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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥
  كازاخستان:التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
) CEDAW/C/KAZ/2(نظرت اللجنة يف التقرير الـدوري الثـاين املقـدم مـن كازاخـستان                - ١

 انظـــــــــــر (٢٠٠٧ينــــــاير / كــــــانون الثــــــاين١٦ املعقــــــودتني يف ٧٥٨ و ٧٥٧يف جلــــــستيها 
CEDAW/C/SR.757   وتـــرد قائمة القضايـــا واألسئلة الـيت طرحتـها اللجنـة فــي الوثيقـة            ). 758 و

CEDAW/C/KAZ/Q/2 كما ترد ردود كازاخستان يف الوثيقة ،CEDAW/C/KAZ/Q/2/Add.1. 
 

 مقدمة

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الثاين الذي اتبعـت يف               - ٢
والـذي راعـت    إعداده املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة من أجـل إعـداد التقـارير الدوريـة                

فيه التعليقات اخلتامية الـسابقة للجنـة، وإن كـان يؤسـفها أن التقريـر مل يـوفر بيانـات إحـصائية                 
وتـثين اللجنــة علـى الدولـة الطـرف للـردود الكتابيـة علــى       . ة مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس    كافيـ 

قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الدورة وللعـرض الـشفوي واملعلومـات        
اإلضافية اليت قدمتها الدولة الطرف كتابة واليت تناولت فيها بـصورة وافيـة التطـورات األخـرية                 

 .سئلة اليت طرحتها اللجنة شفوياذ االتفاقية يف كازاخستان، ولردودها على األيف تنفي

رئيـسة اللجنـة    وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرسـاهلا وفـدا رفيـع املـستوى برئاسـة                 - ٣
الوطنية املعنية بـشؤون األسـرة والـسياسات اجلنـسانية، ضـم أعـضاء مـن الربملـان ومـن احملكمـة                      

كمـا تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها      .  خمتلف الوزارات واإلدارات احلكومية العليا وأخصائيني من  
 .للحوار البناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
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ــصديقها، يف آب    - ٤ ــرف لتـ ــة الطـ ــى الدولـ ــة علـ ــثين اللجنـ ــسطس /وتـ ــى ٢٠٠١أغـ ، علـ
 .الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
  اإلجيابيةاجلوانب

تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا تبديه من التـزام متواصـل وإرادة سياسـية إزاء تنفيـذ               - ٥
االتفاقيــة وللطائفــة الواســعة مــن املبــادرات الراميــة إىل القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز  

ة كازاخستان للفتـرة    املساواة بني اجلنسني، مبا فيها استراتيجية املساواة بني اجلنسني يف مجهوري          
 بشأن اختـاذ تـدابري لتنفيـذ اسـتراتيجية املـساواة           ٢٠٠٨-٢٠٠٦ وخطة الفترة    ٢٠١٦-٢٠٠٦

أمـني  (بني اجلنسني يف مجهورية كازاخـستان، فـضال عـن إنـشاء مكتـب ممثـل حقـوق اإلنـسان                     
ــامل ــضطلعون     ) املظـ ــة يـ ــاالت احلكوميـ ــسانية يف الوكـ ــسائل اجلنـ ــيني باملـ ــسقني معنـ ــيني منـ وتعـ
 .ة عن وضع وتنفيذ السياسات اجلنسانية كل يف جمال اختصاصهيؤولباملس

 ملكافحـة االجتـار بالنـساء       طـرف وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختـذهتا ونفـذهتا الدولـة ال           - ٦
ــوانني األخــرى،         ــائي والق ــانون اجلن ــى الق ــت عل ــيت أدخل ــديالت ال ــات، وخــصوصا التع والفتي

 ملنع إبعـاد األشـخاص أو جلبـهم أو االجتـار هبـم بـشكل                وبإنشاء اللجنة املشتركة بني اإلدارات    
 ملكافحـة ومنـع وقـوع       ٢٠٠٨-٢٠٠٦غري مـشروع، واعتمـاد خطـة العمـل احلكوميـة للفتـرة              

 .اجلرائم املرتبطة باالجتار باألشخاص

ــاملرأة      - ٧ ــة للنــهوض ب ــة بتوســيع نطــاق الــسلطات املمنوحــة لآلليــة الوطني وترحــب اللجن
ها باســم اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بــشؤون األســرة والــسياسات       وتالحــظ أنــه أعيــدت تــسميت   

 .اجلنسانية، وأن رئيستها مسؤولة مباشرة أمام رئيس مجهورية كازاخستان
 

 الشواغل الرئيسية والتوصيات

إن اللجنة، إذ تذكّر الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة بـصورة              - ٨
عني على الدولة الطرف أن متنح األولوية يف اهتماماهتـا، مـن   منهجية ومتواصلة، ترى أنه يت  

اآلن وحىت موعد تقدمي تقريرهـا الـدوري املقبـل، للـشواغل والتوصـيات الـواردة يف هـذه                   
وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تركـز علـى هـذه               . التعليقات اخلتامية 

مات عـن اإلجـراءات الـيت تتخـذها والنتـائج           اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تقدم معلو      
وتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن تعــرض هــذه     . الــيت حتققهــا يف تقريرهــا الــدوري املقبــل    

 .التعليقات اخلتامية على مجيع الوزارات املعنية وعلى الربملان حىت تكفل تنفيذها بالكامل

ختيـاري والتوصـيات   ويـساور اللجنـة القلـق مـن أن أحكـام االتفاقيـة والربوتوكـول اال        - ٩
العامة للجنة ليست معروفة بالقدر الكايف، حىت بني القضاة واحملامني واملدعني العامني والنـساء              



CEDAW/C/KAZ/CO/2  
 

07-24360 3 
 

أنفــسهن، ويــستدل علــى ذلــك مــن عــدم اإلشــارة إىل االتفاقيــة يف أي مــن القــرارات الــصادرة  
 .احملاكم عن

ة لنشر املعلومـات املتعلقـة      وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري أكثر فعالي         - ١٠
باالتفاقيــة واإلجــراءات املنــصوص عليهــا يف الربوتوكــول االختيــاري والتوصــيات العامــة    
الصادرة عن اللجنة، وتنفيذ برامج لفائدة املدعني العامني والقضاة وأمنـاء املظـامل واحملـامني         

صي اللجنة أيـضا    وتو. تغطي مجيع جوانب االتفاقية والربوتوكول االختياري حمل االهتمام       
باالضطالع حبمالت متواصلة للتوعية وتوفري التدريب القـانوين لفائـدة النـساء، مبـن فـيهن         
النساء الريفيات، واملنظمات غري احلكوميـة املعنيـة بقـضايا املـرأة، وذلـك لتـشجيع النـساء                 
ــوقهن        ــهاك حق ــة انت ــصاف يف حال ــة وســبل االنت ــن اإلجــراءات القانوني ــى االســتفادة م عل

 .وص عليها يف االتفاقية ومتكينهن يف هذا الصدداملنص

ورغــم أن اللجنــة الحظــت أنــه مت وضــع مــشروع القــانون املتعلــق باملــساواة يف احلقــوق   - ١١
وتكافؤ الفرص، إال أهنا قلقة بشأن احملدودية الواضحة يف فهم الدولـة الطـرف ملفهـومي املـساواة                  

 . وغري املباشر ضد املرأة الواردين يف االتفاقيةالرمسية والفعلية للنساء وحظر التمييز املباشر

ــة الطــرف أن تكفــل تــضمني مــشروع القــانون املتعلــق      - ١٢ ــة إىل الدول وتطلــب اللجن
باملساواة يف احلقوق وتكافؤ الفـرص تعريفـا للتمييـز، يـشمل التمييـز املباشـر وغـري املباشـر                    

ز اليت ترتكبها العناصـر الفاعلـة يف    من االتفاقية، وميتد إىل أفعال التميي١معا، وفقا للمادة   
. القطاعني العام واخلاص، وهتيب أيضا بالدولة الطرف اإلسراع باعتماد مـشروع القـانون            

وحتــث الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وكفالــة حتقيــق 
ســواء، وفقــا علــى حــد ) ملموســة(وفعليــة ) رمسيــة(املــساواة بــني اجلنــسني بــصورة قانونيــة 

وحتث الدولة الطرف على التوعية بطبيعة التمييز غـري املباشـر ومفهـوم املـساواة               . لالتفاقية
احلقيقية وفقا لالتفاقيـة، وذلـك يف صـفوف املـسؤولني احلكـوميني واجلهـاز القـضائي وبـني                   

ني  ملبادئ االتفاقيـة يف القـوان      لكاملكما هتيب بالدولة الطرف كفالة التطبيق ا      . عامة الناس 
والسياسات والربامج، ورصد أثر هذه القوانني والسياسات والربامج من خالل مؤشرات           

 . قابلة للقياس، وتقييم التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل

عدد من املقررات الدراسية الـيت تتنـاول مواضـيع هلـا     اعتماد ورغم أن اللجنة الحظت     - ١٣
سني يف مؤسسات التعليم العايل، إال أهنـا ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار                  صلة بشؤون اجلن  

ــرأة        ــشأن دور امل ــضاربة اجلــذور ب ــة ال ــى ســيطرة الرجــل واألفكــار النمطي املواقــف القائمــة عل
والرجل ومسؤولياهتما يف األسرة واجملتمع يف كازاخستان، وهي مواقف تـنعكس يف اخليـارات               

ا يف سـوق العمـل، واخنفـاض مـستوى مـشاركتها يف احليـاة الـسياسية         التعليمية للمرأة، ووضعه  
 .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وجود هذه األفكار النمطية يف الكتب املدرسية. والعامة
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنهض بتدريب هيئات التدريس يف ما يتصل  - ١٤
النظـر يف الكتـب الدراسـية مـن أجـل القـضاء علـى               بقضايا املساواة بني اجلنسني وأن تعيد       

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          . القوالب النمطية املتعلقـة بـأدوار كـل مـن اجلنـسيــن         
نشر املعلومات عن االتفاقية يف النظام التعليمي على مجيع مستوياته، حبيث تشمل التثقيف           

 اجلنـسني، وذلـك هبـدف تغـيري     يف جمال حقوق اإلنسان والتدريب على مراعاة الفروق بني      
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة  .  القائمــة جتــاه أدوار املــرأة والرجــل اآلراء واملواقــف النمطيــة

وحتـث  . نويع اخليارات التعليمية املتاحة للبنني والبنـات      تالطرف أن تواصل التشجيع على      
ية اليت تنحو    بشأن اخليارات التعليم   ة عام اتأيضا الدولة الطرف على تشجيع إقامة حوار      

وتوصـي اللجنـة    . إليها الفتيات والنساء والفرص اليت ستتاح هلن يف سوق العمل فيما بعد           
بأن ختاطب محالت التوعية اجلنـسني كليهمـا، وتوصـي بتـشجيع وسـائط اإلعـالم علـى أن                   
تعرض صورا إجيابية عن املـرأة ومـساواهتا يف املركـز واملـسؤوليات مـع الرجـل، يف اجملـالني                    

 .العاماخلاص و

ورغم أهنـا  . وال يزال يساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف ضد املرأة يف كازاخستان            - ١٥
ــأخري يف           ــة إزاء الت ــا قلق ــرتيل، إال أهن ــف امل ــشأن العن ــانون ب ــشروع ق ــه مت وضــع م الحظــت أن

وهي قلقة أيضا لعدم تلقيها معلومات بـشأن مـا إذا كـان قـد مت جتـرمي االغتـصاب يف                     . اعتماده
 .ار الزواج وما إذا كان القانون حيظر التحرش اجلنسيإط

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اإلســراع باعتمــاد مــشروع القــانون املتعلــق     - ١٦
. بالعنف املرتيل والتعريف به على نطاق واسع لدى املوظفني احلكوميني واجملتمع بوجه عام

مايـة الفوريـة جلميـع النـساء        وتدعو الدولـة الطـرف إىل كفالـة تـوفري سـبل االنتـصاف واحل              
الالئــي يقعــن ضــحايا للعنــف، ، مبــن فــيهن النــساء الريفيــات، مبــا يف ذلــك إصــدار أوامــر    

. احلماية، وتوفري أماكن اإليواء اآلمنة بأعداد كافيـة، فـضال عـن تـوفري املـساعدة القانونيـة                 
وظفـو إنفـاذ   وتدعو الدولة الطرف إىل كفالة إطالع املسؤولني احلكوميني، وخاصة منهم م       

ــاعيون،       ــصحية، واألخــصائيون االجتم ــة ال ــدمو الرعاي ــضائي، ومق ــسلك الق ــانون، وال الق
ــة     ــى األحكــام القانوني ــا كــامال عل ــع أشــكال العنــف    إطالع ــهم جبمي ــصلة، وتوعيت ذات ال

وحتث الدولـة الطـرف علـى إجـراء حبـوث عـن         . استجابتهم هلا بالشكل املالئم   واملرأة   ضد
يل وأسـبابه وعواقبـه، لكـي تتخـذ أساسـا لتـدخل شـامل وموجـه،                 مدى انتشار العنـف املـرت     

وعلــى إدراج نتــائج تلــك البحــوث وأثــر إجــراءات املتابعــة املتخــذة يف تقريرهــا الــدوري    
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالة جترمي االغتصاب يف إطـار الـزواج وكفالـة              . املقبل

 .وجود تشريعات حتظر التحرش اجلنسي
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للجنة أنه مت اعتماد تـشريعات واختـاذ تـدابري أخـرى ملكافحـة االجتـار بالبـشر،                  وتالحظ ا  - ١٧
يف ذلك التعديالت اليت أدخلت على القانون اجلنائي والقوانني األخرى، واعتماد خطة العمل  مبا

 ملكافحــة ومنــع وقــوع اجلــرائم املرتبطــة باالجتــار باألشــخاص، ٢٠٠٨-٢٠٠٦احلكوميــة للفتــرة 
شتركة بني اإلدارات ملنع إبعاد األشخاص أو جلبهم أو االجتار هبـم بـشكل غـري                وإنشاء اللجنة امل  

 .كازاخستان مشروع، ولكنها ال تزال قلقة إزاء استمرار االجتار بالنساء والفتيات يف

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل كفالــة اإلنفــاذ التــام للقــانون املتعلــق باالجتــار      - ١٨
العمـل الوطنيـة وغريهـا مـن التـدابري الراميـة إىل مكافحـة        باألشخاص، وضمان تنفيذ خطة     

وحتـث اللجنـة الدولـة      . االجتار بالبشر تنفيذا كامال، ورصـد أثرهـا وتقييمـه بـشكل منـتظم             
الطــرف علــى مجــع البيانــات الــواردة مــن الــشرطة واملــصادر الدوليــة وحتليلــها، ومالحقــة   

اإلنسان للنساء والفتيات الالئي يقعن الضالعني يف االجتار ومعاقبتهم، وكفالة محاية حقوق        
وتوصــي أيــضا بــأن تعــاجل الدولــة الطــرف الــسبب الرئيــسي لالجتــار  . ضــحايا هلــذا االجتــار

بالبشر من خالل زيادة جهودها لتحسني احلالة االقتـصادية للمـرأة مبـا يفـضي إىل القـضاء                  
ادة تأهيــل النــساء علــى ضــعفها إزاء االســتغالل واالجتــار يف البــشر، واختــاذ التــدابري إلعــ   

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة       . والفتيات من ضحايا االسـتغالل واالجتـار ودجمهـن يف اجملتمـع           
الطرف أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن االجتار بالنـساء والفتيـات        

 .واستغالل البغاء، وعن التدابري اليت اُتخذت ملنع ومكافحة هذه األعمال وآثارها

اللجنـة الوطنيـة املعنيـة      وخصوصا  اللجنة تعزيز اآللية الوطنية للنهوض باملرأة،       تالحظ  و - ١٩
ة  قلقــاأهنــ  والــسياسات اجلنــسانية، التابعــة لــرئيس مجهوريــة كازاخــستان، إال  األســرةبــشؤون 

 بـشرية الاليـة و  املوارد  املـ قدرة علـى صـنع القـرار و       الكافية و السلطة  الاللجنة إىل   الحتمال افتقار   
تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني وتنفيـذ         يف جمال    متكنها من تنسيق عمل احلكومة بشكل فعال         اليت

االتفاقية تنفيذا كامال، مبا يف ذلك التنسيق والتعاون مع سائر اآلليات األخرى املعنية باملـساواة               
 .بني اجلنسني وحقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين واحمللي

قــوم الدولــة الطــرف بزيــادة تعزيــز اآلليــة الوطنيــة للنــهوض وتوصــي اللجنــة بــأن ت - ٢٠
اختــاذ القــرار وإمــدادها بــاملوارد البــشرية واملاليــة  والقــدرة علــى  ومنحهــا الــسلطة ،بــاملرأة

. الالزمة هلا كي تضطلع على حنو فعال بتعزيز املساواة بني اجلنسني وإعمـال حقـوق املـرأة             
نسيق والتعاون على حنو فعـال مـا بـني خمتلـف            وينبغي أن يشمل ذلك توفري القدرة على الت       

 . اجملتمع املدين، ومعاآلليات املعنية باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان

واللجنة، إذ حتيط علما باملقترح املتعلق بنظام احلصص الرامـي إىل تـأمني متثيـل للنـساء                  - ٢١
لوفد إىل أنـه أُدرج يف مـشروع         يف املائة، والذي أشار ا     ٣٠يف املؤسسات السياسية ال يقل عن       
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وتكافؤ الفرص، يساورها القلق إزاء استمرار ضـعف متثيـل   باملساواة يف احلقوق    القانون املتعلق   
النــساء يف احليــاة العامــة والــسياسية ويف مناصــب اختــاذ القــرار، مبــا يف ذلــك الربملــان، واهليئــات  

 .مة احمللية، فضال عن السلك الدبلوماسيالتمثيلية احمللية، واألجهزة التنفيذية احلكومية واحلكو

وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى التعجيـل باعتمـاد وتنفيـذ املقتـرح الرامـي إىل              - ٢٢
 يف املائـة يف املؤسـسات الـسياسية، وعلـى اختـاذ تـدابري       ٣٠تأمني متثيل للنساء ال يقـل عـن    
 مــن ٤املــادة  مــن ١ مؤقتــة عمــال بأحكــام الفقــرة  خاصــةمطــردة أخــرى، تــشمل تــدابري  

 املـرأة بـشكل    بزيـادة متثيـل   ، لإلسراع   ٢٣  و ٢٥االتفاقية والتوصيتني العامتني للجنة رقم      
مبا يف ذلـك  اليت ُتشغل وظائفها باالنتخاب وبالتعيني، كامل وعلى قدم املساواة يف اهليئات  

 حمـددة وأهـداف  معـايري قياسـية   وينبغي أن تشمل هذه التدابري وضـع   .على الصعيد الدويل
وجداول زمنية، وكذلك تنظيم برامج تدريبية بـشأن مهـارات القيـادة والتفـاوض              باألرقام  

للقيادات النسائية احلالية واملقبلة، فضال عن القيـام علـى حنـو منـتظم برصـد التقـدم احملـرز                    
 بأمهيـة  للتوعيـة وحتـث كـذلك الدولـة الطـرف علـى االضـطالع حبمـالت         .والنتائج احملققـة 

 .احلياة العامة والسياسية ويف مستويات صنع القرارمشاركة املرأة يف 

ذات األغلبيـــة واللجنـــة تالحـــظ بعـــض الزيـــادة يف األجـــور علـــى نطـــاق القطاعـــات   - ٢٣
القلق ال يزال يساورها بـشأن التمييـز الـوظيفي بـني النـساء والرجـال يف سـوق        ولكن النسائية،  
معـدالت البطالـة يف صـفوف        وجـود فجـوة يف األجـور، فـضال عـن ارتفـاع               واسـتمرار العمل،  
واللجنة قلقة أيضا حيال غيـاب أي تـشريع يـنص علـى تـساوي األجـور لقـاء األعمـال          .النساء

وال تــزال اللجنــة منــشغلة إزاء الطريقــة الــيت صــيغت هبــا التــشريعات املتعلقــة  .املتــساوية القيمــة
راقيل دائمـة تعيـق    االجتماعية ومحاية العمال، حيث من املمكن أن تنشأ عنها ع          باالستحقاقات
 .توظيف املرأة

وتوصي اللجنة بتعزيز اجلهود املبذولة للقـضاء علـى التمييـز الـوظيفي، باالجتـاهني                - ٢٤
ــدابري لتــضييق الفجــوة يف األجــور بــني النــساء والرجــال       األفقــي والعمــودي، وباعتمــاد ت

 باستمرار عامالتقييم الوظائف يف القطاع نظم وسدها، بوسائل منها على سبيل املثال ربط 
وتوصــي أيــضا ببــذل جهــود حثيثــة  . ذات األغلبيــة النــسائيةالقطاعــات يف جــور األزيــادة 

ة الدولـة   نـ وحتـث اللج  . لكفالة إتاحة الفرص أمـام النـساء للحـصول علـى التـدريب املهـين              
وتوصـي   .الطرف على سن تـشريعات حتكـم تـساوي األجـر لقـاء العمـل املتـساوي القيمـة        

 االجتماعيـة   السـتحقاقات دولة الطرف يف استعراض الصيغة الراهنـة ل       اللجنة بأن تستمر ال   
ومضامني التشريعات احلمائية، وأن تنقحها حسب االقتضاء، كيما حتّد مـن العراقيـل الـيت             

وتدعو الدولـة الطـرف إىل أن ُتبـّين نتـائج ذلـك االسـتعراض        .تواجه املرأة يف سوق العمل
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وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن          . ا القـادم  وما تتخذه مـن تـدابري إضـافية يف تقريرهـ          
 االجتاهات على مر  تبنيتقدم يف تقريرها القادم معلومات مفصلة، مبا فيها بيانات إحصائية           

ــد   ــرأة يف ميـ ــة املـ ــشأن حالـ ــزمن، بـ ــل يف القاالـ ــي   ن العمـ ــاص والرمسـ ــام واخلـ ــات العـ طاعـ
 .ص أمام النساءالتدابري املتخذة لتحقيق تكافؤ الفرأثر الرمسي، وبشأن  وغري

 حمدودية فرص حصول املرأة على خـدمات الرعايـة الـصحية،            إزاءويساور اللجنة قلق     - ٢٥
آلثار السلبية علـى صـحة النـساء اللـوايت      واللجنة قلقة إزاء ا   . وال سيما النساء يف املناطق الريفية     

، بـدون إجـراء   يستخدمن وسائل منع احلمل الرمحية، اليت يبدو أهنا وسـيلة منـع احلمـل الـشائعة         
.  مـن موانـع احلمـل علـى نطـاق واسـع            واسـعة  وإزاء عدم توفر طائفة      .الفحوص الطبية املالئمة  

ــة  ــاهرة قلـــق إزاء استـــشراء الويـــساور اللجنـ احلمـــل يف أوســـاط املراهقـــات، وإزاء معـــدل  ظـ
 .احتمال اللجوء لإلجهاض كوسيلة ملنع احلملمما يدل على ظل مرتفعا، ياإلجهاض الذي 

ث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تـدابري ملموسـة للنـهوض بفـرص حـصول                وحت - ٢٦
 يف ذلك نساء املناطق الريفية، على خدمات الرعاية الصحية وبتكـاليف ميكـن              نالنساء، مب 

 ٢٤ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة للجنــة رقــم ١٢لمــادة وفقــا لحتملــها، ورصــد ذلــك، 
ــ  تفــاديلطــرف أن تعــزز التــدابري الراميــة إىل  وتطلــب إىل الدولــة ا. والــصحةرأة بــشأن امل

وينبغـي لتلـك التـدابري     .سـيما يف صـفوف املراهقـات    حاالت احلمل غري املرغوب فيه، وال
، والعمـل   رمحيـة أن تشمل رصد أي آثار سلبية تترتب على استعمال أجهزة منـع احلمـل ال              

ود، وزيـادة    مـن موانـع احلمـل علـى نطـاق أوسـع، ومـن دون قيـ                 واسـعة على إتاحة طائفـة     
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـدرج يف تقريرهـا        .التثقيـف بـشأن تنظـيم األسـرة    

 املترتبـة علـى التـدابري الـيت اختـذهتا للنـهوض             اآلثـار املقبل معلومات عن صـحة املـرأة وعـن          
 .األسرة خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك تنظيمحصوهلا على بصحة املرأة وفرص 

قلـــق إزاء االفتقـــار إىل معلومـــات بـــشأن حالـــة النـــساء الريفيـــات  الاللجنـــة ويـــساور  - ٢٧
 .واملسنات يف اجملاالت املشمولة باالتفاقية

شــاملة ، صــورة املقبــلوتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم، يف تقريرهــا    - ٢٨
 مبا يف ذلك    اجملاالت املشمولة باالتفاقية،  للوضع احلايل للنساء الريفيات واملسنات يف مجيع        

  .استحقاقات التقاعد واإلصالح

 عامـا،  ١٨قلق إزاء وجـود حـاالت زواج بفتيـات تقـل سـنهن عـن       الوتـشعر اللجنـة بـ    - ٢٩
ــسجلة،     ــري مـ ــريف غـ ــين أو عـ ــاالت زواج ديـ ــود حـ ــد ي وإزاء وجـ ــا قـ ــهاك  ممـ ــى انتـ ــوي علـ نطـ

 .املرأة حلقوق
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انني املتعلقـة بـالزواج     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنفذ بشكل كامل القو          - ٣٠
 سنة لكال اجلنسني، وأن تعتمـد تـدابري ترمـي إىل     ١٨واألسرة، واليت حتدد سن الزواج يف       

وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تــدرج يف    . مواءمـة الـزواج الـديين أو العـريف مـع االتفاقيـة      
 . معلومات عن التدابري املتخذة يف هذا الشأنقبلتقريرها امل

 ١الدولة الطرف علـى أن تقبـل، يف أقـرب وقـت، تعـديل الفقـرة                 وتشجع اللجنة    - ٣١
 . من االتفاقية، املتعلق بوقت اجتماع اللجنة٢٠من املادة 

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستخدم إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني،      - ٣٢
قيـة،  اللذين يعززان أحكام االتفاقية، اسـتخداما كـامال عنـد تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب االتفا                

 .وتطلب إىل الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

ــام والفعــال لالتفاقيــة يف حتقيــق       - ٣٣ ــه ال غــىن عــن التنفيــذ الت وتؤكــد اللجنــة أيــضا أن
وتـدعو إىل إدمـاج منظـور جنـساين وإىل إبـراز أحكـام االتفاقيـة         .األهداف اإلمنائية لأللفيـة 
 اجلهود الرامية إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتطلـب إىل             على حنو صريح يف مجيع    

 .الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة الرئيـسية                - ٣٤
ساســية يف مجيــع منــاحي يزيــد مــن متتـــع النــساء حبقــوق اإلنــسان وباحلريــات األ  )١(الــسبعة
ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومـة كازاخـستان علـى النظـر يف إمكانيـة التـصديق        .احلياة

على املعاهدة اليت ليست طرفا فيها بعد وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال                
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

ة يف كازاخـستان حـىت يكـون        وتطلب اللجنة النشر الواسع هلذه التعليقات اخلتامي       - ٣٥
والـساسة والربملـانيون والنـساء ومنظمـات        ن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون        عامة الناس، مبـ   

حقوق اإلنسان على بينة من اإلجراءات الـيت اختـذت لـضمان املـساواة القانونيـة والفعليـة                 
اللجنـة  وتطلـب   . واإلجراءات اإلضافية الالزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد     ،بني الرجل واملرأة  

إىل الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، وال سيما لدى املنظمات النسائية              
ومنظمات حقـوق اإلنـسان، االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة                 
وإعالن ومنهاج عمـل بـيجني وكـذا نتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة                 

__________ 
ــدويل اخلــ     )١(  ــة، والعهــد ال ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــدويل اخلــاص ب ــاصالعهــد ال ــة  ب احلقوق املدني

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       ، و والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، واتفاقيـة   ه من املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغري 

 .دولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهملطفل، واالتفاقية الق احقو
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ــة العامــة املعنو ــة والــسالم يف القــرن    :٢٠٠٠املــرأة عــام ”ن املــساواة بــني اجلنــسني والتنمي
 .“احلادي والعشرين

وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـرّد علـى الـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه                       - ٣٦
.  مــن االتفاقيــة١٨التعليقــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل املقــّدم مبوجــب املــادة    

 تقريـــرا جامعـــا لتقريريهـــا ٢٠١١لدولـــة الطـــرف إىل أن تقـــدِّم يف عـــام وتـــدعو اللجنـــة ا
 والرابــع الــذي ٢٠٠٧ســبتمرب /الــدوريني الثالــث الــذي ســيحل موعــد تقدميــه يف أيلــول   

 .٢٠١١سبتمرب /سيحل موعد تقدميه يف أيلول

 


