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ردود على قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلـق بـالنظر يف            
ــسابع    ــسادس وال ــدوريني ال ــرين ال ــامع للتقري ــر اجل التقري

)CEDAW/C/BGD/Q/7(  

  شريعي وتعريف التمييز والتحفظاتاإلطار الت    

   من قائمة القضايا١الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 من اتفاقية القضاء علـى مجيـع        ١٦من املادة   ) ج(١ والفقرة   ٢فيما يتعلق باملادة      -١

أشكال التمييز ضد املرأة، تنظر حكومة بنغالديش على حنو فاعل يف سحب حتفظاهتا علـى               
  .االتفاقية

   من قائمة القضايا٢د على القضايا املثارة يف الفقرة الر
 من التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني        ٧١ و ٧٠على النحو املذكور يف الفقرتني        -٢

، فإن تعريف التمييـز يف دسـتور بـنغالديش       )CEDAW/C/BGD/Q/6-7(السادس والسابع   
إن كل السياسات واإلجراءات     عن ذلك، ف   وفضالً.  من االتفاقية  ١يتماشى بالفعل مع املادة     

  .والقوانني ذات الصلة متوافقة مع ذلك البند من الدستور
  :وتشمل األمثلة على اخلطوات املتخذة ما يلي  -٣

الزوج أو االبن   (ميكن للمرأة استخدام حسابات مصرفية مشتركة مع الرجل          •
  )أو األخ، إىل غري ذلك

  ن التمييز بعدم املساواة يف األجر احلماية املرأة م٢٠٠٦توفري قانون العمل لعام  •
) اململوكـة للحكومـة   (تضمني املبادئ التوجيهية لتأجري األراضي الزراعية        •

 إلصدار وثائق التأجري بامسي الزوج والزوجة يف شراكة علـى           بنداً" اخلاص"
  قدم املساواة

كما أُدرج يف تلك املبادئ التوجيهية بند ملنح أولوية لألرامل من ذوي األبناء              •
  .لقادرين أو النساء الاليت هجرهن أزواجهنا

  إمكانية اللجوء إىل القضاء    

   من قائمة القضايا٣الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
فيما يتعلق بكفالة إمكانية جلوء املرأة إىل القضاء، ليس فقط يف قضايا العنف بل يف                 -٤

 للمعونة القانونية   ليات املوضوعة صندوقاً  اآل/مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية، تشمل األنظمة     



CEDAW/C/BDG/Q/7/Add.1 

3 GE.11-40091 

ُيستفاد منه على صعيد املقاطعات، وأنشطة ذات صلة تتمثل يف عدد من املشاريع والـربامج               
مثل تنمية قدرات الشرطة والقضاة واملدعني العامني واحملامني؛ وتدريب املـشتغلني بـاملهن             

احلكومية فيمـا يتعلـق بالبعـد       الصحية واألخصائيني االجتماعيني وموظفي املنظمات غري       
  .اجلنساين عند اللجوء إىل القضاء

 إلصالح الشرطة جيري من خالله زيادة تطوير قـوة          وتنفذ وزارة الداخلية مشروعاً     -٥
 علـى  أيضاًويعمل هذا املشروع . شرطية نسائية، كما جيري تنفيذ سياسة للشؤون اجلنسانية     

  :ما يلي
  ية باملسائل اجلنسانيةتنظيم حلقات عمل تدريبية عن التوع •
  إعداد مبادئ توجيهية جنسانية ملراكز الشرطة النموذجية •
  إنشاء مراكز لدعم الضحايا حتت إشراف الشرطة النسائية  •
  تشكيل شبكة للشرطة النسائية •
  كفالة األمن والبيئة املالئمة للعمل واملرافق الالزمة للشرطة النسائية  •
 للشرطة، ومفوض الشرطة، ونائـب  تعيني نساء يف مناصب الضابط املسؤول     •

  كما عينت نساء يف القوات املسلحة ألول مرة. مفوض الشرطة
واختذت وزارة شؤون املرأة والطفل مبادرات إلدمـاج املـرأة يف خفـارة              •

اجملتمعات احمللية يف إطار مسامهة اجملتمعات احمللية يف أعمال الشرطة مبا يراعي            
  .البعد اجلنساين

قانون والعدل والشؤون الربملانية الفتاوى القانونية عن ما تتلقاه مـن           وتقدم وزارة ال    -٦
كما تقدم  . وزارات أخرى من مشاريع القوانني املتعلقة حبقوق املرأة وكرامتها وتنمية قدراهتا          

الوزارة الفتاوى عندما يكون هناك جهد لصياغة أي قانون يتعلق مبكافحة قمـع املـرأة أو                
  .بتمكينها وتنمية قدراهتا

  :وتشمل التدابري املتخذة األخرى ما يلي  -٧
تدير وزارة شؤون املرأة والطفل ستة مآوى للنساء يف ستة أقاليم من البلد               )أ(  

لتقدمي الدعم لضحايا العنف من النساء عن طريق توفري املآوى والتدريب واملعونة القـضائية              
زمات على تـوفري اخلـدمات   باإلضافة إىل ذلك، تعمل سبعة مراكز جامعة ملواجهة األ        . هلن

يف مستشفيات خمتلفة تابعة لكليات الطب يف ) من النساء واألطفال(لضحايا العنف ضد املرأة   
  أقاليم خمتلفة؛

من خالل مشروع الربنـامج املتعـدد       (وتنظم وزارة شؤون املرأة والطفل        )ب(  
ددة إلمكانية اللجوء   محالت للدعوة بشأن األبعاد املتع    ) القطاعات ملكافحة العنف ضد املرأة    

إىل القضاء، مبا يف ذلك تشغيل آليات مؤسسية إلقامة العدل وتوعية املـرأة علـى الـصعيد       
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الشعيب، من خالل االجتماعات املعقودة يف الساحات، حبقوقها القانونية يف جماالت الـزواج             
 إىل غـري    والطالق والنفقة واحلقوق الدستورية ومنع زواج الطفل واملهور والعنف املـرتيل،          

وباإلضافة إىل ذلك، جتري زيادة تعزيز سري عمل احملاكم، وتشغيل اللجنـة الوطنيـة              . ذلك
حلقوق اإلنسان، ووضع القوانني وتعديلها وتنفيذها، وكفالة إتاحة وفعالية الـسبل البديلـة             
 لتسوية املنازعات واتباعها يف إطار القانون مع احترام األصول القانونية ومبـادئ املـساواة             

  .وعدم التمييز

  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين    
   من قائمة القضايا٤الرد على القضايا املثارة يف الفقرة 

  :تشمل مميزات امليزنة اجلنسانية ما يلي  -٨
  تعزيز املساواة والعدل بني اجلنسني؛  )أ(  
  احلد من الفقر بأسلوب أكثر فعالية؛  )ب(  
  ف السياسات؛حتسني الرصد يف جمال حتقيق أهدا  )ج(  
  تعزيز احلكم الرشيد؛  )د(  
  .كفالة املساءلة والشفافية  )ه(  

ويرد أدناه أثر امليزنة اجلنسانية يف أربع وزارات هامة من حيث النسبة املئوية ملخصص                -٩
 شـعبة   ،٢٠١١-٢٠١٠تقرير امليزنة اجلنسانية للفتـرة      : املرجع(امليزانية املتوقع أن تفيد املرأة      

وترد النسب املئوية لثالثة أنواع من خمصصات امليزانية لكـل مـن            ). املاليةالتمويل، وزارة   
 املشاريع العشرة األهم، وبرنامج التنمية السنوي، وجممـوع املخـصص           -الوزارات املعنية   
  .للوزارة املعنية

  ١اجلدول 

  الشعبة/الوزارة

جمموع املشاريع 
  العشرة األهم

   )نسبة مئوية(

جمموع ميزانية برنامج 
  نمية السنويالت
 )نسبة مئوية(

جمموع ميزانية 
 )نسبة مئوية( الوزارة

 ٢٣,٢٩ ٥٠,٧٦ ٥٦,٩٥   التعليم -١

 ٣٢,٣٣ ٥٤,١١ ٥٨,٨٨  الصحة ورفاه األسرة -٢

 ١٩,٩١ ٥٠,٠٥ ٥٠,٨٣   الرعاية االجتماعية  -٣

 ٧٧,٨٣ ٤٥,٨٣ ٤٥,٥٣   إدارة الكوارث واإلغاثة -٤
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كبري يف ميزانية احلكومة لصاحل املرأة والفتاة يف        ص  خمص، هناك   ١وكما يبني اجلدول      -١٠
  .كل من الوزارات األربع

 أثر امليزنة اجلنسانية يف الوزارات والشعب الست التالية من حيـث      ٢ويبني اجلدول     -١١
  . املتوقع أن تفيد املرأة٢٠١١-٢٠١٠النسبة املئوية ملخصص امليزانية للسنة املالية 

  ٢اجلدول 

  الشعبة/الوزارة

جمموع املشاريع 
  العشرة األهم

   )نسبة مئوية(

جمموع ميزانية برنامج 
  التنمية السنوي

 )نسبة مئوية(
جمموع ميزانية 

 )نسبة مئوية( الوزارة

 ٢٦,٥٣ ٢٩,٣٥ ٥٠,٢٦  الزراعة  -١

 ٤٤,٢٢ ٥٨,٣٩ ٥٥,٠٠ بيئة والغابات ال -٢

 ٣٢,٦١ ٥٧,٤٧ ٦٦,٥٥   مصائد األمساك والثروة احليوانية  -٣

 ١٨,٤٠ ٢٩,٠٢ ٢٨,٥٢  األراضي  -٤

  ٦٢,٢٨  ٨٤,٥٦  ٨٤,٤٠    شعبة التنمية الريفية والتعاونيات-٥
  ٣٩,١٦  ٥٣,٣٩  ٦٢,٩٣    املوارد املائية-٦

وكما هو احلال للوزارات األربع األوىل، يبني ما يرد أعاله وجود خمصص كبري يف                -١٢
  .ت املذكورة آنفاًامليزانية احلكومية لصاحل املرأة والفتاة يف الوزارات الس

 على الوزارات املعنيـة،   للميزانية الذي توزعه وزارة املالية سنوياً ١ويف التعميم رقم      -١٣
وحىت الـسنة املاليـة     .  لالستجابة للمسائل اجلنسانية    معياراً ١٤يضم  ) ٣الباب  (أُدرج باب   

اقي الوزارات  وزارة، أما ب٣٣، مشل إطار امليزانية املتوسط األجل ما جمموعه ٢٠١١-٢٠١٠
ة امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين حبلول الـسنة املاليـة          ـوالشعب فستكون مشمولة بعملي   

  .٢٠١٢-٢٠١١القادمة 

  العنف املمارس ضد املرأة    

   من قائمة القضايا٥الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
  :الوطنية القائمة ما يليتشمل التدابري املوضوعة لكفالة التنفيذ الفعال للتشريعات   -١٤

املراكز اجلامعة ملواجهة األزمات، املوجودة يف سـتة مستـشفيات تابعـة              )أ(  
طبيـة وقانونيـة    (لكليات الطب يف األقاليم، حيث ميكن للضحية تلقي خدمات متعـددة            
  ؛)واستشارية، واختبارات احلمض اخللوي الصبغي، والدعم اخلاص باإلحالة
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يل احلمض اخللوي الصبغي يف مستشفى كلية الطب يف         املعمل الوطين لتحل    )ب(  
دكا ومخسة معامل يف األقاليم مبستشفيات كليات الطب التابعة للحكومة لفحص احلمـض             

  النووي الصبغي؛
املركز الوطين لتقدمي التوجيه املعنوي للمصابني بالصدمات يف دكا من أجل             )ج(  

  توفري الدعم الالزم لضحايا العنف ضد املرأة؛ 
إنشاء ست خاليا ملنع العنف ضد املرأة، حتت إشراف إدارة شؤون املرأة،              )د(  

  تقدم فيها املساعدة القانونية للنساء من ضحايا القهر والعوز وإساءة املعاملة والعنف؛
إنشاء إدارة شؤون املرأة ستة مراكز لدعم املرأة يف األقاليم للنساء يف وقت               )ه(  

من يعانني الضعف والقهر وهلن أطفال قصر، حيث جيري توفري          الشدة والاليت ال مأوى هلن و     
وخالل إقامتـهن يف    . املأوى والغذاء والدواء وامللبس وخدمات إعادة التأهيل، إىل غري ذلك         

املأوى، يوفر للنساء التدريب على مهن خمتلفة، وتوفر كذلك فرص التعليم مبا فيه ذلك التعليم 
  االبتدائي لألطفال؛

 Jatiyo Mohila(جاتيو مـوهيال سانغـستا   (نظمة الوطنية للمرأة إنشاء امل  )و(  

Sangstha ((خلية ملنع العنف ضد املرأة يف دكا؛  
تنظيم برامج للتوعية من خالل مشاريع متنوعة جتريها وزارات خمتلفـة يف              )ز(  

  احلكومة؛ 
عقد اجتماعات للتشاور بشأن مكافحة التحرش اجلنـسي يف املؤسـسات             )ح(  
  ة؛ التعليمي

  ؛"مضايقة األنثى"إضفاء الطابع الشعيب على مسريات ومناسبات للتوعية ضد   )ط(  
، ٢٠٠٩مـايو   /حتديد احملكمة العليا، يف حكم بارز صدر يف شهر أيـار            )ي(  

  :جملموعة من األنشطة أو األفعال اليت تعترب من أعمال التحرش اجلنسي، ومن بينها ما يلي
  بع اجلنسيالسلوك املرفوض املتعمد ذو الطا •
  حماولة إقامة عالقة حسية غري مرغوبة •
  املالحظات الشفهية ذات الطابع اجلنسي، إىل غري ذلك/العروض •

 ٢٠١٠نـوفمرب   / يف تشرين الثاين   ٢٠٠٩تعديل قانون احملاكم املتنقلة لعام        )ك(  
، وذلك مببادرة مـن وزارة      )١٨٦٠ من قانون العقوبات رقم      ٥٠٩من خالل إعمال املادة     (

  ية، ملعاقبة املتحرشني بالسجن ملدة تصل إىل سنة أو دفع غرامة أو بالعقوبتني؛الداخل
خلية مركزية ملنع قمع املرأة والطفل، يف وزارة شؤون املرأة والطفل، تكفل              )ل(  

  تنسيق األنشطة ملنع العنف ضد هاتني الفئتني ورصد تلك الربامج؛
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  ت؛جلان منع العنف ضد املرأة على صعيد املقاطعا  )م(  
خلية وطنية للتنسيق والرصد يف وزارة الداخلية مبشاركة املنظمات احلكومية    )ن(  

  كما توجد جلان مماثلة على صعيد املقاطعات؛. واملنظمات غري احلكومية
فرقة عمل وطنية ملكافحة جرائم األمحاض وفرقة عمل معنيـة باإلصـالح              )س(  

   الربملانية؛ القانوين، تنظمهما وزارة القانون والعدل والشؤون
جلنة تنسيق مشتركة بني الوزارات ملنع قمع املرأة والطفل، يرأسها وزيـر              )ع(  

  .دولة، بوزارة شؤون املرأة والطفل
وهناك اآلن قدر أكرب من الوعي لدى املرأة بأحكام القوانني املختلفة وباألماكن اليت               -١٥

شطة التوعية الـيت تقـوم هبـا        ميكن أن تبلغ فيها عن حاالت االنتهاك، ويرجع ذلك إىل أن          
فعلى الصعيد الشعيب وصعيدي املقاطعـات ووحـداهتا        . املنظمات احلكومية وغري احلكومية   

مثل االجتماعات املعقـودة علـى      (الفرعية، يقوم موظفو شؤون املرأة بتنفيذ وتنظيم أنشطة         
املهور وأشكال العنف   لتوعية املرأة حبقوقها القانونية املتعلقة ب     ) الصعيد اجملتمعي ويف الساحات   

بدعم " (تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     "وتنفذ إدراة شؤون املرأة مشروع      . األخرى
 مقاطعات خمتارة، وهي كوكس بـازار وهبـوال         ٨يف  ) من صندوق األمم املتحدة للسكان    

معـات  هبدف تعبئـة اجملت   ) وكوميلال وغوبالغانج وكوريغرام وميمنسينغ ونواخايل ورانغبور     
للقضاء على العنف اجلنساين وحتقيق تغيري يف مواقف الذكور يف اجملتمع وأقارب الزوج بشأن              

  .العنف اجلنساين

   من قائمة القضايا٦الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
) املنع واحلمايـة  (ون العنف املرتيل    ـ قان ٢٠١٠أكتوبر  /أقر الربملان يف تشرين األول      -١٦

 عن طريق إصـدار     ٢٠١٠ديسمرب/ كانون األول  ٣٠ي دخل حيز النفاذ يف       الذ ٢٠١٠لعام  
  . يف اجلريدة الرمسيةاحلكومة إخطاراً

 تفاعلية بـني    وتشمل األحكام الرئيسية مواجهة مجيع أنواع العنف املرتيل، وأحكاماً          -١٧
اء يف أقسام   البنود اجلنائية واملدنية، وأوامر احلماية املؤقتة والدائمة، ونطاق رفع الدعاوى سو          

الشرطة أو احملكمة، ومعاقبة اجلناة أو مرتكيب االنتهاكات بالسجن أو الغرامات أو اخلدمـة              
  .االجتماعية، واحلد من مدة البت يف القضايا وإعمال التعويضات

   من قائمة القضايا٧الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
هات شعبة احملكمة العليا واملـشاريع      تدرس وزارة شؤون املرأة والطفل بعناية توجي        -١٨

املقدمة من اللجنة القانونية، وهي بصدد بدء املشاورات مع أصحاب املصلحة لصياغة قانون             
ويف غضون ذلك، صيغ بند خاص بالتشاور فيما بني الوزارات لتعريف    . ملنع التحرش اجلنسي  

  .ع قمع املرأة والطفلالتحرش اجلنسي وحتديد العقوبات اليت يتعني إدراجها يف قانون من



CEDAW/C/BDG/Q/7/Add.1 

GE.11-40091 8 

  :وتشمل التدابري ذات الصلة ما يلي  -١٩
اضطالع وزارة التعليم مببادرات ترمي إىل وضع ترتيبات لتقدمي املـشورة             )أ(  

  على حنو سليم يف املدارس؛
إبقاء املؤسسات التعليمية وأرباب العمل على االتصال املنتظم والتـشاور            )ب(  

  عية موظفي وكاالت إنفاذ القانون؛الفعال مع السلطات اإلدارية لتو
إعداد ونشر كتيبات تضم تلك املبادئ التوجيهية وأحكام الدستور والنظم            )ج(  

  األساسية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني واجلرائم اجلنسية؛
  .التوعية باحلقوق األساسية اليت يكفلها الدستور  )د(  

رات خمتلفة يف القطاعني احلكومي وغري      وبعد توجيهات احملكمة العليا، اُتخذت مباد       -٢٠
وُشكلت جلان خاصة يف وزارات وشعب وإدارات ملحقة خمتلفة ملنـع التحـرش     . احلكومي

  .اجلنسي ومواجهته

  القوالب النمطية واملمارسات التقليدية املضرة    

   من قائمة القضايا٨الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
ومبوجب . ، وهم مسلمون، فإن القانون حيظر تعدد الزوجات       بالنسبة ملعظم املواطنني    -٢١

الصادر مبرسوم، ال جيوز ) ١٩٦١الثامن لعام   (١٩٦١ من قانون األسرة املسلمة لعام       ٦املادة  
  .للرجل أن يتزوج ثانية إال مبوافقة زوجته األوىل

 ون التاسع عـشر   ـالقان (١٩٢٩ال لعام   ـد من زواج األطف   ـون احل ـ لقان ووفقاً  -٢٢
  . مبوجب القانونأيضاً، فإن زواج األطفال حمظور )١٩٢٩لعام 
  :وتشمل التدابري املتخذة لتعديل تلك املمارسات والقضاء عليها ما يلي  -٢٣

تنفيذ برامج متنوعة للتوعية من جانب املنظمات احلكومية وغري احلكوميـة            •
  )مثل مركز تعليم اجلماهري يف جمال العلوم(

  ملدارساستبقاء الطالبات يف ا •
واملهـور  " مضايقة األنثـى  "إقامة نواد للمراهقات تركز على زواج األطفال و        •

وُتوفر خدمات  . وحقوق الطفل وسبل العيش والتأهب للكوارث، إىل غري ذلك        
   االجتماعية لألطفال من ضحايا العنف باستخدام األمحاض-املشورة النفسية 

  حتديث قانون احلد من زواج األطفال •
 ٢٠١٠درات لتنقيح السياسة الوطنية املعنية بالطفـل لعـام          االضطالع مببا  •

  .)مشروع(
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   من قائمة القضايا٩الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
كما هو احلال يف كل مشاريع التنمية اليت تنفذها احلكومة، ختضع املشاريع املتعلقة                -٢٤

ية لالستعراض على صـعيدي     بالتواصل مع الذكور من أجل تغيري مواقفهم وعاداهتم التنميط        
  .الوكاالت والوزارات يف اجتماعات االستعراض الشهرية االعتيادية

  :وتشمل التدابري املتخذة ما يلي  -٢٥
مثل إدارة اإلعـالم    (تنظيم برامج متنوعة للتوعية تنفذها املنظمات احلكومية         •

مثل مركز تعليم اجلمـاهري يف جمـال        (واملنظمات غري احلكومية    ) الصحفي
  )علومال

تنظيم حلقات عمل على الصعيد الوطين يف إطار مشروع يدعمه صـندوق             •
  األمم املتحدة للسكان من أجل تغيري السلوك التقليدي للذكور

  .اعتبار مضايقة األنثى جرمية يعاقَب عليها حسبما قررته احملاكم املتنقلة •

  االجتار واالستغالل اجلنسي للبغاء    

   من قائمة القضايا١٠ الفقرة الرد على القضايا املثارة يف    
بني الوكاالت واللجنة الوطنية للتنسيق     /إن اجتماعات اللجنة املشتركة بني الوزارات       -٢٦

 .بني املنظمات احلكومية وغري احلكومية املعقودة ملكافحة االجتار تتسم بطابع منتظم إىل حد ما             
جتار من معلومات عن قـضايا      وجتري فيها مناقشة ما جتمعه خلية الرصد املعنية مبكافحة اال         

االجتار، كما تعرض املنظمات غري احلكومية تقاريرها بشأن ما تضطلع به كل منـها مـن                
وهناك تعاون جيـد    . ا البارزة ومسائل السياسات   ـ القضاي أيضاًان  ـوتناقش اللجنت . أنشطة

املنظمات غري  فيما بني املنظمات احلكومية وغري احلكومية كما يظهر يف التقارير املقدمة من             
 أيـضاً وتلتمس احلكومة   . احلكومية عن القضايا احلساسة واإلجراءات اليت تتخذها احلكومة       

  ).املنظمة الدولية للهجرة: املصدر(دعم املنظمات غري احلكومية مىت اقتضى األمر 

   من قائمة القضايا١١الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
مشروع املبادئ التوجيهية لبعثـات     "لهجرة معلومات عن    ال متلك املنظمة الدولية ل      -٢٧

وال توجد معلومات على مـوقعي وزاريت   " بنغالديش يف اخلارج ملكافحة االجتار باألشخاص     
  .اخلارجية والداخلية على شبكة اإلنترنت

 للمنظمة الدولية للهجرة، ال توجد آلية مستقلة للتنسيق بني منظمـة األمـم              وفقاًو  -٢٨
وكلها أعضاء  . فولة واملنظمة الدولية للهجرة وسفارة الواليات املتحدة األمريكية       املتحدة للط 

  .يف اللجنة الوطنية للتنسيق بني املنظمات احلكومية وغري احلكومية
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  التعليم    

   من قائمة القضايا١٢الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 املرأة يف التعليم العـايل مـن         استراتيجيات لتعزيز  ٢٠١٠تضم سياسة التعليم لعام       -٢٩

  :خالل ما يلي
  زيادة التسهيالت واخلطوات الفعالة لتوعية الرجل واملرأة •
توفري منح دراسية خاصة وقروض مصرفية بفوائد خمفضة للطالبات الفقريات           •

  واجلديرات 
كفالة مشاركة املرأة يف املناقشات وصنع القرار على صعيد السياسات بشأن            •

  يم العايلاملرأة يف التعل
  .تدريب املدرسني من الناحية املواضيعية على املناهج والكتب الدراسية املنقحة •

ات من املدرسـة مـن خـالل        ـدل تسرب الفتي  ـة ارتفاع مع  ـوجتري مواجه   -٣٠
وتلقـت  . ة العليا ـة من طالبات املدارس الثانوي    ـاستحداث مرتبات ُتصرف لثالثني يف املائ     

وُتعفى الطالبات من املصروفات الدراسية حىت الـسنة   . اآلن طالبة حىت    ٣٣٨ ٠٠٠الرواتب  
  .الدارسية العاشرة

   من قائمة القضايا١٣الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
وهي تشمل اسـتراتيجيات لتعزيـز      . ٢٠١٠ سياسة التعليم لعام     أقر الربملان مؤخراً    -٣١

  : تعليم اإلناث منها ما يلي على سبيل املثال
 اجليد للمنهج الدراسي ملرحلة التعليم االبتدائي ليربز الصورة اإلجيابيـة           التنقيح •

وإدراج اجلوانب اإلجيابية للمساواة    . التقدمية للمرأة ومسألة املساواة يف احلقوق     
  يف احلقوق يف املناهج الدراسية هبدف تغيري املواقف االجتماعية جتاه املرأة

ت النسائية اهلامة واملزيد من أعمـال  إدراج املزيد من السري الذاتية للشخصيا  •
  .املؤِلفات يف املناهج الدراسية للمرحلتني االبتدائية والثانوية

   من قائمة القضايا١٤الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
  : استراتيجيات لتعزيز تعليم اإلناث من خالل٢٠١٠تضم سياسة التعليم لعام   -٣٢

ت والتعليم املهين وغـري الرمسـي والـتقين         التركيز على التعليم لبعض الوق     •
  للطالبات
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مثـل جمـاالت    (تشجيع الفتيات يف دراسة العلوم والتعليم املهين املتخصص          •
  )اهلندسة والطب والقانون واألعمال، إىل غري ذلك

زيادة عدد معاهد الفنون التطبيقية لإلناث وزيادة استيعاب املعاهد التقنيـة            •
  .لمقاطعاتعلى صعيد الوحدات الفرعية ل

وتشمل التدابري املتخذة لتضييق الفجوة اجلنسانية يف التعليم العايل إنـشاء جامعـة               -٣٣
  .آسيوية دولية للمرأة يف تشيتاغونغ

  العمالة    

   من قائمة القضايا١٥الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
ـ  )٢٠٠٦لعام  ( من قانون العمل البنغالديشي      ٣٣٢ للمادة   وفقاً  -٣٤ ر علـى أي    ، حيظ

  .موظف التحرش مبوظفة بسلوك خادش أو غري حمترم، أو بأسلوب ميس بكرامتها أو شرفها

   من قائمة القضايا١٦الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
، تتمتع املـرأة العاملـة يف       )٢٠٠٦( من قانون العمل البنغالديشي      ٤٦ للمادة   وفقاً  -٣٥

 وأعلنت احلكومة مـؤخراً   .  أسبوعاً ١٦يت تبلغ مدهتا    القطاع اخلاص بنفس إجازة األمومة ال     
، أن املرأة العاملة ستحظى بستة أشهر من إجازة األمومة        )٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٨(

 مليـون   ١٢,١وسيحق ملا ال يقل عن      . ٢٠١١يناير  / من كانون الثاين   املدفوعة األجر اعتباراً  
  .موظفة احلصول على اإلجازة

   من قائمة القضايا١٧ املثارة يف الفقرة الرد على القضايا    
من سياسة العمل الوطنية ولقانون العمـل البنغالديـشي         ) الم (٠٠-٧ للمادة   وفقاً  -٣٦

  .، ال يوجد جمال للتمييز بني أجور الرجل واملرأة)٢٠٠٦(

  الصحة    

   من قائمة القضايا١٨الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
بـرامج واسـعة   ) Bangladesh Shishu Academy(ديش للطفل تنظم أكادميية بنغال  -٣٧

النطاق عن املسائل الصحية للطفلة من خالل التوعية، كما تقوم بنشر الكتب وإنتاج األفالم              
  .وتنظيم اجتماعات للنقاش ومسابقات
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اليت تضم الوزارات املعنية، " استراتيجية الصحة اإلجنابية للمراهقني   "وضعت احلكومة     -٣٨
ت تابعة لألمم املتحدة، ومنظمات غري حكومية وطنية ودولية، ومجاعات من اجملتمع            ووكاال
  . إىل تلك االستراتيجية، جيري وضع خطة عمل وطنيةواستناداً. املدين
تعزيـز الـصحة اإلجنابيـة      : "وتنفذ وزارة العمل والتوظيف مشروعني إمنائيني مها        -٣٩

تعزيز الصحة اإلجنابيـة واحلقـوق      "و" طاع املالبس واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف ق      
متالزمة نقص املناعة   /اإلجنابية واملساواة بني اجلنسني والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية         

  .يف جمتمعات مزارع الشاي)" اإليدز(املكتسب 
ة األخرى اليت ترمي إىل حتسني صحة املراهقـات       ـالربامج اجلاري /وتشمل املبادرات   -٤٠

  :ما يلي
توفري اخلدمات املراعية للمراهقني والشباب يف مراكز رعاية األمومة والطفولة   •

  ومراكز الصحة ورعاية األسرة يف الدوائر
توفري املكمالت من احلديد ومحض الفوليك لعالج فقر الدم وإسداء املشورة            •

  يف جمال التغذية
  مج توعية ملنع الزواج املبكرتنظيم برنا •
  توزيع وسائل منع احلمل هبدف تأجيله •
إقامة مرافق صحية عامة مراعية للمرأة تضم أماكن منفصلة لالنتظار وشراء            •

  التذاكر ودورات املياه، ومرافق للمشورة
ُتنظَّم دورات تدريبية متخصصة لتنمية قدرات العاملني يف جمال الصحة مـن          •

  راعية للشبابأجل توفري اخلدمات امل
مثة مبادرة لتنشيط عيادات اجملتمعات احمللية القائمة يف املناطق الريفية، حيث            •

  .يشكل توفري اخلدمات الصحية للمراهقني أولوية لتلك العيادات
 التقرير اإلحـصائي    -) د االبتدائي ـما بع (يشري االستقصاء الوطين يف جمال التعليم         -٤١

 -ومات وإحصاءات التعليم يف بنغالديش، وزارة التعليم         الصادر عن مكتب معل    ٢٠٠٨لعام  
إىل وجود دورات مياه منفصلة لإلناث يف املؤسسات التعليمية على النحو املـشار إليـه يف                

  .٣اجلدول 



CEDAW/C/BDG/Q/7/Add.1 

13 GE.11-40091 

  ٣اجلدول 
  عدد دورات املياه املخصصة لإلناث  عدد املؤسسات   نوع املؤسسة التعليمية

 ٣٩ ٦٣٩ ١٨ ٧٥٦  املدارس الثانوية 

 ٣ ١٤٨ ٣ ٢٥٤  كليات ال

 ٩ ٠٢٣ ٩ ٣١٦  املدارس

   من قائمة القضايا١٩الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 نـسمة،   ٦ ٠٠٠ختطط احلكومة إلنشاء عيادة من عيادات اجملتمعات احمللية لكـل             -٤٢

 عيادة منها يف املناطق احلضرية والريفية على السواء، باإلضـافة إىل            ١٨ ٠٠٠حيث سُتنشأ   
وتقدم تلك العيادات خدماهتا باجملان     .  عيادة ١٠ ٠٠٠ واليت يفوق عددها     ك العاملة حالياً  تل

ورغم امللكية العامة للعيادات،    . وترتبط على حنو جيد بالطرق، ومن مث يسهل الوصول إليها         
 ١٣ أعضاء إىل  ٩فإن إدارهتا منظمة من قبل جلنة حملية تعرف باجملموعة اجملتمعية، وتتألف من             

وهناك رئـيس ونائبـان لكـل       ). جيب أن يكون أربعة منهم على األقل من النساء         (اًعضو
  .جمموعة، جيب أن يكون من بينهم سيدة واحدة على األقل

   من قائمة القضايا٢٠الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 ٢٠٠٧ مولود حي يف عام      ١ ٠٠٠ لكل   ٣,٥١اخنفض معدل الوفيات النفاسية من        -٤٣
بنسبة أربعـني يف    ) ٣,٩٣(ويزيد ذلك املعدل يف املناطق الريفية       . ٢٠٠٨ يف عام    ٣,٤٨إىل  

  ). ٢,٤٢( عنه يف املناطق احلضرية املائة تقريباً

  احلياة االقتصادية واالجتماعية    

   من قائمة القضايا٢١الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
صة، بتنفيذ مشاريع وبرامج لـدعم      تقوم منظمات خمتلفة، عامة وغري حكومية وخا        -٤٤

وترد أدنـاه بـضعة     . املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل توفري املساعدة املالية والتقنية        
  .أمثلة
توفر هيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة الدعم االئتماين لتجارة اجلملة من خـالل              -٤٥

لصاحبات املشاريع  ) ك املتناقص  يف املائة بطريقة االستهال    ٩(قروض ذات أسعار فائدة منخفضة      
) Mutual Trustبرنامج غونابايت التابع ملـصرف  (احلرة ملؤسسات التصنيع من مصرف جتاري 

 تاكـا   ٥٠ ٠٠٠وتتراوح أحجام القروض بـني      ). MIDAS(ومن مؤسسة مالية غري مصرفية      
يف  ١٠وهناك برنامج مماثل يديره مصرف بنغالديش مبعدل فائدة يبلـغ           .  تاكا ٧٥٠ ٠٠٠و

  . ماليني تاكا٥ تاكا و٥٠ ٠٠٠املائة حيث يتراوح حجم القرض بني 
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ع البالغة الـصغر  ـ للمشارياًـقروض) Grameen Bank(ن ـرف غراميـوقدم مص  -٤٦
  .  تاكا٢٢ ٨٤٢، وبلغ متوسط القرض ٢٠٠٧ سيدات يف عام ٢٧٢ ٣٠٨إىل 
، )(Jatiyo Mohila Sangstha)جاتيو موهيال سانغـستا  (وتدير املنظمة الوطنية للمرأة   -٤٧

 لالئتمان البالغ الصغر من خالل صـندوق        حتت إشراف وزارة شؤون املرأة والطفل، برناجماً      
ويتمثـل اهلـدف    .  مليون تاكا ورد كمنحة من احلكومة      ١٢للقروض املتجددة مببلغ قدره     

مبـن فـيهن    (الرئيسي من ذلك الربنامج يف متكني الفقريات احملرومات يف الريف واحلـضر             
ويشمل الربنامج كـل    . من االعتماد على الذات   ) املنتميات للمجموعات اإلثنية ولألقليات   

وُوزع .  تاكا٢٠ ٠٠٠ تاكا و٥ ٠٠٠، ويتراوح مبلغ االئتمان املمنوح بني     ٦٤ لاملقاطعات ا 
 يف املناطق   ٤ ٣٧٥من بينهن   ( سيدة   ٤ ٨٩٧ن تاكا على     مليو ٢٥,٤٢حىت اآلن مبلغ قدره     

  ).املناطق احلضرية يف ٥٢٢الريفية و
 آخر لالئتمان البالغ الصغر مـن خـالل          برناجماً أيضاًوتدير املنظمة الوطنية للمرأة       -٤٨

. ة مـن احلكومـة    ـ مليون تاكا ورد كمنح    ١٣٥ددة مببلغ قدره    ـصندوق للقروض املتج  
ويشمل . ويتمثل اهلدف الرئيسي من ذلك الربنامج يف دعم العمل احلر للفقريات واحملرومات           

.  تاكـا  ١٥ ٠٠٠ تاكا و  ٥ ٠٠٠ مقاطعة، ويتراوح مبلغ االئتمان املمنوح بني        ٥٨ربنامج  ال
  . سيدات٢٦ ٠٠٣ مليون تاكا على ٢٦٨,١وُوزع حىت اآلن مبلغ قدره 

 يف  ٥(ويقدم برنامج ائتماين آخر تابع لوزارة شؤون املرأة والطفل فائدة منخفـضة               -٤٩
. واملستفيدون هم الريفيـات املعـوزات     . عامني تاكا ملدة    ١٥ ٠٠٠ يصل إىل    وقرضاً) املائة

 سيدة من القروض يف إطار ذلـك        ٧١ ٠٤٢، استفاد ما جمموعه     ٢٠١٠مارس  /وحىت آذار 
 باستخدام  أيضاً، وجيري توعية املستفيدات     ٦٤ لوجيري تنفيذه يف كل املقاطعات ا     . الربنامج

د، والرعاية الصحية األولية،    املراحيض الصحية، وإرسال أطفاهلن إىل املدارس، وتسجيل املوالي       
  .والتحصني، واستعمال املياه املأمونة، واملهور، ومنع زواج األطفال

وتدعم هيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة التدريب علـى املهـارات لـصاحبات              -٥٠
املشاريع احلرة من خالل التوريد من اخلارج لعدد من املنظمات ذات العضوية التجارية مثل              

وطنية للصناعات الصغرية والصناعات املرتلية يف بنغالديش، وغرفة التجارة والصناعة         الرابطة ال 
للمرأة يف بنغالديش، ورابطـة صـناع ومـصدري الـصناعات اليدويـة يف بـنغالديش                

(BANGLACRAFT)        وُشملت . ، ورابطة صاحبات األعمال احلرة يف بنغالديش، إىل غري ذلك
 وصالونات التجميل والعاملني فيها، وجتهيز املنتجات       حرف متنوعة من بينها تصميم األزياء،     

  .الزراعية، واجللود، وإدارة األعمال، إىل غري ذلك
وتتوىل إدارة شؤون املرأة، حتت إشراف وزارة شؤون املرأة والطفل، إدارة األكادميية              -٥١

 املسؤولني   من ١٧٣ ل على املهارات    الوطنية لتدريب وتنمية قدرات املرأة، اليت قدمت تدريباً       
وإدارة شؤون املرأة لديها .  امرأة على مهن خمتلفة١٧٨ودربت باإلضافة إىل ذلك . واملوظفني

 ستة مراكز للتدريب يف أحناء البلد توفر التدريب على املهارات املتعلقة حبرف عدة من               أيضاً
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 سـيدة  ٧٨ودرب مركز تدريب احلاسب اآليل التابع لإلدارة . بينها الزراعة واحلرف اليدوية 
 على احلاسب اآليل والتصميم الشكلي وقواعد البيانـات         ٢٠١٠-٢٠٠٩خالل السنة املالية    

  .اإلحصائية
 من الوحـدات  ١٣٦ ويف ٦٤ لوتقدم مراكز التدريب املوجودة يف كل املقاطعات ا         -٥٢

 على أعمال اخلياطة أجل حتقيق االعتماد على الذات للـسيدات           الفرعية للمقاطعات تدريباً  
  . على بدل يوميأيضاًيت حيصلن الال
 مـن الفقـريات     ٢٧ ٦٠٠وتقدم املنظمة الوطنية للمرأة التدريب املهين ملا عـدده            -٥٣

 للتدريب علـى أعمـال احلياكـة         مركزاً ٤٦والعاطالت عن العمل واملعوزات من خالل       
حلفـة،  والتطريز، والتطبيع الباتيكي بالقوالب، والطباعة بالشاشة احلريرية، وقص وتطريز األ         

وتربية الدواجن، وتصنيع وحفظ املنتجات الغذائية، واملنتجات اجللدية، وصناعة الـصابون           
والشموع، وجتليد وتغليف الكتب، وإصالح اهلواتف احملمولة، إىل غري ذلك، وتقدم تلـك             

ـ         ـ    ـاملنظمة كذلك تدريبا يف جماالت احلاسب اآليل واملعلوم ف ـات واالتـصاالت لتثقي
 مقاطعـة، ومت  ٣٠ويقدم ذلك التدريب من خالل مراكز التدريب يف         . لالعاطالت عن العم  

  . سيدة١ ٢٠٠تدريب 
 يف  وأنشأت وزارة العمل والتوظيف مخسة مراكز للتدريب التقين ختص املرأة حصراً            -٥٤

 Sheikhوباإلضافة إىل ذلك، تقدم مؤسسة .  متدربة سنويا٥ً ٠٠٠مدن باألقاليم، تلتحق هبا 

Fajiluten Nesa Mujib TTCًعلى صعيد املقاطعات التدريب أللفي سيدة سنويا .  
وقدم معهد التدريب على الصناعات الصغرية والصناعات املرتلية، التـابع لـشركة              -٥٥

 ٦ ١٥١ ل على املهارات    ، وزارة الصناعة، تدريباً   ات املرتلية بنغالديش للصناعات الصغرية والصناع   
  .سني اإلدارةمن صاحبات األعمال احلرة عن مسائل حت

 عنوانـه   تنفذ شركة بنغالديش للصناعات الصغرية والصناعات املرتليـة مـشروعاً           -٥٦
 يف   مركـزاً  ٥٠ سيدة يف    ١٠٤ ٠٠٠، ُدربت من خالله     "برنامج صاحبات املشاريع احلرة   "

  .أحناء البلد
يوفر مركز التصميم التابع لشركة بنغالديش للصناعات الصغرية والصناعات املرتلية            -٥٧

 يف املائة منهن من صـاحبات       ٤٨ سيدة، أصبح    ٢٢ ٤٥٩ ل يف جمال تنمية املهارات      تدريباً
  .املشاريع احلرة

ينفذ مركز بنغالديش للمساعدة الصناعية والتقنية، حتت إشراف وزارة الـصناعة،             -٥٨
  . من املعوزات واحملرومات٤ ٠٠٠ لتدريب مشروعاً

 إشراف وزارة العلـوم وتكنولوجيـا       جيري جملس بنغالديش للحاسب اآليل، حتت       -٥٩
  . سيدة٣٦٠ للنساء على حنو منتظم، وتدربت حىت اآلن املعلومات واالتصاالت تدريباً
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ختطط مديرية خدمات الثروة احليوانية، حتت إشراف وزارة مصائد األمساك والثروة             -٦٠
وس واملـاعز   البقر واجلـام  ( من املزارعات على تربية املاشية       ١٥٦ ٢٢٤احليوانية، لتدريب   

 ١٧ ٧٢١كما ستدرب املديرية خالل الفترة نفسها       . ٢٠١٢-٢٠١١خالل الفترة   ) والغنم
  .من املزارعات العامالت يف تربية الدواجن

يقوم جملس بنغالديش لتربية دودة القز ومعهد بنغالديش للبحوث والتدريب يف تربية             -٦١
  . التدريب للمرأةدودة القز، حتت إشراف وزارة املنسوجات واجلوت، بتوفري

ينظم جملس بنغالديش الوطين للرعاية االجتماعية، حتـت إشـراف وزارة الرعايـة        -٦٢
 سـيدة خـالل     ١٤٦ على املهارات للمنظمات التطوعية استفادت منه        االجتماعية، تدريباً 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٥السنوات املالية 
رانغامايت (ل شيتاغونغ    يف منطقة تال   تنظم هيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة تدريباً       -٦٣

  .لنساء الشعوب األصلية عن تنمية األعمال احلرة وإدارة األعمال) وخاغراتشاري

   من قائمة القضايا٢٢الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 ميكن على النحو التايل قياس مدى جناح برامج معينة، وهي بدل الترمـل؛ وبـدل                 -٦٤

  .اعة؛ وإعانات األشخاص ذوي اإلعاقةالشيخوخة؛ وبدل األمومة والرض
 يقدم هذا الربنامج الدعم للمعوزات واألرامل املقيمـات يف دوائـر            - بدل الترمل   -٦٥

، ٢٠١٠-٢٠٠٩وخالل السنة املالية .  تاكا شهريا٣٠٠ًالبلديات واجملتمعات من خالل منح 
  . مليون تاكا٣,٣١٢ سيدة مبخصص بلغ ٩٢٠ ٠٠٠مشل الربنامج ما جمموعه 

 ألكثر من مليوين شخص تتجاوز      ٢٠٠٤-٢٠٠٣وبدأ صرف بدل الشيخوخة يف        -٦٦
وُينفق اجلانب األكرب من البدل على الغذاء والرعاية        .  ونصفهم من النساء    عاماً ٦٥أعمارهم  
وعمل بعض املستفيدين على حيازة أصول مثل الدواجن واملاشية من أجـل إدرار             . الصحية

  .الدخل ألسرهم املعيشية
 شخص حيصل كل منـهم      ٢٠٠ ٠٠٠ لصرف إعانات األشخاص ذوي اإلعاقة      وُت  -٦٧

  . تاكا شهريا٢٢٠ًعلى 
، ستركز احلكومة بشكل خـاص      ٢٠١٠ ملشروع سياسة العمل الوطنية لعام       وفقاًو  -٦٨

  . على الضمان االجتماعي للعامالت احملرومات واملعوقات واملسنات
 ٢٠٠٧لطفل هذا الربنـامج يف عـام         بدأت وزارة شؤون املرأة وا     -بدل األمومة     -٦٩

ويقـدم  . للتقليل من معدل وفيات الفقراء من األمهات واألطفال، ولتعزيز الرضاعة الطبيعية          
، حصل ما يصل    ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف السنة املالية    . انـا سنت ـالدعم على مدى دورة مدهت    

د وسـيزيد عـد   .  تاكا شهريا لكل منـهن     ٣٥٠ من احلوامل الفقريات على      ٤٥ ٠٠٠إىل  
  .٢٠١١-٢٠١٠ خالل السنة املالية ٨٨ ٠٠٠املستفيدات مرة أخرى ليصل إىل 
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  تاكا شهرياً  ٣٥٠ بدأت إدارة شؤون املرأة هذا الربنامج الذي يقدم          -بدل الرضاعة     -٧٠
لتحسني احلالة الصحية لألم املرضعة وأطفاهلا، وتستفيد منه العامالت يف جمـال املالبـس يف    

  .مدينة دكا

   من قائمة القضايا٢٣قضايا املثارة يف الفقرة الرد على ال    
تنظم وزارة شؤون املرأة والطفل محلة خاصة إلنشاء روابط جتارية للمـرأة علـى                -٧١

  .الصعيد الشعيب

  املساواة أمام القانون ويف الشؤون املدنية    

   من قائمة القضايا٢٤الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 مبنح اجلنسية   ، الذي يضم بنداً   ٢٠٠٩لعام  ) املعدل(انون اجلنسية   أقر جملس الوزراء ق     -٧٢

ومبوجب القانون املعدل، حيق اآلن ألطفال      . ألطفال أي سيدة بنغالديشية متزوجة من أجنيب      
 ٥ للمـادة  وفقاًو. السيدة البنغالديشية املتزوجة من أجنيب احلصول على اجلنسية البنغالديشية        

، كان أطفال الرجل البنغالديشي املتزوج من أجنبية هم فقط          ١٩٥١من قانون اجلنسية لعام     
من حيق هلم احلصول على اجلنسية البنغالديشية، وعّدل جملس الوزراء ذلك يف اجتماعه الذي              

  .٢٠٠٩فرباير / شباط١١عقد يف 
 على مسألة حصول زوج السيدة البنغالديشية األجنيب علـى          وال يزال العمل جارياً     -٧٣

  .الديشيةاجلنسية البنغ

   من قائمة القضايا٢٦الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 للقوانني القائمة، حيق للمرأة إدارة ممتلكاهتا اخلاصة أو املوروثـة دون تـدخل              وفقاً  -٧٤

  .الرجل أو موافقته
كما تتماثل القيود على إدارة املمتلكات للمرأة والرجل، وذلك يف حالة املمتلكات              -٧٥

  .بشكل مشترك أو املوروثة أو املستأجرةاململوكة 

  الريفيات واملسنات وغريهن من احملرومات    

   من قائمة القضايا٢٧الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
، التابع ملكتب اإلحصاءات    ٢٠٠٧ لنظام تسجيل األحوال املدنية بالعينات لعام        وفقاً  -٧٦

 ٦,٢٤ للمرأة الريفيـة و    ٨,٦٣ نسمة   ١ ٠٠٠ يف بنغالديش، بلغ املعدل اخلام لإلعاقة لكل      
وفيما خيص  . ٨,٠٤ نسمة من النساء فكان      ١ ٠٠٠أما انتشار اإلعاقة لكل     . للمرأة احلضرية 
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اء، ُوجد أن الفئة العمريـة مـن        ـ نسمة للنس  ١ ٠٠٠معدل اإلعاقة حسب األعمار لكل      
  . ٤٦,٤٠ فما فوق لديها املعدل األعلى وهو  عاما٦٠ًالبالغني 

تورد املرحلة الثانية من االستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلد من الفقر اإلجـراءات            و  -٧٧
  :املقترحة التالية يف قطاع الصحة فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة

تعزيز الكشف املبكر ألعراض اإلعاقة وتوفري خدمات إعادة التأهيل الطـيب            •
  األولية

  تنفيذ برنامج تغذية للحوامل •
 من األطباء واملمرضات وغريهم من مقدمي الرعاية للتعامـل          تعيني متدربني  •

  مع مسائل اإلعاقة
استحداث خدمات الدعم اليت توفرها األجهزة واملعدات املُِعينة يف املراكـز            •

  .الصحية
  :وميكن أن حتصل احملرومات من النساء والفتيات على مزايا يف جمال التعليم ومنها  -٧٨

  ملعوقاتبرنامج املرتبات للطالبات ا •
   االقتصادي-مراكز تدريب للمرأة يف امليدان االجتماعي  •
  مركز للتدريب املهين واإلنتاج للمعوزات •
  .مراكز تدريب وإعادة تأهيل الفتيات احملرومات اجتماعياً •

وتفيد املرحلة الثانية من االستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلد من الفقر بـأن هنـاك                -٧٩
يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من االسـتفادة مـن كـل مرافـق             تدابري سيجري اختاذها ل   

  .املعلومات واالتصاالت، واخلدمات التعليمية يف املدارس اخلاصة واملتكاملة، والتأهيل املهين
وفيما يلي األنواع املختلفة من املزايا االجتماعية الـيت ميكـن أن حتـصل عليهـا                  -٨٠

  :احملرومات، مبن فيهن املسنات
 ألكثر من مليوين شـخص      ٢٠٠٤-٢٠٠٣ الشيخوخة يف    بدأ صرف بدل   •

وُينفق اجلانب األكرب مـن   . ، ونصفهم من النساء    عاماً ٦٥تتجاوز أعمارهم   
وعمل بعض املستفيدين علـى حيـازة       . البدل على الغذاء والرعاية الصحية    

  أصول مثل الدواجن واملاشية من أجل إدرار الدخل ألسرهم املعيشية
 شخص حيصل كل    ٢٠٠ ٠٠٠ ل ذوي اإلعاقة    وُتصرف إعانات األشخاص   •

   تاكا شهريا٢٢٠منهم على 
  صرف إعانات ملن مير بضائقة من املناضلني يف سبيل احلرية •
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  )دور الرعاية اآلمنة(هتيئة ظروف االحتجاز اآلمن للسيدات واملراهقات  •
  )املشتغالت باجلنس (وضع برنامج للمحرومات اجتماعياً •

ن االستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلد من الفقر بأنه سيجري         وتفيد املرحلة الثانية م     -٨١
توفري خدمات من قبيل ضبط املُِعينات واألجهزة الصناعية ومنح االئتمـان البـالغ الـصغر               

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل برامج التأهيل األهلية يف املناطق الريفية
ستركز احلكومة بشكل خـاص     ،  ٢٠١٠ ملشروع سياسة العمل الوطنية لعام       وفقاًو  -٨٢

  . على الضمان االجتماعي للعامالت احملرومات واملعوقات واملسنات

  نساء األقليات والشعوب األصلية    

   من قائمة القضايا٢٨الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
ءات تقترح املرحلة الثانية من االستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلد من الفقر اختاذ إجرا             -٨٣

مثل العاملني يف جمـاالت غـسل املالبـس         (لدعم الفئات اليت تعاين احلرمان والفقر املدقع        
ممـن  ) وإصالح األحذية وتصفيف الشعر وغريهم من املنتمني للطبقات الـدنيا التقليديـة           

مـن  (وتشمل تلك اإلجراءات توفري مرافق اإليـواء  . يتعرضون للظلم االجتماعي والتهميش   
والتنسيق والرصـد   ) حكومية يف سياق مشروع املستوطنات اجلاري     خالل ختصيص أراض    

من خالل أجهزة احلكم احمللي واملنظمات غري احلكومية لتمكني هؤالء األشـخاص مـن              (
  ).املشاركة يف أنشطة التنمية

وحتدد املرحلة الثانية من االستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلد من الفقـر جمـاالت                -٨٤
  :لتالية فيما يتعلق بتناول قضايا اجملتمعات األصليةالنشاط الرئيسية ا

والتصديق على اتفاقية العمل    ) ٢٠٠٧(تنفيذ إعالن حقوق الشعوب األصلية       •
  ١٦٩الدولية رقم 

إعمال احلقوق املتعلقة باألرض من خالل صياغة سياسة لألراضي ووضـع            •
  نظام آمن حليازة األراضي

  متكني اجملتمعات األصلية •
   البشريةبرنامج التنمية •
  اللغات وحصول األطفال على التعليم •
  الكهربة واالتصاالت •
  شبكات األمان وبرامج املساعدات الغذائية •
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  التنمية الريفية واألنشطة االقتصادية غري الزراعية •
  التوسع يف االئتمان البالغ الصغر •
  .تنمية السياحة •

ختصة األخرى يف   تعمل وزارة شؤون منطقة تالل شيتاغونغ إىل جانب الوزارات امل           -٨٥
احلكومة على تنفيذ أنشطة منتظمة ومشاريع إمنائية متنوعة يف املنطقة مبا يفيد نساء الشعوب              

  :وفيما يلي بعض تلك املشاريع. األصلية من خالل توفري اخلدمات االجتماعية
مشروع التنمية االجتماعية الذي ينفذه جملس تنمية منطقة تالل شـيتاغونغ            •

تدائي، والتعليم االبتدائي والثانوي، وتنمية مـصادر امليـاه         التعليم قبل االب  (
الطبيعية، وتوزيع مراحيض البالط، وتدريب العاملني يف خدمة اجملتمعـات          

  )احمللية
  مشروع التنمية الريفية الذي ينفذه جملس اإلقليم •
بنـاء  (تعزيز التنمية وبناء الثقة الذي ينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي             •

ت والنهوض بالدور الذي تضطلع به مؤسسات منطقة تالل شيتاغونغ          القدرا
 لتنمية اجملتمعات املتعددة، وتيسري عملية متكني اجملتمع لتحقيق االعتماد          دعماً

على الذات، وتيسري أعمال بناء الثقة من أجل حل املشاكل اليت طال أمدها             
  )هبدف حتقيق التنمية واالستدامة يف منطقة تالل شيتاغونغ

  التخصيص اجملمع جمللس تنمية منطقة تالل شيتاغونغ •
  التخصيص اجملمع جملالس احلكم احمللي •
األنشطة االعتيادية لوكاالت حكومة بنغالديش مثل جملس تنميـة مـصادر            •

الطاقة، وإدارة اإلرشاد الزراعي، وإدارة هندسة احلكم احمللي، وإدارة هندسة          
لصغرية والصناعات املرتليـة،    الصحة العامة، وشركة بنغالديش للصناعات ا     

واجمللس الوطين للرياضة، وجملس بنغالديش لتربيـة دودة القـز، ومعهـد            
بنغالديش للبحوث والتـدريب يف تربيـة دودة القـز، وإدارة اخلـدمات             
االجتماعية، وجملس بنغالديش للتنمية الريفية، ومعهد بـنغالديش لبحـوث          

  . املقاطعات والبلدياتقصب السكر، وشركة بنغالديش للسياحة، وجمالس
تدير وزارة شؤون املرأة والطفل برنامج األمن الغذائي للنـهوض بالفئـات             •

وحتصل الرابطات النـسائية    . الضعيفة، وبدالت األمومة للحوامل الفقريات    
  .  على منح خاصة للترويج ملنتجاهتن من الصناعات اليدويةسنوياً

مركـز التـدريب علـى       " بعنوان تنفذ وزارة املنسوجات واجلوت مشروعاً     •
لتنمية احلياكة على   " منتجات النول اليدوي ووضع تصميماهتا وعرضها وبيعها      
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 مـن   ٣٦٠ ل وسيوفر ذلك املشروع تدريباً   . طراز املانيبور يف مقاطعة سيلهيت    
  .العامالت يف جمال النسيج

 يف منطقـة تـالل شـيتاغونغ        وتنظم هيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة تـدريباً        -٨٦
  .لنساء الشعوب األصلية عن تنمية األعمال احلرة وإدارة األعمال) رانغامايت وخاغراتشاري(

  الزواج والعالقات األسرية    

   من قائمة القضايا٢٩الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
وقد ُعدل هذا   .  من قوانني األحوال الشخصية    ١٩٨٥يعد قانون حمكمة األسرة لعام        -٨٧

، وهو ينص على إنشاء حماكم األسرة اليت تتمتع باختصاص حصري           ١٩٨٩ام  القانون يف ع  
نصيب األرملة من تركة الزوج؛     ) ج(رد حقوق الزوجية؛    ) ب(فسخ الزواج؛   ) أ: (فيما يلي 

وتشمل العناصر املختلفة إقامة الدعاوى     . الوصاية على األطفال وحضانتهم   ) ه(النفقة؛  ) د(
، واإلفادات اخلطية، وتبعات عدم حضور األطـراف،        وإصدار أوامر احلضور واإلخطارات   

وإجراءات ما قبل احملاكمة، واحملاكمات يف جلسات سرية، وتسجيل الـشهادة، واختتـام             
احملاكمة، وقرارات التوفيق، وكتابة األحكام، وإنفاذ القرارات، واالستئناف، وسلطة استدعاء          

م تطبيقها، واملثول من خالل وكيـل،       الشهود، وإهانة احملكمة، وتطبيق قوانني معينة أو عد       
ورسوم احملكمة، وإحالة أو وقف الدعاوى واالستئنافات، وسلطة وضع القواعد، واألحكام           

  .املتعلقة بالقضايا اليت مل يبت فيها، إىل غري ذلك
وميتد نطاق ذلك القانون ليشمل البلد بأسره فيما عدا املقاطعات الثالث يف منطقـة            -٨٨

غامايت وبانداربان وخاغراتشاري، حيث تتبع اجملتمعات األصلية اليت تـضم          التالل، وهي ران  
وال ميكن دمج تلك الـنظم      .  عن بعضها بعضاً   بوذيني وقبائل خمتلفة نظم زواج ختتلف كثرياً      

  .املتباينة يف قانون موحد لألسرة

        


