
CEDAW/C/KGZ/Q/3  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 املرأةأشكال التمييز ضد 

 
Distr.: General 
6 March 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
240308    240308    08-26266 (A) 

*0826266* 

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة 

 الدورة الثانية واألربعون
    ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ - أكتوبر/ تشرين األول٢٠

 التقارير الدوريةطروحة فيما يتعلق بالنظر يف قائمة القضايا واألسئلة امل  
 

 *قريغيزستان  
 

ــث          ــدوري الثالـ ــر الـ ــدورة يف التقريـ ــل الـ ــا قبـ ــل ملـ ــق العامـ ــر الفريـ ــتان نظـ لقريغيزسـ
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 معلومات عامة  
وافقة على التعليقات النهائيـة للجنـة بـشأن التقريـر           ، وبعد امل  )٣الفقرة  (حسب التقرير    - ١

رقـم  ، اعتمـدت احلكومـة القـرار        )١()٢٠٠٤ينـاير   /كانون الثاين (الدوري الثاين للدولة الطرف     
عـن تنفيـذ تلـك األنـشطة         معلومـات    تقـدمي يرجـى   .  بشأن أنشطة تنفيذ توصـيات اللجنـة       ٨٣٧

 من التقريـر، إضـافة إىل   ٢٠-١١فقرات ونتائجها، وعلى وجه اخلصوص التدابري املدرجة يف ال   
ــة لتنفيــذها   ويرجــى، إن كــان مناســبا، توضــيح  . تفاصــيل عــن االعتمــادات املدرجــة يف امليزاني

 .  التنفيذذلكإذا كانت هناك عقبات أعاقت  ما
 إىل  تـه دمقُيرجى توضيح ما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير الـدوري الثالـث و              - ٢

قد بدأت اهليئات احلكومية يف التعاون بفعاليـة أكـرب مـع           ) ٥٣الفقرة  (رير  وحبسب التق . الربملان

 

 .صدرت دون حترير رمسي * 
 . ١٣٣ ة، الفقرA/59/38 ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم انظر  )١( 
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حلكوميـة يف إعـداد     فهـل شـاركت املنظمـات غـري ا        . املنظمات غري احلكومية والرابطات العامـة     
  يف إعداد التقرير؟ مكتب أمني املظامل؟ وهل أسُتشري التقرير احلايل

 
 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي   

 تـشترط  ،ة والرجـل أ الـيت تكـرس فلـسفة املـساواة بـني املـر      ، مـن الدسـتور  ١٣إن املادة   - ٣
يرجـى  . أيضا أن يتمتع الرجـل واملـرأة حبقـوق وحريـات متـساوية وبفـرص متـساوية لتحقيقهـا                  

توفري معلومات عمـا إذا كـان قـد مت وضـع أي آليـة خاصـة أو حمـاكم خاصـة ميكـن للمـرأة أن                           
ــالتمييز بــني اجلنــسني   بالــشكاوى امل إليهــاتتقــدم وهــل أُدخلــت يف احملــاكم إجــراءات   . تعلقــة ب

، مبا يف ذلك تدابري محاية الضحية؟ وكم عـدد قـضايا         راعي الفوارق بني اجلنسني   ُتالتقاضي اليت   
التمييز اليت رفعتها النساء أمام احملاكم أو أمام أي سلطة أخرى خمتـصة يف جمـال التمييـز، سـواء                    

ن عـدد الـشكاوى الـيت ُرفعـت     ا؟ يرجى تبيـ طاع اخلاص، وما هي النتائجلقيف القطاع العام أو ا  
؟ ومـا هـي التـدابري الـيت جيـري اختاذهـا لتوعيـة        ٢٠٠٠مكتب أمني املظامل منذ إنشائه عـام    أمام  

التمييـز؟ يرجـى أيـضا توضـيح النـسبة          نـصاف أنفـسهن إزاء      النساء وتـشجيعهن علـى الـسعي إل       
  من الدستور؟ ٤٠ية عمال باملادة ة قضائاملئوية للنساء الاليت تلقني مساعد

 االتفاقية على التشريعات الوطنية للدولة الطرف، يرجـى توضـيح           أرجحيةوبالنظر إىل    - ٤
سوابق الـ ما إذا كان يتم االسـتناد إىل أحكـام االتفاقيـة يف احملـاكم الوطنيـة، وتقـدمي أمثلـة علـى                 

ــضائية ذات ال ــق ــتم تــ  . صلةال ــضاة  وفريوهــل ي ــدريب للق ــى    الت ــامني واحملــامني عل ــدعني الع وامل
، )قابليـة االتفاقيـة للتطبيـق     دى  سيما فيما خيتص مبـ     وال(االتفاقية وعلى التوصيات العامة للجنة      

 وعلى الربوتوكول االختياري لالتفاقية؟ 
  الـيت تـضطلع    يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التغيريات اليت أجريـت علـى املؤسـسة             - ٥
. نــهوض بــاملرأة مــع ذكــر الترتيبــات املؤســسية احلاليــة يف هــذا الــسياق ة عــن تعزيــز الياملــسؤولب

ويرجــى توضــيح مــربرات التغــيري، ودور املؤســسة احلاليــة وســلطاهتا واملــوارد البــشرية واملاليــة    
ــا  ــر  . املخصــصة هل ــرة (وحبــسب التقري ــة ووظــائف   ) ٣٦الفق ــإن والي ــرئيس   ف ــل اخلــاص ل املمث

، هـي أمـر     ٢٠٠٥نـهوض باجلنـسني، الـذي مت تعيينـه عـام            مجهورية قريغيزستان املعين مبسائل ال    
مــا إذا كانــت ، وع٢٠٠٧مــايو /يرجــى توضــيح الــسبب يف إلغــاء هــذا املنــصب يف أيــار . مهــم

 .هناك خطط إلعادته
إجراء حتليل جنساين للقـوانني والـربامج       باحلاجة إىل   ) ٨٠ و   ٧٩ان  الفقرت(يقر التقرير    - ٦

 تراعـي   حبيـث يـدة أو تعـديالت تتعلـق بـالقوانني الـسارية     احلكومية وإعداد مـشاريع قـوانني جد      
إلجـراء   يرجى تقدمي معلومـات مفـصلة عـن اخلطـوات املزمـع اختاذهـا             .  بقدر أكرب  مصاحل املرأة 



CEDAW/C/KGZ/Q/3  
 

08-26266 3 
 

يكـون ممـاثال للتحليـل      راعي املنظور اجلنـساين و    حتليل شامل للتشريعات السارية املفعول حاليا ي      
 .اإليدز/ بفريوس نقص املناعة البشريةلقعتن املبالقانو  فيما يتعلق٢٠٠٥ عام الذي أجري

 الوطنيـة لتحقيـق املـساواة     يرجى تقدمي معلومات بشأن تنفيذ وتقييم نتائج خطة العمل         - ٧
ــرة    ــسني للفت ــني اجلن ــة ا  ٢٠٠٦-٢٠٠٢ب ــرة  وأهــدافها ذات األولوي ــذكورة يف الفق ــن ٧٠مل  م

  .التقرير
 رصـدة األ تـسمح بزيـادة      ٢٠١٠-٢٠٠٥فإن ميزانيـة الدولـة للفتـرة        وحسب التقرير،    - ٨

ــة، كمــا مت أيــضا إ   بغــرض ــامج  متويــل مــشاريع املنظمــات غــري احلكومي ــة عــداد برن دعــم الدول
يرجــى تقــدمي  ). ٥٠ و ٤٦ن االفقرتــ) (٢٠١٠-٢٠٠٧للفتــرة (للمنظمــات غــري احلكوميــة   

 ٢٠٠٥تنفيــذ الربنــامج، مبــا يف ذلــك البيانــات الــيت مت مجعهــا منــذ عــام  حالــة معلومــات بــشأن 
ــدم    ــل املق ــشأن التموي ــة عمومــ   اىلإب ــة    اىلإ، واملنظمــات غــري احلكومي ملنظمــات غــري احلكومي

 لـق عتكما يرجى تقدمي معلومـات عـن حالـة مـشروع القـانون امل             . النسائية على وجه اخلصوص   
ــر      ــذي حــسب التقري ــة، وال ــة للدول ــة االجتماعي ــرة (بالوالي ــن   ) ٤٧الفق ــدرا أكــرب م ــسر ق سيي

 .ري احلكومية يف معاجلة املشاكل احلكوميةمشاركة املنظمات غ
 

 العنف ضد املرأة  
لقـانون احلمايـة االجتماعيـة     التنفيـذ الـصحيح     الـيت حتـول دون    يرجى وصف املعوقـات      - ٩

والقانونية ضد العنـف املـرتيل، وكـذلك قـانون املـسؤولية اإلداريـة يف صـيغته املعدلـة، ومـا هـي                  
وهل من املَُتَصوَّر تنقيح القوانني القائمة حاليـا هبـدف          .  التنفيذ التدابري املزمع اختاذها لتعزيز آلية    

جترمي مجيع أعمال العنف اليت ترتكب ضد املرأة، مبا يف ذلك التحرش اجلنـسي واالغتـصاب يف               
ويرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن العنـف اجلنـسي، مبـا يف ذلـك التحـرش يف                      . إطار الزواج 

  .قضاء عليهمكان العمل، واجلهود اليت تبذل لل
يرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري امللموسـة الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف للتحقيـق يف                     - ١٠

مجيع حاالت العنـف ضـد املـرأة، سـواء كـان العنـف قـد حـدث يف املـرتل أو يف مكـان العمـل                           
ــم مناســبني         أو ــويض ودع ــنح تع ــه؛ وم ــة مرتكبي ــة ومعاقب ــع؛ وحملاكم ــة أو اجملتم داخــل اجلماع

املنازل اآلمنة وتقـدمي اإلرشـاد      /املالجئ/ وتوفري عدد كاف من مراكز معاجلة األزمات       للضحايا
ويرجى تقدمي بيانات عن معدل حـدوث العنـف املـرتيل وتوضـيح             . للنساء الناجيات من العنف   

لعنـف ضـد املـرأة    ما إذا كانت هناك طريقة منهجية جلمع ونشر البيانات بشأن مجيـع أشـكال ا            
 .  من تقدمي الشكوى وحىت إكمال التحقيقات باملوقعءابديف مجيع مراحله، 
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أنه كثريا مـا يكـون جلـوء ضـحايا العنـف إىل مراكـز عـالج األزمـات                   يشري التقرير إىل     - ١١
ــانون     ــاذ الق ــر مــن جلــوئهم إىل هياكــل إنف ــرة (أكث ــيت جيــري    ف). ١٣١الفق ــا هــي اجلهــود ال م

ــساء الــاليت تعرضــن للعنــف بإم     ــد الن ــة االضــطالع هبــا لتزوي ــات  اكاني  القــضاءلوصــول إىل آلي
؟ وهل هناك محالت رمسيـة حملـو        تعرضن له واحلصول على معاجلات عادلة وفعالة للضرر الذي        

ومـا هـي التـدابري والـربامج         ؟فرةاسبل االنتـصاف املتـو    األمية بغرض إبـالغ النـساء حبقـوقهن وبـ         
ملني يف اجملـاالت القـضائية   املسؤولني عن إنفاذ القانون وأفراد الـشرطة والعـا        لتدريب   املوضوعة

احتياجـات  بوالطبية واالجتماعية، على أسباب وعواقب العنف ضد املرأة، لزيادة استـشعارهم            
 ضحايا العنف وأسرهم؟

 مــا هــي اجلهــود الــيت ُتتخــذ لــضمان ختــصيص مــوارد كافيــة ضــمن ميزانيــة احلكومــة     - ١٢
لـك املـوارد الالزمـة لتنفيـذ مبـادراٍت          لألنشطة املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذ           

  ما هو وارد يف التقرير؟ وخطط عملٍ خمتلفة حسب
 

 االجتار باألشخاص  
بـشأن تـدابري مكافحـة تـصدير      ٩٤املرسـوم الرئاسـي رقـم    يشار يف التقرير إىل اعتمـاد      - ١٣

األشـــخاص واالجتـــار هبـــم علـــى حنـــو غـــري مـــشروع يف الدولـــة الطـــرف، والـــذي اعُتمـــد يف    
يرجـى  . ٢٠٠٥ عام   حىت، وإىل برنامج تدابري يستمر      )١٧٣الفقرة   (٢٠٠٢أبريل  /يسانن ٢١

 ٢٠٠٥ عـام  حـىت سـتمر  ي اوصف التـدابري امللموسـة الـيت اُتخـذت لتنفيـذ برنـامج التـدابري الـذ              
؟ كمـا يرجـى تقـدمي إحـصاءات مفـصلة      ٢٠٠٥وحتديد التدابري اجلديدة اليت اعتمدت بعد عام    

 يف هـذا     الـصادرة  اجلنائية الـيت ُعرضـت أمـام احملـاكم وعـدد اإلدانـات            وحديثة عن عدد اجلرائم     
 . السياق
يشري التقرير إىل البحوث اليت كشفت عن االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال جنبـا              - ١٤

مــا هــي التــدابري الــيت اختــذت ملعاجلــة العوامــل  ف). ١٦٤الفقــرة (إىل جنــب مــع اســتغالل املــرأة 
عوامل اخلارجية، الـيت تـشجع علـى االجتـار بالنـساء والفتيـات يف البغـاء،        اجلذرية، مبا يف ذلك ال 

هبــدف محايــة حقــوق النــساء والفتيــات بطريقــة أفــضل ومعاقبــة مــرتكيب تلــك اجلــرائم؟ وهــل     
هم وإدمــاجهم يف عــادة تأهيلــإُوِضــعت بــرامج ملعاجلــة ضــحايا االســتغالل اجلنــسي التجــاري و  

املـساعدة القانونيـة    تقـدمي   التـدريب علـى العمـل و      نـها   م ،مجلـة أمـور   اجملتمع، وذلك، عن طريق     
ــيت مت           ــوارد ال ــي امل ــا ه ــربامج، فم ــك ال ــد مت وضــع تل ــسرية، وإن كــان ق ــصحية ال ــة ال والرعاي

 ؟ ختصيصها هلذا الغرض
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 مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة   
اصـة، يـستحق الثنـاء، وقـد         إجيابيـة خ   إن القانون االنتخايب اجلديد، الذي أَْدَخلَ تـدابري        - ١٥

 اختـاذ  املتـوخى وبالنظر إىل النظام احلايل للقوائم احلزبية، فهل من    . أظهر نتائج إجيابية حىت اآلن    
 الالئــي يــتم  عــضوات الربملــان املُنَتَخبــات  إحــالل نــساء حمــل   تــدابري جديــدة ألجــل ضــمان    

لقائمـة علـى نـوع       إدخال نظـام للحـصص ا      املتوخى؟ ويرجى توضيح ما إذا كان من        استبداهلن
  ؟٢٠٠٨اجلنس يف انتخابات جمالس القرى القادمة عام 

 
 اجلنسية   

مـشروع التعـديالت يف     يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي تطـورات بـشأن اعتمـاد               - ١٦
 ). ٢٢٢الفقرة ( االتفاقية أحكامقانون اجلنسية من أجل ضمان اتساقه مع 

 
 القوالب النمطية والتعليم  

 دور املـرأة ومكانتـها يف   يفالقوالب النمطية ال تـزال قائمـة وتـؤثر    ”يالحظ التقرير أن    - ١٧
 يف   فحـسب   املـرأة لـيس    يف وضـع  اجملتمع والسياسة واحلياة األسرية يف قريغيزسـتان، كمـا تـؤثر            

، بـل علـى مـستوى احليـاة اليوميـة           وصنع القرار واألنشطة االقتـصادية    جماالت التمثيل السياسي    
تــأثري املبــادرات دى  حتليــل ملــإجــراءريجــى توضــيح مــا إذا كــان قــد مت ف). ٩٥فقــرة ال (“أيــضا

ــة الطــرف لتحديــد املــصاعب الرئيــسية، ومــا إذا كــان مــن       املختلفــة الــيت اضــطلعت هبــا الدول
 والقوالـب   املواقـف القائمـة علـى الـسلطة األبويـة          اختاذ إي إجراء عالجي للقضاء على        املتوخى

ائمــة وتنكــر املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف اجملتمــع والــسياسة واحليــاة   النمطيــة الــيت ال تــزال ق
 . وما إىل ذلكاألسرية، 

 إلدمـاج املـساواة بـني اجلنـسني وقواعـد      ةيرجى تقدمي معلومات عـن اخلطـوات املتخـذ     - ١٨
 .  الدراسية والكتب املدرسيةاملناهجحقوق اإلنسان يف 

بيئة تعليميـة   هتيئة  ، أو املزمع اختاذها، لتعزيز      ةخذتيرجى تقدمي معلومات عن التدابري امل      - ١٩
ــضي ــصغريات         تق ــات ال ــل واألمه ــات احلوام ــع املراهق ــق متت ــد تعي ــيت ق ــات ال ــع العقب ــى مجي  عل

بدراستهن، مبا يف ذلك مرافق رعاية الطفـل الـيت ميكـن الوصـول إليهـا فعليـا، وتـشجيع أولئـك                      
  .ى إكمال دراستهناألمهات الصغريات املسؤوالت عن رعاية أطفاهلن عل

 
 العمالة  

 غري متساوٍ مـع وضـع الرجـل،       ال يزال  يشري التقرير إىل أن وضع املرأة يف سوق العمل         - ٢٠
 كبرية بني أجور املرأة والرجـل       تباينات هناك   وما زال  البطالة أعلى بني النساء،      ما زالت حيث  
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اذهـــا للقـــضاء علـــى ريجـــى توضـــيح التـــدابري املزمـــع اختف). ٢٧٣ و ٢٥٦ و ٢٥٣الفقـــرات (
املمارســات التمييزيــة مــن جانــب أصــحاب العمــل لــضمان التقيــد الكامــل بأحكــام الدســتور،   

جلنـسني يف القطـاعني     وقانون العمل والقانون املعين بأساسيات ضمانات الدولة للمساواة بـني ا          
مـل  ؛ وضمان حقوق املرأة والرجل يف األجر املتساوي عن العمـل املتـساوي والع   العام واخلاص 

 املتساوي القيمة؟
مـؤهالهتن  أفـضلية   لنـساء بـرغم     ا أمـام يكشف التقرير عن أن فـرص التوظيـف حمـدودة            - ٢١

ويف مجيع جماالت العمالة فإن نـسبة الرجـال أعلـى بـني املـدراء، بينمـا نـسبة النـساء                     . األكادميية
ت اللجنـة   مـا أوصـ    هل من املزمع اختاذ تدابري خاصة مؤقتة حـسب        ف. بني صغار املوظفني  أعلى  

يرجــى وصــف أي عوائــق تقــف أمــام اعتمــاد هــذه التــدابري   ويف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة؟ 
ولتـشجيع  يف الوظـائف    اخلاصة املؤقتة؟ وما هي التدابري اليت جيرى اختاذها للقـضاء علـى العـزل               

ــة ويف املناصــب       مــشاركة النــساء علــى قــدم املــساواة يف الوظــائف الــيت تتطلــب مهــارات عالي
 سيما يف القطاع العام؟ ارية العليا، الاإلد
ى لـ علبطالـة وانعـدام فـرص العمـل املـضمونة إىل محـل النـساء                ا معدل    ارتفاع لقد أدى  - ٢٢
 حيـث أصـبحن يتواجـدن كـثريا         ،لبحث عن فرص العمل يف القطاع غري الرمسي من االقتـصاد          ا

ــرتبط  ــاإليراداتيف العمـــل املـ ــة   املنخفـــضة وغـــري املـــستقرة، وُيـــسَتبعدن بـ  مـــن بـــرامج احلمايـ
أة يف القطـاع غـري   ريجى تقـدمي معلومـات وبيانـات مفـصلة عـن حالـة املـر       ف. االجتماعية الرمسية 

 بــاملرأة يف  تقــدمي معلومــات عــن نتــائج الدراســات االستقــصائية الــيت تعــىن كمــا يرجــى.الرمســي
لـة يف  م املـرأة العام اسـه مـدى إ ن وجدت، وكذلك عن التقديرات بـشأن  القطاع غري الرمسي، إ  

وكيـف تتـصدى الدولـة الطـرف للمعوقـات الـيت       . القطاع غري الرمسي يف الناتج احمللي اإلمجـايل   
تواجهها النساء العامالت يف االقتصاد غري الرمسـي وضـعفهن علـى وجـه اخلـصوص بـالنظر إىل                  

إبـراز  ؟ وما هي االستراتيجيات املوضوعة من أجل ضـمان       عليهن  تشريعات العمل  عدم سريان 
، بغـرض تنفيـذ الـسياسات       ينيحلكـوم ارامسـي الـسياسات وواضـعي اخلطـط         أمام  اكل  تلك املش 

يرجى التكـرم بتوضـيح التـدابري الـيت يـتم االضـطالع هبـا               كما  . واملؤسسات واخلدمات املناسبة  
لتزويــد النــساء العــامالت يف جمــاالت التوظيــف غــري الرمسيــة بــسبل احلــصول علــى احلمايــة           

 يف القطـاع غـري      ملشتغالت باألعمال احلـرة   ت اليت تواجهها النساء ا    االجتماعية، وملعاجلة املعوقا  
 . الرمسي يف احلصول على التمويل البالغ الصغر وخدمات الدعم

 
 الصحة  

ــر   - ٢٣ ــذكر التقريـ ــرتني (يـ ــامج أن ) ٢٧٨ و ٢٧٧يف الفقـ ــوطين Manas Taalimiبرنـ  الـ
مــا هــي ف. ٢٠١٠-٢٠٠٦ ُمــدِّد للفتــرة) ٢٠٠٦-١٩٩٦(إلصــالح قطــاع الرعايــة الــصحية  
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ســتراتيجية الوطنيــة حلمايــة الــصحة  حالــة تنفيــذ هــذا الربنــامج، وأيــضا مــا هــي حالــة تنفيــذ اال  
ــسارية   ــة ال ــام حــىتاإلجنابي ــرة  (٢٠١٥ ع ــسية  يرجــى توضــيح اإل و؟ ) ٢٧٩الفق جنــازات الرئي

 . رئيسيةحتدياتما ووجه من  حىت اآلن وققةاحمل
الــذين يقــل دمات طبيــة جمانيــة إىل األطفــال قــدم خــ ُت،)٢٨٢الفقــرة (حــسب التقريــر  - ٢٤

، باإلضـافة إىل النـساء أثنـاء        “املـسجالت كحوامـل   ”، وإىل النـساء     عمرهم عن مخـس سـنوات     
الوضع وخالل الفترة التالية للوالدة والبالغة مثانيـة أسـابيع، وإىل املتقاعـدين البـالغني مـن العمـر                   

ة بطريقــة فيــاك تـوفري الرعايــة الطبيـة ال  ةلــا لكفةتخــذبيــان التـدابري امل  فريجـى .  سـنة أو أكثــر ٧٥
 لتزويـد سـكان     ةتخـذ يرجـى توضـيح اخلطـوات امل      كمـا   .  األضعف من السكان   فئاتمنتظمة لل 

 . بالرعاية الطبية الكافية )سيما النساء ال(ف ارياأل
 خـالل الفتــرة  علـى الــسواء  وفيـات األطفــال والوفيـات النفاســية   زيــادةيوضـح التقريـر    - ٢٥

ريجـى توضـيح اخلطـوات الـيت        ف). ٢٩٢-٢٨٧الفقرات  (استمرار ارتفاعها   لتقرير و املشمولة با 
ومـا هـي النتـائج، مـن الناحيـة العمليـة، لتنفيـذ              .  الوضـع  لـك مت االضطالع هبا بغـرض معاجلـة ذ       

الفقـرة   (“تعزيز زيادة فعالية الرعاية يف فترة ما قبـل الـوالدة         ”برنامج  و“ Zhan-Enye”برنامج  
 ؟ )٢٩٤
 يف املائـة مـن األطفـال بـني سـن      ٦,٧، كـان حـوايل     ٢٠٠٤يف عام   ظ التقرير أنه    ُيالِح - ٢٦

 يف املائـة مـن احلوامـل يعـانني مـن            ٦٠ سنوات يعانون من سـوء التغذيـة، وأن حـوايل            ٦سنة و   
ريجـى تـصنيف الـرقم      ف). ٢٩٨ و   ٢٩٧الفقرتني  ( ملعاجلة املشكلة    ةتخذاألنيميا رغم التدابري امل   
كمـا يرجـى ذكـر      . حـسب نـوع اجلـنس      يف املائـة،     ٦,٧ التغذية، وهو    ءاملذكور أعاله عن سو   

 .  ملعاجلة تلك املشاكلةاخلطوات األخرى املتخذ
فر وســائل منــع احلمــل احلديثــة  ا مــن التقريــر أنــه، بــالرغم مــن تــو  ٣٠٤وتــبني الفقــرة  - ٢٧

والطــرق الــيت تــستخدم ملنــع أي محــل غــري مرغــوب فيــه، مــا زالــت املراهقــات يلجــأن إىل           
واإلجهـاض  مـن ناحيـة      بني احلمل املبكر واحلمل غري املرغوب فيـه          صلةفهل هناك   . جهاضاإل

حتـدد مـا إذا كانـت املراهقـات          مـن ناحيـة أخـرى؟ وهـل أجريـت أحبـاث كـي                والزواج املبكـر  
مرسـوم رئاسـي صـدر عـام      الاليت يلجأن إىل اإلجهاض متزوجـات أم ال؟ ويـورد التقريـر ذكـر       

ريجـى  ف). ٣٠٢الفقـرة   (ة وطنية حلماية الصحة اإلجنابية للسكان       ستراتيجيا يوافق على    ٢٠٠٦
ســتراتيجية، إضــافة إىل معلومــات عــن مجيــع التــدابري تقــدمي معلومــات عــن حالــة تنفيــذ هــذه اال

 . الوضعلكذ اختاذها، من أجل معاجلة ، أو املزمعةتخذاألخرى امل
 



CEDAW/C/KGZ/Q/3
 

8 08-26266 
 

 املساواة يف الزواج   
نص علـى أن احلـد األدىن   يـ  األسـرة  أنـه رغـم أن قـانون     إىل  ) ٩٧الفقـرة   (يشري التقريـر     - ٢٨

. تزايـد يف  لفتيـات،   ا  زجيـات   عاما، إال أن أعداد الزجيات املبكرة، وخباصة       ١٨لزواج هو   السن  
األمنــاط ”وترجــع األســباب بــصفة رئيــسية إىل الفقــر والبطالــة والــدخل املــنخفض، إىل جانــب  

النــساء والفتيــات جيــات الــيت تتــضمن خطــف  أيــضا أن الزوذُكــر. “الوطنيــة والثقافيــة الفريــدة
ريجـى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن            ف. رغم أهنا حمظورة من الناحية القانونية     العرائس تتزايد   
الفتيـات الـاليت يقعـن ضـحية خلطـف العـرائس             هاتفية حلـاالت الطـوارئ لـصاحل         إنشاء خطوط 

وخــاة  والتــدابري املتةاملتخــذ بــشأن اخلطــوات  تقــدمي التفاصــيليرجــىكمــا . املــدبرةالزجيــات  أو
 . قضاء على تلك الظواهرلتعزيز مكافحة تلك املمارسات وال

وتوضـح  .  يف قريغيزسـتان   قائمـة يف تعدد الزوجـات      ةاملتمثلالفعلية  مارسة  املوما زالت    - ٢٩
 مـن القـانون     ١٥٣اإلحصاءات الواردة يف التقرير أنه متت ثالث حماكمات فقط مبقتضى املادة            

ــائي  ــة (اجلن ــالزواجاملعني ــرب ريجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة   ف).  بــزوجتني أو أكث
ــاهرة وال     ــذه الظ ــور ه ــاة ملكافحــة تط ــصدد،      واملتوخ ــذا ال ــة يف ه ــب النمطي ــى القوال ــضاء عل ق

  . بصورة فعليةملسؤولني عنها ومعاقبتهما ومالحقة
حظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة    وتكرر اللجنـة طلبـها الـذي قدمتـه إىل الدولـة الطـرف يف مال            - ٣٠

يرجـى  كمـا   .  ملكيـة املـرأة القانونيـة والفعليـة لـألرض ومرياثهـا فيهـا              عنبأن توافيها مبعلومات    
 للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة فيمـا خيـتص            ةتخذتقدمي معلومات عن التدابري امل    

لمــرأة يف املنــاطق  ووراثتــها، وعلــى وجــه اخلــصوص بالنــسبة ل ونقــل ملكيتــهابــامتالك األرض 
ا عـن الرجـل     عقـب انفـصاهل   وذلـك    للمرأة   املتاحةكما يرجى توضيح احلماية القانونية       .الريفية

 .الذي تعايشه معايشة فعلية أو عقب وفاته
 


