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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   الدورةالفريق العامل ملا قبل

  نوالدورة اخلامسة واألربع
   ٢٠١٠فرباير /شباط - يناير/كانون الثاين
 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    

  
 أوزبكستان    

ة يف التقريـر الـدوري الرابـع املقـدم مـن أوزبكـستان              نظر الفريق العامـل ملـا قبـل الـدور           
)CEDAW/C/UZB/4.( 
  

 أسئلة عامة

ــع        - ١ ــدوري الرابـ ــر الـ ــداد التقريـ ــة إعـ ــن عمليـ ــات عـ ــن املعلومـ ــد مـ ــدمي املزيـ ــى تقـ ُيرجـ
 اعتمـدت   قـد ، وعمـا إذا كانـت احلكومـة   هـا ألوزبكستان مبا يف ذلك مشاركة اجملتمع املدين في    

 .انالتقرير وعرضته على الربمل

ُيرجى تقدمي معلومات عن النتائج امللموسة الـيت أعقبـت اعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـة                    - ٢
 املوافـق    العمل تنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وهي خطة          املتعلقة ب 

 .٢٠٠٧عليها يف عام 
  

 ساواةاإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي وحالة االتفاقية، تعريف امل

 عـن انزعاجهـا مـن جـراء عـدم إحـراز             ، يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة     ،أعربت اللجنة   - ٣
ُيرجـى  ). CEDAW/C/UZB/CO/3 مـن الوثيقـة      ٩ ةانظر الفقر (تقدم يف عملية إصالح القوانني      

وصف اخلطـوات األخـرى الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف، منـذ النظـر يف التقريـر الـسابق يف عـام                    
 .القوانني األربعة املذكورة حتديدا يف املالحظات اخلتاميةف اعتماد هبد ، ٢٠٠٦
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أن جهــودا ُبــذلت بــني ) ٣٠٢ و ٢٩٩ و ٥الفقــرات (يــرد يف تقريــر الدولــة الطــرف    - ٤
 لصياغة مسودة قـانون يتعلـق بـضمانات املـساواة يف احلقـوق وتكـافؤ                ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦عامي  

ُيرجـى توضـيح مـا إذا كانـت هـذه املـسودة             . ونهـذا القـان   اعتماد  الفرص بني املرأة والرجل، و    
وإذا كانــت . ٢٠٠٤مــسودة جديــدة أم أهنــا املــسودة نفــسها الــيت قُــدمت إىل الربملــان يف عــام  

املسودة جديدة، ُيرجى تقدمي تفاصيل عن االختالفات بينها وبني سابقتها وعن املوعـد املتوقـع               
، ُيرجـى االستفاضـة يف      ٢٠٠٤يف عـام    إذا كانت املـسودة هـي نفـسها املقدمـة           أما  . العتمادها

بـضمانات املـساواة   وفيما يتعلق مبسودة القانون املتعلـق  . هاوصف العقبات اليت عرقلت اعتماد 
، ُيرجــى تأكيــد مــا إذا كانــت تتــضمن تعريفــا  يف احلقــوق وتكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل 

 .ر وغري املباشر على السواء من االتفاقية ويشمل التمييز املباش١للتمييز يتماشى مع املادة 

ُيرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املتخـذة جلعـل االتفاقيـة والتوصـيات العامـة الـصادرة                   - ٥
أعـضاء النيابـة    عن اللجنة جزءا ال يتجزأ من الدراسـة والتـدريب القـانونيني للقـضاة واحملـامني و                

ة التوصـيات العامـة للجنـة إىل        وموظفي إنفاذ القوانني؛ وحتديـد أي التـدابري ُيتخـذ لترمجـ           العامة  
وتعميمها على نطاق واسع وفـق مـا أوصـت بـه اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة            ية  اللغة األوزبك 

 ).١٤الفقرة (السابقة 
  

 الربملان

 يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، الدولة الطـرف، علـى إشـراك الربملـان              ، اللجنة شجعت  - ٦
ُيرجـى تقـدمي تفاصـيل عـن اخلطـوات          ). ٣٤الفقـرة   ( اللجنـة    يف مناقشة التقريـر قبـل تقدميـه إىل        

حالــت املتخــذة يف هــذا الــصدد، وإن مل ُتتخــذ مثــل هــذه اخلطــوات حتديــد األســباب الــيت          
 .ذلك دون

  
 اآللية الوطنية للنهوض باملرأة

منظمـة  م  ُيرجى توضيح ما إذا كانت جلنة شؤون املرأة تتمتـع مبركـز كيـان حكـومي أ                  - ٧
 تقـدمي تفاصـيل عـن اخلطـوات املتخـذة لتعزيـز جلنـة شـؤون املـرأة               أيـضا ُيرجـى   و. غري حكوميـة  

استراتيجية تعميم مراعاة املنظـور     تطبيق  باملوارد البشرية واملالية الالزمة لتنسيق تنفيذ االتفاقية و       
حـــسبما أوصـــت بـــه اللجنـــة يف  وذلـــك اجلنـــساين يف مجيـــع جمـــاالت الـــسياسات احلكوميـــة،  

 ).١٦الفقرة (سابقة مالحظاهتا اخلتامية ال
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 النمطية واملمارسات الثقافية التمييزيةقوالب ال

 عـن بـالغ القلـق إزاء اسـتمرار املواقـف            ، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة    ،أعربت اللجنة   - ٨
ــاألدوار       ــة العميقــة اجلــذور واملتعلقــة ب ــة النمطي ــة والقوالــب الثقافي القائمــة علــى الــسلطة األبوي

وأعربـت  . ضطلع هبا النساء والرجال داخل األسرة واجملتمع يف أوزبكـستان         واملسؤوليات اليت ي  
اللجنة كذلك عـن القلـق إزاء كـون بـرامج التثقيـف املـستحدثة يف إطـار خطـة العمـل الوطنيـة                        

، ولــيس والبنــاتلقــضاء علــى املواقــف األبويــة داخــل األســرة موجهــة حــصرا للنــساء  بغــرض ا
 تقـدمي تفاصـيل عـن التـدابري املتخـذة، مبـا فيهـا محـالت          ُيرجـى ). ١٩الفقرة   (والصبيانللرجال  

الرجــال تــستهدف أيــضا  فحــسب بــل والبنــاتتــستهدف النــساء ال التوعيــة و التثقيــف، الــيت 
 واجملتمع احمللي والقادة الروحيني والزعماء الـدينيني أيـضا بغيـة القـضاء علـى القوالـب         الصبيانو

 ).٢٠الفقرة (اجلنسني يف األسرة واجملتمع النمطية املرتبطة باألدوار التقليدية لكال 
  

 العنف ضد املرأة

 عـن القلـق بـشأن تفـشي العنـف ضـد          ، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة       ،أعربت اللجنة   - ٩
أعمـال  مالحقـة مقتـريف   عـدم  ، والنـساء مـن العنـف العـائلي    املـرأة، وغيـاب قـانون حمـدد حيمـي      

اللجنـة عـن القلـق بـسبب عـدم تقـدمي الدولـة              كمـا أعربـت     .  ومعاقبتـهم   قـضائيا  العنف العـائلي  
ها مـدى انتـشار   وخمتلـف أشـكال العنـف ضـد املـرأة           وقـوع   الطرف معلومات وإحصاءات عن     

ُيرجى تقدمي معلومات عما إذا كانـت هنـاك مـسودة تـشريع حيظـر العنـف ضـد                   ). ٢١الفقرة  (
اخلطـوات امللموسـة    ، و النظـام القـضائي    الـيت ينظـر فيهـا     العنـف العـائلي     املرأة، وعن عدد قضايا     

وكفالــة املالحقــة القــضائية للمــسؤولني عــن  منــه املتخــذة ملنــع تعــرض املــرأة للعنــف ومحايتــها   
 .اقتراف أعمال عنف عائلي

توضــيح اخلطــوات الــيت اختــذت لتنفيــذ التوصــيات الــسابقة الــصادرة عــن أيــضا ُيرجــى   - ١٠
 .٢٢اللجنة والواردة يف الفقرة 

 مـن العنـف البـدين يف مجيـع          البنـات تخذة لكفالـة محايـة مجيـع        ُيرجى إيراد اخلطوات امل     - ١١
املؤسـسات، ويف نطـاق األسـرة       /البـدين يف إطـار الرعايـة البديلـة        الظروف، مبا يف ذلك العقـاب       

 .ويف املدارس
  
 جتارالا

أعربـت فيهـا عـن قلقهـا     وللجنـة  الـيت أبـدهتا ا   باإلشارة إىل املالحظات اخلتامية الـسابقة         - ١٢
ــاة واســتغالهلما   ر اإلإزاء اســتمرا ــاملرأة والفت ــرة (جتــار ب ــة الطــرف يف  ق، وتطــُر)٢٥الفق  الدول

، ُيرجــى )٣٩٥ و ٧الفقرتـان  ( احلـايل إىل قــانون جديـد ُســن ملكافحـة اإلجتـار بالبــشر     هـا تقرير
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 والراميـة إىل مواءمـة قـوانني مجهوريـة          ٤٠٠وصف احلالة الراهنة للمبادرة املـذكورة يف الفقـرة          
وُيرجى أيضا تقدمي املزيـد مـن التفاصـيل     . أحكام قانون مكافحة اإلجتار بالبشر    أوزبكستان مع   

 مـن مالحظاهتـا     ٢٦عن اخلطوات امللموسة املتخذة لتنفيـذ توصـيات اللجنـة الـواردة يف الفقـرة                
 .اخلتامية السابقة

  
 السياسية والعامةيف احلياة املشاركة 

اختـاذ  ”لـة الطـرف وفيهـا ُيـشار إىل           مـن تقريـر الدو     ٤٢٢ُيرجى توضيح مغزى الفقرة       - ١٣
 .“تدابري لتعزيز اإلمكان الفكري للمرأة

باإلشـــارة إىل املالحظـــات اخلتاميـــة الـــسابقة للجنـــة، وفيهـــا أعربـــت عـــن القلـــق إزاء    - ١٤
اســتمرار نقــص متثيــل املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة ويف مناصــب صــنع القــرار علــى مجيــع  

، ُيرجـى   )٢٤ و ٢٣الفقرتـان   (رف على اختـاذ تـدابري مـستمرة         املستويات وشجعت الدولة الط   
 للتعجيـل بزيـادة متثيـل       ،تقدمي تفاصيل عن اخلطوات املتخذة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة          
 .املرأة يف مناصب صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص يف أوزبكستان

 تقـدم  ابوصـفها جلانـ   “ احملليـة ” ذايتيشري تقريـر الدولـة الطـرف إىل هيئـات للحكـم الـ               - ١٥
ُيرجـى ذكـر    . ليـة يف أوزبكـستان    الدعم واحلماية إىل املرأة والـشباب مـن خمتلـف اجملتمعـات احمل            

اللجــان االنتخــاب ملناصــب رئاســة مــا يتعلــق بفيكافئــة إذا كانــت فــرص املــرأة والرجــل مت  مــا
 .عدد النساء العضوات يف هذه اهليئاتبيان ، واحمللية

  
 التثقيف

الـيت  ولعـائالت   اُيرجى تقدمي تفاصيل عما إذا كانت بـرامج التثقيـف لغـري املتـزوجني و                - ١٦
 . تشمل عنصرا عن حقوق املرأة، وال سيما فيما يتعلق بالعنف العائلياحملليةجان لالتديرها 

  
 العمالة

بـني  الفـصل    عـن القلـق إزاء اسـتمرار         ،يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة      ،  أعربت اللجنة   - ١٧
ُيرجى تقـدمي معلومـات   ). ٢٧الفقرة (املرأة على أجور أدىن وحصول اجلنسني يف سوق العمل   

الفـصل  احلـد مـن   عن املرأة يف سوق العمل غري الرمسي، وعن جهود الدولـة الطـرف مـن أجـل           
 ومنها اجلهود املبذولـة إلزالـة الفـوارق يف األجـور وذلـك      ،يف سوق العمل الرمسي  اجلنسني  بني  

مــا إذا بيــان وُيرجــى أيــضا .  مــن املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة٢٨لــوب يف الفقــرة حــسب املط
يــراد إكــان حظــر التحــرش اجلنــسي يف أمــاكن العمــل جــرى إدماجــه يف التــشريعات الوطنيــة و 

 .وصف ألي آليات لإلنفاذ توجد يف هذا السياق
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 الصحة

مـرأة يف سـن     ا ١ ٠٠٠يرد يف تقرير الدولة الطرف أن عـدد حـاالت اإلجهـاض لكـل                 - ١٨
 ٢٠٠٧ يف عــــام املائــــة يف ٦,٨ إىل ٢٠٠٢  عــــاميفاملائــــة  يف ٨,٤مــــل اخنفــــض مــــن   احل
 وعـن    والفتيـات  ُيرجى تقدمي معلومـات عـن معـدل اإلجهـاض بـني املراهقـات             ). ٥١٩ الفقرة(

اخلطــوات املتخــذة لتعزيــز التثقيــف اجلنــسي يف املــدارس، مبــا يف ذلــك التثقيــف بــشأن الــصحة    
 .يم األسرة وتوفري املعلومات عن وسائل منع احلملاإلجنابية وتنظ

ــة الطــرف إىل معلومــات و    - ١٩ ــر الدول ــيه   يفتقــر تقري ــساء، مبــن ف ــات عــن إصــابة الن  نبيان
ُيرجـى  . بينهنهذه األمراض   تسبب الوفاة ومدى تفشي      قد   املسنات وذوات اإلعاقة، بأمراض   

ــشرية       ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشي ف ــدى تف ــات عــن م ــدمي معلوم ــدي   ا/تق ــدز وســرطان الث إلي
طــرف ويــشار يف تقريــر الدولــة ال. عنــق الــرحم وأمــراض الــصحة العقليــة بــني النــساءســرطان و

أيضا إىل أن جملس الـوزراء اعتمـد الربنـامج االسـتراتيجي ملكافحـة انتـشار وبـاء فـريوس نقـص                      
صـيل  ُيرجـى تقـدمي تفا  . ٢٠١١-٢٠٠٧اإليدز يف مجهورية أوزبكـستان للفتـرة        /املناعة البشرية 

يف إطـار الربنـامج لوقايـة النـساء والفتيـات مـن اإلصـابة بفـريوس                 اليت تتخـذ    عن التدابري احملددة    
 .اإليدز/نقص املناعة البشرية

  
 املرأة الريفية

معلومـات كافيـة    الطـرف   لدولـة    الـسابق ل   تقريـر الأعربت اللجنة عن قلقها لعـدم إيـراد           - ٢٠
الت اليت تغطيها االتفاقية، والحظت بانزعاج بالغ تـدين         فيما يتعلق باجملا  املرأة الريفية   عن حالة   

فيمـا يتعلـق   املرأة الريفيـة  ُيرجى تقدمي بيانات شاملة عن حالة    . نسبة النساء الاليت ميلكن أراض    
جبميع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك أسـباب اخنفـاض نـسبة النـساء الـاليت ميلكـن                       

ــة  أراض باملقارنـــة بالرجـــال، وعـــن  ــادة هـــذه النـــسبة   اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا الدولـ الطـــرف لزيـ
 ).٣٠ الفقرة(
  

 الفئات الضعيفة من النساء

ــه         - ٢١ ــام ب ــساء يف الــسجون القي ُيرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن نــوع العمــل الــذي ميكــن للن
الــسجينات الــسابقات وضــع ، وتــوفري إحــصاءات عــن صلن عليهــاحيــالــيت ومــستوى املرتبــات 

ُيرجى أيضا تقدمي معلومـات عـن كيفيـة رصـد           و. بعد قضائهن مدة العقوبة   ة  يتعلق بالعمال  فيما
ظــروف النظافــة العامــة والــصحية احمليطــة بالنــساء يف الــسجون، وعمــا إذا كــان قــد تــبني أهنــا    

ُيرجـى بيـان مـا إذا كانـت املنظمـات الدوليـة، مثـل جلنـة         و. تتماشى مـع املعـايري الدوليـة العامـة       
 .شارك يف عملية رصد األحوال يف السجونالصليب األمحر الدولية، ت
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 أحوال األسرة

ُيرجى تقدمي تفاصيل عن اخلطوات املتخذة الستعراض وتعديل القـوانني املتعلقـة بـسن                - ٢٢
 .الزواج وعن احلالة الراهنة لعملية تعديل قانون األسرة فيما يتصل بزواج األطفال

، عــن قلقهــا مــن أن صــيغة األحكــام  أعربــت اللجنــة، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة   - ٢٣
املنــزل  حالة إقامة أكثر مـن زوجـة يف         الواردة يف قانون العقوبات اليت حتظر تعدد الزوجات يف          

 ميـــارس يف املنــــزل نفـــسه نفـــسه جيـــوز أن تفـــسر علـــى أهنـــا تـــسمح بتعـــدد الزوجـــات إذا مل  
يل القـوانني املتعلقـة     ُيرجى تقدمي تفاصيل عن اخلطوات املتخذة الستعراض وتعد       ). ٣١ الفقرة(
 .الزوجات ددبتع

ميـع  جلُيرجى ذكر ما إذا كانت هناك أي تغيريات يف سياسة توفري الدعم االجتمـاعي                 - ٢٤
إىل بــدالت اجتماعيــة يــستفيد منــها طــرف ويــشري تقريــر الدولــة ال. األطفــال حــىت ســن الثانيــة

كـم الـذايت احملليـة اختـاذ     ُيرجى توضيح ما إذا كان بإمكـان هيئـات احل       ). ٣٣١الفقرة  (األطفال  
 .قرار بشأن األسر اليت تتلقى هذه البدالتال

ُيرجى تقدمي معلومـات عـن نـوع املمتلكـات الـيت جيـري توزيعهـا عنـد فـسخ العالقـة،                        - ٢٥
والقيام على اخلصوص بتبيان ما إذا كـان القـانون يعتـرف باملمتلكـات غـري امللموسـة مـن قبيـل              

وُيرجـى أيـضا تقـدمي تفاصـيل        . تحقات تـرك اخلدمـة والتـأمني      صناديق املعاشات التقاعدية ومس   
 احلـصول علـى     هنفرض فتـرة انتظـار علـى النـساء قبـل طلبـ            اللجان احمللية   عما إذا كان بإمكان     

احملليـة  لجـان   الالطالق، وعما إذا كانت هنـاك ممارسـة تـستلزم حـصول احملكمـة علـى إذن مـن                    
 .ليت تنطوي على العنف العائلياالت ا احلقبول طلب باحلصول على الطالق مبا يف ذلكقبل 

  
 الوطنية حلقوق اإلنسانكيانات ال

كل مـن املفـوض    يف جمال حقوق املرأة  اليت يقوم هبا    نشطة  األُيرجى تقدمي تفاصيل عن       - ٢٦
واملركــز الــوطين حلقــوق اإلنــسان  ) الربملــان(املعــين حبقــوق اإلنــسان والتــابع للمجلــس األعلــى  

وُيرجى تقدمي تفاصيل إضافية عن احلاالت الـيت تلقاهـا هـذان الكيانـان               .جبمهورية أوزبكستان 
 واملتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة والعنــف  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يف أعــوام وقامــا بتــسويتها 

إيراد تفاصيل تلـك احلـاالت، مبـا يف ذلـك أي قـضايا              وُيرجى أيضا   العائلي والتمييز ضد املرأة،     
 تقدمي تفاصـيل عـن كيفيـة تعـاون     كذلكوُيرجى . واردةُعرضت على احملاكم بسبب شكاوى      

 .هذين الكيانني مع جلنة شؤون املرأة بأوزبكستان
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 املنظمات غري احلكومية

باإلشارة إىل شرح الدولة الطرف للمركز والتنظيم القـانونيني ألنـشطة املنظمـات غـري                 - ٢٧
ــة  ــن  (احلكومي ــرات م ــا و) ٨٥ إىل ٧٧الفق ــة با  ذكره ــة معني ــشاء جلن ــة  إن ملؤســسات الدميقراطي

، ُيرجى تقـدمي تفاصـيل     )٤٢الفقرة  (لحكم الذايت   املواطنني ل واملنظمات غري احلكومية وهيئات     
 إضـــافة إىل اخلطـــوات املتخـــذة ،عـــن إجـــراءات تـــسجيل املنظمـــات غـــري احلكوميـــة النـــسائية 

ــل  ــايري متوي ــة يف    وذلــك  وممارســاته  هــذه املنظمــات الســتعراض مع ــه اللجن ــا أوصــت ب ــق م وف
 .الحظاهتا اخلتامية السابقةم

املنظمـات غـري احلكوميـة    ”ُيرجى تقدمي تفاصـيل عـن اسـتخدام الدولـة الطـرف لتعـبري               - ٢٨
 .املنظمات غري احلكوميةالتمييز بينها وبني  وعن “وغري التجارية

  
 ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة 

االنـضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري امللحـق         ُيرجى بيان أي تقدم أُحرز علـى طريـق            - ٢٩
وُيرجـى أيـضا ذكـر مـا إذا     . اللجنة يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة   به  باالتفاقية حسبما أوصت    

 مــن ٢٠ مــن املــادة ١كــان قــد أُحــرز أي تقــدم حنــو قبــول التعــديل الــذي أُدخــل علــى الفقــرة  
  .االتفاقية املتعلق بوقت اجتماع اللجنة

  


