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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  التمييز ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١جنيف، 

  قائمة القضايا واألسئلة يف سياق النظر يف التقارير الدورية    

  تركمانستان    
نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع               

  ).CEDAW/C/TKM/3-4(لتركمانستان 

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
، بصدد )٢٠١١(يشري هذا التقرير إىل أن الدولة الطرف كانت، وقت إعداد التقرير        -١

ع تشريعاهتا احمللية مع الدستور اجلديد ومعايري االتفاقيات الدوليـة وتوصـيات            مواءمة جممو 
ووضع خطـة عمـل     ) ٢٢، الفقرة   CEDAW/C/TKM/3-4(هيئات معاهدات األمم املتحدة     

 ،CEDAW/C/TKM/3-4(جلعل قوانينها تتماشى مع املعايري الدولية ومبادئ املساواة بني اجلنسني           
  . ومات عن الوضع الراهن للتشريع احمللي املتعلق بتنفيذ االتفاقيةيرجى تقدمي معل). ٧٤الفقرة 

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
، CEDAW/C/TKM/CO/2(أعربت اللجنـة، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة             -٢

، عن قلقها من عدم وجود آلية وطنية خاصة للنهوض باملرأة، وحمدودية             )١٩-١٦ الفقرات
 وعدم وجود تقييم أو حتليل تأثري للسياسات والربامج         ١٩٩٩وطنية لعام   نطاق خطة العمل ال   

إىل إنشاء جملس   ) ٥٩، الفقرة   CEDAW/C/TKM/3-4(ويشري التقرير   . وبرامج العمل السابقة  
يرجى تقـدمي معلومـات     . مشترك بني اإلدارات لتنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض باملرأة        

ويرجى توضيح  . البشرية واملالية وتركيبته اجلنسانية احلالية    تفصيلية عن والية اجمللس وموارده      
كما يرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري        . ما إذا كان جرى حتديث اخلطة وتوسيع نطاقها       
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املتخذة إلجراء تقييم أو حتليل تأثري السياسات والربامج وبرامج العمـل الـسابقة املتعلقـة               
  .باملساواة بني اجلنسني

  صة املؤقتةالتدابري اخلا    
يذكر التقرير أن التشريعات احمللية ال تنص على أية أحكام متعلقة بتـدابري خاصـة                 -٣

مؤقتة لتحقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية              
)CEDAW/C/TKM/3-4   يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف        ). ٧٥، الفقرة

أو إدخاهلا يف الـربامج     /يف اعتماد تدابري خاصة مؤقتة كجزء من تشريعها احمللي و         قد نظرت   
  .السياسات الوطنية، وذلك من أجل حتقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني أو

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
 يقر التقرير بوجود قوالب منطية جنسانية يف البلد ويذكر أن الدولة الطرف تتخـذ               -٤

مجيع التدابري املالئمة لتعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة مـن أجـل              
يرجى تقدمي معلومـات عـن   ). ٨٥، الفقرة CEDAW/C/TKM/3-4(القضاء على التحيزات   

األمناط الثقافية واملمارسات التقليدية وطرق احلياة اليت تعوق هنوض املرأة داخل اجملتمـع يف              
ويرجى تبيان اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتثقيف الرجال وتشجيعهم          . طرفالدولة ال 

  .على تقاسم املسؤوليات األسرية مع النساء
ويقدم التقرير معلومات عن املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة املواقـف              -٥

.  القوالـب النمطيـة    يرجى تقدمي معلومات عن أثر هذه املبادرات يف القضاء على         . النمطية
 من عديدة هي اجلهود اليت بذلت للتصدي للمواقف النمطية إزاء املرأة اليت تواجه أشكاالً            وما
لتمييز بسبب إثنيتها وسنها وإعاقتها أو غري ذلك من اخلصائص؟ وهل أخذ بأية تدابري خاصة      ا

  مؤقتة أو يعتزم األخذ هبا يف هذا الصدد؟ 
ــرف   -٦ ــة الط ــة الدول ــت اللجن ــسابقة  وحث ــة ال ــا اخلتامي ، يف مالحظاهت
)CEDAW/C/TKM/CO/2   على اختاذ تدابري تعليمية على مجيع الصعد من أجل          ،)١٥، الفقرة

التصدي املباشر للمواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال وتنقيح الكتـب            
لتعليمية الرامية إىل تغيري    يرجى تقدمي معلومات عن التدابري التعليمية وغري ا       . واملناهج الدراسية 

املواقف النمطية للرجال إزاء النساء، وتبيان ما أحرز من تقدم يف تنقيح املنـاهج الدراسـية                
  .وحتديثها

ــسابقة     -٧ ــة ال ــا اخلتامي ــرف، يف مالحظاهت ــة الط ــة بالدول ــت اللجن وأهاب
)CEDAW/C/TKM/CO/2  ات واختاذ إنفاذ قوانينها املتعلقة بتعدد الزوج ،)٤١ و٤٠، الفقرتان

وال يشري التقرير إىل اختاذ الدولة الطرف ألية تدابري         . تدابري شاملة للقضاء على هذه املمارسة     
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو املعتزم اختاذها للقضاء على           . ملعاجلة هذه القضية  

  .تعدد الزوجات والقوالب النمطية املتصلة هبا
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  العنف ضد املرأة    
، CEDAW/C/TKM/CO/2(بت اللجنـة، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة           أعر  -٨

، عن قلقها من عدم وجود تشريعات حمددة بشأن العنف ضد املـرأة يف              )٢٥ و ٢٤ الفقرتان
وال يشري التقرير إىل وجود العنف ضد املرأة يف البلـد وال يتـضمن أيـة                . الدولة الطرف 

 سبق أن أعربت عنه اللجنة من دواعي قلـق          معلومات عن هذا القضية، بالرغم من مجيع ما       
يرجـى  . كما تعوز التقرير بيانات بشأن مدى انتشار العنف ضد املرأة . وقدمته من توصيات  

تقدمي معلومات عما إذا كانت هناك تشريعات متعلقة بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف               
املرتيل واالغتصاب الزوجي، وعدد القضايا املتعلقة بالعنف املرتيل املعروضة علـى القـضاء،             
واخلطوات املتخذة للوقاية من العنف ومحاية املرأة منه ومقاضاة املسؤولني عـن ارتكـاب              

  . املرتيل العنف
يرجى تقدمي تفاصيل عن تصور النساء والرجال يف الدولة الطرف للسلوك العنيـف               -٩

وهل توجد محلة توعية عامة بالعنف ضد املرأة حتاول تغيري املواقف النمطيـة             . بني الزوجني 
  للرجال من النساء؟

  املشاركة السياسية ويف احلياة العامة    
 ١٧إىل أن النساء ال ميثلن إال       ) ١٤١، الفقرة   CEDAW/C/TKM/3-4(يشري التقرير     -١٠

يف املائة من أعضاء الربملان، لكنه ال يقدم بيانات عن مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة 
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة، من مثل اللجوء         . على الصعيدين الوطين والدويل   

  . ة يف مواقع صنع القرار على مجيع األصعدةإىل نظام احلصص، لزيادة مشاركة املرأ

  اجلنسية    
ال يشري التقرير إىل انتقال اجلنسية من الوالدين إىل األطفال، وال سيما من األمهات                -١١

يرجى تقدمي معلومات عن األحكام التشريعية الراهنة يف هذا اجملـال ومـا إذا              . إىل أطفاهلن 
  . كانت متماشية مع أحكام االتفاقية

  تعليمال    
يرجى تقدمي بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس عن معدالت التسرب املدرسـي يف               -١٢

مجيع مستويات التعليم وإعطاء تفاصيل عن أسباب انقطاع الفتيات والنساء عن التعلـيم يف              
وال يتضمن التقرير أية إشارة إىل إمكانية وصول املرأة الريفيـة إىل            . املناطق احلضرية والريفية  

وهل تتخذ  . يرجى تقدمي معلومات عن عدد النساء املسجالت يف التعليم العايل         . لعايلالتعليم ا 
تدابري لتجاوز االختيارات القائمة على القوالب النمطية يف جمال التعليم والتصدي للعوائـق             

  دون تعليم الفتيات، من مثل الزواج املبكر؟ 
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  العمالة    
بوجود فجوة يف األجور بـني      ) ١٩٦، الفقرة   CEDAW/C/TKM/3-4(يقر التقرير     -١٣

الرجل واملرأة يف الدولة الطرف ويشري إىل أن ذلك يعود إىل التفاوت يف متوسـط مـستوى     
يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت الدولة       ". املؤنثة"و" املذكرة "أشكال العمالة األجور بني   

يس مبدأ األجر املتساوي    الطرف قد نظرت يف اعتماد تدابري تشريعية وغريها من التدابري لتكر          
  .١١لقاء العمل املتساوي القيمة من أجل كفالة االمتثال التام ألحكام االتفاقية يف إطار املادة 

إىل أن الدولة الطرف ال تقوم      ) ٢٣١، الفقرة   CEDAW/C/TKM/3-4(ويشري التقرير     -١٤
يرجى . تظمةيف الوقت الراهن جبمع بيانات عن األجور مصنفة حسب نوع اجلنس بصورة من            

تقدمي معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف قد خططت جلمع بيانات عن األجور مـصنفة     
  . حسب نوع اجلنس

يرجى تقدمي معلومات   . وال يشري التقرير إىل قضية التحرش اجلنسي يف مكان العمل           -١٥
ن حـوادث   عن القوانني احمللية اليت حتظر التحرش اجلنسي وأي آلية موجودة إلبالغ املرأة ع            

كما يرجى تقدمي معلومات عن البيات الـيت        . سّريةالتحرش اجلنسي يف مكان العمل بطريقة       
  .جتمع من أجل تقييم حجم املشكلة

  الصحة    
اً  أحرز تقـدم   ٢٠١١-٢٠٠٧يشري التقرير إىل أن الربنامج الوطين لألمومة املأمونة           -١٦
يد من التفاصـيل عـن أثـر        يرجى تقدمي مز  ). ٢٦٠، الفقرة   CEDAW/C/TKM/3-4(اً  جيد

ويرجى تبيان ما إذا كان الربنـامج       . الربنامج الوطين لصحة األم والطفل والوفيات النفاسية      
  . ٢٠١١الوطين قد مدد ملا بعد 

يرجى تقدمي معلومات عن مستوى استخدام األساليب العصرية ملنع احلمل يف الدولة              -١٧
اختذهتا الدولة الطرف لزيادة إمكانية الوصول      ويرجى تبيان اإلجراءات الرئيسية اليت      . الطرف

  .إىل منع احلمل، وال سيما يف املناطق الريفية
للمعلومات املعروضة على اللجنة، أظهرت دراسـة استقـصائية أجريـت           اً  ووفق  -١٨
 سنة فقـط يعـرفن   ٤٩-١٥ يف املائة من النساء من الفئة العمرية ٩ أن أقل من  ٢٠٠٦ عام

يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري املتخـذة        . اإليدز وأسبابه /شريفريوس نقص املناعة الب   
  .اإليدز والوقاية منه/لتوعية النساء والفتيات بشأن فريوس نقص املناعة البشري

الرعاية واخلدمات  أشكال  ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضمان كون           -١٩
ا فيها الرعاية واخلدمات يف جمال الـصحة        الصحية املقدمة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، مب      

العقلية، تقوم على املوافقة احلرة والواعية للشخص املعين، وعدم مسـاح القـانون بـالعالج               
  . واحلجز دون رضا
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  الزواج واحلياة األسرية    
إىل مشروع قانون أسرة جديد     ) ٣٤٥، الفقرة   CEDAW/C/TKM/3-4(يشري التقرير     -٢٠

يرجى تقدمي معلومـات    .  إبرام املواطنني التركمانيني لعقد الزواج     سيعتمد ضمنه حكم بشأن   
ويرجـى تقـدمي    . حمدثة عن الوضع الراهن لقانون األسرة اجلديد فيما خيص هذا احلكـم           

الـزوج  عن قانون األسرة اجلديد فيما يتعلق حبقوق اإلرث واحلق يف اختيار            اً  معلومات أيض 
  . وحضانة األطفال بعد حل عقد الزواج

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١عديل الفقرة ت    
  .  من االتفاقية٢٠ من املادة ١يرجى تبيان ما أحرز من تقدم حنو قبول تعديل الفقرة   -٢١

        


