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 )تابع( من االتفاقية ١٨راف مبوجب املادة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األط

 )تابع(التقرير اجلامع للتقارير الدورية األويل والثاين والثالث لطاجيكستان  
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 ٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

ــارير املقدمــ   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ة م
 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة

ــة     ــارير الدوريــ ــامع للتقــ ــر اجلــ ــاين االتقريــ ألويل والثــ
 ,CEDAW/C/TJK/1-3) (تابع(لطاجيكستان  والثالث

CEDAW/C/TJK/Q/3 و Add.1( 

بدعوة مـن الرئيـسة جلـس أعـضاء وفـد طاجيكـستان              - ١
 . حول طاولة اللجنة

 )تابع (٩ إىل ٧املواد 

 .دعت الوفد إىل مواصلة ردوده: الرئيسة - ٢

 قالــــــت إن :)طاجيكــــــستان (الــــــسيدة شــــــاريبوفا - ٣
كـــستان اعتمـــدت برناجمـــا للعمالـــة موجهـــا حنـــو املـــرأة   طاجي

والفتيات على وجـه اخلـصوص، يف حماولـة منـها لتنفيـذ قـانون               
ضـمانات  (املساواة بني الرجـال والنـساء يف احلقـوق والفـرص            

وتــضمن الدولــة جلميــع املــواطنني احلــق يف العمــل يف ). الدولــة
املني يف ومتثــل املــرأة حنــو ربــع العــ. الدولــة علــى قــدم املــساواة

اخلدمــة املدنيــة ويف الفــروع التنفيذيــة للحكومــة ويف احملــاكم،   
وحنـو نــصف املــوظفني يف أجهــزة احلكــم احمللــي التمثيليــة، ويف  

ويوجد امرأتـان يف جملـس الـوزراء،        . اهليئات املركزية والربملان  
 .إحدامها وزيرة واألخرى نائبة لرئيس جملس الوزراء

ــسيد دودوف - ٤ ــستان (الـ ــسلك  :)طاجيكـ ــال إن الـ  قـ
وقد خترج تسع نـساء مـن       : الدبلوماسي يضم كثريا من النساء    

األكادمييــة الدبلوماســية، وتــرأس امرأتــان إدارتــني يف اجلهــاز      
املركزي كما يوجد نساء يف البعثـات الدبلوماسـية يف اخلـارج            

 .ويف السفارات

 قـــال إن الرجـــال :)طاجيكـــستان (الـــسيد مخيـــدوف - ٥
يع اهلياكل اإلدارية يف الدولة وإن بنـسب        والنساء ممثلون يف مج   

متفاوتة ألنـه توجـد عوائـق كـثرية أمـام إدمـاج املـرأة يف احليـاة          

السياسية، ومنها األفكـار الـسلبية الـسائدة عـن دور اجلنـسني،             
مث إن معظـــم النـــساء يتـــرددن يف اقتحـــام املـــسؤوليات العليـــا، 

 مـن   ولذلك البد للدولة من إحـداث تغـيريات قانونيـة وعمليـة           
أجــل ضــمان املــساواة يف احلقــوق والفــرص للرجــال والنــساء    

 .على السواء

وقال إن التصويت العائلي هو إحدى تركـات احلقبـة           - ٦
الــسوفياتية، وقــد جلــأت احلكومــة يف انتخابــات الرئاســة عــام    

 إىل عرض أفـالم قـصرية توضـح للنـاخبني أن تـصويت              ٢٠٠٦
ل نتيجـة  أي شخص نيابة عن شخص آخر قد يـؤدي إىل إبطـا   

 .التصويت

ــام     يوف - ٧ ــرأة يف النظـ ــصة للمـ ــصيص حـ ــق بتخـ ــا يتعلـ مـ
االنتخــايب قــال إن هــذا املبــدأ غــري معمــول بــه حــىت يف معظــم   

ومـع ذلـك    . البلدان املتقدمة باستثناء بعض بلدان اسكاندينافيا     
 .فسينظر يف هذه املسألة

وفيما يتعلق مبسألة التمويل العام لالنتخابـات قـال إن           - ٨
ة متــول فعــال مجيــع األحــزاب الــسياسية واملرشــحني      احلكومــ

أمـا عـن املـرأة      . ملساعدهتم على تغطية التكاليف اليت يتكبدوهنا     
يف القوائم االنتخابية فإن االختيـار يـتم يف بعـض املنـاطق علـى               
أساس األغلبية املطلقـة، ويف منـاطق أخـرى يتـرك لكـل حـزب             

 . سياسي أن يقرر التركيبة اجلنسية ملرشحيه

 مــن قــانون املــساواة بــني الرجــال  ٨أمــا بــشأن املــادة   - ٩
فقــال إن حــق ) ضــمان الدولــة(والنــساء يف احلقــوق والفــرص 

املـــشاركة يف العمليـــة االنتخابيـــة وتبـــوؤ املناصـــب القياديـــة      
 .مكفول جلميع املواطنني على قدم املساواة

 قالـت إن نظـام احلـصص        :شـيلينغ  - السيدة شـوب   - ١٠
 البلــدان يف أفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة معمــول بــه يف كــثري مــن

وآسيا ويف مجيع بلدان االحتاد األورويب األصلية تقريبا، ولـيس          
 .قاصرا على الدول االسكندنافية، وإن اختلفت طرق التطبيق
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ــاور  - ١١ ــسيدة نويب ــة   :ال  قالــت إن مــن الواضــح أن الدول
ملتزمــة التزامــا ثابتــا باســتخدام كــل الوســائل املتاحــة لــضمان   

ملـــساواة يف التمثيـــل بـــني اجلنـــسني يف القـــوائم االنتخابيـــة،      ا
وتساءلت عما إذا كانت احلكومة تفكر يف اللجـوء إىل تـدابري            

 .مؤقتة هلذا الغرض

 قالــــت إنــــه مبــــا أن :زرداين - الـــسيدة بلميهــــوب  - ١٢
 مــن االتفاقيــة  ٤احلكومــة مل تبــد أي حتفظــات بــشأن املــادة     

 .قتة خاصة يف هذا الشأنفيجب أن تنظر يف اختاذ تدابري مؤ

 أقـر بـأن كـثريا مـن         :)طاجيكـستان  (السيد مخيـدوف   - ١٣
ــاد       ــا دول االحتـ ــصص، أمـ ــام للحـ ــديها نظـ ــة لـ ــدان الناميـ البلـ
األورويب األصلية فقليـل منـها، باسـتثناء فرنـسا وأملانيـا، لـديها              

 مـن الدسـتور تعطـي       ١٠وأشار إىل أن املـادة      . مثل هذا النظام  
ــام االت  ــة ألحكــ ــا    األولويــ ــت هبــ ــيت قبلــ ــة الــ ــات الدوليــ فاقيــ

طاجيكستان على القانون احمللي، ولذلك فإن احلكومة تـدرس         
 .مسألة احلصص يف ضوء هذه األحكام وغريها من الظروف

 قالـــت إن أعـــضاء اللجنـــة يقـــدمون جمـــرد  :الرئيـــسة - ١٤
اقتراحات وأن احلكومة هي الـيت حتـدد اإلجـراءات الـيت تراهـا              

 .مناسبة

 قالت إهنـا تالحـظ مـن اجلـداول       :جاكياوالسيدة زو    - ١٥
املقدمــــــــــة ردا علــــــــــى قائمــــــــــة املــــــــــسائل واألســــــــــئلة  

)CEDAW/C/TJK/Q/3/Add.1 (  أن معــــــــدالت االلتحـــــــــاق
تــزال ضــعيفة بالنــسبة للبنــات وأن الفجــوة تتــسع   بالدراســة ال

بـــشكل أكـــرب يف الـــصفوف العليـــا، وتـــساءلت عمـــا تتخـــذه   
كانـت قـد اختـذت      احلكومة من تدابري يف هذا الـصدد ومـا إذا           

تـــدابري خاصـــة تـــشجع علـــى اســـتقالل الـــشابات، كمـــدارس 
 .التعليم املهين والفين مثال

 تــساءلت عــن التــدابري   : شــيلينغ- الــسيدة شــوب  - ١٦
املتخذة للتقليل من معدل التسرب من الدراسـة لـدى البنـات،            
وأضافت أن البنات الاليت يعدن إىل الدراسة بعد انقطاع عدة          

جن إىل نوع خاص من الفـصول الدراسـية إىل          سنوات رمبا حيت  
أن يلحقن باألخريات، تفاديا لوضعهن يف فصول مع مـن هـن        

ورحبت بزيادة مرتبات املعلمني وباحلـصص      . أصغر منهن سنا  
وسـألت  . املخصصة للريفيـات يف بـرامج التـدريب املتخـصص         

عمــا إذا كانــت الفتيــات القادمــات مــن منــاطق ريفيــة يكملــن  
ىل العمـل يف الريـف، وعمـا إذا كانـت املـنح         التدريب ويعدن إ  

 .اليت تقدم للمتدربات تكفي حلاجاهتن املعيشية

قالــت إن معــدالت : )طاجيكــستان (الـسيدة حممــدييفا  - ١٧
ــل      ــات أق ــدارس يف حتــسن، وإن كــان املعــدل للبن االلتحــاق بامل

وأضافت أنه جتري دراسة    . بنسبة مئوية بسيطة من معدل البنني     
ــسرب، و  ــشكلة الت ــشجيع     م ــربامج لت ــن ال ــداد عــدد م ــه مت إع أن

ــة أو    األوالد، وال ــتمرار يف الدراسـ ــى االسـ ــات، علـ ــيما البنـ سـ
أمـا املنحـة الـيت تـصرف للطـالب فلـيس املقـصود              . العودة إليهـا  

منها تلبية كل حاجاهتم، ألن األسر تقوم بـدور كـبري لألقـارب             
وأضافت أن احلكومة تضع خطة من أجـل حتـسني          . يف الدراسة 

 .ية اإلحصاءات عن االنتظام يف الدراسةمصداق

 املتعلقـة بالعمـل     ١١ أشـارت إىل املـادة       :السيدة باتن  - ١٨
فقالــت إن الدســتور يتحــدث عــن املــساواة يف األجــر للعمــل    
املتساوي، بينمـا يبـدو أن قـانون العمـل يتحـدث عـن تـساوي                
األجر للعمل املتساوي يف القيمـة، وسـألت عـن أي املفهـومني         

وطلبــت معلومــات عــن طريقــة تــصنيف  . ه فعــالجيــري تطبيقــ
ــل      ــانون العمـ ــق قـ ــة بتطبيـ ــزة املكلفـ ــن األجهـ ــائف وعـ . الوظـ

وتساءلت عن وجود محـالت لتوعيـة املـرأة حبقوقهـا يف العمـل           
وقالـت  . وعن املساعدة القانونية الـيت ميكنـهن احلـصول عليهـا           

إنــه ســيكون مــن املفيــد احلــصول علــى معلومــات أفــضل عــن   
 للقــضاء علــى التمييــز يف العمــل ضــد الفئــات اجلهــود ا ملبذولــة

وسألت أيـضا عـن أي جهـود تبـذل          . الضعيفة، ومنها املعوقني  
لتشجيع املرأة علـى االلتحـاق بالوظـائف العليـا يف اإلدارة ويف             

ــا    ــرأة عليه ــال امل ــيت يقــل إقب وطلبــت معلومــات عــن  . املهــن ال
 .هيكل األجور يف املهن اليت يكثر فيها النساء
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 تــساءلت عــن كيفيــة قيــام : أروشــا دومنغيــزالــسيدة - ١٩
احلكومة برصـد التمييـز يف األجـور واحلـواجز الـيت حتـول دون            
املشاركة الكاملة للمرأة يف مجيع املهن على كافـة املـستويات،           

ــذا التمييـــز وهـــذه احلـــواجز  والحظـــت أن بعـــض . وإزالـــة هـ
الفتيات ينقطعن عن الدراسـة مـن أجـل العمـل بـأجور زهيـدة               

ــع     وســألت عــن   ــة مــن أجــل من ــيت تتخــذها احلكوم ــدابري ال الت
ــسن   ــات صــغريات ال ــات عــن   .  اســتخدام البن ــت معلوم وطلب

بــرامج التــدريب املتاحــة للنــساء وســائر الفئــات الــضعيفة مثــل  
وذكرت أن املؤشرات تشري إىل وجود معدالت فقـر    . املعوقني

 . عالية وثابتة، وتساءلت عن مدى تأثر املرأة هبذه األوضاع

 حتدثت باعتبارها عـضوا يف اللجنـة فـسألت          :رئيسةال - ٢٠
ــرأة       ــي للمـ ــد اإللزامـ ــن التقاعـ ــيري سـ ــط لتغـ ــود خطـ ــن وجـ عـ

 .ومساواهتا بالرجل يف هذا

ــدييفا  - ٢١ ــسيدة حمم ــانون  :)طاجيكــستان (ال ــت إن ق  قال
ــاملهن، إال أن     ــز يف األجــور ويف االشــتغال ب ــع التميي العمــل مين

بـشكل تقليـدي،   هناك قطاعـات تطغـى فيهـا معـدالت النـساء          
ومن هذه القطاعـات خـدمات      . وتتسم عادة باخنفاض األجور   

الرعاية الصحية والفنون والتعليم، وهنـاك يف املقابـل قطاعـات           
ــى         ــي أعل ــصارف، وه ــل امل ــصا مث ــا ناق ــرأة فيه ــل امل ــرب متثي يعت

ــورا  ــات أج ــام يف     . القطاع ــشكل ع ــشطة ب ــرأة ن ــت إن امل وقال
ق ويف احلــــرف  األعمــــال الــــصغرية ويف التجــــارة واألســــوا   

. الزراعية، وهي مجيعا تتسم باملرونة من حيث ساعات العمـل         
وقد أعدت احلكومـة برناجمـا لزيـادة األجـور يف القطـاع العـام                

 يف املائـة سـنويا علـى        ٢٠حيث يعمل كثري من النساء، بنـسبة        
ــل       ــتراتيجية لتقلي ــة وضــع اس ــساء يف عملي ــراك الن ــل، وإش األق

يتلقــون معاملــة تفــضيلية مــن  وأضــافت أن املعــوقني ال . الفقــر
حيث األجور ولكن تقدم إلـيهم مـساعدات أخـرى يف العـادة             
مثــل تقــصري ســاعات العمــل ومــنح أجــازات أطــول وإعانــات  

وقالت إن نسبة النساء يف الوظائف القيادية يف ازديـاد          . للدواء
 .وإن كانت ال تزال أقل من نسبة الرجال

 القـانون    إن  قالـت  :)طاجيكـستان  (السيدة شـاريبوفا   - ٢٢
ــأ  ــسمح ب ــى أســاس نــوع      يال ي ــز عل ــة تفــضيلية أو متيي  معامل

ــز يف      ــيس مــن التميي ــة، ولكــن ل اجلــنس أو أي عوامــل خارجي
ــن جمــاالت العمــل       ــة م ــرض ضــوابط يف جمــاالت معين شــيء ف

ــة، ال  ــة خاصـ ــة اجتماعيـ ــاج إىل رعايـ ــق   حتتـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ سـ
وميكـن  . بالعاملني مـن الفئـات الـضعيفة مثـل النـساء واملعـوقني         

ــم أن يلجــأ إىل القــضاء، ويف هــذه      ــه تعــرض لظل ملــن حيــس أن
 .احلالة يقع عبء اإلثبات أوال على صاحب العمل

ــة ): طاجيكــستان (حممــدييفاالــسيدة  - ٢٣ قالــت إن اللجن
ــشة       ــستوى معي ــة م ــصورة دوري ــة لإلحــصاء ترصــد ب احلكومي

ــسكان ــر أعلــى مــن نــسبة      . ال  يف ٦٠وال يــزال مــستوى الفق
ــة، بـــالرغ  ــذ إصـــدار الدراســـة       املائـ ــه قـــد هـــبط منـ م مـــن أنـ

ــسابقة  ــصائية الـ ــصاءات   . االستقـ ــن أن اإلحـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ
ــا مـــصنفة حـــسب نـــوع اجلـــنس، إال أن مـــن    مل تكـــن مجيعهـ

الواضح أن النساء هن األكثر متثيالً من بني العاطلني ومـن هـم     
دون خط الفقر، وما فتئت احلكومة تدرس سبل حتـسني هـذه            

نــة اإلحــصاء يف إعــداد مؤشــرات    ولقــد ســاعدت جل . احلالــة
ــى حنــو      ــصادية وتعاونــت عل ــع القطاعــات االقت ــسانية جلمي جن
مكثف يف إعـداد االسـتراتيجية الوطنيـة لتخفيـف حـدة الفقـر،          
واســـتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة واســـتراتيجية حتقيـــق األهـــداف 

 .اإلمنائية لأللفية

بــصدد الــرد  قــال، ):طاجيكــستان(الــسيد مخيــدوف  - ٢٤
ــى  ــعل ــيري  عــن ؤال سال ــرأة، إن هــذه   خطــط تغ ســن تقاعــد امل

 وجــرت بــشأهنا ٢٠٠٠املــسألة قــد أثــريت يف الربملــان يف عــام 
وال تـزال هـذه املـسألة قيـد املناقـشة مـرة أخـرى               . مناقشة قوية 

 .ولكن مل ُيطرح بشأهنا اقتراح حمدد

 أكدت على ضـرورة إعـداد إحـصاءات        :ربجالسيدة   - ٢٥
ــات أث   ــات األمهـ ــدالت وفيـ ــن معـ ــاطق   عـ ــاس يف املنـ ــاء النفـ نـ

احلــضرية واملنــاطق الريفيــة وأعربــت عــن أملــها يف أن تتــضمن  
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التقارير يف املـستقبل مزيـدا مـن الدراسـات احملـددة عـن صـحة                
وقالـت إنـه ينبغـي أن تغطـي تلـك الدراسـات األمـراض               . املرأة

 .اخلطرية مثل اإليدز

ــل  - ٢٦ ــسيدة بيمنت ــر رســم صــورة   :ال  الحظــت أن التقري
در أكــرب مــن إمكانيــة حــصول املــرأة علــى خــدمات  ورديــة بقــ

ــى      ــردود عل ــضمنتها وثيقــة ال ــصورة الــيت ت ــة ال ــصحة اإلجنابي ال
). CEDAW/C/TJK/Q/3/Add.1(قائمة املـسائل واألسـئلة عـن        

بــل إن الــردود تــضمنت بعــض املعلومــات املــثرية للقلــق بــشأن  
ولـذلك طلبـت تقـدمي      . معدالت وفيات األمهات أثناء النفـاس     

 . هبذا الشأنإيضاحات

مـا تفعلـه احلكومـة مـن        ن   تـساءلت عـ    :زالسيدة سيم  - ٢٧
أوضــاع زوجــات اآلالف مــن الرجــال الــذين     أجــل حتــسني  

إذ أن هؤالء النـسوة     . يغادرون البلد بوصفهم عماال مهاجرين    
يــتحملن كامــل عــبء رعايــة أنفــسهن وأســرهن، ولــيس هــذا  
ــن      ــدز مـ ــابة باإليـ ــر اإلصـ ــضا خلطـ ــن أيـ ــل يتعرضـ ــسب بـ فحـ

هـــن ألنـــه لـــيس مبقـــدروهن إقنـــاعهم مبمارســـة اجلـــنس  أزواج
 .بطريقة مأمونة

 قــال، بــصدد   :)طاجيكــستان (الــسيد كوربونــوف   - ٢٨
الــذي طرحتــه الــسيدة بيمنتــل، إنــه وفقــا  سؤال الــاإلشــارة إىل 

أثنـــاء معـــدل وفيـــات األمهـــات يبلـــغ لإلحـــصاءات املتـــوفرة، 
ومعــدل  مــن الــوالدات    ١٠٠ ٠٠٠ مــن كــل   ١٢٠النفــاس 
ولقــد .  مولــود حــي١٠٠ ٠٠٠ مــن كــل ٨٦رضــع وفيــات ال

ــن أجــل       ــوات م ــدة خط ــة ع ــة خــدمات  اختــذت احلكوم إتاح
األمومة املأمونـة وحتـسني الـصحة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك عمـل         

. املأمونــة يف املــرتلاالت الــوالدة اخلــدمات حلــترتيبــات لتــوفري 
مــن خــدمات الــصحة كاملــة  شــبكة وأنــشأت احلكومــة أيــضا

 الطلـــب، در علـــى تقـــدمي اخلـــدمات عنـــ   ال تقتـــصاإلجنابيـــة 
. للوالدة والرعايـة الالحقـة هلـا      توفر أيضا الرعاية السابقة      وإمنا

، فـضالً عـن     لد ال يزال حباجـة إىل املعـدات واألدويـة         بيد أن الب  

وسائل النقل كـي يـتمكن مـن التـصدي حلـاالت الطـوارئ يف               
 .أثناء عمليات الوالدة

وسائل منع احلمـل     واستطرد قائال إن معدل استخدام     - ٢٩
 يف املائــة مــن النــساء يف ســن اإلجنــاب إىل  ٩,٣مــن نــسبة زاد 

ولقــــد زادت .  يف املائــــة٣٠  و٢٨نــــسبة تتــــراوح مــــا بــــني 
الوسـائل العـصرية ملنـع      إمكانيـات احلـصول علـى       من  احلكومة  

خــدمات تنظــيم األســرة علــى صــعيدي  احلمــل وذلــك بتقــدمي 
 .املدن والقرى، على حد سواء

حيث إن نسبة النـساء الـاليت يعـشن يف    ائال و مضى ق و - ٣٠
اعتمـدت وزارة الـصحة   فقد  يف املائة،    ٧٢  تبلغ املناطق الريفية 

مـــــساعدة علـــــى اســـــتراتيجية لتـــــدريب النـــــاس يف القـــــرى 
املتصلة بوسـائل   دمات  اخلتقدمي  ل ،املتخصصني يف جمال الصحة   

ــة    ــة اآلمن ــع احلمــل وخــدمات األموم ــة  . من وصــممت احلكوم
ــة   ــضا جمموع ــضرورية يف املر  أي ــن اخلــدمات ال ــسابقة  ام حــل ال

ــوالدة ويف املر  ــاء الـ ــوالدة ويف أثنـ ــوالدة،  اللـ ــة للـ ــل الالحقـ حـ
 . جماناالفقرياتللنساء  هاوتقدم

ــسؤال عــن    - ٣١ ــشأن ال ــائال ب ــساء زوجــات  وأضــاف ق الن
إن أولئــك النــسوة ال يعتــربن فئــة خاصــة، الرجــال املهــاجرين، 

ــدم باجملــا  ــسا نحيــث تق ــتطلنب   هلــن وللن ــي ي ــات الالئ ء األخري
املساعدة، مساعدات بشأن وسـائل منـع احلمـل، وتقـدم تلـك             

 .صندوق األمم املتحدة للسكاناخلدمات مبساعدة من 

ــة    - ٣٢ ــريوس نقــــص املناعــ ــشكلة فــ ــائالً إن مــ وأردف قــ
متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب جــد حامســة؛ ووفقــاً /البــشرية
ن بفــريوس بو نــسمة مــصا٧١٠ءات يوجــد يف البلــد لإلحــصا

متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب، منـهم          /نقص املناعـة البـشرية    
وتعمـــل احلكومـــة بـــصورة جـــادة ملنـــع انتـــشار  .  امـــرأة١٢٤

قدمـــه الـــصندوق العـــاملي  يوبفـــضل الـــدعم الـــذي  . العـــدوى
 مركـــــزا ٣٠ والــــسل واملالريــــا، أنــــشئ    ملكافحــــة اإليــــدز  

وإســـداء يف أرجـــاء البلـــد، إلجـــراء اختبـــارات  لالستـــشارات 
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 ويقــدم . باجملــاندون الكــشف عــن أمســاء األشــخاص  النــصح 
ــصح       ــا الن ــسل واملالري ــدز وال ــاملي ملكافحــة اإلي ــصندوق الع ال

متالزمـة نقـص   /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية     عـن   واملعلومات  
يف شــكل كتيبــات وأفــالم  الوقايــة منــهما، املناعــة املكتــسب و
ــة،  ــواد تعليميـ ــاملي، وتـــوزع  وومـ ــا مـــن الـــصندوق العـ مجيعهـ

ــدمي   . اجملــانب ــضا يف تق ــد أي ــدأ البل ــة باجملــان   وب ــاقري الالزم  العق
ــضا، ــرة أخــرى  أي ــتعني تقــدمي   وم ــاملي  ي ــصندوق الع ــشكر لل ال

 .ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

مـن  ذُكـرت   ، الحظـت أن طاجيكـستان       السيدة باتن  - ٣٣
 النـاجني مـن     هـا عـدد كـبري مـن       في دولة طـرف يوجـد       ٢٤بني  

التقــارير بــأن معظــم املــصابني هــم مــن  األلغــام األرضــية وتفيــد
ــدم للـــضحايا،     ــألت عـــن املـــساعدة الـــيت تقـ ــدنيني، وسـ يف املـ

الرعايــة الــصحية وإعــادة التأهيــل ومحــالت التعلــيم      جمــاالت 
 .وزيادة الوعي

تــشغيل مــزارع يقمــن بنجــاح بأن بعــض النــساء مبــا و - ٣٤
 لتـسهيل   ًجما إذا كـان هنـاك برنـام       ن  فردية ومجاعية، سألت ع   

وطلبـــت أيـــضا معرفـــة .  وتبـــادل املعلومـــاتط الـــشبكيالـــرب
الفرص املتـوفرة هلـن نتيجـة       بـ تفعله احلكومة إلبـالغ النـساء        ما

ــوانني إصــــالح األراضــــي و  ــد  لقــ ــا إذا كانــــت توجــ عــــن مــ
ملـــساعدهتن فيمـــا يتـــصل بـــإجراءات التـــسجيل املعقـــدة   هيئـــة

 .املطولةو

ما تفعله احلكومة لضمان إتاحـة فـرص        ن  وتساءلت ع  - ٣٥
ن لبائعني والبائعات باألسـواق، وعـ  ااوية للذكور واإلناث    متس

إرشــادية لتقــدمي اخلــدمات   مــا إذا كانــت توجــد أيــة بــرامج     
للنساء الفقريات يف املنـاطق النائيـة وإبالغهـن بـالفرص املتاحـة              

م هلــن املــساعدة لالســتفادة ديف األســواق وعمــا إذا كانــت تقــ
ــا إذا كانــت    أو. مــن تلــك الفــرص  ــدم خــريا ســألت عــن م تق

 مــن قبيــل خــدمات رعايــة الطفولــة، بتكلفــة  -خــدمات دعــم 
 .ميكن حتملها للعدد الكبري من األرامل األمهات

 الحظــت، وفقــاً ملــا ورد يف التقريــر، أن  الــسيدة تــان - ٣٦
 يف  ٤٠يبلـغ نـسبة     إنـاث رمبـا     عدد األسر املعيشية اليت ترأسـها       

 يف مــن أفقــر الــسكان وأهنــا تعمــلاملائــة وأن تلــك األســر هــي 
الوســـيلة الوحيـــدة للبقـــاء املتاحـــة هلـــن،  جمـــال الزراعـــة ألهنـــا 

ــا وتـــساءلت  ــرامج حكوم عـــن مـ ــة بـ ــاك أيـ ــإذا كانـــت هنـ ة يـ
إن وجــدت ولتخفيــف حــدة الفقــر املــدقع يف املنــاطق الريفيــة، 

مـا هـو عـدد األسـر املعيـشية الـيت ترأسـها إنـاث                تلك الربامج ف  
 .اليت استفادت بتلك الربامج

قـد بـدأت     ملا ورد يف التقرير ف     وفقاإنه   وأضافت قائلة  - ٣٧
، ١٩٩٢ة جمــــال الزراعــــة يف ســــن اإلصــــالحات الرئيــــسية يف

 وحصلت األسر املعيشية على احلـق يف        بإنشاء املزارع العائلية،  
. استخدام قطعة من األرض مدى احليـاة مـع احلـق يف توريثهـا             

املالكـات لتلـك املـزارع،      للنـساء   نـسبة املئويـة     الوتساءلت عـن    
ما إذا كانت تلك النسبة تعكس سياسة الدولـة يف تـوفري            نوع

 كما تـساءلت عـن اخلطـوات        ،فرص متساوية للرجال والنساء   
 .اليت تتخذها احلكومة لتصحيح أي تفاوت جنساين

الحظــت أنــه يتــضح مــن     : الــسيدة غومــد شــلتون   - ٣٨
ــر،     ــا ورد يف التقريـ ــا ملـ ــصاءات، وفقـ ــفحة (اإلحـ أن ) ٧٣صـ

 يف املائــة مــن املــزارع العائليــة، إالّ أن  ٩٨الرجــل يتــوىل إدارة 
وثيقة الـردود علـى قائمـة املـسائل واألسـئلة املتعلقـة بـالنظر يف                
التقرير اجلامع للتقـارير الدوريـة األويل والثـاين والثالـث املقـدم             

ــستان   ــن طاجيكـ ــضمنت ) CEDAW/C/TJK/Q/3/Add.1(مـ تـ
ــشوش     ــسبب الت ــصفحات (إحــصاءات أخــرى ت  ٣٠ و ٢٩ال

 .بت تقدمي إيضاحات يف هذا الشأنوطل). ٣١ و

والحظـــت أن التقريـــر أشـــار أيـــضا إىل تعقيـــدات يف   - ٣٩
ــساءلت عــن مــا إذا كانــت هــذه      ــزارع، وت ــة تــسجيل امل عملي
ــة حــصول        ــسهيل إمكاني ــن أجــل ت ــسيطها م ــد مت تب ــة ق العملي

 .النساء على ملكية األراضي

ولفتت االنتباه إىل املزيد مـن أوجـه التبـاين، فأشـارت            - ٤٠
إىل أنــه يف حـــني ورد يف التقريــر أن نـــسبة املُـــلمات بـــالقراءة    
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 ٤٩ ســنوات و ٩والكتابــة مــن الــاليت تتــراوح أعمــارهن بــني 
، إالّ أن التقريـر أشـار       )٧٠صـفحة   ( يف املائـة     ٩٩,٨سنة تبلغ   

ــى املعلومــات      ــة عل ــرأة الريفي ــة حــصول امل ــضا إىل أن إمكاني أي
تــوفر التعلــيم ذي االقتــصادية والقانونيــة حمــدودة بــسبب عــدم  

وتــساءلت عــن كيفيــة التوفيــق يف هــذا  ). ٧٤صــفحة (الــصلة 
 .التباين الواضح

وأخــريا، طلبــت تقــدمي معلومــات عــن ظــروف عمــل    - ٤١
 .النساء يف مزارع القطن اململوكة للدولة

أثنـت علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة            :  بغوم ةالسيد - ٤٢
وض صــغرية، الطــرف هبــدف تعزيــز املــشاريع الــيت تعمــل بقــر  

ولكنها أشارت إىل أنـه ال تتـوفر لـدى معظـم النـساء مهـارات          
. التــــسويق املطلوبــــة لــــضمان إيــــصال منتجــــاهتن للمــــشترين

وتــساءلت عــن اخلطــوات الــيت اختــذهتا احلكومــة لبيــع تلــك        
املنتجات يف األسواق احمللية والدوليـة وعـن مـا إذا كـان قـد مت              

تـساءلت أيـضا عـن      و. النظر يف تقدمي دعم هلن يف هذا الـصدد        
التدابري املتخذة لضمان تلقي املرأة حصتها العادلة من األربـاح          

وتــساءلت عــن مــا إذا كانــت    . الــيت حتققهــا تلــك املــشاريع   
القــروض متــوفرة للمــضطلعات مبــشاريع ومــا إذا كانــت تلــك  
القروض ُتمنح علـى أسـاس مجـاعي أو فـردي، وطلبـت تقـدمي               

ة، وأسـعار الفائـدة     معلومات عن اشـتراطات الـضمان اإلضـافي       
 .والعقوبات اليت تفرض عند العجز عن الدفع

 مــن ١٢وســألت أخــريا، بــصدد اإلشــارة إىل املــادة      - ٤٣
االتفاقيــة، عــن التــدابري املتخــذة لنــشر معلومــات عــن فــريوس    

متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب والوقايـة         /نقص املناعة البشرية  
 .منهما، فيما بني الفتيات املراهقات

قالـت إن احلكومـة   ): طاجيكـستان  (افحممدييالسيدة   - ٤٤
، مبـــساعدة مـــن صـــندوق األمـــم  ٢٠٠٤اضـــطلعت، يف عـــام 

ــة    ــدد مـــن املستـــشارين، بدراسـ ــرأة وعـ ــائي للمـ ــدة اإلمنـ املتحـ
. استقصائية لتحديد عدد النساء العـامالت يف املـزارع العائليـة          

وكــشفت نتــائج هــذه الدراســة االستقــصائية عــن مجلــة أمــور   
 يف املائة من مجيع املـزارع املـسجلة تـديرها           ١٣نسبة  منها، أن   

وتبني، فضال عن ذلك، أن املـزارع الـيت تـديرها النـساء             . نساء
 .يبدو أهنا تنتج حماصيل أكثر من املزارع اليت يديرها رجال

ــة لتنظــيم اســتغالل األراضــي      - ٤٥ ــة احلكومي ــويل اللجن وت
 بــدالت اهتمامــا خاصــا بنكبــة األرامــل، علمــا بــأهنن تلقّــني      

وقالــت إن . شــهرية إن كــان لــديهن أطفــال يف ســن الدراســة  
ــل       ــادي لألرام ــدمي دعــم م ــة تق ــا إمكاني ــاقش حالي ــة تن احلكوم

 .وفئات أخرى حمرومة

وهبـــدف تعزيـــز عمالـــة املـــرأة، قـــّدمت وزارة العمـــل  - ٤٦
واحلمايـــة االجتماعيـــة ومـــصارف الدولـــة ومؤســـسات ماليـــة  

 امــرأة بتلــك ٤٠ ٠٠٠قروضــا بــال فوائــد؛ واســتفادت زهــاء  
وقــدمت الــوزارة أيــضا، بالتعــاون مــع     . القــروض حــىت اآلن 

شركائها يف التنمية االجتماعية، قروضـا صـغرية للغايـة للنـساء            
 .الريفيات من أجل تكميل دخوهلن

قالت، بـصدد الـرد     ): طاجيكستان (السيدة شاريبوفا  - ٤٧
ــاتن، إن احلكومــة قــد        ــيت طرحتــها الــسيدة ب ــى األســئلة ال عل

أت مركزا متخصـصا لألعمـال املتعلقـة باأللغـام، مـسؤوال            أنش
عــن تنــسيق مجيــع األنــشطة املتعلقــة بإزالــة األلغــام مبــا يف ذلــك 

 .إعداد خرائط مفّصلة عن حقول األلغام

أشـار إىل أنـه، وفقـا       ): طاجيكستان (فيدوالسيد مخ  - ٤٨
للتــــشريعات ذات الــــصلة، حيــــق لــــضحايا األلغــــام األرضــــية 

 .دة اجتماعية من الدولةاحلصول على مساع

 ١٦ و ١٥املادتان 

ــان  - ٤٩ ــسيدة تـ ــدد    : الـ ــشار تعـ ــق انتـ ــع القلـ الحظـــت مـ
الزوجات على نطاق واسع يف الدولة الطرف، وذلـك بـالرغم           

وتــساءلت عــن العقوبــة الــيت  . مــن أن قــانون األســرة حيّرمهمــا 
ــق علــى املــدانني، كمــا تــساءلت عــن مــا إذا كــان القــادة      تطّب

ــاء ــدينيون وأولي ـــزوجن قبــل ســن   ال  أمــور الزوجــات الــاليت يت
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الــزواج يقــّدمون للمحاكمــة عــن الــدور الــذي يقومــون بــه        
وحثــت احلكومــة علــى . لتــسهيل الزجيــات املتعــددة الزوجــات

اختــاذ موقــف ال لــبس فيــه بــشأن هــذه املــسألة وضــمان تطبيــق 
 .األحكام ذات الصلة من قانون األسرة تطبيقا صارما

بت تقدمي تقدير للعدد اإلمجـايل      طل: السيدة غاسبارد  - ٥٠
. لألسر املعيـشية املكونـة مـن زجيـات متعـددة يف طاجيكـستان             

وطلبت معرفة َمن هو الشخص املسؤول عن تقدمي قضايا عـن           
تعــدد الزوجــات املزعومــة أمــام احملــاكم، وتــساءلت أيــضا عــن 

وبغيـة  . نتائج حماكمة مجيع األطراف املعنيـة، وال سـيما النـساء     
عدد الزوجـات، ال بـد أن تبـذل احلكومـة املزيـد             القضاء على ت  

من اجلهود للقضاء علـى الفقـر والـتخلص مـن املوقـف الـسليب               
 .جتاه النساء غري املتزوجات

قالـت، إنـه وفقـا ملـصادرها اخلاصـة،         : السيدة ديريـام   - ٥١
 يف املائة من الزجيات يف الدولة الطرف        ٥تتم على األقل نسبة     

كــان هــذا الــرقم صــحيحا، فــإن وطلبــت معرفــة مــا إذا . قــسرا
وبـصدد  . كان كذلك، ماذا تفعل احلكومة ملعاجلة هـذه احلالـة         

اإلشارة إىل الزجيات عرب احلدود، طلبت تقـدمي معلومـات عـن         
التدابري املتخذة حلماية حقـوق اإلنـسان للمـرأة املعنيـة يف تلـك            

 .الزجيات، وحيثما يكون مالئما، ضمان إعادهتن إىل الوطن

قالـت إنـه ُيطلـب يف بلـدها،         :  غومـد شـلتون    السيدة - ٥٢
جنوب أفريقيا، من مجيع الكهنة الدينيني القائمني بالقـداس أن          
ــصبحوا ضــمن مــوظفي التــسجيل        حيــصلوا علــى تــراخيص لي
املدنيني، ومن مث يتحقق ضمان تسجيل مجيـع حـاالت الـزواج      

وشـجعت الدولـة    . الدينية بوصفها أيـضا حـاالت زواج مـدين        
ر يف اعتماد أحكام مماثلة هبدف القضاء على        الطرف على النظ  
 .تعدد الزوجات

أثنـــت علـــى قـــانون :  زرداين-وب جـــالـــسيدة بلمي - ٥٣
األسرة يف الدولة الطـرف، الـذي يعـد، حـسب رأيهـا، متـسقا               

 .متاما مع االتفاقية

تساءل عن ما إذا كانـت احلكومـة        : السيد فلينترمان  - ٥٤
 برفـــع احلـــد األدىن لـــسن تعتـــزم االمتثـــال اللتزاماهتـــا الدوليـــة 

وأشار أيضا إىل أنـه بـالرغم مـن أن تـشريعات الدولـة              . الزواج
الطرف املتعلقة بالطالق وضعت يف سياق مصطلحات حمايـدة         
ــر يف       ــرف اخلاسـ ــب الطـ ــن يف الغالـ ــساء هـ ــإن النـ ــسيا، فـ جنـ

 .التسويات

طلبــت تقـدمي بيانــات إحـصائية عــن   :  بيمنتـل ةالـسيد  - ٥٥
مكانيـــة حـــصوهلم علـــى اخلـــدمات األطفـــال املعـــوقني وعـــن إ

 .التعليمية

تساءلت عـن مـا إذا كـان        :  شيلينغ -السيدة شوب    - ٥٦
مبقدور األطفال الذين يولدون لزجيـات غـري مـسجلة احلـصول            
على شهادات ميالد، فـإذا مل يكـن بإمكـاهنم احلـصول عليهـا،              
ــدمات     ــة حـــصوهلم علـــى اخلـ ــؤثر ذلـــك علـــى إمكانيـ فهـــل يـ

ا إذا كانت الدولة الطرف تفكـر يف        وتساءلت عن م  . التعليمية
ــزواج    ــاالت الـ ــسجيل حـ ــدل تـ ــادة معـ ــدابري لزيـ ــاذ أي تـ . اختـ

 .واقترحت إلغاء رسوم التسجيل

وافقــت علــى أن ): طاجيكــستان ( شــاريبوفاةالــسيد - ٥٧
ــدد        ــى تع ــضاء عل ــن أجــل الق ــود م ــادة اجله ــة حاجــة إىل زي مث
ــدأن يف    ــستان بــ ــساء يف طاجيكــ ــات، وقالــــت إن النــ الزوجــ

ب عن آرائهن بشأن هذا املوضـوع يف املنتـديات العامـة            اإلعرا
وينبغــي اختــاذ تــدابري ملنــع القــادة الــدينيني مــن تــسهيل حــاالت 
تعدد الزوجات وضمان أن تنظر احملاكم نظـرة جـادة إىل هـذه             

ومثة صـعوبة بالغـة يف حتديـد عـدد الزجيـات قـسرا ألن            . املسألة
فـصاح  لـى عـدم اإل    عالنساء املتأثرات هبا إما يعـزفن أو ُيجـربن          

وبــالرغم مــن ذلــك ستواصــل احلكومــة  . عــن هــذه املعلومــات
 .مكافحة هذه الظاهرة بكل أبعادها

وشريطة حتديد األبوة، ميكن لألطفـال الـذين يولـدون           - ٥٨
لزجيـات غــري مـسجلة أن حيــصلوا علـى شــهادات مـيالد، كمــا     

وبالرغم من أن احلـد األدىن لـسن        . حيق ألمهاهتم املطالبة بنفقة   
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لزواج قد نوقش يف أثناء مناقشة تعديل قانون األسـرة، إالّ أن            ا
مــن الواضــح اآلن أن الــسكان بــصورة عامــة حيبــذون الــزواج   

 .واملطلوب زيادة مناقشة هذه املسألة. املبكر

قالـت إنـه يف عــام   ): طاجيكــستان (فاحممـديي الـسيدة   - ٥٩
ــسجيل ٢٠٠٦ ــدارس   ١ ٥٧٥، مت ت ــال يف شــىت امل ــن األطف  م

. من بينها، مدارس العميان والـصم واملـتخلفني عقليـا         اخلاصة،  
وتوجـــد مـــدارس مماثلـــة تـــديرها الدولـــة خمصـــصة لليتـــامى       
واألطفال من األسر اليت يرعاها والـد وحيـد أو والـدة وحيـدة             

 .أو األسر ذات الدخل املنخفض

ــسيد مخ - ٦٠ ــدوفالـــــ ــستان (يـــــ ــال إن ): طاجيكـــــ قـــــ
اهتـا مبوجـب    طاجيكستان تبـذل قـصارى جهـدها لتنفيـذ التزام         

وأن وفــده قــام بــالرد بــصراحة علــى أســئلة اللجنــة،  . االتفاقيــة
 .وأعرب عن أمله يف متابعة واستمرار التعاون يف املستقبل

قالــت إن طاجيكــستان قــد أحــرزت تقــدما : الرئيــسة - ٦١
ملموسا بصدد تنفيذ أحكام االتفاقية، وال سيما علـى الـصعيد           

جهودهـا يف الـسنوات     وحثت احلكومة على متابعة     . التشريعي
 .القادمة

 .٣٠/١٧ اجللسة الساعة ُرفعت 

 

 


