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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  ل ملا قبل الدورةمالفريق العا

  الدورة الثانية واألربعون
        ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٧ -أكتوبر / األول تشرين٢٠

الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتــصل بــالنظر يف       
  التقرير الدوري الثالث

  
  *قريغيزستان    

  
 بـالنظر يف التقريـر الـدوري الثالـث          يتصلقائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما          

ــع أشــكال        ــى مجي ــة األمــم املتحــدة للقــضاء عل ــذ اتفاقي ــشأن تنفي لقريغيزســتان ب
  التمييز ضد املرأة

  
  مسائل عامة    

ــر     - ١ ــا جــاء يف التقري ــا مل ــرة (وفق ــر  )٣الفق ــة، إث ــرار املالحظــات  إ، اختــذت احلكوم ق
 )١()٢٠٠٤ينـاير   /كانون الثـاين  (مية للجنة على التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف         اخلتا

يرجـى تزويـدنا   .  بشأن األنشطة اليت يضطلع هبا لتنفيذ توصـيات اللجنـة    ٨٣٧ القرار رقم 
 ١١مبعلومات عن تنفيذ هذه األنشطة ونتائجها، ال سيما التدابري املشار إليها يف الفقرات              

ر، باإلضافة إىل التفاصيل املتعلقة باالعتمادات اليت خصصت يف امليزانية  من التقري٢٠إىل 
  .ويرجى ذكر، أية عقبات تكون قد أعاقت هذا التنفيذ، حسب االقتضاء. لتنفيذها

__________ 
  يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي  *  

  .١٣٣، الفقرة )A/59/38 (٣٨انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم   )١(  
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  :١١الفقرة     
تنفيذا لتوصيات اللجنة، عهد رئيس وزراء مجهورية قريغيزستان، يف سياق املـصفوفة،              

  :ت حكومية خمتلفةباملهام التالية إىل وكاال
  

  :١٢الفقرة     
بوزارة العدل بتحليـل اإلجـراءات الـيت ُشـرع فيهـا يف احملـاكم               كُلفت اإلدارة القضائية      

على أساس االتفاقيـة وأحكـام قـانون املـساواة بـني اجلنـسني، فـضال عـن أيـة قـرارات تـصدرها                       
  .بني اجلنسنياحملاكم يشار فيها إىل أحكام االتفاقية أو القانون احمللي للمساواة 

مل ُيشرع يف أية إجراءات يف احملاكم استنادا إىل االتفاقية وأحكـام قـانون املـساواة بـني                  
اجلنسني، وال توجد أية قرارات صادرة عن احملاكم أشري فيهـا إىل أحكـام االتفاقيـة أو القـانون                   

  .احمللي للمساواة بني اجلنسني
  

  :١٣الفقرة     
واإلدارة القــضائية صــالحية اختــاذ إجــراءات وقائيــة  فُوضــت وزارة الــشؤون الداخليــة    

 عن طريـق إصـدار أوامـر محائيـة     ابغية الكشف عن االجتار باألشخاص والعنف والقضاء عليهم     
 لكـل حـادث ينطـوي       وتدابري أخرى مبوجـب القـانون؛ واالحتفـاظ بـسجالت وإدارة البيانـات            

  .ليةعلى عنف ضد املرأة عنصرا فيه، مبا يف ذلك الرتاعات العائ
أمكــن حتديــد اجلماعــات اإلجراميــة الــضالعة يف أنــشطة توظيــف مــواطين مجهوريــة           

قريغيزســتان يف اخلــارج، وخــضعت للمــساءلة القانونيــة مــن طــرف وكــاالت إنفــاذ القــانون يف 
ــة بالتحقيقــات     ــة واملتعلق ــشطتها التنفيذي ــا بأن ــة يف ســياق قيامه وكجــزء مــن وزارة  . اجلمهوري

ة قريغيزســتان، أُنــشئت وحــدة ملكافحــة االجتــار بالبــشر واجلــرائم   الــشؤون الداخليــة جلمهوريــ 
 شـهدت أكثـر مـن       ٢٠٠٥-٢٠٠٣وُتبني سجالت الوحـدة أن الفتـرة        . املرتكبة ضد األجانب  

 جرميـة اجتـار بالبـشر، ويف    ٣٦ كانت هنـاك   ٢٠٠٦ جرمية تتعلق باالجتار بالبشر، ويف عام        ٦٠
  . جرمية٣٣ إجراءات جنائية ، كان عدد اجلرائم اليت تطلبت اختاذ٢٠٠٧عام 

، شرعت شعبة التحقيقات التابعـة للجنـة احلكوميـة لألمـن     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفترة     
القومي جلمهورية قريغيزستان يف إجراءات جنائية تتعلق بعشر قـضايا اجتـار بالبـشر، وصـدرت                

ــة لنقــل       ــة حبــق مخــسة عــشر شخــصا، وأُحبطــت حماول ــضحايا  ٦٢فيهــا أحكــام باإلدان  مــن ال
وحىت يتسىن منـع االجتـار بالبـشر ووضـع          . تملني لالجتار بالبشر إىل اإلمارات العربية املتحدة      احمل

حد له، تقوم وزارة الشؤون الداخلية جلمهوريـة قريغيزسـتان، بالتعـاون مـع اهليئـات احلكوميـة                  
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األخرى املعنية، بالرصد املستمر ألنشطة شركات الـسياحة، ووكـاالت التـزويج، وغريهـا مـن                
  .نات العاملة يف جمال توظيف مواطين قريغيزستان يف اخلارجالكيا

  
  :١٦الفقرة     

ــة وترســيخ املــساواة يف احلقــوق بــني        ــة التقليدي لغرضــي القــضاء علــى القوالــب النمطي
ــيم والعلــم وسياســات الــشباب ووزارة      الرجــل واملــرأة يف مجيــع اجملــاالت، كُلفــت وزارة التعل

سانية وإعداد كتب مدرسية ووسائل تعليمية جديـدة، فـضال        إجراء حتليالت جن   ريالثقافة، بتيس 
  .عن تنظيم دورات خاصة للتثقيف اجلنساين

وتنفذ وزارة التعليم والعلـم جلمهوريـة قريغيزسـتان، بـدعم مـن منظمـة األمـم املتحـدة                     
ــه     ــشروعا عنوان ــة، م ــم والثقاف ــة والعل ــائلي   ”للتربي ــساين يف التثقيــف الع . “إدخــال منظــور جن

، “املفــاهيم اجلنــسانية األساســية  ”: ة منــاذج للتنفيــذ العملــي للربنــامج وهــي    ووضــعت أربعــ 
فهــم املــسائل اجلنــسانية ” ، و“أدوار اجلنــسني والعالقــات بــني اجلنــسني واملــساواة بينــهما ” و

ويف إطـار هـذه     . “فهـم املـسائل اجلنـسانية وأمهيـة ذلـك للمجتمـع           ”؛ و   “وأمهية ذلـك لألسـرة    
اكز للموارد تقدم املعلومات لآلباء واألمهـات يف مـنطقيت بـاتكني            النماذج، يتم التدريب يف مر    

  .ومثة خطط لتوسيع هذه التجربة لتغطي كامل اجلمهورية. ونارين
وقد أُخذ يف احلسبان إدخال عنصر جنساين يف حتليل الكتـب املدرسـية اخلاصـة باللغـة                   

، واللغـة اإلنكليزيـة     )ولالـصف األ  (، والدراسات الوطنيـة     )الصفان األول واخلامس  (القريغيزية  
  ).الصف السابع(، واألدب الروسي )الصف األول(

وهنـــاك دورات دراســـية عـــن املـــسائل اجلنـــسانية ُشـــرع فيهـــا يف املكتبـــات اإلقليميـــة   
وُنـشرت كتـب مدرسـية عـن     . ومكتبات املقاطعات، وتتوفر مواد مقروءة عـن ذلـك املوضـوع     

مـشاركة املكتبـات يف تعزيـز       ”منهجيـة عـن     املسائل اجلنسانية، وهناك خطط لوضـع توصـيات         
  .“السياسات اجلنسانية وتقدمي املساعدة يف جمال التثقيف القانوين للمرأة

  
  :١٨الفقرة     

ئـي يعـشن   الكُلفت وزارة الزراعة واملوارد املائية بوضع برامج للتنمية اخلاصة للنساء ال         
الريفيـة  إيالء اهتمام خاص ملشاركة املرأة      يف املناطق اجلبلية ومناطق املرتفعات الريفية اجلبلية، و       

  .يف تنفيذ مشاريع االستثمار الريفي وإشراكها يف التنمية الريفية وإصالح األراضي
وأُنشئت دائرة لإلرشاد الريفـي تقـدم املـشورة لـسكان الريـف بـشأن احملاصـيل وتربيـة                     

ومـن بـني    . نتجـات الزراعيـة   احليوانات وامليكنة والتسويق واالقتصاد وإدارة املـزارع وتـصنيع امل         
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 يف ٤٦ أشــخاص التمــسوا املــشورة مــن الــدائرة، شــكلت نــسبة النــساء  ١٦ ٤٠٦مــا جمموعــه 
 امـرأة، أو  ٢١ ٣٧٩ مـن املتـدربني، كـان عـدد النـساء      ٣٩ ٠٠٦ومـن بـني مـا جمموعـه       . املائة
 حلقـات عمـل دراسـية أو أيـام          ٢٠٠٧-٢٠٠٦وُنظمت خـالل الفتـرة      .  يف املائة  ٥٥نسبته   ما
  .دانية للنساء يف وحدات فرز البذور ويف مؤسسات زراعة البذورمي

“ توفري خدمات اهلياكل األساسية يف مراكز الـسكان       ”ومشاركة النساء يف مشروعي       
ذات أمهيــة أساســية للتنميــة  “ إمــدادات امليــاه ومرافــق الــصرف الــصحي للمنــاطق الريفيــة  ”و 

عملية إشراك النساء يف املشاريع بتقيـيم مـشاركة         وتبدأ  . املياه الريفية إمدادات  املضطردة ملوارد   
ومــن الــشروط الــضرورية الختيــار الوكــاالت   . اجلمهــور وتــشكيل جمموعــات نــسوية خاصــة  

الرائدة للروابط الريفية العامة ملستهلكي ميـاه الـشرب اختيـار النـساء أعـضاء يف اإلدارة وجلـان                   
ــة ١٢ة وجتــدر املالحظــة أن نــسب . املراجعــة أو جلــان حــل اخلالفــات   رؤســاء هــذه مــن يف املائ

ــسبة       ــساء، كمــا أن ن ــة هــي مــن الن ــة العام ــروابط الريفي ــة مــن رؤســاء جلــان حــل    ٣ال  يف املائ
  . يف املائة من رؤساء جلان املراجعة٥املنازعات هي من النساء، وتشكل النساء نسبة 

  
  :١٩الفقرة     

لبيانـات اإلحـصائية    كُلفت اللجنـة اإلحـصائية الوطنيـة بـإجراء عمليـة خاصـة لتجهيـز ا                 
  .على حنو دوري وإصدار خالصة سنوية لإلحصاءات املُصنَّفة حسب نوع اجلنس

 املـرأة والرجـل يف مجهوريـة      ”تصدر اللجنة اإلحصائية الوطنية خالصـة سـنوية معنونـة             
تتـــضمن بيانـــات عـــن أوضـــاع النـــساء والرجـــال يف مجيـــع جمـــاالت احليـــاة        “ قريغيزســـتان
  . اجلمهورية السياسية يف- االجتماعية

يرجــى بيــان مــا إذا كــان التقريــر الــدوري الثالــث قــد اعتمــد مــن احلكومــة وقُــدم    - ٢
، بـدأت اهليئـات احلكوميـة التعـاون بفعاليـة      )٥٣الفقرة  (ووفقا ملا جاء يف التقرير      . للربملان

هل شاركت املنظمات غـري احلكوميـة    . أكرب مع املنظمات غري احلكومية والرابطات العامة      
  داد هذا التقرير؟ هل اسُتشري مكتب أمني املظامل يف عملية إعداده؟يف إع

شــارك خــرباء مــستقلون يف الــشؤون اجلنــسانية مــن حكومــة مجهوريــة قريغيزســتان يف    
ويف إطار التحـضري للتقريـر، أجريـت مـشاورات مـع مكتـب              . التحضري للتقرير الدوري الثالث   

وكـان مــن بــني أعـضاء الفريــق العامــل   . انجلمهوريــة قريغيزســت) آكــاي كاتـشي (أمـني املظــامل  
جلمهوريــة  ) آكــاي كاتــشي (املكلــف بإعــداد التقريــر الــدوري الثالــث نائــب أمــني املظــامل        

  .قريغيزستان، وقد أجريت معه مشاورات
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  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
رأة  مــن الدســتور، وهــي املــادة املكرســة لفلــسفة املــساواة بــني املــ ١٣املــادة  تــنص  - ٣

ُيرجى بيان . والرجل، أيضا على املساواة بني املرأة والرجل يف احلقوق واحلريات والفرص
ما إذا قـد مت إنـشاء آليـة متخصـصة أو حمـاكم خاصـة ميكـن أن تتقـدم هلـا املـرأة بـشكاوى                           

هل مت إدخـال العمـل بـإجراءات تراعـي نـوع            . تتعلق بوقوع متييز على أساس نوع اجلنس      
م احملاكم، مبا يف ذلك تدابري محاية الضحايا؟ ما هو عدد قـضايا التمييـز         اجلنس للتقاضي أما  

اليت رفعتها النساء أمام احملاكم أو سلطة خمتصة أخرى فيما يتعلق بالتمييز، يف اجملالني العام        
واخلــاص، ومــا الــذي أســفرت عنــه النتــائج؟ يرجــى بيــان عــدد الــشكاوى الــيت قُــدمت إىل 

؟ مـا هـي التـدابري الـيت يـتم اختاذهـا لتوعيـة         ٢٠٠٠ائه يف عـام     مكتب أمني املظامل منـذ إنـش      
املرأة وتشجيعها على اللجـوء إىل ُسـبل االنتـصاف يف حـاالت التمييـز؟ يرجـى أيـضا بيـان                     

  . من الدستور٤٠النسبة املئوية للنساء الالئي حيصلن على مساعدة قانونية عمال باملادة 
قدمــة مــن النــساء بــشأن التمييــز علــى  ال توجــد حمــاكم خاصــة للنظــر يف الــشكاوى امل   

ــتان   ــة قريغيزسـ ــنس يف مجهوريـ ــوع اجلـ ــاس نـ ــة   . أسـ ــة حبمايـ ــسائل املتعلقـ ــع املـ ــر يف مجيـ وُينظـ
وحريــات املــواطنني يف مجهوريــة قريغيزســتان يف إطــار اإلجــراءات العامــة مــن طــرف     حقــوق

  .احملاكم احمللية
املتعلقــــة وتــــنص تــــشريعات مجهوريــــة قريغيزســــتان علــــى عــــدد مــــن اإلجــــراءات     

وعلـى وجـه اخلـصوص، يـنص        . باالحتياجات اخلاصة باملرأة، مبا يف ذلك تدابري محاية الـضحايا         
 القانونيــة ضــد العنــف العــائلي علــى إصــدار   -قــانون قريغيزســتان بــشأن احلمايــة االجتماعيــة  

احملاكم ألمر محاية قضائي لضحايا العنف العائلي، يتمثل اهلدف منـه، علـى النحـو الـذي تـنص         
.  من القانون، يف توفري احلماية لضحايا العنف العـائلي ووضـع حـد هلـذا العنـف                 ٢٥يه املادة   عل

وهناك شكل آخـر حلمايـة حقـوق وحريـات املـواطنني يتمثـل يف التعـويض عـن الـضرر املـادي                        
، يف دســتور مجهوريــة قريغيزســتان ويف واملعنــوي، وهــذا احلــق مكــرس، أوال وقبــل كــل شــيء 

  .نية واجلنائيةقانوين اإلجراءات املد
) آكـي كاتـشي  (، نظـر أمـني املظـامل    ٢٠٠٨ األول من عـام    ف والنص ٢٠٠٧ويف عام     

 طلبا يدعي مقـدموها وقـوع ممارسـات تـشكل خمالفـات حلقـوق               ٤٧جلمهورية قريغيزستان يف    
ــرأة ــام   . امل ــني ع ــرة ب ــول١ و ٢٠٠٦وخــالل الفت ــرأة ٢ ٢٨٤، تلقــت ٢٠٠٨ســبتمرب / أيل  ام

ــة مــن   ــشفوية    . أشــخاص مــؤهلني املــساعدة القانوني ــوفري املــشورة ال ــتم ت وفــضال عــن ذلــك، ي
  .للمواطنني
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 امـرأة حملـاكم الـشيوخ بطلبـات فيمـا يتعلـق مبـشاكل               ١١٧، تقـدمت    ٢٠٠٤ويف عام     
 امـرأة،  ٥٣٩ هـو  ٢٠٠٥العنف العائلي، وكانت األعداد املناظرة للمتقدمات بطلبات يف عـام        

  . امرأة٤٥١ ،٢٠٠٧ امرأة، ويف عام ١٥٣، ٢٠٠٦ويف عام 
ــرة    ــه  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفتـ ــا جمموعـ ــة  ٢ ٥٢٣ تلقـــى مـ ــساعدة القانونيـ ــرأة املـ  امـ

 امـراة   ٨ ٨٩١واملشورة يف حماكم الشيوخ، ومراكز األزمات، والرابطات العامـة، واسـتفادت            
  .من االستشارات عن طريق اهلاتف

ــة الطــرف،     - ٤ ــالنظر إىل أرجحيــة االتفاقيــة علــى التــشريعات الوطنيــة للدول  يرجــى ب
توضيح ما إذا كان يتم االستناد إىل أحكام االتفاقية يف احملاكم الوطنية، وتقدمي أمثلة علـى             

وهل يتم توفري التدريب للقضاة واملدعني العامني واحملامني        . سوابق القضائية ذات الصلة   ال
قيـة  وال سيما فيمـا خيـتص مبـدى قابليـة االتفا          (على االتفاقية وعلى التوصيات العامة للجنة       

  ، وعلى الربوتوكول االختياري لالتفاقية؟)للتطبيق
عقد مركـز تـدريب القـضاة امللحـق باحملكمـة العليـا جلمهوريـة قريغيزسـتان، مبـساعدة                    

بنــاء القــدرات ”بعــض املنظمــات الدوليــة، حلقــات عمــل لقــضاة احملــاكم احملليــة، حتــت عنــوان 
  .“ملرأةفيما يتعلق مبنع العنف ضد القضاة مجهورية قريغيزستان 

ويعقــد مركــز تــدريب املــدعني التــابعني ملكتــب املــدعي العــام جلمهوريــة قريغيزســتان،   
ويف إطار اتفاقية التعـاون، الـيت       .  لتدريب املدعني القريغيزيني وتطوير مهاراهتم     ستمرةدورات م 

، بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا ومكتـب          ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٠مت التوقيع عليها، يف     
تـوفري التـدريب وتطـوير      ”دعي العـام جلمهوريـة قريغيزسـتان، جيـري تنفيـذ مـشروع بعنـوان                امل

عني التـابعني ملكتـب املـدعي       املهارات للمدعني العامني باالستناد إىل منـهج مركـز تـدريب املـد            
وتعقد مبوجب هذه االتفاقية حلقات عمل تدريبية بـشأن اجلوانـب اإلشـرافية املختلفـة               . “العام

دعاء، مبا يف ذلك املعـايري الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات ومحايـة املـرأة                    يف عمل اإل  
  .ضد العنف

يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن التغــيريات الــيت أجريــت علــى املؤســسة الــيت    - ٥
تضطلع باملسؤولية عن تعزيز النهوض باملرأة مع ذكر الترتيبـات املؤسـسية احلاليـة يف هـذا                  

 توضــيح مــربرات التغــيري، ودور املؤســسة احلاليــة وســلطاهتا واملــوارد      ويرجــى. الــسياق
املمثـل  تعتـرب واليـة ووظـائف       ) ٣٦الفقرة  (وحبسب التقرير   . البشرية واملالية املخصصة هلا   

، ٢٠٠٥اخلاص لرئيس الدولة الطرف املعين مبسائل التنمية اجلنسانية، الذي مت تعيينه عام 
، ٢٠٠٧مــايو /هــذا املنــصب يف أيــارالــسبب يف إلغــاء يرجــى توضــيح . مــن األمــور اهلامــة

  .إذا كانت هناك خطط إلعادته وما



CEDAW/C/KGZ/Q/3/Add.1  
 

08-54190 7 
 

، ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٧ املـؤرخ    ١٥٨أحال مرسـوم رئـيس مجهوريـة قريغيزسـتان رقـم              
، مهــام اهليئــة ‘‘بــشأن إدخــال تعــديالت وإضــافات علــى قــرارات معينــة لــرئيس اجلمهوريــة   ’’

ايا املـرأة واألسـرة والتنميـة اجلنـسانية، اخلاضـع لإلشـراف             لمجلس الوطين املعين بقـض    التنفيذية ل 
ــة        ــة مجهوري ــديوان حكوم ــة ل ــة التابع ــة االجتماعي ــة، إىل شــعبة التنمي ــرئيس اجلمهوري املباشــر ل
قريغيزستان، هبدف تعزيز دور احلكومـة ومـسؤولياهتا جتـاه تنفيـذ الـسياسة اجلنـسانية، وحتـسني             

وأجهـزة احلكـم الـذايت احملليـة، وتوحيـد جهـود اجملتمـع              تنسيق أعمـال اهليئـات اإلداريـة للدولـة          
  .املدين واملنظمات الدولية يف جمال املساواة بني اجلنسني

 تأسـيس وكالـة حكوميـة       يف دراسة إمكانية  وتعمل حكومة مجهورية قريغيزستان هبمة        
  .يف جمال السياسة اجلنسانية

ــة قريغيزســتان       ــرئيس مجهوري ــة ومل يلــغ منــصب املمثــل اخلــاص ل  املعــين بقــضايا التنمي
 اللقــب اخلــاص هبــذه   قــد مت اختــاذ الــالزم إلدراج  و. ٢٠٠٥اجلنــسانية، الــذي عــّين يف عــام    

ــة قريغيزســتان       ــان مجهوري ــرئيس يف برمل ــل املفــوض لل ــة، وهــو نائــب املمث جوغوركــو (الوظيف
  . سجل الوظائف العامةيف، )كينيش

إجـراء حتليـل للقـوانني والـربامج        باحلاجـة إىل    ) ٨٠ و   ٧٩الفقرتان  ( التقرير   سلمي  - ٦
 املنظــور اجلنــساين، وإعــداد مــشاريع قــوانني جديــدة أو إدخــال  مــن وجهــة نظــراحلكوميــة 

يرجـى  . تعديالت على القـوانني الـسارية كـي تـويل قـدرا أكـرب مـن االهتمـام ملـصاحل املـرأة                     
ت تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن اخلطــوات املزمــع اختاذهــا إلجــراء حتليــل شــامل للتــشريعا 

 ٢٠٠٥راعــى فيــه املنظــور اجلنــساين ويكــون ممــاثال للتحليــل الــذي أجــري عــام  الــسارية ي
  .اإليدز/لقانون املتعلق بفريوس نقص املناعة البشريةل

، قواعـد اإلجـراءات   ٢٠٠٧فرباير / شباط٥وجب املرسوم الرئاسي املؤرخ     اعتمدت مب   
 مــن النظــام ٤٨ وتــنص الفقــرة. ياريــة املنظــور اجلنــساين ملــشاريع القــوانني املع مبراجعــةاملتعلقــة 

 املنظـور   مراجعـة الداخلي حلكومـة مجهوريـة قريغيزسـتان علـى أن تتـوىل اجلهـة املـشّرعة مهمـة                   
  .اجلنساين ملشروع القانون الذي تعده

ويف إطار الربنامج اخلاص باحلكم الدميقراطي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، أجـرى                  
: جلنسانية يف قوانني مجهورية قريغيزستان املتعلقـة باملـسائل التاليـة          فريق خرباء حتليال للجوانب ا    
احمللي؛ والـصندوق االجتمـاعي؛ وديـوان أمـني املظـامل           على الصعيد   احلكم الذايت وإدارة احلكم     

جلمهورية قريغيزستان؛ واللجنـة املركزيـة لالنتخابـات واالسـتفتاءات جلمهوريـة            ) أكييكاتشي(
ــوان احمل  ــديات؛     قريغيزســتان؛ ودي ــة البل ــة؛ وخدم ــة العام ــة قريغيزســتان؛ واخلدم اســبة جلمهوري
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والـــسلك الدبلوماســـي جلمهوريـــة قريغيزســـتان؛ واملـــصرف الـــوطين جلمهوريـــة قريغيزســـتان؛ 
  . ومكتب املدعي العام جلمهورية قريغيزستان

واستنادا إىل نتائج حتليل اجلوانب اجلنـسانية يف القـوانني املـذكورة، أدخلـت تعـديالت                  
، الـذي حيـدد   ‘‘بشأن ديوان احملاسبة جلمهوريـة قريغيزسـتان    ’’ى قانون مجهورية قريغيزستان     عل

 يف املائـة مـن   ٧٠تشكيل مـالك املـراجعني بالـديوان، حبيـث ال تتجـاوز نـسبة أي مـن اجلنـسني              
 تعـديالت وإضـافات تدرجييـة علـى القـوانني األخـرى             إدخالوينتظر  . عدد العاملني يف الديوان   

   . تلك القوانني وبالتشاور مع اهليئات احلكومية املعنيةعقب استعراض
ــيرجــى ت  - ٧ ــائج خطــة العمــل  عــدمي معلومــات ق ــيم نت ــذ وتقي ــق  ن تنفي ــة لتحقي  الوطني

وأهـــدافها ذات األولويـــة املـــذكورة يف  ٢٠٠٦-٢٠٠٢املـــساواة بـــني اجلنـــسني للفتـــرة 
  . من التقرير ٧٠ الفقرة

عمل الوطنيـة لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف            نوقشت النتائج الرئيسية لتنفيذ خطة ال       
، يف املــؤمتر القــومي الــذي جــرى فيــه التنويــه      ٢٠٠٦-٢٠٠٢مجهوريــة قريغيزســتان للفتــرة   

  :باإلجنازات اليت حتققت والتغريات اإلجيابية اليت طرأت يف اجملاالت الرئيسية التالية
  

  بني اجلنسنيحتسني اآلليات املؤسسية املتعلقة بتحقيق املساواة   ١‐ ٧    
طــرأت علــى اآلليــة احلكوميــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف قريغيزســتان تغــريات     

وتوىل تنفيذ الـسياسة اجلنـسانية الرمسيـة للدولـة، اجمللـس         . إجيابية أثناء تنفيذ خطة العمل الوطنية     
باشـر لـرئيس    الوطين املعين بقضايا املرأة واألسرة والتنمية اجلنـسانية، الـذي خيـضع لإلشـراف امل              

مجهوريــة قريغيزســتان ويرأســه أمــني حكومــة مجهوريــة قريغيزســتان، والــذي شــهد توســعا يف   
 دخول أعضاء ميثلون احلكومة وزيادة حصة ممثلي اجملتمـع املـدين   نتيجةنطاق واليته وعضويته،    

  . يف عضويته
تان، واســتند تعزيــز قــدرات اآلليــات الوطنيــة للتنميــة اجلنــسانية يف مجهوريــة قريغيزســ     

. ، إىل تأسيس قاعدة قوانني معيارية تكفـل املـساواة بـني املـرأة والرجـل               ٢٠٠٦-٢٠٠٢للفترة  
وجــرى علــى وجــه اخلــصوص . وك دوليــة إضــافيةكونفــذت أنــشطة تتعلــق بالتــصديق علــى صــ

اعتماد القانون املتعلق بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلـدود              
ــ ــة الوطنيـ ــاين ١٥ة، املؤرخـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــار    ٢٠٠٠نـ ــع االجتـ ــع وقمـ ــول منـ ؛ وبروتوكـ

ديــسمرب / كــانون األول١٥باألشــخاص وخباصــة النــساء واألطفــال واملعاقبــة عليــه، املــؤرخ       
 املــؤرخ ؛ وبروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو،        ٢٠٠٠
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تعلــق باالنــضمام إىل االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة ؛ والقــانون امل٢٠٠٠ديــسمرب /كــانون األول ١٥
  .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٨حقوق مجيع العمال املهاجرين وأسرهم، املؤرخة 

ــذاو   ــة قريغيزســتان      ل تنفي ــانون مجهوري ــى ق ــة، أدخلــت تعــديالت عل اللتزامــات الدولي
ة؛ وعلى مدونة قـوانني     ، بغرض حتقيق اتساقه مع اتفاقية جنسية املرأة املتزوج        ‘‘بشأن املواطنة ’’

األسرة جبمهورية قريغيزستان، بغرض حتقيق اتساقها مع اتفاقية الرضـا بـالزواج؛ وعلـى مدونـة                
ــات منظمــة العمــل         ــع اتفاقي ــساقها م ــق ات ــة قريغيزســتان، بغــرض حتقي ــوانني العمــل جلمهوري ق

ــة ــا    . الدولي ــة قريغيزســتان يف اعتمــاد ق نونني ومتثلــت أهــم خطــوة جتــاه حتــديث قــوانني مجهوري
بـشأن أسـس    ’’٢٠٠٣ مـارس / آذار١٢ املـؤرخ  ٦٠جلمهورية قريغيزستان، مهـا القـانون رقـم         

 مــارس/ آذار٢٥ املــؤرخ ٦٢، والقــانون رقــم ‘‘الــضمانات احلكوميــة للمــساواة بــني اجلنــسني 
  .‘‘بشأن توفري احلماية االجتماعية والقانونية ضد العنف العائلي ’’٢٠٠٣

وتــدابري ومؤشــرات جنــسانية الوطنيــة، إدراج أجــزاء وجــرى أثنــاء تنفيــذ خطــة العمــل   
نـــصوص ومـــصفوفات بـــرامج حكوميـــة مـــن قبيـــل االســـتراتيجية اإلمنائيـــة الوطنيـــة للفتـــرة  يف

، الـذي   ٢٠١٠-٢٠٠٢للفتـرة   ‘‘ حقوق اإلنـسان  ’’، والربنامج الوطين بشأن     ٢٠١٠-٢٠٠٧
أغـــسطس /بآ ٢ املـــؤرخ ٥١٣اعتمـــد مبوجـــب قـــرار حكومـــة مجهوريـــة قريغيزســـتان رقـــم 

، الـــيت ٢٠١٠؛ وسياســـة العمالـــة الوطنيـــة جلمهوريـــة قريغيزســـتان للفتـــرة حـــىت عـــام  ٢٠٠٢
أغــسطس /بآ ١٧ املــؤرخ ٥٩١اعتمــدت مبوجــب قــرار حكومــة مجهوريــة قريغيزســتان رقــم 

ــرة      ٢٠٠٦ ــع للفت ــيم للجمي ــوفري التعل ــشأن ت ــة ب ــيت ٢٠١٥-٢٠٠٢؛ وخطــة العمــل الوطني ، ال
يونيــه / حزيــران٣٠ املــؤرخ ٥٠٤ قريغيزســتان رقــم اعتمــدت مبوجــب قــرار حكومــة مجهوريــة

؛ وبرنامج العمل احلكومي للشركاء االجتماعيني من أجل القضاء علـى أسـوأ ضـروب               ٢٠٠٢
، الــذي أقــر مبوجــب أمــر  ٢٠١١-٢٠٠٧تــشغيل األحــداث يف مجهوريــة قريغيزســتان للفتــرة  

  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٢ املؤرخ ٢٠حكومة مجهورية قريغيزستان رقم 
ــؤرخ        ــة قريغيزســتان امل ــيس مجهوري ــر رئ ــر / شــباط٥وأقــرت مبوجــب أم  ٢٠٠٧فرباي

  . الئحة نظام التدقيق يف املنظور اجلنساين ملشاريع القوانني املعيارية
واكتـسبت  . واتسع نطاق استخدام املعلومات اإلحصائية املصنفة حسب نـوع اجلـنس            

 بتنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة وشـركائها      الطابع املؤسسي، على يـد اهليئـات احلكوميـة املختـصة       
وبـدأ  التنفيذيني، استمارة تتعلـق بتحليـل التركيبـة اجلنـسانية ملـالك مـوظفي اهليئـات احلكوميـة،              

أعـد ممثلـو املنظمـات غـري احلكوميـة، بطلـب            و. اهليئاتإعداد تقارير األداء هلذه     استخدامها يف   
لتنميـة اجلنـسانية، اخلاضـع لإلشـراف املباشـر        من اجمللس الوطين املعين بقـضايا املـرأة واألسـرة وا          

لرئيس اجلمهورية، ومن وزارة مالية مجهورية قريغيزستان، وبـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة                 
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ــسانية      ــة اجلنــ ــل التركيبــ ــال حتليــ ــام اآليل يف جمــ ــال النظــ ــوبيا إلدخــ ــا حاســ ــائي، برناجمــ  اإلمنــ
  .املوظفني ملالك

ــة   ويوجــد يف   ــصاحل احلكومي ــوزارات وامل ــسؤأشــخاص ال ــسياسة   و م ــذ ال لون عــن تنفي
وأسـست شـبكات    . اجلنسانية، جرى تثقـيفهم يف هـذا اجملـال بـدعم مـن عـدة منظمـات دوليـة                  

واكتـسبت طائفـة مـن املنظمـات اجملتمعيـة املتخصـصة            . وحتالفات جمتمعيـة للمنظمـات النـسوية      
  . مسعة طيبة وسط الشبكات والتحالفات الدولية

 باملـشاركة بـني اهليئـات احلكوميـة واملنظمـات اجملتمعيـة،          ونفذت مجيع املشاريع تقريبـا      
ــة   ــدعم مــن الوكــاالت الدولي ــون، ووســائط     . وب ــة والتلفزي ــة لإلذاع وأنتجــت املؤســسة الوطني

اإلعالم اجلماهريي األخرى املطبوعة واإللكترونيـة، احلكوميـة منـها وغـري احلكوميـة واملركزيـة            
 واملطبوعـة الـيت تتـضمن استـضافة خـرباء الـشؤون             اعـة ذواإلقليمية، سيال ال ينقطع من املـواد امل       

  .اجلنسانية من املؤسسات احلكومية واجملتمع املدين
  

  مراعاة التوازن بني اجلنسني على مجيع مستويات صنع القرار  ٢‐ ٧    
يف إطار األنشطة املتعلقة بإعداد وتطبيق آليات لكفالة التمثيل املتـوازن للجنـسني علـى          

: لقرار، جرى إعداد واعتماد جمموعة مـن القـوانني املعياريـة الـيت تـشمل              مجيع مستويات صنع ا   
الـضمانات احلكوميـة للمـساواة بـني اجلنـسني يف احلقـوق             ’’قانون مجهورية قريغيزسـتان بـشأن       

، ومرســومي رئــيس مجهوريــة قريغيزســتان بــشأن ٢٠٠٨أغــسطس /بآ ٤املــؤرخ ‘‘ والفــرص
أة للعمـل يف جمـال تـصريف شـؤون احلكـم يف             مواصلة حتسني سياسـة اسـتقطاب قيـادات املـر         ’’

تــدابري تعزيــز الــسياسة ’’، وبــشأن ٢٠٠٢أغــسطس / آب٢٧املــؤرخ ‘‘ مجهوريــة قريغيزســتان
مـارس  / آذار٦ املـؤرخ  ٣٢٥، واألمر الرئاسي رقم ٢٠٠٦مارس / آذار٢٠املؤرخ  ‘‘ اجلنسانية
  .‘‘السياسة اجلنسانيةتنفيذ مرسوم رئيس اجلمهورية بشأن تدابري تعزيز ’’، املتعلق بـ ٢٠٠٦

وألغراض اختاذ قرارات سليمة بشأن تشجيع مشاركة املـرأة يف عمليـات صـنع القـرار                  
 ممثلــو - علــى مجيــع املــستويات، داومــت اهليئــات احلكوميــة املختــصة وشــركاؤها التنفيــذيون   

 علــى إجــراء استعراضــات - املنظمــات غــري احلكوميــة واخلــرباء، بــدعم مــن الوكــاالت الدوليــة
ييمات حتليلية سـنوية للحالـة الراهنـة لتمثيـل املـرأة والرجـل علـى مجيـع مـستويات الـسلطة،            وتق

  .وعلى نشر وتوزيع هذه األعمال على نطاق واسع
واستخدمت مدارس تدريب القياديني وغريها من اآلليات التثقيفية األخـرى مـن أجـل        

 تنفيــذ خطــة العمــل  وعمــد الــشركاء يف. تأهيــل املــرأة للمــشاركة يف تــصريف شــؤون احلكــم  
الوطنية ومنظمـات املـرأة اجملتمعيـة، بـدعم مـن الوكـاالت الدوليـة، إىل إعـداد ومتحـيص بـرامج             
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تثقيفية لـدورات تدريبيـة قـصرية بغـرض رفـع درجـة الـوعي اجلنـساين وسـط ممثلـي التنظيمـات                       
  تنظيم عـدد   ومتاحمللية، وشحذ قدرات املرأة يف مجهورية قريغيزستان وتعزيز إمكاناهتا القيادية،           

املتعلقـة بفـضح زيـف      ) مؤمترات وحلقات دراسية واجتماعات مائـدة مـستديرة       (من الفعاليات   
القوالــب النمطيــة اجلنــسانية عــن مــشاركة الرجــل واملــرأة يف الــسياسة والعمليــات االنتخابيــة،    

يجية وبتعزيز حقوق املرأة الـسياسية، ومعاجلـة القـضايا املتعلقـة مبـشاركة املـرأة، ووضـع اسـترات                  
  . عمل لتحسني صورة املرأة اليت تترشح لالنتخابات

نوقشت املشاكل املتعلقة بتمثيل املـرأة يف أجهـزة الـسلطة واألجهـزة اإلداريـة وبقـضية                   
- املــساواة بــني اجلنــسني يف مجيــع جمــاالت احليــاة، يف الــربامج الــسياسية والــربامج االجتماعيــة  

 األخـرى املركزيـة واإلقليميـة، مـن خـالل           ط اإلعالم وسائفزيون الوطين و  للتلاالقتصادية العامة   
 . السياسي واالجتمـاعي   بث مواد تسلط الضوء على النساء الالئي اشتهرن بعطائهن يف اجملالني          

جنازاهتـا، والعقبـات الـيت      إ مـسائل فيمـا يتـصل بـدور املـرأة الـسياسي و             قد أثارت هذه الـربامج    و
كمـا أثـريت هـذه املـسائل يف          . يف احلياة العامة   تواجهها فيما يتصل بارتقائها على سلم السلطة      

 بند عن دعم وسائط اإلعالم وإدخال نظام لرصد الشؤون اجلنسانية فيهـا، جـرى تطبيقـه                 إطار
أثنــاء تنفيــذ مــشاريع مــشتركة بــني اهليئــات احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة والوكــاالت    

الـصحف واجملـالت    (ملطبوعـات   الدولية، الـيت تنظـر يف أمـر نـشر نـسخ خاصـة مـن إصـدارات ا                  
  ). اإلخباريةوالنشرات
 يف املائـة يف  ٣٥,٥وارتفع العدد اإلمجايل للنساء العامالت يف الوظائف احلكوميـة مـن        

 عـدد النـساء الالئـي       ومثـة زيـادة ملحوظـة يف      . ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٤٣,٢ إىل   ٢٠٠٢عام  
وتـشغل املـرأة    . لني يف هذا اجملال   يشغلن وظيفة قاض، حيث يشكلن نسبة كبرية من عدد العام         

 ٣٦,٥ يف املائة من الوظائف األساسية بديوان احملكمة العليا جلمهوريـة قريغيزسـتان، و              ٥٧,٢
 يف املائـة مـن عـدد        ٣٨وتـشكل املـرأة     . من الوظائف يف اهليئات القـضائية بـشكل عـام         يف املائة   

ت يف هيئـات احلكـم الـذايت احملليـة،          وارتفعت نسبة النساء العامال   . العاملني يف األجهزة العدلية   
وارتفعـت نـسبتهن يف     . ٢٠٠٦ يف املائة يف عـام       ٣٦,٨ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٣٥,٢من  

 يف ١٩,١ إىل ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام   ١٤عضوية الربملانات احمللية على مجيـع املـستويات مـن          
  .٢٠٠٥املائة يف عام 

  
   القوى العاملة وفرص العملمنظور دية من العنصر اجلنساين للتنمية االقتصا  ٣‐ ٧    

فيما يتعلق بصياغة القواعـد واألطـر املؤسـسية لتحقيـق          ملموسة  حدثت تغريات إجيابية      
 جلمهوريـة قريغيزسـتان     ويتنـاول قـانون العمـل اجلديـد       . تكافؤ الفرص يف سوق القـوى العاملـة       

، ٢٠٠٤أغـسطس  / آب٤الذي دخل حيز النفاذ مبوجب قانون مجهوريـة قريغيزسـتان املـؤرخ           
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قضايا محايـة فـرص العمـل، وخاصـة لـصاحل النـساء العـامالت يف القطـاع غـري النظـامي إلعالـة                        
ويف إطار تنفيذ التدابري الرامية إىل إدماج القطاع غري النظـامي يف اقتـصاد اجلمهوريـة،         . أسرهن

جلمهوريـة  ودعم ومحاية كل من النساء والرجال العاملني يف ذلك القطاع، اعتمدت حكومـة ا             
 املتعلق بتنمية صـناعة املالبـس يف اجلمهوريـة          ٨٤٤ القرار   ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول ١٢يف  

يف املستقبل؛ وذلك بغرض تنشيط تنمية هذه الصناعة اليت تـشكل النـساء غالبيـة العـاملني فيهـا                   
وأنـشئت يف األسـواق الرئيـسية يف العاصـمة منظمـات نقابيـة حلمايـة ودعـم                  . وتقنني أوضـاعها  

  .العامالت والعاملني يف صناعة املالبس
ويـــوفر تـــشريع مجهوريـــة فريغيزســـتان اســـتحقاقات معينـــة للنـــساء مراعـــاة للفـــروق     

ويف . اجلنــسانية الــيت تــرتبط بــأداء النــساء لوظــائفهن االجتماعيــة مثــل الــوالدة وتنــشئة األطفــال
 بـني أفـراد      اعتمد قانون جديد لألسرة ، ينظم العالقـات الشخـصية          ٢٠٠٣أغسطس  /آب ٣٠

 وسائر األقـارب واألفـراد فيمـا خيـص امللكيـة وعـددا مـن                - من أزواج وآباء وأوالد      -األسرة  
ويرتكز القانون اجلديد على مفاهيم أساسية هي عقد الزواج، ونظام امللكيـة            . املسائل األخرى 

  .التعاقدي، واملساواة بني اجلنسني يف املهام املرتلية
نــساء والرجــال مــن ذوي الــدخل املــنخفض علــى      ومت تبــسيط إجــراءات حــصول ال    

وتــزداد مبــادئ . القــروض، ووضــع أســاس قــانوين لتنميــة مؤســسات االئتمــان املتنــاهي الــصغر  
ويتنـامى عـدد وحجـم القـروض املمنوحـة إىل النـساء، مـن            . التعبئة االجتماعية رسوخا وتوطدا   

  .خالل شىت خطوط االئتمان املتناهي الصغر
شآت قبــل املدرســية املخصــصة لألطفــال دون ســن الــسادسة واتــسع نطــاق شــبكة املنــ  

وزاد انتظامهم فيها، مما مكن مزيدا من النساء مـن االلتحـاق بعمـل منـتج ومـن أداء وظـائفهن                     
 ٤٠٧بالقيـاس إىل    ( منشأة تعليمية قبل مدرسـية يف اجلمهوريـة          ٤٤٢ويوجد اآلن   . االجتماعية

ــام   ــشآت يف ع ــا  ) ٢٠٠١من ــتعلم فيه ــون  طفــل مي٥٤ ٤٠٠ي ــة   ١١ثل ــراد الفئ ــة مــن أف  يف املائ
  ).٢٠٠١ يف املائة يف عام ٩بالقياس إىل (العمرية ذات الصلة 

وتـــبني نتـــائج دراســـات استقـــصائية أجرهتـــا اللجنـــة الوطنيـــة لإلحـــصاء يف مجهوريـــة     
 يف ٥٦,٢قريغيزستان لعينة من األسر املعيشية اخنفاضـا يف مـستويات الفقـر والفقـر املـدقع مـن        

. ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام   ١١,١ يف املائـة و  ٤٣,١ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٢٣,٣املائة و   
 ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام        ٢٤,١مـن   (وزاد عدد األعمال التجارية اليت أنشأهتا وترأسها النـساء          

  ).٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٨,٥إىل 
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  الصحيةجمال الرعاية اجلوانب اجلنسانية يف   ٤‐ ٧    
موســة يف البلــد بفــضل التــدابري املنفــذة يف إطــار خطــة العمــل الوطنيــة، حتققــت نتــائج مل  

، ٢٠٠٠-١٩٩٦والربنــامج الــوطين إلصــالح الرعايــة الــصحية يف مجهوريــة قريغيزســتان للفتــرة  
، وتدل هذه النتائج علـى أن       ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٢٤الذي أقر مبوجب قرار حكومي صدر يف        

  .لصحي قد مت إجنازها، من بينها إدماج اجلانب اجلنساينمهام معينة ذات أمهية حيوية للنظام ا
وزادت احلــصة الكليــة املخصــصة يف امليزانيــة للرعايــة الــصحية خــالل الفتــرة املــشمولة   
 يف املائـة يف عـام       ٢,٢ إىل   ٢٠٠١ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عـام           ١,٩من  (بالتقرير  
٢٠٠٥.(  

 تتحملـها مجهوريـة قريغيزسـتان، فيمـا يتعلـق خبفـض             وأدجمت االلتزامـات الدوليـة الـيت        
معدل الوفيات بـاألمراض للنفاسـاوات األمهـات واألطفـال الرضـع يف شـىت القـوانني والـربامج                   

، الـذي   ٢٠١٠-٢٠٠٦واالستراتيجيات مثل الربنامج الوطين إلصالح الرعاية الصحية للفتـرة          
ستراتيجية الوطنية حلماية الـصحة      واال ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٦اعتمد بقرار حكومي صدر يف      

ــام   ــة حــىت ع ــرت مبوجــب مرســوم رئاســي صــدر يف    ٢٠١٥اإلجنابي ــيت أق ــوز١٥، ال ــه / مت يولي
٢٠٠٦.  

 ٢٠١٥وتــشمل املبــادئ الــواردة يف االســتراتيجية الوطنيــة للــصحة اإلجنابيــة حــىت عــام   
  .احترام حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني

اإليـدز  / درء انتشار وباء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           وأقر برنامج حكومي يرمي إىل      
 مبوجب قـرار حكـومي صـدر يف         ٢٠١٠-٢٠٠٦وعواقبه االجتماعية االقتصادية خالل الفترة      

  .٢٠٠٦، وبدأ تنفيذ هذا الربنامج بشكل منتظم منذ عام ٢٠٠٦يوليه /متوز ٦
ومي صـدر  وحتصل النساء، مبوجب برنامج ضمانات الدولة، الـذي اعتمـد بقـرار حكـ             

، على استحقاقات أثناء احلمل والـوالدة ويـتم إعفـاؤهن مـن        ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٣٠يف  
ــشفيات مــن        ــرات العــالج خــارج املست ــاء فت ــا يف ذلــك أثن ــأمني االجتمــاعي، مب اشــتراكات الت
مضاعفات احلمل وأثناء األشهر الثالثة األوىل اليت يستفدن خالهلـا مـن جمموعـة مـن اخلـدمات                  

وأدرجت املواد املعـززة باحلديـد يف قائمـة األدويـة األساسـية ويف الربنـامج                . قدم للحوامل اليت ت 
ــى االســتحقاقات       ــل احلــصول عل ــذي يكف ــي ال ــصحي اإللزام ــأمني ال ــام  . اإلضــايف للت ــذ ع ومن

، زاد املبلغ الذي يـرد لقـاء مثـن األدويـة الـيت تعـاجل فقـر الـدم النـاتج عـن نقـص احلديـد                            ٢٠٠٢
ــصل إىل   ــاطراد لي ــون ســوم يف عــام  ٧,٨ب ــيت   . ٢٠٠٥ ملي ــسبة االعتمــادات ال ــضا ن وزادت أي

 ٦٦ عامـا لتـصل إىل       ٤٩ و   ١٥أنفقت على أدوية ُصرفت للنساء الاليت تتراوح أعمارهم بـني           
  .٢٠٠٥يف عام )  مليون سوم٥,١(يف املائة 
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 أنشئ مركز ألمراض الثـدي متخـصص يف التـشخيص املتقـدم املبكـر               ٢٠٠٦ويف عام     
غدة الثديية، واجلراحة الترميمية، واألساليب العالجية املبتكـرة، وتـدريب األطبـاء يف      ألمراض ال 

  .جمال الرعاية األولية
وتتوافر اآلن يف مراكز صحة األسرة بكل مقاطعة عيادات لتنظـيم األسـرة تقـوم أيـضا                   

ينيـة  وتوفر أيضا خدمة طبية جينية وطنية مـن خـالل قـسم البحـوث الطبيـة اجل                . بزيارات مرتلية 
وأنــشئت يف عــام .  عيــادات طبيــة جينيــة يف املراكــز املوجــودة بــشىت منــاطق اجلمهوريــة ســتو

 جلنة وجمموعة تطوعية معنية بالصحة الريفية، يركز بعضها علـى املـشكالت             ٥٠٠ حنو   ٢٠٠٦
  .اليود املتعلقة بفقر الدم ونقص

ــام      ــة لع ــام الرمسي ــد األرق ــة لتج  ٢٠٠٦وتفي ــة مراكــز حكومي ــاك ثالث ــان   أن هن ــز ألب هي
وتقــدميها لألطفــال وثــالث شــركات خاصــة ُتــصنع منتجــات األلبــان لألطفــال، وإدارة علميــة   

ــة ملحقــة مبركــز طــب وجراحــة األطفــال     ــة باملنتجــات التغذوي ــة  . معني ــاك مراكــز حكومي وهن
ــال يف مـــدن أوش وبيـــشكيك    ــان األطفـ ــز ألبـ ــدة وإدارات  (لتجهيـ بتمويـــل مـــن مكتـــب العمـ

ــال  (كراكــول و) املقاطعــات يف العاصــمة  ــة األمهــات واألطف ــاك مراكــز  ). يف مركــز تغذي وهن
  .  وجالل أباد-خاصة لتجهيز ألبان األطفال يف مدن تاشكومري، وكارابالطا 

وتوفر خدمات العالج والفحـص للمرضـى املـصابني بـاألمراض الـيت تنقـل عـن طريـق                     
افر مراكـز جتـرى فيهـا       وتتـو . االتصال اجلنسي يف املرافق الصحية احلكوميـة والعيـادات اخلاصـة          

االختبارات دون الكشف عن اهلويـة، وعيـادات تقـدم املـشورة النفـسية واالجتماعيـة يف مجيـع                   
  .مراكز عالج اإليدز

وتضاعفت اخلـدمات الطبيـة املالئمـة الحتياجـات الـشباب املقدمـة يف جمـال األمـراض                    
ويتــوافر يف . ٢٠٠١ مــرات بالقيــاس إىل عــام   ٣,٥ للــشباب املعرضــني هلــا مبقــدار    ةالتناســلي

 ٢٠٠٥ اختبـــار يف عـــام ١٦٢ ٠٠٠ خمتـــربا لتـــشخيص اإليـــدز وأجـــري هبـــا  ٤٠اجلمهوريـــة 
وتــنظم الرابطــة الوطنيــة لإليــدز واملنظمــات غــري . للكــشف عــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

احلكوميــة، بــدعم مــن املنظمــات الدوليــة، حلقــات دراســية تدريبيــة عــن اإلرشــاد النفــسي           
. وقايــة مــن االنتقــال الرأســي لإليــدز، والعــالج املــضاد للفريوســات العكوســة  االجتمــاعي، وال

ــا ــادل        أم ــة يف شــكل دورات لتب ــشطة توعي ــصفة منتظمــة أن ــنظم هلــم ب ــاجلنس، فت ــشتغلون ب امل
وعمـال  . اخلربات فيما بني األقـران؛ وتقـدم هلـم مـواد إعالميـة، وتـوزع علـيهم الرفـاالت جمانـا                    

بني مـن يتعـاطون املخـدرات عـن طريـق احلقـن الوريـدي أنـشئ                 على الوقاية من انتشار اإليدز      
وتـوفر  .  مركزا ملبادلة إبـر احلقـن ووضـع برنـامج للعـالج بامليثـادون بـديال عـن املخـدرات                    ١٥

ــضاد        ــالعالج امل ــة ب ــة والنفقــات املتعلق ــة نفقــات شــراء األدوي ــدعم لتغطي ــة ال الوكــاالت الدولي
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شــراء األغذيــة للرضــع الــذين ولــدوا ألمهــات  للفريوســات العكوســة وتقــدمي املــشورة الطبيــة و 
  .مصابات باإليدز

، نفذ ومـا زال ينفـذ عـدد مـن الـربامج واملـشاريع،               ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٢وفيما بني عامي      
بدعم من اجلهات املاحنة، هبدف احلد من الوفيات النفاسـية ووفيـات األطفـال، وخاصـة بـشأن                

الطبيعيــة، والوقايــة مــن فقــر الــدم بــني  ممارســات األمومــة املأمونــة وتنظــيم األســرة، والرضــاعة  
  .النساء احلوامل

وتستخدم موارد من خارج امليزانية يف التوزيع اجملـاين لوسـائل منـع احلمـل عـن طريـق                     
وأنـشئ، بـدعم مـن صـندوق     . أفرقة مـن أطبـاء األسـرة واملرشـدات الـصحيات واالجتماعيـات            

وتــستخدم . ائل منــع احلمــلاألمــم املتحــدة للــسكان، نظــام معلومــات إلدارة لوجــستيات وســ 
.  يف املائة من النـساء يف سـن اإلجنـاب يف مجهوريـة قريغيزسـتان          ٣٨وسائل منع احلمل من قبل      

ويــنظم متخصــصون يف وزارة الــصحة، بــدعم تقــين مــن املنظمــات الدوليــة، حلقــات دراســية    
النــساء تدريبيــة عــن الرعايــة يف جمــال الــصحة اإلجنابيــة لــصاحل األطبــاء املتخصــصني يف أمــراض  

والتوليد، واملسالك البوليـة، والرعايـة األوليـة، وغريهـم، وجيـري إعـداد وتطبيـق بروتوكـوالت                  
ــد اإلجهــاض     ــة بع ــأمون والوقاي ــشأن اإلجهــاض امل ــة   . ســريرية ب ــة الوطني ــات اللجن ــد بيان وتفي

املـشخص  (لإلحصاءات يف مجهورية قريغيزستان أن انتشار فقر الدم النـاتج عـن نقـص احلديـد                 
ــدابري املتخــذة بــني عــامي    ) ةألول مــر ، يف صــفوف ٢٠٠٥ و ٢٠٠١قــد اخنفــض، بفــضل الت

 حالـة   ١ ٢٦٣,٨ حالـة إىل     ١ ٤٧٩,٨إذ قل مـن     ( يف املائة    ١٤,٦الراشدين واملراهقني بنسبة    
  ). نسمة يف الفئة العمرية املناظرة١٠٠ ٠٠٠لكل 

خنفــض ، ا٢٠٠٤-٢٠٠١وخــالل الفتــرة . ويتراجــع معــدل اإلصــابة بــاألورام اخلبيثــة   
 ١٠٠ ٠٠٠ حالـة لكـل   ١٦١ حالـة إىل  ٢٢٨,٩مـن  (معدل انتشار السل النشط بني الرجـال        

واخنفضت الوفيات اإلمجالية من الـسل      ).  حالة ٩٨ حالة إىل    ١٠٨,١من  (وبني النساء   ) نسمة
 ١٥,٩ إىل   ٢٠٠١ نـسمة يف عـام       ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل        ٢٠,٧أثناء الفترة نفسها مـن      

  ). يف املائة٢٣,٢ميثل اخنفاضا قدره  امم) (٢٠٠٤حالة يف عام 
  
  املساواة بني اجلنسني يف جمايل التعليم والثقافة  ٥‐٧

ــرة         ــع للفت ــيم للجمي ــوفري التعل ــة لت ، يف ٢٠١٥-٢٠٠٢اعُتمــدت خطــة العمــل الوطني
وتركِّز اخلطـة تركيـزا     . ، مبوجب قرار من حكومة مجهورية قريغيزستان      ٢٠٠٢يوليه  /متوز ٣٠

م األساسـي بوصــفه عـامال يعــزز التنميـة االجتماعيــة واالقتـصادية والــسياسية     كـبريا علـى التعلــي  
ويتوخى اهلدفان الثاين واخلامس من تلك الوثيقة حتقيق املساواة بـني           . لكل من النساء والرجال   

اجلنــسني والقــضاء علــى التمييــز اجلنــساين يف مرحلــة التعلــيم األساســي، وضــمان تكــافؤ فــرص 
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ويشكِّل بلـوغ األهـداف املـذكورة       . لتعليم العايل اجلودة يف كل املراحل     اجلنسني يف االنتفاع با   
ــيم يف األجــل املتوســط، وقــد أشــري إىل هــذه       ــسية لتطــوير التعل أعــاله إحــدى األولويــات الرئي

، وبـصفة  ٢٠١٠األولوية يف كثري من الوثائق االستراتيجية اليت تـنظِّم تطـوير التعلـيم حـىت عـام        
مفهــوم تطــوير نظــام التعلــيم يف مجهوريــة قريغيزســتان حــىت عــام    ”ة خاصــة يف الوثيقــة املعنونــ 

وأنشئ منتدى وطين للتعليم؛ ويعـىن أحـد أفرقتـه املواضـيعية، وهـو الفريـق املخـتص                  . “٢٠١٠
  .بتعليم الفتيات، مبعاجلة املشكالت اجلنسانية يف جمال التعليم

وسـطى يف إطـار     ومن خالل تفاعل قريغيزسـتان مـع اجلمهوريـات األخـرى يف آسـيا ال                
منتــدى التعلــيم هــذا، يــتم التــرويج لنــهج أكثــر فعاليــة يف حــل املــشكالت اجلنــسانية يف جمــال     

وتقـوم  . التعليم، ويف حتقيق فهم أفـضل للديناميـة العامليـة والوطنيـة للجوانـب اجلنـسانية للتعلـيم                 
نــوع األجهــزة الفرعيــة للــوزارة ولنظــام التعلــيم ككــل جبمــع بيانــات إحــصائية مــصنفة حــسب 

اجلنس، مما يسهِّل حتليل الوضع الراهن، وحتديد سبل حل املشكالت اجلنسانية اليت حتـول دون               
انتفاع اجلميـع بـالتعليم األساسـي، والقـضاء علـى التبـاين بـني اسـتفادة البـنني والبنـات بـالتعليم             

  .اجليد النوعية
احثني، بـدعم   ووضع أساتذة التعليم العـايل يف اجلمهوريـة باالشـتراك مـع عـدد مـن البـ                   

من املنظمات الدولية، منوذجا ومنهجية موحدين لتدريس مقرر جامعي عـن اجلنـسانية اسـتنادا               
مناهج دراسية منوذجية قائمة على مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف ختصـصات علميـة خمتلفـة؛                  : إىل

 مقــررا دراســيا عــن موضــوع اجلنــسانية؛ ومكتبــات يف اجلامعــات املركزيــة        ٢٠وأكثــر مــن  
  .قليمية؛ وجمموعة مواد عن اجلنسانية موجودة يف املكتبة الوطنية جلمهورية قريغيزستانواإل

ووضــع نظـــام لتثقيـــف مــوظفي اخلدمـــة املدنيـــة ملواصــلة تدريبـــهم يف جمـــال القـــضايا      
ــة        ــيس مجهوريـ ــة رئـ ــشئت حتـــت رعايـ ــيت أنـ ــة اإلدارة الـ ــار أكادمييـ ــسانية، وذلـــك يف إطـ اجلنـ

وقـام مـا يزيـد عـن عـشر منـشآت للتعلـيم        . التعلـيم العـايل  قريغيزستان، ويف عـدد مـن منـشآت         
ــررات     ــا الدراســية مق ــضمني مناهجه ــايل بت ــى حــد ســواء   (الع ــة عل عــن ) متخصــصة واختياري

  .اجلنسانية
 يف املدارس، علـى يـد منظمـات غـري       “التعليم املعزز ”وأسفر التطبيق التجرييب لربنامج       

ــن     ــيم املدرســي، ع ــة وأخــصائيني يف جمــال التعل ــري    حكومي ــيم غ ــدان التعل ــة يف مي  نتيجــة إجيابي
 مدرِّبا مت اختيارهم من بـني       ٦٥ومت يف إطار هذا املشروع، توفري التدريب ألكثر من          . النظامي

  .معلمي املدارس واملتخصصني يف التربية يف منشآت التعليم العايل
مركـزا  أنـشئ   “ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف التربية األسـرية       ”ويف إطار مشروع      

موارد يف منطقيت نارين وبـاتكني مـزّودان مبؤلفـات متخصـصة ووحـدات تعليميـة عـن وسـائط           
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اإلعالم اإللكترونية، ونظِّم عدد من احللقات الدراسية لـصاحل كبـار مـوظفي اهليئـات اإلقليميـة                 
عـايل  املعنية بإدارة التعليم بـشأن إتاحـة فـرص متكافئـة أمـام البنـات والبـنني لالنتفـاع بـالتعليم ال                     

اجلـودة، وتطبيـق هنــوج جنـسانية يف جمـال التربيــة األَسـرية، وتـدريب اآلبــاء علـى التغلـب علــى         
  .التصورات اجلنسانية النمطية اليت تتشكل داخل األسرة

وبغيـــة القـــضاء علـــى التـــصورات اجلنـــسانية النمطيـــة والعنـــف اجلنـــساين، اضـــطلعت    
تتمثــل يف شــرح عــدم قانونيــة خطــف مؤســسات ثقافيــة وترفيهيــة يف اجلمهوريــة مبهمــة حمــددة 

  .العرائس وتزويج الفتيات القاصرات
ويف إطار مـشاريع املنظمـات الدوليـة، تقـّدم املـساعدة يف شـرح املـشكالت اجلنـسانية                     

ــى           ــصحفيني عل ــدريب ال ــسانية، وجيــري ت ــن مواضــيع جن ــة ع ــالم وثائقي ــاج أف ــق إنت ــن طري ع
  .جلنساين يف اجلامعاتالتخصص يف الدراسات اجلنسانية، وتطوير التعليم ا

  
  احلد من مجيع أشكال العنف ضد املرأة   ٦‐ ٧    

من بني النتائج اإلجيابية للجهود اليت ُبذلت ملكافحة العنف ضـد املـرأة الـيت حتققـت يف               
 -الفتــرة قيــد الدراســة، إقــرار قــوانني يف مجهوريــة قريغيزســتان بــشأن احلمايــة االجتماعيــة          

، وإقرار إضـافات لقـانون املـسؤولية     ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٥يف  القانونية ضد العنف يف األسرة      
  .٢٠٠٤يوليه / متوز٢٦اإلدارية يف مجهورية قريغيزستان يف 

كمـــا أُقـــر قـــانون مجهوريـــة قريغيزســـتان حلظـــر االجتـــار بالبـــشر ومكافحتـــه، بتـــاريخ   
ــانون رقـــم   . ٢٠٠٥مـــارس /آذار ١٧ ــانون، يـــنص القـ ــذا القـ ــا هلـ ــاريخ ١ووفقـ ــانون ٥ بتـ  كـ

ــاين ــاير /الث ــة     ٢٠٠٦ين ــات يف مجهوري ــانون العقوب ــشأن إدخــال تغــيريات وإضــافات علــى ق ، ب
وقـد  . قريغيزستان، على زيـادة املـساءلة عـن االجتـار بالبـشر وعـن تنظـيم اهلجـرة غـري الـشرعية                     

اعُتمــد برنــامج احلكومــة للتــدابري اخلاصــة مبكافحــة النقــل غــري املــشروع لألشــخاص واالجتــار    
، الــذي صــدق عليــه الــرئيس  ٢٠٠٥-٢٠٠٢غيزســتان يف الفتــرة مــن  بالبــشر يف مجهوريــة قري
، ومت تنفيـذه مبـشاركة إجيابيـة مـن          ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٢١ بتاريخ   ٩٤باملرسوم الرئاسي رقم    

اجمللــس الــوطين الــذي رفــع تقريــرا إىل الــرئيس عــن مكافحــة النقــل غــري املــشروع لألشــخاص    
نـامج لتحـسني التـشريعات الوطنيـة، وزيـادة          وجيـري العمـل يف إطـار هـذا الرب         . واالجتار بالبـشر  

الوعي باملشكلة بني املسؤولني يف احلكومة وبني السكان بشكل عام، من خالل عـدة حلقـات                
ــاخنة          ــواء وخطــوط س ــاكن لإلي ــة أم ــة، وهتيئ ــواد إعالمي ــوفري م ــة، وت ــية ودورات تدريبي دراس

  .لضحايا االجتار بالبشر
  



CEDAW/C/KGZ/Q/3/Add.1

 

18 08-54190 
 

 الـذي ُنفـذ بـدعم مـن         “ خـال مـن العنـف      على الطريـق حنـو عـامل      ”ويف إطار مشروع      
، وطبقــا لقــانون مجهوريــة ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة يف عــامي 

 القانونية من العنف ضد األسرة، متت صـياغة وتطبيـق         -قريغيزستان بشأن احلماية االجتماعية     
ائية لـإلدارات   كمـا وضـعت اسـتمارة للحـسابات اإلحـص         . تعديالت على التشريع اجلمهـوري    

تتيح مجع بيانات عن حاالت العنف املرتيل والتدابري الـيت اختـذت يف هـذا الـصدد، مبـا يف ذلـك                      
.  الدميغرافية بشأن مرتكيب اجلرائم والضحايا يف حاالت العنـف املـرتيل           -املؤشرات االجتماعية   

، “يزسـتان أوضاع اجلرمية يف مجهوريـة قريغ     ” VTS-1كما وضعت استمارة التقرير اإلحصائي      
وهــي االســتمارة الــيت حتتــوي علــى مؤشــرات مفــصلة حبــسب نــوع اجلــنس للــضحايا وتتــضمن 

ــة هلــم  ــات     . صــورا فوتوغرافي ــضمن بيان ــانون اإلداري تت ــسجل احملوســب للق ــاك إضــافة لل وهن
ــة    . الــضحية ــة إدارة املعلومــات يف وزارة الــشؤون الداخلي ــامج حاســويب ملديري كمــا ُوضــع برن

 بغرض وضـع االسـتمارات اإلحـصائية اجلديـدة املـذكورة أعـاله موضـع                جلمهورية قريغيزستان 
ــتخدام موضــع       . االســتخدام ــة لالس ــات الالزم ــة والتعليم ــر احلماي ــتمارات أوام وأصــبحت اس

 تـشرين   ٧ لوزارة الشؤون الداخلية الـصادر بتـاريخ         ٣٨٨التطبيق العملي إعماال باملرسوم رقم      
ــوبر /األول ــرد اســتمارة احملاســ . ٢٠٠٤أكت ــة عــن مراكــز األزمــات يف   وت بة اإلحــصائية الفردي

اجلمهوريــة والبيانــات اخلاصــة بأنــشطة هــذه املراكــز ضــمن اجمللــد الــذي ينــشر ســنويا متــضمنا   
  .“املرأة والرجل يف مجهورية قريغيزستان”إحصاءات مفصلة حبسب نوع اجلنس حتت عنوان 

ملـشاركون يف تنفيـذ   وقد اختذ املسؤولون عـن تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة ونظـراؤهم ا                
اخلطة سلسلة من التدابري املصممة من أجل زيـادة املعرفـة بـني املـسؤولني يف الدولـة واجلمهـور                    
العام مبشكلة العنف ضد املرأة، وذلك بعقـد حلقـات دراسـية ودورات تدريبيـة وإصـدار مـواد                   

دمت إعالميــة، وللنــهوض أيــضا مبــستوى الــوعي العــام بعــدم الــسماح بــسلوكيات العنــف؛ وقُــ 
مساعدات عملية إىل ضحايا العنف، كما مت حتليـل أسـباب املـشكلة ونـشر مـواد إعالميـة عـن                     

  .مكافحة العنف
واختذت تدابري لزيادة مراعاة الفوارق بـني اجلنـسني بـني املـسؤولني عـن إنفـاذ القـانون                     

شؤون وقـد نظـم معلمـو أكادمييـة وزارة الـ          . والقضاة بشأن املسائل املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة          
الداخلية مع اخلرباء املستقلني الذين حصلوا على دعم من الوكـاالت الدوليـة، دورات تدريبيـة                
خاصة وقاموا باعتمادها، كما نشروا وسـائل إيـضاح وعقـدوا سلـسلة مـن احللقـات الدراسـية                   

  .والدورات التدريبية
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 يف  كما أعدت وسائل إيضاح للمدرسني، وجملموعة عريضة من املتخصـصني العـاملني             
جمال تعليم األطفال، ووضعت برامج تعليمية لتالميـذ الـصفوف العليـا ودورات لطلبـة كليـات                 

  .التربية على تاليف العنف وعلى التسامح والسلوكيات اآلمنة
ووضــعت جلنــة اإلحــصاءات الوطنيــة يف مجهوريــة قريغيزســتان إطــارا منــهجي إلجــراء   

 وسعيا وراء الترويج للمسؤولية املدنيـة علـى         .التحقيقات يف أعمال العنف ضد املرأة واألطفال      
املستوى احمللي وإلسباغ احلماية على املرأة ضد العنف علـى أسـاس مبـادئ التعبئـة االجتماعيـة                  

 جمموعــة مــن ١٨ “املــاس”يف قــرى مــنطقيت أوش وبــاتكني، شــكل الفــرع اجلنــويب مــن احتــاد  
  .“ة للعنف األسريتنظيم استجابة منسق”جمموعات الدعم الذايت يف إطار مشروع 

وتسعى املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية، بدعم من الوكـاالت الدوليـة،      
إىل تشجيع تأهيل الضحايا وإعادة إدمـاجهم يف اجملتمـع، ويـشكل هـذا أحـد العناصـر الرئيـسية                 

ــام       ــة قريغيزســتان حــىت ع ــسجون يف مجهوري ــدأ إصــالح نظــام ال ــد اختــذت  . ٢٠١٠يف مب وق
ة من التدابري هبـدف إعـالم اجلمهـور العـام مبـشكلة العنـف املـرتبط بنـوع اجلـنس؛                     جمموعة كبري 

وتتــراوح هــذه التــدابري بــني عقــد حلقــات دراســية، ودورات تدريبيــة ملختلــف اجملموعــات          
املـــستهدفة، وختـــصيص أجـــزاء خاصـــة مـــن وســـائل اإلعـــالم املطبوعـــة واإللكترونيـــة والبـــث   

  .ئية، وتنظيم رحالت للمسرح املتنقل ومحالت إعالميةالتلفزيوين إىل إجراء دراسات استقصا
زيـادة  أيـضا   تتضمن ٢٠١٠-٢٠٠٥وطبقا للتقرير، فإن ميزانية احلكومة للفترة      - ٨

يف االعتمادات املخصصة لتمويل مشروعات املنظمات غري احلكومية والربنامج احلكـومي           
واملرجـو  ). ٥٠  إىل ٤٦الفقرات مـن    ) (٢٠١٠-٢٠٠٧(لدعم املنظمات غري احلكومية     

إعطاء معلومات عن تنفيـذ هـذا الربنـامج، مبـا يف ذلـك املعلومـات الـيت مت مجعهـا منـذ عـام                         
 عن متويل املنظمات غري احلكومية بشكل عام، واملنظمات النسائية غري احلكوميـة          ٢٠٠٥

كمـا نرجـو تقـدمي معلومـات عـن وضـع مـشروع القـانون بـشأن املـسؤولية               . بشكل خاص 
مــشاركة ) ٤٧الفقــرة (ومــة، والــذي سيــسهل طبقــا ملــا جــاء يف التقريــر االجتماعيــة للحك

  .الدولة ورة أكثر نشاطا يف معاجلة مشكالتاملنظمات غري احلكومية بص
 لتمويـل املـشروعات   ٢٠٠٩ال توجد أي اعتمادات يف مشروع امليزانيـة الوطنيـة لعـام       

عات مـن امليزانيـات احملليـة إىل        ومع ذلك، فإن هناك مدفو    . اليت تنفذها املنظمات غري احلكومية    
ــساخنة        ــاه ال ــاء واملي ــع تكــاليف الكهرب ــار ودف ــة تكــاليف اســتئجار املق مراكــز األزمــات لتغطي

  . يف السنوات الثالث األخرية“ سيزمي”والباردة، والتدفئة، كما حدث يف مركز أزمات 
ــم      ــرار رق ــضى الق ــة قريغيزســتان يف    ٢٠٠ومبقت ــصادر عــن حكوم ــارس / آذار٢٥ ال م
منظمـات  (، مت االتفاق على مبدأ للتعاون بني الرابطات العامة، والـصناديق االجتماعيـة    ٢٠٠٤
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، ٢٠٠٨يوليـه   /متـوز  ٢١وبتـاريخ   . واألجهزة احلكومية يف مجهورية قريغيزستان    ) غري حكومية 
اعتمد قانون الوالية االجتماعية للدولة، الذي أرسى األساس القانوين والتنظيمـي الـذي يعتمـد      

  .دبري النفقات احلكومية وتوزيعها على الربامج االجتماعية ويستخدم يف تنفيذهاعليه ت
ــة الربنـــامج احلكـــومي     ــة  “اجليـــل اجلديـــد”ويف عمليـ ، نفـــذت وزارة العمـــل والرعايـ

 يف ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مــشروعا اجتماعيــا يف عـــامي   ٤٣االجتماعيــة يف مجهوريــة قريغيزســـتان   
هــذه املــشاريع هــو تقــدمي املــساعدة إىل األســر  وكــان اهلــدف مــن . إطــار واليتــها االجتماعيــة

  .الفقرية واألخذ بيدها للخروج من دائرة الفقر
  

  العنف ضد املرأة
املرجــو إعطــاء وصــف للعقبــات الــيت تعتــرض التنفيــذ الــسليم لقــانون احلمايــة            - ٩

 االجتماعية والقانونية ضد العنف املرتيل، وكذلك قانون املسؤولية اإلدارية املعدل وما هي
وهــل مــن املنتظــر إعــادة النظــر يف القــوانني الــسارية . التــدابري املتوخــاة لتعزيــز آليــة تنفيــذه

هبدف جترمي مجيع أعمال العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك التحـرش اجلنـسي واالغتـصاب يف              
إطار الزواج؟ املرجو إعطاء معلومات مفصلة عن العنف اجلنسي، مبا يف ذلك التحـرش يف         

  .هود املبذولة للقضاء عليهمواقع العمل واجل
جيعــل قــانون مجهوريــة قريغيزســتان بــشأن احلمايــة االجتماعيــة والقانونيــة مــن العنــف     

، الــصادر عــن وزارة ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين األول٧ بتــاريخ ٣٨٨األســري، واملرســوم رقــم 
تـة  الشؤون الداخلية الـذي حيـدد ممارسـة أجهـزة الـشؤون الداخليـة يف إصـدار أوامـر محايـة مؤق                  

 -وتقتـرن أهـم العقبـات       . واالحتفاظ بسجالت إحـصائية، مـن العنـف األسـري فعـال إجراميـاً             
 القائمـة حاليـا أمـام حتـسني االسـتجابة حلـوادث العنـف املـرتيل والعنـف                -املوضوعية أو الذاتية    

ضد املرأة، أساسا بالقوالب النمطية، وهي القوالب املوجودة يف اجملتمع واليت تنبـع مـن إحجـام              
، ونقــص الــوعي لــدى النــساء واألطفــال واملــسنني “نــشر غــسيلهم القــذر علنــاً”ضحايا عــن الــ
حبقـوقهم الدسـتورية يف     ) وهم أكثر طبقات اجملتمـع ضـعفاً فيمـا يتعلـق مبـشكلة العنـف املـرتيل                (

جمال احلماية مـن العنـف والقـسوة وضـمان املـساواة يف مجيـع جمـاالت احليـاة العامـة واخلاصـة،                       
  . لدى النساء وغريهم من الضحايا احملتملني للعنف بوجود ما حيميهم قانوناًونقص املعلومات

وهناك عوامل أخرى تلعـب دورهـا أيـضا، مثـل عـدم وجـود معرفـة لـدى العـاملني يف                      
أجهزة الشؤون الداخلية، بالنواحي القانونية للـرد بـصورة عمليـة علـى العنـف املـرتيل، واجلهـل               

وهلـذا الـسبب، أصـدرت وزارة الـشؤون         . ومراكـز األزمـات   بكيفية التعامل مع ضحايا العنف      
، حـددت فيـه الطرائـق الـيت ميكـن      ٢٠٠٨مايو / أيار ٢٠ يف   ٣٢٥الداخلية توجيها خاصا برقم     

ويشترط هذا التوجيه إجراء اختبارات على املفتـشني        . أن جتعل عمل هؤالء أكثر فائدة وفعالية      
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لى مـدى معرفتـهم بالقواعـد القانونيـة الـيت           يف أقسام الشرطة ومكاتب العمل العامة للوقوف ع       
حتكم عملهم يف جمال مكافحة العنف األسـري، وحتـسني قـدراهتم علـى إمـساك الـدفاتر ومجـع                    

وينبغـي أن يتـوافر للخـدمات املقدمـة الوثـائق الالزمـة        . املعلومات وعرضها يف تقارير إحـصائية     
  ).استمارات للحصول على أوامر للحماية املؤقتة(هلا 

ومــن أجــل إعــادة النظــر يف القــوانني الــسارية وجتــرمي العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك     
التحــرش اجلنــسي واالغتــصاب يف إطــار الــزواج، جتــري وزارة الــشؤون الداخليــة يف مجهوريــة  

  .قريغيزستان حتليال للتشريعات السارية حبسب نوع اجلنس
انون احلمايـة االجتماعيـة والقانونيـة    وتنبع العوامل احملددة اليت تعوق التنفيـذ الـسليم لقـ       

من العنف األسـري، مـن األسـباب االجتماعيـة واحملليـة، ومـن اجلهـل بالقـانون لـدى اجلمـاهري                      
فتحسني االمتثال للقانون هو مسألة احترام للمساواة بني اجلنسني يف كل مكـان،             . بشكل عام 

العنــف األســري بــني اجلمــاهري وحتــسني املعرفــة بأحكــام االتفاقيــة، وبقــوانني اجلمهوريــة بــشأن 
ومـن املمكـن القيـام بـذلك بعقـد حلقـات            . وبني العاملني يف إنفاذ القانون واألجهـزة القـضائية        

دراســـية مواضـــيعية، وتنظـــيم دورات تدريبيـــة ومناقـــشات املوائـــد املـــستديرة، وعمـــل بـــرامج  
واألجهـزة القـضائية،   تلفزيونية يظهر فيها ممثلون عن اهليئات احلكومية، وأجهزة إنفـاذ القـانون            

ومراكز األزمات واملنظمـات الدوليـة، ونـشر كتيبـات وملـصقات مناسـبة مـن مجيـع األشـكال               
  .حتذر من العنف

 ٢٠٠٦وبدراســـة اإلحـــصاءات عـــن اجلـــرائم الـــيت ارتكبـــت ضـــد النـــساء يف عـــامي     
فتحـــت : ، تـــبني حـــدوث اخنفـــاض ملمـــوس يف االعتـــداءات اجلنـــسية ضـــد النـــساء ٢٠٠٧ و

، ٢٠٠٧ حالـة يف     ٤٣٨ و   ٢٠٠٦ حالـة يف عـام       ٥١٤كانت هنـاك    ) االغتصاب( ١٢٩ املادة
ــادة   ــسرية  (١٣٠وحتـــت املـ ــسية الـ ــال اجلنـ ــاك  ) األفعـ ــت هنـ ــام  ٣٢كانـ ــة يف عـ  ٢٠٠٦ حالـ

االتـــصال اجلنـــسي غـــري املـــشروع وغـــريه   (٣٢؛ وحتـــت املـــادة ٢٠٠٧حالـــة يف عـــام  ٣٠ و
ــة يف عــام ٢٦نــاك كانــت ه) األعمــال غــري املــشروعة ذات الطبيعــة اجلنــسية   مــن  ٢٠٠٦ حال
 حـاالت يف    ٨كانـت هنـاك     ) أعمـال الفـسق    (١٣٣، وحتت املـادة     ٢٠٠٧ حالة يف عام     ٢٢ و

  .٢٠٠٧ حاالت يف عام ٨ و ٢٠٠٦عام 
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة اليت اختذهتا الدولة الطـرف للتحقيـق               - ١٠

ه احلوادث قد وقعـت يف البيـوت أو         يف مجيع حوادث العنف ضد املرأة، وما إذا كانت هذ         
يف أماكن العمل أو داخل اجملتمع أو اجملتمعـات احملليـة، وعـن تقـدمي مرتكبيهـا إىل احملاكمـة                    

/ ومعاقبتهم، وتقدمي الدعم والتعويض الكـافيني للـضحايا، وتـوفري مراكـز كافيـة لألزمـات               
 ويرجـى أيـضا تقـدمي       .بيوت آمنة، وتقدمي املشورة لضحايا العنف مـن النـساء         /أماكن إيواء 
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بيانــات عــن أحــداث العنــف املــرتيل وتوضــيح مــا إذا كانــت هنــاك طريقــة منهجيــة جلمــع    
البيانات ونشرها عن مجيع أشكال العنف ضد املرأة يف مجيع املراحل، ابتداء من الـشكوى           

  .وانتهاء بإجراء التحقيق
 حــوادث تتخــذ أجهــزة الــشؤون الداخليــة يف اجلمهوريــة خطــوات للتحقيــق يف مجيــع    

العنــف ضــد املــرأة، باســتخدام القــوانني اجلنائيــة واإلداريــة واخلاصــة الــيت حتــدد عناصــر اجلــرائم 
ــا       ــق عليه ــيت تطب ــات ال ــة للجــرائم والعقوب ــواع املختلف ــق، واألن ــد وضــعت  . موضــع التحقي وق

استمارات للتقارير اإلحصائية لتسجيل حـوادث العنـف املـرتيل حبـسب نـوع اجلـنس، وإصـدار                  
، مت تـسجيل    ٢٠٠٨يوليه  /، إىل متوز  ٢٠٠٣مايو  /وخالل الفترة من أيار   . ماية املؤقتة أوامر للح 
ومل تتخــذ إي .  حالـة للمحاكمـة  ١ ٨٠٦ حادثـة عنــف أسـري، قـدم منــها    ٥ ٠٠٠أكثـر مـن   

 حالـــة قـــدمت ٤٠وكـــان مـــن بـــني هـــذه احلـــاالت  . إجـــراءات يف مجيـــع احلـــاالت األخـــرى
  .للمحاكمة ملخالفات إدارية

 شخـصا تعرضـوا للعنـف املـرتيل،     ٤ ٩٥٠ير عـن هـذه احلـوادث أن هنـاك       وتبني التقار   
وعلــى امتــداد الفتــرة املــشمولة .  طفــال٥٥٤ً مــن الرجــال و ٣٠٢ امــرأة و ٤ ٠٩٨مـن بينــهم  

 أمرا للحماية املؤقتة، من أجل محايـة ضـحايا         ٢٩٦بالتقرير، أصدرت أجهزة الشؤون الداخلية      
  .املرتيل العنف
 أن ضحايا العنف يلجأون إىل مراكـز األزمـات أكثـر ممـا يلجـأون      يشري التقرير إىل   - ١١

فما هـي اجلهـود املبذولـة لتزويـد النـساء اللـوايت             ). ١٣١الفقرة  (إىل مراكز إنفاذ القانون     
يتعرضن للعنف بفـرص الـذهاب إىل آليـات العدالـة واحلـصول علـى عـالج عـادل وفعـال                     

ونيــة لتعريــف النــساء حبقــوقهن  لــألذى الــذي تعرضــن لــه؟ وهــل هنــاك محــالت توعيــة قان  
وبالوسائل املتاحـة للعـالج؟ ومـا هـي التـدابري والـربامج املوجـودة لتـدريب املـسؤولني عـن            
إنفاذ القانون، ورجال الـشرطة والقـضاء، والعـاملني يف اجملـالني الطـيب واالجتمـاعي، علـى                  

 ضـحايا  أسباب العنف ضد املـرأة ونتائجـه، حبيـث ميكـن زيـادة حـساسيتهم إىل احتياجـات        
  العنف وأسرهن؟

، ومبشاركة من خرباء مستقلني وبـدعم مـن منظمـة األمـن             ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف عامي     
ــاون يف أوروبــا، مت إعــداد دليــل للعــاملني يف أجهــزة الــشؤون الداخليــة حــول مــشكلة          والتع

وقد صممت بعض أجزاء الـدليل مـن أجـل حتـسني كفـاءة العـاملني يف                 . مكافحة العنف املرتيل  
ــة مــن عملــهم يف     أجهــزة الــشؤ ــدليل جوانــب عملي ــاول ال ــة مــن اجلنــسني، كمــا تن ون الداخلي

  .مكافحة العنف األسري
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ويف األكادميية امللحقة بوزارة الشؤون الداخلية، تظهر املشكالت اجلنسانية يف منـاهج              
مجيع دورات التطور الوظيفي املستمر علـى مجيـع املـستويات، مبـا يف ذلـك الـدورات الداخليـة                    

ــدورا ــاملني اجلــدد يف اإلدارة،      وال ــة للع ــدورات التدريبي ــاملني، وال ــيت ُتعطــى باملراســلة للع ت ال
  .والتدريب أثناء العمل

.  موظــف يف بــشكيك٢٠٠، ُنظمــت دورة جملموعــة مــن ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف عــامي   
 كــول، وهــي الــدورة الــيت ســتعمم يف مجيــع  -كمــا ُنظمــت دورة أخــرى يف مقاطعــة إيــسيك  

  .مقاطعات اجلمهورية
، َنظم املدربون يف األكادميية التابعـة لـوزارة الـشؤون الداخليـة،     ٢٠٠٨يوليه /ويف متوز   

دورة تدريبية على قضايا اجلنسني بالتعاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة التابعـة ملنتـدى املـرأة،                    
 وعـن طريـق مراكـز الوقايـة العامـة، الـيت           . ملمثلي أجهزة اجملتمعات احمللية والقائدات من النـساء       

أنشئت لتنفيـذ قـانون اجلمهوريـة ملنـع اجلرميـة، ينتظـر أن تتعـاون الـشرطة مـع أجهـزة احلكومـة                        
  .احمللية، ومراكز األزمات، واملؤسسات الطبية، يف مساعدة ضحايا العنف

، ُعقـــد اجتمـــاع يف “ يومـــا دون عنـــف١٦”، وكجـــزء مـــن محلـــة ٢٠٠٧ويف عـــام   
 يف  ١ ٢٠٠(ني املعلمـني واملـشاركني يف الـدورات         األكادميية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية بـ      

وطُـرح موضـوع أعقبتـه مناقـشة حـول الكيفيـة الـيت              . مع ضباط شرطة مـن النمـسا      ) جمموعهم
عاجلت هبا النمسا مشكلة انتشار العنف األسـري، ومت توزيـع العديـد مـن الكتيبـات اإلعالميـة                   

  .واملواد املتخصصة
ضمان ختـصيص مـوارد كافيـة يف ميزانيـة احلكومـة      ما هي اجلهود اليت ُتبذل اآلن لـ      - ١٢

لألنشطة املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك املوارد الالزمة لتنفيذ خمتلـف                
  املبادرات وخطط العمل الواردة يف التقرير؟

مت ختــصيص مــا يقــرب مــن ثالثــة ماليــني ســوم لتنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة لتحقيــق       
ومـن املقـرر ختـصيص      . ٢٠٠٦-٢٠٠٢سني يف مجهوريـة قريغيزسـتان للفتـرة         املساواة بني اجلنـ   

مبلغ مماثل لتنفيذ خطة العمل الوطنيـة لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف مجهوريـة قريغيزسـتان                    
  .٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة 

وقد أبرمت وزارة الشؤون الداخلية يف مجهورية قريغيزستان اتفاقية مـع مركـز حبـوث                 
راطية، الذي سيقوم بتدريب العاملني بدعم مايل من منظمة األمن والتعـاون يف             العمليات الدميق 

ومت إعداد طلب إىل برنامج األمم املتحدة للسكان فيمـا يتعلـق بالربنـامج املقـرر لفريـق        . أوروبا
  .العمل املشترك بني الوكاالت ملكافحة العنف ضد املرأة
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  االجتار باألشخاص    
 بـشأن تـدابري مكافحـة تـصدير         ٩٤اد املرسوم الرئاسي رقـم      أشار التقرير إىل اعتم     - ١٣

 ٢١األشخاص واالجتار هبم على حنو غـري مـشروع يف الدولـة الطـرف، والـذي اعتمـد يف                    
ــستمر حــىت عــام   )١٧٣الفقــرة  (٢٠٠٢أبريــل /نيــسان ــدابري ي ــامج ت . ٢٠٠٥، وإىل برن

الـذي اسـتمر حـىت عـام     يرجى وصف التدابري امللموسة اليت اختذت لتنفيذ برنامج التـدابري   
ــدة الــيت اعتمــدت بعــد عــام    ٢٠٠٥ ــدابري اجلدي ــد الت كمــا يرجــى تقــدمي  . ٢٠٠٥ وحتدي

إحــصاءات مفــصلة وحديثــة عــن عــدد اجلــرائم اجلنائيــة الــيت ُعرضــت أمــام احملــاكم وعــدد 
  .اإلدانات الصادرة يف هذا السياق

شروع، أقـّر   بغية منع وقمع حاالت تصدير األشـخاص واالجتـار هبـم علـى حنـو غـري مـ                    
ــا للتـــدابري للفتـــرة  ٢٠٠٢أبريـــل /نيـــسان ٢١ الـــصادر يف ٩٤املرســـوم الرئاســـي رقـــم    برناجمـ

 ملكافحة تصدير األشخاص واالجتار هبم علـى حنـو غـري مـشروع يف مجهوريـة                 ٢٠٠٥-٢٠٠٢
قريغيزستان، وأنشأ املرسوم اجمللس الوطين ملكافحة تصدير األشـخاص واالجتـار هبـم علـى حنـو                 

  .ويرأس هذا اجمللس رئيس مجهورية قريغيزستانغري مشروع، 
وبغيــة حتــسني تــشريعات قريغيزســتان بــشأن منــع االجتــار باألشــخاص، اعتمــد قــانون     

ووضع هذا القانون األسس التنظيميـة والقانونيـة مـن          . بشأن منع ومكافحة االجتار باألشخاص    
يق أنـشطة الوكـاالت     أجل منع ومكافحة االجتار باألشـخاص، ووضـع الترتيبـات الالزمـة لتنـس             

  .اليت تكافح االجتار باألشخاص وسلسلة من التدابري حلماية ومساعدة ضحايا االجتار بالبشر
وعـن تنظـيم اهلجـرة      ) ١٢٤املادة  (ومت تعزيز املسؤولية اجلنائية عن االجتار باألشخاص          

ة اإلداريـة  وأضيفت جرائم جديدة إىل مدونـة املـسؤولي     ). ١، الفقرة   ٢٠٤املادة  (غري املشروعة   
ــة بتـــبين طفـــل     ــتان، مثـــل األنـــشطة غـــري املـــشروعة املتعلقـ ــة قريغيزسـ ــرة (يف مجهوريـ ، ٢الفقـ

، وهتريــب أشــخاص أو نقــل مــواطنني مــن مجهوريــة قريغيزســتان عــرب حــدود دولــة  )٦٦ املــادة
  ).١، الفقرة ٣٩١املادة (مجهورية قريغيزستان 

لـشهود واألطـراف املتـضررة      وينص قانون مجهورية قريغيزستان بـشأن محايـة حقـوق ا            
وسائر املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية على استعمال جمموعة من التـدابري لتـوفري محايـة رمسيـة          
للــشهود ولألطــراف املتــضررة ولــسائر املــشاركني يف اإلجــراءات اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك تــدابري  

  .ار بالبشراألمن واحلماية االجتماعية هلؤالء األشخاص، مبن فيهم ضحايا االجت
وقد صادقت مجهورية قريغيزستان علـى عـدد مـن الـصكوك الدوليـة ملكافحـة االجتـار                    

باألشخاص، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة                        
  :٢٠٠٠نوفمرب / الثاينتشرين ١٥وبروتوكوالها اإلضافيان املؤرخان 
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  املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛بروتوكول مكافحة هتريب   -  
  .بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه  -  

ــع االجتــار          ــستقلة ملن ــدول امل ــة ال ــضاء يف رابط ــدول األع ــني ال ــاون ب ــة التع ــز فعالي ــصد تعزي وبق
نــشاء برنــامج للتعــاون باألشــخاص، اختــذ جملــس رؤســاء دول رابطــة الــدول املــستقلة قــرارا إل  

  . بني الدول األعضاء يف الرابطة يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة 
ــالفترة       ــة بـ ــدابري املتعلقـ ــامج التـ ــن برنـ ــزء مـ ــصدير  ٢٠٠٥-٢٠٠٢وكجـ ــة تـ  ملكافحـ

األشخاص واالجتار هبم على حنو غري مشروع، جـرى االضـطالع حبمـالت دعائيـة إعالميـة يف                
البلد لزيادة الوعي لدى اجلمهـور مبخـاطر اهلجـرة غـري املـشروعة وملكافحـة االجتـار                  مجيع أحناء   
وبـدعم مـن بعثـة أوفـدت مـن املنظمـة الدوليـة للـهجرة إىل مجهوريـة قريغيزسـتان               . باألشخاص

وبــدعم مــن منظمــة وينــروك الدوليــة، أُعــدت مــادة إعالميــة ووزعــت علــى العمــال املهــاجرين  
ج إذاعيـة وتلفزيونيـة وبـرامج حـوار يف وسـائط اإلعـالم ونـشرت                احملتملني وجـرى تنظـيم بـرام      

  .وأنشئت خطوط هاتفية للمساعدة يف مدينيت بيشكك وأُوس. مقاالت يف هذا الشأن
 العــون (Sezim)“ الــشعور”ويقــدم مركــز عــالج األزمــات النفــسية التــابع ملنظمــة         

أهيــل القــّصر لتقــدمي ويف أوش، أنــشئ مركــز التكيــف وإعــادة ت. لــضحايا االجتــار باألشــخاص
. املــساعدات االجتماعيــة والقانونيــة وإعــادة اإلدمــاج إىل األطفــال مــن ضــحايا االجتــار بالبــشر 

، قدم هـذان املركـزان املـساعدات إىل حنـو           ٢٠٠٧ إىل سنة    ٢٠٠٢وعلى مدى الفترة من سنة      
) ائـة  يف امل٧٢( شخصاً من ضحايا االجتار بالبـشر، مبـا يف ذلـك ضـحايا العمـل القـسري             ٦٥٠

 يف املائـة مـن جممـوع عـدد     ٦٦وخـص املـرأة نـسبة    )  يف املائة ٢٨(وضحايا االستغالل اجلنسي    
  . يف املائة١٣الضحايا وخص القّصر 

 ملكافحــــة تــــصدير ٢٠٠٥-٢٠٠٢وأدى تنفيــــذ برنــــامج التــــدابري املتعلــــق بــــالفترة    
ث حتــسن األشــخاص واالجتــار هبــم علــى حنــو غــري مــشروع يف مجهوريــة قريغيزســتان إىل إحــدا

  .كبري يف فعالية اإلجراءات اليت اختذهتا الوكاالت احلكومية ملكافحة جتارة الرقيق احلديثة
ــادة        ــدرج حتــت امل ــات عــن اجلــرائم الــيت تن ــا اإلدان يف ) االجتــار باألشــخاص  (١٢٤أم

؛ ٢٠٠٢سـتة أشـخاص يف ســنة   : القـانون اجلنـائي يف مجهوريـة قريغيزسـتان فكانـت كمـا يلـي       
ــنة  وال ــد يف سـ ــنة  ٢٠٠٣ أحـ ــخاص يف سـ ــسة أشـ ــنة  ٢٠٠٤؛ ومخـ ــخاص يف سـ ــة أشـ ؛ وثالثـ

؛ ومثانيـة أشـخاص     ٢٠٠٧ شخـصاً يف سـنة       ١٦؛ و   ٢٠٠٦؛ وسبعة أشـخاص يف سـنة        ٢٠٠٥
  .٢٠٠٨يف النصف األول من سنة 
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يشري التقرير إىل البحوث اليت كشفت عن االستغالل اجلنسي التجـاري لألطفـال               - ١٤
فمـا هـي التـدابري الـيت اختـذت ملعاجلـة       ). ١٦٤الفقـرة   (جنبا إىل جنب مـع اسـتغالل املـرأة          

العوامل اجلذرية، مبا يف ذلك العوامل اخلارجية، اليت تشجع على االجتار بالنساء والفتيات             
يف البغاء، هبدف حتسني محاية حقوق النساء والفتيات ومعاقبة مرتكيب تلك اجلرائم؟ وهـل              

التجـاري وإعـادة تأهيلـهم وإدمـاجهم يف         وضعت برامج ملعاجلة ضحايا االستغالل اجلنسي       
اجملتمع، وذلك عن طريق مجلة أمور، منها التدريب على العمل وتقدمي املـساعدة القانونيـة               
والرعاية الصحية الـسرية، وإن كـان قـد مت وضـع تلـك الـربامج، فمـا هـي املـوارد الـيت مت                        

  ختصيصها هلذا الغرض؟
 خطــة ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٣رخ اعتمــد قــرار حكومــة مجهوريــة قريغيزســتان املــؤ  

وتـنص  .  ملكافحـة االجتـار باألشـخاص يف مجهوريـة قريغيزسـتان     ٢٠١١-٢٠٠٨العمل للفتـرة    
خطــة العمــل علــى سلــسلة مــن التــدابري، مــن بينــها معاجلــة وإعــادة تأهيــل ضــحايا االســتغالل    

قانونيـة  اجلنسي التجاري وإدماجهم يف اجملتمع، يف شكل تـدريب وظيفـي، وتقـدمي املـساعدة ال               
  .والرعاية الصحية السرية

ويضطلع بالكثري من األنشطة يف مجهوريـة قريغيزسـتان مـن خـالل الـربامج الـيت تقـدم                     
املساعدات الطبية واالجتماعية والقانونية السرية إىل أفـراد اجلماعـات املـشاركة يف سـلوكيات               

“ ناومخوليـة ”كوميـة  وتقـدم العيـادة الطبيـة التابعـة للمنظمـة غـري احل      . تنطوي علـى خطـر كـبري    
(Nauchmedlait)      ــة يف ســنة ــصحة العاملي ــة ال ــن منظم ــادرة م ــشئت مبب ــيت أن ــة ١٩٩٨ ال ، الرعاي

، كـان موظفـو   ٢٠٠٨وحبلـول سـنة   . الصحية دون مقابل إىل أفراد اجلماعات املعرضة للخطـر      
راد  مـن العـاملني يف اجملـاالت اجلنـسية وغريهـم مـن أفـ               ٥ ٠٠٠العيادة قد قدموا رعايـة حلـوايل        

وأُتيح ألفـراد اجلماعـات املعرضـة للخطـر، دون     . اجلماعات املعّرضة للخطر الذين تلقوا عالجاً   
كشف هويتهم، سبل احلصول على خدمات اختـصاصيني مـاهرين يف طـب األمـراض اجللديـة                 
واألمــراض التناســلية، وطــب النــساء وطــب املــسالك البوليــة علــى أســاس تطــوعي بــني أنــداد،   

  . بشأن خمتلف املواضيع الطبية ألفراد اجلماعات املعرَّضة للخطر مصغرةاتوتعقد دور
  

  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة    
إن القانون االنتخايب اجلديد، الـذي أدخـل تـدابري إجيابيـة خاصـة، يـستحق الثنـاء،                    - ١٥

يـة، فهـل مـن      وبـالنظر إىل النظـام احلـايل للقـوائم احلزب         . وقد أظهـر نتـائج إجيابيـة حـىت االن         
املتوخى اختاذ تدابري جديدة ألجـل ضـمان إحـالل نـساء حمـل عـضوات الربملـان املنتخبـات                    
الالئــي يــتم اســتبداهلن؟ يرجــى توضــيح مــا إذا كــان مــن املتــوخى إدخــال نظــام للحــصص   

  ؟٢٠٠٨القائمة على نوع اجلنس يف انتخابات جمالس القرى القادمة يف عام 
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يزستان إجـراء مـن أجـل إحـالل نـساء حمـل عـضوات               مل حتدد تشريعات مجهورية قريغ      
  .الربملان املنتخبات الالئي يتركن الربملان

ــادة     ــاً للم ــواطين مجهوريــة       ٧٩ووفق ــتان، حيــق مل ــانون االنتخابــات يف قريغيزس  مــن ق
 ســنة مــن العمــر علــى األقــل ويعيــشون علــى أرض الكيانــات    ٢٠قريغيزســتان الــذين يبلغــون  

  .تبعوهنا، الترشيح لالنتخابات كمندوبني يف الربملان احمللياإلقليمية اليت ي/اإلدارية
  

  اجلنسية    
يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي تطورات بشأن اعتمـاد مـشروع التعـديالت                 - ١٦

  ).٢٢٢الفقرة (يف قانون اجلنسية من أجل ضمان اتساقه مع أحكام االتفاقية 
أي طفــل يكــون ) ١: (يزســتان مــن قــانون اجلنــسية يف مجهوريــة قريغ١٢وفقــا للمــادة   

والداه وقت والدته مواطنني يف مجهوريـة قريغيزسـتان يـصري مواطنـا يف مجهوريـة قريغيزسـتان،          
عنـدما تكـون للوالـدين جنـسيتان خمتلفتـان، وكـان أحـد              ) ٢(بغض النظـر عـن مكـان والدتـه؛          

ــل، بغــض النظــر عــن م       ــسية الطف ــرر جن ــة قريغيزســتان، تتق ــا يف مجهوري ــدين مواطن كــان الوال
عندما يكون أحد والدي الطفل وقت والدته مواطنـاً         ) ٣(والدته، باتفاق خطي بني الوالدين؛      

يف مجهورية قريغيزستان، والوالد اآلخر عدمي اجلنسية أو ليس له جنسية معروفة، يـصري الطفـل                
أي طفل يولـد علـى أرض       ) ٤(مواطناً يف مجهورية قريغيزستان بغض النظر عن مكان والدته؛          

ريــة قريغيزســـتان ويكــون والـــداه عــدميي اجلنـــسية ويقيمــان بـــشكل دائــم يف مجهوريـــة      مجهو
أي طفل يوجـد علـى أرض مجهوريـة         ) ٥(قريغيزستان، يصري مواطنا يف مجهورية قريغيزستان؛       

  .قريغيزستان ووالداه االثنان من جنسية غري معروفة يصري مواطنا يف مجهورية قريغيزستان
  

  مالقوالب النمطية والتعلي
القوالب النمطية ال تزال قائمة وتـؤثر يف دور املـرأة ومكانتـها             ”يالحظ التقرير أن      - ١٧

ــرأة لــيس       ــؤثر يف وضــع امل ــاة األســرية يف قريغيزســتان، كمــا ت ــسياسة واحلي يف اجملتمــع وال
ــى        ــل عل ــصادية، ب ــشطة االقت ــرار واألن ــسياسي وصــنع الق ــل ال فحــسب يف جمــاالت التمثي

فريجى توضيح ما إذا كان قد مت إجراء حتليـل          ). ٩٥الفقرة  (“ ضامستوى احلياة اليومية أي   
ملدى تأثري املبادرات املختلفة اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف لتحديد املصاعب الرئيسية، 
ومــا إذا كــان مــن املتــوخى اختــاذ أي إجــراء عالجــي للقــضاء علــى املواقــف القائمــة علــى   

 تزال قائمة وتنكر املساواة بني املـرأة والرجـل يف   السلطة األبوية والقوالب النمطية اليت ال 
  .اجملتمع والسياسة واحلياة األسرية، وما إىل ذلك
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بغية تغيري القوالب النمطية اليت تـؤثر علـى دور ومكانـة املـرأة يف اجملتمـع ويف الـسياسة                      
ــا إجــراءا      ــة قريغيزســتان حالي ــوم يف مجهوري ــيم والعل ــاة األســرية، تتخــذ وزارة التعل ت يف واحلي

 مركــزا لتعلــيم الكبــار يف مجيــع ١٢ويوجــد حاليــا . جمــاالت التعليمــي النظــامي وغــري النظــامي
منــاطق مجهوريـــة قريغيزســـتان، حيــث تقـــدم التعلـــيم املهــين والتـــدريب اإلضـــايف والـــدورات    

: وتتنــاول الــدورات الدراســية املواضــيع التاليــة. األكادمييــة مــن أجــل إكمــال التعلــيم األساســي
يــاة احل”، “مدرســة الدميقراطيــة”، “املــرأة يف جمــال التنميــة االجتماعيــة”، “لنــسائيةالقيــادة ا”

ــسياسة ــرتاع إىل التعــاون  ”و ، “وال ــدورات الدراســية مــن   . “التحــول مــن ال ــع ال ــألف مجي وتت
  .ساعة دراسة أكادميية ٣٠

ــامج إذاعــي دائــم     ــة والروســية   (Ayalzat)ووضــع برن  موّجــه للمــرأة باللغــات القريغيزي
وتعـرض قنـوات التلفزيـون معلومـات عـن إدراج املـرأة يف العمليـات الـسياسية يف               . وزبكيةواأل

  .قريغيزستان
وقد أثبتـت مدرسـة القيـادة النـسائية مـدى أمهيتـها كمـا أثبتـت ذلـك مدرسـة الزراعـة                    

النسائية اليت تعرض طائفة عريضة من الربامج التعليمية بـشأن الزراعـة مبقتـضى شـروط الـسوق        
ا فتئ مركز دراسة الرأي العام والتنبؤ، الذي يدعمه املكتـب اإلقليمـي التـابع ملنظمـة                 وم. احلرة

يف آسيا الوسطى يقدم التـدريب للريفيـات يف   ) اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   
  .جمال أساسيات االئتمان البالغ الصغر والتمويل البالغ الصغر

طوات املتخذة إلدماج املساواة بني اجلنسني وقواعد يرجى تقدمي معلومات عن اخل    - ١٨
  .حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية والكتب املدرسية

اضطلع يف املؤسسات التعليمية العامة يف مجهورية قريغيزستان، حبملـة خمططـة للتوعيـة                
ويـشمل  . “األخالقيـات ”و“ اإلنـسان واجملتمـع   ”بشأن حقوق اإلنسان يف إطار مواضيع مثـل         

تدريس معايري السلوك اإلنساين لألطفـال ويوضـح توقعـات          “ األخالقيات”وضوع اإللزامي   امل
وتعتـرب الـدورة الدراسـية جـزءا        . اجملتمع مـن حيـث تـوافر الـصفات الروحيـة واألخالقيـة للفـرد              

أساسيا من املنهاج الدراسـي املقـرر وجيـري تدريـسها مـن الـصف األول حـىت الـصف احلـادي                      
وع املوضوع مسائل خاصة باألسرة والعالقات األسرية، وهـي تـشمل           وتتناول بعض فر  . عشر

مجيع مستويات التعليم املدرسي؛ وُيدرس يف الصف التاسع موضوع يف دورة دراسـية مـستقلة               
يف الـصفني العاشـر واحلـادي       “ اإلنـسان واجملتمـع   ”ويشتمل املنـهاج الدراسـي      . “األسرة”عن  

  .عشر على عنصر خاص باملوضوع اجلنساين
ال بــد أن حيتــوي تقيــيم الكتــب الدراســية املنــشورة ومطبوعــات وكتيبــات التــدريس  و  

  .على عنصر خاص باملوضوع اجلنساين



CEDAW/C/KGZ/Q/3/Add.1  
 

08-54190 29 
 

يرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري املتخـذة، أو املزمـع اختاذهـا، لتعزيـز هتيئـة بيئـة                      - ١٩
ــة تقــضي علــى مجيــع العقبــات الــيت قــد تعيــق متتــع املراهقــات احلوامــل واألمهــ       ات تعليمي

الصغريات بدراستهن، مبا يف ذلـك مرافـق رعايـة الطفـل الـيت ميكـن الوصـول إليهـا فعليـا،                      
وتـــشجيع أولئـــك األمهـــات الـــصغريات املـــسؤوالت عـــن رعايـــة أطفـــاهلن علـــى إكمـــال  

  .دراستهن
يــنص دســتور مجهوريــة قريغيزســتان والقــانون املتعلــق بــالتعليم وكــذلك اللــوائح الــيت      

تعليميــة والــربامج الوطنيــة يف ميــدان التعلــيم علــى أن املــواطنني يف  تتنــاول أنــشطة املؤســسات ال
مجهورية قريغيزستان يتمتعون باملساواة يف احلقـوق يف التعلـيم بغـض النظـر عـن اجلـنس، وهـذا             

  .يلقى االحترام يف مجيع املراحل واملستويات يف عملية التعليم
بتعلـيم مدرسـي جمـاين يف        من قانون الطفل، حيـق لكـل طفـل التمتـع             ٣٢ووفقا للمادة     

 مـن قـانون مجهوريـة قريغيزسـتان بـشأن      ٣وتقـضي املـادة   . املؤسسات التعليمية العامـة بالدولـة     
التعليم بأن للمواطنني يف اجلمهورية احلق يف التعلـيم بغـض النظـر عـن اجلـنس واجلنـسية واللغـة                     

إضـافة  . ية والدينيـة  واملركز االجتماعي ونوع وطبيعة وظـائفهم، وديانتـهم ومعتقـداهتم الـسياس           
 من القانون على املناهج التعليمية اليت يـتعني تنفيـذها بطريقـة تراعـي               ١٤إىل ذلك، تنص املادة     

ــة     ــيم أن يتخــذ األشــكال التالي ــه ميكــن للتعل ــة وأن دورات دراســية : احتياجــات وقــدرات الطلب
ئية، دورات داخليــة، ودورات دراســية داخليــة باإلضــافة إىل املراســلة أو دورات دراســية مــسا  

دراسية باملراسلة، التعليم عـن ُبعـد، أو الدراسـة اخلارجيـة، فـضال عـن التعلـيم األسـري والفـرد                 
  .على مستويات ما قبل الدراسة وأثناء الدراسة والتعليم خارج املدارس

  
  العمالة
يشري التقريـر إىل أن وضـع املـرأة يف سـوق العمـل ال يـزال غـري متـساوٍ مـع وضـع                  - ٢٠

 ما زالت البطالة أعلى بني النساء، وما زال هناك تباينـات كـبرية بـني أجـور                  الرجل، حيث 
فريجى توضيح التدابري املزمع اختاذهـا      ). ٢٧٣ و   ٢٥٦ و   ٢٥٣الفقرات  (املرأة والرجل   

للقــضاء علــى املمارســات التمييزيــة مــن جانــب أصــحاب العمــل لــضمان التقيــد الكامــل     
املعين بأساسيات ضمانات الدولة للمساواة بـني       بأحكام الدستور، وقانون العمل والقانون      

اجلنسني يف القطاعني العام واخلاص؛ وضمان حقوق املرأة والرجل يف األجر املتساوي عن             
  .العمل املتساوي والعمل املتساوي القيمة

حظـر التمييـز يف مكـان    (سـتان  يزغيف مجهوريـة قري  مـن قـانون العمـل    ٩ املـادة    تتماشى  
 مـن قـانون العمـل       ٢٤الفصل  وحيدد  . دولية بشأن املساواة بني اجلنسني     مع الصكوك ال   )العمل

 من األشـخاص ذوي املـسؤوليات األسـرية،    ن النساء وغريهاجلوانب اخلاصة اليت تنظم توظيف   
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كــرب مــن األعــدد واســتجابة لل.  مــع أربــاب العمــلم ضــمانات إضــافية يف عالقــاهتالــذين لــديهم
، ازدادت أجــور  واملهــن ذات األجــور املنخفــضةتــصاديالــاليت يعملــن يف القطــاع االقالنــساء 
  .يف املائة ٨٠ و يف املائة ٤٥ بنسبة تتراوح بني ٢٠٠٦اعتبارا من عام  االجتماعيني املرشدين
  املتعلــق بإدخــال قــانون مجهوريــة قريغيزســتان  ، فــإن ٢٠٠٨بريــل أ/ نيــسان١٩ويف   

 لوالـدين لإجـازة  نص علـى مـنح   الـذي يـ   مجهوريـة قريغيزسـتان،     يف  تعديالت على قانون العمل     
 إجـازة   لتخفـيض مـدة    -الطـرفني   بـني   تفـاق   باال -وكـذلك   ،   من العمر  حىت يبلغ الطفل الثالثة   

األمـن علـى العمـل     سنة مـن العمـر، فقـد منحـت علـى أسـاس            حىت يبلغ الطفل نصف     لوالدين  ا
  .خالل فترة الغياب

 تقـــّراُمومـــة، الـــيت  األواســـتحقاقات باســـتحقاقات املـــرض لألنظمـــة املتعلقـــةوفقـــا و  
 األمومـة  ، ُيـدفع اسـتحقاق  ٢٠٠٦أغـسطس  / آب١٤ املـؤرخ  ٥٧٦املرسوم اجلمهـوري رقـم    ب

 .أو تعـدد املواليـد    مـضاعفات الـوالدة،     يف حاالت     تقومييا  يوما ١٤٠و،   تقومييا  يوما ١٢٦ ملدة
ــدفع اســتحقاق  ــوالدة إىل وي ــساء ال ــة   الن ــاطق اجلبلي ــن يف املن ــاليت يعمل ــة، ال ــسبة  العالي  ١٠٠بن

تقومييـــا يف حـــاالت حـــدوث  يومـــا ١٥٦و ، تقومييـــا يومـــا ١٤٠املائـــة مـــن املرتـــب ملـــدة  يف
وطريقـة  وُيـستخدم سـلم     . تقومييـا يف حالـة تعـدد املواليـد        يومـا    ١٨٠ و   مضاعفات يف الوالدة،  

 . شـكل ملكيتـها    مهمـا كـان   ،  املؤسـسات مجيـع   يف  لعـاملني   ل االسـتحقاقات ساب  موحدتني حلـ  
 يف املائـة مـن الـدخل املكتـسب      ١٠٠عـشرة األوىل، ُتقيـد الـدفعات بنـسبة          ال فخالل أيام العمل  

 إىل ٧ وتزداد مـن   ميزانية اجلمهورية    ُتقيد على  اليوم احلادي عشر     ومنذ،  على صندوق األجور  
 مـــن يف املائـــة ٣٢ األمومـــة حاليـــا اســـتحقاقمتوســـط ويبلـــغ . أضـــعاف النـــسبة احملـــددة ١٠
املــرض  للنظــام املــذكور أعــاله، ُيحــسب اســتحقاقووفقــا . ميزانيــة املــستهلكمــن األدىن  احلــد

  . لرجال والنساءا من لكل على أساس معيار موحد
ــ بيولوجيــة وألســباب    املــرأة أكثــر تكــوناجتماعيــة وثقافيــة واقتــصادية  و سيولوجيةوف

 قـانون الو) ٣٠٣املـادة   (قـانون العمـل     فإن  لذا  ،  اجلسدي اإلصابات والتوتر رضة للمعاناة من    ُع
ــة حب لــقاملتع ــةماي ــة قريغيزســتان يف ) ٨املــادة  (العمال ــة املــرأة يقيِّــدانمجهوري  يف األعمــال عمال

  .ةريطخالشاقة أو العمل يف ظروف عمل ضارة و
 محايــةقواعــد معــايري واالمتثــال حلقــوق العمــال وبرصــد الدولــة تفتــيش هيئــات وتقــوم   

مــن قبــل ال غــري قانونيــة  أعمــوتكفــل عــدم إخــضاعها إىل، يف العمــل واإلشــراف عليهــاملــرأة ا
  .املوظفني يف املؤسسات ممن هم يف موقع املسؤولية من ماملسؤولني وغريهوأصحاب العمل 

 .، تتمتـع املـرأة بـبعض االمتيـازات        غيزسـتان ري يف ق  املعاشات التقاعديـة   ويف جمال تغطية    
شـات  لمعال ات االجتماعيـة  تأمينـ ال  بـشأن  ٥٧رقـم   لقـانون   ا فقد أدخلت تعديالت عديدة علـى     
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ــة ــؤرخ  التقاعدي ــة امل ــه / متــوز٣١ احلكومي ــرأة  إذ تتقاعــد .١٩٩٧يولي ــى معــاش  امل وحتــصل عل
والفتـرة الـيت جتعلـها مؤهلـة للحـصول علـى            لرجـال،   سن التقاعـد ل    سنوات من    ٥ قبل تقاعدي

 حـىت  وتـربيهم ملرأة اليت تنجب ثالثة أطفـال أو أكثـر          وا.  سنوات خبمس املعاش التقاعدي أقصر  
مـن   سـنوات    قبل عشر  وجيوز هلا أن تتقاعد    سنة،   ١٢ حتتاج إىل خدمة مدهتا   ،  عمرالثامنة من ال  

 باإلضـافة ). ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١مـن    سـنة اعتبـارا      ٤٥ (سن املعاش التقاعدي املعتـاد    
يف منـاطق جبليـة مرتفعـة ُتحـسب مبعـدل مـرة              االسـتحقاق يف حـال العمـل      فترة  فإن  ،  إىل ذلك 
، الثامنـة مـن العمـر     سـن   وربتهم حىت    مخسة أطفال أو أكثر      أجننبيت  األمهات اللوا أما  . ونصف

الـسن  سـنوات مـن     وجيـوز هلـن التقاعـد قبـل مخـس           ،  سـنة مـن اخلدمـة      ١٥ فإهنن يتقاعـدن بعـد    
والفتـرة الالزمـة     سـنوات،    ٥ض سـن التقاعـد      فِّـ ُخفقـد   أمهات األطفال املعـاقني،     أما  . القانونية

  . سنة٢٠ لحصول على االستحقاق هيل
أهنـن  النـساء علـى الـرغم مـن      التوظف حمـدودة أمـام       أن فرص  عنالتقرير  يكشف    - ٢١

نـسبة الرجـال    فـإن     التوظيـف،  يف مجيع جمـاالت   و. حاصالت على مؤهالت أكادميية أفضل    
 فهل من املزمع اختاذ   . صغار املوظفني طبقة  بني  نسبة النساء أعلى    بينما  ،  يرينأعلى بني املد  

و الــذي أوصــت بــه اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة؟ تــدابري خاصــة مؤقتــة علــى النحــ
 الـيت   التـدابري مـا هـي     و. ؤقتـة املاصة  اخلتدابري  هذه ال  أي عوائق تعترض اختاذ    يرجى وصف 
النــساء علــى قــدم   ولتــشجيع مــشاركة، يف الوظــائف للقــضاء علــى العــزل  جيــري اختاذهــا

 يف  وخاصـة صـب اإلدارة العليـا،      منايف   يف الوظائف اليت تتطلـب مهـارات عاليـة و          املساواة
  القطاع العام؟

حقوقـا   يوفر أي أنه ،  بتعزيز العمالة بني السكان ال مييز بني اجلنسني        املتعلقالقانون  إن    
 مـن إمجـايل     يف املائـة   ٥٠ وتـشكل املـرأة   .  الرجـال والنـساء    يف جمال التوظيف لكل من     متساوية

فــأكثر مــن .  متزايــد يف ســوق العمــلبــشكلويــزداد نــشاط املــرأة .  عــن العمــلعــدد العــاطلني
.  مـن النـساء  مهـ ، )ا شخـص ٣ ٢١٢ (املـستخدمني  لألشـخاص مجايل يف املائة من العدد اإل   ٥٠

ــرأة ومتثــل  ــة مــن   ٧٠امل ــدريب    لالعــدد اإلمجــايل  يف املائ ــدا مــن الت ــوا مزي ــذين تلق ألشــخاص ال
لـة مـن احلكومـة      ّومشاريع مم للعمل يف   التوظيف احلكومي   تهم دائرة   وثلث هؤالء انتدب  ) ٤٠١(
ــة عــام  ). شــخص ٣ ١٥٩ -مؤقــت توظيــف ( ــذ بداي ــواطن ٩٠٠حنــو ، تلقــى ٢٠٠٨ومن  م

  .يف املائة منهم من النساء ٦٠هبم،  جتارية خاصة قروضا إلنشاء أعمال عاطل عن العمل
لقد أدى ارتفاع معدل البطالة وانعدام فرص العمل املضمونة إىل محل النساء على      - ٢٢

ل يف القطاع غري الرمسي من االقتصاد، حيث أصبحن يوجدن كـثريا  البحث عن فرص عم  
يف العمــل املــرتبط بــاإليرادات املنخفــضة وغــري املــستقرة، وُيــسَتبعدن مــن بــرامج احلمايــة    
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لة عن حالة املرأة يف القطاع غري    فريجى تقدمي معلومات وبيانات مفصّ    . االجتماعية الرمسية 
تائج الدراسات االستقـصائية الـيت تعـىن بـاملرأة يف           كما يرجى تقدمي معلومات عن ن     .الرمسي

القطاع غري الرمسي، إن وجدت، وكذلك عن التقديرات بشأن مدى إسهام املـرأة العاملـة    
وكيف تتصدى الدولة الطرف للمعوقـات    . يف القطاع غري الرمسي يف الناتج احمللي اإلمجايل       

 علـى وجـه اخلـصوص وضـعفهن     اليت تواجهها النـساء العـامالت يف االقتـصاد غـري الرمسـي          
مـن  لـيت وضـعت    عدم سريان تـشريعات العمـل علـيهن؟ ومـا هـي االسـتراتيجيات ا          بسبب

أجــل ضــمان إبــراز تلــك املــشاكل أمــام رامســي الــسياسات وواضــعي اخلطــط احلكــوميني،   
كمــا يرجــى التكــرم بتوضــيح . بغــرض تنفيــذ الــسياسات واملؤســسات واخلــدمات املناســبة 

ضطالع هبا لتزويد النساء العامالت يف جمـاالت التوظيـف غـري الرمسيـة              التدابري اليت يتم اال   
بـــسبل احلـــصول علـــى احلمايـــة االجتماعيـــة، وملعاجلـــة املعوقـــات الـــيت تواجههـــا النـــساء   

 يف القطاع غري الرمسي يف احلصول على التمويـل البـالغ الـصغر              باألعمال احلرة  ملشتغالتا
  .وخدمات الدعم

بيانـات  وال تتـوفر  .  يعمل بعض الناس يف القطاع غري الرمسي      ،مجهورية قريغيزستان يف    
سامهة املـرأة   مبـ  يف هذا الصدد تتعلـق    ال توجد بيانات    و. عن عمل املرأة يف االقتصاد غري الرمسي      

يف اجلمهوريـة فيمـا يتعلـق        قانون العمل    وجتري مراجعة . يف الناتج احمللي اإلمجايل للبلد    احلقيقية  
  .القطاع غري الرمسي حقوق العمال يف بكفالة

  
  الصحة
 الــوطين Manas Taalimiأن برنــامج ) ٢٧٨ و ٢٧٧يف الفقــرتني (يــذكر التقريــر   - ٢٣

. ٢٠١٠-٢٠٠٦ُمـــدِّد للفتـــرة ) ٢٠٠٦-١٩٩٦(إلصـــالح قطـــاع الرعايـــة الـــصحية 
ي حالة تنفيذ هذا الربنامج، وما هي حالة تنفيذ االستراتيجية الوطنية حلماية الـصحة             ه فما

؟ يرجـى توضـيح اإلجنـازات الرئيـسية       )٢٧٩الفقـرة    (٢٠١٥ الـسارية حـىت عـام        اإلجنابية
  .احملققة حىت اآلن وما ووجه من حتديات رئيسية

  الــوطين إلصــالح قطــاع الرعايــة الــصحيةManas Taalimiحاليــا تنفيــذ برنــامج ري جيـ   
 الوفـاء   أولوية رئيـسية هتـدف إىل     وقد حدد الربنامج أربعة برامج حتتل       . ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  

النفـــساوات األمهـــات رعايـــة : وهـــيتحقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة لبالتزامـــات الدولـــة 
واألطفال، ومكافحة السل والوقاية من أمراض اجلهـاز التنفـسي، والوقايـة مـن أمـراض القلـب                  

دجمهـا  اإليـدز، و  /، واحلد من انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية         اواألوعية الدموية ومضاعفاهت  
  .  اخلدمات الصحية الفرديةاملعنية بالصحة اليت توفرنظمات يف املالصحة العامة و العناية يف يف
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برنـامج ضـمانات    درجة كبرية يف إطار     باخلدمات الطبية   ، مت توسيع    ٢٠٠٦ عام   ومنذ  
 بغيـة حتـسني     فترة احلمل والوالدة  وللنساء خالل    لألطفال حىت يبلغوا اخلامسة من العمر     الدولة  

 سـوم لتحقيـق هـذه       مليـون  ١٣٦,٢ ومت ختصيص مبلغ إضايف قـدره     . مهات واألطفال صحة األ 
علـى   النـساء احلوامـل     لتـشجيع  خدمات مـا قبـل الـوالدة         إلدخال وبدأ تطوير آليات  . األغراض

 عيـادة  ٥٦  بـني  مـن ٣١ اعتمـاد حـىت اآلن  مت و. هلـذه اخلـدمات   كاملة  الموعة  اجملاحلصول على   
 مجيـع الـوالدات يف      يف املائـة مـن     ٤٧,٣وجتـري     مالئمة لألطفال  باعتبارها مستشفيات للوالدة  

  .عتمدة يف هذه املستشفيات املغيزستانريق
مـن املـستوى الثالـث      رائـدة   كمؤسـسة   املركـز الـوطين لرعايـة األم والطفـل          وقد أنشئ     

  . ألمهات واألطفالل العالجتقدم 
الــسل ب املرتبطــة  خفــض معــدالت االعــتالل والوفيــات   احلملــة الراميــة إىل  وأقيمــت  

لـسل للفتـرة    الثالـث ملـرض ا     الربنـامج الـوطين      يف إطـار   اجلمهوريـة وأمراض اجلهـاز التنفـسي يف       
 للفتـرة لوقاية من أمراض اجلهـاز التنفـسي        لرئتني ل ا ةلصحاحلكومي  الربنامج   و ٢٠١٠-٢٠٠٦
 املـستويات  نظام ثالثي    وأنشئ. ٢٠٠٦ يف عام    مامتت املصادقة عليه  اللذين  ،  ٢٠١٠-٢٠٠٧
  .ملراقبة اجلودة يف جمال األحباث املهجريةمشاريع رائدة شرع بتنفيذ و. السلمرض لرصد 

إىل  أيـضا    بـل تـؤدي   ،  الوفـاة فقـط    ال تسبب القلب واألوعية الدموية    جهاز  أمراض  إن    
ــة لتقــدمي    ومت وضــع. أن يفقــد النــاس قــدرهتم علــى العمــل قبــل األوان    ــة وهادف ــرامج متكامل ب

 الفجــائيواملــوت ، وتــصلب الــشرايني، رتفــاع ضــغط الــدمال وليــة والثانويــةالرعايــة الوقائيــة األ
املهدد للحياة بغية تنفيذ تكنولوجيا فعالة للوقاية من أكثر أمـراض           عدم انتظام ضربات القلب     و

  .انتشارا واألمهية االجتماعية اليت تقوم على مبادئ الطب اإلثباتية القلب واألوعية
، مرحلـة مـا قبـل الدراسـة        صحية يف    حياتية على أمناط    ع تشج  برامج تعليمية  ومت وضع   

ســي ملدّرومنــاهج دراســية  بــرامج توضــعو. العــايل  ويف املــدارس االبتدائيــة والثانويــة والتعلــيم
ــرة ــعو. طـــب األسـ ــتمكني  كتيبـــات ت ونـــشرتوضـ ــساعدين الطبـــيني  لـ ــرة واملـ ــاء األسـ أطبـ
ــادئ األساســية  اب املرضــى وأســرهم  لتثقيــفاكتــساب املهــارات  علــى واملمرضــات  ــة ملب للرعاي

ــة ــة،    الوقائي ــة الدموي ــة مــن أمــراض القلــب واألوعي ــة والثانوي ــة، وأقيمــت األولي  دورات تدريبي
  .  شخص٧٠٠تدريب  متو

مهوريـــة، يف اجل بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية شـــخص مـــصاب ١ ٤٧٩ويوجـــد   
 النـساء احلوامـل     ة مـن   يف املائ  ٥و  ،  الوريدياملخدرات باحلقن   يتعاطون  ن   مم يف املائة  ٧٥ نهمم

   .يف املائة ممن أصيبوا من مصادر غري معروفة ٢٠و 
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اإليـدز  /لـسياسات املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           لفعـال ل  تنفيـذ ا  ال وبغية تعزيز   
 متت املوافقـة   ، باالتصال اجلنسي وتعاطي املخدرات يف مجهورية قريغيزستان       املنقولةاألمراض  و

 ة االجتماعيـ وعواقبـه اإليـدز  /لوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           ل احلكوميعلى الربنامج   
  . ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفترة ةواالقتصادي

 دقيقة مـن فتـرات البـث        ١٥ اإلذاعة والتلفزيون مدة  القناة الوطنية يف هيئة     وخصصت    
مت التعاقـد مـع وسـائل اإلعـالم     واإليـدز،  /فريوس نقـص املناعـة البـشرية   تتعلق ب برامج   لبثجمانا  

ــةلبــث )  أملــازإذاعــة( الــصحف كمــا شــاركت . تتنــاول هــذه املــشاكل  أســبوعية بــرامج إذاعي
 وكـراس عـن     كتيـب  ٣٥٠ ٠٠٠  مـا جمموعـه    صدرو. لتعاون على أساس تعاقدي   ا يف املطبوعة

  . والروسيةيةقريغيزال باللغتنيختلف فئات السكان ملاإليدز /فريوس نقص املناعة البشرية
ــة   ــشار اإلصــ  وبغي ــشرية بــني مـَـ    احلــد مــن انت ــاطونابة بفــريوس نقــص املناعــة الب  ن يتع

النفـسية  لتقدمي املساعدة    املركز الطيب    ، اُفتتح  السل وضحايا مرض ،   الوريدي املخدرات باحلقن 
ــوطين مل يف لألحــداث  ــز ال ــة ااملرك ــانعاجل ــشرين األول ١٧  يفإلدم ــوبر/ت ــيم. ٢٠٠٦ أكت  وأق

ــب  ــدمي خــدمات  مكت ــة لتق ــه اجتماعي ــاتفي مباشــر  في ــساعة   للمــساعدة  خــط ه ــدار ال ــى م عل
احلوامــل املــصابات ويتجلــى اإلشــراف علــى  .  غــري احلكوميــة“اجملتمــع”منظمــة للمــدمنني يف 

إلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة  املتعلقــة با الــسريرية التقــاريرفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف  ب
  .البشرية

 التغذيــة لــىع األمهــات املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية      وجيــري تــدريب   
الـصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل          وُتستخدم أموال   . كل حالة على حدة   لاالصطناعية  

. الطبيعيـة وإلغـاء الرضـاعة      األطفال احلـديثي الـوالدة     حليب اصطناعي إلرضاع  واملالريا لشراء   
املــشورة النفــسية تقــدم  الــدعم النفــسي مــن خــالل مكاتــب “إيــدز”وتقــدم الرابطــة احلكوميــة 

  .شورةامل بغية كفالة االستمرار يف تقدمياالجتماعية و
. ٢٠١٥ عــام حــىتلــصحة اإلجنابيــة مايــة اوطنيــة حلالســتراتيجية االقريغيزســتان ذ وتنفِّــ  
 التنـسيق والتفاعـل بـني أجهـزة         لكفالـة جملس التنسيق املـشترك حلمايـة الـصحة اإلجنابيـة           وأُنشئ  

ــة لت    ــة واجملتمــع املــدين واملنظمــات الدولي ــسكان   الدول ــة لل ــصحة اإلجنابي ــةيف حــسني ال  مجهوري
  . قريغيزستان

حالـة وفـاة     ٤٦,٤ ( آخـذ يف االزديـاد يف اجلمهوريـة         معدل وفيات األمهات   إن مؤشر   
ال يوجـــد نظـــام و). ٢٠٠٧ يف عـــامأم لكـــل ألـــف  ٦٣,٢ و ٢٠٠٤يف عـــام أم ألـــف لكـــل 

ــة ل  ــد اجلــدد   للمعاجلــة املركزي ــل واملوالي ــساء احلوام ــى  املعرضــني للخطــ لن ــشفيات عل ر يف املست
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املـؤهلني يف   االختـصاصيني    فـإن هجـرة    ذلـك،    عـالوة علـى   . ذوي تأهيـل طـيب عـال      عاملني   يد
  .الطب ال تزال تعترب مشكلةجمال 

ــار     ــذ االســتراتيجية  وميكــن اعتب ــدميتنفي ــرة  ال لتق ــة يف فت ــاسرعاي ــاليم أحــد  النف  يف األق
للغايـة  ة  ملحّـ اليـوم   اجـة   احل وأصبحت. اتالنفساوحلد من وفيات النساء     القرارات اهلادفة إىل ا   

ــة    لمــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية علــى مجيــع   للــدمج تــوفري العــالج والرعايــة الوقائي
يف الرعايـة    الوقايـة مـن انتقـال الفـريوس مـن األم إىل الطفـل                ودمـج الصحية،  الرعاية  مستويات  

  . ات الطبية العامة املساعدة على مستوى اخلدموتقدمي النفاسفعالة يف فترة ال
  يف اجلمهوريـة تـشمل  النفاسالوفيات يف فترة تؤدي إىل ارتفاع معدل     العوامل اليت   إن    
 وعدم كفايـة تـدابري      إجراءات التوليد غري السليمة،    و ، بصحة املرأة قبل احلمل    املرتبطة املشاكل

 نتـائج أسـاليب     وأثنـاء حتـسني   . إنعاش حديثي الوالدة وعدم كفاية الرعاية بعد الـوالدة مباشـرة          
 صـحة   محايـة  نوعيـة اخلـدمات يف جمـال         جيب التركيز على   ،، والوقاية من وفيات املواليد    التوليد
مـؤهالت وكفـاءة العـاملني    علـى   الـصحية و  الرعايـة منظمـات اليت تقدمها   والطفل  النفساء   األم

  .يف اجملال الطيب
 األطفال الـذين يقـل      ، تقدم خدمات طبية جمانية إىل     )٢٨٢الفقرة  (حسب التقرير     - ٢٤

، باإلضافة إىل النـساء أثنـاء       “املسجالت كحوامل ”عمرهم عن مخس سنوات، وإىل النساء       
الوضع وخالل الفترة التاليـة للـوالدة والبالغـة مثانيـة أسـابيع، وإىل املتقاعـدين البـالغني مـن             

طبيـة الكافيـة    فريجى بيان التدابري املتخذة لكفالة توفري الرعايـة ال        .  سنة أو أكثر   ٧٥العمر  
كمــا يرجــى توضــيح اخلطــوات املتخــذة . بطريقــة منتظمــة للفئــات األضــعف مــن الــسكان 

  . بالرعاية الطبية الكافية) ال سيما النساء(لتزويد سكان األرياف 
حتت مظلة برنـامج الـضمانات الرمسيـة، يعفـى مـن املـشاركة يف دفـع تكـاليف الرعايـة                       

واملرأة املـسجلة أثنـاء مرحلـة الـوالدة ويف فتـرة مـا بعـد                الطبية األطفال دون اخلامسة من العمر       
وجـرى  .  سنة فما فوقهـا ٧٥الوالدة ملدة مثانية أسابيع، ويعفى املتقاعدون الذين تبلغ أعمارهم      

أيضا التوسع بدرجـة كـبرية يف صـرف بعـض أنـواع اخلـدمات الطبيـة املتاحـة باجملـان للمرضـى                       
  .اخلارجني من هذه القطاعات السكانية

تطلب تـوفري اخلـدمات اجليـدة النوعيـة يف املنـاطق الريفيـة إشـراك العـاملني يف اجملـال                     وي  
وجيـب االرتقـاء    . الطيب وإعادة تدريبهم وحتسني سبل احلصول على الدواء واخلـدمات الطارئـة           

  .مبستوى مرافق املنظمات الطبية اليت تقدم خدمات الصحة اإلجنابية يف املناطق الريفية
ير زيادة وفيات األطفال والوفيات النفاسية على السواء خالل الفترة  يوضح التقر   - ٢٥

فريجى توضيح اخلطـوات  ). ٢٩٢-٢٨٧الفقرات  (املشمولة بالتقرير واستمرار ارتفاعها     
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ومـا هـي النتـائج، مـن الناحيـة العمليـة،            . اليت مت االضطالع هبا بغرض معاجلة ذلك الوضع       
 “زيز زيادة فعالية الرعاية يف فترة ما قبل الوالدة        تع”وبرنامج  “ Zhan-Enye”لتنفيذ برنامج   

  ).٢٩٤الفقرة (
  :اختذت اخلطوات التالية خلفض الوفيات النفاسية ووفيات األطفال  

برنــامج متعــدد املــستويات معــين بفتــرة مــا حــول الــوالدة يقــدم املــساعدة الطبيــة مــع       -  
  جمموعة حمددة من اخلدمات وأنشئ نظام منسق لإلحالة؛

االضطالع مبراجعـة خاصـة حبـاالت النفـاس لتحديـد األسـباب الفعليـة للوفيـات              جرى    -  
النفاسية، واستحداث تـدابري للقـضاء عليهـا وإلغـاء العقوبـات اإلداريـة املفروضـة علـى            

  العاملني يف اجملال الطيب فيما يتعلق بتلك الوفيات النفاسية؛
  .أنشئ مركز وطين حلماية األمهات واألطفال  -  

ساعدات الفعالة املقدمة للمرأة عن طريق تكنولوجيا منظمة الـصحة العامليـة            وتشمل امل   
 يف املائـة مـن النـساء يف البلـد؛ وهـذه             ٥٤,٧أثناء فترات احلمل والوالدة وما بعد الوالدة نسبة         

  .التكنولوجيا تعترب أيضا أداة فعالة خلفض الوفيات النفاسية ووفيات األطفال
ــامج      ــن أن برن ــد أعل ــوالدة     “ Zhan-Enye”وق ــاء احلمــل وال ــرأة أثن ــصحة امل اخلــاص ب

  . مل يعد قائما٢٠٠٦ً-٢٠٠٢يتعلق بالفترة  فيما
 يف املائـة مـن األطفـال بـني          ٦,٧، كـان حـوايل      ٢٠٠٤ُيالِحظ التقرير أنـه يف عـام          - ٢٦

 يف املائــة مــن احلوامــل ٦٠ ســنوات يعــانون مــن ســوء التغذيــة، وأن حــوايل ٦ســن ســنة و 
فريجى ). ٢٩٨ و   ٢٩٧الفقرتان   (ةا رغم التدابري املتخذة ملعاجلة املشكل     يعانني من األنيمي  

.  يف املائـة، حـسب نـوع اجلـنس      ٦,٧تصنيف الرقم املذكور أعاله عن سوء التغذية، وهو         
  .كما يرجى ذكر اخلطوات األخرى املتخذة ملعاجلة تلك املشاكل

بني األطفـال الـذين    )  يف املائة  ٦,٧لنسبة  (مل يضطلع بأي تصنيف حسب نوع اجلنس          
ــة   ــوء التغذي ــانون س ــدعيم الطحــني        . يع ــا، جيــرى ت ــسبة لألنيمي ــرأة بالن ــة امل ــة حتــسني حال وبغي

وتـشمل  . مبستحضرات احلديد، وهـذا ميكـن أن يقلـل مـن عـدد النـساء الالئـي يعـانني األنيميـا                    
جمموعة اخلـدمات املقدمـة قبـل الـوالدة وصـف مستحـضرات حـامض الفوليـك واحلديـد، الـيت            

  .اوهلا النساء بعد الوالدة إىل أن يبلغ الطفل سنة من العمرتتن
 من التقرير أنه، بالرغم مـن تـوافر وسـائل منـع احلمـل احلديثـة       ٣٠٤وتبني الفقرة    - ٢٧

والطــرق الــيت تــستخدم ملنــع أي محــل غــري مرغــوب فيــه، مــا زالــت املراهقــات يلجــأن إىل   
ــني احلمــل املبكــر واحلمــل غــ    . اإلجهــاض ــاك صــلة ب ــة   فهــل هن ــه مــن ناحي ري املرغــوب في
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واإلجهاض والزواج املبكر من ناحية أخرى؟ وهل أجريت أحباث كي حتدد مـا إذا كانـت        
املراهقات الاليت يلجأن إىل اإلجهاض متزوجات أم ال؟ ويورد التقرير ذكر مرسوم رئاسي 

 الــصحة اإلجنابيــة للــسكان    يوافــق علــى اســتراتيجية وطنيــة حلمايــة    ٢٠٠٦صــدر عــام  
فريجــى تقــدمي معلومـات عــن حالــة تنفيـذ هــذه االســتراتيجية، إضــافة إىل   ). ٣٠٢ الفقـرة (

زمـــع اختاذهـــا، مـــن أجـــل معاجلـــة معلومـــات عـــن مجيـــع التـــدابري األخـــرى املتخـــذة، أو امل
  .الوضع ذلك

ُوضـــعت خطـــة إلنـــشاء صـــندوق ملستحـــضرات ووســـائل منـــع احلمـــل لتقـــدميها إىل    
ت الـضعيفة مـن الـسكان الـذين ال تتـوفر هلـم سـوى         يف املائـة مـن النـساء يف القطاعـا         ٢٠ نسبة

ومل تـضطلع قريغيزسـتان ببحـوث بـشأن         . سبل حمدودة الستخدام وسـائل منـع احلمـل بانتظـام          
وبـسبب هـذا الظـرف،      . حاالت الزواج املسجلة بـني املراهقـات الالئـي يلجـأن إىل اإلجهـاض             

مــل غــري املرغــوب فيــه  مــن املــستحيل العثــور علــى أداة ربــط بــني حــاالت احلمــل املبكــر واحل   
  .وحاالت اإلجهاض والزواج املبكر

ولكفالــة تــوفر ســبل احلــصول علــى اخلــدمات الطبيــة واحلمايــة االجتماعيــة للطــالب،     
 تالميــذ مؤســسات التــدريب املهــين األساســي ٢٠٠٨يــشمل برنــامج الــضمانات الرمسيــة لعــام 

تفـرغني للدراسـة طـوال الوقـت        وطالب املدارس الثانوية ومؤسسات التـدريب املهـين العاليـة امل          
بني فئات السكان الذين حيق هلـم احلـصول علـى ختفيـضات جزئيـة يف دفـع تكـاليف اخلـدمات                      

وهؤالء يشاركون، على أساس إهنـم مـن   .  سنة من العمر  ٢١الطبية يف املستشفيات حىت بلوغ      
 وفقـا جلـدول    يف املائة من تكلفة اخلدمات الطبيـة    ٥٠املرضى اخلارجيني، يف دفع تكاليف تبلغ       

 طالبـة   ٢٥ ٠٠٠وقد أجريـت فحوصـات وقائيـة جمانيـة ملـا يربـو علـى                . رسوم اخلدمات الطبية  
طفلـة مـن بـني املراهقـات الالئـي           ٤٠٠وأجريت فحوص فنيـة حلـوايل       . ومراهقة يف اجلمهورية  

.  طالبـة للفحـص  ٣٨٤ حالـة محـل بـني الفتيـات، وقيـدت          ٢٧٢وسجلت  . حيضرن الدراسة  ال
 بينهن حيملن أمراضاً، وقد فحصت حاالت هـؤالء مجيعـا واسـتعاد هـؤالء          من ٢٦٣ ووجد أن 

  .عافيتهن دون مقابل
  

  املساواة يف الزواج    
إىل أن قــانون األســرة رغــم أنــه يــنص علــى أن احلــد   ) ٩٧الفقــرة (يــشري التقريــر   - ٢٨

ات،  عاما، إال أن أعداد الزجيات املبكرة، وخباصة زجيات الفتي١٨األدىن لسن الزواج هو 
وترجع األسباب بصفة رئيسية إىل الفقر والبطالة والدخل املنخفض، إىل جانـب            . يف تزايد 

وذُكر أيضا أن الزجيـات الـيت تتـضمن خطـف النـساء             . “األمناط الوطنية والثقافية الفريدة   ”
فريجـى تقـدمي مزيـد مـن        . والفتيات العرائس تتزايد رغم أهنا حمظورة مـن الناحيـة القانونيـة           
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 عن إنشاء خطوط هاتفية حلاالت الطوارئ لصاحل الفتيـات الـاليت يقعـن ضـحية                املعلومات
كما يرجى تقـدمي التفاصـيل بـشأن اخلطـوات املتخـذة      . خلطف العرائس أو الزجيات املدبرة   

  .والتدابري املتوخاة لتعزيز مكافحة تلك املمارسات والقضاء على تلك الظواهر
ان على املعاقبة على اجلرائم املرتكبة مبقتـضى        ينص القانون اجلنائي جلمهورية قريغيزست      

 بشأن عقد عالقـات زواج فعلـي مـع شـخص مل يبلـغ سـن الـزواج، ووفقـاً للمـادة                    ١٥٤املادة  
ومـع ذلـك،   ). مبـا يف ذلـك اخلطـف   ( بشأن إجبار امرأة على عقـد زواج أو إعاقتـها عنـه         ١٥٥

ويرجـع  .  مـن اجلـرائم يعتـرب صـغرياً        فإن عدد احلاالت اجلنائية اليت بدأت إجراءاهتا هلذه األنـواع         
ــبلغن عــن       ــائهم نــادرا جــدا مــا ي هــذا بــصفة خاصــة إىل حقيقــة أن الــضحايا مــن النــساء وأقرب
احلوادث إىل املسؤولني عن إنفـاذ القـوانني، نظـراً لوجـود قوالـب منطيـة قويـة يف اجملتمـع بـشأن                       

  .خطف العرائس
داخل إطار احلملـة اإلعالميـة      وقد شاركت املؤسسات الرمسية بنشاط يف عقد لقاءات           
ــة  ــراف عنـــف ١٦”املعنونـ ــدون اقتـ ــا بـ ــة  . “ يومـ ــة يف مجهوريـ وتـــشارك املؤســـسات التعليميـ

قريغيزستان بنشاط أيضاً يف هذه احلملة السنوية من خالل عقـد حلقـات دراسـية واجتماعـات       
  .مائدة مستديرة وإلقاء دروس خارج املقررات املدرسية

ــة الفع    - ٢٩ ــا زالــت املمارس ــة يف تعــدد الزوجــات قائمــة يف قريغيزســتان     م . ليــة املتمثل
ــه متـــت ثـــالث حماكمـــات فقـــط مبقتـــضى      ــر أنـ ــواردة يف التقريـ وتوضـــح اإلحـــصاءات الـ

فريجــى تقــدمي  ). املعنيــة بــالزواج بــزوجتني أو أكثــر   ( مــن القــانون اجلنــائي   ١٥٣ املــادة
ــدابري املتخــذة واملتوخــاة ملكافحــة تطــور هــذه الظــاهرة       والقــضاء علــى  معلومــات عــن الت

  .القوالب النمطية يف هذا الصدد، ومالحقة املسؤولني عنها ومعاقبتهم بصورة فعلية
 والنـصف األول مـن      ٢٠٠٢نظرت احملاكم يف مجهورية قريغيزستان، يف الفترة ما بني            

بـشأن الـزواج   ( مـن القـانون اجلنـائي    ١٥٣، يف ست قضايا جنائيـة مبقتـضى املـادة         ٢٠٠٨سنة  
وقــد كانــت نتيجــة احملاكمــة يف مخــس مــن هــذه القــضايا صــدور ). دد األزواجبـزوجتني أو تعــ 

  . رفضت قضية واحدة٢٠٠٧إدانات، ويف سنة 
ــضى          ــات مبقتـ ــرض عقوبـ ــى فـ ــتان علـ ــة قريغيزسـ ــائي جلمهوريـ ــانون اجلنـ ــنص القـ ويـ
ومــع ذلــك، تظــل تــدابري إنفــاذ القــوانني .  بــشأن الــزواج بــزوجتني وتعــدد األزواج١٥٣ املــادة

ــة    واملمارســة ــاثنتني وتعــدد األزواج والزوجــات حمــدودة للغاي .  القــضائية فيمــا خيــص الــزواج ب
وبشأن هذا املوضوع، تعترب وزارة الداخليـة حاليـاً مـن املنفـذين الرئيـسيني لربنـامج متوقـع مـن                     

  .أجل منع العنف العائلي والعنف ضد املرأة، وهذا يرمي إىل حتسني الكفاءة يف هذا اجملال



CEDAW/C/KGZ/Q/3/Add.1  
 

08-54190 39 
 

ة طلبها الذي قدمته إىل الدولة الطرف يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة              تكرر اللجن   - ٣٠
كما يرجى  . بأن توافيها مبعلومات عن ملكية املرأة القانونية والفعلية لألرض ومرياثها فيها          

ــى مج      ــضاء عل ــدابري املتخــذة للق ــات عــن الت ــدمي معلوم ــرأة    تق ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ي
لكيتها ووراثتها، وعلى وجه اخلصوص بالنسبة للمـرأة        خيتص بامتالك األرض ونقل م     فيما

ــة ــاطق الريفي ــة املتاحــة للمــرأة وذلــك عقــب     . يف املن ــة القانوني كمــا يرجــى توضــيح احلماي
  .انفصاهلا عن الرجل الذي تعايشه معايشة فعلية أو عقب وفاته

عمــال بقــانون مجهوريــة قريغيزســتان بــشأن الــضمانات الرمسيــة للمــساواة يف احلقــوق      
تكافؤ الفرص أمام النـساء والرجـال، تكفـل الدولـة فـرص املـساواة يف التمتـع حبقـوق امللكيـة                      و

 مــن هــذا القــانون أن الدولــة ال بــد وأن تكفــل أن يتمتــع   ١٤وتقــرر املــادة . للرجــال والنــساء
األشــخاص مــن نــوع اجلــنس اآلخــر باملــساواة يف احلــق يف اســتغالل قطعــة مــن األرض تعطــى    

). مؤقـت (أو اسـتخدام حمـدد      ) دون أجـل زمـين    ( أجل استخدام غري حمدد      تنقل ملكيتها من   أو
  .ويكفل القانون محاية حقوق الرجال والنساء يف األراضي

ووفقا للمساواة بني الرجال والنساء يف احلقـوق املكرسـة يف الدسـتور، يتمتـع الرجـال                
جمــال العالقــات والنــساء علــى حــد ســواء باملــساواة يف احلقــوق الشخــصية وحقــوق امللكيــة يف 

ويــضطلع اجملتمــع والدولــة حبمايــة . األســرية، فــضال عــن تكــافؤ الفــرص ملمارســة هــذه احلقــوق
وتقـوم العالقـات بـني أفـراد األسـرة واألشـخاص            . املساواة بـني اجلنـسني يف العالقـات األسـرية         

. الذين يعيشون معهم على مبـادئ املـساواة بـني اجلنـسني وعلـى احتـرام شـرف وكرامـة الفـرد                  
  .ُيحظر التمييز بني اجلنسني يف العالقات األسريةو

 مـــن قــانون األراضــي يف مجهوريـــة قريغيزســتان، جيــوز أن ُينقـــل     ٣٧ووفقــا للمــادة     
احلــق يف قطعــة األرض مــن فــرد إىل آخــر ومــن كيــان آلخــر وفقــا إلجــراء املــرياث العــام   حبريــة

ووفقـا للمـادتني   . هورية قريغيزستان ، امتثاالً للتشريعات املدنية يف مج     )إعادة التنظيم  أو اإلرث(
 مــن قــانون مجهوريــة قريغيزســتان بــشأن إدارة األراضــي الزراعيــة، جيــوز أن تــّورث ٢٩ و ٢٨

أجــزاء وقطــع مــن األراضــي الزراعيــة الــيت ميتلكهــا مــواطن مــن مجهوريــة قريغيزســتان، وحيــق     
م، شـريطة   لألشخاص املوصني باإلرث استخدام هذه األرض والتـصرف فيهـا كمـا يتـراءى هلـ               

  .الوفاء باالشتراطات اليت يضعها املشترون لألرض الزراعية
ويف حال انفصال األشخاص الذين يعيشون يف حالة معايشة فعلية، ال يـتم التعامـل يف                  

زيـادة علـى ذلـك،      . هذا األمر إال بعد صدور حكـم مـن احملكمـة بـشأن فـسخ اقتـران املعايـشة                  
يف حـني كانـت مـن      (األرض  ) أجزاء(ان، تقسيم قطع    جيوز وفقا لتشريعات مجهورية قريغيزست    
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إضــافة إىل ذلــك، ال تــدون مــستندات مــن أجــل تقــسيم قطــع األرض  ). قبــل ال تقبــل التقــسيم
  . وللنساء حقوق قانونية على قدم املساواة. موافقة الطرفني معا دون

    
  )N. Tashpaeva(تاشباييفا . ن

  رئيس شعبة التنمية االجتماعية
  ل عن اجمللس الوطين املعين باملرأة واألسرة والنهوض باجلنسنياألمني املسؤو

واملـــسؤول أمـــام رئـــيس مجهوريـــة قريغيزســـتان عـــن اإلبـــالغ عمـــا حيـــدث مـــن تطـــورات يف  
  .الشأن هذا
  


