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نظـــراً لغيـــاب الـــسيدة شـــيمونوفيتش، تولـــت رئاســـة اجللـــسة 
 .السيدة جرب، نائبة الرئيسة

 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

طراف مبوجب املادة   النظر يف التقارير املقدمة من الدول األ      
 )تابع( من االتفاقية ١٨

) تـابع  (التقرير الدوري الثـاين املقـدم مـن كازاخـستان      
)CEDAW/C/KAZ/2 ،CEDAW/C/KAZ/Q/2و Add.1( 

ــد      - ١ ــضاء وفــ ــذ أعــ ــسة، اختــ ــوة الرئيــ ــى دعــ ــاًء علــ بنــ
 .كازاخستان أماكن إىل طاولة اللجنة

 )تابع (٩ إىل ٧املواد 

ــينوفا - ٢ قالــــت إن ): ازاخــــستانك (الــــسيدة جاربوســ
ــساء والرجــال  ــة    ،الن ــب النمطي ــزال بعــض القوال  يف حــني ال ت

القائمة على نوعي اجلنس يف كازاخستان، يتمتعون علـى قـدم           
املــــساواة بــــاحلقوق يف متثيــــل حكومتــــهم علــــى املــــستوى      

وقالــت إهنــا هــي نفــسها قــد عملــت كممثــل دائــم        .الــدويل
نوات، وهنـاك   لكازاخستان لدى األمم املتحدة لفتـرة أربـع سـ         

حاليــاً أنثيــان يف وزارة الــشؤون اخلارجيــة تعمــالن كــسفريتني  
 يف املائــة مــن الوظــائف  ٣٠وتــشغل النــساء نــسبة  . متجــولتني

الدبلوماسـية يف تلــك الــوزارة وهــن ميــثلن أيــضاً حكومتــهن يف  
 .عدد من املنظمات الدولية

 ١٤ إىل ١٠املواد 

نيث الظاهر   تساءلت عّما إذا كان التأ     :سيمزالسيدة   - ٣
ملهنــة التــدريس يرجــع إىل اخنفــاض املرتبــات املقدَّمــة يف قطــاع 

ويف حني تعتَبـر جهـود حكومـة كازاخـستان إلدخـال            . التعليم
برامج التوعية باملـسائل اجلنـسانية يف مؤسـسات التعلـيم العـايل            
ــضاً إىل       ــربامج أي ــذه ال ــل ه ــدَّم مث ــاء، جيــب أن تق جــديرة بالثن

البتدائية وذلك لضمان القضاء علـى      األطفال يف سن الدراسة ا    
 .تلك القوالب النمطية قبل أن تترسخ جذورها

وأعربت عن قلقها إزاء املواضيع اليت يتم تناوهلـا أثنـاء            - ٤
 التربية املعنوية واجلنسية، وتساءلت ملاذا تقـدَّم هـذه           من شهور

وقالــت إن اســتبعاد . الــدورات الدراســية إىل البنــات فحــسب 
 الفكـرة بـأن النـساء       إدامـة ألنشطة يعمـل علـى      البنني من هذه ا   

وحدهن هن املسؤوالت عـن احلفـاظ علـى النـسيج األخالقـي             
يف كـثري    سـلوك الرجـال حنـو النـساء          لـو اّتـسم   للمجتمع، حىت   

 . واخلطورةمن األحيان بالعنف

 بـــشأن أشـــادت جبهـــود احلكومـــة :الـــسيدة بيمنتيـــل - ٥
ــنس يف    ــوع اجلـ ــة بنـ ــر املتعلقـ ــات النظـ ــدورات إدراج وجهـ الـ

الدراسية اجلامعية وتـساءلت عّمـا إذا كـان ميكـن اختـاذ تـدابري               
وسـتكون ممتنـة لـو      . علـى مجيـع مـستويات نظـام التعلـيم         مماثلة  

أمكن احلصول على مزيد من املعلومـات حـول مفهـوم التربيـة          
ــسية   ــة واجلن ــصفة خاصــة لكــي  وقالــت إهنــا مهتمــة األخالقي  ب

يبديها كـل  خليارات اليت   تعرف ما إذا كان هذا املفهوم حيترم ا       
 . اجلنسيفرد بغض النظر عن توجهه

ومـــن الواضـــح مـــن التقريـــر بـــأن اخليـــارات املتعلقـــة    - ٦
ــة املتعلقــة     ــأثر بالقوالــب النمطي ــزال تت ــوظيفي ال ت باملــستقبل ال

تـشجيع  ل أي تـدابري     الدولة الطرف  تفهل أدخل . بنوع اجلنس 
شــارة إىل  غــري تقليديــة؟ وباإلأي مهــنالفتيــات علــى مواصــلة 

، ) مــــن التقريــــر٣٥الــــوارد يف الــــصفحة  (٩اجلــــدول رقــــم 
تساءلت عن اخلطوات املتخذة لزيادة عدد اإلناث بني أسـاتذة        

 .مؤسسات التعليم العايل

ــا إذا     - ٧ ــساءلت عّم ــرأة فت وانتقلــت إىل مــسألة صــحة امل
ــع انتقــال فــريوس      ــائج جهودهــا ملن ــة ترصــد نت كانــت احلكوم

ويف ســياق . يــدز مــن األم إىل الطفــلاإل/نقــص املناعــة البــشرية
هــذه اجلهــود، فمــا هــي تلــك الــيت تتــضّمن تــوفري وســائل منــع  
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احلمـــل واإلجهـــاض باجملـــان لألمهـــات املـــصابات بـــالفريوس، 
 وكيف تتم محاية حقوق اإلنسان لدى املرضى؟

واختتمــت قائلــة إن الدولــة الطــرف ينبغــي أن تبــيِّن       - ٨
 علــى حــصول اجلميــعُســبل بالتفــصيل التــدابري املتخــذة لتــوفري 

خــدمات تنظــيم األســرة والتوعيــة باآلثــار الــضارة لإلجهــاض    
وأخــرياً، ســتكون ممتنــة لــو أمكــن احلــصول علــى       . وعواقبــه

معلومات إضافية حـول التـشريعات اخلاصـة بالرعايـة الـصحية            
ــر، وخــصوصاً تأثريهــا   ٦املــشار إليهــا يف الــصفحة    مــن التقري

 .على املرأة والفتاة

ــسيدة - ٩ ــيلينغ-  شــوبال ــار   : ش ــساءلت حــول اإلط  ت
الــــزمين الــــالزم لإلصــــالح املقتــــرح يف التــــشريعات اخلاصــــة 
باملعاشات التقاعدية يف كازاخستان، وتـساءلت عّمـا إذا كـان     
اإلصــالح ســـوف يــساوي بـــني أعمـــار التقاعــد فيمـــا يتعلـــق    

 .بالنساء والرجال

عر بقلــق علــى وجــه اخلــصوص حــول وقالــت إهنــا تــش - ١٠
 وتـساءلت   ، يف األجـور بـني النـساء والرجـال         لظـاهر  ا التفاوت

عّما إذا كان اإلصالح املتوقـع لقـوانني العمـل يف كازاخـستان             
وقالـت  . سوف تشمل ترتيبات هتـدف إىل معاجلـة هـذه احلالـة           

 من االتفاقيـة تكـرِّس احلـق يف املـساواة يف األجـر              ١١إن املادة   
. قيمـة املتـساوية  واملساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذات ال    

وقد ُنفِّذت حبوث مستفيـضة حـول هـذه املـسألة يف الواليـات              
 وســـوف يـــسرها أن تقـــدِّم إىل ،املتحـــدة األمريكيـــة وأوروبـــا

ــة الطــرف معلومــات إضــافية يف هــذا اخلــصوص     وهــي .الدول
تــرى أن املرتبــات متيــل إىل أن تكــون أدىن يف القطاعــات الــيت   

 الــيت ةقص يف الطريقــأوجــه الــنتــسيطر عليهــا اإلنــاث، بــسبب 
 وهـي حتـث احلكومـة علـى إعـادة النظـر             ،تقيَّم هبا أعمال املرأة   

 .“الصناعة اخلفيفة”يف هيكل األجور ملا يسمى بقطاع 

 من االتفاقيـة وقالـت إهنـا تـود          ١٤وأشارت إىل املادة     - ١١
أن تتلقى مزيـداً مـن املعلومـات التفـصيلية حـول عـدد اإلنـاث                

ــي  ــات األراضـ ــافت . مالكـ ــة  وأضـ ــة مبعرفـ ــا مهتمـ  أنـــواع أهنـ
النشاطات العملية اليت تديرها الريفيات ومدى توافر األسـواق         

ــة ملنتجــاهتن و  ــر   . أو خــدماهتن/الالزم ــدِّم التقري ــي أن يق وينبغ
بيانات أكثر استفاضة عـن املـسنَّات، وخـصوصاً باإلشـارة إىل            

 .أحواهلن الصحية واخلاصة بالدخول

ــة  تكلمـــــت بـــــصفتها عـــــضواً :الرئيـــــسة - ١٢  يف اللجنـــ
فأوضــحت أن اقتــصاد الــسوق لكازاخــستان يعتــرب ذات تــأثري  

وجيب علـى اللجنـة     . سليب بالنسبة لشرائح السكان املستضعفة    
الوطنية املعنيـة بـاملرأة واألسـرة أن تعـاِلج قـضية توظيـف املـرأة                

 ليس يف سياق إصالح قـوانني العمـل       وبشكل واضح وشامل،    
 .فحسب

 مـستويات توظيـف اإلنـاث       وتساءلت عن األثـر علـى      - ١٣
لنقــل املــسؤولية عــن مزايــا الــضمان االجتمــاعي مــن أصــحاب 

وقالت إهنا ترغب أيضاً يف أن تعرف مـا إذا          . العمل إىل الدولة  
كانت نتيجة الفحوص الطبية ميكن أن تؤثر تـأثرياً سـلبياً علـى              

 .فرص عمل املرأة

قالــت إهنــا توافــق  ): كازاخــستان (فــاالــسيدة ناوبيتو - ١٤
ى أن القوالــب النمطيــة القائمــة علــى نــوع اجلــنس ال تــزال  علــ

ــيم  ــصوص    . توجــد يف قطــاع التعل ــإن كتــب الن ــك، ف ومــع ذل
ــاين     ــذ يف الــصفني األول والث ــستخدمها التالمي املدرســية الــيت ي
ــذه القوالـــب النمطيـــة، وتتـــاح        ــرت مراجعتـــها إلزالـــة هـ جـ

ويف . إرشــادات خاصــة باملــستقبل الــوظيفي جلميــع التلميــذات 
وات األخرية، كانت هناك زيادات كبرية يف عـدد النـساء           السن

ة يف  االالئي حيصلن على الـدرجات األوىل ودرجـات الـدكتور         
  جمـال  املواضيع العلمية والتقنية ويف عدد النساء الالئـي يـدخلن         

 .فنية غري تقليدية، مثل صناعة النفط والغازالوظائف ال

التعلـيم  خـستان بـشأن     اواختتمت قائلة إن سياسة كاز     - ١٥
تطوَّر بشكل سريع، على النحو الـذي يتبـدى بنـشر           تاجلنساين  

معينــات وكتـــب دراســـية مالئمــة يف جمـــال التـــدريس ولـــدى   
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احلكومــة خــالص النيــة يف توســيع نطــاق هــذه الــسياسة خــالل 
 .السنوات القادمة

قالــت إن هنــاك ): خــستاناكاز (ديكامباييفــا ةالــسيد - ١٦
ــصور    ــع أوجــه ق ــبرية يف حيف الواق ــصحية يف   ك ــة ال ــة الرعاي ال

  اآلنفهنـــاك.  حـــدثت تغيُّـــرات كـــثرية إال أنـــهخـــستان، اكاز
أســـاس قـــانوين حلمايـــة احلقـــوق علـــى قـــدم املـــساواة وحريـــة 

 وهـذا مكـرَّس يف املدونـة اإلداريـة وغريهـا            ،االختيار والـصحة  
عتمـــد قـــانون جديـــد بـــشأن احلقـــوق  اوقـــد . مـــن الـــصكوك

. لنــسبة جلميــع املــواطننياإلجنابيــة، الــيت تكفــل هــذه احلقــوق با
وال يعتــرب القــانون الــذي يــنظم الرعايــة الــصحية متحيــزاً بــأي   
شكل كان ضد املرأة، ذلك ألنه يـشري إىل محايـة صـحة مجيـع               
. املــواطنني يف كازاخــستان، الرجــال والنــساء علــى حــد ســواء

ــراهقني، أقيمــت مراكــز خاصــة     ــة امل ــسبة حلال ــاألمراض وبالن ب
طبيـة إلجـراء تشخيـصات واختبـارات         يف الوحـدات ال    النسائية

وخيـــصص برنـــامج التنميـــة الـــصحية للفتـــرة . خاصـــة باحلمـــل
ــوير     ٢٠١٠-٢٠٠٥ ــصة لتطـ ــوال املخصـ ــث األمـ ــوايل ثلـ  حـ

التــدابري الوقائيــة املكرَّســة لألعمــال الناشــطة وألســلوب احليــاة  
ــدابري تــ   يت اآلن مثارهــا، وخــصوصاً فيمــا  ؤوقالــت إن هــذه الت

 .يتعلق بالتالميذ

أضافت قائلة إن أهم شيء هو توفري الـُسُبل الـشاملة           و - ١٧
ــات بــشأن       ــرة واملعلوم ــيم األس ــى خــدمات تنظ للحــصول عل

ــل   ــع احلمـ ــائل منـ ــتخدام وسـ ــشأت  . اإلجهـــاض واسـ ــد أنـ وقـ
احلكومــة خطوطــاً هاتفيــة آمنــة للتــشاور اجملــاين بــشأن مــسائل  
تنظيم األسرة، وجيري توفري أهم وسائل منع احلمـل األساسـية           

 إىل وسيلة أغلـى ملنـع   ني؛ بيد أن النساء الالئي يسعدون مقابل 
 .ال توفرها الدولة يتعيَّن عليهن تسديد مثنهااحلمل 

ويف حــني ســلَّمت بــأن األمــراض املنقولــة عــن طريــق    - ١٨
اجلــنس، والــيت تتــصل باملخــدرات، واإلصــابة بفــريوس نقــص    

 اإليدز والُسل ال تـزال متفـشية يف البلـد، قالـت           /املناعة البشرية 

إنه قد صدر قانون بـشأن الوقايـة مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص                
اإليدز وجرى تنفيذ برنامج هبذه التدابري، ومـن        /املناعة البشرية 

بينــها التــدابري الراميــة إىل منــع انتقــال فــريوس نقــص املناعــة        
ــشرية ــاهلن   /الب ــل إىل أطف ــات احلوام ــن األمه ــدز م ــى . اإلي وعل

عايــة الطبيــة والعــالج    ســبيل املثــال، أُنــشئت ُنــزل لتــوفري الر    
واإلشــراف علــى النــساء احلوامــل وعلــى األطفــال املــصابني       

 .باملرض

 يتعلق بـالفرق يف األجـور بـني الرجـال والنـساء             فيماو - ١٩
يف القطاع الصحي والطيب، قالـت إن نظـام األجـور ال يـستند              
إىل نوع اجلـنس بـل يـستند إىل العـبء البـدين والنفـسي الـذي                 

ــث    ــال، حيـ ــه العمـ ــو   ييواجهـ ــور جراحـ ــى األجـ ــى أعلـ تقاضـ
وفيمــا يتعلــق . األعــصاب وجراحــو القلــب وأخــصائيو األورام

بالنساء املسنات، هناك قانون بشأن احلقوق اإلجنابية والرعايـة         
الطبية يسند إىل مبادئ الرتاهة وتيـسري احلـصول، بغـض النظـر             

ــوع اجلــنس   ــر أو ن ــساء   . عــن العم ــال والن ــإن األطف ــن مث ف وم
 الرعاية الطبية العامة واملـساعدة يف حـاالت   املسنات تكفل هلم  

ــشفيات   ــة ويف املست ــادات اخلارجي ــة  . مرضــى العي ــدَّم رعاي وتق
سدد الطبية اجلامعية ومراكز العلوم ويُـ     متخصصة من العيادات    

 .نفقات نظام احلجر الصحي من خالل ميزانية الدولةاجلميع 

ــسيدة  - ٢٠ ــاالــ ــستاناكاز (كورمانغالييفــ ــت ): خــ تناولــ
ئل املتعلقـة بالنـساء يف املنـاطق الريفيـة فقالـت إن الرجـال               املسا

ــة    ــاحلقوق علـــى قـــدم املـــساواة يف امللكيـ والنـــساء يتمتعـــون بـ
ووفقـــاً ألحـــدث البيانـــات، . والتـــصرف يف األرض ووراثتـــها

يف املنــاطق هنــاك مــا يزيــد علــى نــصف مــستخدمي األرض      
وهــن يــشتغلن ضــمن أمــور أخــرى بتربيــة . الريفيــة مــن النــساء

 .اشية والتنمية الزراعية، وبعضهن يرأس مشاريع جتاريةامل

قالــت يف معــرض ): كازاخــستان (الــسيدة غريبنكــو - ٢١
ردها على التساؤالت حـول النـساء وسـوق العمـل، أن قـضية              

. العمالـة جيــب أن يــتم تناوهلــا علــى املــستويني الكلــي واجلزئــي 
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على املستوى الكلي، ترى احلكومة أن هناك مـشاكل عديـدة    ف
تبــدأ بــاالختالل بــني العــرض والطــب، حيــث البطالــة علــى        

. خــرآجانــب والوظــائف الــشاغرة غــري املــشغولة علــى جانــب 
وتــدور املــشاكل األخــرى حــول كيفيــة تطــوير مــوارد العمــل   

 .ةوكيفية اجتذاب العمال األجانب إىل سوق العمل الوطني

وأضـــافت قائلـــة أن احلكومـــة حتـــاول تطـــوير مـــوارد   - ٢٢
ة املؤهالت املهنيـة للنـساء وذلـك لتحـسني فـرص            العمل وزياد 
ويـستند برنـامج التوظيـف الـذي يـستغرق ثـالث           . العمالة هلـن  

 إىل عـــدم التمييـــز ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥ســـنوات يف الفتـــرة مـــن 
 مـا تقـوم بـه       ويقدَّم التدريب املهين اآلن من خـالل      . ضد املرأة 

  وسيتم افتتـاح   . مهين وتدريب أثناء الوظيفة    الدولة من تدريب  
أربعة مراكز تدريب، من بينها مركز للتـدريب يف منطقـة مـن             

 .البلد حيث يوجد فائض من اإلناث العامالت

وعلــى املــستوى اجلزئــي، ُبــذلت جهــود للحــد مــن        - ٢٣
مبقتــضى و. العقبــات أمــام قبــول واســتعمال اإلنــاث يف العمــل  

ــاً، يــدفع أصــحاب العمــل األجــور لــيس     القــانون الــسائد حالي
ورغـم أن  . لى العمل، بل وفقـاً للتـدريب املهـين      وفقاً للقدرة ع  

عنــد القيــام  فإهنــا ،املــرأة يــسمح هلــا بــأن تأخــذ إجــازة أمومــة  
ــسامهة يف صــندوق املعــاش التقاعــدي     ــذلك تتوقــف عــن امل . ب

 ومبقتــضى النظــام اجلديــد، ســتظل املــرأة الــيت يف إجــازة أمومــة 
 تتعــرض ألي يف صــندوق املعــاش التقاعــدي وهلــذا لــن  ُتــسهم
 .ةعقوب

 وهي تسلِّم بأن هناك فارقاً يف األجور بـني          ،وأضافت - ٢٤
ــساء  ــه تتخــذ اآلن خطــوات للحــد مــن هــذا    ،الرجــال والن  بأن

ــة  . الفــارق وقــد حتققــت مكاســب يف هــذا اجملــال    ومــن األمهي
 ذلـك ألن الفـروق      ،مالحظة أنه من الـصعب إجـراء مقارنـات        

يف األجـــور تتوقـــف علـــى جمـــاالت النـــشاط املعنيـــة وعلـــى       
وقــد ُبــذلت جهــود كــثرية لوضــع معــايري  . ؤهالت املطلوبــةاملــ

خاصة بالعمل واألجـور وملراعـاة مبـدأ املـساواة يف األجـر عـن        

كما أن مـسألة املعاشـات التقاعديـة        . األعمال املتساوية القيمة  
 التقاعــد سـن  ومــن احملتمـل أن يـصبح   ،ختـضع لفحـص مـستمر   

 .لنسبة للرجلالتقاعد با سنبالنسبة للمرأة عما قريب مماثالً ل

رحَّبت مبا ذُكر يف التقرير بأن املـرأة        : دايريامالسيدة   - ٢٥
تتاح هلا فرص متساوية للحصول على اخلدمات الصحية، بيـد          
أهنا تساءلت عمـا إذا كـان هـذا مكرسـاً يف القـانون وعمـا إذا                 
ــق ذلـــك،       ــضمان أن يتحقـ ــد لـ ــة رصـ ــاك أي عمليـ ــان هنـ كـ

. قبــات أخــرىوخــصوصاً مــع وجــود رســوم لالســتعمال أو ع
 يف   منـع احلمـل، مبـا      وسـائل  اسـتخدام     أن وبعد أن أشارت إىل   

ــة    ــع احلمــل الرمحي ــاً  ذلــك وســائل من ــة متام ــرب غالي وإىل أن  تعت
هنــاك طائفــة متنوعــة مــن وســائل منــع احلمــل ليــست متاحــة     
بــسهولة بــسبب تعقيــدات نظــام الــشراء، تــساءلت عمــا إذا       

علــى صول كانــت احلكومــة تكفــل أن تتــاح للمــرأة ُســُبل احلــ  
وســائل منــع احلمــل املناســبة لعمرهــا وعمــا إذا كانــت تراقــب  

 واآلثار اجلانبية األخرى النامجـة      مرض التهاب احلوض  حاالت  
 .من استخدام وسائل منع احلمل الرمحية

وســألت أيــضاً عمــا إذا كانــت احلكومــة قــد وضــعت  - ٢٦
لنـساء الـاليت يـسعني إىل اإلجهـاض، اسـتناداً           ا  بأوصاف صوراً
ــصادي،   إىل ــاعي واالقتــ ــع االجتمــ ــيم والوضــ ــستوى التعلــ  مــ

خـره، وعمـا إذا     آواإلقامة يف املنـاطق احلـضرية أو الريفيـة، إىل           
ــل        ــشار احلم ــادة انت ــب زي ــد درســت عواق ــة ق ــت احلكوم كان

وأخــرياً، فإهنــا تلــتمس احلــصول  . واإلجهــاض بــني املراهقــات 
علــى تأكيــد عمــا إذا كانــت التــدابري قــد اختــذت لزيــادة وعــي 

راهقـــات بـــأثر احلمـــل واإلجهـــاض علـــى منـــائهن وعلـــى       امل
 . وعما إذا كانت آليات الدعم قد وجدت،دراستهن

قـــال إن ُســـُبل ): كازاخـــستان (الـــسيد توتكوشـــيف - ٢٧
حصول املرأة على الرعاية الطبيـة يعتـرب رمسيـاً مـساوياً للرعايـة              
اليت يتلقاها الرجل، بيد أنـه ال تـزال هنـاك بعـض الفـروق مـن                  

وقد أزيدت األموال الالزمـة لـضمان املـساواة       .  العملية الناحية
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وقــد . يف التمتــع، وخــصوصاً بالنــسبة للمــرأة يف ســن اإلجنــاب
ــع احلمــل      ــوافر وســائل من اخنفــض معــدل اإلجهــاض، نظــراً لت
ــد أن معــدل اإلجهــاض بــني املراهقــات ال      ــد، بي ــشكل متزاي ب

 وقد شـنَّت احلكومـة محـالت توعيـة للمراهقـات          . يزال مرتفعاً 
ــر     لــشرح األخطــار النامجــة عــن النــشاط اجلنــسي املبكــر واألث

وقد تستخدم بعـض    . احملتمل حلاالت اإلجهاض على اخلصوبة    
ــة      ــسلوك اإلجنــايب مكيَّف ــشأن ال ــرامج ب ــدارس ب ــاًامل ــر وفق  لعم

 .التلميذات، بيد أن اآلباء غالباً ما يكرهون مثل هذه الربامج

لـت إن تنظـيم     قا): كازاخـستان  (ييفـا بامالسيدة ديكا  - ٢٨
. ٢٠٠٢األســرة كــان جــزءاً مــن الــسياسة القوميــة منــذ ســنة   

وتتلقى املرأة االستشارة والرعاية املالئمتني يف العيادات العامـة         
وقــد وضــعت دورات دراســية بــشأن    . يف مجيــع أحنــاء البلــد  

وتتلقـــى املراهقـــات . تنظـــيم األســـرة أيـــضاً بالنـــسبة لـــألزواج
 .حة اإلجنابيةاستشارات نوعية فيما يتعلق بالص

 ١٦ و١٥املادتان 

قـــال إن املعلومـــات فيمـــا يتعلـــق : الـــسيد فلينترمـــان - ٢٩
 الدينيــة أو الزجيــات قــد وصــلت إىل اللجنــة بــشأن  ١٦باملــادة 

ــستان  ــة يف كازاخـ ــذه   . التقليديـ ــت هـ ــا إذا كانـ ــساءل عمـ وتـ
الزجيـــات موجـــودة، ومـــا مـــدى انتـــشارها ومـــا هـــو وضـــعها 

تتمتـع املـرأة باحلمايـة يف هـذا         ، هـل    زيادة على ذلـك   . القانوين
 الزواج، وخصوصاً يف حالة فسخ الزواج؟

قالـت إن اجملتمـع، رغـم       : كداري -السيدة هالربين    - ٣٠
أن كازاخستان لديها نظام قانوين رمسي فيمـا يتعلـق بـالقوانني            
املدنيــة يــنظم الــزواج واألســرة، يبــدو ال يــزال جمتمعــاً تقليــدياً   

ــسوده النظــام األبــ   ــاً وي  تطلــب معلومــات عــن   وهــيوي، متام
اآلثـار االقتـصادية لفـسخ حـاالت الـزواج، وخـصوصاً تقــسيم       

 وعلــى وجــه اخلــصوص كيــف يــتم التعامــل يف حالــة   ،امللكيــة
الطالق مع األصـول غـري املنظـورة، مثـل اسـتحقاقات العمـل،              
واحلقوق يف املعاش التقاعدي، والتأمني على احلياة، والرأمسـال        

ا يتعلـق باملعاشـرة غـري الرمسيـة دون          وفيمـ . البشري وهلم جـرا   
زواج، سألت عن أوجه احلمايـة الـيت يتمتـع هبـا كـل شـريك،                

ويذكر التقريـر أن    . وخصوصاً الشريك الذي ال يتقاضى أجراً     
حضانة الطفل وإعالة الطفـل مـن األمـور الـيت تقررهـا احملـاكم               

وطلبت مزيداً من املعلومات عن القواعـد       . يف حاالت الطالق  
 .عها احملاكم يف مثل هذه احلاالتاليت تتب

قالــت إنــه جيــب ): كازاخــستان (شــايكينوفاالــسيدة  - ٣١
أوجه احلماية القانونية يف حالـة      عليه   لكي تنطبق    ،على الزواج 

ــزواج ــسجَّ،الـ ــانوين ويُ  أن يـ ــشكل قـ ــه ل بـ ــرف بـ ــرب . عتـ وتعتـ
ــتم   ــساهبااملمتلكــات الــيت ي ــة مــشتركة   اكت ــزواج ملكي ــاء ال  أثن

أمـا امللكيـة الـيت لـدى الـشخص قبـل       .  لـذلك وهي تقسَّم وفقاً  
  عــدمويف حالــة. تظــل مــن ملكيــة صــاحبها األصــلي فالــزواج 

وجــود ترتيــب قــانوين صــحيح مــن الــزوجني املطلقــني، تقــرر    
احملــاكم حــضانة الطفــل وإعالتــه وفقــاً ملــا حيقــق أفــضل مــصاحل  

ويطلـب إىل أحـد األبـوين الـذي يقـوم حبـضانة الطفـل               . الطفل
 ، تقـوم  ويف حـاالت الـزواج املـدين      . عالة الطفل أن يساهم يف إ   

 .تقسيم امللكية احملاكم وفقاً ملعايري القانون املدينب

 حاالت  إنقال  ): كازاخستان (كوستافلتوفالسيد   - ٣٢
ــديين قائمــة    ــدي أو ال ــزواج التقلي ــهاال ــأي حــال  لكن  ليــست ب

واســعة النطــاق، فحــاالت االقتــران هــذه مل يكــن ليعتــرف هبــا  
 مـن  ،وهلذا ينبغـي أن يقـوم الـزواج    .  االحتاد السوفييت  أثناء فترة 

ين يـشتركان يف اختـاذ       على اقتران طوعي بـني نـدَّ       ،حيث املبدأ 
وأيــة حالــة اقتــران نامجــة عــن اســتعمال اخلديعــة أو . القــرارات

 .القوة تعترب غري مشروعة

ــئلة  : الرئيـــسة - ٣٣ دعـــت أعـــضاء اللجنـــة إىل توجيـــه أسـ
 . املقدمة من الوفداتجابمتابعة بشأن التقرير واإل

 أنـه ُينظـر   ذكرت أن التقرير يـشري إىل       : السيدة سايغا  - ٣٤
أنـه    للتأمني االجتماعي من املفترض    حالياً يف إجياد نظام جديد    

ــن ــازات  ّميـــول مـ ــة، وخـــصوصاً لـــدفع مـــستحقات إجـ  الدولـ
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األمومة، وقالت إهنا تطلب مزيـداً مـن املعلومـات عـن الكيفيـة        
نظام الذي يقضي بأن يسدد صـاحب العمـل          هبا ال  سيتقرراليت  

ــة      املــستحق عــن إجــازات األمومــة والنظــام الــذي تقــوم الدول
وذكـــر التقريـــر أن األب واألم يتمتعـــان   . بالتـــسديد مبوجبـــه 

باملساواة يف احلقوق واملـسؤوليات عـن رعايـة الطفـل، بيـد أن              
ــل       ــارب اآلخــرين مث ــسؤوليات األق ــضاً إىل م ــشري أي ــر ي التقري

وتـساءلت عمـا إذا     . و مـا يبـدو أمـراً غـري عـادي           وهـ  ،األجداد
كانت حقوق اآلباء واألمهات يف االحتفاظ بالعمل جزءاً مـن          

وبعــد أن أشــارت إىل . قــانون األســرة أو مدونــة قــانون العمــل
أن كازاخستان تنتقل اآلن حنـو املـساواة بـني الرجـال والنـساء              

 ةبالنسبة لـسن التقاعـد، تـساءلت عمـا إذا كـان ميكـن مجـع أيـ            
معلومـــات مـــن النـــساء عـــن مـــواقفهن إزاء الرغبـــة يف العمـــل 

 .فترات أطول قبل التقاعد

 وضـــعهقالـــت إن أي قـــانون مبجـــرد : يدة شـــنيسالـــ - ٣٥
 ورغــم أن .تنفيــذه بالفعــلتوجــد دائمــاً حاجــة للتــدقيق بــشأن 

 حقهـا  مؤكداً بـأن الوفد قد ذكر أن املرأة ال تعاين من مشكلة    
ــة األرض حقيقــة واقعــ  ــة خصخــ  حيــدثة،يف ملكي صة  يف حال
 األشـخاص الـذين لـديهم خـربة         املزارع اجلماعيـة الـسابقة، أن     

ووفقـاً لـذلك،    . زراعية هم فقط من يستحقون ملكيـة األرض       
ــرأة      ــسبة للم ــوق بالن ــة يف احلق ــساواة حقيقي ــاك م . مل تكــن هن

 فــإن القــانون اجلديــد بــشأن املــساواة يف     ،زيــادة علــى ذلــك  
 يقـضي بتطبيـق حـصة نـسبتها          والذي ،احلقوق وتكافؤ الفرص  

، لــن ُحيــل  يف املائــة علــى مجيــع الوظــائف املختــارة واملعيَّنــة٣٠
 ينبغـي بـذل     ،ونتيجـة لـذلك   . حىت بعد اعتمـاده   مجيع املشاكل   

ــة لنــوعي اجلــنس يف     ــة النمطي ــار تجهــد حقيقــي لتغــيري القولب ي
الوعي اجلمـاهريي العـام، وإحـدى الطـرق هـي جعـل الرجـال               

 .ملرتيل ويف تربية األطفاليشاركون يف العمل ا

ــد أن أشـــارت إىل أن معـــدالت وفيـــات    - ٣٦ ــرياً، بعـ وأخـ
األمهات ال تزال عالية وأن هنـاك مـشاكل يف جمـاالت أخـرى              

مثل العمالة والتعلـيم، قالـت إنـه مـن الـضروري تقيـيم مـا هـو                  
 .ستتركه الربامج على حياة املرأةاألثر الذي 

ا ليــست لــديها قالــت إهنــ: غنشــيلي - الــسيدة شــوب - ٣٧
صورة واضحة عن الكيفية الـيت تعتـزم هبـا كازاخـستان حتقيـق              

 يف املائـــة مـــن مـــشاركة املـــرأة يف ٣٠هـــدفها بتحقيـــق نـــسبة 
مـا إذا كانـت اخلطـة هـي أن          عاملؤسسات السياسية وتساءلت    

قالـت إهنـا    و .ب السياسية نفـسها بإنـشاء حـصص       تقوم األحزا 
 هذه املسألة وأنـه      ببحث يف االحتاد األورويب عن     تقد اضطلع 

مــن الواضــح جــداً أن النتيجــة املرجــوة لــن تتحقــق مــا مل تكــن 
فاألهـداف والغايـات الطوعيـة ال تتحقـق         . هناك حصة إلزاميـة   

 .أبداً

وأضحت أهنا عندما حتدثت من قبـل عـن املـساواة يف              - ٣٨
 تقصد املساواة يف األجر عن أنواع العمـل الـيت قـد             فإهنااألجر  

لكنها ذات قيمة متساوية مثـل وظيفـة أمينـة       تكون خمتلفة جداً    
وجيـــب أن تكـــون هنـــاك معـــايري حمايـــدة  . املكتبـــة واملهندســـة

 وهـي تقتـرح أن تعـدِّل        ،لتحديد قيمة أنواع حمددة مـن العمـل       
 .كازاخستان قانوهنا اخلاص بالعمل وفقاً لذلك

قالت إهنا ليـست لـديها      : كّداري - السيدة هالربين  - ٣٩
. للممتلكــات الزوجيــة ريــف القــانوينفكــرة واضــحة عــن التع 

فهل هي امللكيـة امللموسـة فحـسب مثـل مـرتل األسـرة أم أهنـا                 
تشمل األشياء غري امللموسة مثل احلقوق يف املعـاش التقاعـدي           
ــاء       ــة أثن ــاة املتراكم ــى احلي ــأمني عل ــستحقات الت ــستقبالً أو م م
احليــاة الوظيفيــة العمليــة؟ وقالــت إهنــا تــود أن تعــرف مــا هــي   

 .ة املقدمة للمرأة يف هذا اجملالاحلماي

 يبـدو   إجـازة األبـوين   وأوضحت أن نظام مـستحقات       - ٤٠
أهنا تعيـد تأكيـد القوالـب النمطيـة عـن األدوار املعنيـة للرجـال                

 عنــدما يــصاب طفــل بــاملرض،  ،وعلــى ســبيل املثــال: والنــساء
فإهنــا األم الــيت تقــوم بــذلك ولــيس األب الــذي يتلقــى عــالوة   

 .على الطفل
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 إىل مـــسألة الـــزواج دون الـــسن القانونيـــة، وأشـــارت - ٤١
 ١٨هــو  مبقتــضى القــانون، للــسنفأوضــحت أن احلــد األدىن 

 إىل  ١٦ قُدمت عن فئـة األعمـار مـن          سنة، إال أن اإلحصاءات   
 وسألت عن العـدد يف هـذه الفئـة، ويف الواقـع حتـت               . سنة ١٩
 . سنة وما هو الشيء الذي ُيبذل اآلن إلنفاذ القانون١٨سن 

ــسيدة  - ٤٢ ــامال ــة علــى  أهنــا ال جتــد الحظــت : دايري  إجاب
سؤاهلا بـشأن حـاالت احلمـل بـني املراهقـات ومعـدل حـاالت               

قرير يتــضمن قــدراً كــبرياً مــن املعلومــات عمــا فــالت. اإلجهــاض
تقوم بـه الدولـة بالنـسبة للقـوانني والـسياسيات والـربامج، بيـد               

فمثـل هـذه    . القليـل مـن البيانـات عـن تأثريهـا      أنه ال يتـوافر إال    
البيانــات ســتكون مفيــدة لتقريــر مــا إذا كانــت االتفاقيــة تــؤثر   

ي أ فـإىل    ، وإذا كـان األمـر كـذلك       ،يف الواقـع  على حياة املرأة    
 الزجيـات وأخـرياً، فإهنـا طلبـت توضـيحاً عمـا إذا كانـت       . حـد 

الدينية مشروعة وعما إذا كـان وضـعها القـانوين يتوقـف علـى         
 .ا باملوافقة املتبادلةما إذا كانت قد مت التعاقد عليه

قالــت إنــه فيمـــا   ): كازاخــستان  (الــسيدة غريبنكــو   - ٤٣
يتعلــق باملــساعدة األســرية يف كازاخــستان، حــدثت تغــيريات    
ليس فحسب بالنسبة لدعم الدولة للمرأة، بل بالنـسبة إلنـشاء            

ــال   ــبة لألطف ــروف مناس ــي املاضــي .ظ ــاك مبلــغ   ، فف ــان هن  ك
 مـن   كـثري ديها  لـ  اليت   خمصص مليالد الطفل ودعم خاص للمرأة     

يبلغـوا مـن    واآلن هناك مبلغ خمـصص لألطفـال حـىت          . األطفال
  الفقـرية حـىت يبلـغ الطفـل      آخر لألسر  العمر سنة واحدة ودعم   

 . من العمر سنة١٨

وبعـــد أن أشـــارت إىل الـــشواغل الـــيت أعربـــت عنـــها  - ٤٤
ــسؤولية    ــسيم املـ ــشأن تقـ ــة بـ ــلاللجنـ ــرةداخـ ــاة ، األسـ  ومراعـ

ــة، قا لـــت إن كازاخـــستان أعـــدت مـــشروع  توصـــيات اللجنـ
مدونة للعمل مبقتضاها ُيطلب إىل صـاحب العمـل، دون احلـد            
ــغ       ــدة حــىت يبل ــد أو الوال مــن األجــور، أن يعطــي إجــازة للوال

وميكــن ألحــد الوالــدين أن .  مــن العمــرالطفــل ثــالث ســنوات
 .يكون األم أو األب

ــاً    - ٤٥ ــا يتعلـــق بالتـــأمني، أوضـــحت أن هنـــاك نظامـ وفيمـ
ــأمني  ــستويات  للت ــدد امل ــة املتع ــدابري االجتماعي  مــع وجــود  وللت

 ،فمـن ناحيـة   . عناصر خمتلفة جيري متويلها من خمتلـف املـصادر        
قـدم املعونـة الغذائيـة      ت للتـضامن، وهـي   سدد  خمصصات ت هناك  

 حلاالت العجـز، وهـذه املخصـصات      للمحتاجني ومبالغ تسدد    
 وهنــاك اآلن أيــضاً نظــام للتــأمني   . ول مــن ميزانيــة الدولــة  متــ

ــوَّل   ــاري ميـ ــاعي اإلجبـ ــدفعها    االجتمـ ــيت تـ ــضرائب الـ ــن الـ  مـ
سدد يف   يف املائة من إيرادات الضرائب تُـ       ٣ ونسبة   الشركات؛

ــاعي الرمســي يف صــندوق    ــأمني االجتم ــأمني الت ــاالت عي االجتم
جــز أو البطالــة، ويقــدم  العاحلكــومي، الــذي يــوفر الوقايــة مــن

ني الشخـصي   وأخرياًَ هناك التـأم   . استحقاقات خاصة باألطفال  
الذي يساهم فيه مباشـرة صـاحب العمـل واملوظـف، رغـم أن              

 . هذا النظام مل يصل بعد إىل النطاق املنشود

سـن  واستطردت قائلة إنه ال توجـد خطـط بعـد لرفـع              - ٤٦
.  بالنسبة للمرأة رغم أنه سبق تقدمي اقتـراح هبـذا املعـىن            التقاعد

 .ات دوليةوجتري دراسة هذه املسألة مبساعدة تقنية من منظم

ــتافلتوفكالـــــسيد  - ٤٧  قـــــال إن): كازاخـــــستان (وســـ
 ال يعترف هبا مبوجب القانون وهلـذا ال يـسمح           ينيةالزجيات الد 

 يف زواج ديــين يــشكل وإرغــام أي شــريك علــى الــدخول. هبــا
 . القانونفعالً خمالً مبقتضى

 سـنة   ١٨ القانوين للزواج هـو      السنوأضاف قائالً إن     - ٤٨
وقـال إن   .  سـنة مبوافقـة الوالـدين      ١٦ه إىل   بيد أنه ميكن ختفيض   

تبــادل، وأي م خيــضع إىل اتفــاق  املمتلكــات الزوجيــة تقــسيم 
أمـا األشـياء    . اقتراح من أحد الـزوجني يتطلـب موافقـة اآلخـر          

غــري امللموســة مثــل املــستحقات املتراكمــة للمعــاش التقاعــدي  
 .فإهنا ال ختضع للتقسيم
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حاالت إن   قالت   ):كازاخستان (ايكامبابيفدالسيدة   - ٤٩
ــادل نـــسبةاإلجهـــاض  ــايل  ١٤ تعـ ــدد اإلمجـ ــة مـــن العـ  يف املائـ

ــاح، ذلــك ألن   . حلــاالت احلمــل ــرقم الوحيــد املت وهــذا هــو ال
ــات       ــدم بيان ــها ال تق ــسائية حبكــم طبيعت ــراض الن ــادات األم عي

ــد اخنفــض اإلجهــاض   . إحــصائية عــن حــاالت اإلجهــاض   وق
 .ام الثالثكسبب لوفيات األمهات من املقام األول إىل املق

املــساواة يف وأضــافت قائلــة إن القــانون يــنص علــى      - ٥٠
.  احلصول علـى الرعايـة الطبيـة بالنـسبة للرجـال والنـساء             فرص

 يف املائـة مـن النـساء يف سـن           ٩٨,٧ووفقاً للبيانات، فإن نسبة     
اإلجناب قد أُجريـت هلـم فحوصـات طبيـة ألمـراض النـساء يف               

ــنة  ــوفري  . ٢٠٠٥سـ ــة تـ ــام ملراقبـ ــاك نظـ ــساء  وهنـ ــة للنـ  األدويـ
 اةاحلوامــل، وكــذلك تــوفري األيــودين وغــريه مــن املــواد املــشتر 

 .خارج ميزانية الدولة

أكـدت للجنـة أن     ): كازاخـستان  (السيدة سـاماكوفا   - ٥١
 يف املائـة مـن وظـائف صـنع القـرار       ٣٠اهلدف من توفري نـسبة      

 بالتأكيد نظراً ألن هذا قـرره       يتحققلكي تشغلها املرأة سوف     
وشــكرت أعــضاء اللجنــة علــى . هوريــة كازاخــستانرئــيس مج

مشاركتهم بآرائهم الثاقبة وقالت إن احلكومـة سـوف تواصـل           
 .العمل على حتسني حالة املرأة

 .١٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


