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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 
 
 

 من اتفاقية القضاء على ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 التقريران الدوريان اخلامس والسادس اجملمعان للدول األطراف

 إضافة
 *الصني

 
 

 
 
 

تلقـت األمانـة العامـة التقريـرين الـدوريني اجملمعـني اخلـامس              تلقـت األمانـة العامـة التقريـرين الـدوريني اجملمعـني اخلـامس              . . ون حتريـر رمسـي    ون حتريـر رمسـي    هذه الوثيقة صـادرة د    هذه الوثيقة صـادرة د     ** 
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤فرباير فرباير // شباط شباط٤٤والسادس للصني يف والسادس للصني يف 

، الـذي نظـرت     ، الـذي نظـرت     CEDAW/C/5/Add.14لالطالع على التقرير األو يل املقدم من حكومـة الصـني انظـر             لالطالع على التقرير األوَّيل املقدم من حكومـة الصـني انظـر               
ــة   ــة يف دورهتــا الثالث ــه اللجن ــة  في ــة يف دورهتــا الثالث ــه اللجن ــاين  . . في ــدوري الث ــر ال ــاين  ولالضــطالع علــى التقري ــدوري الث ــر ال ـــكومة الصــني انظــر   ولالضــطالع علــى التقري ـــكومة الصــني انظــر    املقــدم مــن حـ  املقــدم مــن حـ

CEDAW/C/13/Add.26    ــة عشــرة ــا احلادي ــة يف دورهت ــه اللجن ــذي نظــرت في ــة عشــرة    ، ال ــا احلادي ــة يف دورهت ــه اللجن ــذي نظــرت في ــرين  . . ، ال ــى التقري ــرين  ولالضــطالع عل ــى التقري ولالضــطالع عل
ــر        ــني انظـــ ــة الصـــ ــن حكومـــ ــدمني مـــ ــع املقـــ ــث والرابـــ ــني الثالـــ ــدوريني اجملمعـــ ــر       الـــ ــني انظـــ ــة الصـــ ــن حكومـــ ــدمني مـــ ــع املقـــ ــث والرابـــ ــني الثالـــ ــدوريني اجملمعـــ   CEDAW/C/CHN/3-4الـــ

ولالضـطالع  ولالضـطالع  . . دورهتـا الثانيـة عشـرة   دورهتـا الثانيـة عشـرة    اللـذين نظـرت فيهمـا اللجنـة يف      اللـذين نظـرت فيهمـا اللجنـة يف     CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2وو
 ..CEDAWC/CHN/5-6على التقريريني الدوريني اخلامس والسادس املقدمني من حكومة الصني انظر على التقريريني الدوريني اخلامس والسادس املقدمني من حكومة الصني انظر 
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  **منشور إلدارة التعداد واإلحصاءمنشور إلدارة التعداد واإلحصاء -املرفق الثالث املرفق الثالث 
 

__________ 
 ..مل يقد م هذا املرفق مع التقريرمل يقدَّم هذا املرفق مع التقرير   ** 
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 مقدمةمقدمة
 مــن اتفاقيــة القضــاء  مــن اتفاقيــة القضــاء ١٨١٨  هــذا التقريــر هــو أول تقريــر يقــدم مبوجــب أحكــام املــادةهــذا التقريــر هــو أول تقريــر يقــدم مبوجــب أحكــام املــادة -  ١١

، مـن مجهوريـة الصـني       ، مـن مجهوريـة الصـني       ))املشـار إليهـا فيمـا بعـد باالتفاقيـة         املشـار إليهـا فيمـا بعـد باالتفاقيـة         ((على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        
وهـو يشـمل الفتـرة مـن        وهـو يشـمل الفتـرة مـن        . . الشعبية، فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية يف منطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة            الشعبية، فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية يف منطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة            

 ..٢٠٠٣٢٠٠٣يناير يناير // كانون الثاين كانون الثاين٣١٣١ إىل  إىل ١٩٩٩١٩٩٩ديسمرب ديسمرب // كانون األول كانون األول٢٠٢٠
، علـى أن يبـدأ سـرياهنا        ، علـى أن يبـدأ سـرياهنا        ١٩٩٩١٩٩٩أبريـل   أبريـل   // نيسـان   نيسـان  ٢٧٢٧طبقت االتفاقية علـى مكـاو يف        طبقت االتفاقية علـى مكـاو يف         -  ٢٢

ــا يف  ــا يف عليه ــار٢٧٢٧عليه ــار أي ــايو // أي ــايو م ــدد     . . ١٩٩٩١٩٩٩م ــة يف الع ــدد     ويف نفــس الوقــت نشــر نــص االتفاقي ــة يف الع ــن ٣٧٣٧ويف نفــس الوقــت نشــر نــص االتفاقي ــن  م  م
 ..١٩٩٨١٩٩٨سبتمرب سبتمرب // أيلول أيلول١٤١٤اجلريدة الرمسية ملكاو املؤرخ اجلريدة الرمسية ملكاو املؤرخ 

 األمـني العـام      األمـني العـام      أبلغت مجهورية الصني الشعبية     أبلغت مجهورية الصني الشعبية    ١٩٩٩١٩٩٩أكتوبر  أكتوبر  // تشرين األول   تشرين األول  ١٩١٩يف  يف   -  ٣٣
لألمــم املتحــدة بأهنــا ســتتوىل املســؤولية عــن احلقــوق وااللتزامــات الدوليــة الناشــئة عــن التنفيــذ   لألمــم املتحــدة بأهنــا ســتتوىل املســؤولية عــن احلقــوق وااللتزامــات الدوليــة الناشــئة عــن التنفيــذ   
املستمر لالتفاقية يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة، حينئذ إثر إعالهنـا بـأن الـتحفظ الـذي أبدتـه          املستمر لالتفاقية يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة، حينئذ إثر إعالهنـا بـأن الـتحفظ الـذي أبدتـه          

علـى منطقـة مكـاو    علـى منطقـة مكـاو    مـن االتفاقيـة سـينطبق أيضـا       مـن االتفاقيـة سـينطبق أيضـاً      ) ) ١١ ( (٢٩٢٩مجهورية الصني الشعبية بشـأن املـادة        مجهورية الصني الشعبية بشـأن املـادة        
 ..اإلدارية اخلاصةاإلدارية اخلاصة

ينبغــي قــراءة هــذا التقريــر، الــذي أعــد وفقــا  للمبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بشــكل    ينبغــي قــراءة هــذا التقريــر، الــذي أعــد وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بشــكل     -  ٤٤
ــة        ــة املعني ــيت اعتمــدهتا اللجن ــة، ال ــدول األطــراف يف االتفاقي ــة مــن ال ــارير املقدم ــة       ومضــمون التق ــة املعني ــيت اعتمــدهتا اللجن ــة، ال ــدول األطــراف يف االتفاقي ــة مــن ال ــارير املقدم ومضــمون التق

ــرأة     ــد املــــ ــز ضــــ ــى التمييــــ ــاء علــــ ــرأة    بالقضــــ ــد املــــ ــز ضــــ ــى التمييــــ ــاء علــــ ــة يف ا,CEDAW/C/7/Rev.3((بالقضــــ ــة يف ا، املُجمَّعــــ ــة ، امل جم عــــ ــة لوثيقــــ لوثيقــــ
HRI/GEN/2/Rev.1((              مقترنا  بـالفرع الثالـث مـن التنقـيح الثـاين للوثيقـة األساسـية الـيت قدمتـها              ، مقترناً بـالفرع الثالـث مـن التنقـيح الثـاين للوثيقـة األساسـية الـيت قدمتـها ،

 ).).HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2((مجهورية الصني الشعبية إىل األمني العام لألمم املتحدة مجهورية الصني الشعبية إىل األمني العام لألمم املتحدة 
ما زالت املعلومـات املدرجـة يف التقـارير السـابقة عـن الصـني، فيمـا يتعلـق مبنطقـة            ما زالت املعلومـات املدرجـة يف التقـارير السـابقة عـن الصـني، فيمـا يتعلـق مبنطقـة             -  ٥٥

 اإلدارية اخلاصة، عن تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنصـري                 اإلدارية اخلاصة، عن تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنصـري                مكاومكاو
))CERD/C/357/Add.4 ( (       واالتفاقية الدولية حلقـوق الطفـل       واالتفاقية الدولية حلقـوق الطفـل))______________ ( (    ،صـحيحة وحديثـة،    صـحيحة وحديثـة

 ..وال ينبغي الرجوع إىل تلك التقارير عند االنطباق فيما يتعلق باملسائل ذات الصلةوال ينبغي الرجوع إىل تلك التقارير عند االنطباق فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة
  واألرقام األساسية واألرقام األساسية احلقائق احلقائق-الفرع األول الفرع األول 

كما ذكـر أعـاله، يتضـمن الفـرع الثالـث مـن وثيقـة الصـني األساسـية املعلومـات                     كما ذكـر أعـاله، يتضـمن الفـرع الثالـث مـن وثيقـة الصـني األساسـية املعلومـات                      -  ٦٦
العامة املتعلقـة بـاإلقليم والسـكان واهليكـل السياسـي وإطـار محايـة حقـوق اإلنسـان، يف النظـام            العامة املتعلقـة بـاإلقليم والسـكان واهليكـل السياسـي وإطـار محايـة حقـوق اإلنسـان، يف النظـام            

 ..القانوين ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصةالقانوين ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصة
الـذي أ درجـت نتائجـه    الـذي أُدرجـت نتائجـه     ( (٢٠٠١٢٠٠١ي يف عـام  ي يف عـام  بيد أنه، استنادا  إىل التعداد الـذي أجـر    بيد أنه، استناداً إىل التعداد الـذي أجـر     -  ٧٧

ولـذا فقـد أرفقـت      ولـذا فقـد أرفقـت      . . ، سـجلت بعـض التعـديالت اإلحصـائية        ، سـجلت بعـض التعـديالت اإلحصـائية        ))٢٠٠٢٢٠٠٢يف النصف الثاين من عام      يف النصف الثاين من عام      
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وكـذلك احلوليتـان    وكـذلك احلوليتـان    ” ” ٢٠٠١٢٠٠١تعـداد   تعـداد   ““هبذا التقرير النتائج اإلمجاليـة ذات الصـلة، وهـي منشـور             هبذا التقرير النتائج اإلمجاليـة ذات الصـلة، وهـي منشـور             
اد ملنطقـة مكـاو   اد ملنطقـة مكـاو   ، اللتان أصـدرهتما إدارة اإلحصـاء والتعـد   ، اللتان أصـدرهتما إدارة اإلحصـاء والتعـد   ٢٠٠١٢٠٠١ و  و ٢٠٠٠٢٠٠٠اإلحصائيتان لعامي   اإلحصائيتان لعامي   

 ..اإلدارية اخلاصةاإلدارية اخلاصة
عالوة على ذلك وفيما يتعلق بكل مادة من مواد االتفاقية فإن املعلومـات املقدمـة               عالوة على ذلك وفيما يتعلق بكل مادة من مواد االتفاقية فإن املعلومـات املقدمـة                -  ٨٨

 ..ذات صلة حمدثةذات صلة حمدثة
  تنفيذ أحكام االتفاقية يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة تنفيذ أحكام االتفاقية يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة–الفرع الثاين الفرع الثاين 

 ز ضد املرأةز ضد املرأةالتدابري التشريعية الرامية إىل القضاء على التمييالتدابري التشريعية الرامية إىل القضاء على التميي: : ٢٢ و و١١املادتان املادتان 
 أنشئت منطقة مكاو اإلداريـة اخلاصـة وبـدأ           أنشئت منطقة مكاو اإلداريـة اخلاصـة وبـدأ          ١٩٩٩١٩٩٩ديسمرب  ديسمرب  // كانون األول   كانون األول  ٢٠٢٠يف  يف   -  ٩٩

، ح ددت يف ذلـك القـانون خمتلـف     ، ُحددت يف ذلـك القـانون خمتلـف     ””بلد واحد ونظامان  بلد واحد ونظامان  ““سريان قانوهنا األساسي، ووفقا  ملبدأ      سريان قانوهنا األساسي، ووفقاً ملبدأ      
 ..املبادئ والسياسات واألحكام اليت ستطبق على منطقة مكاو اإلدارية اخلاصةاملبادئ والسياسات واألحكام اليت ستطبق على منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة

وال وال . . ي طبيعـة دسـتورية، وبـذلك فإنـه يسـود علـى سـائر القـوانني                ي طبيعـة دسـتورية، وبـذلك فإنـه يسـود علـى سـائر القـوانني                للقانون األساس للقانون األساس  -  ١٠١٠
جيوز أن يتعـارض معـه أي قـانون أو مرسـوم أو الئحـة إداريـة أو صـك معيـاري ملنطقـة مكـاو                          جيوز أن يتعـارض معـه أي قـانون أو مرسـوم أو الئحـة إداريـة أو صـك معيـاري ملنطقـة مكـاو                          

 )).)).٢٢ ( (١١١١املادة املادة ((اإلدارية اخلاصة اإلدارية اخلاصة 
 مــن القــانون األساســي علــى اســتمرار ســريان الصــكوك التشــريعية  مــن القــانون األساســي علــى اســتمرار ســريان الصــكوك التشــريعية ٨٨تــنص املــادة تــنص املــادة  -  ١١١١

مــن الصــكوك املعياريــة، الــيت كانــت نافــذة مــن قبــل يف مكــاو، باســتثناء مــا  مــن الصــكوك املعياريــة، الــيت كانــت نافــذة مــن قبــل يف مكــاو، باســتثناء مــا  واإلداريــة وغريهــا واإلداريــة وغريهــا 
يتعــارض منــها مــع القــانون األساســي أو مــا خضــع منــها ألي تعــديل مــن جانــب املشــرع أو    يتعــارض منــها مــع القــانون األساســي أو مــا خضــع منــها ألي تعــديل مــن جانــب املشــرع أو    

ومـن  ومـن  . . اهليئات املختصة األخرى يف منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة، وفقـا  لإلجـراءات القانونيـة        اهليئات املختصة األخرى يف منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة، وفقـاً لإلجـراءات القانونيـة        
: : انني الســارية يف منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة هــيانني الســارية يف منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة هــي بــأن القــو بــأن القــو١٨١٨جهــة أخــرى تقضــي املــادة جهــة أخــرى تقضــي املــادة 

 منـه،   منـه،  ٨٨القانون األساسي والقوانني اليت كانت سارية مـن قبـل يف مكـاو، حسـبما تـنص املـادة         القانون األساسي والقوانني اليت كانت سارية مـن قبـل يف مكـاو، حسـبما تـنص املـادة         
أنظــر أيضــا  املــادة أنظــر أيضــاً املــادة ((فضــال  عــن القــوانني الــيت يســنها املشــرع يف منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة  فضــالً عــن القــوانني الــيت يســنها املشــرع يف منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة  

١٤٥١٤٥.(.( 
ــانون األساســي   -  ١٢١٢ ــى أحكــام الق ــانون األساســي  يترتــب عل ــى أحكــام الق ــاً اســتمرار ســريان النظــام   يترتــب عل ــا  اســتمرار ســريان النظــام    املــذكورة آنف  املــذكورة آنف

 ..القانوين مبوجب األحكام املشار إليها، وهو نظام القانون املدينالقانوين مبوجب األحكام املشار إليها، وهو نظام القانون املدين
  ٢٠٢٠، الصــادر يف ، الصــادر يف ١٩٩٩١٩٩٩حــد د قــانون إعــادة التوحيــد، القــانون رقــم واحــد لســنة حــدَّد قــانون إعــادة التوحيــد، القــانون رقــم واحــد لســنة  -  ١٣١٣

ديســمرب، القــوانني وغريهــا مــن الصــكوك املعياريــة الــيت كانــت ســارية مــن قبــل  ديســمرب، القــوانني وغريهــا مــن الصــكوك املعياريــة الــيت كانــت ســارية مــن قبــل  //كــانون األولكــانون األول
ومـع ذلـك    ومـع ذلـك    . . وقد ألغيت هـذه القـوانني نتيجـة لـذلك         وقد ألغيت هـذه القـوانني نتيجـة لـذلك         . .  أهنا تتعارض مع القانون األساسي      أهنا تتعارض مع القانون األساسي     واعتربواعترب

يعترف قانون إعادة التوحيـد بأنـه فيمـا يتعلـق بـبعض القـوانني التشـريعية امللغـاة، فإنـه يف حالـة                 يعترف قانون إعادة التوحيـد بأنـه فيمـا يتعلـق بـبعض القـوانني التشـريعية امللغـاة، فإنـه يف حالـة                 
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عدم وجود تشريع جديد، ميكن ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصـة أن تعـاجل املواضـيع الـيت تنظمهـا                   عدم وجود تشريع جديد، ميكن ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصـة أن تعـاجل املواضـيع الـيت تنظمهـا                   
 . . واضيع، وفقا  للمبادئ الواردة يف القانون األساسي، استنادا  إىل املمارسات السابقةواضيع، وفقاً للمبادئ الواردة يف القانون األساسي، استناداً إىل املمارسات السابقةتلك املتلك امل
ينبغي تأكيـد أنـه ال يتعلـق أيـا  مـن القـوانني املعياريـة امللغـاة حبقـوق اإلنسـان بـأي                        ينبغي تأكيـد أنـه ال يتعلـق أيـاً مـن القـوانني املعياريـة امللغـاة حبقـوق اإلنسـان بـأي                         -  ١٤١٤

 ..شكل من األشكالشكل من األشكال
 مـــ ن القـــانون  ِمـــن القـــانون ٤٤مـــن بـــني املبـــادئ العامـــة للمنطقـــة ذاهتـــا، حســـبما تـــنص املـــادة مـــن بـــني املبـــادئ العامـــة للمنطقـــة ذاهتـــا، حســـبما تـــنص املـــادة  -  ١٥١٥
ساسي، مبدأ ضمانات منطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة حلقـوق وحريـات املقـيمني يف املنطقـة                    ساسي، مبدأ ضمانات منطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة حلقـوق وحريـات املقـيمني يف املنطقـة                    األاأل

 ..وغريهم من األشخاص املوجودين يف املنطقة، وفقا  للقانونوغريهم من األشخاص املوجودين يف املنطقة، وفقاً للقانون
للحقــوق للحقــوق ““يتضــمن الفصــل الثالــث مــن القــانون األساســي، املكــرس خصيصــا        يتضــمن الفصــل الثالــث مــن القــانون األساســي، املكــرس خصيصــاً        -  ١٦١٦

 تـنص علـى احلـق األساسـي يف           تـنص علـى احلـق األساسـي يف          ، أحكاما صـرحية ال    ، أحكاما صـرحية ال    ””والواجبات األساسية للمقيمني يف املنطقة    والواجبات األساسية للمقيمني يف املنطقة    
املساواة وعدم التمييز القائم على اجلنسية أو األصـل أو العـرق أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدين أو               املساواة وعدم التمييز القائم على اجلنسية أو األصـل أو العـرق أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدين أو               
ــة أو املســتوى التعليمــي أو الوضــع االقتصــادي أو الظــروف     ــدة السياســية أو األيديولوجي ــة أو املســتوى التعليمــي أو الوضــع االقتصــادي أو الظــروف    العقي ــدة السياســية أو األيديولوجي العقي

سية أخـرى تعـرب عـن       سية أخـرى تعـرب عـن       فحسب بل أيضا  على عدة حقوق وحريات أسا       فحسب بل أيضاً على عدة حقوق وحريات أسا       ) ) ٢٥٢٥املادة  املادة  ((االجتماعية  االجتماعية  
وهذا هو، يف مجلة أمور، حـال املسـاواة فيمـا يتعلـق             وهذا هو، يف مجلة أمور، حـال املسـاواة فيمـا يتعلـق             . . متالزمات املساواة القانونية واالجتماعية   متالزمات املساواة القانونية واالجتماعية   

 ::مبا يليمبا يلي
 ؛؛))٢٦٢٦املادة املادة ((حق الفرد يف االقتراع ويف ترشيح نفسه لالنتخاب حق الفرد يف االقتراع ويف ترشيح نفسه لالنتخاب  - 
وحريـــة التعـــبري عـــن الـــرأي وتكـــوين اجلمعيـــات واالنضـــمام إليهـــا والقيـــام وحريـــة التعـــبري عـــن الـــرأي وتكـــوين اجلمعيـــات واالنضـــمام إليهـــا والقيـــام  - 
 ؛؛))٢٧٢٧ادة ادة املامل((مبظاهرات مبظاهرات   
 وضمان حرمة احلرية الشخصية وحظر االعتقال التعسفي أو غري وضمان حرمة احلرية الشخصية وحظر االعتقال التعسفي أو غري  - 
ــة          ــام احملكم ــول أم ــرد يف املث ــن حــق الف ــانوين واالحتجــاز أو احلــبس فضــالً ع ــة        الق ــام احملكم ــول أم ــرد يف املث ــن حــق الف ــانوين واالحتجــاز أو احلــبس فضــال  ع الق
 ؛؛))٢٨٢٨املادة املادة ((إنسانية إنسانية  وحظر التعذيب واملعاملة الالوحظر التعذيب واملعاملة الال  
 ؛؛))٣٣٣٣املادة املادة ((وحرية التنقل وحرية التنقل  - 
 ؛؛))٣٤٣٤دة دة املااملا((وحرية الضمري والعقيدة الدينية وحرية الضمري والعقيدة الدينية  - 
 ؛؛))٣٥٣٥املادة املادة ((وحرية اختيار املهنة والعمل وحرية اختيار املهنة والعمل  - 
 وضمان اللجوء إىل القانون والوصول إىل احملاكم واحلصول على وضمان اللجوء إىل القانون والوصول إىل احملاكم واحلصول على  - 
مســـاعدة احملـــامني حلمايـــة احلقـــوق واملصـــاحل املشـــروعة واحلـــق يف الوصـــول إىل  مســـاعدة احملـــامني حلمايـــة احلقـــوق واملصـــاحل املشـــروعة واحلـــق يف الوصـــول إىل   
 سبل االنتصاف القانونية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بأعمال السلطات سبل االنتصاف القانونية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بأعمال السلطات   
 ؛؛))٣٦٣٦املادة املادة ((والعاملني فيها والعاملني فيها التنفيذية التنفيذية  
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وحريـــة االخنـــراط يف التعلـــيم واملشـــاركة يف البحـــوث األكادمييـــة واإلبـــداع وحريـــة االخنـــراط يف التعلـــيم واملشـــاركة يف البحـــوث األكادمييـــة واإلبـــداع  - 
 ؛؛))٣٧٣٧املادة املادة ((األديب والفين واألنشطة الثقافية األخرى األديب والفين واألنشطة الثقافية األخرى   
 ؛؛))))١١ ( (٣٨٣٨املادة املادة ((وحرية التزوج واحلق يف تكوين أسرة حبرية وحرية التزوج واحلق يف تكوين أسرة حبرية  - 
 ..اخلاخل) ) ٣٩٣٩املادة املادة ((واحلق يف الرعاية االجتماعية وفقا  للقانون واحلق يف الرعاية االجتماعية وفقاً للقانون  - 

مـن القـانون األساسـي    مـن القـانون األساسـي    ) ) ٢٢ ( (٣٨٣٨جتـدر اإلشـارة، عـالوة علـى ذلـك، إىل أن املـادة       جتـدر اإلشـارة، عـالوة علـى ذلـك، إىل أن املـادة        -  ١٧١٧
تــنص صــراحة علــى محايــة إضــافية خاصــة حلقــوق املــرأة ومصــاحلها املشــروعة علــى املســتوى    تــنص صــراحة علــى محايــة إضــافية خاصــة حلقــوق املــرأة ومصــاحلها املشــروعة علــى املســتوى    

ويتمثل جـوهر هـذا املبـدأ علـى االعتـراف بـأن التفرقـة يف املعاملـة الزمـة وقانونيـة                      ويتمثل جـوهر هـذا املبـدأ علـى االعتـراف بـأن التفرقـة يف املعاملـة الزمـة وقانونيـة                      . . الدستوريالدستوري
 ..ض الفعلي عن التمييز وحتقيق املساواة احلقيقيةض الفعلي عن التمييز وحتقيق املساواة احلقيقيةللتعويللتعوي
 مــن القـانون األساسـي يتمتــع األشـخاص املوجـودون يف منطقــة      مــن القـانون األساسـي يتمتــع األشـخاص املوجـودون يف منطقــة     ٤٣٤٣طبقـا  للمـادة   طبقـاً للمـادة    -  ١٨١٨

مكـاو اإلداريـة اخلاصـة مـن غـري املقـيمني فيهـا، وفقـا  للقـانون، مبـا للمقـيمني فيهـا مـن حقــوق              مكـاو اإلداريـة اخلاصـة مـن غـري املقـيمني فيهـا، وفقـاً للقـانون، مبـا للمقـيمني فيهـا مـن حقــوق              
ــانون األساســي     ــات منصــوص عليهــا يف الفصــل الثالــث مــن الق ــانون األساســي    وحري ــات منصــوص عليهــا يف الفصــل الثالــث مــن الق وهــذا يعــين أن بعــض  وهــذا يعــين أن بعــض  . . وحري

احلقــوق واحلريــات، ال ســيما مــا لــه طــابع سياســي حمــض، قاصــر علــى املقــيمني، وعلــى وجــه  احلقــوق واحلريــات، ال ســيما مــا لــه طــابع سياســي حمــض، قاصــر علــى املقــيمني، وعلــى وجــه  
بيـد أنـه مـن الواضـح أن هـذا التمييـز ال يقـوم علـى                  بيـد أنـه مـن الواضـح أن هـذا التمييـز ال يقـوم علـى                  . . التحديد على املقـيمني فيهـا بصـفة دائمـة         التحديد على املقـيمني فيهـا بصـفة دائمـة         

 ..اجلنساجلنس
 يف  يف ال ختضــع احلقــوق األساســية املقــررة يف القــانون األساســي، مبــا يف ذلــك احلــق ال ختضــع احلقــوق األساســية املقــررة يف القــانون األساســي، مبــا يف ذلــك احلــق  -  ١٩١٩

) ) ١١ ( (٤٠٤٠والواقـع هـو أن املـادة        والواقـع هـو أن املـادة        . . املساواة وعدم التمييز، إال للقيود املنصوص عليهـا يف القـانون          املساواة وعدم التمييز، إال للقيود املنصوص عليهـا يف القـانون          
مــن القــانون األساســي تــنص علــى انطبــاق العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية   مــن القــانون األساســي تــنص علــى انطبــاق العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية   
والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــات العمــل الدوليــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــات العمــل الدوليــة 

من القانون األساسي بأنـه ال ميكـن        من القانون األساسي بأنـه ال ميكـن        ) ) ٢٢ ( (٤٠٤٠وتقضي املادة   وتقضي املادة   . . على منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة    على منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة    
تقييد حقوق وحريات املقيمني يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة إال مبقتضى القانون، وأن هـذه               تقييد حقوق وحريات املقيمني يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة إال مبقتضى القانون، وأن هـذه               

 ..القيود ال ميكن أن تتعارض مع أحكام تلك املعاهداتالقيود ال ميكن أن تتعارض مع أحكام تلك املعاهدات
ار إليهــا أعــاله فــإن أي تقليــل مــن قــدر أي ار إليهــا أعــاله فــإن أي تقليــل مــن قــدر أي وفقــا  ألحكــام القــانون األساســي املشــوفقــاً ألحكــام القــانون األساســي املشــ -  ٢٠٢٠

 ..امرأة يعترب حمظورا ، سواء  يف احلياة العامة والسياسية أو يف احلياة األسرية أو يف جمال العملامرأة يعترب حمظوراً، سواًء يف احلياة العامة والسياسية أو يف احلياة األسرية أو يف جمال العمل
الواقع هـو أن احلـق يف املسـاواة ويف عـدم التمييـز مل يعـاد الـنص عليـه صـراحة يف                        الواقع هـو أن احلـق يف املسـاواة ويف عـدم التمييـز مل يعـاد الـنص عليـه صـراحة يف                         -  ٢١٢١

 على مجيع مستويات النظـام القـانوين    على مجيع مستويات النظـام القـانوين   عدة قوانني عادية فحسب بل معرب عنه بالضرورة أيضا  عدة قوانني عادية فحسب بل معرب عنه بالضرورة أيضاً 
 ..ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصة، ال بوصفه حقا  فرديا  بل باعتباره أحد املبادئ األساسيةملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصة، ال بوصفه حقاً فردياً بل باعتباره أحد املبادئ األساسية

استنادا  إىل الكرامة االجتماعية لكل فرد ي فهم مبدأ املساواة بصورة عمليـة واسـعة    استناداً إىل الكرامة االجتماعية لكل فرد ُيفهم مبدأ املساواة بصورة عمليـة واسـعة     -  ٢٢٢٢
اسية أمام القانون فإنـه ينطـوي علـى         اسية أمام القانون فإنـه ينطـوي علـى         النطاق، ألنه إىل جانب معاملة مجيع األفراد باعتبارهم سو        النطاق، ألنه إىل جانب معاملة مجيع األفراد باعتبارهم سو        
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التزام بالتعويض عن االفتقار إىل التكافؤ يف الفرص، الناشئ عن أوجه الالمسـاواة الفعليـة ذات                التزام بالتعويض عن االفتقار إىل التكافؤ يف الفرص، الناشئ عن أوجه الالمسـاواة الفعليـة ذات                
وهــذا يســتلزم قيــام الســلطات العامــة بإزالــة أوجــه وهــذا يســتلزم قيــام الســلطات العامــة بإزالــة أوجــه . . الطبيعــة االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــةالطبيعــة االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة

 اإلعمـال الفعلـي للمسـاواة املنصـوص          اإلعمـال الفعلـي للمسـاواة املنصـوص         أو التخفيف منها لضـمان    أو التخفيف منها لضـمان    -التمييز املشروع التمييز املشروع -مساواةمساواة الالالال
 ..عليها قانونا عليها قانوناً

أوال  جتدر اإلشارة إىل أنه عندما ينشئ القانون نظاما  قانونيا  خاصا  فإنـه كـثريا  مـا                 أوالً جتدر اإلشارة إىل أنه عندما ينشئ القانون نظاماً قانونياً خاصاً فإنـه كـثرياً مـا                  -  ٢٣٢٣
 ..ينص صراحة على أنه خاضع ملبدأ املساواةينص صراحة على أنه خاضع ملبدأ املساواة

ال ال إن الطريقة اليت تنظم هبا العالقات بني اإلدارة العامـة واألفـراد العـاديني هـي مثـ                 إن الطريقة اليت تنظم هبا العالقات بني اإلدارة العامـة واألفـراد العـاديني هـي مثـ                  -  ٢٤٢٤
مـن قـانون اإلجـراءات اإلداريـة يف هـذا الصـدد علـى أن                مـن قـانون اإلجـراءات اإلداريـة يف هـذا الصـدد علـى أن                ) ) ١١ ( (٥٥فتـنص املـادة     فتـنص املـادة     . . ممتاز هلذا املبـدأ   ممتاز هلذا املبـدأ   

متتثل اإلدارة العامة يف عالقاهتا مع األفراد العـاديني مبـدأ املسـاواة دون أن تـرجح أو تعـزز أو             متتثل اإلدارة العامة يف عالقاهتا مع األفراد العـاديني مبـدأ املسـاواة دون أن تـرجح أو تعـزز أو             ““
متـس أو تنكـر أي حــق ألي فـرد خاضــع هلـا أو تعفيـه مــن أي واجـب علــى أسـاس األصــل أو        متـس أو تنكـر أي حــق ألي فـرد خاضــع هلـا أو تعفيـه مــن أي واجـب علــى أسـاس األصــل أو        

س أو العرق أو اللغـة أو مسـقط الـرأس أو الـدين أو العقيـدة األيديولوجيـة أو السياسـية أو                      س أو العرق أو اللغـة أو مسـقط الـرأس أو الـدين أو العقيـدة األيديولوجيـة أو السياسـية أو                      اجلناجلن
 ..””التعليم أو الوضع االقتصادي أو االجتماعيالتعليم أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي

مــن جهــة أخــرى يتجلــي مبــدأ املســاواة ذاتــه يف عــدة مظــاهر ويتجســد يف عــدة    مــن جهــة أخــرى يتجلــي مبــدأ املســاواة ذاتــه يف عــدة مظــاهر ويتجســد يف عــدة     -  ٢٥٢٥
 ..تلفة للقانونتلفة للقانونحقوق معينة للمساواة، ذات نطاقات محاية متنوعة، وفقا  لألفرع املخحقوق معينة للمساواة، ذات نطاقات محاية متنوعة، وفقاً لألفرع املخ

من اجلـدير بالـذكر أوال  أن القـانون املـدين يـنص علـى أن هـذا املبـدأ مؤكـد فيمـا                        من اجلـدير بالـذكر أوالً أن القـانون املـدين يـنص علـى أن هـذا املبـدأ مؤكـد فيمـا                         -  ٢٦٢٦
 ..يتعلق باكتساب الشخصية القانونية وحقوق الشخصيةيتعلق باكتساب الشخصية القانونية وحقوق الشخصية

جلميع األشخاص الطبيعـيني، الشخصـية القانونيـة واألهليـة القانونيـة جملـرد كـوهنم                جلميع األشخاص الطبيعـيني، الشخصـية القانونيـة واألهليـة القانونيـة جملـرد كـوهنم                 -  ٢٧٢٧
 ..أفرادا أفراداً
املادتـان  املادتـان  ((باملولـد التـام واحليـاة وال تنتـهي إال بالوفـاة         باملولـد التـام واحليـاة وال تنتـهي إال بالوفـاة         تكتسب الشخصـية القانونيـة      تكتسب الشخصـية القانونيـة       -  ٢٨٢٨
 ).). من القانون املدين من القانون املدين٦٥٦٥ و و٦٣٦٣
من جهة أخرى تتمثـل األهليـة القانونيـة يف قـدرة كـل فـرد، دون أي متييـز، علـى               من جهة أخرى تتمثـل األهليـة القانونيـة يف قـدرة كـل فـرد، دون أي متييـز، علـى                -  ٢٩٢٩

وال يســمح ألي شــخص وال يســمح ألي شــخص . . الــدخول يف عالقــات قانونيــة مــا مل يــنص القــانون علــى غــري ذلــك  الــدخول يف عالقــات قانونيــة مــا مل يــنص القــانون علــى غــري ذلــك  
 ).). من القانون املدين من القانون املدين٦٦٦٦ و و٦٤٦٤املادتان املادتان (( أهليته القانونية  أهليته القانونية بالتنازل كليا  أو جزئيا  عنبالتنازل كلياً أو جزئياً عن

ال يوجد يف النظام القانوين ملنطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة أي قيـد علـى اإلطـالق                   ال يوجد يف النظام القانوين ملنطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة أي قيـد علـى اإلطـالق                    -  ٣٠٣٠
 ..على األهلية القانونية للمرأة، يف حد ذاهتاعلى األهلية القانونية للمرأة، يف حد ذاهتا

الواقــع هــو أن القيــود املفروضــة قانونــا  علــى تلــك األهليــة تقــع يف نطــاق ممارســة   الواقــع هــو أن القيــود املفروضــة قانونــاً علــى تلــك األهليــة تقــع يف نطــاق ممارســة    -  ٣١٣١
وعلـى وجـه التحديـد فإنـه ال يعتـرب عـاجزا  عـن ممارسـة                 وعلـى وجـه التحديـد فإنـه ال يعتـرب عـاجزاً عـن ممارسـة                 . . قوق وتسـوغها حقـائق موضـوعية      قوق وتسـوغها حقـائق موضـوعية      احلاحل

وعـالوة علـى ذلـك      وعـالوة علـى ذلـك      . . القاصر أو الشخص املـدان بارتكـاب جرميـة أو العـاجز قانونـا              القاصر أو الشخص املـدان بارتكـاب جرميـة أو العـاجز قانونـاً              حقوقه إال حقوقه إال 
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فــإن العــاجزين عــن التصــرف يف ممتلكــاهتم أو إعارهتــا بصــورة ســليمة بســبب مــرض  عقلــي أو  فــإن العــاجزين عــن التصــرف يف ممتلكــاهتم أو إعارهتــا بصــورة ســليمة بســبب مــرٍض عقلــي أو  
وفضـال  عـن ذلـك      وفضـالً عـن ذلـك      . . قط الـذين جيـوز مـنعهم مـن ممارسـة حقـوقهم            قط الـذين جيـوز مـنعهم مـن ممارسـة حقـوقهم            صمم أو بكم أو عمى هم ف      صمم أو بكم أو عمى هم ف      

فإن الذين يعانون من مرض عقلي أو صمم أو بكـم أو عمـى بدرجـة كـبرية أو العـاجزين عـن               فإن الذين يعانون من مرض عقلي أو صمم أو بكـم أو عمـى بدرجـة كـبرية أو العـاجزين عـن               
إدارة ممتلكاهتم بصورة سليمة بسـبب إسـرافهم املسـتمر أو إدمـاهنم الكحوليـات أو املخـدرات                   إدارة ممتلكاهتم بصورة سليمة بسـبب إسـرافهم املسـتمر أو إدمـاهنم الكحوليـات أو املخـدرات                   

ــدين لألهليــ    ــارهم فاق ــذين ميكــن اعتب ــدون ال ــدين لألهليــ   هــم الوحي ــارهم فاق ــذين ميكــن اعتب ــدون ال ــة هــم الوحي ــة ة القانوني ــان ((ة القانوني ــان املادت  مــن  مــن ١٣٥١٣٥ و و١٢٢١٢٢املادت
 ..ويتعي ن إعالن كل  من احلظر وفقدان األهلية القانونية من جانب حمكمةويتعيَّن إعالن كٍل من احلظر وفقدان األهلية القانونية من جانب حمكمة). ). القانون املدينالقانون املدين

ي عترف حبقوق الشخصية جلميـع األشـخاص الطبيعـيني احملمـيني مـن أي نـوع مـن                  ُيعترف حبقوق الشخصية جلميـع األشـخاص الطبيعـيني احملمـيني مـن أي نـوع مـن                   -  ٣٢٣٢
ــى أســاس اجلنســية أو حمــل اإلقامــة أو األصــ      ــال مســوغ، ال ســيما عل ــز ب ــى أســاس اجلنســية أو حمــل اإلقامــة أو األصــ     التميي ــال مســوغ، ال ســيما عل ــز ب ل أو العــرق أو ل أو العــرق أو التميي

االنتمــاء اإلثــين أو لــون البشــرة أو اجلــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي أو العقيــدة السياســية أو االنتمــاء اإلثــين أو لــون البشــرة أو اجلــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي أو العقيــدة السياســية أو 
 ).). من القانون املدين من القانون املدين٦٧٦٧املادة املادة ((األيديولوجية أو التعليم أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي األيديولوجية أو التعليم أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي 

ميم، الصـادر   ميم، الصـادر   //٩٤٩٤//٦٦خيتار اإلطار القانوين للسياسة املتعلقة باألسرة، وهو القانون         خيتار اإلطار القانوين للسياسة املتعلقة باألسرة، وهو القانون          -  ٣٣٣٣
مــن القــانون األساســي، يف نفــس الوقــت   مــن القــانون األساســي، يف نفــس الوقــت   ) ) ١١ ( (٣٨٣٨أغســطس، شــأنه كشــأن املــادة  أغســطس، شــأنه كشــأن املــادة  // آب آب١١يف يف 

األسرة باعتبارها الوحدة األساسـية للمجتمـع، ويـنص علـى أن لكـل شـخص احلـق يف تكـوين              األسرة باعتبارها الوحدة األساسـية للمجتمـع، ويـنص علـى أن لكـل شـخص احلـق يف تكـوين              
أســرة ويف الــزواج حبريــة وعلــى قــدم املســاواة مــع غــريه، ويضــمن املســاواة فيمــا يتعلــق حبمايــة أســرة ويف الــزواج حبريــة وعلــى قــدم املســاواة مــع غــريه، ويضــمن املســاواة فيمــا يتعلــق حبمايــة 

ألبوة، وممارسة حقوق أصحاب املسؤولية األبوية، فضال  عن هتيئـة الظـروف املواتيـة              ألبوة، وممارسة حقوق أصحاب املسؤولية األبوية، فضالً عن هتيئـة الظـروف املواتيـة              األمومة وا األمومة وا 
لتأسيس األسر وتطورها بوصفها الوحدات اإلنسانية واالجتماعية األساسية اليت جيـب محايتـها             لتأسيس األسر وتطورها بوصفها الوحدات اإلنسانية واالجتماعية األساسية اليت جيـب محايتـها             

 ..واحترامهاواحترامها
فيما يتعلق باجلوانب األخرى املتصلة باملساواة وعدم التمييز علـى أسـاس اجلـنس،            فيما يتعلق باجلوانب األخرى املتصلة باملساواة وعدم التمييز علـى أسـاس اجلـنس،             -  ٣٤٣٤

ــة مــن      ال ســيمال ســيم ــاملواد املختلف ــدين، يرجــى الرجــوع إىل األجــزاء املتعلقــة ب ــانون امل ــة مــن      ا يف جمــال الق ــاملواد املختلف ــدين، يرجــى الرجــوع إىل األجــزاء املتعلقــة ب ــانون امل ا يف جمــال الق
 ..االتفاقيةاالتفاقية

 ..من اجلدير بالذكر أنه ال توجد أحكام جنائية متييزيةمن اجلدير بالذكر أنه ال توجد أحكام جنائية متييزية -  ٣٥٣٥
عالوة على ذلك ميكن ألي شخص أن يستخدم املـوارد القضـائية وغـري القضـائية              عالوة على ذلك ميكن ألي شخص أن يستخدم املـوارد القضـائية وغـري القضـائية               -  ٣٦٣٦

اخلاصة، وحيظر انتهاك أي  من حقوقـه، مبـا يف ذلـك احلـق              اخلاصة، وحيظر انتهاك أٍي من حقوقـه، مبـا يف ذلـك احلـق              للنظام القانوين ملنطقة مكاو اإلدارية      للنظام القانوين ملنطقة مكاو اإلدارية      
 ..يف املساواة واحلق يف عدم التعرض للتمييزيف املساواة واحلق يف عدم التعرض للتمييز

 تدابري تعزيز ومحاية تطور املرأةتدابري تعزيز ومحاية تطور املرأة: : ٣٣املادة املادة 
إن حكومة منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة ملتزمة التزاما  قويا  بالـدفاع عـن احلقـوق               إن حكومة منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة ملتزمة التزاماً قوياً بالـدفاع عـن احلقـوق                -  ٣٧٣٧

 ..نسانية واالجتماعية األساسيةنسانية واالجتماعية األساسيةاألساسية واحلريات، ألهنا ت عت رب املثل اإلاألساسية واحلريات، ألهنا ُتعَترب املثل اإل
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كمــا ذكــر أنفــا  فــإن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية والعهــد     كمــا ذكــر أنفــاً فــإن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية والعهــد      -  ٣٨٣٨
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ينطبقـان علـى منطقـة مكـاو اإلداريـة                الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ينطبقـان علـى منطقـة مكـاو اإلداريـة                

 ..اخلاصةاخلاصة
تــدابري تشــريعية تــدابري تشــريعية مــع ذلــك فــإن حكومــة منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة مل تتخــذ   مــع ذلــك فــإن حكومــة منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة مل تتخــذ    -  ٣٩٣٩

فحســب يف جمــال تعزيــز ومحايــة املــرأة بــل تضــع أيضــا ، عــن طريــق إداراهتــا يف شــىت اجملــاالت،  فحســب يف جمــال تعزيــز ومحايــة املــرأة بــل تضــع أيضــاً، عــن طريــق إداراهتــا يف شــىت اجملــاالت،  
 ..إجراءات ملموسة عديدةإجراءات ملموسة عديدة

قامت إدارة الشؤون القانونية، اليت تتمثل مهمتها الرئيسية يف نشر القـانون، بنشـر            قامت إدارة الشؤون القانونية، اليت تتمثل مهمتها الرئيسية يف نشر القـانون، بنشـر             -  ٤٠٤٠
إلعـالم وتوزيـع كتيبـات      إلعـالم وتوزيـع كتيبـات      حقوق املرأة عن طريق تنظـيم مناقشـات ونشـر مقـاالت يف وسـائط ا               حقوق املرأة عن طريق تنظـيم مناقشـات ونشـر مقـاالت يف وسـائط ا               

 ..على اجلمهورعلى اجلمهور
  ٢٠٠٠٢٠٠٠ويف األعــوام ويف األعــوام . .  ن ظ مــت مناقشــة خاصــة كرســت لالتفاقيــة  ُنِظمــت مناقشــة خاصــة كرســت لالتفاقيــة ١٩٩٩١٩٩٩يف عــام يف عــام  -  ٤١٤١
ــرأة بوجــه عــام    ٢٠٠٢٢٠٠٢ و و٢٠٠١٢٠٠١وو ــرأة بوجــه عــام     ُنِظمــت عــدة مناقشــات عــن حقــوق امل ــانوين  . .  ن ظ مــت عــدة مناقشــات عــن حقــوق امل ــانوين  والنظــام الق والنظــام الق

 ..للزواج والطالق بوجه خاصللزواج والطالق بوجه خاص
 أسـبوعي بـالعنوان    أسـبوعي بـالعنوان   عالوة على ذلك ينشر يف أربع صـحف يوميـا  يف مكـاو عمـود             عالوة على ذلك ينشر يف أربع صـحف يوميـاً يف مكـاو عمـود              -  ٤٢٤٢

وتتضـمن املسـائل الـيت نوقشـت     وتتضـمن املسـائل الـيت نوقشـت     . . يتناول كل أسبوع مسألة خمتلفةيتناول كل أسبوع مسألة خمتلفة” ” أعرف قانون مكاو  أعرف قانون مكاو  ““العام  العام  
ــزوجني وتقســيم ممتلكاهتمــا      ــار الطــالق وإدارة ممتلكــات ال ــزوجني وتقســيم ممتلكاهتمــا     فعــالً، يف مجلــة أمــور، األمومــة وآث ــار الطــالق وإدارة ممتلكــات ال فعــال ، يف مجلــة أمــور، األمومــة وآث

ج واإلجهـاض،   ج واإلجهـاض،   والقانون املنطبق على االلتزامـات باإلعالـة، واألحكـام القانونيـة املتعلقـة بـالزوا              والقانون املنطبق على االلتزامـات باإلعالـة، واألحكـام القانونيـة املتعلقـة بـالزوا              
 ..والنظام القانوين املتعلق بديون الزوجيوالنظام القانوين املتعلق بديون الزوجي

ــامج باســم      -  ٤٣٤٣ ــذاع برن ــة ي ــاء واجلمع ــنني واألربع ــام االث ــامج باســم     يف أي ــذاع برن ــة ي ــاء واجلمع ــنني واألربع ــام االث ــة ““يف أي ــة املوســوعة القانوني ” ” املوســوعة القانوني
يتنــاول مســائل قانونيــة، بطريقــة يســهل علــى معظــم الســكان فهمهــا، مثــل ســالمة العــامالت   يتنــاول مســائل قانونيــة، بطريقــة يســهل علــى معظــم الســكان فهمهــا، مثــل ســالمة العــامالت   

 ..احلوامل والبغاء وتيسري الدعارةاحلوامل والبغاء وتيسري الدعارة
وهـو مكـرس   وهـو مكـرس   ” ” أسـئلة وأجوبـة   أسـئلة وأجوبـة   ““وعي آخـر يف التلفزيـون، باسـم         وعي آخـر يف التلفزيـون، باسـم         يذاع برنامج أسب  يذاع برنامج أسب   -  ٤٤٤٤

وقـد  وقـد  . . للقانون، وتناقش فيه مسـائل خمتلفـة بصـورة واضـحة، ويتسـم بقـدر أكـرب مـن التفاعليـة                    للقانون، وتناقش فيه مسـائل خمتلفـة بصـورة واضـحة، ويتسـم بقـدر أكـرب مـن التفاعليـة                    
تنــاول هــذا الربنــامج مســائل مثــل ضــمانات العــامالت احلوامــل والنظــام القــانوين للــزواج           تنــاول هــذا الربنــامج مســائل مثــل ضــمانات العــامالت احلوامــل والنظــام القــانوين للــزواج           

 ..والطالقوالطالق
ون الشـباب بــدعوة أزواج وزوجــات  ون الشـباب بــدعوة أزواج وزوجــات  مـن جهــة أخــرى قامـت إدارة التعلــيم وشــؤ  مـن جهــة أخــرى قامـت إدارة التعلــيم وشــؤ   -  ٤٥٤٥

لالشتراك يف عدة حلقات تدريبية ودراسية للتشجيع على تقاسم املسـؤولية بـني الرجـل واملـرأة      لالشتراك يف عدة حلقات تدريبية ودراسية للتشجيع على تقاسم املسـؤولية بـني الرجـل واملـرأة      
” ” فهـم منـاء األطفـال     فهـم منـاء األطفـال     ““ومـن بـني املواضـيع الـيت نوقشـت يف تلـك احللقـات                ومـن بـني املواضـيع الـيت نوقشـت يف تلـك احللقـات                . . عن تعلـيم األوالد   عن تعلـيم األوالد   

 ..””إقامة عالقات جيدة مع األطفالإقامة عالقات جيدة مع األطفال““
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م إدارة التعليم وشؤون الشباب مؤمترات يف املـدارس         م إدارة التعليم وشؤون الشباب مؤمترات يف املـدارس         فضال  عن ذلك كثريا  ما تنظ     فضالً عن ذلك كثرياً ما تنظ      -  ٤٦٤٦
وعقدت يف هذا الصـدد عـدة حلقـات دراسـية يف املـدارس االبتدائيـة يف                 وعقدت يف هذا الصـدد عـدة حلقـات دراسـية يف املـدارس االبتدائيـة يف                 . . وتشجع على عقدها  وتشجع على عقدها  

التثقيـــف اجلنســـي التثقيـــف اجلنســـي ““ تناولـــت التثقيـــف اجلنســـي، وشـــ د د فيهـــا علـــى  تناولـــت التثقيـــف اجلنســـي، وُشـــدِّد فيهـــا علـــى ٢٠٠٢٢٠٠٢ و و٢٠٠١٢٠٠١عـــامي عـــامي 
وكانــت هــذه احللقــة  وكانــت هــذه احللقــة  . . ””كيفيــة اإلجابــة علــى أســئلة األطفــال املتعلقــة بــاجلنس  كيفيــة اإلجابــة علــى أســئلة األطفــال املتعلقــة بــاجلنس  ““وو” ” لألطفــاللألطفــال

 ..موجهة إىل األباء واألمهات، وعقدت حلقة دراسية عن التثقيف اجلنسيموجهة إىل األباء واألمهات، وعقدت حلقة دراسية عن التثقيف اجلنسي
 التدابري املؤقتة واخلاصة التدابري املؤقتة واخلاصة : : ٤٤املادة املادة 
ال توجد تـدابري مؤقتـة يف النظـام القـانوين ملنطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة بـاملفهوم               ال توجد تـدابري مؤقتـة يف النظـام القـانوين ملنطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة بـاملفهوم                -  ٤٧٤٧

 ..من االتفاقيةمن االتفاقية) ) ١١ ( (٤٤الوارد يف املادة الوارد يف املادة 
 كما ذكر فيما يتعلق بـاملفهوم الفعلـي ملبـدأ املسـاواة سـجلت عـدة                  كما ذكر فيما يتعلق بـاملفهوم الفعلـي ملبـدأ املسـاواة سـجلت عـدة                 مع ذلك، فإنه  مع ذلك، فإنه   -  ٤٨٤٨

ومـن أمثلـة    ومـن أمثلـة    . . حاالت لتدابري خاصة يف مجيع أجزاء النظام القانوين ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصـة            حاالت لتدابري خاصة يف مجيع أجزاء النظام القانوين ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصـة            
  ٩٩مـيم، الصـادر يف   مـيم، الصـادر يف   //٩٥٩٥//٥٢٥٢ذلك اإلطار القانوين للسياسـة املتعلقـة باألسـرة، املرسـوم بقـانون             ذلك اإلطار القانوين للسياسـة املتعلقـة باألسـرة، املرسـوم بقـانون             

يوليــه، واملرســوم بقــانون يوليــه، واملرســوم بقــانون // متــوز متــوز٢٧٢٧مــيم، الصــادر يف مــيم، الصــادر يف //٩٨٩٨//٤٤انون انون أكتــوبر، والقــأكتــوبر، والقــ//تشــرين األولتشــرين األول
مـيم، الصـادر    مـيم، الصـادر    //٨٩٨٩//٢٤٢٤ديسمرب، واملرسوم بقانون    ديسمرب، واملرسوم بقانون    // كانون األول   كانون األول  ٢١٢١ميم، الصادر يف    ميم، الصادر يف    //٨٩٨٩//٨٧٨٧
 ..أبريلأبريل// نيسان نيسان٣٣يف يف 
ينص اإلطار القانوين للسياسة املتعلقة باألسرة علـى أن للعـامالت احلـق يف إجـازة                ينص اإلطار القانوين للسياسة املتعلقة باألسرة علـى أن للعـامالت احلـق يف إجـازة                 -  ٤٩٤٩

دها دون فقدان املرتب واملستحقات، وأن خيضع عمل املـرأة خـالل            دها دون فقدان املرتب واملستحقات، وأن خيضع عمل املـرأة خـالل            من العمل قبل الوالدة وبع    من العمل قبل الوالدة وبع    
احلمــل وبعــد الــوالدة وكــذلك عمــل القصــر لتنظــيم خــاص لضــمان احلمايــة الفعالــة حلقــوقهم  احلمــل وبعــد الــوالدة وكــذلك عمــل القصــر لتنظــيم خــاص لضــمان احلمايــة الفعالــة حلقــوقهم  

 ).).١٧١٧ و و٧٧املادتان املادتان ((
أكتـوبر،  أكتـوبر،  // تشـرين األول    تشـرين األول   ٩٩مـيم، الصـادر يف      مـيم، الصـادر يف      //٩٥٩٥//٥٢٥٢فيما يتعلق باملرسـوم بقـانون       فيما يتعلق باملرسـوم بقـانون        -  ٥٠٥٠

علـى أن التـدابري الـيت متيـز         علـى أن التـدابري الـيت متيـز         ) ) ٢٢ ( (٤٤واة يف املعاملـة، تـنص املـادة         واة يف املعاملـة، تـنص املـادة         قانون التكافؤ يف الفـرص واملسـا      قانون التكافؤ يف الفـرص واملسـا      
علـى أســاس اجلـنس والالزمــة لتصـحيح الالمســاواة الفعليـة أو محايــة األمومـة، باعتبارهــا قيمــة      علـى أســاس اجلـنس والالزمــة لتصـحيح الالمســاواة الفعليـة أو محايــة األمومـة، باعتبارهــا قيمــة      

 مـن ذلـك القـانون أن تسـند إىل املـرأة املهـام                مـن ذلـك القـانون أن تسـند إىل املـرأة املهـام               ٨٨اجتماعية، ال تعترب تدابري متييزية، وحتظـر املـادة          اجتماعية، ال تعترب تدابري متييزية، وحتظـر املـادة          
وهذا يشـمل األخطـار الناشـئة       وهذا يشـمل األخطـار الناشـئة       . . علية أو حمتملة على الوظيفة التناسلية     علية أو حمتملة على الوظيفة التناسلية     اليت تنطوي على أخطار ف    اليت تنطوي على أخطار ف    

 ..عن تلك األعمال وكذلك الناشئة عن موقع العمل أو بيئتهعن تلك األعمال وكذلك الناشئة عن موقع العمل أو بيئته
يوليـه، اإلطـار    يوليـه، اإلطـار    // متـوز   متـوز  ٢٧٢٧ميم، الصـادر يف     ميم، الصـادر يف     //٩٨٩٨//٤٤عالوة على ذلك اعتمد القانون      عالوة على ذلك اعتمد القانون       -  ٥١٥١

 سـيما أثنـاء احلمـل        سـيما أثنـاء احلمـل       القانوين للعمل وللحقوق العمالية، وهو يكفل محايـة خاصـة للعـامالت، ال            القانوين للعمل وللحقوق العمالية، وهو يكفل محايـة خاصـة للعـامالت، ال            
 ..منهمنه) ) ٢٢ ( (٥٥وبعد الوالدة، مبوجب أحكام املادة وبعد الوالدة، مبوجب أحكام املادة 
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فيمــا يتعلــق بالقطــاع العــام يــنص النظــام األساســي ملــوظفي اإلدارة العامــة املعتمــد فيمــا يتعلــق بالقطــاع العــام يــنص النظــام األساســي ملــوظفي اإلدارة العامــة املعتمــد  -  ٥٢٥٢
ديســمرب، الــذي أدخلــت عليــه ديســمرب، الــذي أدخلــت عليــه // كــانون األول كــانون األول٢١٢١مــيم، الصــادر يف مــيم، الصــادر يف //٨٩٨٩//٨٧٨٧باملرســوم بقــانون باملرســوم بقــانون 

 ..ق خاصة للعامالت احلواملق خاصة للعامالت احلواملعدة تغيريات عرب السنني، على جمموعة حقوعدة تغيريات عرب السنني، على جمموعة حقو
ويتعـي ن أخـذ سـتني      ويتعـيَّن أخـذ سـتني      . .  يوما   يوماً ٩٠٩٠ملوظفات اإلدارة العامة احلق يف إجازة أمومة مدهتا         ملوظفات اإلدارة العامة احلق يف إجازة أمومة مدهتا          -  ٥٣٥٣

يوما  من هذه اإلجازة بعـد الـوالدة مباشـرة، وتؤخـذ الـثالثني يومـا  الباقيـة كليـا  أو جزئيـا  قبـل                         يوماً من هذه اإلجازة بعـد الـوالدة مباشـرة، وتؤخـذ الـثالثني يومـاً الباقيـة كليـاً أو جزئيـاً قبـل                         
ن العمـل بسـبب األمومـة فتـرة         ن العمـل بسـبب األمومـة فتـرة         وتقطع أيـام التغيـب عـ      وتقطع أيـام التغيـب عـ      . . فترة اإلجازة اإللزامية أو بعدها مباشرة     فترة اإلجازة اإللزامية أو بعدها مباشرة     

 )).)).٣٣((وو) ) ٢٢((وو) ) ١١ ( (٩٢٩٢املادة املادة ((العطالت أو تعلقها حسب مصلحة العاملة، العطالت أو تعلقها حسب مصلحة العاملة، 
ــود أو      -  ٥٤٥٤ ــاة املول ــائي أو ألســباب صــحية أو تناســلية أو وف ــة اإلجهــاض التلق ــود أو     يف حال ــاة املول ــائي أو ألســباب صــحية أو تناســلية أو وف ــة اإلجهــاض التلق يف حال

ــراوح اإلجــازة التاليــة هلــذا احلــدث بــني    ــراوح اإلجــازة التاليــة هلــذا احلــدث بــني   والدة ملــيص تت ــام و ٧٧والدة ملــيص تت ــام و  أي ــة يومــاً متتاليــة٣٠٣٠ أي ويكــون ويكــون . .  يومــا  متتالي
املـادة  املـادة  ((عاجل مسؤوال  عن تنظيم فترة االنقطاع عن العمل وفقا  للحالة الصحية للمـرأة              عاجل مسؤوالً عن تنظيم فترة االنقطاع عن العمل وفقاً للحالة الصحية للمـرأة              الطبيب امل الطبيب امل 

٤٤ ( (٩٢٩٢.((.(( 
ــوالدة تعلــق إجــازة األمومــة،     -  ٥٥٥٥ ــود أو األم يف املستشــفى بعــد ال ــة إبقــاء املول ــوالدة تعلــق إجــازة األمومــة،    يف حال ــود أو األم يف املستشــفى بعــد ال ــة إبقــاء املول يف حال

بشرط أن تطلب األم ذلك، إىل حني انتـهاء فتـرة البقـاء يف املستشـفى، مث تسـتأنف حـىت هنايـة                       بشرط أن تطلب األم ذلك، إىل حني انتـهاء فتـرة البقـاء يف املستشـفى، مث تسـتأنف حـىت هنايـة                       
 )).)).٥٥ ( (٩٢٩٢املادة املادة ((رة املذكورة رة املذكورة الفتالفت
لألم اليت ت رضع طفلها أيضا  احلق يف التوقـف عـن العمـل ملـدة سـاعة يوميـا  إىل أن               لألم اليت ُترضع طفلها أيضاً احلق يف التوقـف عـن العمـل ملـدة سـاعة يوميـاً إىل أن                -  ٥٦٥٦

 )).)).٧٧ ( (٩٢٩٢املادة املادة ((يبلغ الطفل السنة األوىل من عمره يبلغ الطفل السنة األوىل من عمره 
للعـــاملني يف اإلدارة العامـــة ملنطقـــة مكـــاو اإلداريـــة اخلاصـــة، بغـــض النظـــر عـــن   للعـــاملني يف اإلدارة العامـــة ملنطقـــة مكـــاو اإلداريـــة اخلاصـــة، بغـــض النظـــر عـــن    -  ٥٧٥٧

 من النظام األساسي ملوظفي اإلدارة العامة، احلق يف بـدل اعتبـارا      من النظام األساسي ملوظفي اإلدارة العامة، احلق يف بـدل اعتبـاراً    ٢١٤٢١٤جنسهم، مبوجب املادة    جنسهم، مبوجب املادة    
 .. مكاو مكاو٢٣٠٠,٠٠٢٣٠٠,٠٠ويبلغ مقدار البدل ويبلغ مقدار البدل . . من تاريخ إجناهبم طفال من تاريخ إجناهبم طفالً

ــانون         -  ٥٨٥٨ ــال أحكــام املرســوم بق ــه امتث ــيَّن علي ــه يتع ــق بالقطــاع اخلــاص فإن ــا يتعل ــانون        فيم ــال أحكــام املرســوم بق ــه امتث ــي ن علي ــه يتع ــق بالقطــاع اخلــاص فإن ــا يتعل فيم
 تــنظم عالقــات  تــنظم عالقــات أبريـل، الــذي يــنص علــى جمموعـة قواعــد  أبريـل، الــذي يــنص علــى جمموعـة قواعــد  // نيســان نيســان٣٣مـيم، الصــادر يف  مـيم، الصــادر يف  //٨٩٨٩//٢٤٢٤

على أن التدابري املؤقتة الناشئة عن تفضـيل علـى أسـاس            على أن التدابري املؤقتة الناشئة عن تفضـيل علـى أسـاس            ) ) ٣٣ ( (٣٤٣٤وتنص املادة   وتنص املادة   . . العمل يف مكاو  العمل يف مكاو  
اجلــنس والالزمــة لتصــحيح الالمســاواة الفعليــة أو حلمايــة األمومــة بوصــفها وظيفــة اجتماعيــة،  اجلــنس والالزمــة لتصــحيح الالمســاواة الفعليــة أو حلمايــة األمومــة بوصــفها وظيفــة اجتماعيــة،  

 ..تعترب تدابري متييزيةتعترب تدابري متييزية الال
رأة واليت تنطـوي بطبيعتـها أو       رأة واليت تنطـوي بطبيعتـها أو       حيظر هذا القانون أو يكيف اخلدمات اليت تؤديها امل        حيظر هذا القانون أو يكيف اخلدمات اليت تؤديها امل         -  ٥٩٥٩

وينبغـي  وينبغـي  . . بسبب البيئة اليت تؤدى فيها على أي أخطـار فعليـة أو حمتملـة علـى الوظيفـة التناسـلية                   بسبب البيئة اليت تؤدى فيها على أي أخطـار فعليـة أو حمتملـة علـى الوظيفـة التناسـلية                   
 أشهر بعد الوالدة أعماال  ال ينصـح بالقيـام هبـا             أشهر بعد الوالدة أعماالً ال ينصـح بالقيـام هبـا            ٣٣أن ال تؤدي املرأة أثناء احلمل ولفترة أقصاها         أن ال تؤدي املرأة أثناء احلمل ولفترة أقصاها         

 ).).٣٥٣٥املادة املادة ((بسبب حالتها بسبب حالتها 
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ــة، لعــدد ال   ٣٥٣٥ أمومــة مــدهتا   أمومــة مــدهتا  للحامــل احلــق يف إجــازة للحامــل احلــق يف إجــازة  -  ٦٠٦٠ ــأجر، لكــل موظف ــاً ب ــة، لعــدد ال    يوم ــأجر، لكــل موظف ــا  ب  يوم
 يوما  من هذه اإلجازة إجبارية وتؤخذ بعد الـوالدة مباشـرة، وميكـن               يوماً من هذه اإلجازة إجبارية وتؤخذ بعد الـوالدة مباشـرة، وميكـن              ٣٠٣٠وو. .  والدات  والدات ٣٣يتجاوز  يتجاوز  

 ).).٣٧٣٧املادة املادة ((أخذ كل اخلمسة أيام الباقية أو عدد منها قبل الوالدة أو بعدها أخذ كل اخلمسة أيام الباقية أو عدد منها قبل الوالدة أو بعدها 
اء فتـرة احلمـل وحـىت       اء فتـرة احلمـل وحـىت       من حيث املبدأ حيظر على صاحب العمـل رفـت العاملـة أثنـ             من حيث املبدأ حيظر على صاحب العمـل رفـت العاملـة أثنـ              -  ٦١٦١

ويلـزم صـاحب العمـل الـذي ال ميتثـل هـذه احلظـر بـأن يـدفع للعاملـة                     ويلـزم صـاحب العمـل الـذي ال ميتثـل هـذه احلظـر بـأن يـدفع للعاملـة                     . . ثالثة أشهر بعد الوالدة   ثالثة أشهر بعد الوالدة   
املـادة  املـادة  (( يوما ، بغض النظر عما قد تستحقه من تعويضات أخرى            يوماً، بغض النظر عما قد تستحقه من تعويضات أخرى           ٣٥٣٥املعنية تعويضا  يعادل أجر     املعنية تعويضاً يعادل أجر     

٣٧٣٧.(.( 
دل دل حيق للعامالت املشـتركات يف صـندوق الضـمان االجتمـاعي احلصـول علـى بـ                حيق للعامالت املشـتركات يف صـندوق الضـمان االجتمـاعي احلصـول علـى بـ                 -  ٦٢٦٢

 من باناالت مكاو، مبوجب الشروط واألحكام املنصـوص عليهـا            من باناالت مكاو، مبوجب الشروط واألحكام املنصـوص عليهـا           ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠أمومة يبلغ حاليا     أمومة يبلغ حالياً    
يونيــه ولإلطــالع علــى معلومــات تفصــيلية عــن يونيــه ولإلطــالع علــى معلومــات تفصــيلية عــن // حزيــران حزيــران٣٠٣٠، الصــادر يف ، الصــادر يف GM/97/39يف األمــر يف األمــر 

 مـن    مـن   ١١١١صندوق الضمان االجتماعي، أنظر الوصف الوارد يف هذا التقريـر فيمـا يتعلـق باملـادة                 صندوق الضمان االجتماعي، أنظر الوصف الوارد يف هذا التقريـر فيمـا يتعلـق باملـادة                 
 ..االتفاقيةاالتفاقية

جيــري يف الوقــت احلاضــر تنقــيح قــوانني العمــل املتعلقــة بكــل مــن القطــاعني العــام  جيــري يف الوقــت احلاضــر تنقــيح قــوانني العمــل املتعلقــة بكــل مــن القطــاعني العــام   -  ٦٣٦٣
واهلدف من ذلك هو تكييفهـا حسـب الشـروط اجلديـدة احملـددة الـواردة يف القـانون             واهلدف من ذلك هو تكييفهـا حسـب الشـروط اجلديـدة احملـددة الـواردة يف القـانون             . . واخلاصواخلاص

 ..األساسي وحتسينها، ال سيما فيما يتعلق حبقوق العاملني املعنيني ومستحقاهتم االجتماعيةاألساسي وحتسينها، ال سيما فيما يتعلق حبقوق العاملني املعنيني ومستحقاهتم االجتماعية
ح قانون العمل يف القطاع اخلاص جتدر اإلشـارة إىل أن حكومـة       ح قانون العمل يف القطاع اخلاص جتدر اإلشـارة إىل أن حكومـة       فيما يتعلق بإصال  فيما يتعلق بإصال   -  ٦٤٦٤

منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة قد اقترحت إلغاء احلـد اخلـاص بـالثالث والدات باعتبـاره شـرطا                    منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة قد اقترحت إلغاء احلـد اخلـاص بـالثالث والدات باعتبـاره شـرطاً                   
 ..ملنح إجازة األمومة وزيادة عدد أيام اإلجازةملنح إجازة األمومة وزيادة عدد أيام اإلجازة

هلـا وبعـدها   هلـا وبعـدها   أخريا  جتدر اإلشارة إىل أن املساعدة الطبيـة املقدمـة قبـل الـوالدة وخال              أخرياً جتدر اإلشارة إىل أن املساعدة الطبيـة املقدمـة قبـل الـوالدة وخال               -  ٦٥٦٥
جمانية متاما  ألي امرأة من املقيمات يف منطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة وكـذلك الرعايـة الطبيعـة                    جمانية متاماً ألي امرأة من املقيمات يف منطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة وكـذلك الرعايـة الطبيعـة                    

مــن املرســوم بقــانون  مــن املرســوم بقــانون  ) ) ٢٢ ( (٩٩، و، و))بب((وو) ) أأ) () (١١ ( (٨٨، و، و))جج) () (٢٢ ( (٣٣املــواد املــواد ((املقدمــة إىل األطفــال املقدمــة إىل األطفــال 
  مــارس مــع التعــديالت املدخلــة مبقتضــى املرســوم بقــانون  مــارس مــع التعــديالت املدخلــة مبقتضــى املرســوم بقــانون  // آذار آذار١٥١٥مــيم، الصــادر يف مــيم، الصــادر يف //٨٦٨٦//٢٤٢٤
ولالطالع على مزيـد مـن املعلومـات عـن          ولالطالع على مزيـد مـن املعلومـات عـن          ). ). أكتوبرأكتوبر// تشرين األول   تشرين األول  ٩٩ميم، الصادر يف    ميم، الصادر يف    //٨٩٨٩//٦٨٦٨

 .. من االتفاقية من هذا التقرير من االتفاقية من هذا التقرير١٢١٢هذا املوضوع أنظر اجلزء املتعلق باملادة هذا املوضوع أنظر اجلزء املتعلق باملادة 
 القضاء على القوالب النمطية ألدوار الرجل واملرأةالقضاء على القوالب النمطية ألدوار الرجل واملرأة: : ٥٥املادة املادة 
اضــر عــن طريــق عــدد مــن  اضــر عــن طريــق عــدد مــن  تتخــذ حكومــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة يف الوقــت احل  تتخــذ حكومــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة يف الوقــت احل   -  ٦٦٦٦

إداراهتــا تــدابري ملموســة ترمــي إىل تغــيري أمنــاط الســلوك االجتمــاعي الثقــايف لكــل مــن الرجــل    إداراهتــا تــدابري ملموســة ترمــي إىل تغــيري أمنــاط الســلوك االجتمــاعي الثقــايف لكــل مــن الرجــل    
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واملرأة، والقضاء على  التحيزات واملمارسات القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد اجلنسـني               واملرأة، والقضاء على  التحيزات واملمارسات القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد اجلنسـني               
 ..أو األدوار املقولبة للرجل واملرأةأو األدوار املقولبة للرجل واملرأة

هم التثقيــف األســري يف إجيــاد فهــم صــحيح  هم التثقيــف األســري يف إجيــاد فهــم صــحيح  مثــة اهتمــام آخــر هــو كفالــة أن يســ  مثــة اهتمــام آخــر هــو كفالــة أن يســ   -  ٦٧٦٧
ــيم       ــرأة ملســؤوليتهما املشــتركة عــن تعل ــاً، وتقــدير الرجــل وامل ــيم      لألمومــة بوصــفها دوراً اجتماعي ــرأة ملســؤوليتهما املشــتركة عــن تعل ــا ، وتقــدير الرجــل وامل لألمومــة بوصــفها دورا  اجتماعي

 ..األوالد ومنائهماألوالد ومنائهم
لــذا فإنــه إىل جانــب التــدابري املــذكورة ســابقا  الــيت اختــذهتا إدارة التعلــيم وشــؤون   لــذا فإنــه إىل جانــب التــدابري املــذكورة ســابقاً الــيت اختــذهتا إدارة التعلــيم وشــؤون    -  ٦٨٦٨

 فريقـا  لتبـادل اخلـربات بـني       فريقـاً لتبـادل اخلـربات بـني      ٢٠٠٠٢٠٠٠ضـا  يف سـنة      ضـاً يف سـنة      الشباب نظمت مؤسسة الرعايـة االجتماعيـة أي       الشباب نظمت مؤسسة الرعايـة االجتماعيـة أي       
 حلقـة تدريبيـة لألخصـائيني     حلقـة تدريبيـة لألخصـائيني    ٢٠٠١٢٠٠١النساء هبدف تنميـة تقـديرهم ألنفسـهم، وعقـدت يف عـام           النساء هبدف تنميـة تقـديرهم ألنفسـهم، وعقـدت يف عـام           

االجتماعيني وجلميـع العـاملني يف جمـال اخلـدمات االجتماعيـة لتنميـة معـارفهم ومهـارهتم فيمـا                    االجتماعيني وجلميـع العـاملني يف جمـال اخلـدمات االجتماعيـة لتنميـة معـارفهم ومهـارهتم فيمـا                    
 ..يتعلق بالعمل مع النساء واألسر ضحايا العنف األسرييتعلق بالعمل مع النساء واألسر ضحايا العنف األسري

الواقع هو أن إحدى املشاكل اليت التزمت حكومة منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة                الواقع هو أن إحدى املشاكل اليت التزمت حكومة منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة                 -  ٦٩٦٩
 ..مبعاجلتها هي العنف األسري، اليت يعترب تزايدها، وإن مل يكن دراميا ، مثريا  للقلقمبعاجلتها هي العنف األسري، اليت يعترب تزايدها، وإن مل يكن درامياً، مثرياً للقلق

على الرغم من أن األسباب الفعلية هلذه الظاهرة ليست معروفة فإنـه يشـتبه يف أن                على الرغم من أن األسباب الفعلية هلذه الظاهرة ليست معروفة فإنـه يشـتبه يف أن                 -  ٧٠٧٠
وال ميكــن تقــدمي إحصــاءات يف هــذا وال ميكــن تقــدمي إحصــاءات يف هــذا . . ر العوامــل الــيت أثــرت فيهــار العوامــل الــيت أثــرت فيهــاالكســاد االقتصــادي هــو أكثــالكســاد االقتصــادي هــو أكثــ

والتقـديرات  والتقـديرات  . . اجملال، ألن البيانات ال جتمع حسب جـنس اجملـين عليـه بـل حسـب نـوع اجلرميـة                   اجملال، ألن البيانات ال جتمع حسب جـنس اجملـين عليـه بـل حسـب نـوع اجلرميـة                   
 ::املبنية على سجالت الشرطة هي كما يلياملبنية على سجالت الشرطة هي كما يلي

 التقديرات املتعلقة بالعنف األسريالتقديرات املتعلقة بالعنف األسري

 السنة السنة 

عــدد اجلــرائم  عــدد اجلــرائم  
 املرتكبة ضـداملرتكبة ضـد
 احلياة

 اجلــــرائــماجلــــرائــمعـــــــدد عـــــــدد 
 املرتكبــــــة ضــــــــداملرتكبــــــة ضــــــــد
 السالمة اجلسدية

اجملمـــــوع الســـــنوي اجملمـــــوع الســـــنوي 
 لعدد هذين النوعنيلعدد هذين النوعني
 من اجلرائم

 عدد اجلرائم املبلغعدد اجلرائم املبلغ
 عنهـا والناجتة عــــنعنهـا والناجتة عــــن
 العنف األسري

١٢٧١٢٧ ١١  ١٨٨١٨٨ ١١  ١٤٦١٤٦ ٤٢٤٢ ١٩٩٩١٩٩٩ 
١٧٧١٧٧ ١١  ٢٦٢٢٦٢ ١١  ٢٤٠٢٤٠ ٢٢٢٢ ٢٠٠٠٢٠٠٠ 
٢٢٥٢٢٥ ١١  ٣٢٦٣٢٦ ١١  ٣١٠٣١٠ ١٦١٦ ٢٠٠١٢٠٠١ 
٢٧٣٢٧٣ ١١  ٤٨٨٤٨٨ ١١  ٤٨٥٤٨٥ ٣٣ ٢٠٠٢٢٠٠٢ 

 مكتب التنسيق األمين مكتب التنسيق األمين : : صدرصدراملامل

 مــن القــانون اجلنــائي ملكــاو إىل جانــب   مــن القــانون اجلنــائي ملكــاو إىل جانــب  ١٤٦١٤٦مــن الناحيــة التشــريعية تــنص املــادة  مــن الناحيــة التشــريعية تــنص املــادة   -  ٧١٧١
األنواع التقليدية من اجلرائم املرتكبة ضد احلياة وضد السالمة اجلسدية على جرمية حمـددة هـي              األنواع التقليدية من اجلرائم املرتكبة ضد احلياة وضد السالمة اجلسدية على جرمية حمـددة هـي              

 ..سوء معاملة الزوج أو الزوجة أو القصرسوء معاملة الزوج أو الزوجة أو القصر
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تـنص علـى أن يعاقـب الـزوج، أو الشـخص الـذي              تـنص علـى أن يعاقـب الـزوج، أو الشـخص الـذي              ) ) ٢٢ ( (١٤٦١٤٦الواقع هو أن املادة     الواقع هو أن املادة      -  ٧٢٧٢
يف وضع مماثل له، الذي يؤذي الزوجة جسديا  أو نفسيا  باحلبس ملدة تتراوح بـني سـنة ومخـس                  يف وضع مماثل له، الذي يؤذي الزوجة جسدياً أو نفسياً باحلبس ملدة تتراوح بـني سـنة ومخـس                  

  ٣٣وتـنص الفقرتـان     وتـنص الفقرتـان     . . سنوات، وأن تستند اإلجراءات اجلنائية ذات الصلة علـى شـكوى مقدمـة            سنوات، وأن تستند اإلجراءات اجلنائية ذات الصلة علـى شـكوى مقدمـة            
جناية خطرية مرتكبـة ضـد السـالمة        جناية خطرية مرتكبـة ضـد السـالمة        : :  من نفس هذه املادة على تشديد العقوبة وفقا  للنتائج          من نفس هذه املادة على تشديد العقوبة وفقاً للنتائج         ٤٤وو

تتـراوح العقوبـة    تتـراوح العقوبـة    ((أو الوفـاة    أو الوفـاة    ). ). تتراوح العقوبة بني احلـبس ملـدة سـنتني ومثـاين سـنوات            تتراوح العقوبة بني احلـبس ملـدة سـنتني ومثـاين سـنوات            ((اجلسدية  اجلسدية  
ــنة       ــة عشــر س ــنوات ومخس ــدة مخــس س ــني احلــبس مل ــنة      ب ــة عشــر س ــنوات ومخس ــدة مخــس س ــني احلــبس مل ــة ال يــتعني أن تســتند    ) ) ب ــذه احلال ــة ال يــتعني أن تســتند    ويف ه ــذه احلال ويف ه

 . . اإلجراءات املدنية إىل شكوى مقدمةاإلجراءات املدنية إىل شكوى مقدمة
 الناشئة عن مشكلة العنف األسري يـرى أنـه يتحـتم،             الناشئة عن مشكلة العنف األسري يـرى أنـه يتحـتم،            فيما يتعلق باجلوانب العملية   فيما يتعلق باجلوانب العملية    -  ٧٣٧٣

إىل جانــب توعيــة الســكان وشــن احلمــالت التثقيفيــة، هتيئــة الظــروف الالزمــة لشــفاء ضــحايا   إىل جانــب توعيــة الســكان وشــن احلمــالت التثقيفيــة، هتيئــة الظــروف الالزمــة لشــفاء ضــحايا   
 ..العنف، الذين معظمهم من النساء، واستعادهتم مكاهنم يف اجملتمعالعنف، الذين معظمهم من النساء، واستعادهتم مكاهنم يف اجملتمع

  تقوم مؤسسة الرعاية االجتماعية هلذا الغـرض بـإدارة وحـدة خاصـة، هـي مكتـب                تقوم مؤسسة الرعاية االجتماعية هلذا الغـرض بـإدارة وحـدة خاصـة، هـي مكتـب                 -  ٧٤٧٤
اإلجـــراءات املتعلقـــة باألســـرة، تضـــم أطبـــاء نفســـيني واختصاصـــيني يف القـــانون وأخصـــائيني  اإلجـــراءات املتعلقـــة باألســـرة، تضـــم أطبـــاء نفســـيني واختصاصـــيني يف القـــانون وأخصـــائيني  
اجتماعيني لتقدمي خدمات متعددة التخصصات إىل األسـر املعرضـة للخطـر، وال سـيما النسـاء                 اجتماعيني لتقدمي خدمات متعددة التخصصات إىل األسـر املعرضـة للخطـر، وال سـيما النسـاء                 

 ..وأطفاهلم ضحايا العنف األسريوأطفاهلم ضحايا العنف األسري
عـــالوة علـــى ذلـــك تتبـــع مؤسســـة الرعايـــة االجتماعيـــة مخســـة مراكـــز للخدمـــة عـــالوة علـــى ذلـــك تتبـــع مؤسســـة الرعايـــة االجتماعيـــة مخســـة مراكـــز للخدمـــة  -  ٧٥٧٥
جتماعية موجودة يف مجيع أحناء منطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة تعـاجل احلـاالت الـيت تنشـأ يف                     جتماعية موجودة يف مجيع أحناء منطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة تعـاجل احلـاالت الـيت تنشـأ يف                     االاال

 ..امليدان، وتقدم خدمات الدعم إىل احملاكم وإىل احلاالت العاجلة بصفة يومية ومستمرةامليدان، وتقدم خدمات الدعم إىل احملاكم وإىل احلاالت العاجلة بصفة يومية ومستمرة
تقــوم مؤسســة الرعايــة االجتماعيــة، وفقــا  للقــانون، باالحتفــاظ بعالقــة وثيقــة مــع  تقــوم مؤسســة الرعايــة االجتماعيــة، وفقــاً للقــانون، باالحتفــاظ بعالقــة وثيقــة مــع   -  ٧٦٧٦

االجتماعي اخلاصة وغريها من اهليئات ذات األهـداف املماثلـة وتقـدم إليهـا              االجتماعي اخلاصة وغريها من اهليئات ذات األهـداف املماثلـة وتقـدم إليهـا              منظمات التضامن   منظمات التضامن   
  ٢١٢١مـيم، الصـادر يف      مـيم، الصـادر يف      //٩٩٩٩//٢٤٢٤من املرسوم بقانون    من املرسوم بقانون    ) ) يي) () (١١ ( (١٨١٨املادة  املادة  ((الدعم، وتتعاون معها    الدعم، وتتعاون معها    

 ).).يونيهيونيه//حزيران حزيران 
يوجــد يف منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة داران إليــواء النســاء ضــحايا العنــف         يوجــد يف منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة داران إليــواء النســاء ضــحايا العنــف          -  ٧٧٧٧

 باستر ومركز أوي تشي كـا للرعايـة املؤقتـة للنسـاء، وتقـوم مؤسسـتان                  باستر ومركز أوي تشي كـا للرعايـة املؤقتـة للنسـاء، وتقـوم مؤسسـتان                 األسري مها مركز بوم   األسري مها مركز بوم   
ــة       ــة االجتماعي ــة      خاصــتان للتضــامن االجتمــاعي لتشــغيل كــال املركــزين، ومتــنح مؤسســة الرعاي ــة االجتماعي خاصــتان للتضــامن االجتمــاعي لتشــغيل كــال املركــزين، ومتــنح مؤسســة الرعاي

ويف البدايــة كــان هــذا املركــز يســتهدف ويف البدايــة كــان هــذا املركــز يســتهدف . . ١٩٧٨١٩٧٨منــذ عــام منــذ عــام ” ” مركــز بــوم باســترمركــز بــوم باســتر““إعانــات إىل إعانــات إىل 
دمها وأصـبح أيضـا  فيمـا بعـد دارا  إليـواء            دمها وأصـبح أيضـاً فيمـا بعـد داراً إليـواء            الشابات فحسب لكن وسع نطاق اخلدمات الـيت يقـ         الشابات فحسب لكن وسع نطاق اخلدمات الـيت يقـ         

 ..ضحايا العنف األسريضحايا العنف األسري
تقـدمي  تقـدمي  ““ بـدأت مؤسسـة الرعايـة االجتماعيـة يف مـنح إعانـات لـــــ                بـدأت مؤسسـة الرعايـة االجتماعيـة يف مـنح إعانـات لـــــ               ٢٠٠١٢٠٠١يف سنة   يف سنة    -  ٧٨٧٨

، داخل نفس هذا املركز، تستهدف النساء واألطفال الـذين غـادروا املركـز     ، داخل نفس هذا املركز، تستهدف النساء واألطفال الـذين غـادروا املركـز     ””مساعدة خارجية مساعدة خارجية 
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خدمــة خدمــة ““ويف نطــاق ويف نطــاق . . م التــام يف جمتمعــاهتمم التــام يف جمتمعــاهتمفعــال ، وترمــي إىل مســاعدهتم علــى حتقيــق انــدماجه فعــالً، وترمــي إىل مســاعدهتم علــى حتقيــق انــدماجه 
تقـدم املشـورة وتـنظم أنشـطة مجاعيـة يفتـرض أن تقـيم النسـاء                 تقـدم املشـورة وتـنظم أنشـطة مجاعيـة يفتـرض أن تقـيم النسـاء                 ” ” تقدمي املساعدة اخلارجية هذه   تقدمي املساعدة اخلارجية هذه   

ــادل    ــدعم املتب ــال مــن خالهلــا شــبكتهم اخلاصــة لل ــادل   واألطف ــدعم املتب ــال مــن خالهلــا شــبكتهم اخلاصــة لل ــاه عــدد   . . واألطف ــوارد أدن ــبني اجلــدول ال ــاه عــدد   وي ــوارد أدن ــبني اجلــدول ال وي
 ..ملعنيني والذين مت إيواؤهمملعنيني والذين مت إيواؤهماحلاالت اليت عاجلها مركز بوم باستر والرعاية وعدد األشخاص ااحلاالت اليت عاجلها مركز بوم باستر والرعاية وعدد األشخاص ا

األشخاص الذين مت إيواؤهم فعال  يف مركز بوم باستر، والـدعم املقـدم مـن حكومـة منطقـة            األشخاص الذين مت إيواؤهم فعالً يف مركز بوم باستر، والـدعم املقـدم مـن حكومـة منطقـة            
 مكاو اإلدارية اخلاصة على شكل إعانات مكاو اإلدارية اخلاصة على شكل إعانات 

 عدد القصر عدد الكبار عدد احلاالت السنة
اجملموع الكلي 
 لعدد األشخاص

٤٢ ٢١ ٢١ ٢١ ١٩٩٩ 
٥١ ٢٦ ٢٥ ٢٥ ٢٠٠٠ 
٦١ ٢٦ ٣٥ ٣٥ ٢٠٠١ 
٥٠ ٢٠ ٣٠ ٣٠ ٢٠٠٢ 
 ..مؤسسة الرعاية االجتماعيةمؤسسة الرعاية االجتماعية: : املصدراملصدر
رعــت مؤسســة الرعايــة االجتماعيــة أيضــا  حلقــات دراســية وحلقــات عمــل عــن    رعــت مؤسســة الرعايــة االجتماعيــة أيضــاً حلقــات دراســية وحلقــات عمــل عــن     -  ٧٩٧٩

وعقــدت مؤسســة خاصــة للتضــامن االجتمــاعي حلقــتني دراســيتني مــن هــذا  وعقــدت مؤسســة خاصــة للتضــامن االجتمــاعي حلقــتني دراســيتني مــن هــذا  . . العنــف األســريالعنــف األســري
 ..٢٠٠٢٢٠٠٢أبريل أبريل //مارس ونيسانمارس ونيسان//النوع يف آذارالنوع يف آذار

كر أنه قد أبلغت إىل مكتب اإلجراءات املتعلقـة باألسـرة، يف سـنة              كر أنه قد أبلغت إىل مكتب اإلجراءات املتعلقـة باألسـرة، يف سـنة              من اجلدير بالذ  من اجلدير بالذ   -  ٨٠٨٠
 طلبـا  للحصـول علـى     طلبـاً للحصـول علـى    ٥٤٥٤، ليب ، ليب ٢٠٠١٢٠٠١ حالة تنطوي على عنف أسري، ويف سنة        حالة تنطوي على عنف أسري، ويف سنة       ٤٣٤٣،  ،  ٢٠٠٠٢٠٠٠

  ٥٤٥٤ومـن بـني هـذه احلـاالت الـيت يبلـغ جمموعهـا         ومـن بـني هـذه احلـاالت الـيت يبلـغ جمموعهـا         ). ).  شخص  شخص ٢٠٠٢٠٠تشمل ما جمموعه    تشمل ما جمموعه    ((مساعدة  مساعدة  
ينطـوي علـى أكثـر مـن مشـكلة      ينطـوي علـى أكثـر مـن مشـكلة       حالة تتعلق مبشاكل عنف أسري، وإن كان بعضـها      حالة تتعلق مبشاكل عنف أسري، وإن كان بعضـها     ٢٧٢٧حالة  حالة  
 ..وكل هذه احلاالت تقريبا  حمالة من مراكز اخلدمة االجتماعية اخلمسةوكل هذه احلاالت تقريباً حمالة من مراكز اخلدمة االجتماعية اخلمسة. . واحدةواحدة
 مقابلــة،  مقابلــة، ٧٢٣٧٢٣ أيضــا  أجــرى مكتــب اإلجــراءات املتعلقــة باألســرة  أيضــاً أجــرى مكتــب اإلجــراءات املتعلقــة باألســرة ٢٠٠١٢٠٠١يف ســنة يف ســنة  -  ٨١٨١

وتعلقــت املقــابالت مبشــاكل متصــلة بــالزواج والعالقــات بــني   وتعلقــت املقــابالت مبشــاكل متصــلة بــالزواج والعالقــات بــني   . .  مقابلــة شــهريا مقابلــة شــهريا٦٠٦٠أي مبعــدل أي مبعــدل 
 زيـارة لألسـر، أي مبعـدل حنـو           زيـارة لألسـر، أي مبعـدل حنـو          ٢٤٥٢٤٥وعالوة على ذلك أضطلع بـ    وعالوة على ذلك أضطلع بـ    . . ألوالد والعواطف ألوالد والعواطف األبوين وا األبوين وا 

 .. زيارة شهريا زيارة شهريا٢٠٢٠
ــة أجــرى مكتــب اإلجــراءات املتعلقــة       -  ٨٢٨٢ ــق خبدمــة تقــدمي املشــورة القانوني ــة أجــرى مكتــب اإلجــراءات املتعلقــة      فيمــا يتعل ــق خبدمــة تقــدمي املشــورة القانوني فيمــا يتعل

 مقابلــة ملســتفيدين وعشــر مقــابالت لعــاملني يف مراكــز اخلدمــة     مقابلــة ملســتفيدين وعشــر مقــابالت لعــاملني يف مراكــز اخلدمــة    ٧٣٧٣  ٢٠٠١٢٠٠١باألســرة يف ســنة باألســرة يف ســنة 
 مناسبة فضـال  عـن    مناسبة فضـالً عـن   ١٥١٥علومات قانونية إىل مستفيدين عن طريق اهلاتف يف  علومات قانونية إىل مستفيدين عن طريق اهلاتف يف  االجتماعية، وقدم م  االجتماعية، وقدم م  

 مناســبة إىل عــاملني يف مراكــز  مناســبة إىل عــاملني يف مراكــز ١٥٠١٥٠تقــدمي خــدمات املشــورة القانونيــة عــن طريــق اهلــاتف يف   تقــدمي خــدمات املشــورة القانونيــة عــن طريــق اهلــاتف يف   
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اخلدمــة االجتماعيــة وإىل وحــدات أخــرى تابعــة ملؤسســة الرعايــة االجتماعيــة، وقــد مثــل هــذا  اخلدمــة االجتماعيــة وإىل وحــدات أخــرى تابعــة ملؤسســة الرعايــة االجتماعيــة، وقــد مثــل هــذا  
ــة تتعلــق مبشــاكل  ٢٤٨٢٤٨ ــة تتعلــق مبشــاكل   استشــارة قانوني ــالطالق وممارســة املســؤولية األســرية    استشــارة قانوني ــالطالق وممارســة املســؤولية األســرية   متصــلة أساســاً ب متصــلة أساســا  ب

 . . واحلضانةواحلضانة
ــنة        -  ٨٣٨٣ ــة لشــنها يف س ــداد محل ــاً بإع ــة حالي ــة االجتماعي ــوم مؤسســة الرعاي ــنة       تق ــة لشــنها يف س ــداد محل ــا  بإع ــة حالي ــة االجتماعي ــوم مؤسســة الرعاي   ٢٠٠٣٢٠٠٣تق

ســتكرس لتحــرر املــرأة، وستشــمل جمموعــات مــؤمترات عــن مواضــيع متنوعــة للغايــة، الصــحة   ســتكرس لتحــرر املــرأة، وستشــمل جمموعــات مــؤمترات عــن مواضــيع متنوعــة للغايــة، الصــحة   
صـل للكتـب وتـذكارات وإذاعـة        صـل للكتـب وتـذكارات وإذاعـة        واملشاكل القانونية والعمالـة، وكـذلك توزيـع كراسـات وفوا          واملشاكل القانونية والعمالـة، وكـذلك توزيـع كراسـات وفوا          

 ..إعالنات يف اإلذاعة والتلفزيونإعالنات يف اإلذاعة والتلفزيون
 اجلاريــة ســتبدأ مؤسســة الرعايــة االجتماعيــة يف تنفيــذ برنــامج        اجلاريــة ســتبدأ مؤسســة الرعايــة االجتماعيــة يف تنفيــذ برنــامج       ٢٠٠٣٢٠٠٣يف ســنة يف ســنة  -  ٨٤٨٤

. . للقضاء على العنف األسري، سيتضمن إنشاء دار إيواء وخـط هـاتفي للنسـاء املعتـدى علـيهن        للقضاء على العنف األسري، سيتضمن إنشاء دار إيواء وخـط هـاتفي للنسـاء املعتـدى علـيهن        
أمثلـة ملموسـة تـبني السياسـة الـيت          أمثلـة ملموسـة تـبني السياسـة الـيت          وهـذه هـي     وهـذه هـي     . .  سـاعة يوميـا      سـاعة يوميـاً    ٢٤٢٤وسوف تعمل اخلـدمتان ملـدة       وسوف تعمل اخلـدمتان ملـدة       

تتبعها حكومة منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة، هبـدف التقليـل مـن عـدة مشـاكل اجتماعيـة أو                       تتبعها حكومة منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة، هبـدف التقليـل مـن عـدة مشـاكل اجتماعيـة أو                       
ــدابري يف مشــاريع ومنــاذج الســلوك االجتمــاعي       ــدافع إىل اختــاذ هــذه الت ــدابري يف مشــاريع ومنــاذج الســلوك االجتمــاعي      استئصــاهلا، ويكمــن ال ــدافع إىل اختــاذ هــذه الت استئصــاهلا، ويكمــن ال

 ..ذه اإلجراءاتذه اإلجراءاتوينتظر حدوث حتسن فعلي يف احلالة الفعلية نتيجة هلوينتظر حدوث حتسن فعلي يف احلالة الفعلية نتيجة هل. . الثقايف املقولبالثقايف املقولب
توجــد أمثلــة لتــدابري ملموســة تــبني السياســة الــيت اتبعتــها حكومــة منطقــة ماكــاو    توجــد أمثلــة لتــدابري ملموســة تــبني السياســة الــيت اتبعتــها حكومــة منطقــة ماكــاو     -  ٨٥٨٥

اإلدارية اخلاصـة، هبـدف التخفيـف مـن عـدة مشـاكل اجتماعيـة ترجـع أصـال  إىل نظـم وأمنـاط             اإلدارية اخلاصـة، هبـدف التخفيـف مـن عـدة مشـاكل اجتماعيـة ترجـع أصـالً إىل نظـم وأمنـاط             
وينتظــر حــدوث حتســن فعلــي يف الوضــع نتيجــة هلــذا   وينتظــر حــدوث حتســن فعلــي يف الوضــع نتيجــة هلــذا   . .  والثقــايف املقولــب والثقــايف املقولــبالســلوك االجتمــاعيالســلوك االجتمــاعي

 ..العملالعمل
مــع ذلــك ينبغــي تأكيــد أن االعتــراف بــدور املــرأة يف اجملتمــع يتحســن يف منطقــة    مــع ذلــك ينبغــي تأكيــد أن االعتــراف بــدور املــرأة يف اجملتمــع يتحســن يف منطقــة     -  ٨٦٨٦

وعلى الرغم من أن هذا أكثر وضوحا  بـني الفئـات االجتماعيـة األعلـى     وعلى الرغم من أن هذا أكثر وضوحاً بـني الفئـات االجتماعيـة األعلـى     . . مكاو اإلدارية اخلاصة  مكاو اإلدارية اخلاصة  
فإنه ينبغي عدم التقليل من شأن التقدم احملرز، ألنه بـال شـك عامـل دينـامي حيفـز تطـور فئـات                       فإنه ينبغي عدم التقليل من شأن التقدم احملرز، ألنه بـال شـك عامـل دينـامي حيفـز تطـور فئـات                       

 ..سكانية أخرىسكانية أخرى
الواقع هو أن األمهية املتزايدة للـدور االجتمـاعي للمـرأة يف منطقـة مكـاو اإلداريـة                  الواقع هو أن األمهية املتزايدة للـدور االجتمـاعي للمـرأة يف منطقـة مكـاو اإلداريـة                   -  ٨٧٨٧

) ) اجلمعيــة التشــريعيةاجلمعيــة التشــريعية((اخلاصــة يتضــح مــن تزايــد عــدد النســاء الالئــى يعملــن يف اهليئــة التشــريعية اخلاصــة يتضــح مــن تزايــد عــدد النســاء الالئــى يعملــن يف اهليئــة التشــريعية 
واهليئـة القضـائية   واهليئـة القضـائية   ) ) األمانـات العامـة ومـديريات اخلـدمات واإلدارات والشـعب          األمانـات العامـة ومـديريات اخلـدمات واإلدارات والشـعب          ((واهليئة التنفيذية   واهليئة التنفيذية   

 ..وكذلك عدد النساء العامالت يف اإلدارة العامةوكذلك عدد النساء العامالت يف اإلدارة العامة) ) م والنيابة العامةم والنيابة العامةاحملاكاحملاك((
 عضـوا     عضـواً   ٢٧٢٧على هذا النحو تضم اجلمعية التشريعية ملنطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة              على هذا النحو تضم اجلمعية التشريعية ملنطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة               -  ٨٨٨٨

ومن بـني السـبعة والعشـرين عضـوا  انتخـب           ومن بـني السـبعة والعشـرين عضـواً انتخـب           . . من بينهم مخس نساء، مبا يف ذلك رئيسة اجلمعية        من بينهم مخس نساء، مبا يف ذلك رئيسة اجلمعية        
اجلــدير بالــذكر أنــه تشــغل مناصــب رئــيس اجلمعيــة  اجلــدير بالــذكر أنــه تشــغل مناصــب رئــيس اجلمعيــة  ومــن ومــن . .  عضــوا  مــن بينــهم أربــع نســاء  عضــواً مــن بينــهم أربــع نســاء ١٦١٦

 ..التشريعية وأمينها العام ونائب أمينها العام نساءالتشريعية وأمينها العام ونائب أمينها العام نساء
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رئيســها هــو املــدير رئيســها هــو املــدير ((احلكومــة هــي اهليئــة التنفيذيــة ملنطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة  احلكومــة هــي اهليئــة التنفيذيــة ملنطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة   -  ٨٩٨٩
، ومـديريات للخـدمات     ، ومـديريات للخـدمات     ))يوجـد مخسـة أمنـاء     يوجـد مخسـة أمنـاء     ((وهي تتكون مـن أمانـات عامـة         وهي تتكون مـن أمانـات عامـة         . . التنفيذي األول التنفيذي األول 

 ..ش عبُشعبوإدارات ووإدارات و
توجد يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة أيضا  جلنـة ملكافحـة الفسـاد وجلنـة ملراجعـة               توجد يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة أيضاً جلنـة ملكافحـة الفسـاد وجلنـة ملراجعـة                -  ٩٠٩٠

احلسابات تعمالن بوصفهما هيئتني مستقلتني، وتوجـد مفوضـة مسـؤولة أمـام املـدير التنفيـذي                 احلسابات تعمالن بوصفهما هيئتني مستقلتني، وتوجـد مفوضـة مسـؤولة أمـام املـدير التنفيـذي                 
 . . األولاألول
تشــغل امرأتــان منصــبني مــن املناصــب الرئيســية املــذكورة آنفــا ، مهــا منصــيب أمــني  تشــغل امرأتــان منصــبني مــن املناصــب الرئيســية املــذكورة آنفــاً، مهــا منصــيب أمــني   -  ٩١٩١
-وهو ثاين عضو يف حكومة منطقة مكاو اإلداريـة اخلاصـة مـن حيـث األمهيـة                وهو ثاين عضو يف حكومة منطقة مكاو اإلداريـة اخلاصـة مـن حيـث األمهيـة                -رة والعدل رة والعدل اإلدااإلدا

 ..ومفوض مراجعة احلساباتومفوض مراجعة احلسابات
 يف املائـة مـن جممـوع عـدد العـاملني يف       يف املائـة مـن جممـوع عـدد العـاملني يف      ٣٤,٦٣٤,٦ كانت النساء ميثلن    كانت النساء ميثلن   ٢٠٠١٢٠٠١يف سنة   يف سنة    -  ٩٢٩٢

غلن غلن وفيمــا يتعلــق مبناصـب اإلدارة والقيــادة يف اإلدارة العامــة كانـت النســاء يشــ  وفيمــا يتعلــق مبناصـب اإلدارة والقيــادة يف اإلدارة العامــة كانـت النســاء يشــ  . . اإلدارة العامـة اإلدارة العامـة 
 .. يف املائة يف املائة٤١,٢٣٤١,٢٣ منصبا ، أي حنو  منصباً، أي حنو ٦٣٣٦٣٣ منصبا  مما جمموعه  منصباً مما جمموعه ٢٦١٢٦١يف نفس تلك السنة يف نفس تلك السنة 

 توزيع مناصب اإلدارة والقيادة يف اإلدارة العامة حسب اجلنستوزيع مناصب اإلدارة والقيادة يف اإلدارة العامة حسب اجلنس
٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 إناثإناث ذكورذكور إناثإناث ذكورذكور إناثإناث ذكورذكور املنصب
 ١٢١٢ ١٤١٤ ٣٧٣٧ ٣٨٣٨ ٧٧ ٣٩٣٩ منصب مماثل منصب مماثل //مديرمدير

 ٢٣٢٣ ٢٤٢٤ ٣٢٣٢ ٢٨٢٨ ١٧١٧ ٣٥٣٥ منصب مماثلمنصب مماثل//نائب مديرنائب مدير
 ٥١٥١ ٥٣٥٣ ٧٩٧٩ ٧٨٧٨ ٤٧٤٧ ٧٩٧٩ منصب مماثلمنصب مماثل//مدير إدارةمدير إدارة
 ١٠٢١٠٢ ١٠٢١٠٢ ١٤٤١٤٤ ١٤٢١٤٢ ٩٨٩٨ ١٣٩١٣٩ منصب مماثلمنصب مماثل//رئيس شعبةرئيس شعبة
 ١٣١٣ ١٤١٤ ٢٤٢٤ ٢٤٢٤ ١٩١٩ ٢٢٢٢ منصب مماثلمنصب مماثل//رئيس قطاعرئيس قطاع
 ٥٢٥٢ ٤٩٤٩ ٤٥٤٥ ٥٦٥٦ ٥٣٥٣ ٥٣٥٣ رئيس قسمرئيس قسم

 ٥٥ ٥٥ ١١١١ ٢٠٢٠ ٥٥ ٢٣٢٣ مناصب أخرىمناصب أخرى
 ٢٥٨٢٥٨ ٢٦١٢٦١ ٣٧٢٣٧٢ ٣٨٦٣٨٦ ٢٤٦٢٤٦ ٣٩٠٣٩٠ اجملموعاجملموع
ــإلدارة ““ ::املصدراملصدر ــرية لـ ــوارد البشـ ــإلدارة املـ ــرية لـ ــوارد البشـ ــةاملـ ــة العامـ ــوام ” ”  العامـ ــوام يف األعـ ــة ٢٠٠١٢٠٠١ و و٢٠٠٠٢٠٠٠ و و١٩٩٩١٩٩٩يف األعـ ــة ، اإلدارة العامـ ، اإلدارة العامـ

 ..واإلدارة املدنيةواإلدارة املدنية
فيمــا يتعلــق باهليئــة القضــائية فإنــه علــى الــرغم مــن أن نســبة عــدد الرجــال الــذين   فيمــا يتعلــق باهليئــة القضــائية فإنــه علــى الــرغم مــن أن نســبة عــدد الرجــال الــذين    -  ٩٣٩٣

يشــغلون مناصــب مــوظفني قضــائيني، ســواء يف احملــاكم أو يف النيابــة العامــة، مســتقرة بشــكل    يشــغلون مناصــب مــوظفني قضــائيني، ســواء يف احملــاكم أو يف النيابــة العامــة، مســتقرة بشــكل    
ت فيما يتعلـق بـتغري هـذا االجتـاه، ألنـه كانـت هنـاك سـت                  ت فيما يتعلـق بـتغري هـذا االجتـاه، ألنـه كانـت هنـاك سـت                  ملحوظ فإنه توجد بعض االستثناءا    ملحوظ فإنه توجد بعض االستثناءا    

نساء من بني العشرة متدربني على مهام املوظفني القضائيني الـذين مسـح هلـم بااللتحـاق مبركـز              نساء من بني العشرة متدربني على مهام املوظفني القضائيني الـذين مسـح هلـم بااللتحـاق مبركـز              
 ..٢٠٠٢٢٠٠٢التدريب القضائي يف سنة التدريب القضائي يف سنة 
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 توزيع عدد املوظفني القضائيني يف احملاكم ويف النيابة العامة حسب اجلنستوزيع عدد املوظفني القضائيني يف احملاكم ويف النيابة العامة حسب اجلنس
٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

 إناثإناث//ذكورذكورإناثإناث ذكورذكور إناثإناث//ذكورذكورإناثإناث ذكورذكور إناثإناث//ذكورذكوراثاثإنإن ذكورذكور

٤٥ ١٤ ٣١ ٤٢ ١٣ ٢٩ ٤٢ ١٣ ٢٩ 

، اإلدارة العامــة واإلدارة ، اإلدارة العامــة واإلدارة ٢٠٠١٢٠٠١ و و٢٠٠٠٢٠٠٠ و و١٩٩٩١٩٩٩يف األعــوام يف األعــوام ” ” املــوارد البشــرية لــإلدارة العامــة املــوارد البشــرية لــإلدارة العامــة ““: : املصــدراملصــدر
 ..املدنيةاملدنية

 
ومــع ذلــك حصــلت النســاء علــى وســائل  ومــع ذلــك حصــلت النســاء علــى وســائل  . . كــان التقــدم أبطــأ يف القطــاع اخلــاصكــان التقــدم أبطــأ يف القطــاع اخلــاص -  ٩٤٩٤
ــا يف      تعتع ــر وأفضــل يف الســنوات األخــرية، ونســبة الرجــال والنســاء يف املناصــب العلي ــة أكث ــا يف      ليمي ــر وأفضــل يف الســنوات األخــرية، ونســبة الرجــال والنســاء يف املناصــب العلي ــة أكث ليمي

 ..الوقت احلاضر أكثر تساويا  مما هي يف األعمال غري املاهرة مقارنة باحلالة قبل عدة سنواتالوقت احلاضر أكثر تساوياً مما هي يف األعمال غري املاهرة مقارنة باحلالة قبل عدة سنوات
 ))باآلالفباآلالف((عدد السكان العاملني وفقا  حلالة العمل، موزعني حسب املهنة واجلنس عدد السكان العاملني وفقاً حلالة العمل، موزعني حسب املهنة واجلنس 

 ٢٠٠٢٢٠٠٢ ٢٠٠١٢٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠٠ ١٩٩٩١٩٩٩ جلنسجلنساا املنصب واملهنة املنصب واملهنة 
 ٢٠٠,٦٢٠٠,٦ ٢٠٢,٨٢٠٢,٨ ١٩٥,٣١٩٥,٣ ١٩٦,١١٩٦,١ إناثإناث//ذكورذكور اجملموعاجملموع

 ١٠٤,١١٠٤,١ ١٠٦,٧١٠٦,٧ ١٠٣,٢١٠٣,٢ ١٠٤,٢١٠٤,٢ ذكورذكور 
 ٦٩,٥٦٩,٥ ٩,١٩,١ ٩٢,١٩٢,١ ٩١,٩٩١,٩ إناثإناث 

 ١٢,٠١٢,٠ ١٠,٦١٠,٦ ١٢,٠١٢,٠ ١١,٩١١,٩ إناثإناث//ذكورذكور
 ٩,٣٩,٣ ٨,٤٨,٤ ٩,٧٩,٧ ٩٩,٧,٧ ذكورذكور

ــريعية واإلدارة   ــة التشـــ ــاء اهليئـــ ــريعية واإلدارة  أعضـــ ــة التشـــ ــاء اهليئـــ أعضـــ
العامة وكبار املسـؤولني واملـديرين يف        العامة وكبار املسـؤولني واملـديرين يف        

 ٢,٨٢,٨ ٢،٢٢،٢ ٢,٣٢,٣ ٢،٢٢،٢ إناثإناث اجلمعيات ومديري الشركاتاجلمعيات ومديري الشركات
 ٦,٨٦,٨ ٦,١٦,١ ٦,١٦,١ ٥,٩٥,٩ إناثإناث//ذكورذكور
 ٣,٩٣,٩ ٣,٥٣,٥ ٣,٥٣,٥ ٣,٤٣,٤ ذكورذكور

االختصاصــــيون يف املهــــن الفكريــــة   االختصاصــــيون يف املهــــن الفكريــــة   
 والعلمية والعلمية 

 ٢,٨٢,٨ ٢,٥٢,٥ ٢,٦٢,٦ ٢,٤٢,٤ إناثإناث
 ١٨,٤١٨,٤ ١٧,٢١٧,٢ ١٦,٨١٦,٨ ١٧,٢١٧,٢ إناثإناث//ذكورذكور
 ٩,٨٩,٨ ٩,١٩,١ ٩,١٩,١ ٨،٨٨،٨ ذكورذكور

 الفنيون واملهنيون املساعدون الفنيون واملهنيون املساعدون 

 ٨,٦٨,٦ ٨,١٨,١ ٧,٨٧,٨ ٨,٤٨,٤ إناثإناث
 ٣٥,٣٣٥,٣ ٣٦,٩٣٦,٩ ٣٧,٤٣٧,٤ ٣٥,٥٣٥,٥ إناثإناث//ذكورذكور
 ١٢,٣١٢,٣ ١٣,٩١٣,٩ ١٢,٧١٢,٧ ١٣,٢١٣,٢ ذكورذكور

 الكتبة الكتبة 

 ٢٢,٩٢٢,٩ ٢٣,٠٢٣,٠ ٢٤,٦٢٤,٦ ٢٢,٣٢٢,٣ إناثإناث
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 ٢٠٠٢٢٠٠٢ ٢٠٠١٢٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠٠ ١٩٩٩١٩٩٩ جلنسجلنساا املنصب واملهنة املنصب واملهنة 
 ٤٢,٤٤٢,٤ ٤٠,٣٤٠,٣ ٣٩,٤٣٩,٤ ٣٩,٢٣٩,٢ إناثإناث//ذكورذكور
 ٢٣,٨٢٣,٨ ٢٢,٣٢٢,٣ ٢١,٩٢١,٩ ٢٢,٥٢٢,٥ ذكورذكور

 عمال اخلدمات واملبيعات عمال اخلدمات واملبيعات 

 ١٨,٦١٨,٦ ١٨,٠١٨,٠ ١٧,٦١٧,٦ ١٦,٧١٦,٧ إناثإناث
 ١,٣١,٣ ١,٣١,٣ ١١,٣,٣ ١,٢١,٢ إناثإناث//ذكورذكور
 ١,٠١,٠ ١،١١،١ ١,٠١,٠ ١,٢١,٢ ذكورذكور

ــيد   ــة وصــ ــرة يف الزراعــ ــيد  العمــــال املهــ ــة وصــ ــرة يف الزراعــ العمــــال املهــ
 األمساكاألمساك

 ٠,٢٠,٢ ٠,٢٠,٢ ٠,٣٠,٣ ٠,١٠,١ إناثإناث
 ٢٢,٥٢٢,٥ ٢٤,٨٢٤,٨ ٢٤,٠٢٤,٠ ٢٤,٥٢٤,٥ إناثإناث//ذكورذكور
 ١٨,١١٨,١ ٢٠,٢٢٠,٢ ١٩,٩١٩,٩ ٢٠,٣٢٠,٣ ذكورذكور

 احلرفيون وأمثاهلماحلرفيون وأمثاهلم

 ٤،٤٤،٤ ٤,٦٤,٦ ٤,١٤,١ ٤,٢٤,٢ إناثإناث
 ٢٧,٠٢٧,٠ ٢٩,٦٢٩,٦ ٢٤,٩٢٤,٩ ٢٨,٨٢٨,٨ إناثإناث//ذكورذكور
 ١٠,١١٠,١ ١١,٠١١,٠ ١٠,٧١٠,٧ ١٠,٧١٠,٧ ذكورذكور

مشــغلو املصــانع واآلالت والســائقون  مشــغلو املصــانع واآلالت والســائقون  
 وعمال التجميع وعمال التجميع 

 ١٦,٩١٦,٩ ١٨,٦١٨,٦ ١٤,٢١٤,٢ ١٨,٠١٨,٠ إناثإناث
 ٣٤,٩٣٤,٩ ٣٦,١٣٦,١ ٣٣,٣٣٣,٣ ٣٢,٠٣٢,٠ إناثإناث//ذكورذكور
 ١٥,٨١٥,٨ ١٧,٢١٧,٢ ١٤,٨١٤,٨ ١٤,٣١٤,٣ ذكورذكور

 العمال غري املهرةالعمال غري املهرة

 ١٩,١١٩,١ ١٨,٩١٨,٩ ١٨,٥١٨,٥ ١٧,٧١٧,٧ إناثإناث
 إدارة اإلحصاء والتعدادإدارة اإلحصاء والتعداد: : املصدراملصدر

 
 القضاء على االجتار باملرأة والبغاء القسري القضاء على االجتار باملرأة والبغاء القسري : : ٦٦املادة املادة 
ساء، هو إحدى املشـاكل الكـبرية الـيت انتشـرت           ساء، هو إحدى املشـاكل الكـبرية الـيت انتشـرت           االجتار باألشخاص، وال سيما الن    االجتار باألشخاص، وال سيما الن     -  ٩٥٩٥

 ..انتشارا  كبريا  يف العقود األخرية، ال سيما يف جنوب شرقي آسياانتشاراً كبرياً يف العقود األخرية، ال سيما يف جنوب شرقي آسيا
دفعت الصالت الواضحة بـني االجتـار باألشـخاص واجلرميـة املنظمـة السـلطات يف            دفعت الصالت الواضحة بـني االجتـار باألشـخاص واجلرميـة املنظمـة السـلطات يف             -  ٩٦٩٦

  وبعـد إعـادة التوحيـد     وبعـد إعـادة التوحيـد     . . مكاو إىل شن حرب متكاملة على هـذه الظـواهر منـذ هنايـة التسـعينات               مكاو إىل شن حرب متكاملة على هـذه الظـواهر منـذ هنايـة التسـعينات               
 ..اشتدت هذه احلرب وبصفة خاصة يف شكل تعاون دويل وإقليمي فعالاشتدت هذه احلرب وبصفة خاصة يف شكل تعاون دويل وإقليمي فعال

فيما يتعلق هبذا الوضع جتـدر اإلشـارة إىل أنـه تسـري علـى منطقـة مكـاو اإلداريـة                     فيما يتعلق هبذا الوضع جتـدر اإلشـارة إىل أنـه تسـري علـى منطقـة مكـاو اإلداريـة                      -  ٩٧٩٧
اخلاصة عدة معاهدات دولية هتـدف إىل مكافحـة الـرق واملمارسـات املشـاهبة وكـذلك االجتـار                   اخلاصة عدة معاهدات دولية هتـدف إىل مكافحـة الـرق واملمارسـات املشـاهبة وكـذلك االجتـار                   

  ٢٩٢٩؛ واالتفاقيـة رقـم   ؛ واالتفاقيـة رقـم   ١٩٢٦١٩٢٦سـبتمرب  سـبتمرب  // أيلول أيلول٢٥٢٥ يف    يف   باألشخاص، ال سيما اتفاقية الرق املعتمدة     باألشخاص، ال سيما اتفاقية الرق املعتمدة     
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ــة بالعمــل اجلــدي أو اإللزامــي، املعتمــدة يف      ــة املتعلق ــة بالعمــل اجلــدي أو اإللزامــي، املعتمــدة يف     ملنظمــة العمــل الدولي ــة املتعلق ــران٢٨٢٨ملنظمــة العمــل الدولي ــران حزي ــه // حزي ــه يوني يوني
 كــانون  كــانون ٢٢؛ واتفاقيــة حظــر االجتــار باألشــخاص واســتغالل بغــاء الغــري، املعتمــدة يف        ؛ واتفاقيــة حظــر االجتــار باألشــخاص واســتغالل بغــاء الغــري، املعتمــدة يف        ١٩٣٠١٩٣٠
 وجتارة الرقيق واألعـراف واملمارسـات        وجتارة الرقيق واألعـراف واملمارسـات       ؛ واالتفاقية التكميلية إللغاء الرق    ؛ واالتفاقية التكميلية إللغاء الرق    ١٩٤٩١٩٤٩ديسمرب  ديسمرب  //األولاألول

ــدة يف    ــالرق املعتم ــدة يف   الشــبيهة ب ــالرق املعتم ــول٧٧الشــبيهة ب ــول أيل ــم  ١٩٥٦١٩٥٦ســبتمرب ســبتمرب // أيل ــة رق ــم  ؛ واالتفاقي ــة رق ــة العمــل  ١٠٥١٠٥؛ واالتفاقي ــة العمــل   ملنظم  ملنظم
؛ والعهـد الـدويل اخلـاص       ؛ والعهـد الـدويل اخلـاص       ١٩٥٧١٩٥٧ حزيران يونيـه      حزيران يونيـه     ٢٥٢٥الدولية املتعلقة بإلغاء السخرة، املعتمدة يف       الدولية املتعلقة بإلغاء السخرة، املعتمدة يف       

 ..١٩٦٦١٩٦٦مرب مرب ديسديس// كانون األول كانون األول١٦١٦باحلقوق املدنية والسياسية، املعتمد يف باحلقوق املدنية والسياسية، املعتمد يف 
مــن بــني املســائل الــيت ينطــوي عليهــا االجتــار باألشــخاص مســألة كرامــة اإلنســان  مــن بــني املســائل الــيت ينطــوي عليهــا االجتــار باألشــخاص مســألة كرامــة اإلنســان   -  ٩٨٩٨

مـن  مـن  ) ) ١١ ( (٣٠٣٠وقد نصت صـراحة علـى هـذه القيمـة املـادة             وقد نصت صـراحة علـى هـذه القيمـة املـادة             . . باعتبارها قيمة أساسية ذات حرمة    باعتبارها قيمة أساسية ذات حرمة    
 ..القانون األساسيالقانون األساسي

ال  الً الواقع هو أن االجتار باألشخاص، مبفهومه الوارد يف هـذه االتفاقيـة يتصـل اتصـا               الواقع هو أن االجتار باألشخاص، مبفهومه الوارد يف هـذه االتفاقيـة يتصـل اتصـا                -  ٩٩٩٩
ويف النظام القانوين ملنطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة ال            ويف النظام القانوين ملنطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة ال            . . وثيقا  بالسخرة، ال سيما البغاء القصري     وثيقاً بالسخرة، ال سيما البغاء القصري     

ــة        ــة خاصــة فحســب بــل أيضــاً عــدة أفعــال أخــرى ضــد احلري ــة       ميثــل االجتــار باألشــخاص جناي ــة خاصــة فحســب بــل أيضــا  عــدة أفعــال أخــرى ضــد احلري ميثــل االجتــار باألشــخاص جناي
 ..الشخصية واحلرية اجلنسية واحلق يف تقرير املصريالشخصية واحلرية اجلنسية واحلق يف تقرير املصري

ئي هـو أنـه يعتـرب أن القصـر ال يتمتعـون         ئي هـو أنـه يعتـرب أن القصـر ال يتمتعـون         مثة جانب مهم آخر يتعلـق بالقـانون اجلنـا         مثة جانب مهم آخر يتعلـق بالقـانون اجلنـا          -  ١٠٠١٠٠
حبرية اختاذ القرارات فيما يتعلق بالعالقات اجلنسية؛ ولذلك فإن اجلرائم اليت تشـمل ق صـ را  تـرد                حبرية اختاذ القرارات فيما يتعلق بالعالقات اجلنسية؛ ولذلك فإن اجلرائم اليت تشـمل قَُصـراً تـرد                
أوصافها بشكل مستقل ومنفصـل باعتبارهـا جـرائم ضـد احلريـة اجلنسـية بـل باعتبارهـا جـرائم               أوصافها بشكل مستقل ومنفصـل باعتبارهـا جـرائم ضـد احلريـة اجلنسـية بـل باعتبارهـا جـرائم               

 األنـواع القانونيـة لتلـك اجلـرائم ال         األنـواع القانونيـة لتلـك اجلـرائم ال        ويفويف. . ضد حق الشخص يف تقرير املصري فيما يتعلق باجلنس        ضد حق الشخص يف تقرير املصري فيما يتعلق باجلنس        
 ..يشترط حدوث القصريشترط حدوث القصر

من الواضح أن القانون اجلنائي يف مكاو ينص على عدة جرائم تتصـل علـى وجـه                 من الواضح أن القانون اجلنائي يف مكاو ينص على عدة جرائم تتصـل علـى وجـه                  -  ١٠١١٠١
التحديد حبماية احلرية الشخصية واحلرية اجلنسية واحلق يف تقرير املصري ويعاقـب عليهـا، وهـي                التحديد حبماية احلرية الشخصية واحلرية اجلنسية واحلق يف تقرير املصري ويعاقـب عليهـا، وهـي                

ات ميكــن اســتعماهلا يف مكافحــة االجتــار   ات ميكــن اســتعماهلا يف مكافحــة االجتــار   تعمــل بصــورة مباشــرة وغــري مباشــرة باعتبارهــا آليــ   تعمــل بصــورة مباشــرة وغــري مباشــرة باعتبارهــا آليــ   
بيـد أنـه لـن يشـار يف هـذا التقريـر إال إىل اجلـرائم الـيت            بيـد أنـه لـن يشـار يف هـذا التقريـر إال إىل اجلـرائم الـيت            . . باألشخاص واسـتغالل البغـاء القسـري      باألشخاص واسـتغالل البغـاء القسـري      

وسـوف تسـتبعد اجلـرائم املرتكبـة ضـد ق صـ ر ألنـه قـد ورد سـرد                   وسـوف تسـتبعد اجلـرائم املرتكبـة ضـد قَُصـر ألنـه قـد ورد سـرد                   . . تعترب أكثر وثاقـه باملوضـوع     تعترب أكثر وثاقـه باملوضـوع     
قــوق الطفــل علــى منطقــة مكــاو  قــوق الطفــل علــى منطقــة مكــاو  تفصــيلي هلــذا املوضــوع يف اجلــزء املتعلــق بانطبــاق اتفاقيــة ح  تفصــيلي هلــذا املوضــوع يف اجلــزء املتعلــق بانطبــاق اتفاقيــة ح  

 ..اإلدارية اخلاصة يف تقرير الصنياإلدارية اخلاصة يف تقرير الصني
هكذا فإن أكثر مـا يالحـظ يف جمـال اجلـرائم املرتكبـة ضـد احلريـة الشخصـية هـو                      هكذا فإن أكثر مـا يالحـظ يف جمـال اجلـرائم املرتكبـة ضـد احلريـة الشخصـية هـو                       -  ١٠٢١٠٢

 من القانون اجلنائي ملكاو، الذي يتمثل فيه بيع أو نقـل أو              من القانون اجلنائي ملكاو، الذي يتمثل فيه بيع أو نقـل أو             ١٥٣١٥٣الرق، املنصوص عليه يف املادة      الرق، املنصوص عليه يف املادة      
وهـذه اجلرميـة وإن   وهـذه اجلرميـة وإن   . .  وضـع أو حالـة العبـد     وضـع أو حالـة العبـد    شراء شـخص بنيـة خفـض قيمـة ذلـك الشـخص إىل             شراء شـخص بنيـة خفـض قيمـة ذلـك الشـخص إىل             

كانت ال تعين ضمنا  االستغالل االقتصادي أو اجلنسي فإهنا تشمل مجيع حاالت حتويل إنسـان               كانت ال تعين ضمناً االستغالل االقتصادي أو اجلنسي فإهنا تشمل مجيع حاالت حتويل إنسـان               
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يستخدمه اجلاين باعتباره ملكا  له، ال سيما السخرة سـدادا  لـدين والسـخرة              يستخدمه اجلاين باعتباره ملكاً له، ال سيما السخرة سـداداً لـدين والسـخرة              ” ” شيءشيء““إىل جمرد   إىل جمرد   
ونظـرا   ونظـراً  . . ف التـام يف الشـخص    ف التـام يف الشـخص    اإلقطاعية والتجريد مـن أي حـق أو اكتسـابه مـن حقـوق التصـر               اإلقطاعية والتجريد مـن أي حـق أو اكتسـابه مـن حقـوق التصـر               

 ..خلطورة هذه اجلرمية فإهنا تعاقب بعقوبة احلبس ملدة تتراوح بني عشر سنوات وعشرين سنةخلطورة هذه اجلرمية فإهنا تعاقب بعقوبة احلبس ملدة تتراوح بني عشر سنوات وعشرين سنة
يعاقب االختطـاف أيضـا  بقصـد ارتكـاب جرميـة ضـد احلريـة اجلنسـية أو احلـق يف             يعاقب االختطـاف أيضـاً بقصـد ارتكـاب جرميـة ضـد احلريـة اجلنسـية أو احلـق يف              -  ١٠٣١٠٣

) ) بب ( ())١١ ( (١٥٤١٥٤املـادة   املـادة   (( سـنوات     سـنوات    ١٠١٠ سـنوات و    سـنوات و   ٣٣تقرير املصري بعقوبة احلبس ملدة تتراوح بـني         تقرير املصري بعقوبة احلبس ملدة تتراوح بـني         
 ).).من القانون اجلنائي ملكاومن القانون اجلنائي ملكاو

فيما يتعلق باألحكام اجلنائية الرامية إىل محاية احلريـة اجلنسـية فـإن اجلرميـة اخلاصـة       فيما يتعلق باألحكام اجلنائية الرامية إىل محاية احلريـة اجلنسـية فـإن اجلرميـة اخلاصـة        -  ١٠٤١٠٤
ــادة    ــدويل باألشـــخاص متصـــورة يف املـ ــار الـ ــادة   باالجتـ ــدويل باألشـــخاص متصـــورة يف املـ ــار الـ ــانون ٧٧باالجتـ ــانون  مـــن القـ ــادر يف //٩٧٩٧//٦٦ مـــن القـ ــيم، الصـ ــادر يف مـ ــيم، الصـ مـ

املنطبقة هي عقوبـة احلـبس ملـدة        املنطبقة هي عقوبـة احلـبس ملـدة        والعقوبة  والعقوبة  . . يوليه، وهو القانون املتعلق باجلرمية املنظمة     يوليه، وهو القانون املتعلق باجلرمية املنظمة     //متوزمتوز ٣٠٣٠
بيد أنه إذا كان اجملين عليه قاصرا  مل يبلغ الرابعة عشر مـن عمـره               بيد أنه إذا كان اجملين عليه قاصراً مل يبلغ الرابعة عشر مـن عمـره               . .  أعوام  أعوام ٨٨تتراوح بني عامني و   تتراوح بني عامني و   

 سـنة؛ ويف حالـة القاصـر الـذي      سـنة؛ ويف حالـة القاصـر الـذي     ١٥١٥ سنوات و   سنوات و  ٥٥فإن العقوبة تكون هي احلبس ملدة تتراوح بني         فإن العقوبة تكون هي احلبس ملدة تتراوح بني         
 سـنوات تـزداد      سـنوات تـزداد     ٨٨ سـنتني و    سـنتني و    سنة فإن عقوبة احلبس اليت تتراوح بـني         سنة فإن عقوبة احلبس اليت تتراوح بـني        ١٨١٨ و  و ١٤١٤يتراوح عمره بني    يتراوح عمره بني    

 ..مبقدار الثلث يف حديها األدىن واألقصىمبقدار الثلث يف حديها األدىن واألقصى
على الرغم مـن أن الـدعارة ليسـت جرميـة يف منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة فإنـه                      على الرغم مـن أن الـدعارة ليسـت جرميـة يف منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة فإنـه                       -  ١٠٥١٠٥

 ..يرد وصف أنشطة استغالل الغري ضمن عدة جرائم مستقلةيرد وصف أنشطة استغالل الغري ضمن عدة جرائم مستقلة
رسـة  رسـة  من أمثلة ذلك جرمية القـوادة، الـيت تتمثـل يف حتـريض شـخص آخـر علـى مما                   من أمثلة ذلك جرمية القـوادة، الـيت تتمثـل يف حتـريض شـخص آخـر علـى مما                    -  ١٠٦١٠٦

البغـاء أو علـى القيــام بأفعـال جنسـية ذات صــلة أو تعزيـز ذلـك أو تيســريه، وذلـك عـن طريــق         البغـاء أو علـى القيــام بأفعـال جنسـية ذات صــلة أو تعزيـز ذلـك أو تيســريه، وذلـك عـن طريــق         
استغالل حالة اهلجر أو العوز اليت يعاين منها ذلـك الشـخص، بغـرض حتقيـق الـربح أو باعتبـار                     استغالل حالة اهلجر أو العوز اليت يعاين منها ذلـك الشـخص، بغـرض حتقيـق الـربح أو باعتبـار                     

والعقوبة املنصوص عليها هي احلبس ملدة تتراوح بني سنة ومخـس سـنوات             والعقوبة املنصوص عليها هي احلبس ملدة تتراوح بني سنة ومخـس سـنوات             . . ذلك سبيال للحياة  ذلك سبيال للحياة  
ــادة (( ــادة امل ــائي ملكــاو  ١١٦٣٦٣امل ــانون اجلن ــائي ملكــاو   مــن الق ــانون اجلن ــد خطــري أو    ). ).  مــن الق ــد خطــري أو    وإذا اســتخدم اجلــاين العنــف أو هتدي وإذا اســتخدم اجلــاين العنــف أو هتدي

اخلداع أو االحتيال أو استغل العجز العقلي للمجـين عليـه فـإن ذلـك ميثـل جرميـة أخـرى، هـي                   اخلداع أو االحتيال أو استغل العجز العقلي للمجـين عليـه فـإن ذلـك ميثـل جرميـة أخـرى، هـي                   
املــادة املــادة ((جرميـة القـوادة املشـددة وعقوبتـها هـي احلـبس ملــدة تتـراوح بـني سـنتني ومثـاين سـنوات            جرميـة القـوادة املشـددة وعقوبتـها هـي احلـبس ملــدة تتـراوح بـني سـنتني ومثـاين سـنوات            

 ).).ئي ملكاوئي ملكاو من القانون اجلنا من القانون اجلنا١٦٤١٦٤
  ٨٨نفس الشيء يسري على جرميـة اسـتغالل بغـاء الغـري املنصـوص عليهـا يف املـادة          نفس الشيء يسري على جرميـة اسـتغالل بغـاء الغـري املنصـوص عليهـا يف املـادة           -  ١٠٧١٠٧

ميم، املشار إليه آنفا  الذي يشمل إغواء شـخص آخـر حـىت إذا كـان ذلـك                  ميم، املشار إليه آنفاً الذي يشمل إغواء شـخص آخـر حـىت إذا كـان ذلـك                  //٩٧٩٧//٦٦من القانون   من القانون   
برضاه أو إغراءه أو التغرير به بغرض البغاء وكذلك استغالل دعارة الغـري حـىت إذا كـان ذلـك                   برضاه أو إغراءه أو التغرير به بغرض البغاء وكذلك استغالل دعارة الغـري حـىت إذا كـان ذلـك                   

) ) ٢٢ ( (٨٨كمـا تـنص املـادة       كمـا تـنص املـادة       . .  وعقوبتها هي احلبس ملدة تتراوح بني سنة وثـالث سـنوات            وعقوبتها هي احلبس ملدة تتراوح بني سنة وثـالث سـنوات           ..برضاهبرضاه
ــدعارة وكــذلك دعــم أو تســهيل       ــذين ميارســون ال ــد العمــالء لألشــخاص ال ــدعارة وكــذلك دعــم أو تســهيل      علــى نشــاط توري ــذين ميارســون ال ــد العمــالء لألشــخاص ال علــى نشــاط توري
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والعقوبـة املقـررة    والعقوبـة املقـررة    . . الدعارة بأي وسيلة من الوسائل، وعلـى املعاقبـة علـى ذلـك باعتبـاره جرميـة                الدعارة بأي وسيلة من الوسائل، وعلـى املعاقبـة علـى ذلـك باعتبـاره جرميـة                
 .. سنوات سنوات٣٣دة تصل إىل دة تصل إىل على هذه اجلرمية هي احلبس ملعلى هذه اجلرمية هي احلبس مل

فيما يتعلق حبمايـة احلريـة اجلنسـية أيضـا  جتـدر اإلشـارة إىل أن االغتصـاب يشـمل                    فيما يتعلق حبمايـة احلريـة اجلنسـية أيضـاً جتـدر اإلشـارة إىل أن االغتصـاب يشـمل                     -  ١٠٨١٠٨
وعقوبتـه هـي    وعقوبتـه هـي    . . جمامعة امرأة باستعمال العنف وكذلك إكـراه امـرأة علـى جمامعـة شـخص آخـر                جمامعة امرأة باستعمال العنف وكذلك إكـراه امـرأة علـى جمامعـة شـخص آخـر                

وتنطبـق نفـس هـذه العقوبـة علـى الشـخص            وتنطبـق نفـس هـذه العقوبـة علـى الشـخص            . .  سـنوات   سـنوات  ١٠١٠ سنوات و   سنوات و  ٣٣احلبس ملدة تتراوح بني     احلبس ملدة تتراوح بني     
ميارس اللواط مع شخص آخر باستعمال العنف أو يكره ذكر أو أنثى علـى ممارسـته مـع                  ميارس اللواط مع شخص آخر باستعمال العنف أو يكره ذكر أو أنثى علـى ممارسـته مـع                  الذي  الذي  

 ).). من القانون اجلنائي ملكاو من القانون اجلنائي ملكاو١٥٧١٥٧املادة املادة ((شخص آخر شخص آخر 
جتدر اإلشارة أيضا  إىل جرمية اإلكراه اجلنسي، أي إكراه شخص آخـر باسـتعمال              جتدر اإلشارة أيضاً إىل جرمية اإلكراه اجلنسي، أي إكراه شخص آخـر باسـتعمال               -  ١٠٩١٠٩

وضع ال يسـتطيع فيـه املقاومـة أو         وضع ال يسـتطيع فيـه املقاومـة أو         العنف أو هتديد خطري أو إفقاد اجملين عليه الوعي أو جعله يف             العنف أو هتديد خطري أو إفقاد اجملين عليه الوعي أو جعله يف             
وعقوبـة هـذه اجلرميـة    وعقوبـة هـذه اجلرميـة    . . التحمل، أو ممارسة فعل جنسي ذي صلة مع اجلاين أو مع شخص آخر          التحمل، أو ممارسة فعل جنسي ذي صلة مع اجلاين أو مع شخص آخر          

 ).). من القانون اجلنائي ملكاو من القانون اجلنائي ملكاو١٥٨١٥٨املادة املادة ((هي احلبس ملدة تتراوح بني سنتني ومثاين سنوات هي احلبس ملدة تتراوح بني سنتني ومثاين سنوات 
لـى الـدعارة   لـى الـدعارة   األنشطة األخـرى الـيت تـرتبط عـادة باالجتـار باألشـخاص واإلكـراه ع           األنشطة األخـرى الـيت تـرتبط عـادة باالجتـار باألشـخاص واإلكـراه ع            -  ١١٠١١٠

تعترب أيضا  جرائم يف النظام القانوين ملنطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة، مـثال  جرميـة االبتـزاز حبجـة               تعترب أيضاً جرائم يف النظام القانوين ملنطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة، مـثالً جرميـة االبتـزاز حبجـة               
مــيم املــذكور مــيم املــذكور //٩٧٩٧//٦٦ مــن القــانون  مــن القــانون ٦٦ و و٣٣املادتــان املادتــان ((احلمايــة واالحتفــاظ غــري املشــروع بالوثــائق احلمايــة واالحتفــاظ غــري املشــروع بالوثــائق 

 ).).آنفا ، على التوايلآنفاً، على التوايل
، وكـون اجملـين عليهـا مومسـا  أو       ، وكـون اجملـين عليهـا مومسـاً أو       جتدر اإلشارة أيضا  إىل أن الدعارة ليسـت جرميـة         جتدر اإلشارة أيضاً إىل أن الدعارة ليسـت جرميـة          -  ١١١١١١

 ..غري مومس ال صلة له بإنفاذ القانون اجلنائيغري مومس ال صلة له بإنفاذ القانون اجلنائي
إن حكومة منطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة، إدراكـا  منـها ألن االجتـار باألشـخاص                  إن حكومة منطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة، إدراكـاً منـها ألن االجتـار باألشـخاص                   -  ١١٢١١٢

ينطوي على أنشطة عابرة للحدود، األمر الذي يعين أنه جيب مكافحته ال داخليا  فحسـب بـل                  ينطوي على أنشطة عابرة للحدود، األمر الذي يعين أنه جيب مكافحته ال داخلياً فحسـب بـل                  
 ..املناطق والدول األخرى، تبذل قصارى جهدها يف هذا االجتاهاملناطق والدول األخرى، تبذل قصارى جهدها يف هذا االجتاهأيضا  عن طريق التعاون مع أيضاً عن طريق التعاون مع 

لرفــع كفــاءة الشــرطة أنشــئ فريــق عامــل مــع منطقــة هونــغ كونــغ وغوانــغ دونــغ  لرفــع كفــاءة الشــرطة أنشــئ فريــق عامــل مــع منطقــة هونــغ كونــغ وغوانــغ دونــغ   -  ١١٣١١٣
. . اجملاورتني، جيري فيه تبـادل املعلومـات املتعلقـة بالتحقيقـات اجلنائيـة وكـذلك تـدريب خـاص                  اجملاورتني، جيري فيه تبـادل املعلومـات املتعلقـة بالتحقيقـات اجلنائيـة وكـذلك تـدريب خـاص                  

ىل االجتماعـات املعنيـة بأنشـطة البغـاء         ىل االجتماعـات املعنيـة بأنشـطة البغـاء         ومن بني هذه االجتماعات جتدر اإلشارة بصفة خاصة إ        ومن بني هذه االجتماعات جتدر اإلشارة بصفة خاصة إ        
 ..واألنشطة اإلجرامية العابرة للحدودواألنشطة اإلجرامية العابرة للحدود

يشــارك ممثلــون ملنطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة يف عــدة اجتماعــات دوليــة متعلقــة  يشــارك ممثلــون ملنطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة يف عــدة اجتماعــات دوليــة متعلقــة   -  ١١٤١١٤
املبـادرة  املبـادرة  ““باالجتار باألشخاص وبـاهلجرة غـري املشـروعة، مثـل االجتماعـات املعقـودة يف نطـاق                  باالجتار باألشخاص وبـاهلجرة غـري املشـروعة، مثـل االجتماعـات املعقـودة يف نطـاق                  

والــدورة اخلامســة لألكادمييــة الدوليــة والــدورة اخلامســة لألكادمييــة الدوليــة ” ”  االجتــار بالنســاء واألطفــال االجتــار بالنســاء واألطفــالاإلقليميــة اآلســيوية ملكافحــةاإلقليميــة اآلســيوية ملكافحــة
 ..””اهلجرة غري املشروعة واالجتار بالنساء واألطفالاهلجرة غري املشروعة واالجتار بالنساء واألطفال““إلنفاذ القانون املعنية بــإلنفاذ القانون املعنية بــ
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ــة الواقعــة مل يكتشــف أي اجتــار بالنســاء مــن بــني املقيمــات يف      -  ١١٥١١٥ ــة الواقعــة مل يكتشــف أي اجتــار بالنســاء مــن بــني املقيمــات يف     فيمــا يتعلــق باحلال فيمــا يتعلــق باحلال
وفيمـا يتعلـق باالجتـار بالنسـاء مـن          وفيمـا يتعلـق باالجتـار بالنسـاء مـن          . . دان أخـرى  دان أخـرى  منطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة يف منـاطق أو بلـ            منطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة يف منـاطق أو بلـ            

مناطق وبلدان أخـرى يف منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة فـإن اجلـدول التـايل يـبني تقريبـا  حالـة                         مناطق وبلدان أخـرى يف منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة فـإن اجلـدول التـايل يـبني تقريبـاً حالـة                         
 ..االجتار بالنساءاالجتار بالنساء

 اجلرائم املرتكبة ضد احلرية اجلنسية
 اجملموعاجملموع ٢٠٠٢٢٠٠٢ ٢٠٠١٢٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠٠ ١٩٩٩١٩٩٩ 

 ٣٥٣٥ ١٣١٣ ٩٩ ٦٦ ٧٧ االغتصاباالغتصاب
 ٧٤٧٤ ٢٢٢٢ ٢٠٢٠ ٢٣٢٣ ٩٩ القوادةالقوادة

 ٥٥ ١١ ٢٢ صفرصفر ٢٢ كراه اجلنسيكراه اجلنسياإلاإل
 ٥٥ صفرصفر ٣٣ ٢٢ صفرصفر جرائم أخرىجرائم أخرى

 ..مكتب التنسيق األمينمكتب التنسيق األمين: : املصدراملصدر
ــة  ١٩٩٢١٩٩٢نــوفمرب نــوفمرب //تقــوم إدارة الصــحة منــذ تشــرين الثــاين  تقــوم إدارة الصــحة منــذ تشــرين الثــاين   -  ١١٦١١٦ ــة  ، يف نطــاق اخلطــة الطبي ، يف نطــاق اخلطــة الطبي

اإليـدز  اإليـدز  //للوقاية واملسـاعدة، بتنفيـذ برنـامج للوقايـة مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية                    للوقاية واملسـاعدة، بتنفيـذ برنـامج للوقايـة مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية                    
ال ال . . هبما يستهدف على وجـه التحديـد العـاملني يف جمـال األنشـطة الترفيهيـة               هبما يستهدف على وجـه التحديـد العـاملني يف جمـال األنشـطة الترفيهيـة               ومكافحة اإلصابة   ومكافحة اإلصابة   

وهـذا  وهـذا  . . واهلدف من ذلك هو مكافحة انتشار هـذا املـرض والوقايـة منـه       واهلدف من ذلك هو مكافحة انتشار هـذا املـرض والوقايـة منـه       . . سيما من غري املقيمني   سيما من غري املقيمني   
فحسـب بـل أيضـا  توزيـع الرفـال          فحسـب بـل أيضـاً توزيـع الرفـال          ) ) الذي يتكرر كل أربعة أشهر    الذي يتكرر كل أربعة أشهر    ((يشمل حتليل الدم    يشمل حتليل الدم     الربنامج ال الربنامج ال 

مات والتثقيف واملشورة، ال سـيما عـن طـرق انتقـال األمـراض الـيت             مات والتثقيف واملشورة، ال سـيما عـن طـرق انتقـال األمـراض الـيت             وكذلك تدابري تقدمي املعلو   وكذلك تدابري تقدمي املعلو   
 ..تنتقل باالتصال اجلنسي والوقاية منها وعروضا  تلفزيونية وجمموعات مناقشةتنتقل باالتصال اجلنسي والوقاية منها وعروضاً تلفزيونية وجمموعات مناقشة

 مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسيةمشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية: : ٧٧املادة املادة 
كما شـ رح آنفـا  فإنـه ال يسـمح يف منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة بـأي نـوع مـن                       كما ُشـرح آنفـاً فإنـه ال يسـمح يف منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة بـأي نـوع مـن                        -  ١١٧١١٧

وللمـرأة نفـس مـا للرجـل مـن مركـز  يف             وللمـرأة نفـس مـا للرجـل مـن مركـٍز يف             . . لتمييز السـليب، ال سـيما التمييـز القـائم علـى اجلـنس             لتمييز السـليب، ال سـيما التمييـز القـائم علـى اجلـنس             اا
 . . احلياة العامة والسياسيةاحلياة العامة والسياسية

 مـن القـانون األساسـي جلميـع املقـيمني يف منطقـة مكـاو اإلداريـة                   مـن القـانون األساسـي جلميـع املقـيمني يف منطقـة مكـاو اإلداريـة                  ٢٦٢٦تكفل املادة   تكفل املادة    -  ١١٨١١٨
 ..اخلاصة بصفة دائمة احلق يف االنتخاب ويف ترشيح أنفسهم وفقا  للقانوناخلاصة بصفة دائمة احلق يف االنتخاب ويف ترشيح أنفسهم وفقاً للقانون

  ١٨١٨، الصــادر يف ، الصــادر يف ٢٠٠٠٢٠٠٠//١٢١٢فيمــا يتعلــق بالتشــريع العــادي يف كــل  مــن القــانون  فيمــا يتعلــق بالتشــريع العــادي يف كــٍل مــن القــانون   -  ١١٩١١٩
  ٣٣، الصـــادر يف ، الصـــادر يف ٢٠٠١٢٠٠١//٣٣ديســـمرب، وقـــانون تســـجيل النـــاخبني، والقـــانون     ديســـمرب، وقـــانون تســـجيل النـــاخبني، والقـــانون     //كـــانون األولكـــانون األول
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مايو، وقانون انتخاب أعضاء اجلمعية التشريعية، ليس اجلنس عامال  يف تقريـر أهليـة الفـرد                مايو، وقانون انتخاب أعضاء اجلمعية التشريعية، ليس اجلنس عامالً يف تقريـر أهليـة الفـرد                //أيارأيار
 ..لالنتخاب أو لترشيح نفسهلالنتخاب أو لترشيح نفسه

ــول٢٣٢٣أجريـــت يف أجريـــت يف  -  ١١٢٠٢٠ ــول أيلـ ــبتمرب // أيلـ ــبتمرب سـ ــد،  ٢٠٠١٢٠٠١سـ ــادة التوحيـ ــد إعـ ــد،   أول انتخابـــات بعـ ــادة التوحيـ ــد إعـ  أول انتخابـــات بعـ
 ..ألعضاء اجلمعية التشريعية ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصةألعضاء اجلمعية التشريعية ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصة

دون املساس باحلملة االنتخابية شنت حكومة مكاو اإلدارية اخلاصـة، مـن خـالل              دون املساس باحلملة االنتخابية شنت حكومة مكاو اإلدارية اخلاصـة، مـن خـالل               -  ١٢١١٢١
بني علـى املشـاركة بـوعي        بني علـى املشـاركة بـوعٍي       إداراهتا املختصة، عدة محـالت للتوعيـة العامـة بغـرض تشـجيع النـاخ              إداراهتا املختصة، عدة محـالت للتوعيـة العامـة بغـرض تشـجيع النـاخ              

 ..وبصورة إجيابية يف االنتخاباتوبصورة إجيابية يف االنتخابات
 شخصــا   شخصــاً ١٦٠١٦٠  ١٨٩١٨٩توجــد يف الوقــت احلاضــر ضــمن هيئــة النــاخبني املؤلفــة مــن  توجــد يف الوقــت احلاضــر ضــمن هيئــة النــاخبني املؤلفــة مــن   -  ١٢٢١٢٢
ــثلن  ٧٨٧٨  ٠٥٤٠٥٤ ــرأة، مي ــثلن   ام ــرأة، مي ــن      ٤٨,٧٣٤٨,٧٣ ام ــاخبني، حســبما يتضــح م ــدد الن ــوع ع ــن جمم ــة م ــن       يف املائ ــاخبني، حســبما يتضــح م ــدد الن ــوع ع ــن جمم ــة م  يف املائ

 ..اجلدول الوارد أدناهاجلدول الوارد أدناه
 توزيع الناخبني املسجلني حسب السن واجلنس

 اجملموعاجملموع إناث ذكور
 العمرالعمر

 العددالعدد نسبة مئويةنسبة مئوية العددالعدد نسبة مئويةنسبة مئوية العددالعدد
١١  ٥٧٤٥٧٤ ٤٨,٤١٤٨,٤١ ٧٦٢٧٦٢ ٥١,٥٩٥١,٥٩ ٨١٢٨١٢ ١٩١٩-١٨١٨ 
١٠١٠  ٢١٠٢١٠ ٤٨,٤٣٤٨,٤٣ ٤٤  ٩٤٥٩٤٥ ٥١,٥٧٥١,٥٧ ٥٥  ٢٦٥٢٦٥ ٢٤٢٤-٢٠٢٠ 
١٣١٣  ١٠٨١٠٨ ٤٨,٠٥٤٨,٠٥ ٦٦  ٢٩٨٢٩٨ ٥١,٩٥٥١,٩٥ ٦٦  ٨١٠٨١٠ ٢٩٢٩-٢٥٢٥ 
١٣١٣  ١٥١١٥١ ٥٠,٠٧٥٠,٠٧ ٦٦  ٥٨٥٥٨٥ ٤٩,٩٣٤٩,٩٣ ٦٦  ٥٦٦٥٦٦ ٣٤٣٤-٣٠٣٠ 
١٩١٩  ٠٧٣٠٧٣ ٥٢,٥٨٥٢,٥٨ ١٠١٠  ٠٢٨٠٢٨ ٤٧,٤٢٤٧,٤٢ ٩٩  ٠٤٥٠٤٥ ٣٩٣٩-٣٥٣٥ 
٢٨٢٨  ٠٩٩٠٩٩ ٤٩,٥٤٤٩,٥٤ ١٣١٣  ٩٢١٩٢١ ٥٠,٤٦٥٠,٤٦ ١٤١٤  ١٧٨١٧٨ ٤٤٤٤-٤٠٤٠ 
٢٥٢٥  ٣٠٣٣٠٣ ٤٦,٥٦٤٦,٥٦ ١١١١  ٧٨٠٧٨٠ ٥٣,٤٤٥٣,٤٤ ١٣١٣  ٥٢٣٥٢٣ ٤٩٤٩-٤٥٤٥ 
١٦١٦  ٥٦٤٥٦٤ ٤٤,٢٣٤٤,٢٣ ٧٧  ٣٢٦٣٢٦ ٥٥,٧٧٥٥,٧٧ ٩٩  ٢٣٨٢٣٨ ٥٤٥٤-٥٠٥٠ 
٩٩  ٨٦٤٨٦٤ ٤٢,٨٣٤٢,٨٣ ٤٤  ٢٢٥٢٢٥ ٥٧,١٧٥٧,١٧ ٥٥  ٦٣٩٦٣٩ ٥٩٥٩-٥٥٥٥ 
٥٥  ٨٢٥٨٢٥ ٤٤,٦٩٤٤,٦٩ ٢٢  ٦٠٣٦٠٣ ٥٥,٣١٥٥,٣١ ٣٣  ٢٢٢٢٢٢ ٦٤٦٤-٦٠٦٠ 
٥٥  ٤٥٤٤٥٤ ٤٩,٣٣٤٩,٣٣ ٢٢  ٦٩١٦٩١ ٥٠,٦٦٥٠,٦٦ ٢٢  ٧٦٣٧٦٣ ٦٩٦٩-٦٥٦٥ 
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 اجملموعاجملموع إناث ذكور
 العمرالعمر

 العددالعدد نسبة مئويةنسبة مئوية العددالعدد نسبة مئويةنسبة مئوية العددالعدد
٤٤  ٩٦٩٩٦٩ ٥٤,٥٢٥٤,٥٢ ٢٢  ٧٠٩٧٠٩ ٤٥,٤٨٤٥,٤٨ ٢٢  ٢٦٠٢٦٠ ٧٤٧٤-٧٠٧٠ 
<<٦٦  ٩٩٥٩٩٥ ٥٩,٧٧٥٩,٧٧ ٤٤  ١٨١١٨١ ٤٠,٢٣٤٠,٢٣ ٢٢  ٨١٤٨١٤ ٧٤٧٤ 

 ١٦٠١٦٠  ١٨٩١٨٩ ٤٨,٧٣٤٨,٧٣ ٧٨٧٨  ٠٥٤٠٥٤ ٥١,٢٧٥١,٢٧ ٨٢٨٢  ١٣٥١٣٥ اجملموعاجملموع
 ..٢٠٠٢٢٠٠٢سبتمرب سبتمرب //اإلدارة العامة واإلدارة املدنية، أيلولاإلدارة العامة واإلدارة املدنية، أيلول: : املصدراملصدر
كما ذكر آنفا  تشغل النساء عددا  مـن أهـم املناصـب السياسـية والعامـة يف منطقـة             كما ذكر آنفاً تشغل النساء عدداً مـن أهـم املناصـب السياسـية والعامـة يف منطقـة              -  ١٢٣١٢٣

 ..مكاو اإلدارية اخلاصةمكاو اإلدارية اخلاصة
لعامــة ال ســيما الوصــول إىل لعامــة ال ســيما الوصــول إىل فيمــا يتعلــق بــأنواع أخــرى مــن املشــاركة يف احليــاة ا فيمــا يتعلــق بــأنواع أخــرى مــن املشــاركة يف احليــاة ا  -  ١٢٤١٢٤

املناصب العامة األخرى وممارسة املهام العامـة فإنـه إىل جانـب احلـق األساسـي يف املسـاواة ويف        املناصب العامة األخرى وممارسة املهام العامـة فإنـه إىل جانـب احلـق األساسـي يف املسـاواة ويف        
عدم التعرض للتمييز الذي يكفله القانون األساسـي يـنص القـانون العـادي أيضـا  صـراحة علـى                    عدم التعرض للتمييز الذي يكفله القانون األساسـي يـنص القـانون العـادي أيضـاً صـراحة علـى                    

لعامـة، واملسـاواة فيمـا    لعامـة، واملسـاواة فيمـا    املساواة يف الشروط والتكافؤ يف الفـرص بـني مجيـع املرشـحني للخدمـة ا            املساواة يف الشروط والتكافؤ يف الفـرص بـني مجيـع املرشـحني للخدمـة ا            
ويــرد مزيــد مــن املعلومــات التفصــيلية عــن هــذا       ويــرد مزيــد مــن املعلومــات التفصــيلية عــن هــذا       . . يتعلــق بــاحلق يف الترقــي يف اإلدارة العامــة   يتعلــق بــاحلق يف الترقــي يف اإلدارة العامــة   

 .. من االتفاقية من هذا التقرير من االتفاقية من هذا التقرير١١١١املوضوع يف اجلزء املتعلق باملادة املوضوع يف اجلزء املتعلق باملادة 
  ٢٧٢٧فيما يتعلق حبرية التعبري عن الـرأي بعناصـرها املتعـددة ينبغـي تأكيـد أن املـادة                   فيما يتعلق حبرية التعبري عن الـرأي بعناصـرها املتعـددة ينبغـي تأكيـد أن املـادة                    -  ١٢٥١٢٥
قــانون األساســي تكــرس هــذه احلريــة األساســية بشــكل واســع النطــاق بــالنص علــى أن    قــانون األساســي تكــرس هــذه احلريــة األساســية بشــكل واســع النطــاق بــالنص علــى أن    مــن المــن ال

املقيمني يف مكـاو يتمتعـون حبريـة التعـبري عـن الـرأي وحريـة الصـحافة وحريـة النشـر وحريـة                        املقيمني يف مكـاو يتمتعـون حبريـة التعـبري عـن الـرأي وحريـة الصـحافة وحريـة النشـر وحريـة                        ““
تكوين اجلمعيات واالنضمام إليهـا وحريـة التجمـع وحريـة القيـام مبسـريات ومبظـاهرات وحـق                   تكوين اجلمعيات واالنضمام إليهـا وحريـة التجمـع وحريـة القيـام مبسـريات ومبظـاهرات وحـق                   

 ..””ية واالنضمام إليها واحلق يف اإلضراب عن العملية واالنضمام إليها واحلق يف اإلضراب عن العملوحرية تكوين النقابات العمالوحرية تكوين النقابات العمال
أغســطس، الــذي ينشــئ احلــق يف أغســطس، الــذي ينشــئ احلــق يف // آب آب٩٩مــيم، الصــادر يف مــيم، الصــادر يف //٩٩٩٩//٢٢وميــنح القــانون وميــنح القــانون  -  ١٢٦١٢٦

 ).).٤٤ و و٢٢املادتان املادتان ((تكوين اجلمعيات، وحرية االنضمام إليها تكوين اجلمعيات، وحرية االنضمام إليها 
 مجعية نسائية يف منطقة مكاو اإلداريـة اخلاصـة، مـن بينـها مجعيـة                 مجعية نسائية يف منطقة مكاو اإلداريـة اخلاصـة، مـن بينـها مجعيـة                ٢٥٢٥توجد حاليا    توجد حالياً    -  ١٢٧١٢٧
 ..ء العامالت يف اإلدارة العامةء العامالت يف اإلدارة العامةالنساالنسا
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 مشاركة املرأة يف الشؤون الدوليةمشاركة املرأة يف الشؤون الدولية: : ٨٨املادة املادة 
احلكومة الشعبية املركزيـة مسـؤولة عـن الشـؤون اخلارجيـة ملنطقـة مكـاو اإلداريـة                  احلكومة الشعبية املركزيـة مسـؤولة عـن الشـؤون اخلارجيـة ملنطقـة مكـاو اإلداريـة                   -  ١٢٨١٢٨
بيد أهنا تأذن ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصـة بـأن تقـوم بنفسـها بـإدارة شـؤون خارجيـة                    بيد أهنا تأذن ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصـة بـأن تقـوم بنفسـها بـإدارة شـؤون خارجيـة                    . . اخلاصةاخلاصة

 ).).من القانون األساسيمن القانون األساسي) ) ٣٣((وو) ) ١١ ( (١٣١٣املادة املادة ((انون األساسي انون األساسي ذات صلة، وفقا  للقذات صلة، وفقاً للق
ت حدد مشاركة ممثلني ملنطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة يف املنظمـات الدوليـة، سـواء                  ُتحدد مشاركة ممثلني ملنطقة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة يف املنظمـات الدوليـة، سـواًء                  -  ١٢٩١٢٩

ــادين املناســبة، حســب      ــادين املناســبة، حســب     بوصــفهم أعضــاء يف وفــود حكوميــة للصــني أو بصــفة مســتقلة، يف املي بوصــفهم أعضــاء يف وفــود حكوميــة للصــني أو بصــفة مســتقلة، يف املي
 ..معايري موضوعية تقوم على الكفاءة واجلدارةمعايري موضوعية تقوم على الكفاءة واجلدارة

 جنسية األطفال والنساءجنسية األطفال والنساء: : ٩٩ادة ادة املامل
 واملرفــق الثالــث مــن القــانون األساســي فــإن مــن بــني القــوانني      واملرفــق الثالــث مــن القــانون األساســي فــإن مــن بــني القــوانني     ١٨١٨وفقــا  للمــادة وفقــاً للمــادة  -  ١٣٠١٣٠

 ..الوطنية اليت تنطبق على منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة قانون اجلنسية جلمهورية الصني الشعبيةالوطنية اليت تنطبق على منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة قانون اجلنسية جلمهورية الصني الشعبية
 الدائمـــة  الدائمـــة نظـــرا  للوضـــع اخلـــاص ملنطقـــة مكـــاو اإلداريـــة اخلاصـــة قـــدمت اللجنـــة نظـــراً للوضـــع اخلـــاص ملنطقـــة مكـــاو اإلداريـــة اخلاصـــة قـــدمت اللجنـــة  -  ١٣١١٣١

للكونغرس الشعيب الوطين جلمهورية الصني الشعبية عدة إيضاحات عن انطباق قـانون اجلنسـية              للكونغرس الشعيب الوطين جلمهورية الصني الشعبية عدة إيضاحات عن انطباق قـانون اجلنسـية              
 يف الـدورة السادسـة للجنـة         يف الـدورة السادسـة للجنـة        ١٩٩٨١٩٩٨ديسمرب  ديسمرب  // كانون األول   كانون األول  ٢٩٢٩املذكور أعاله، الذي أعتمد يف      املذكور أعاله، الذي أعتمد يف      

 ..الدائمة للتشريع التاسع للكونغرس الشعيب الوطين، على مكاوالدائمة للتشريع التاسع للكونغرس الشعيب الوطين، على مكاو
 ..م على اجلنس فيما يتعلق باكتساب اجلنسية أو فقداهنام على اجلنس فيما يتعلق باكتساب اجلنسية أو فقداهناال يوجد متييز سليب قائال يوجد متييز سليب قائ -  ١٣٢١٣٢
 كـانون    كـانون   ٢٠٢٠ الصـادران يف      الصـادران يف     ١٩٩٩١٩٩٩//٨٨ والقـانون     والقـانون    ١٩٩٩١٩٩٩//٧٧باملثل ال يـنص القـانون       باملثل ال يـنص القـانون        -  ١٣٣١٣٣
، اللذان اعتمدا، على التوايل، الالئحة املتعلقة بالشـروط اخلاصـة جبنسـية        ، اللذان اعتمدا، على التوايل، الالئحة املتعلقة بالشـروط اخلاصـة جبنسـية        ١٩٩٩١٩٩٩ديسمرب  ديسمرب  //األولاألول

اخلاص باملقيمني بصفة دائمة يف منطقـة مكـاو   اخلاص باملقيمني بصفة دائمة يف منطقـة مكـاو   املقيمني يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة والنظام      املقيمني يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة والنظام      
 ..اإلدارية اخلاصة وحق اإلقامة فيها، على أي نوع من التمييز القائم على اجلنساإلدارية اخلاصة وحق اإلقامة فيها، على أي نوع من التمييز القائم على اجلنس

 املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق يف جمايل التعليم والرياضةاملساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق يف جمايل التعليم والرياضة: : ١٠١٠املادة املادة 
 اإلداريــة  اإلداريــة  مــن القــانون األساســي متتــع املقــيمني يف منطقــة مكــاو   مــن القــانون األساســي متتــع املقــيمني يف منطقــة مكــاو  ٣٧٣٧تكفــل املــادة تكفــل املــادة  -  ١٣٤١٣٤

اخلاصـــة حبريـــة املشـــاركة يف جمـــاالت التعلـــيم والبحـــوث األكادمييـــة واإلبـــداع األديب والفـــين اخلاصـــة حبريـــة املشـــاركة يف جمـــاالت التعلـــيم والبحـــوث األكادمييـــة واإلبـــداع األديب والفـــين 
ويتكرر النص بإسهاب على حرية التـدريس واحلريـة األكادمييـة يف            ويتكرر النص بإسهاب على حرية التـدريس واحلريـة األكادمييـة يف            . . واألنشطة الثقافية األخرى  واألنشطة الثقافية األخرى  

   من نفس هـذه املـادة علـى حريـة الطلبـة يف           من نفس هـذه املـادة علـى حريـة الطلبـة يف          ٢٢وتنص الفقرة   وتنص الفقرة   . .  من القانون األساسي    من القانون األساسي   ١٢٢١٢٢املادة  املادة  
اختيار املؤسسة التعليمية اليت يدرسـون فيهـا، ويف مواصـلة تعلـيمهم خـارج املنطقـة، باعتبارهـا                اختيار املؤسسة التعليمية اليت يدرسـون فيهـا، ويف مواصـلة تعلـيمهم خـارج املنطقـة، باعتبارهـا                

 ..حرية مهمة مالزمةحرية مهمة مالزمة
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 مـن القـانون األساسـي السـابق اإلشـارة إليـه        مـن القـانون األساسـي السـابق اإلشـارة إليـه       ٢٥٢٥اجلمع بني هذه األحكـام واملـادة    اجلمع بني هذه األحكـام واملـادة     -  ١٣٥١٣٥
 التعلــيم  التعلــيم جيعــل تســاوي مجيــع املقــيمني يف منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة يف احلقــوق يف جمــايل    جيعــل تســاوي مجيــع املقــيمني يف منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة يف احلقــوق يف جمــايل    

 ..والثقافة بغض النظر عن جنسهم أمرا حتميا والثقافة بغض النظر عن جنسهم أمرا حتمياً
فضــال  عــن ذلــك تقــوم حكومــة منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة بنفســها، مبوجــب فضــالً عــن ذلــك تقــوم حكومــة منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة بنفســها، مبوجــب  -  ١٣٦١٣٦

ــواد   ــام املـ ــواد  أحكـ ــام املـ ــة    ١٢٧١٢٧ و و١٢٥١٢٥ و و١٢٤١٢٤ و و١٢١١٢١أحكـ ــد السياسـ ــي، ال بتحديـ ــانون األساسـ ــن القـ ــة     مـ ــد السياسـ ــي، ال بتحديـ ــانون األساسـ ــن القـ  مـ
ومـن  ومـن  . . الثقافـة والرياضـة  الثقافـة والرياضـة  التعليمية فحسب بل أيضـا  السياسـات املتعلقـة بـالعلوم والتكنولوجيـا و      التعليمية فحسب بل أيضـاً السياسـات املتعلقـة بـالعلوم والتكنولوجيـا و      

واجبــات حكومــة منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة أن تنشــر التعلــيم اإللزامــي مبوجــب أحكــام     واجبــات حكومــة منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة أن تنشــر التعلــيم اإللزامــي مبوجــب أحكــام     
 ).).من القانون األساسيمن القانون األساسي) ) ٢٢ ( (١٢١١٢١املادة املادة ((القانون القانون 
فيما يتعلق حبماية املساواة بني اجلنسـني يف جمـايل التعلـيم والثقافـة فإنـه إىل جانـب                   فيما يتعلق حبماية املساواة بني اجلنسـني يف جمـايل التعلـيم والثقافـة فإنـه إىل جانـب                    -  ١٣٧١٣٧

االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة املــذكور آنفــا  تنطبــق علــى  االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة املــذكور آنفــاً تنطبــق علــى  العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 
منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة أيضا  اتفاقية بـاريس ملكافحـة التمييـز يف جمـال التعلـيم، املوقعـة يف                    منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة أيضاً اتفاقية بـاريس ملكافحـة التمييـز يف جمـال التعلـيم، املوقعـة يف                    

 ..١٩٦٠١٩٦٠ديسمرب ديسمرب //كانون األولكانون األول ١٤١٤
ر ر ميم، الصـاد  ميم، الصـاد  //٩١٩١//١١١١فيما يتعلق بالتشريع العادي جتدر اإلشارة أوال  إىل القانون          فيما يتعلق بالتشريع العادي جتدر اإلشارة أوالً إىل القانون           -  ١٣٨١٣٨

 ..أغسطس، الذي حيدد اإلطار القانوين للنظام التعليميأغسطس، الذي حيدد اإلطار القانوين للنظام التعليمي//آبآب ٢٩٢٩يف يف 
أ كد جمددا  يف هذا القـانون حـق كـل فـرد يف التعلـيم، الـذي يتمثـل يف التكـافؤ يف                     أُكد جمدداً يف هذا القـانون حـق كـل فـرد يف التعلـيم، الـذي يتمثـل يف التكـافؤ يف                      -  ١٣٩١٣٩

ويــتعني علــى اإلدارة ويــتعني علــى اإلدارة . . الفــرص يف االلتحــاق باملــدارس واإلجنــاز املدرســي، باعتبــاره مبــدأ عامــا   الفــرص يف االلتحــاق باملــدارس واإلجنــاز املدرســي، باعتبــاره مبــدأ عامــاً  
وعلى وجه التحديد يكفـل هـذا   وعلى وجه التحديد يكفـل هـذا   . . ق التكافؤ الفعال يف الفرص    ق التكافؤ الفعال يف الفرص    تعزيز وتطوير آليات كافية لتحقي    تعزيز وتطوير آليات كافية لتحقي    

. . القانون فيما يتعلق بالتعليم احترام احلرية يف التعليم ويف التدريس وفقا  للمبادئ املقـررة قانونـا                القانون فيما يتعلق بالتعليم احترام احلرية يف التعليم ويف التدريس وفقاً للمبادئ املقـررة قانونـاً               
ولذا فإنه ينص من جهة علـى عـدم جـواز أن متـنح اإلدارة نفسـها احلـق يف برجمـة التعلـيم وفقـا                    ولذا فإنه ينص من جهة علـى عـدم جـواز أن متـنح اإلدارة نفسـها احلـق يف برجمـة التعلـيم وفقـاً                   

ة أو مجالية أو سياسـية أو أيديولوجيـة أو دينيـة، ومـن جهـة أخـرى                  ة أو مجالية أو سياسـية أو أيديولوجيـة أو دينيـة، ومـن جهـة أخـرى                  ألي مبادئ توجيهية فلسفي   ألي مبادئ توجيهية فلسفي   
ــد       ــال يف حتدي ــانون إنشــاءها ووجودهــا بامتث ــزام املؤسســات اخلاصــة، الــيت تصــور الق ــد      علــى الت ــال يف حتدي ــانون إنشــاءها ووجودهــا بامتث ــزام املؤسســات اخلاصــة، الــيت تصــور الق علــى الت

 ..مشاريعها تعليميا  املبادئ اليت نص عليها القانونمشاريعها تعليمياً املبادئ اليت نص عليها القانون
ــانون   -  ١٤٠١٤٠ ــرض القـ ــانون  يفـ ــرض القـ مـــيم هلـــذا الســـبب مفهـــوم النظـــام التعليمـــي وفقـــا       مـــيم هلـــذا الســـبب مفهـــوم النظـــام التعليمـــي وفقـــاً      //٩١٩١//١١١١يفـ
حتياجات وخصائص الواقع االجتماعي ملكاو، وينص بالتفصيل على أنه ينبغي أن يكـون لـه               حتياجات وخصائص الواقع االجتماعي ملكاو، وينص بالتفصيل على أنه ينبغي أن يكـون لـه               الال

تعــبري متنــوع ومــرن مبــا فيــه الكفايــة يتــيح إدمــاج طوائفهــا املختلفــة، ويفــي بــالظروف احملــددة   تعــبري متنــوع ومــرن مبــا فيــه الكفايــة يتــيح إدمــاج طوائفهــا املختلفــة، ويفــي بــالظروف احملــددة   
 ..لإلدماج يف السياق اإلقليمي والدويللإلدماج يف السياق اإلقليمي والدويل

لتعليمـي تعزيـزا  لتنميـة      لتعليمـي تعزيـزاً لتنميـة      من مث حيدد القانون، يف مجلـة أمـور، عـدة أهـداف للنظـام ا               من مث حيدد القانون، يف مجلـة أمـور، عـدة أهـداف للنظـام ا                -  ١٤١١٤١
الــوعي الــوطين والــروح الدميقراطيــة والتعدديــة واحتــرام اآلخــرين وآرائهــم واالنفتــاح للحــوار    الــوعي الــوطين والــروح الدميقراطيــة والتعدديــة واحتــرام اآلخــرين وآرائهــم واالنفتــاح للحــوار    
والتبــادل احلــر لــآلراء وتعلــيم األفــراد القــدرة علــى احلكــم بــروح ناقــدة، والتــدخل بإبــداع يف   والتبــادل احلــر لــآلراء وتعلــيم األفــراد القــدرة علــى احلكــم بــروح ناقــدة، والتــدخل بإبــداع يف   
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احلفــز علــى تعلــيم احلفــز علــى تعلــيم مشــاكل اجملتمــع؛ واإلســهام يف التطــور الــدائم واملتنــاغم لشخصــية األفــراد و مشــاكل اجملتمــع؛ واإلســهام يف التطــور الــدائم واملتنــاغم لشخصــية األفــراد و 
أشــخاص أحــرار يقــد رون املســؤولية بصــورة فرديــة ومشــتركة، فضــال  عــن اإلســهام يف تقويــة   أشــخاص أحــرار يقــدَّرون املســؤولية بصــورة فرديــة ومشــتركة، فضــالً عــن اإلســهام يف تقويــة   

 ).).ميمميم//٨١٨١//١١١١ من القانون  من القانون ٣٣املادة املادة ((عالقة الصداقة مع مجيع شعوب العامل عالقة الصداقة مع مجيع شعوب العامل 
ــة للمدرســة      -  ١٤٢١٤٢ ــيم الســابق للمدرســة وســنة إعدادي ــة للمدرســة     يتــألف النظــام التعليمــي مــن التعل ــيم الســابق للمدرســة وســنة إعدادي يتــألف النظــام التعليمــي مــن التعل

والتعلـيم العـايل    والتعلـيم العـايل    ) ) املدرسة الثانوية العامة واملدرسة الثانوية التكميليـة      املدرسة الثانوية العامة واملدرسة الثانوية التكميليـة      ((الثانوية  الثانوية  االبتدائية واملدرسة   االبتدائية واملدرسة   
 ).).ميمميم//٩١٩١//١١١١ من القانون  من القانون ٤٤املادة املادة ((والتعليم اخلاص وتعليم الكبار والتعليم املهين والفين والتعليم اخلاص وتعليم الكبار والتعليم املهين والفين 

مـيم، الصـادر   مـيم، الصـادر   //٩٩٩٩//٤٢٤٢يف تطوير القانون السابق اإلشارة إليه نص املرسوم بقانون  يف تطوير القانون السابق اإلشارة إليه نص املرسوم بقانون   -  ١٤٣١٤٣
  ٥٥س، علــى أن مجيــع األطفــال والشــباب الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني        س، علــى أن مجيــع األطفــال والشــباب الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني        أغســطأغســط// آب آب١٦١٦يف يف 

 ســنة ملزمــون حبضــور الســنة اإلعداديــة للمدرســة االبتدائيــة واملدرســة االبتدائيــة   ســنة ملزمــون حبضــور الســنة اإلعداديــة للمدرســة االبتدائيــة واملدرســة االبتدائيــة  ١٥١٥ســنوات وســنوات و
 ).).١١املادة املادة ((واملدرسة الثانوية العامة يف مؤسسات التعليم العام واخلاص واملدرسة الثانوية العامة يف مؤسسات التعليم العام واخلاص 

تعلـق بالتوجيـه املهـين واحلصـول        تعلـق بالتوجيـه املهـين واحلصـول        تنطبق على الرجال والنساء نفس الشروط فيمـا ي        تنطبق على الرجال والنساء نفس الشروط فيمـا ي         -  ١٤٤١٤٤
على التعليم والشهادات يف املؤسسات التعليمية جبميع فئاهتا فضال  عن احلصول علـى مقـررات               على التعليم والشهادات يف املؤسسات التعليمية جبميع فئاهتا فضالً عن احلصول علـى مقـررات               
ــدي معلمــني متســاوين يف مســتوى       ــتعلم علــى أي ــارات واحــدة وال ــدي معلمــني متســاوين يف مســتوى      دراســية واحــدة وأداء اختب ــتعلم علــى أي ــارات واحــدة وال دراســية واحــدة وأداء اختب

 ..املؤهالت وااللتحاق مبدارس واستعمال أجهزة من نفس النوعيةاملؤهالت وااللتحاق مبدارس واستعمال أجهزة من نفس النوعية
 املقــررات التعليميــة ضــرورة التزويــد مبعلومــات عــن الصــحة والتثقيــف         املقــررات التعليميــة ضــرورة التزويــد مبعلومــات عــن الصــحة والتثقيــف        تراعــيتراعــي -  ١٤٥١٤٥

” ” التنميـة االجتماعيـة والفرديـة     التنميـة االجتماعيـة والفرديـة     ““: : وت دمج هذه املعلومات يف مواد مثل     وُتدمج هذه املعلومات يف مواد مثل     . . اجلنسي وتنظيم األسرة  اجلنسي وتنظيم األسرة  
 ..””الصحة والوقاية الصحية الصحة والوقاية الصحية ““و و ” ” العلوم اإلحيائيةالعلوم اإلحيائية““وو

ا حكومـة منطقـة مكــاو   ا حكومـة منطقـة مكــاو   تـبني احلالـة الواقعـة يف جمــال التعلـيم أن اجلهـود الـيت تبــذهل      تـبني احلالـة الواقعـة يف جمــال التعلـيم أن اجلهـود الـيت تبــذهل       -  ١٤٦١٤٦
 ..اإلدارية اخلاصة إلتاحة وصول املرأة إىل مجيع مستويات التعليم حتقق نتائج إجيابيةاإلدارية اخلاصة إلتاحة وصول املرأة إىل مجيع مستويات التعليم حتقق نتائج إجيابية

 )٢٠٠١/٢٠٠٢السنة الدراسية (عدد الطلبة يف مجيع املستويات التعليمية 
 يةيةالنسبة املئوالنسبة املئو العددالعدد النسبة املئويةالنسبة املئوية العددالعدد جمموع عدد الطلبةجمموع عدد الطلبة املستوى التعليمياملستوى التعليمي اإلناث الذكور

 ٤٧,٦٤٧,٦ ٦٦  ٤٨٧٤٨٧ ٥٢,٤٥٢,٤ ٧٧  ١٣٣١٣٣ ١٣١٣  ٦٢٠٦٢٠ السنة اإلعداديةالسنة اإلعدادية
 ٢٠٢٠٤٧,٢٤٧,٢  ٦٤٩٦٤٩ ٥٢,٨٥٢,٨ ٢٣٢٣  ٠٧٥٠٧٥ ٤٣٤٣  ٧٢٤٧٢٤ املدرسة االبتدائيةاملدرسة االبتدائية
 ٢٠٢٠٥٠,٢٥٠,٢  ٨٥٠٨٥٠ ٤٩,٨٤٩,٨ ٢٠٢٠  ٦٨٤٦٨٤ ٤١٤١  ٥٣٤٥٣٤ املدرسة الثانويةاملدرسة الثانوية
 ٣٤,٢٣٤,٢ ٢٢٠٢٢٠ ٦٥,٨٦٥,٨ ٤٢٤٤٢٤ ٦٤٤٦٤٤ التعليم اخلاصالتعليم اخلاص
 ٥٠,٠٥٠,٠ ٢٣٤٢٣٤ ٥٠,٠٥٠,٠ ٢٣٤٢٣٤ ٤٦٨٤٦٨ التعليم املتكررالتعليم املتكرر

 ٤٨٤٨٤٨،٤٤٨،٤  ٤٤٠٤٤٠ ٥١,٦٥١,٦ ٥١٥١  ٥٥٠٥٥٠ ٩٩٩٩  ٩٩٠٩٩٠ اجملموعاجملموع
 ..وزارة التعليم وشؤون الشبابوزارة التعليم وشؤون الشباب: : املصدراملصدر
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 )١()٢٠٠١/٢٠٠٢السنة الدراسية (التسرب من املدارس يف مجيع املستويات التعليمية 

 اإلناث الذكور
 جمموع عدد الطلبةجمموع عدد الطلبة املستوى التعليمي

 النسبة املئويةالنسبة املئوية العددالعدد النسبة املئويةالنسبة املئوية العددالعدد
 ٤٨,٧٧٤٨,٧٧ ١٣٩١٣٩ ٥١,٢٣٥١,٢٣ ١٤٦١٤٦ ٢٨٥٢٨٥ السنة اإلعداديةالسنة اإلعدادية
 ٣٦,٢٥٣٦,٢٥ ٣٦٤٣٦٤ ٦٣,٧٥٦٣,٧٥ ٦٤٠٦٤٠ ١١  ٠٠٤٠٠٤ املدرسة االبتدائيةاملدرسة االبتدائية
 ٣٧,٩٨٣٧,٩٨ ١١  ١١٥١١٥ ٦٢,٠٢٦٢,٠٢ ١١  ٨٢١٨٢١ ٢٢  ٩٣٦٩٣٦ املدرسة الثانويةاملدرسة الثانوية

 ٣٨,٣٠٣٨,٣٠ ١١  ٦١٨٦١٨ ١٦,٧٠١٦,٧٠ ٢٢  ٦٠٧٦٠٧ ٤٤  ٢٢٥٢٢٥ اجملموعاجملموع
 ..إدارة التعليم بوزارة التعليم وشؤون الشبابإدارة التعليم بوزارة التعليم وشؤون الشباب: : املصدراملصدر
سـون خـارج   سـون خـارج     تشمل هذه البيانات األطفال النازحني وكـذلك األطفـال الـذين يدر               تشمل هذه البيانات األطفال النازحني وكـذلك األطفـال الـذين يدر             ))١١((: : حاشيةحاشية

 ..منطقة مكاو اإلدارية اخلاصةمنطقة مكاو اإلدارية اخلاصة
 يف املائــة،  يف املائــة، ٤٨,٤٤٨,٤تبلــغ النســبة اإلمجاليــة للطالبــات يف خمتلــف املســتويات التعليميــة  تبلــغ النســبة اإلمجاليــة للطالبــات يف خمتلــف املســتويات التعليميــة   -  ١٤٧١٤٧

 يف املائـة يف مقابـل نسـبة إمجاليـة للطلبـة تبلـغ                يف املائـة يف مقابـل نسـبة إمجاليـة للطلبـة تبلـغ               ٣٨,٣٣٨,٣وتبلغ نسـبة تسـرب اإلنـاث مـن املدرسـة            وتبلغ نسـبة تسـرب اإلنـاث مـن املدرسـة            
 .. يف املائة يف املائة٦٦١,٧١,٧ يف املائة، ونسبة تسرب بني نفس هؤالء الطلبة تبلغ  يف املائة، ونسبة تسرب بني نفس هؤالء الطلبة تبلغ ٥١,٦٥١,٦
فيما يتعلق بـالتعليم العـايل مـن اجلـدير بالـذكر أن نسـبة اإلنـاث بـني طلبـة جامعـة                 فيما يتعلق بـالتعليم العـايل مـن اجلـدير بالـذكر أن نسـبة اإلنـاث بـني طلبـة جامعـة                  -  ١٤٨١٤٨

 ..٤٤  ١٤٨١٤٨ كانت  كانت ٢٠٠٢٢٠٠٢//٢٠٠١٢٠٠١مكاو يف السنة اجلامعية مكاو يف السنة اجلامعية 
ــة       -  ١٤٩١٤٩ ــويل تكنيــك يف مكــاو يف الســنة اجلامعي ــة يف معهــد ب ــة الطلب ــة      كمــا كانــت أغلبي ــويل تكنيــك يف مكــاو يف الســنة اجلامعي ــة يف معهــد ب ــة الطلب كمــا كانــت أغلبي

 جمموع عدد الطلبة الذي كـان يبلـغ         جمموع عدد الطلبة الذي كـان يبلـغ         بني  بني ١١  ٣٣٣٣٣٣ من اإلناث فقد بلغ عددهن        من اإلناث فقد بلغ عددهن       ٢٠٠٢٢٠٠٢//٢٠٠١٢٠٠١
٢٢ ٢٣٧٢٣٧.. 
ال يوجــد برنــامج خــاص لإلنــاث الالئــى يتــركن املدرســة قبــل األوان ألن كــون    ال يوجــد برنــامج خــاص لإلنــاث الالئــى يتــركن املدرســة قبــل األوان ألن كــون     -  ١٥٠١٥٠

 ..الطالبة أنثى ال يعترب يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة سببا  للتسرب من املدرسةالطالبة أنثى ال يعترب يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة سبباً للتسرب من املدرسة
 ك فــل  كُفــل ددا فقــا فقــوفقــا  ملبــدأ التكــافؤ يف الفــرص يف االلتحــاق باملــدارس والنجــاح فيهــ  وفقــاً ملبــدأ التكــافؤ يف الفــرص يف االلتحــاق باملــدارس والنجــاح فيهــ   -  ١٥١١٥١

وجــود األنشــطة التعليميــة التعويضــية واملســاعدة النفســية التعليميــة والتوجيــه التعليمــي واملهــين   وجــود األنشــطة التعليميــة التعويضــية واملســاعدة النفســية التعليميــة والتوجيــه التعليمــي واملهــين   
املـواد  املـواد  ((فضال  عن تقدمي املساعدة االجتماعية إىل الطلبة ذوي االحتياجـات اخلاصـة يف املـدارس         فضالً عن تقدمي املساعدة االجتماعية إىل الطلبة ذوي االحتياجـات اخلاصـة يف املـدارس         

 ).).ميمميم//٩١٩١//١١١١ من القانون  من القانون ٢٢٢٢ و و٢١٢١ و و٢٠٢٠ و و١٩١٩
ــة ال  -  ١٥٢١٥٢ ــة ال تســتهدف األنشــطة التعليمي ــة   تســتهدف األنشــطة التعليمي ــة علــى مجيــع املســتويات التعليمي ــة   تعويضــية الطلب ــة علــى مجيــع املســتويات التعليمي تعويضــية الطلب

باستثناء التعليم العايل، وميكن تقدميها على شكل حصص إضافية أو أنشطة مسـاعدة فرديـة أو            باستثناء التعليم العايل، وميكن تقدميها على شكل حصص إضافية أو أنشطة مسـاعدة فرديـة أو            
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مجاعيــة ومقــررات دراســية بديلــة وقاعــات للدراســة مــع تقــدمي مســاعدة مــن جانــب املعلمــني   مجاعيــة ومقــررات دراســية بديلــة وقاعــات للدراســة مــع تقــدمي مســاعدة مــن جانــب املعلمــني   
 ).).ههيولييولي// متوز متوز١٣١٣، الصادر يف ، الصادر يف SAAEJ/92/7 من األمر  من األمر ٦٦املادة املادة ((

فيما يتعلق بتقـدمي املسـاعدة النفسـية التعليميـة والتوجيـه التعليمـي املهـين، مبوجـب                فيما يتعلق بتقـدمي املسـاعدة النفسـية التعليميـة والتوجيـه التعليمـي املهـين، مبوجـب                 -  ١٥٣١٥٣
مـيم فـإن مـن واجبـات حكومـة منطقـة مكـاو اإلداريـة         مـيم فـإن مـن واجبـات حكومـة منطقـة مكـاو اإلداريـة         //٩١٩١//١١١١ من القـانون   من القـانون  ٢١٢١أحكام املادة   أحكام املادة   

اخلاصة أن تكفل، مباشرة أو عن طريق الدعم امل قدم إىل املؤسسـات غـري الرمسيـة، وجـود مثـل          اخلاصة أن تكفل، مباشرة أو عن طريق الدعم املُقدم إىل املؤسسـات غـري الرمسيـة، وجـود مثـل          
 ..اتاتهذه اخلدمهذه اخلدم

خدمة تقدمي املساعدة والتوجيه إىل الطلبة يف املدارس اخلاصة مكفولة مباشرة مـن             خدمة تقدمي املساعدة والتوجيه إىل الطلبة يف املدارس اخلاصة مكفولة مباشرة مـن              -  ١٥٤١٥٤
جانب العاملني املعينني من ق ب ل إدارة التعليم وشؤون الشـباب وبشـكل غـري مباشـر عـن طريـق                    جانب العاملني املعينني من ِقَبل إدارة التعليم وشؤون الشـباب وبشـكل غـري مباشـر عـن طريـق                    

 ..العاملني الذين تقدمهم اجلمعيات الطوعية اليت متو هلا هذه اإلدارةالعاملني الذين تقدمهم اجلمعيات الطوعية اليت متوَّهلا هذه اإلدارة
اعدة االجتماعيــة يف املــدارس، الــذي ينظمــه املرســوم بقــانون   اعدة االجتماعيــة يف املــدارس، الــذي ينظمــه املرســوم بقــانون   يشــتمل تقــدمي املســ يشــتمل تقــدمي املســ  -  ١٥٥١٥٥
ديســـمرب، مـــن مجيـــع املســـتويات التعليميـــة يف ديســـمرب، مـــن مجيـــع املســـتويات التعليميـــة يف // كـــانون األول كـــانون األول١٩١٩مـــيم، الصـــادر يف مـــيم، الصـــادر يف //٩٤٩٤//٦٢٦٢

جمموعة متنوعة من أشكال الدعم االقتصـادي وخـدمات تقـدمي املسـاعدة التكميليـة إىل الطلبـة                 جمموعة متنوعة من أشكال الدعم االقتصـادي وخـدمات تقـدمي املسـاعدة التكميليـة إىل الطلبـة                 
ع املصــروفات املدرســية وإعانــات لشــراء ع املصــروفات املدرســية وإعانــات لشــراء واملـدارس، وهــي تشــمل م ن حــا  دراســية وإعانـات لــدف  واملـدارس، وهــي تشــمل ِمَنحــاً دراســية وإعانـات لــدف  

 ..املواد التعليميةاملواد التعليمية
ال متثــل النســاء جمموعــة حمرومــة يف النظــام التعليمــي يف منطقــة مكــاو اإلداريــة         ال متثــل النســاء جمموعــة حمرومــة يف النظــام التعليمــي يف منطقــة مكــاو اإلداريــة          -  ١٥٦١٥٦

اخلاصة، ولذا فإنه ال توجد إعانات أو م ن ح دراسية خمصصة للنسـاء، باسـتثناء املنحـة الدراسـية                  اخلاصة، ولذا فإنه ال توجد إعانات أو ِمَنح دراسية خمصصة للنسـاء، باسـتثناء املنحـة الدراسـية                  
 . .  سنة سنة، وهي متنح بشكل حصري المرأتني مرة كل، وهي متنح بشكل حصري المرأتني مرة كل))اصةاصةمجعية خمجعية خ((للنادي النسائي الدويل يف مكاو للنادي النسائي الدويل يف مكاو 

ومع ذلك فإن البيانات اإلحصائية املتعلقة هبذا املوضـوع تـبني أن النسـاء قـد م لـ ن                  ومع ذلك فإن البيانات اإلحصائية املتعلقة هبذا املوضـوع تـبني أن النسـاء قـد ِملَـن                   -  ١٥٧١٥٧
 ..إىل االستفادة أكثر من املساعدة التعليمية بوجه عامإىل االستفادة أكثر من املساعدة التعليمية بوجه عام

 املساعدة التعليمية
 نوع العمل ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ١٩٩٩/٢٠٠٠

 إناثإناث ذكورذكور إناثإناث ذكورذكور إناثإناث ذكورذكور
 ١١  ٧٣٠٧٣٠ ١١  ٢٣٢٢٣٢ ١١  ٦٩٥٦٩٥ ١١  ٢١٢٢١٢ ١١  ٦٤٧٦٤٧ ١١  ١٨١١٨١ العددالعدد

 ٥٦,٥٥٦,٥ ٤٠,٣٤٠,٣ ٥٥,٨٥٥,٨ ٣٩,٩٣٩,٩ ٥٦,٧٥٦,٧ ٤٠,٧٤٠,٧ يف املائةيف املائة
 اإلعاناتاإلعانات

 )٣(٣ ٠٦٠ )٣(٣ ٠٤٠ )٣(٢ ٩٠٥ اجملموعاجملموع

 ٩٩  ٠٠٤٠٠٤ ٧٧  ٤٩٢٤٩٢ ٨٨  ٥٨٥٥٨٥ ٦٦  ٩٩٨٩٩٨ ٦٦  ٩٧٠٩٧٠ ٥٥  ٩١٤٩١٤ العددالعدد
 ٥٤,٧٥٤,٧ ٤٥,٨٤٥,٨ ٥٥٥٥,١,١ ٤٤,٩٤٤,٩ ٥٤,١٥٤,١ ٤٥,٩٤٥,٩ يف املائةيف املائة

إعانـــة ماليـــة مـــن إعانـــة ماليـــة مـــن 
ــل   ــندوق العمـ ــل  صـ ــندوق العمـ صـ

 ١٦ ٥٣٦ ١٥ ٥٨٣ ١٢ ٨٨٤ اجملموعاجملموع االجتماعياالجتماعي
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 نوع العمل ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ١٩٩٩/٢٠٠٠
 إناثإناث ذكورذكور إناثإناث ذكورذكور إناثإناث ذكورذكور

 ٨٨  ٠٥٢٠٥٢ ٤٤  ٩١١٩١١ ٨٨  ٣٩٧٣٩٧ ٥٥  ٦٧٨٦٧٨ ٨٨  ٧٤٥٧٤٥ ٦٦  ٢٥٢٢٥٢ العددالعدد
 ٦٢,١٦٢,١ ٣٧,٩٣٧,٩ ٥٩,٧٥٩,٧ ٤٠,٣٤٠,٣ ٥٨,٣٥٨,٣ ٤١,٧٤١,٧ يف املائةيف املائة

إعانـــة ماليـــة مـــن إعانـــة ماليـــة مـــن 
ــيم  ــيم إدارة التعلـــــــــ إدارة التعلـــــــــ
 ١٢ ٩٦٣ ١٤ ٠٧٥ ١٤ ٩٩٧ اجملموعاجملموع وشؤون الشبابوشؤون الشباب

 ٨٥٦٨٥٦ ٧٦٧٧٦٧ ٨٢٨٨٢٨ ٧٥٣٧٥٣ ٨٢٥٨٢٥ ٧٢٩٧٢٩ العددالعدد
 ٥٢,٧٥٢,٧ ٤٧,٣٤٧,٣ ٥٢,٤٥٢,٤ ٤٧,٦٤٧,٦ ٥٣,١٥٣,١ ٤٦,٩٤٦,٩  املائة املائةيفيف

اخلــــــــــــــــــدمات اخلــــــــــــــــــدمات 
 ))٢٢((الغذائيةالغذائية

 ١ ٦٢٣ ١ ٥٨١ ١ ٥٥٤ اجملموعاجملموع
 ..إدارة التعليم وشؤون الشبابإدارة التعليم وشؤون الشباب: : املصدراملصدر

فيما يتعلق بالطلبة الذين يدرسـون يف جامعـات داخـل أو خـارج منطقـة مكـاو اإلداريـة                    فيما يتعلق بالطلبة الذين يدرسـون يف جامعـات داخـل أو خـارج منطقـة مكـاو اإلداريـة                     ))١١(( 
 ..اخلاصةاخلاصة

 السـواء يف منطقـة مكـاو         السـواء يف منطقـة مكـاو        تتعلق بطلبـة املـدارس االبتدائيـة والثانويـة اخلاصـة والعامـة علـى              تتعلق بطلبـة املـدارس االبتدائيـة والثانويـة اخلاصـة والعامـة علـى               ))٢٢(( 
 ..اإلدارية اخلاصةاإلدارية اخلاصة

بســبب اإلدخــال غــري الصــحيح لــبعض البيانــات ال توجــد معلومــات عــن جــنس بعــض   بســبب اإلدخــال غــري الصــحيح لــبعض البيانــات ال توجــد معلومــات عــن جــنس بعــض    ))٣٣(( 
 ..املستفيديناملستفيدين

 ٢٠٠١/٢٠٠٢املنح الدراسية املمنوحة خالل السنة اجلامعية 
 اجملموع إناث ذكور اسم املنحة الدراسية

 ٨٤٨٤ ٦٤٦٤ ٢٠٢٠ راسيةراسيةمنحة نظام القبول املباشر يف جامعة مكاو الدمنحة نظام القبول املباشر يف جامعة مكاو الد
 ٤٣٤٣ ٢٠٢٠ ٢٣٢٣ منحة مؤسسة مكاومنحة مؤسسة مكاو

 ٢٦٢٦ ١٧١٧ ٩٩ BNUمنحة منحة 
 ٦٦ ٣٣ ٣٣ منحة فوداتلمنحة فوداتل

 ١٣١٣ ١١١١ ٢٢ منحة شعر رن رنمنحة شعر رن رن
 ٥٥ ٤٤ ١١ منحة هيئة التعدين مكاومنحة هيئة التعدين مكاو

 ٣٣ ٢٢ ١١ منحة شركة مقبوضات لشبونهمنحة شركة مقبوضات لشبونه
 ٦٦ ٤٤ ٢٢منحة املؤسسة املصرفية احملدودة هلونغ كونغ وشنغهايمنحة املؤسسة املصرفية احملدودة هلونغ كونغ وشنغهاي
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 اجملموع إناث ذكور اسم املنحة الدراسية
 ٢٢ ٢٢ صفرصفر ILCMمنحة منحة 

 ٣٣ ١١ ٢٢ انج يلانج يلمنحة ب وج تاي سمنحة ب وج تاي س
 ٥٥ صفرصفر ٥٥ CTMمنحة منحة 

 ٥٥ ٢٢ ٣٣ منحة مسارتونمنحة مسارتون
 ٢٢ ١١ ١١ AIAمنحة مؤسسة منحة مؤسسة 

 ٢٢ ٢٢ صفرصفر UEAGCAAمنحة منحة 
 ٣٣ ٣٣ صفرصفر منحة تشن زيانغ ميمنحة تشن زيانغ مي
 ١١ صفرصفر ١١ منحة ونغ سنغ هونغمنحة ونغ سنغ هونغ

 ..جامعة مكاوجامعة مكاو: : املصدراملصدر
يم يم بربامج مواصلة التعليم، مبا يف ذلك بـرامج تعلـ         بربامج مواصلة التعليم، مبا يف ذلك بـرامج تعلـ         عالوة على ذلك فإنه فيما يتعلق       عالوة على ذلك فإنه فيما يتعلق        -  ١٥٨١٥٨

الكبار وبرامج حمو األميـة الوظيفيـة، يتسـاوى الرجـال والنسـاء يف االلتحـاق هبـذه األنـواع مـن                      الكبار وبرامج حمو األميـة الوظيفيـة، يتسـاوى الرجـال والنسـاء يف االلتحـاق هبـذه األنـواع مـن                      
 ..الربامجالربامج
من اجلدير بالذكر أنه يوجد برنامج تعليمي خاص للكبـار يف سـجن النسـاء وإن،            من اجلدير بالذكر أنه يوجد برنامج تعليمي خاص للكبـار يف سـجن النسـاء وإن،             -  ١٥٩١٥٩

 .. طالبة طالبة٢٦٢٦  ٢٠٠٣٢٠٠٣//٢٠٠٢٢٠٠٢كان طوعيا ، وتشترك فيه يف السنة الدراسية العادية كان طوعياً، وتشترك فيه يف السنة الدراسية العادية 
ــة البدنيــة توجــد يف النظــام التعليمــي أنشــطة إلزاميــة    فيمــا يتعفيمــا يتع -  ١٦٠١٦٠ ــة البدنيــة توجــد يف النظــام التعليمــي أنشــطة إلزاميــة    لــق بالرياضــة والتربي لــق بالرياضــة والتربي

ــة، تشــمل الرياضــة     ــة اختياري ــررة وكــذلك أنشــطة تكميلي ــة، تشــمل الرياضــة    مق ــة اختياري ــررة وكــذلك أنشــطة تكميلي ــذه األنشــطة متاحــة   . . مق ــع ه ــذه األنشــطة متاحــة   ومجي ــع ه ومجي
ــز    ــن التمييـ ــوع مـ ــني دون أي نـ ــز   للجنسـ ــن التمييـ ــوع مـ ــني دون أي نـ ــرار  ٢٢ و و١١((للجنسـ ــن القـ ــرار   مـ ــن القـ ــادر يف SAAEJ/93/18 مـ ــادر يف ، الصـ   ٢٦٢٦، الصـ

 ). ). يوليهيوليه//متوزمتوز
ة البدنية ألنه يرى أنه من املستصـوب ممارسـة الرياضـة يف             ة البدنية ألنه يرى أنه من املستصـوب ممارسـة الرياضـة يف             ت منح أمهية خاصة للتربي   ُتمنح أمهية خاصة للتربي    -  ١٦١١٦١

وترمي الرياضة يف املدارس ال إىل منـاء الطالـب جسـمانيا فحسـب بـل أيضـا  إىل فهـم                     وترمي الرياضة يف املدارس ال إىل منـاء الطالـب جسـمانيا فحسـب بـل أيضـاً إىل فهـم                     . . املدرسةاملدرسة
 ..الرياضة باعتبارها عامال  ثقافيا  لتنشيط التضامن والتعاون واالستقالل واإلبداعالرياضة باعتبارها عامالً ثقافياً لتنشيط التضامن والتعاون واالستقالل واإلبداع

ي من الـربامج الرياضـية سـواء  الترفيهيـة          ي من الـربامج الرياضـية سـواًء الترفيهيـة          ال يوجد أي متييز على أساس اجلنس يف أ        ال يوجد أي متييز على أساس اجلنس يف أ         -  ١٦٢١٦٢
 ..أو االحترافيةأو االحترافية
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مــديرات لنــواد  مــديرات لنــواٍد ووتوجــد يف منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة رياضــيات وم حكمــات توجــد يف منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة رياضــيات وُمحكمــات  -  ١٦٣١٦٣
 يف املائـة، وهـي متثـل         يف املائـة، وهـي متثـل        ٣٠٣٠وتبـي ن اإلحصـاءات أن النسـبة املئويـة للرياضـيات تبلـغ حنـو                وتبـيِّن اإلحصـاءات أن النسـبة املئويـة للرياضـيات تبلـغ حنـو                . . رياضيةرياضية
 يف املائة، وهـي متاثـل    يف املائة، وهـي متاثـل   ٢٠٢٠تبلغ نسبة املدربات    تبلغ نسبة املدربات    وو. .  نوعا  خمتلفا  من الرياضة     نوعاً خمتلفاً من الرياضة    ٣٩٣٩ امرأة يف     امرأة يف    ٧٧  ٢٤٥٢٤٥

 ..نسبة احملكماتنسبة احملكمات
كان عـدد الرجـال وعـدد النسـاء الـذين ميثلـون منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة يف                   كان عـدد الرجـال وعـدد النسـاء الـذين ميثلـون منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة يف                    -  ١٦٤١٦٤

 تــألف الوفــد الــذي  تــألف الوفــد الــذي ٢٠٠٢٢٠٠٢أكتــوبر أكتــوبر //ويف تشــرين األولويف تشــرين األول. . املناســبات الرياضــية الدوليــة متمــاثلنياملناســبات الرياضــية الدوليــة متمــاثلني
ادرة اآلسيوية اإلقليميـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص       ادرة اآلسيوية اإلقليميـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص       املباملب““مث ل منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة يف       مثَّل منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة يف       

 .. مسؤوال  مسؤوال١٨١٨ً رياضيا  و رياضياً و٢٠٢٠ امرأة و امرأة و٣٨٣٨من من ” ” سيما النساء واألطفالسيما النساء واألطفال الال
 املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق يف جمال العملاملساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق يف جمال العمل: : ١١١١املادة املادة 
يكرس القانون األساسي حرية اختيار املهنة والعمل، ويكفل احلق يف املسـتحقات            يكرس القانون األساسي حرية اختيار املهنة والعمل، ويكفل احلق يف املسـتحقات             -  ١٦٥١٦٥
 ).).، على التوايل، على التوايل٣٩٣٩ و و٣٥٣٥املادتان املادتان ((ماعية وفقا  للقانون ماعية وفقاً للقانون االجتاالجت
تســري علــى منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة عــدة اتفاقيــات مهمــة ملنظمــة العمــل  تســري علــى منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة عــدة اتفاقيــات مهمــة ملنظمــة العمــل   -  ١٦٦١٦٦

الدولية بشأن املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة يف احلقـوق يف جمـال العمـل، وهـذه االتفاقيـات هـي                        الدولية بشأن املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة يف احلقـوق يف جمـال العمـل، وهـذه االتفاقيـات هـي                        
تفتيش علـــى العمـــل يف جمـــايل الصـــناعة تفتيش علـــى العمـــل يف جمـــايل الصـــناعة  املتعلقـــة بـــال املتعلقـــة بـــال٨١٨١اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم 

ــوز١١١١والتجــارة، املعتمــدة يف  والتجــارة، املعتمــدة يف   ــوز مت ــه // مت ــه يولي ــم    ١٩٤٧١٩٤٧يولي ــة رق ــة منظمــة العمــل الدولي ــم    ؛ واتفاقي ــة رق ــة منظمــة العمــل الدولي   ١٠٠١٠٠؛ واتفاقي
  ٢٩٢٩املتعلقـــة بتســـاوي الرجـــل واملـــرأة يف األجـــر عـــن العمـــل املتســـاوي القيمـــة، املعتمـــدة يف املتعلقـــة بتســـاوي الرجـــل واملـــرأة يف األجـــر عـــن العمـــل املتســـاوي القيمـــة، املعتمـــدة يف 

 بالتمييز يف جمال املهنـة       بالتمييز يف جمال املهنـة       املتعلقة  املتعلقة ١١١١١١؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       ؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       ١٩٥١١٩٥١يونيه  يونيه  //حزيرانحزيران
  ١٢٢١٢٢واتفاقيــة منظمـة العمــل الدوليـة رقــم   واتفاقيــة منظمـة العمــل الدوليـة رقــم   ، ، ١٩٥٨١٩٥٨يونيـه  يونيـه  // حزيــران حزيــران٢٥٢٥العمالـة، املعتمـدة يف   العمالـة، املعتمـدة يف   وو

 ..١٩٦٤١٩٦٤يوليه يوليه // متوز متوز٩٩املتعلقة بسياسة العمالة، املعتمدة يف املتعلقة بسياسة العمالة، املعتمدة يف 
يوليـه، الـذي يعتمـد      يوليـه، الـذي يعتمـد      // متـوز   متـوز  ٢٧٢٧مـيم، الصـادر يف      مـيم، الصـادر يف      //٩٨٩٨//٤٤ من القانون     من القانون    ٤٤تنص املادة   تنص املادة    -  ١٦٧١٦٧

القانوين للعمالة واحلقوق العمالية، على املبادئ العامة اليت حتظـر فـرض أي قيـد متييـزي                 القانوين للعمالة واحلقوق العمالية، على املبادئ العامة اليت حتظـر فـرض أي قيـد متييـزي                 اإلطار  اإلطار  
على احلصول على العمل على قدم املساواة ويف التكافؤ يف فرص الترقي، رهنا  فقـط باألقدميـة                 على احلصول على العمل على قدم املساواة ويف التكافؤ يف فرص الترقي، رهناً فقـط باألقدميـة                 

 ..واملهارات الفرديةواملهارات الفردية
حة علـى  حة علـى  قانون التكـافؤ يف الفـرص ويف املعاملـة هـو أكثـر حتديـدا  ألنـه يـنص صـرا            قانون التكـافؤ يف الفـرص ويف املعاملـة هـو أكثـر حتديـداً ألنـه يـنص صـرا             -  ١٦٨١٦٨

ــى        ــرص واملســاواة يف احلصــول عل ــى العمــل والتكــافؤ يف الف ــادئ املســاواة يف احلصــول عل ــى       مب ــرص واملســاواة يف احلصــول عل ــى العمــل والتكــافؤ يف الف ــادئ املســاواة يف احلصــول عل مب
التدريب املهين واملساواة يف األجر ويف احلياة املهنيـة واملسـاواة يف املعاملـة فيمـا يتعلـق بالرعايـة                    التدريب املهين واملساواة يف األجر ويف احلياة املهنيـة واملسـاواة يف املعاملـة فيمـا يتعلـق بالرعايـة                    

  ١٢١٢ و  و ١١١١ و  و ١٠١٠ و  و ٩٩ و  و ٦٦ و  و ٥٥املـواد   املـواد   ((سـتقلة   سـتقلة   املاملنشطة  نشطة  األاألاالجتماعية والتكافؤ يف الفرص وممارسة      االجتماعية والتكافؤ يف الفرص وممارسة      
 ).).ميمميم//٩٥٩٥//٥٢٥٢من املرسوم بقانون من املرسوم بقانون 
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أبريـل، علـى جمموعـة      أبريـل، علـى جمموعـة      // نيسـان   نيسـان  ٣٣مـيم، الصـادر يف      مـيم، الصـادر يف      //٨٩٨٩//٢٤٢٤ينص املرسـوم بقـانون      ينص املرسـوم بقـانون       -  ١٦٩١٦٩
، أن جلميـع العمـال     ، أن جلميـع العمـال     ٤٤قواعد تنظم عالقات العمل يف القطاع اخلاص يف مكاو، ويقرر يف املادة             قواعد تنظم عالقات العمل يف القطاع اخلاص يف مكاو، ويقرر يف املادة             

ر عــن العــرق أو ر عــن العــرق أو احلــق يف التكــافؤ يف الفــرص واملســاواة يف املعاملــة يف جمــال العمــل بغــض النظــ احلــق يف التكــافؤ يف الفــرص واملســاواة يف املعاملــة يف جمــال العمــل بغــض النظــ 
اجلنس أو الدين أو االنتماء إىل اجلمعيات أو اآلراء السياسية والعقيدة األيديولوجيـة أو الوضـع                اجلنس أو الدين أو االنتماء إىل اجلمعيات أو اآلراء السياسية والعقيدة األيديولوجيـة أو الوضـع                

وعـالوة علـى    وعـالوة علـى    . . املايل أو الظروف االجتماعية، نتيجة للحـق يف العمـل املنصـوص عليـه للجميـع               املايل أو الظروف االجتماعية، نتيجة للحـق يف العمـل املنصـوص عليـه للجميـع               
أ املسـاواة   أ املسـاواة   من نفس هذا املرسوم بقانون علـى احلـق يف العمـل، ومبـد             من نفس هذا املرسوم بقانون علـى احلـق يف العمـل، ومبـد             ) ) ١١ ( (٣٤٣٤ذلك تنص املادة    ذلك تنص املادة    

 يعين ضمنا  عدم وجـود أي متييـز مباشـر أو غـري مباشـر علـى أسـاس اجلـنس،            يعين ضمناً عدم وجـود أي متييـز مباشـر أو غـري مباشـر علـى أسـاس اجلـنس،           ٤٤املقرر يف املادة    املقرر يف املادة    
صـراحة التكـافؤ يف     صـراحة التكـافؤ يف     ) ) ٢٢ ( (٣٤٣٤سيما فيما يتعلق باحلالة االجتماعية أو األسرية، وتكفل املـادة           سيما فيما يتعلق باحلالة االجتماعية أو األسرية، وتكفل املـادة            الال

 . . الفرص واملساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يف جمال العمل والعمالةالفرص واملساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يف جمال العمل والعمالة
 من نفـس هـذا املرسـوم بقـانون التسـاوي يف األجـر بـني العمـال                    من نفـس هـذا املرسـوم بقـانون التسـاوي يف األجـر بـني العمـال                   ٣٦٣٦تضمن املادة   تضمن املادة    -  ١٧٠١٧٠

ويف احلاالت اليت يتحـدد فيهـا األجـر       ويف احلاالت اليت يتحـدد فيهـا األجـر       . .  القيمة  القيمة املتساوياملتساوي أو العمل     أو العمل    الواحدالواحدوالعامالت عن العمل    والعامالت عن العمل    
حســب عــدد القطــع املنتجــة أو حســب اإلنتــاج جيــب أن تكــون الوحــدة األساســية للحســاب  حســب عــدد القطــع املنتجــة أو حســب اإلنتــاج جيــب أن تكــون الوحــدة األساســية للحســاب  

 ..رأة عن العمل الواحد أو العمل املتساوي القيمةرأة عن العمل الواحد أو العمل املتساوي القيمةواحدة بالنسبة إىل الرجل واملواحدة بالنسبة إىل الرجل وامل
حيظر أن يطلب من املرأة أداء أعمال قد تنطوي، بسـبب طبيعتـها أو املوقـع الـذي        حيظر أن يطلب من املرأة أداء أعمال قد تنطوي، بسـبب طبيعتـها أو املوقـع الـذي         -  ١٧١١٧١
 أو حمتملة علـى الوظيفـة التناسـلية، أو خيضـع ذلـك لقيـود حلمايـة                أو حمتملة علـى الوظيفـة التناسـلية، أو خيضـع ذلـك لقيـود حلمايـة               ةة على أخطار فعلي    على أخطار فعلي   ،، فيه  فيه تؤدىتؤدى

ــرأة   ــة التناســلية للم ــرأة  الوظيف ــة التناســلية للم ــاء احلمــل وحــىت ثال  . . الوظيف ــاء احلمــل وحــىت ثال  وأثن ــاالً     وأثن ــرأة أعم ــؤدي امل ــة أشــهر حيظــر أن ت ــاال      ث ــرأة أعم ــؤدي امل ــة أشــهر حيظــر أن ت ث
 ).).٣٥٣٥املادة املادة ((ينصح بالقيام يف حالتها ينصح بالقيام يف حالتها  الال

كما حيمي الوظيفة التناسلية قانون التكافؤ يف الفـرص واملسـاواة يف املعاملـة الـذي                كما حيمي الوظيفة التناسلية قانون التكافؤ يف الفـرص واملسـاواة يف املعاملـة الـذي                 -  ١٧٢١٧٢
حيظر أن تسند إىل املـرأة أعمـال تنطـوي علـى أخطـار فعليـة أو حمتملـة علـى الوظيفـة التناسـلية                         حيظر أن تسند إىل املـرأة أعمـال تنطـوي علـى أخطـار فعليـة أو حمتملـة علـى الوظيفـة التناسـلية                         

 ).).ميمميم//٩٥٩٥//٥٢٥٢ملرسوم بقانون ملرسوم بقانون  من ا من ا٨٨املادة املادة ((
مـيم، الصـادر يف   مـيم، الصـادر يف   //٨٢٨٢//٥٧٥٧ من املرسوم بقانون     من املرسوم بقانون    ١٥٢١٥٢كما جيدر بنا أن نذكر املادة       كما جيدر بنا أن نذكر املادة        -  ١٧٣١٧٣
أكتـــوبر، الـــيت تعتمـــد الئحـــة صـــحة وســـالمة املـــرأة يف مواقـــع األعمـــال  أكتـــوبر، الـــيت تعتمـــد الئحـــة صـــحة وســـالمة املـــرأة يف مواقـــع األعمـــال  // تشـــرين األول تشـــرين األول٢٢٢٢

 علـى    علـى   الصناعية، وحتظـر عمـل احلوامـل باملاكينـات أو األدوات أو املـواد اخلطـرة، وتـنص أيضـا                    الصناعية، وحتظـر عمـل احلوامـل باملاكينـات أو األدوات أو املـواد اخلطـرة، وتـنص أيضـاً                   
التزام  مبنع احلامل من الوصول إىل األماكن اليت توجـد أو ختـزن أو تسـتعمل أو تطلـق فيهـا أي                      التزاٍم مبنع احلامل من الوصول إىل األماكن اليت توجـد أو ختـزن أو تسـتعمل أو تطلـق فيهـا أي                      
مواد أو خماليط مسية أو خانقة أو معدية أو مسببة للتآكل أو متفجرة أو حيتمل أن تسـبب بـأي                 مواد أو خماليط مسية أو خانقة أو معدية أو مسببة للتآكل أو متفجرة أو حيتمل أن تسـبب بـأي                 

 ..طريقة من الطرق رد فعل خطريطريقة من الطرق رد فعل خطري
  ٢٢٢٢مـيم، الصـادر يف     مـيم، الصـادر يف     //٨٩٨٩//٣٣٧٧تؤكد نفس هذه الفكرة جمددا  يف املرسـوم بقـانون           تؤكد نفس هذه الفكرة جمدداً يف املرسـوم بقـانون            -  ١٧٤١٧٤
. . مايو، الذي يعتمد الئحة الصحة والسالمة يف املؤسسات واملكاتـب واخلـدمات التجاريـة       مايو، الذي يعتمد الئحة الصحة والسالمة يف املؤسسات واملكاتـب واخلـدمات التجاريـة       //أيارأيار
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من هذا املرسـوم بقـانون تـداول أو اسـتعمال احلوامـل املنتجـات اخلطـرة             من هذا املرسـوم بقـانون تـداول أو اسـتعمال احلوامـل املنتجـات اخلطـرة             ) ) ٢٢ ( (٢٢٢٢وحتظر املادة   وحتظر املادة   
 . . اليت قد ت عر ض صحتهن للخطراليت قد ُتعرِّض صحتهن للخطر

 متتعهــا بفتــرة إجــازة أمومتــها أو حالتــها   متتعهــا بفتــرة إجــازة أمومتــها أو حالتــها  حيظــر رفــت أي عاملــة بســبب محلــها أو حيظــر رفــت أي عاملــة بســبب محلــها أو  -  ١٧٥١٧٥
املرتبطــة املرتبطــة ) ) ١١ ( (٤٤مــيم واملــادة مــيم واملــادة //٨٩٨٩//٢٤٢٤مــن املرســوم بقــانون مــن املرســوم بقــانون ) ) ٨٨((وو) ) ٧٧ ( (٣٧٣٧املــادة املــادة ((االجتماعيــة االجتماعيــة 

 ).).ميمميم//٩٥٩٥//٥٢٥٢، وكلتامها من املرسوم بقانون ، وكلتامها من املرسوم بقانون ))١١ ( (١٤١٤باملادة باملادة 
باملثل فإنه من احملظور صراحة على أي صـاحب عمـل رفـت أي حامـل أو فـرض              باملثل فإنه من احملظور صراحة على أي صـاحب عمـل رفـت أي حامـل أو فـرض               -  ١٧٦١٧٦

ا أو إحلاق أي ضرر من أي نوع من األنواع مبصـاحلها بسـبب ادعائهـا التعـرض                  ا أو إحلاق أي ضرر من أي نوع من األنواع مبصـاحلها بسـبب ادعائهـا التعـرض                  جزاءات عليه جزاءات عليه 
ويعطـي انتـهاك هـذا احلظـر العاملـة احلامـل احلـق يف تعـويض مبوجـب أحكـام القـانون                     ويعطـي انتـهاك هـذا احلظـر العاملـة احلامـل احلـق يف تعـويض مبوجـب أحكـام القـانون                     . . للتمييزللتمييز

املـادة  املـادة  ((املنظم للعمل يف حالة إهناء صاحب العمل لعقدها دون سبب مسـو غ أو إخطـار سـابق                  املنظم للعمل يف حالة إهناء صاحب العمل لعقدها دون سبب مسـوَّغ أو إخطـار سـابق                  
 ).).ميمميم//٩٥٩٥//٥٢٥٢من املرسوم بقانون من املرسوم بقانون ) ) ٢٢ ( (١٤١٤
للمرأة بعد الوالدة احلـق يف إجـازة أمومـة بـأجر مـع ضـمان االحتفـاظ بوظيفتـها،                   للمرأة بعد الوالدة احلـق يف إجـازة أمومـة بـأجر مـع ضـمان االحتفـاظ بوظيفتـها،                    -  ١٧٧١٧٧

 .. من االتفاقية من االتفاقية٤٤كما سبق أن ذكر يف هذا التقرير فيما يتعلق باملادة كما سبق أن ذكر يف هذا التقرير فيما يتعلق باملادة 
وتتمتـع العـامالت    وتتمتـع العـامالت    . . ال يتضمن نظام العمل القانوين للقطاع العام أي قواعد متييزية         ال يتضمن نظام العمل القانوين للقطاع العام أي قواعد متييزية          -  ١٧٨١٧٨

ساواة تامة مع الرجال يف احلقـوق، ال سـيما احلـق يف احلصـول علـى العمـل                   ساواة تامة مع الرجال يف احلقـوق، ال سـيما احلـق يف احلصـول علـى العمـل                   يف اإلدارة العامة مب   يف اإلدارة العامة مب   
بنفس الشروط، وبنفس ظروف وفرص العمل واملساواة مع الرجـل يف األجـر واحلصـول علـى                 بنفس الشروط، وبنفس ظروف وفرص العمل واملساواة مع الرجـل يف األجـر واحلصـول علـى                 

 ..التدريب واملساواة مع الرجل يف املعاملة يف نظام الرعاية االجتماعيةالتدريب واملساواة مع الرجل يف املعاملة يف نظام الرعاية االجتماعية
إلدارة العامـة مبـادئ حريـة التقـدم إىل          إلدارة العامـة مبـادئ حريـة التقـدم إىل          يتعي ن أن متتثل معايري توظيـف العـاملني يف ا         يتعيَّن أن متتثل معايري توظيـف العـاملني يف ا          -  ١٧٩١٧٩

الوظائف، واملساواة يف شروط وفرص العمل بني مجيع املتقدمني إىل الوظائف، واملسـاواة فيمـا               الوظائف، واملساواة يف شروط وفرص العمل بني مجيع املتقدمني إىل الوظائف، واملسـاواة فيمـا               
يتعلق باملعلومات املتصلة بأساليب االختيار والربامج ونظم التصـنيف الـيت ستسـتخدم، وتطبيـق      يتعلق باملعلومات املتصلة بأساليب االختيار والربامج ونظم التصـنيف الـيت ستسـتخدم، وتطبيـق      

 من النظـام األساسـي       من النظـام األساسـي      ٤٦٤٦املادة  املادة  ((اف  اف  أساليب اختيار موضوعية، واحلق يف الشكوى ويف االستئن       أساليب اختيار موضوعية، واحلق يف الشكوى ويف االستئن       
 ).).ملوظفي اإلدارة العامةملوظفي اإلدارة العامة

فيمــا يتعلــق بــاحلق يف إجــازة األمومــة وحظــر رفــت املــرأة بســبب محلــها يرجــى     فيمــا يتعلــق بــاحلق يف إجــازة األمومــة وحظــر رفــت املــرأة بســبب محلــها يرجــى      -  ١٨٠١٨٠
 .. من االتفاقية من االتفاقية٤٤الرجوع إىل املعلومات اليت سبق تقدميها يف هذا التقرير فيما يتعلق باملادة الرجوع إىل املعلومات اليت سبق تقدميها يف هذا التقرير فيما يتعلق باملادة 

ــة اخلاصــة ختتلــ    -  ١٨١١٨١ ــة مكــاو اإلداري ــة اخلاصــة ختتلــ   يف منطق ــة مكــاو اإلداري ــة يف القطــاع   يف منطق ــة االجتماعي ــة يف القطــاع   ف نظــم الرعاي ــة االجتماعي ف نظــم الرعاي
 . . اخلاص عنها يف القطاع العاماخلاص عنها يف القطاع العام

. . يف القطاع اخلاص يكفل صندوق الضمان االجتمـاعي نظـام الرعايـة االجتماعيـة             يف القطاع اخلاص يكفل صندوق الضمان االجتمـاعي نظـام الرعايـة االجتماعيـة              -  ١٨٢١٨٢
ــانون     ــوم بقــ ــه يف املرســ ــوص عليــ ــاً للمنصــ ــانون    ووفقــ ــوم بقــ ــه يف املرســ ــوص عليــ ــا  للمنصــ ــادر يف  //٩٣٩٣//٥٨٥٨ووفقــ ــيم، الصــ ــادر يف  مــ ــيم، الصــ ــرين ١٨١٨مــ ــرين  تشــ  تشــ

او اإلداريـة اخلاصـة، مبـا يف ذلـك العـاملون            او اإلداريـة اخلاصـة، مبـا يف ذلـك العـاملون            أكتوبر، ي لزم العاملون املقيمون يف منطقة مك      أكتوبر، ُيلزم العاملون املقيمون يف منطقة مك      //األولاألول
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 بتســجيل أمســائهم يف صــندوق الضــمان   بتســجيل أمســائهم يف صــندوق الضــمان  ،،املســتأجرون ألداء مهــام خاصــة أو عــابرة أو مومسيــة املســتأجرون ألداء مهــام خاصــة أو عــابرة أو مومسيــة 
وأصـحاب العمـل الـذين يسـتخدمون عـاملني ملـزمني أيضـا          وأصـحاب العمـل الـذين يسـتخدمون عـاملني ملـزمني أيضـا          . . االجتماعي باعتبارهم مسـتفيدين   االجتماعي باعتبارهم مسـتفيدين   

ــك الصــندوق، مشــتركني    ــك الصــندوق، مشــتركني   بتســجيل أنفســهم يف نفــس ذل  مهــا مــن   مهــا مــن  وكــال هــذين التســجيلني وكــال هــذين التســجيلني . . بتســجيل أنفســهم يف نفــس ذل
 )).)).١١ ( (٤٠٤٠ و و٤٤ و و٣٣املواد املواد ((مسؤولية صاحب العمل مسؤولية صاحب العمل 

مينح صندوق الضمان االجتماعي مستحقات الشيخوخة والبطالة والعجز والسـل          مينح صندوق الضمان االجتماعي مستحقات الشيخوخة والبطالة والعجز والسـل           -  ١٨٣١٨٣
 ..واملساعدة االجتماعية ومستحقات األمومة والزواج واجلنازةواملساعدة االجتماعية ومستحقات األمومة والزواج واجلنازة

ــا لوضــعهم األســري،        -  ١٨٤١٨٤ ــدة مســتحقات وفق ــة احلــق يف ع ــاملني يف اإلدارة العام ــا لوضــعهم األســري،       للع ــدة مســتحقات وفق ــة احلــق يف ع ــاملني يف اإلدارة العام للع
ما بـدل السـكن واملسـتحقات األسـرية ومسـتحقات الـزواج ومسـتحقات األمومـة وبـدل                   ما بـدل السـكن واملسـتحقات األسـرية ومسـتحقات الـزواج ومسـتحقات األمومـة وبـدل                   السيالسي

كمـــا أن هلـــم احلـــق يف كمـــا أن هلـــم احلـــق يف . . العطـــالت ومنحـــة عيـــد مـــيالد املســـيح ومســـتحقات نوبـــة العمـــل العطـــالت ومنحـــة عيـــد مـــيالد املســـيح ومســـتحقات نوبـــة العمـــل ..
 ..مستحقات أخرى مثل إعانة الوفاة ومستحقات اجلنازةمستحقات أخرى مثل إعانة الوفاة ومستحقات اجلنازة

لــى عــدد لــى عــدد نظــام التقاعــد هــو نظــام مســتقل يعتمــد فيــه مقــدار املعــاش التقاعــدي ع  نظــام التقاعــد هــو نظــام مســتقل يعتمــد فيــه مقــدار املعــاش التقاعــدي ع   -  ١٨٥١٨٥
سنوات اخلدمة يف اإلدارة العامة وعلى املرتب الذي حصل عليه العامل حسـب فئتـه يف موعـد                  سنوات اخلدمة يف اإلدارة العامة وعلى املرتب الذي حصل عليه العامل حسـب فئتـه يف موعـد                  

 ).). واملواد اليت تليها من نظم موظفي اإلدارة العامة واملواد اليت تليها من نظم موظفي اإلدارة العامة٢٥٨٢٥٨املادة املادة ((التقاعد التقاعد 
ــاء مــن التوفيــق بــني التزامــاهتم      -  ١٨٦١٨٦ ــاء مــن التوفيــق بــني التزامــاهتم     فيمــا يتعلــق بأحكــام املســائل الالزمــة لــتمكني األب فيمــا يتعلــق بأحكــام املســائل الالزمــة لــتمكني األب

 املهنية جيدر بنا أن نذكر أن على حكومة منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة                  املهنية جيدر بنا أن نذكر أن على حكومة منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة                 األسرية ومسؤولياهتم األسرية ومسؤولياهتم 
مـيم  مـيم  //٩٤٩٤//٦٦من القانون   من القانون   ) ) ٣٣ ( (٨٨املادة  املادة  ((واجب العمل على إنشاء وتشغيل شبكة من احلضانات         واجب العمل على إنشاء وتشغيل شبكة من احلضانات         

 ).).أغسطسأغسطس// آب آب١١الصادر يف الصادر يف 
احلضانات هـي مؤسسـات هتـدف إىل اسـتقبال األطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم                  احلضانات هـي مؤسسـات هتـدف إىل اسـتقبال األطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم                   -  ١٨٧١٨٧

الث سـنوات، وهتيـئ هلـم الظـروف الالزمـة لنمـائهم، باعتبـار ذلـك وسـيلة                   الث سـنوات، وهتيـئ هلـم الظـروف الالزمـة لنمـائهم، باعتبـار ذلـك وسـيلة                   بني ثالثة أشهر وثـ    بني ثالثة أشهر وثـ    
لدعم أسرهم أثناء سـاعات العمـل أو يف حـاالت أخـرى ال تسـمح لألبـوين بتـرك أطفـاهلم يف                       لدعم أسرهم أثناء سـاعات العمـل أو يف حـاالت أخـرى ال تسـمح لألبـوين بتـرك أطفـاهلم يف                       

ــة    ــرة زمنيــة معين ــة   الوحــدة األســرية لفت ــرة زمنيــة معين مــيم، مــيم، //٨٨٨٨//٩٠٩٠، مــن املرســوم بقــانون  ، مــن املرســوم بقــانون  ))أأ) () (١١ ( (٣٣املــادة املــادة ((الوحــدة األســرية لفت
 ).).سبتمربسبتمرب// أيلول أيلول٢٧٢٧الصادر يف الصادر يف 

 بلــغ جممــوع عــدد األطفــال يف اإلحــدى واخلمســني   بلــغ جممــوع عــدد األطفــال يف اإلحــدى واخلمســني  ٢٠٠٢٢٠٠٢ســبتمرب ســبتمرب //حــىت أيلــولحــىت أيلــول -  ١٨٨١٨٨
وثـالث مـن هـذه احلضـانات     وثـالث مـن هـذه احلضـانات     . .  طفـال   طفـالً ٣٦٧٣٣٦٧٣حضانة املوجودة يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة        حضانة املوجودة يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة        

 .. منها حتصل على إعانات حكومية منها حتصل على إعانات حكومية٢٦٢٦عامة و عامة و 
ائج إحصـاء   ائج إحصـاء   فيما يتعلق بواقع حالة املرأة فيما يتعلق بالعمل جتدر اإلشارة إىل أن نت            فيما يتعلق بواقع حالة املرأة فيما يتعلق بالعمل جتدر اإلشارة إىل أن نت             -  ١٨٩١٨٩

ــالفترات الســابقة لســنة    ــة اخلــاص ب ــالفترات الســابقة لســنة   العمال ــة اخلــاص ب لتقــديرات الســكانية الــيت  لتقــديرات الســكانية الــيت  لل قــد عــ دلت وفقــا    قــد ُعــدلت وفقــاً  ٢٠٠٢٢٠٠٢العمال
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وميكـن اسـتنتاج هـذا الوضـع مـن اجلـدولني            وميكـن اسـتنتاج هـذا الوضـع مـن اجلـدولني            . . ٢٠٠١٢٠٠١أ جريت عقب تسجيل نتـائج تعـداد سـنة          أُجريت عقب تسجيل نتـائج تعـداد سـنة          
 ..الواردين أدناهالواردين أدناه

 ) ١٠٣(السكان العاملون موزعني حسب اجلنس 
 طلونالعا العاملون اجملموع اجلنساجلنس

  ٢٠٠٢٢٠٠٢ ٢٠٠١٢٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠٠ ١٩٩٩١٩٩٩ ٢٠٠٢٢٠٠٢ ٢٠٠١٢٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠٠ ١٩٩٩١٩٩٩ ٢٠٠٢٢٠٠٢ ٢٠٠١٢٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠٠ ١٩٩٩١٩٩٩ 

 اإلناث اإلناث 

 والذكوروالذكور

١٣,٤١٣,٤ ١٣,٩١٣,٩ ١٤,٢١٤,٢ ١٣,٢١٣,٢ ٢٠٠,٦٢٠٠,٦ ٢٠٢,٨٢٠٢,٨ ١٩٥,٣١٩٥,٣ ١٩٦,١١٩٦,١ ٢١٤,٠٢١٤,٠ ٢١٦,٧٢١٦,٧ ٢٠٦,٥٢٠٦,٥ ٢٠٩,٤٢٠٩,٤ 

 ٨,٩٨,٩ ٩,٤٩,٤ ٩,٨٩,٨ ٩,١٩,١ ١٠٤,١١٠٤,١ ١٠٦,٧١٠٦,٧ ١٠٣,٢١٠٣,٢ ١٠٤,٢١٠٤,٢ ١١٢,٩١١٢,٩ ١١٦,٦١١٦,٦ ١١٣,٠١١٣,٠ ١١٣,٢١١٣,٢ الذكورالذكور

 اجملموعاجملموع

 ٤,٥٤,٥ ٤،٤٤،٤ ٤،٤٤،٤ ٤,٢٤,٢ ٩٦,٥٩٦,٥ ٩٦,١٩٦,١ ٩٢,١٩٢,١ ٩١,٩٩١,٩ ١٠١,٠١٠١,٠ ١٠٠١٠٠,٥,٥ ٩٦,٥٩٦,٥ ٩٦,١٩٦,١ اإلناثاإلناث

 ..إدارة اإلحصاء والتعدادإدارة اإلحصاء والتعداد: : املصدراملصدر 
 )بالنسب املئوية(معدالت العمالة والبطالة والعمالة الناقصة حسب اجلنس 

 معدل العمالة الناقصة معدل البطالة معدل النشاط اجلنساجلنس

الـــذكور الـــذكور  اجملموعاجملموع
واإلناثواإلناث

٢٠٠٢٢٠٠٢ ٢٠٠١٢٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠٠ ١٩٩٩١٩٩٩ ٢٠٠٢٢٠٠٢ ٢٠٠٢٠٠١١ ٢٠٠٠٢٠٠٠ ١٩٩٩١٩٩٩ ٢٠٠٢٢٠٠٢ ٢٠٠١٢٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠٠ ١٩٩٩١٩٩٩ 

الـــذكور الـــذكور  
واإلناثواإلناث

٣,٤٣,٤ ٣,٦٣,٦ ٣,٠٣,٠ ١,٣١,٣ ٦,٣٦,٣ ٦,٤٦,٤ ٦,٨٦,٨ ٦,٣٦,٣ ٦٢,٣٦٢,٣ ٦٤,٨٦٤,٨ ٦٤,٣٦٤,٣ ٦٥,٥٦٥,٥ 

 ٤,٢٤,٢ ٤,٣٤,٣ ٣,٤٣,٤ ١,٦١,٦ ٧,٩٧,٩ ٨,١٨,١ ٨,٦٨,٦ ٨,٠٨,٠ ٧٠,٦٧٠,٦ ٧٤,٧٧٤,٧ ٧٤,٦٧٤,٦ ٧٦,٤٧٦,٤ الذكورالذكور 

 ٢,٦٢,٦ ٢,٧٢,٧ ٢,٤٢,٤ ٠,٩٠,٩ ٤,٥٤,٥ ٤،٤٤،٤ ٤,٦٤,٦ ٤،٤٤،٤ ٥٥,١٥٥,١ ٥٦,٢٥٦,٢ ٥٥,٣٥٥,٣ ٥٦,١٥٦,١ اإلناثاإلناث 

 ..إدارة اإلحصاء والتعدادإدارة اإلحصاء والتعداد: : املصدراملصدر 
 

ــن املعــروف جيــدا أنــه مازالــت توجــد اختالفــات بــني اجلنســني يف األجــور،          -  ١٩٠١٩٠ ــن املعــروف جيــدا أنــه مازالــت توجــد اختالفــات بــني اجلنســني يف األجــور،         م م
ر الشهري للعامل غـري املـاهر يف   ر الشهري للعامل غـري املـاهر يف   فقد كان متوسط األجفقد كان متوسط األج. . والسيما يف وظائف العمال غري املهرة والسيما يف وظائف العمال غري املهرة 

 باتالت مكاو، يف حني كانـت العـامالت غـري املهـارات حيصـلن                باتالت مكاو، يف حني كانـت العـامالت غـري املهـارات حيصـلن               ٥٥٦٧٥٥٦٧ يبلغ حنو     يبلغ حنو    ٢٠٠١٢٠٠١سنة  سنة  
 .. باتالت مكاو باتالت مكاو٣٦٩٥٣٦٩٥على على 
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 املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق يف جمال الصحةاملساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق يف جمال الصحة: : ١٢١٢  املادةاملادة
ال يوجد يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة أي متييز ضد املـرأة فيمـا يتعلـق بـاألمور                  ال يوجد يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة أي متييز ضد املـرأة فيمـا يتعلـق بـاألمور                   -  ١٩١١٩١

 ..الصحيةالصحية
ــا       -  ١٩٢١٩٢ ــيت يقــوم عليهــا النظــام الصــحي املنصــوص عليه ــادئ ال ــا      الواقــع هــو أن أحــد املب ــيت يقــوم عليهــا النظــام الصــحي املنصــوص عليه ــادئ ال الواقــع هــو أن أحــد املب

مــارس، الــذي يــنظم حصــول مــارس، الــذي يــنظم حصــول // آذار آذار١٥١٥لصــادر يف لصــادر يف مــيم، امــيم، ا//٨٦٨٦//٢٤٢٤صــراحة يف املرســوم بقــانون صــراحة يف املرســوم بقــانون 
سكان منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة علـى خـدمات الرعايـة الصـحية، هـو علـى وجـه التحديـد                     سكان منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة علـى خـدمات الرعايـة الصـحية، هـو علـى وجـه التحديـد                     

 ..احلق العام غري املقيد يف احلصول على الرعاية الصحيةاحلق العام غري املقيد يف احلصول على الرعاية الصحية
تكفل إدارة الصحة يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصـة جلميـع سـكان منطقـة مكـاو                 تكفل إدارة الصحة يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصـة جلميـع سـكان منطقـة مكـاو                  -  ١٩٣١٩٣

 ..ة احلق يف الرعاية الصحيةة احلق يف الرعاية الصحيةاإلدارية اخلاصاإلدارية اخلاص
ــام        -  ١٩٤١٩٤ ــب مستشــفى ع ــه إىل جان ــة فإن ــق مبؤسســات الصــحة العام ــا يتعل ــام       فيم ــب مستشــفى ع ــه إىل جان ــة فإن ــق مبؤسســات الصــحة العام ــا يتعل ــز ((فيم ــز مرك مرك

 مركزا صحيا عاما، تقدم الرعايـة الصـحية          مركزا صحيا عاما، تقدم الرعايـة الصـحية         ١٥١٥يوجد أيضا   يوجد أيضا   ) ) وندي سان خانرياريو  وندي سان خانرياريو  مستشفى ك مستشفى ك 
ــة    ــة يف املنطق ــات املختلف ــة   إىل ســكان اجله ــة يف املنطق ــات املختلف ــك يوجــد أيضــا مستشــفى خــاص     . . إىل ســكان اجله ــب ذل ــك يوجــد أيضــا مستشــفى خــاص     وإىل جان ــب ذل وإىل جان

مبــا يف ذلــك مستوصــفات ومكاتــب مبــا يف ذلــك مستوصــفات ومكاتــب (( مركــزا صــحيا خاصــا  مركــزا صــحيا خاصــا ٣٥٠٣٥٠و و ) ) انغ مرمــرانغ مرمــرمستشــفى كيــمستشــفى كيــ((
 ).).لتقدمي املشورةلتقدمي املشورة

تقدم املراكز الصحية العامة الرعايـة الصـحية العامـة للوقايـة مـن األمـراض وتعزيـز                  تقدم املراكز الصحية العامة الرعايـة الصـحية العامـة للوقايـة مـن األمـراض وتعزيـز                   -  ١٩٥١٩٥
ــة للـــوالدة والتحصـــني وكـــذلك الرعايـــة     ــابقة للـــوالدة والرعايـــة التاليـ ــة السـ ــة للـــوالدة والتحصـــني وكـــذلك الرعايـــة    الصـــحة والرعايـ ــابقة للـــوالدة والرعايـــة التاليـ ــة السـ الصـــحة والرعايـ

ــة أمــ  ــة أمــ الشخصــية، يف مجل ــة التمــريض واملعلومــات الصــحية     الشخصــية، يف مجل ــة وخدم ــة املتنقل ــة الطبي ــة التمــريض واملعلومــات الصــحية     ور، والرعاي ــة وخدم ــة املتنقل ــة الطبي ور، والرعاي
كمــا تقــد م العقــاقري الالزمــة للرعايــة الصــحية األوليــة واملدرجــة يف قائمــة   كمــا تقــدَّم العقــاقري الالزمــة للرعايــة الصــحية األوليــة واملدرجــة يف قائمــة   . . والتثقيــف الصــحيوالتثقيــف الصــحي
 ..للعقاقري األساسيةللعقاقري األساسية

تــدعم ميزانيــة منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة تكــاليف الرعايــة الصــحية جزئيــا أو  تــدعم ميزانيــة منطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة تكــاليف الرعايــة الصــحية جزئيــا أو   -  ١٩٦١٩٦
لظروف، السيما نوع املـرض والظـروف االجتماعيـة واالقتصـادية للمـريض             لظروف، السيما نوع املـرض والظـروف االجتماعيـة واالقتصـادية للمـريض             بالكامل، حسب ا  بالكامل، حسب ا  

مـيم،  مـيم،  //٨٩٨٩//٦٨٦٨مـيم، بصـيغته املعدلـة باملرسـوم بقـانون           مـيم، بصـيغته املعدلـة باملرسـوم بقـانون           //٨٦٨٦//٢٤٢٤ مـن املرسـوم بقـانون         مـن املرسـوم بقـانون        ٣٣املادة  املادة  ((
 ).).أكتوبرأكتوبر// تشرين األول تشرين األول٩٩الصادر يف الصادر يف 

و الـذين  و الـذين  تقد م العقاقري واملساعدة الطبية جمانا يف سياق تنظيم األسرة إىل املصـابني أ    تقدَّم العقاقري واملساعدة الطبية جمانا يف سياق تنظيم األسرة إىل املصـابني أ     -  ١٩٧١٩٧
ــة وإىل مــدمين املخــدرات وإىل مرضــى الســرطان وإىل     ــأمراض معدي ــة وإىل مــدمين املخــدرات وإىل مرضــى الســرطان وإىل    يشــتبه يف أهنــم مصــابون ب ــأمراض معدي يشــتبه يف أهنــم مصــابون ب

مثـل احلوامـل والنـوافس      مثـل احلوامـل والنـوافس      -األشخاص املصابني بأمراض عقليـة وإىل اجملموعـات املعرضـة للخطـر           األشخاص املصابني بأمراض عقليـة وإىل اجملموعـات املعرضـة للخطـر           
 املدارس االبتدائية والثانوية، واألشخاص الذين يبلغـون مـن          املدارس االبتدائية والثانوية، واألشخاص الذين يبلغـون مـن         بةبةواألطفال حىت سن العاشرة، وطل    واألطفال حىت سن العاشرة، وطل    

 وإىل الســجناء وإىل العــاملني يف اإلدارة العامــة وإىل األشــخاص أو   وإىل الســجناء وإىل العــاملني يف اإلدارة العامــة وإىل األشــخاص أو  – ســنة أو أكثــر  ســنة أو أكثــر ٦٥٦٥  العمــرالعمــر
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وعــالوة علــى ذلــك تقــد م الرعايــة  وعــالوة علــى ذلــك تقــدِّم الرعايــة  . . األســر الــيت متــر بأزمــة اجتماعيــة تــؤدي إىل عجزهــا ماليــا  األســر الــيت متــر بأزمــة اجتماعيــة تــؤدي إىل عجزهــا ماليــا  
 ..الصحية جمانا  أيضا  يف خدمات الطوارئ يف املستشفيات العامةالصحية جماناً أيضاً يف خدمات الطوارئ يف املستشفيات العامة

تحديد أنشأت إدارة صحة منطقة مكـاو اإلداريـة         تحديد أنشأت إدارة صحة منطقة مكـاو اإلداريـة         فيما يتعلق باألمومة على وجه ال     فيما يتعلق باألمومة على وجه ال      -  ١٩٨١٩٨
اخلاصة برناجمـا حلمايـة األمومـة، يتضـمن تقـدمي الرعايـة الصـحية قبـل الـوالدة وأثنائهـا وبعـدها               اخلاصة برناجمـا حلمايـة األمومـة، يتضـمن تقـدمي الرعايـة الصـحية قبـل الـوالدة وأثنائهـا وبعـدها               

 ..بالكامل جمانابالكامل جمانا
يشمل الربنامج املذكور أعاله تقدمي املعلومات واخلدمات املتعلقـة بتنظـيم األسـرة             يشمل الربنامج املذكور أعاله تقدمي املعلومات واخلدمات املتعلقـة بتنظـيم األسـرة              -  ١٩٩١٩٩

 استشــارات طبيــة  استشــارات طبيــة ٦٦مــراض الــيت تنتقــل باالتصــال اجلنســي ومــراض الــيت تنتقــل باالتصــال اجلنســي ووالوقايــة مــن األمــراض املعديــة واألوالوقايــة مــن األمــراض املعديــة واأل
ــن التغذيــة والنظــام الغــذائي، ورصــد ومتابعــة           ــل، وتقــدمي املشــورة ع ــل أثنــاء احلم ــى األق ــن التغذيــة والنظــام الغــذائي، ورصــد ومتابعــة          عل ــل، وتقــدمي املشــورة ع ــل أثنــاء احلم ــى األق عل
ــة للــوالدة لــدى األم والطفــل، والتشــجيع علــى اإلرضــاع الطبيعــي ومعاجلــة      ــة للــوالدة لــدى األم والطفــل، والتشــجيع علــى اإلرضــاع الطبيعــي ومعاجلــة     املضــاعفات التالي املضــاعفات التالي

ملولــودين حــديثا والوقايــة منــها    ملولــودين حــديثا والوقايــة منــها    مشــاكل اإلرضــاع الطبيعــي، واكتشــاف االلتــهابات لــدى ا     مشــاكل اإلرضــاع الطبيعــي، واكتشــاف االلتــهابات لــدى ا     
 ..وحتصني األطفالوحتصني األطفال

 يف املائــة مــن الســكان اإلنــاث   يف املائــة مــن الســكان اإلنــاث  ٧٢,٨٧٢,٨ اســتفاد مــن هــذا الربنــامج   اســتفاد مــن هــذا الربنــامج  ٢٠٠١٢٠٠١يف ســنة يف ســنة  -  ٢٠٠٢٠٠
ــي يف ســن اإلجنــاب  ــي يف ســن اإلجنــاب الالئ ــا متوســطة  . . الالئ ــا متوســطة  وجــرى م ــل يف املراكــز    ٨٨وجــرى م ــة لكــل حام ــل يف املراكــز     استشــارات طبي ــة لكــل حام  استشــارات طبي

 ..الصحية العامةالصحية العامة
ولــدن حــديثا أو تعرضــن مــؤخرا ولــدن حــديثا أو تعرضــن مــؤخرا تقــد م املســاعدة والعــالج إىل الســجينات الالئــي تقــدَّم املســاعدة والعــالج إىل الســجينات الالئــي  -  ٢٠١٢٠١

والطفـل الـذي يبقـى يف السـجن         والطفـل الـذي يبقـى يف السـجن         . . إلجهاض من جانب أطباء متخصصني يف جمال طيب مناسب        إلجهاض من جانب أطباء متخصصني يف جمال طيب مناسب        
مع والدته حيق له احلصول علـى فحـص طـيب لتشـخيص أي مـرض قـد ي عـرض منـاءه البـدين أو                         مع والدته حيق له احلصول علـى فحـص طـيب لتشـخيص أي مـرض قـد ُيعـرض منـاءه البـدين أو                         

ــادة ((العقلـــي الطبيعـــي للخطـــر العقلـــي الطبيعـــي للخطـــر  ــادة املـ ــانون  ٤٣٤٣املـ ــانون   مـــن املرســـوم بقـ ــيم، الصـــادر يف //٩٤٩٤//٤٠٤٠ مـــن املرســـوم بقـ ــيم، الصـــادر يف مـ   ٢٥٢٥مـ
 ).).ليه، الذي يعتمد نظام تنفيذ تدابري احلرمان من احلريةليه، الذي يعتمد نظام تنفيذ تدابري احلرمان من احلريةيويو//متوزمتوز
فيمــا يتعلــق بتنظــيم األســرة جتــدر اإلشــارة إىل أن حكومــة منطقــة مكــاو اإلداريــة  فيمــا يتعلــق بتنظــيم األســرة جتــدر اإلشــارة إىل أن حكومــة منطقــة مكــاو اإلداريــة   -  ٢٠٢٢٠٢

ــز        ــادرة علــى تعزي ــام، بالتعــاون مــع اُألســر بإجيــاد ودعــم وســائل ق ــا بالقي ــز       اخلاصــة ملزمــة قانون ــادرة علــى تعزي ــام، بالتعــاون مــع األ ســر بإجيــاد ودعــم وســائل ق ــا بالقي اخلاصــة ملزمــة قانون
ــوة ا   ــوة ا  التــدريب الصــحيح وتنظــيم األســرة لضــمان األب ــواعيتني واحلــرتني واملســؤولتني  التــدريب الصــحيح وتنظــيم األســرة لضــمان األب ــواعيتني واحلــرتني واملســؤولتني  ألمومــة ال ألمومــة ال

 ..ميمميم//٩٤٩٤//٦٦من القانون من القانون ) ) ١١ ( (١٠١٠املادة املادة ((

اهلدف من تنظيم األسرة هو حتسني صحة ورفاهية األسرة، بـتمكني شخصـني أو              اهلدف من تنظيم األسرة هو حتسني صحة ورفاهية األسرة، بـتمكني شخصـني أو               -  ٢٠٣٢٠٣
زوجني من أن يقررا حبرية وبطريقـة تـنم عـن تقـدير املسـؤولية عـدد األوالد الـذين يرغبـون يف                       زوجني من أن يقررا حبرية وبطريقـة تـنم عـن تقـدير املسـؤولية عـدد األوالد الـذين يرغبـون يف                       

وعلى حنو أدق يشمل تنظيم األسرة تقدمي املشـورة السـابقة           وعلى حنو أدق يشمل تنظيم األسرة تقدمي املشـورة السـابقة           . .  إلجناهبم  إلجناهبم إجناهبم واملواعيد املرغوبة  إجناهبم واملواعيد املرغوبة  
للزواج واملتعلقة بالوراثة وتقدمي املعلومات املتعلقة بوسائل منـع احلمـل وعـالج العقـم والوقايـة                 للزواج واملتعلقة بالوراثة وتقدمي املعلومات املتعلقة بوسائل منـع احلمـل وعـالج العقـم والوقايـة                 

 ..من األمراض الوراثية واألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسيمن األمراض الوراثية واألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي
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 املشـورة عـن تنظـيم األسـرة فحسـب            املشـورة عـن تنظـيم األسـرة فحسـب           لذا ال تقدم املراكز الصحية العامة خـدمات       لذا ال تقدم املراكز الصحية العامة خـدمات        -  ٢٠٤٢٠٤
ــع احلمــل       ــة ملن ــالتوزيع اجملــاين للوســائل املختلف ــوم أيضــا ب ــل تق ــع احلمــل      ب ــة ملن ــالتوزيع اجملــاين للوســائل املختلف ــوم أيضــا ب ــل تق ــوب   ةةالوســائل الرمحيــ الوســائل الرمحيــ ((ب ــوب واحلب واحلب

 ..، وفقا لكل حالة على حده، وفقا لكل حالة على حده))والروافلوالروافل
 مـن    مـن   ١٣٦١٣٦فيما يتعلق باإلجهاض فعلى الرغم مـن أنـه يعتـرب جرميـة مبوجـب املـادة                  فيما يتعلق باإلجهاض فعلى الرغم مـن أنـه يعتـرب جرميـة مبوجـب املـادة                   -  ٢٠٥٢٠٥

 مـن املرسـوم      مـن املرسـوم     ١١، ومبقتضـى املـادة      ، ومبقتضـى املـادة      ))هاض دون موافقة احلامـل    هاض دون موافقة احلامـل    إجراء اإلج إجراء اإلج ((القانون اجلنائي ملكاو    القانون اجلنائي ملكاو    
إجــراء اإلجهــاض دون موافقــة إجــراء اإلجهــاض دون موافقــة ((نــوفمرب نــوفمرب // تشــرين الثــاين تشــرين الثــاين٢٧٢٧مــيم، الصــادر يف مــيم، الصــادر يف //٩٥٩٥//٥٩٥٩بقــانون بقــانون 
، واملادة األخـرية الـيت تـنظم اإلجهـاض اإلرادي تسـتبعد املسـؤولية اجلنائيـة يف حـاالت                    ، واملادة األخـرية الـيت تـنظم اإلجهـاض اإلرادي تسـتبعد املسـؤولية اجلنائيـة يف حـاالت                    ))احلاملاحلامل
 . . معينةمعينة
ــادة    -  ٢٠٦٢٠٦ ــاً للم ــه وفق ــادة   أي أن ــا  للم ــه وفق ــن امل٣٣أي أن ــن امل م ــانون   م ــانون  رســوم بق ــه   //٩٥٩٥//٥٩٥٩رســوم بق ــاً فإن ــذكور آنف ــيم امل ــه   م ــا  فإن ــذكور آنف ــيم امل م
يعاقب على إجراء اإلجهاض إذا أجري من ق ب ل طبيب أو حتـت إشـرافه يف مؤسسـة صـحية                   يعاقب على إجراء اإلجهاض إذا أجري من ِقَبل طبيب أو حتـت إشـرافه يف مؤسسـة صـحية                    الال

 ::رمسية أو معترف هبا رمسيا  ومبوافقة احلامل وإذا وفقا  للمعرفة والدراية الطبيةرمسية أو معترف هبا رمسياً ومبوافقة احلامل وإذا وفقاً للمعرفة والدراية الطبية
ل أو حالتــها ل أو حالتــها هــو الوســيلة الوحيــدة لــدرء خطــر الوفــاة أو إصــابة جســم احلامــهــو الوســيلة الوحيــدة لــدرء خطــر الوفــاة أو إصــابة جســم احلامــ ’’١١‘‘ 

 ..ضرر خطري ال عالج لهضرر خطري ال عالج لهبباجلسمانية أو العقلية أو اجلسمانية أو العقلية أو   
قــد ثبــت أنــه الوســيلة املناســبة لــتاليف خطــر وفــاة احلامــل أو إصــابة  جبســم     قــد ثبــت أنــه الوســيلة املناســبة لــتاليف خطــر وفــاة احلامــل أو إصــابة  جبســم      ’’٢٢‘‘ 

 صحتها اجلسمانية والعقلية بضرر خطري ودائم، وأجري صحتها اجلسمانية والعقلية بضرر خطري ودائم، وأجري احلامل أو احلامل أو   
  أو أوخالل األسابيع االثىن عشر األوىل من احلمل؛خالل األسابيع االثىن عشر األوىل من احلمل؛ 

ــل ســيعاين مــن مــرض خطــري ال     مــن املمكــن التنبــ مــن املمكــن التنبــ  ’’٣٣‘‘  ــود املقب ــأن املول ــيقني ب ــل ســيعاين مــن مــرض خطــري ال     ؤ ب ــود املقب ــأن املول ــيقني ب ؤ ب
ــه أو مــن تشــويه وأجــري اإلجهــاض خــالل الســتة عشــر أســبوعاً         ــه أو مــن تشــويه وأجــري اإلجهــاض خــالل الســتة عشــر أســبوعا       شــفاء من شــفاء من
 األوىل من احلمل؛ أواألوىل من احلمل؛ أو  

ــة         ’’٤٤‘‘  ــو نتيجــة جرمي ــل ه ــأن احلم ــدعو إىل االعتقــاد ب ــرية ت ــباب خط ــة        يوجــد أس ــو نتيجــة جرمي ــل ه ــأن احلم ــدعو إىل االعتقــاد ب ــرية ت ــباب خط يوجــد أس
جهــاض جهــاض ارت كبــت ضــد احلريــة اجلنســية أو احلــق يف تقريــر املصــري وأجــري اإل ارُتكبــت ضــد احلريــة اجلنســية أو احلــق يف تقريــر املصــري وأجــري اإل   
 ..خالل االثىن عشر أسبوعا  األوىل من احلملخالل االثىن عشر أسبوعاً األوىل من احلمل  

ت ويل أيضا  حكومة منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة اهتماما  خاصـا  ملسـألة جمموعـات              ُتويل أيضاً حكومة منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة اهتماماً خاصـاً ملسـألة جمموعـات               -  ٢٠٧٢٠٧
 ..النساء املعرضات للخطرالنساء املعرضات للخطر

ومن مث فإنه توجد يف املراكـز الصـحية خـدمات موجهـة خصيصـا  للنسـاء األكثـر                   ومن مث فإنه توجد يف املراكـز الصـحية خـدمات موجهـة خصيصـاً للنسـاء األكثـر                    -  ٢٠٨٢٠٨
 ..عدة املنـزلية إىل املسناتعدة املنـزلية إىل املسناتتعرضا  للخطر، مثل تقدمي املساتعرضاً للخطر، مثل تقدمي املسا

إىل جانب ذلك تقوم حكومة منطقة مكاو اإلداريـة اخلاصـة، عـن طريـق مؤسسـة       إىل جانب ذلك تقوم حكومة منطقة مكاو اإلداريـة اخلاصـة، عـن طريـق مؤسسـة        -  ٢٠٩٢٠٩
الرعايــة االجتماعيــة، بتقــدمي الــدعم املــايل والــتقين إىل مؤسســات ومراكــز الرعايــة النهاريــة         الرعايــة االجتماعيــة، بتقــدمي الــدعم املــايل والــتقين إىل مؤسســات ومراكــز الرعايــة النهاريــة         
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راكـز، يف  راكـز، يف  وتقـدم هـذه املؤسسـات وامل   وتقـدم هـذه املؤسسـات وامل   . . للمعوقني جسـديا  واملرضـى عقليـا ، مبـا يف ذلـك النسـاء       للمعوقني جسـدياً واملرضـى عقليـاً، مبـا يف ذلـك النسـاء       
مجلة أمور، املساعدة املرتلية ودروسا  عـن مهـارات العالقـات االجتماعيـة واملشـورة الشخصـية                 مجلة أمور، املساعدة املرتلية ودروساً عـن مهـارات العالقـات االجتماعيـة واملشـورة الشخصـية                 

وتوجد عشر مؤسسات من هذا النوع، إثنتان منـها للنسـاء فقـط، تأويـان        وتوجد عشر مؤسسات من هذا النوع، إثنتان منـها للنسـاء فقـط، تأويـان        . . واألنشطة اجلماعية واألنشطة اجلماعية 
 .. نساء نساء١٠٩١٠٩ما جمموعه ما جمموعه 

. . علـيهن جنسـيا    علـيهن جنسـياً   ي درب املهنيون الصـحيون علـى عمليـة معاجلـة الضـحايا املعتـدى               ُيدرب املهنيون الصـحيون علـى عمليـة معاجلـة الضـحايا املعتـدى                -  ٢١٠٢١٠
ووفقــا  هلــذا اإلجــراء جيــب أن يفحــص ووفقــاً هلــذا اإلجــراء جيــب أن يفحــص . . ويوجــد إجــراء خــاص ملعاجلــة ضــحية العنــف اجلنســيويوجــد إجــراء خــاص ملعاجلــة ضــحية العنــف اجلنســي

الضحية طبيبان علـى األقـل، وإبـالغ الضـحية بـالفحص الـذي سـيجرى هلـا، ويتعـي ن احلصـول                  الضحية طبيبان علـى األقـل، وإبـالغ الضـحية بـالفحص الـذي سـيجرى هلـا، ويتعـيَّن احلصـول                  
ويف حالـة موافقـة الضـحية جيـرى تسـجيل دقيـق للحـادث وفقـا  لشـهادة                   ويف حالـة موافقـة الضـحية جيـرى تسـجيل دقيـق للحـادث وفقـاً لشـهادة                   . . على موافقتها عليهـا   على موافقتها عليهـا   

ويشـمل هـذا الفحـص      ويشـمل هـذا الفحـص      ). ). ايتها واملكان الذي وقع فيـه احلـادث وأسـبابه ومدتـه اخل            ايتها واملكان الذي وقع فيـه احلـادث وأسـبابه ومدتـه اخل            رورو((الضحية  الضحية  
الطيب جمموعة حتاليل واختبارات خاصة، ال سيما لغشاء بكارة والوقاية مـن األمـراض اجلنسـية                الطيب جمموعة حتاليل واختبارات خاصة، ال سيما لغشاء بكارة والوقاية مـن األمـراض اجلنسـية                

 ..ومنع احلملومنع احلمل
ــام       -  ٢١١٢١١ ــذ ع ــة اخلاصــة من ــة مكــاو اإلداري ــوم إدارة الصــحة يف منطق ــام      تق ــذ ع ــة اخلاصــة من ــة مكــاو اإلداري ــوم إدارة الصــحة يف منطق ــذ ١٩٨٦١٩٨٦تق ــذ  بتنفي  بتنفي

. . اامتالزمة نقـص املناعـة املكتسـب والوقايـة منـهم          متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب والوقايـة منـهم          //وس نقص املناعة البشرية   وس نقص املناعة البشرية   برنامج ملكافحة فري  برنامج ملكافحة فري  
ــة      ــاالت فـــريوس نقـــص املناعـ ــار حبـ ــرية، واإلخطـ ــها سـ ــة لكنـ ــية إلزاميـ ــتراتيجيته األساسـ ــة     واسـ ــاالت فـــريوس نقـــص املناعـ ــار حبـ ــرية، واإلخطـ ــها سـ ــة لكنـ ــية إلزاميـ ــتراتيجيته األساسـ واسـ

. . اإليــدز وتشخيصــهما وعالجهمــا طبيــا  وتقــدمي املشــورة بشــأهنما كلــها جمانيــة متامــا    اإليــدز وتشخيصــهما وعالجهمــا طبيــاً وتقــدمي املشــورة بشــأهنما كلــها جمانيــة متامــاً   //البشــريةالبشــرية
 ..جمانا ، وجيري رصد كل الدم املتربع به يف املنطقةجماناً، وجيري رصد كل الدم املتربع به يف املنطقة” ” املأموناملأمون““وجيري اإلمداد بالدم وجيري اإلمداد بالدم 

ــنظم حلقــات عمــل وحلقــات دراســية      -  ٢١٢٢١٢ ــامج محــالت وت ــنظم حلقــات عمــل وحلقــات دراســية     ُتشــن يف نطــاق هــذا الربن ــامج محــالت وت ت شــن يف نطــاق هــذا الربن
خصيصا  للنساء بصفة منتظمة، مبا يف ذلك مناقشات ملواضـيع مثـل اجلـنس والنشـاط اجلنسـي،                  خصيصاً للنساء بصفة منتظمة، مبا يف ذلك مناقشات ملواضـيع مثـل اجلـنس والنشـاط اجلنسـي،                  

 اآلخـر حـول اجلمـاع        اآلخـر حـول اجلمـاع       مـع األزواج أو األصـدقاء مـن اجلـنس         مـع األزواج أو األصـدقاء مـن اجلـنس         ” ” والتفـاوض والتفـاوض ““واستعمال الرفـال،    واستعمال الرفـال،    
ويقــد م دعــم نفســي إىل ويقــدَّم دعــم نفســي إىل . . ويوجــد خــط ســاخن بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية ويوجــد خــط ســاخن بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية . . املــأموناملــأمون

ومـن جهـة    ومـن جهـة    . . النساء املصابات بفريوس نقـص املناعـة البشـرية وتـوزع كراسـات وملصـقات اخل               النساء املصابات بفريوس نقـص املناعـة البشـرية وتـوزع كراسـات وملصـقات اخل               
أخرى فـإن هـذا الربنـامج الـذي يركـز علـى جمموعـات خاصـة معينـة معرضـة للخطـر يتضـمن                         أخرى فـإن هـذا الربنـامج الـذي يركـز علـى جمموعـات خاصـة معينـة معرضـة للخطـر يتضـمن                         

ري واملنهجي الختبارات تستهدف فئات خاصـة معرضـة للخطـر، مثـل املتـربعني               ري واملنهجي الختبارات تستهدف فئات خاصـة معرضـة للخطـر، مثـل املتـربعني               اإلجراء الدو اإلجراء الدو 
 . . بالدم ومرضى السل والسجناء واحلوامل ومدمين املخدرات والعاملني يف األنشطة الترفيهيةبالدم ومرضى السل والسجناء واحلوامل ومدمين املخدرات والعاملني يف األنشطة الترفيهية

 املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق يف جمايل املالية والثقافة املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق يف جمايل املالية والثقافة : : ١٣١٣املادة املادة 
ة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة بـنفس احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا                 ة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة بـنفس احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا                 تتمتع املرأة أيضا يف منطق    تتمتع املرأة أيضا يف منطق     -  ٢١٣٢١٣

الرجل يف جمايل املالية والثقافة، السيما باملستحقات األسرية واحلصول على القـروض املصـرفية              الرجل يف جمايل املالية والثقافة، السيما باملستحقات األسرية واحلصول على القـروض املصـرفية              
ونفـس هـذا القـول يسـري        ونفـس هـذا القـول يسـري        . . وقروض الرهن العقاري واألنـواع األخـرى مـن االئتمانـات املاليـة            وقروض الرهن العقاري واألنـواع األخـرى مـن االئتمانـات املاليـة            
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ة الترويح عن النفس والرياضة وسـائر نـواحي احليـاة           ة الترويح عن النفس والرياضة وسـائر نـواحي احليـاة           فيما يتعلق باملساواة يف املشاركة يف أنشط      فيما يتعلق باملساواة يف املشاركة يف أنشط      
 ..الثقافيةالثقافية
 من القانون األساسـي حريـة املشـاركة يف التعلـيم             من القانون األساسـي حريـة املشـاركة يف التعلـيم            ٣٧٣٧ر آنفا ت كرس املادة     ر آنفا ُتكرس املادة     ك ِككما ذ  كما ذُ  -  ٢١٤٢١٤

وفيمـا يتعلـق باملسـاواة    وفيمـا يتعلـق باملسـاواة    . . والبحوث األكادميية واإلبداع األديب والفين واألنشطة الثقافية األخرى   والبحوث األكادميية واإلبداع األديب والفين واألنشطة الثقافية األخرى   
 جمايل الثقافة والرياضة وكذلك يف املستحقات األ سـرية يرجـى    جمايل الثقافة والرياضة وكذلك يف املستحقات اُألسـرية يرجـى   بني الرجل واملرأة يف احلقوق يف بني الرجل واملرأة يف احلقوق يف 

 .. من االتفاقية على التوايل من االتفاقية على التوايل١١١١ و و١٠١٠الرجوع إىل ما ذكر فيما يتعلق باملادتني الرجوع إىل ما ذكر فيما يتعلق باملادتني 
فيمــا يتعلــق بــالقروض املصــرفية وقــروض الــرهن العقــاري واألنــواع األخــرى مــن فيمــا يتعلــق بــالقروض املصــرفية وقــروض الــرهن العقــاري واألنــواع األخــرى مــن  -  ٢١٥٢١٥

ة واألهليــة القانونيــة جتــدر اإلشــارة إىل ة واألهليــة القانونيــة جتــدر اإلشــارة إىل االئتمانــات املاليــة واملســائل املتعلقــة بالشخصــية القانونيــاالئتمانــات املاليــة واملســائل املتعلقــة بالشخصــية القانونيــ
أنه، كما ذكر آنفا فإن قانون منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة ال يسـمح بـأي نـوع مـن التمييـز                   أنه، كما ذكر آنفا فإن قانون منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة ال يسـمح بـأي نـوع مـن التمييـز                   

 . . القائم على اجلنسالقائم على اجلنس
 مـن القـانون املـدين علـى أن لكـل  مـن الـزوجني، بغـض النظـر                     مـن القـانون املـدين علـى أن لكـٍل مـن الـزوجني، بغـض النظـر                    ١٥٤٥١٥٤٥تنص املادة   تنص املادة    -  ٢١٦٢١٦

، وإذا مل يفعال ذلك فإنه يطبق عليهمـا         ، وإذا مل يفعال ذلك فإنه يطبق عليهمـا         اختيارهاختيارهالذي للزوجني حرية    الذي للزوجني حرية    ((عن نظام امللكية الزوجية     عن نظام امللكية الزوجية     
، حرية القيام بإيداعات مصرفية بامسه وبعمليات نقـل األمـوال بـني             ، حرية القيام بإيداعات مصرفية بامسه وبعمليات نقـل األمـوال بـني             ))نظام التشارك يف املقتنيات   نظام التشارك يف املقتنيات   

 من القانون املدين على أن لكل  من الـزوجني احلـق             من القانون املدين على أن لكٍل من الـزوجني احلـق            ١٥٥٧١٥٥٧كما تنص املادة    كما تنص املادة    . . حساباته املصرفية حساباته املصرفية 
 ..يون دون موافقة التزامات اآلخريون دون موافقة التزامات اآلخريف إبرام العقود والدخول يف ديف إبرام العقود والدخول يف د

ال يوجد سجل لوجود أي ممارسة متييزية فيما يتعلق بالقروض املصـرفية وقـروض               ال يوجد سجل لوجود أي ممارسة متييزية فيما يتعلق بالقروض املصـرفية وقـروض                -  ٢١٧٢١٧
ــة      ــات املالي ــن االئتمان ــاري واألشــكال األخــرى م ــرهن العق ــة     ال ــات املالي ــن االئتمان ــاري واألشــكال األخــرى م ــرهن العق ــذه    . . ال ــإن ه ــاً ف ــا شــرح آنف ــذه    وكم ــإن ه ــا  ف ــا شــرح آنف وكم

امــا  والــذي امــاً والــذي املمارســات إذا وقعــت متثــل انتــهاكا  ســافرا  للحــق األساســي يف املســاواة الواضــح متاملمارســات إذا وقعــت متثــل انتــهاكاً ســافراً للحــق األساســي يف املســاواة الواضــح مت
ميكــن أن يســتند إليــه الشــخص املعــين أمــام احملــاكم وبنــاء  علــى ذلــك فإنــه ميكــن أن تقــع علــى  ميكــن أن يســتند إليــه الشــخص املعــين أمــام احملــاكم وبنــاًء علــى ذلــك فإنــه ميكــن أن تقــع علــى  

 ..املنتهك املسؤولية املدنيةاملنتهك املسؤولية املدنية
 النساء الريفياتالنساء الريفيات: : ١٤١٤املادة املادة 
ال توجد يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة أنشطة زراعية ولـذا فإنـه ال يوجـد متييـز            ال توجد يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة أنشطة زراعية ولـذا فإنـه ال يوجـد متييـز             -  ٢١٨٢١٨

 ..احلضرياتاحلضرياتبني النساء الريفيات والنساء بني النساء الريفيات والنساء 
املنطقة كلها مزودة هبياكل أساسية متقدمة، وال يوجد أي متييز قائم على اجلـنس              املنطقة كلها مزودة هبياكل أساسية متقدمة، وال يوجد أي متييز قائم على اجلـنس               -  ٢١٩٢١٩

 ..يف جمال الوصول إليهايف جمال الوصول إليها
 املساواة يف املعاملة فيما يتعلق باألهلية القانونية واختيار حمل اإلقامةاملساواة يف املعاملة فيما يتعلق باألهلية القانونية واختيار حمل اإلقامة: : ١٥١٥املادة املادة 
يف منطقـة مكـاو     يف منطقـة مكـاو     كما شرح بدقة فإن مجيع البشـر يعتـربون سواسـية أمـام القـانون                كما شرح بدقة فإن مجيع البشـر يعتـربون سواسـية أمـام القـانون                 -  ٢٢٠٢٢٠

 ..اإلدارية اخلاصةاإلدارية اخلاصة
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  ١٠٣١٠٣ من القانون األساسي احلق يف امللكيـة اخلاصـة، وتـنص املـادة               من القانون األساسي احلق يف امللكيـة اخلاصـة، وتـنص املـادة              ٦٦تكفل املادة   تكفل املادة    -  ٢٢١٢٢١
على محاية حق األفراد واألشخاص االعتبـاريني يف متلـك واسـتعمال وتـوارث املمتلكـات وفقـا         على محاية حق األفراد واألشخاص االعتبـاريني يف متلـك واسـتعمال وتـوارث املمتلكـات وفقـاً        

 ..تتللقانون وكذلك حقهم يف التعويض عن التجريد املشروع من هذه املمتلكاللقانون وكذلك حقهم يف التعويض عن التجريد املشروع من هذه املمتلكا
 من القانون األساسي للمقـيمني يف منطقـة مكـاو     من القانون األساسي للمقـيمني يف منطقـة مكـاو    ٣٣٣٣من جهة أخرى تكفل املادة      من جهة أخرى تكفل املادة       -  ٢٢٢٢٢٢

اإلدارية اخلاصة حرية التنقل يف أجزاء املنطقة واستيطان أي جـزء منـها وكـذلك حريـة اهلجـرة        اإلدارية اخلاصة حرية التنقل يف أجزاء املنطقة واستيطان أي جـزء منـها وكـذلك حريـة اهلجـرة        
 ..منها إىل مناطق أو بلدان أخرىمنها إىل مناطق أو بلدان أخرى

 ال يوجـد أي قيـد        ال يوجـد أي قيـد        مـن االتفاقيـة فإنـه       مـن االتفاقيـة فإنـه      ١٣١٣ و  و ٢٢ و  و ١١وفقا  ملا ذكـر آنفـا  بشـأن املـواد           وفقاً ملا ذكـر آنفـاً بشـأن املـواد            -  ٢٢٣٢٢٣
قانوين على األهلية القانونية للمرأة بصفتها هـذه، وال يسـمح ألي شـخص بـأن يتنـازل جزئيـا                    قانوين على األهلية القانونية للمرأة بصفتها هـذه، وال يسـمح ألي شـخص بـأن يتنـازل جزئيـا                    

  ٦٤٦٤املـواد   املـواد   ((أو كليا  عن أهليته القانونية، وأي عالقـات قانونيـة تتنـاىف مـع القـانون تعتـرب باطلـة                     أو كلياً عن أهليته القانونية، وأي عالقـات قانونيـة تتنـاىف مـع القـانون تعتـرب باطلـة                     
 ).). من القانون املدين من القانون املدين٢٧٣٢٧٣ و و٦٦٦٦وو

ساواة يف احلقوق فيما يتعلـق بـإبرام مجيـع أنـواع     ساواة يف احلقوق فيما يتعلـق بـإبرام مجيـع أنـواع     لذا فإن الرجل واملرأة يتمتعان بامل  لذا فإن الرجل واملرأة يتمتعان بامل   -  ٢٢٤٢٢٤
وال يوجد يف النظـام القـانوين ملنطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة مفهـوم                 وال يوجد يف النظـام القـانوين ملنطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة مفهـوم                 . . العقود وإدارة املمتلكات  العقود وإدارة املمتلكات  

 ..رئيس األسرةرئيس األسرة
كما ذكر آنفا  أيضـا  فـإن الـزوجني متسـاويان ولكـل منـهما سـلطة إدارة ممتلكاتـه               كما ذكر آنفاً أيضـاً فـإن الـزوجني متسـاويان ولكـل منـهما سـلطة إدارة ممتلكاتـه                -  ٢٢٥٢٢٥

املــواد املــواد ((ر ر ــــــــــاآلخاآلخة ة ــــــــأي مهنــة أو نشــاط دون موافقأي مهنــة أو نشــاط دون موافقله مــن عملــه وحريــة ممارســة له مــن عملــه وحريــة ممارســة ــــــــــوكــذلك دخوكــذلك دخ
 ).). من القانون املدين من القانون املدين١١  ٥٤٢٥٤٢واملادة واملادة ) ) أأ) () (٢٢((وو) ) ١١ ( (١٥٧٣١٥٧٣
فيما يتعلق باملسـاواة يف املعاملـة يف مجيـع مراحـل اإلجـراءات يف احملـاكم بأنواعهـا                   فيما يتعلق باملسـاواة يف املعاملـة يف مجيـع مراحـل اإلجـراءات يف احملـاكم بأنواعهـا                    -  ٢٢٦٢٢٦

خاص احلـق   خاص احلـق    مـن القـانون األساسـي تكفـل جلميـع األشـ             مـن القـانون األساسـي تكفـل جلميـع األشـ            ٣٦٣٦املختلفة جتدر اإلشارة إىل أن املادة       املختلفة جتدر اإلشارة إىل أن املادة       
يف اللجوء إىل القانون واملثول أمام احملـاكم ويف احلصـول علـى مسـاعدة حمـام حلمايـة حقـوقهم                     يف اللجوء إىل القانون واملثول أمام احملـاكم ويف احلصـول علـى مسـاعدة حمـام حلمايـة حقـوقهم                     

 ..ومصاحلهم املشروعة، واحلق يف االنتصاف القانوين، باعتبار ذلك حقا  أساسيا ومصاحلهم املشروعة، واحلق يف االنتصاف القانوين، باعتبار ذلك حقاً أساسياً
فيما يتعلق بالقانون العادي فإنه حيث أن التمييز السـليب حمظـور يف أي جمـال فإنـه              فيما يتعلق بالقانون العادي فإنه حيث أن التمييز السـليب حمظـور يف أي جمـال فإنـه               -  ٢٢٧٢٢٧
سـواء  أكـان قـانون      سـواًء أكـان قـانون      ((أيضا  أي متييز بـني األشـخاص علـى مسـتوى قـانون اإلجـراءات                أيضاً أي متييز بـني األشـخاص علـى مسـتوى قـانون اإلجـراءات                يوجد  يوجد   الال

أيـا  كانـت صـفة      أيـاً كانـت صـفة      ) ) اإلجراءات املدنية أو قانون اإلجراءات اإلدارية أو قانون اإلجراءات اجلنائيـة          اإلجراءات املدنية أو قانون اإلجراءات اإلدارية أو قانون اإلجراءات اجلنائيـة          
 ). ). مدع  أو شاهد أو متهممدٍع أو شاهد أو متهم((الشخص املعين الشخص املعين 

ســاعدة القانونيــة ســاعدة القانونيــة لــذا فــإن الشــروط الــيت يــنص عليهــا القــانون للحصــول علــى امل   لــذا فــإن الشــروط الــيت يــنص عليهــا القــانون للحصــول علــى امل    -  ٢٢٨٢٢٨
 ..تعتمد على أساس جنس طالب املساعدة بل أساسا على احتياجاته املاليةتعتمد على أساس جنس طالب املساعدة بل أساسا على احتياجاته املالية الال
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املســاواة يف احلقــوق بــني الرجــل واملــرأة يف مجيــع األمــور املتعلقــة بــالزواج         املســاواة يف احلقــوق بــني الرجــل واملــرأة يف مجيــع األمــور املتعلقــة بــالزواج         : : ١٦١٦املــادة املــادة 
 والعالقات األسرية والعالقات األسرية  

قـات األسـرية    قـات األسـرية    املساواة بني الرجـل واملـرأة يف مجيـع األمـور املتعلقـة بـالزواج والعال               املساواة بني الرجـل واملـرأة يف مجيـع األمـور املتعلقـة بـالزواج والعال                -  ٢٢٩٢٢٩
 ..مكفولة متاما يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصةمكفولة متاما يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة

لكل  من الرجل واملرأة نفس احلق يف الزواج مبحـض إرادتـه احلـرة وحريـة اختيـار                  لكٍل من الرجل واملرأة نفس احلق يف الزواج مبحـض إرادتـه احلـرة وحريـة اختيـار                   -  ٢٣٠٢٣٠
 ).).ميم املذكور آنفا ميم املذكور آنفاً//٩٤٩٤//٦٦ من القانون  من القانون ١١ من القانون األساسي واملادة  من القانون األساسي واملادة ٣٨٣٨املادة املادة ((الشريك الشريك 
 الزواج مفهوم على أنه عقد بني شخصـني          الزواج مفهوم على أنه عقد بني شخصـني         والواقع هو أن  والواقع هو أن  . . تعدد الزوجات حمظور  تعدد الزوجات حمظور   -  ٢٣١٢٣١

ووجـود زواج سـابق مل حيـل    ووجـود زواج سـابق مل حيـل    . . خمتلفي اجلنس يرميان إىل إنشاء أسرة من خـالل حيـاة مشـتركة         خمتلفي اجلنس يرميان إىل إنشاء أسرة من خـالل حيـاة مشـتركة         
) ) أأ ( (١١ ٥٠٤٥٠٤وو) ) جج ( (١١  ٤٧٩٤٧٩ و  و ١١  ٤٦٢٤٦٢املـواد   املـواد   ((رباطه مييل إىل أن يؤدي إىل إلغاء الزواج الثـاين           رباطه مييل إىل أن يؤدي إىل إلغاء الزواج الثـاين           

 ).).من القانون املدينمن القانون املدين
وله نفـس املسـؤوليات يف الـزواج وكـذلك     وله نفـس املسـؤوليات يف الـزواج وكـذلك     يتمتع كل من الزوجني بنفس احلقوق      يتمتع كل من الزوجني بنفس احلقوق       -  ٢٣٢٢٣٢

ــواد ((يف الطــالق يف الطــالق  ــواد امل ــادة   ١١  ٦٤٣٦٤٣ و و١١  ٥٣٣٥٣٣ و و١١  ٥٣٢٥٣٢امل ــدين وامل ــانون امل ــن الق ــادة    م ــدين وامل ــانون امل ــن الق ــانون  ٢٢ م ــن الق ــانون   م ــن الق  م
 ).).ميمميم//٩٤٩٤//٦٦

يتمثل أحد واجبات كل من الـزوجني يف تـوفري النفقـات األسـرية واإلسـهام فيهـا                  يتمثل أحد واجبات كل من الـزوجني يف تـوفري النفقـات األسـرية واإلسـهام فيهـا                   -  ٢٣٣٢٣٣
صـال الفعلـي، وحـىت بعـد حـل          صـال الفعلـي، وحـىت بعـد حـل          وهذا الواجب، الذي قد يسـتمر يف حالـة االنف         وهذا الواجب، الذي قد يسـتمر يف حالـة االنف         . . وفقا  إلمكاناته وفقاً إلمكاناته 

 الـزوج الـذي    الـزوج الـذي   رباط الزوجية باعتباره التزاما  باإلعالة، وهو يقع يف األنظمة املختلفـة علـى عـاتق    رباط الزوجية باعتباره التزاماً باإلعالة، وهو يقع يف األنظمة املختلفـة علـى عـاتق    
املـواد  املـواد  ((تعزى إليه مسؤولية االنفصال أو الطالق، هو واجـب متبـادل بغـض النظـر عـن اجلـنس                    تعزى إليه مسؤولية االنفصال أو الطالق، هو واجـب متبـادل بغـض النظـر عـن اجلـنس                    

 ).).ينين واملواد التالية هلا يف القانون املد واملواد التالية هلا يف القانون املد١١  ٨٥٧٨٥٧ و و١١  ٥٥٦٥٥٦ و و١١  ٥٣٧٥٣٧ و و١١  ٥٣٦٥٣٦
يعتــرف النظــام القــانوين ملنطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة بــزواج املعاشــرة باعتبــاره   يعتــرف النظــام القــانوين ملنطقــة مكــاو اإلداريــة اخلاصــة بــزواج املعاشــرة باعتبــاره    -  ٢٣٤٢٣٤

  ١١  ٤٧١٤٧١املـادة   املـادة   ((عالقة بني شخصـني يرغبـان يف العـيش معـا  يف عالقـة مشـاهبة لعالقـة األزواج                    عالقة بني شخصـني يرغبـان يف العـيش معـاً يف عالقـة مشـاهبة لعالقـة األزواج                    
ــدين  ــانون امل ــدين مــن الق ــانون امل ــة عشــر      ).).مــن الق ــن جتــاوزا ســن الثامن ــني م ــد أن زواج املعاشــرة ال جيــوز إال ب ــة عشــر      بي ــن جتــاوزا ســن الثامن ــني م ــد أن زواج املعاشــرة ال جيــوز إال ب بي

 أي عقبات ميكن التنبؤ باحتمال عرقلتها عقد الزواج، ويشترط أن يكونا قـد عاشـا                 أي عقبات ميكن التنبؤ باحتمال عرقلتها عقد الزواج، ويشترط أن يكونا قـد عاشـا                توجدتوجد والوال
وبالنســبة إىل حســاب هــذين وبالنســبة إىل حســاب هــذين . . ملــدة عــامني علــى األقــل ملــدة عــامني علــى األقــل األزواج األزواج معــا  يف عالقــة مشــاهبة لعالقــة  معــاً يف عالقــة مشــاهبة لعالقــة  

العامني فإنه إذا كانت املعاشرة قد بدأت عندما كـان أحـد الطـرفني قاصـرا  فـإن حسـاب فتـرة                      العامني فإنه إذا كانت املعاشرة قد بدأت عندما كـان أحـد الطـرفني قاصـراً فـإن حسـاب فتـرة                      
 مـن تـاريخ بلـوغ الطـرف األصـغر سـن الثامنـة عشـر، وإذا كـان قـد                       مـن تـاريخ بلـوغ الطـرف األصـغر سـن الثامنـة عشـر، وإذا كـان قـد                      يبدأ إال اعتبارا   يبدأ إال اعتباراً   العامني ال العامني ال 

سبق ألحـد الطـرفني الـزواج فـإن هـذه الفتـرة ال تبـدأ إال اعتبـارا  مـن تـاريخ االنفصـال الفعلـي                  سبق ألحـد الطـرفني الـزواج فـإن هـذه الفتـرة ال تبـدأ إال اعتبـاراً مـن تـاريخ االنفصـال الفعلـي                  
 ).). من القانون املدين من القانون املدين١١ ٤٧٢٤٧٢املادة املادة ((
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لكل من األبوين نفس احلقوق واملسؤوليات بغض النظـر عـن حالتـه االجتماعيـة،               لكل من األبوين نفس احلقوق واملسؤوليات بغض النظـر عـن حالتـه االجتماعيـة،                -  ٢٣٥٢٣٥
 .. االعتبار األول للمصلحة العليا للطفل االعتبار األول للمصلحة العليا للطفلويكونويكون
الواقع هو أن ممارسـة سـلطة األبـوين يف الـزواج تكـون لألبـوين بصـورة مشـتركة                    الواقع هو أن ممارسـة سـلطة األبـوين يف الـزواج تكـون لألبـوين بصـورة مشـتركة                     -  ٢٣٦٢٣٦

 ).).من القانون املدينمن القانون املدين) ) ١١ ( (١١  ٧٥٦٧٥٦املادة املادة ((
ــل        -  ٢٣٧٢٣٧ ــنظم حضــانة الطف ــزواج ت ــي أو إبطــال ال ــة الطــالق أو االنفصــال الفعل ــل       يف حال ــنظم حضــانة الطف ــزواج ت ــي أو إبطــال ال ــة الطــالق أو االنفصــال الفعل يف حال

. . يقة الوفاء هبا مبوجب اتفاق بني األبوين رهنـا  مبوافقـة احملكمـة            يقة الوفاء هبا مبوجب اتفاق بني األبوين رهنـاً مبوافقـة احملكمـة            وااللتزامات املتعلقة بإعالته وطر   وااللتزامات املتعلقة بإعالته وطر   
ويف حالـة عـدم   ويف حالـة عـدم   . . ومتتنع احملكمـة عـن املوافقـة إذا كـان االتفـاق ال حيقـق املصـلحة العليـا للطفـل            ومتتنع احملكمـة عـن املوافقـة إذا كـان االتفـاق ال حيقـق املصـلحة العليـا للطفـل            

وميكن منح حضـانة الطفـل     وميكن منح حضـانة الطفـل     . . التوصل إىل اتفاق ت صدر احملكمة قرارا  حيقق املصلحة العليا للطفل         التوصل إىل اتفاق ُتصدر احملكمة قراراً حيقق املصلحة العليا للطفل         
حالة وجود خطر علـى أمـن الطفـل أو صـحته أو تكوينـه األخالقـي أو                  حالة وجود خطر علـى أمـن الطفـل أو صـحته أو تكوينـه األخالقـي أو                  ألي من األبوين أو يف      ألي من األبوين أو يف      

 ).). من القانون املدين من القانون املدين١١  ٧٦٠٧٦٠املادة املادة ((تعليمه متنح احلضانة لشخص آخر أو ملؤسسة تعليمه متنح احلضانة لشخص آخر أو ملؤسسة 
يف حالة عدم ثبوت البنوة لكـال األبـوين، وإذا كانـا مل يتزوجـا بعـد مولـد الطفـل                     يف حالة عدم ثبوت البنوة لكـال األبـوين، وإذا كانـا مل يتزوجـا بعـد مولـد الطفـل                      -  ٢٣٨٢٣٨

ــة ملــن يوجــد الطفــل يف    ــة ملــن يوجــد الطفــل يف   تكــون ممارســة املســؤولية األبوي ــألم حضــانة   تكــون ممارســة املســؤولية األبوي ــألم حضــانة    حضــانته، وُيفتــرض أن ل  حضــانته، وي فتــرض أن ل
ــام احملــاكم    والوال. . الطفــلالطفــل ــام احملــاكم   ميكــن دحــض ذلــك إال أم ــان ((ميكــن دحــض ذلــك إال أم ــان املادت ــانون  ) ) ٢٢((وو) ) ١١ ( (١١  ٧٦٥٧٦٥املادت ــانون  مــن الق مــن الق
 ).).املديناملدين
يف احلاالت اليت يعيش فيها األبوان يف ظل زواج معاشرة تكون ممارسـة املسـؤولية       يف احلاالت اليت يعيش فيها األبوان يف ظل زواج معاشرة تكون ممارسـة املسـؤولية        -  ٢٣٩٢٣٩

عـدم التوصـل إىل اتفـاق تقـع         عـدم التوصـل إىل اتفـاق تقـع         ويف حالـة    ويف حالـة    . . األبوية لألبـوين عنـدما يعلنـا ذلـك يف السـجل املـدين             األبوية لألبـوين عنـدما يعلنـا ذلـك يف السـجل املـدين             
 املصـلحة    املصـلحة   ووقرارهـا هـ   قرارهـا هـ    عليـه     عليـه    تـبين تـبين على عاتق احملكمة مسؤولية إصدار قرار، ويكون املعيار الـذي           على عاتق احملكمة مسؤولية إصدار قرار، ويكون املعيار الـذي           

 ).).من القانون املدينمن القانون املدين) ) ٣٣ ( (١١  ٧٦٥٧٦٥املادة املادة ((العليا للطفل العليا للطفل 
لالطالع على التدابري احملددة الـيت اختـذهتا حكومـة منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة                  لالطالع على التدابري احملددة الـيت اختـذهتا حكومـة منطقـة مكـاو اإلداريـة اخلاصـة                   -  ٢٤٠٢٤٠

يم األسرة يرجى الرجوع إىل املعلومات السابق ذكرها يف هذا التقرير فيما يتعلـق              يم األسرة يرجى الرجوع إىل املعلومات السابق ذكرها يف هذا التقرير فيما يتعلـق              يف نطاق تنظ  يف نطاق تنظ  
 .. من االتفاقية من االتفاقية١٢١٢باملادة باملادة 
لكــل مــن الرجــل واملــرأة نفــس احلقــوق واملســؤوليات فيمــا يتعلــق بالوصــاية علــى لكــل مــن الرجــل واملــرأة نفــس احلقــوق واملســؤوليات فيمــا يتعلــق بالوصــاية علــى  -  ٢٤١٢٤١

 ..األوالد وتبنيهماألوالد وتبنيهم
ا األبويــة ا األبويــة والق صــر الــذين تــويف أبــواهم أو الــذين ســحبت مــن أبــويهم مســؤوليتهم  والقُصــر الــذين تــويف أبــواهم أو الــذين ســحبت مــن أبــويهم مســؤوليتهم   -  ٢٤٢٢٤٢
قرار بشأن أوالدهم أو الذين حظر على أبويهم ممارسة حقهم يف املسؤولية األبويـة ملـدة                قرار بشأن أوالدهم أو الذين حظر على أبويهم ممارسة حقهم يف املسؤولية األبويـة ملـدة                  الختاذالختاذ

 مـن   مـن  ١١  ٧٧٨٧٧٨املـادة  املـادة  ((تتجاوز ستة أشـهر، أو الـذين ال يعـرف أبـواهم خيضـعون قانونـا  للوصـاية                   تتجاوز ستة أشـهر، أو الـذين ال يعـرف أبـواهم خيضـعون قانونـاً للوصـاية                   
 ).).القانون املدينالقانون املدين
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 الشـخص الـذي    الشـخص الـذي   الوصي هو الشخص الذي خيتاره األبوان رهنا  مبوافقة احملكمـة أو       الوصي هو الشخص الذي خيتاره األبوان رهناً مبوافقة احملكمـة أو        -  ٢٤٣٢٤٣
لـيس لـه   لـيس لـه    أن يكـون وصـيا ،    أن يكـون وصـياً،   مينعـه مينعـه واجلنس ليس عامال  جيعل أي شخص وصـيا أو     واجلنس ليس عامالً جيعل أي شخص وصـيا أو     . . تعينه احملكمة تعينه احملكمة 

 مـن    مـن   ١١  ٧٩١٧٩١ و  و ١١  ٧٨٩٧٨٩ و  و ١١  ٧٨٤٧٨٤املـواد   املـواد   ((أي وزن يف تقرير املسؤوليات اليت خيضع هلا الوصي          أي وزن يف تقرير املسؤوليات اليت خيضع هلا الوصي          
 ).).القانون املدينالقانون املدين

التميـ ز سـواء  يف   التميَّـز سـواًء يف   فيما يتعلق بالتبين فإن األنوثة ال تنطوي ضمنا  علـى أي نـوع مـن      فيما يتعلق بالتبين فإن األنوثة ال تنطوي ضمناً علـى أي نـوع مـن       -  ٢٤٤٢٤٤
ــة        ــك العالق ــن تل ــئة ع ــبين أو يف املســؤوليات الناش ــة الت ــة عالق ــة       إقام ــك العالق ــن تل ــئة ع ــبين أو يف املســؤوليات الناش ــة الت ــة عالق ــواد ((إقام ــواد امل   ١١  ٨٣٠٨٣٠ و و١١  ٨٢٨٨٢٨امل

 ).). من القانون املدين من القانون املدين١١  ٨٣٨٨٣٨ و و١١  ٨٣١٨٣١وو
ــة       -  ٢٤٥٢٤٥ ــار اللقــب واملهن ــنفس احلقــوق الشخصــية، مبــا يف ذلــك اختي ــع الزوجــان ب ــة      يتمت ــار اللقــب واملهن ــنفس احلقــوق الشخصــية، مبــا يف ذلــك اختي ــع الزوجــان ب يتمت
 ..واحلرفةواحلرفة
ن القانون املدين على أن حيتفظ كل مـن         ن القانون املدين على أن حيتفظ كل مـن          م  م ١١  ٥٣٨٥٣٨فيما يتعلق باللقب تنص املادة      فيما يتعلق باللقب تنص املادة       -  ٢٤٦٢٤٦

الزوجني بلقبه، وأنه جيوز له أن يضيف حسـب رغبتـه لقـب اآلخـر إىل لقبـه حبيـث ال يتجـاوز                     الزوجني بلقبه، وأنه جيوز له أن يضيف حسـب رغبتـه لقـب اآلخـر إىل لقبـه حبيـث ال يتجـاوز                     
ثـنني، وال ميكـن للـزوج الـذي حيـتفظ بلقـبني مـن زواج سـابق أن ميـارس احلـق يف                ثـنني، وال ميكـن للـزوج الـذي حيـتفظ بلقـبني مـن زواج سـابق أن ميـارس احلـق يف                إإذلك امسني   ذلك امسني   

 ..إضافة لقيب زوجهإضافة لقيب زوجه
ويقرر األبـوان اسـم ولقـيب الطفـل         ويقرر األبـوان اسـم ولقـيب الطفـل         . . فقطفقطحيمل الطفل لقيب األب واألم أو أحدمها        حيمل الطفل لقيب األب واألم أو أحدمها         -  ٢٤٧٢٤٧

ــا للطفــل      ــاً للمصــلحة العلي ــإن القاضــي يقــرره وفق ــا للطفــل     وإذا فشــال يف ذلــك ف ــا  للمصــلحة العلي ــإن القاضــي يقــرره وفق ــادة ((وإذا فشــال يف ذلــك ف ــادة امل  مــن  مــن ١١  ٧٣٠٧٣٠امل
 ).).القانون املدينالقانون املدين

 مــن القــانون املــدين  مــن القــانون املــدين ١١  ٥٤٢٥٤٢ مــن القــانون األساســي تــنص املــادة  مــن القــانون األساســي تــنص املــادة ٣٥٣٥وفقـا  للمــادة  وفقـاً للمــادة   -  ٢٤٨٢٤٨
 .. موافقة الطرف اآلخر موافقة الطرف اآلخرعلى أن لكل من الزوجني أن ميارس أي مهنة أو نشاط دونعلى أن لكل من الزوجني أن ميارس أي مهنة أو نشاط دون

املمتلكـات واقتنائهـا    املمتلكـات واقتنائهـا    كما ذكر آنفا  فإن للزوجني نفس احلقوق فيما يتعلق بتملك           كما ذكر آنفاً فإن للزوجني نفس احلقوق فيما يتعلق بتملك            -  ٢٤٩٢٤٩
 ..والتمتع هباوالتمتع هبافيها فيها وإدارهتا والتصرف وإدارهتا والتصرف وتنظيمها وتنظيمها 

ــاره الزوجــان        -  ٢٥٠٢٥٠ ــذي خيت ــة ال ــة الزوجي ــدة عــن نظــام امللكي ــات الوحي ــاره الزوجــان       تنشــأ االختالف ــذي خيت ــة ال ــة الزوجي ــدة عــن نظــام امللكي ــات الوحي تنشــأ االختالف
ونظـم امللكيـة    ونظـم امللكيـة    ). ). نظـام التشـارك يف املقتنيـات      نظـام التشـارك يف املقتنيـات      إذا مل يقرره الزوجان يكـون هـو         إذا مل يقرره الزوجان يكـون هـو         ((بإرادهتما احلرة   بإرادهتما احلرة   

وتعريـف مـا يعتـرب      وتعريـف مـا يعتـرب      . . الزوجية األخـرى هـي امللكيـة املنفصـلة وامللكيـة املشـاع وامللكيـة اجملتمعيـة                الزوجية األخـرى هـي امللكيـة املنفصـلة وامللكيـة املشـاع وامللكيـة اجملتمعيـة                
وعلـى الـرغم ممـا يعتـرب     وعلـى الـرغم ممـا يعتـرب     . . ملكا  مشتركا  أو غري مشترك يعتمد على نظام امللكية الزوجية املختـار   ملكاً مشتركاً أو غري مشترك يعتمد على نظام امللكية الزوجية املختـار   

 من القـانون املـدين       من القـانون املـدين      ١١  ٥٤٣٥٤٣مللكية الزوجية فإن املادة     مللكية الزوجية فإن املادة     ملكا  مشتركا  أو غري مشترك وفقا  لنظام ا       ملكاً مشتركاً أو غري مشترك وفقاً لنظام ا       
 ::تنص على أن لكل  من الزوجني احلق يف إدارة ملكه اخلاص وكذلكتنص على أن لكٍل من الزوجني احلق يف إدارة ملكه اخلاص وكذلك

 دخله من عمله؛دخله من عمله؛ ’’١١‘‘ 
 ملكه الفكري؛ملكه الفكري؛ ’’٢٢‘‘ 
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امللــك املشــترك الــذي دخــل بــه يف الــزواج أو اكتســبه جمانــا  بعــد الــزواج         امللــك املشــترك الــذي دخــل بــه يف الــزواج أو اكتســبه جمانــاً بعــد الــزواج          ’’٣٣‘‘ 
 وكذلك املمتلكات اليت حلت حمله؛وكذلك املمتلكات اليت حلت حمله؛  
 مـع   مـع  ،،لك الذي تـربع بـه شـخص أو أشـخاص للـزوجني أو ورثـه الزوجـان               لك الذي تـربع بـه شـخص أو أشـخاص للـزوجني أو ورثـه الزوجـان               املامل ’’٤٤‘‘ 
ــه        ــد ورث أو مت احلصــول علي ــه     اســتبعاد إدارة الطــرف اآلخــر، إال إذا كــان ق ــد ورث أو مت احلصــول علي اســتبعاد إدارة الطــرف اآلخــر، إال إذا كــان ق
 باعتباره هبة بوصفه اجلزء الشرعي للطرف اآلخر؛باعتباره هبة بوصفه اجلزء الشرعي للطرف اآلخر؛  
املــال املنقــول املشــترك أو غــري املشــترك يســتعمله هــو وحــده بوصــفه أداه         املــال املنقــول املشــترك أو غــري املشــترك يســتعمله هــو وحــده بوصــفه أداه          ’’٥٥‘‘ 
 للعمل؛للعمل؛  
ة إىل الطــرف اآلخــر إذا كــان ال ة إىل الطــرف اآلخــر إذا كــان ال تــتــك املشــترك أو امللــك الــذي تعــود ملكيك املشــترك أو امللــك الــذي تعــود ملكيامللــامللــ ’’٦٦‘‘ 
يســتطيع إدارتــه ألنــه يف مكــان نــاء  أو غــري معــروف أو ألي ســبب آخــر         يســتطيع إدارتــه ألنــه يف مكــان نــاٍء أو غــري معــروف أو ألي ســبب آخــر           
 وبشرط أن ال يكون قد أعطي تفويض لشخص آخر إلدارة هذا وبشرط أن ال يكون قد أعطي تفويض لشخص آخر إلدارة هذا ((  
 ؛؛))امللكامللك 
 ..امللك املشترك أو ملك الطرف اآلخر إذا منحه األخري تلك السلطةامللك املشترك أو ملك الطرف اآلخر إذا منحه األخري تلك السلطة ’’٧٧‘‘ 

لكـا   لكـاً  فيما يتعلـق بالتصـرف يف املـال املنقـول أو إثقالـه بااللتزامـات فإنـه إذا كـان م                     فيما يتعلـق بالتصـرف يف املـال املنقـول أو إثقالـه بااللتزامـات فإنـه إذا كـان مِ                     -  ٢٥٢٥١١
مشتركا  تقع مسؤولية إدارته على كـال الـزوجني فـإن التصـرف أو اإلثقـال بااللتزامـات حيتـاج                   مشتركاً تقع مسؤولية إدارته على كـال الـزوجني فـإن التصـرف أو اإلثقـال بااللتزامـات حيتـاج                   

مــن مــن ) ) ١١ ( (١١  ٥٤٧٥٤٧املــادة املــادة ((إىل موافقــة الــزوجني إال إذا كــان عمــال  مــن أعمــال اإلدارة العاديــة   إىل موافقــة الــزوجني إال إذا كــان عمــالً مــن أعمــال اإلدارة العاديــة   
 ).).ملدينملدينالقانون االقانون ا
فيما يتعلـق باملـال املنقـول املشـترك أو غـري املشـترك الـذي ألحـد الـزوجني سـلطة                      فيما يتعلـق باملـال املنقـول املشـترك أو غـري املشـترك الـذي ألحـد الـزوجني سـلطة                       -  ٢٥٢٢٥٢

إدارته ميكن لكل  من الزوجني التصرف فيه أو إثقالـه بااللتزامـات دون موافقـة الطـرف اآلخـر                   إدارته ميكن لكٍل من الزوجني التصرف فيه أو إثقالـه بااللتزامـات دون موافقـة الطـرف اآلخـر                   
إال إذا كـــان مـــاال  منقـــوال  يســـتعمله الزوجـــان يف حياهتمـــا األســـرية، أو باعتبـــاره أداة عمـــل   إال إذا كـــان مـــاالً منقـــوالً يســـتعمله الزوجـــان يف حياهتمـــا األســـرية، أو باعتبـــاره أداة عمـــل   

ركة، أو إذا كان ماال  منقوال  ملكا  خالصا  للزوج الذي ال يديره إال إذا كان العمـل املعـين                   ركة، أو إذا كان ماالً منقوالً ملكاً خالصاً للزوج الذي ال يديره إال إذا كان العمـل املعـين                   مشتمشت
مـن القــانون  مـن القــانون  ) ) ٣٣((وو) ) ٢٢ ( (١١  ٥٤٧٥٤٧املادتـان  املادتـان  ((يف احلالـة األخـرية عمــال  مـن أعمـال اإلدارة العاديــة     يف احلالـة األخـرية عمــالً مـن أعمـال اإلدارة العاديــة     

 ).).املديناملدين
ــاري املشــترك أ      -  ٢٥٣٢٥٣ ــك العق ــإن التصــرف يف املل ــة ف ــق باملمتلكــات العقاري ــا يتعل ــاري املشــترك أ     فيم ــك العق ــإن التصــرف يف املل ــة ف ــق باملمتلكــات العقاري ــا يتعل و و فيم

 بااللتزامات أو تأجريه أو إنشاء احلقوق العينية األخـرى فيـه           بااللتزامات أو تأجريه أو إنشاء احلقوق العينية األخـرى فيـه          إثقالهإثقالهاملنشأة التجارية املشتركة أو     املنشأة التجارية املشتركة أو     
ولكل من الزوجني حريـة التصـرف يف ملكـه العقـاري أو إثقالـه               ولكل من الزوجني حريـة التصـرف يف ملكـه العقـاري أو إثقالـه               . . يتطلب موافقة كال الزوجني   يتطلب موافقة كال الزوجني   

 ).). من القانون املدين من القانون املدين١١  ٥٤٨٥٤٨املادة املادة ((بااللتزامات أو تأجريه أو إنشاء حقوق عينية أخرى فيه بااللتزامات أو تأجريه أو إنشاء حقوق عينية أخرى فيه 
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للتصرف يف مرتل األسرة أو إثقاله بااللتزامات أو تـأجريه أو إنشـاء حقـوق عينيـة             للتصرف يف مرتل األسرة أو إثقاله بااللتزامات أو تـأجريه أو إنشـاء حقـوق عينيـة              -  ٢٥٤٢٥٤
  ١١  ٥٤٨٥٤٨املـادة   املـادة   ((جيـة   جيـة   زم على الدوام، موافقة الزوجني بغـض النظـر عـن نظـام امللكيـة الزو               زم على الدوام، موافقة الزوجني بغـض النظـر عـن نظـام امللكيـة الزو               فيه تل فيه تل 

 ).).من القانون املدينمن القانون املدين
لــزوجني إىل لــزوجني إىل  مــن القــانون املــدين ال حيتــاج أي مــن ا  مــن القــانون املــدين ال حيتــاج أي مــن ا ١١  ٥٥٠٥٥٠طبقــا  ألحكــام املــادة طبقــاً ألحكــام املــادة  -  ٢٥٥٢٥٥

موافقة اآلخر لقبول هبة أو مرياث أو تركة أو رفض مرياث أو تركة إال إذا كان يسـري علـى                    موافقة اآلخر لقبول هبة أو مرياث أو تركة أو رفض مرياث أو تركة إال إذا كان يسـري علـى                    
 ..الزواج فيما يتعلق بالرفض نظام امللكية املشتركةالزواج فيما يتعلق بالرفض نظام امللكية املشتركة

لكل  من الزوجني باملثل احلق يف إبرام العقـود وإنشـاء ديـون دون موافقـة الطـرف                  لكٍل من الزوجني باملثل احلق يف إبرام العقـود وإنشـاء ديـون دون موافقـة الطـرف                   -  ٢٥٦٢٥٦
 ).). من القانون املدين من القانون املدين١١  ٥٥٧٥٥٧املادة املادة ((اآلخر اآلخر 
 مـن القـانون      مـن القـانون     ١١٨١١٨املادة  املادة  (( سنة، وهو سن البلوغ       سنة، وهو سن البلوغ      ١٨١٨احلد األدىن لسن الزواج هو      احلد األدىن لسن الزواج هو       -  ٢٥٧٢٥٧
 ).).املديناملدين
 سـنة أن يتـزوج بشـرط حصـوله           سـنة أن يتـزوج بشـرط حصـوله          ١٨١٨ و  و ١٦١٦بيد أنه جيوز لقاصر يتراوح عمره بـني         بيد أنه جيوز لقاصر يتراوح عمره بـني          -  ٢٥٨٢٥٨

علـى موافقـة أبويـه، اللــذين ميارسـان عليـه املســؤولية األبويـة، أو موافقـة وصــيه، بيـد أنـه جيــوز          علـى موافقـة أبويـه، اللــذين ميارسـان عليـه املســؤولية األبويـة، أو موافقـة وصــيه، بيـد أنـه جيــوز          
أن تتجاوز عن عـدم تـوافر املوافقـة إذا كانـت توجـد أسـباب مرجحـة تسـوغ عقـد                      أن تتجاوز عن عـدم تـوافر املوافقـة إذا كانـت توجـد أسـباب مرجحـة تسـوغ عقـد                      للمحكمة  للمحكمة  

 مـن القـانون    مـن القـانون   ١١  ٤٨٧٤٨٧املـادة  املـادة  ((الزواج، وثبت أن القاصر ناضج جسمانيا ونفسيا  مبا فيـه الكفايـة           الزواج، وثبت أن القاصر ناضج جسمانيا ونفسياً مبا فيـه الكفايـة           
 ).).املديناملدين
 .. من القانون املدين يصري القاصر راشدا  بزواجه من القانون املدين يصري القاصر راشداً بزواجه١٢٠١٢٠طبقا  ألحكام املادة طبقاً ألحكام املادة  -  ٢٥٩٢٥٩
  ١٨١٨ و  و ١٦١٦لـزواج الـذي يعقـده القاصـر الـذي يتـراوح عمـره بـني                 لـزواج الـذي يعقـده القاصـر الـذي يتـراوح عمـره بـني                 ال يترتب علـى ا    ال يترتب علـى ا     -  ٢٦٠٢٦٠

أو احملكمـــة رشـــود القاصـــر فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة أو احملكمـــة رشـــود القاصـــر فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة ) ) أو الوصـــي عليـــهأو الوصـــي عليـــه((ســـنة دون موافقـــة أبويـــه ســـنة دون موافقـــة أبويـــه 
بيـد أنـه    بيـد أنـه    . . الزواج أو اليت حيصل عليها جمانا  إىل أن يبلغ سن الرشـد           الزواج أو اليت حيصل عليها جماناً إىل أن يبلغ سن الرشـد           يف  يف  املمتلكات اليت يدخل هبا     املمتلكات اليت يدخل هبا     

 ).). من القانون املدين من القانون املدين١١  ٥٢١٥٢١املادة املادة ((اإلمكانات الالزمة ملعيشته اإلمكانات الالزمة ملعيشته 
قاصــر مل يبلــغ احلــد قاصــر مل يبلــغ احلــد (( ســنة  ســنة ١٦١٦ميكــن إبطــال زواج القاصــر الــذي يبلــغ مــن العمــر ميكــن إبطــال زواج القاصــر الــذي يبلــغ مــن العمــر  -  ٢٦١٢٦١

بيد أن هـذا الـزواج الباطـل قـد يعتـرب سـاريا  إذا بلـغ القاصـر سـن الرشـد            بيد أن هـذا الـزواج الباطـل قـد يعتـرب سـارياً إذا بلـغ القاصـر سـن الرشـد            ). ). األدىن لسن الزواج  األدىن لسن الزواج  
) ) أأ ( (١١  ٤٧٤٧٩٩املــادة املــادة ((وأكــد الــزواج قبــل أن يصــبح قــرار احملكمــة بإبطــال الــزواج حكمــا  هنائيــا   وأكــد الــزواج قبــل أن يصــبح قــرار احملكمــة بإبطــال الــزواج حكمــاً هنائيــاً  

 ).).على التوايل، من القانون املدينعلى التوايل، من القانون املدين) ) أأ) () (١١ ( (١١  ٥٠٦٥٠٦واملادة واملادة ) ) أأ ( (١١  ٥٠٤٥٠٤مقترنة باملادة مقترنة باملادة 
ــة اخلاصــة، ويســمح       -  ٢٦٢٢٦٢ ــة مكــاو اإلداري ــيت تعقــد يف منطق ــة اخلاصــة، ويســمح      جيــب تســجيل الزجيــات ال ــة مكــاو اإلداري ــيت تعقــد يف منطق جيــب تســجيل الزجيــات ال

بتسجيل مجيع الزجيات اليت ال تتعارض مع النظام العام يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصـة أيضـا ،                 بتسجيل مجيع الزجيات اليت ال تتعارض مع النظام العام يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصـة أيضـاً،                 
ــى  ــاًء عل ــى بن ــاء  عل ــادة (( تقــدمي الطلــب   تقــدمي الطلــب  بن ــادة امل ــادة   ١١  ٥٢٣٥٢٣امل ــانون املــدين وامل ــادة    مــن الق ــانون املــدين وامل ــانون  ) ) دد) () (١١ ( (١١ مــن الق ــانون  مــن ق مــن ق

 ).).التسجيل املدينالتسجيل املدين
عندما ال تسجل الزجيات فإنه ال ميكن أن يستند إليها الزوجان أو ورثتـهم أو أي                عندما ال تسجل الزجيات فإنه ال ميكن أن يستند إليها الزوجان أو ورثتـهم أو أي                 -  ٢٦٣٢٦٣

ويكــون هلــا مبجــرد تســجيلها آثــارا  مدنيــة رجعيــة حــىت تــاريخ    ويكــون هلــا مبجــرد تســجيلها آثــاراً مدنيــة رجعيــة حــىت تــاريخ    . . شــخص آخــر إىل أن تســجل شــخص آخــر إىل أن تســجل 
 ).). من القانون املدين من القانون املدين١١  ٥٣١٥٣١ و و١١  ٥٣٠٥٣٠تان تان املاداملاد((الزواج الزواج 
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  القوانني املذكورة يف التقرير–املرفق األول 
 القانون األساسي ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصة التابعة جلمهورية الصني الشعبية؛القانون األساسي ملنطقة مكاو اإلدارية اخلاصة التابعة جلمهورية الصني الشعبية؛ -  ١١
 القانون املدين؛القانون املدين؛ -  ٢٢
 القانون اجلنائي ملكاو؛القانون اجلنائي ملكاو؛ -  ٣٣
 قانون اإلجراءات اإلدارية؛قانون اإلجراءات اإلدارية؛ -  ٤٤
 املدين؛املدين؛قانون التسجيل قانون التسجيل  -  ٥٥
ــانون  -  ٦٦ ــانون املرســـوم بقـ ــيم، الصـــادر يف //٨٦٨٦//٢٤٢٤املرســـوم بقـ ــيم، الصـــادر يف مـ ــيغته املعدلـــة  // آذار آذار١٥١٥مـ ــيغته املعدلـــة  مـــارس، بصـ مـــارس، بصـ

ــانون   ــانون  باملرســوم بق ــنظم حصــول   // تشــرين األول تشــرين األول٩٩مــيم، الصــادر يف  مــيم، الصــادر يف  //٦٩٦٩//٦٨٦٨باملرســوم بق ــذي ي ــوبر، ال ــنظم حصــول   أكت ــذي ي ــوبر، ال أكت
 سكان مكاو على خدمات الرعاية الصحية؛سكان مكاو على خدمات الرعاية الصحية؛

ــانون   -  ٧٧ ــوم بقـ ــانون  املرسـ ــوم بقـ ــادر يف  //٨٦٨٦//٢٤٢٤املرسـ ــيم الصـ ــادر يف  مـ ــيم الصـ ــيغته املعدَّ // آذار آذار١٥١٥مـ ــارس، بصـ ــيغته املعد  مـ ــارس، بصـ ــة مـ ــة لـ لـ
ــانون  بب ــانون  املرســوم بق ــنظم حصــول   // تشــرين األول تشــرين األول٩٩مــيم، الصــادر يف  مــيم، الصــادر يف  //٨٩٨٩//٦٨٦٨املرســوم بق ــذي ي ــوبر، ال ــنظم حصــول   أكت ــذي ي ــوبر، ال أكت

 سكان ماكاو على خدمات الرعاية الصحية؛سكان ماكاو على خدمات الرعاية الصحية؛
ســـبتمرب، الـــذي حيـــدد ســـبتمرب، الـــذي حيـــدد // أيلـــول أيلـــول٢٧٢٧مـــيم، الصـــادر يف مـــيم، الصـــادر يف //٨٨٨٨//٩٠٩٠املرســـوم بقـــانون املرســـوم بقـــانون  -  ٨٨

 تماعية؛تماعية؛سمح هبا مؤسسة الرعاية االجسمح هبا مؤسسة الرعاية االجتتالشروط العامة اليت ختضع هلا املعدات االجتماعية اليت الشروط العامة اليت ختضع هلا املعدات االجتماعية اليت 
أبريـل، الـذي حيـدد جمموعـة        أبريـل، الـذي حيـدد جمموعـة        // نيسـان   نيسـان  ٣٣مـيم، الصـادر يف      مـيم، الصـادر يف      //٨٩٨٩//٢٤٢٤املرسوم بقانون   املرسوم بقانون    -  ٩٩

 قواعد تنظم عالقات العمل يف مكاو؛قواعد تنظم عالقات العمل يف مكاو؛
مــايو، الــذي يعتمــد الئحــة  مــايو، الــذي يعتمــد الئحــة  // أيــار أيــار٢٢٢٢مــيم، الصــادر يف مــيم، الصــادر يف //٨٩٨٩//٣٧٣٧املرســوم بقــانون املرســوم بقــانون  -  ١٠١٠

 الصحة والسالمة يف اخلدمات واملكاتب واملنشآت التجارية؛الصحة والسالمة يف اخلدمات واملكاتب واملنشآت التجارية؛
ديســمرب، بصــيغته ديســمرب، بصــيغته // كــانون األول كــانون األول٢١٢١مــيم، الصــادر يف مــيم، الصــادر يف //٨٩٨٩//٨٧٨٧ون ون املرســوم بقــاناملرســوم بقــان -  ١١١١

ــانون    ــة أخــرياً بالق ــانون   املعدَّل ــة أخــريا  بالق ــيم، الصــادر يف  //٩٦٩٦//٢٤٢٤املعد ل ــيم، الصــادر يف  م ــام   // آب آب١٩١٩م ــد النظ ــذي يعتم ــام   أغســطس، ال ــد النظ ــذي يعتم أغســطس، ال
 األساسي ملوظفي اإلدارة العامة؛األساسي ملوظفي اإلدارة العامة؛

أغسطس، الذي حيدد اإلطـار القـانوين      أغسطس، الذي حيدد اإلطـار القـانوين      // آب  آب ٢٩٢٩ميم، الصادر يف    ميم، الصادر يف    //٩١٩١//١١١١القانون  القانون   -  ١٢١٢
 للنظام التعليمي؛للنظام التعليمي؛

يوليـــه، الـــذي حيـــدد شـــروط تنفيـــذ يوليـــه، الـــذي حيـــدد شـــروط تنفيـــذ // متـــوز متـــوز١٣١٣، الصـــادر يف ، الصـــادر يف SAAEJ/92/7األمـــر األمـــر  -  ١٣١٣
وهــو ينســخ األمـــر   وهــو ينســخ األمـــر   -إجــراءات التعــويض التعليمــي يف املــدارس الربتغاليــة واملــدارس الصــينية       إجــراءات التعــويض التعليمــي يف املــدارس الربتغاليــة واملــدارس الصــينية       
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يوليــه، الـذي يعتمـد القواعـد املتعلقــة    يوليــه، الـذي يعتمـد القواعـد املتعلقــة    // متـوز  متـوز ٢٦٢٦، الصـادر يف  ، الصـادر يف  SAAEJ/93/18األمـر  األمـر   -  ١٤١٤
 عن املقررات الدراسية؛عن املقررات الدراسية؛بتنمية األنشطة اخلارجة بتنمية األنشطة اخلارجة 

أكتوبر، الذي يعتمـد    أكتوبر، الذي يعتمـد    // تشرين األول   تشرين األول  ١٨١٨ميم، الصادر يف    ميم، الصادر يف    //٩٣٩٣//٥٨٥٨املرسوم بقانون   املرسوم بقانون    -  ١٥١٥
 إلغاءات؛إلغاءات؛-نظام الضمان االجتماعينظام الضمان االجتماعي

يوليه، الذي يعتمد نظام اختـاذ      يوليه، الذي يعتمد نظام اختـاذ      // متوز  متوز ٢٥٢٥ميم، الصادر يف    ميم، الصادر يف    //٩٤٩٤//٤٠٤٠املرسوم بقانون   املرسوم بقانون    -  ١٦١٦
 إلغاءات؛إلغاءات؛-تدابري احلرمان من احلريةتدابري احلرمان من احلرية

أغسـطس، الـذي يعتمـد اإلطـار القـانوين          أغسـطس، الـذي يعتمـد اإلطـار القـانوين          // آب  آب ١١مـيم، الصـادر يف      مـيم، الصـادر يف      //٩٩٤٤//٦٦القانون  القانون   -  ١٧١٧
 للسياسة املتعلقة باألسرة؛للسياسة املتعلقة باألسرة؛

ديســمرب، الــذي  ديســمرب، الــذي  // كــانون األول كــانون األول١٩١٩مــيم، الصــادر يف  مــيم، الصــادر يف  //٩٤٩٤//٦٢٦٢املرســوم بقــانون  املرســوم بقــانون   -  ١٨١٨
-لألغراض التعليميـة والـدعم التعليمـي االجتمـاعي    لألغراض التعليميـة والـدعم التعليمـي االجتمـاعي    //يعتمد صندوق الضمان االجتماعي للتعليم يعتمد صندوق الضمان االجتماعي للتعليم 

ــانون   ــوم بقـ ــانون  يلغـــي املرسـ ــوم بقـ ــانون  //٩٩٠٠//١٧١٧يلغـــي املرسـ ــوم بقـ ــيم واملرسـ ــانون  مـ ــوم بقـ ــيم واملرسـ ــادرين يف //٩٠٩٠//١٨١٨مـ ــيم، الصـ ــادرين يف مـ ــيم، الصـ   ١٤١٤مـ
 مايو؛مايو؛//أيارأيار
أكتـوبر، الـذي حيـدد    أكتـوبر، الـذي حيـدد    // تشـرين األول   تشـرين األول  ٩٩مـيم، الصـادر يف      مـيم، الصـادر يف      //٩٥٩٥//٥٢٥٢املرسوم بقـانون    املرسوم بقـانون     -  ١٩١٩

ــن         ــاملني م ــني الع ــة ب ــات العمــل لضــمان التكــافؤ يف الفــرص واملســاواة يف املعامل ــن        قواعــد عالق ــاملني م ــني الع ــة ب ــات العمــل لضــمان التكــافؤ يف الفــرص واملســاواة يف املعامل قواعــد عالق
 إلغاءات؛إلغاءات؛-اجلنسنياجلنسني

نـوفمرب، الـذي يـنظم    نـوفمرب، الـذي يـنظم    // تشـرين الثـاين   تشـرين الثـاين  ٢٧٢٧يم، الصادر يف يم، الصادر يف مم//٩٥٩٥//٥٩٥٩املرسوم بقانون  املرسوم بقانون   -  ٢٠٢٠
 اإلجهاض؛اإلجهاض؛

يونيــه، الــذي يــنظم شــروط حصــول  يونيــه، الــذي يــنظم شــروط حصــول  // حزيــران حزيــران٣٠٣٠، الصــادر يف ، الصــادر يف GM/97/39األمــر األمــر  -  ٢١٢١
املســتفيدين مــن صــندوق الضــمان االجتمــاعي علــى مســتحقات األمومــة وكــذلك مقــاديرهن   املســتفيدين مــن صــندوق الضــمان االجتمــاعي علــى مســتحقات األمومــة وكــذلك مقــاديرهن   

 املستحقات؛املستحقات؛
ــه، // متــوز متــوز٣٠٣٠مــيم، الصــادر يف مــيم، الصــادر يف //٩٧٩٧//٦٦القــانون القــانون  -  ٢٢٢٢ ــه، يولي الــذي ينشــئ النظــام القــانوين  الــذي ينشــئ النظــام القــانوين  يولي

 ملكافحة اجلرمية املنظمة؛ملكافحة اجلرمية املنظمة؛
يوليــه، الــذي يعتمــد اإلطــار القــانوين  يوليــه، الــذي يعتمــد اإلطــار القــانوين  // متــوز متــوز٢٧٢٧مــيم، الصــادر يف مــيم، الصــادر يف //٩٨٩٨//٤٤القــانون القــانون  -  ٢٣٢٣

 للعمالة وحلقوق العمال؛للعمالة وحلقوق العمال؛
يونيه، الـذي يعيـد تشـكيل     يونيه، الـذي يعيـد تشـكيل     // حزيران  حزيران ٢١٢١ميم، الصادر يف    ميم، الصادر يف    //٩٩٩٩//٢٤٢٤املرسوم بقانون   املرسوم بقانون    -  ٢٤٢٤

-ا يف ذلك مكتب الوقاية من إدمان املخـدرات ومعاجلتـه          ا يف ذلك مكتب الوقاية من إدمان املخـدرات ومعاجلتـه          مؤسسة مكاو للرعاية االجتماعية، مب    مؤسسة مكاو للرعاية االجتماعية، مب    
 إلغاءات؛إلغاءات؛
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أغســطس، الــذي ينشــئ نظــام احلــق يف  أغســطس، الــذي ينشــئ نظــام احلــق يف  // آب آب٩٩مــيم، الصــادر يف مــيم، الصــادر يف //٩٩٩٩//٢٢القــانون القــانون  -  ٢٥٢٥
 تكوين اجلمعيات واالنضمام إليها؛تكوين اجلمعيات واالنضمام إليها؛

أغسـطس، الـذي ينشـئ نظـام        أغسـطس، الـذي ينشـئ نظـام        // آب  آب ١٦١٦ميم، الصـادر يف     ميم، الصـادر يف     //٩٩٩٩//٤٢٤٢املرسوم بقانون   املرسوم بقانون    -  ٢٦٢٦
  سنة؛ سنة؛١٥١٥ سنوات و سنوات و٥٥ن تتراوح أعمارهم بني ن تتراوح أعمارهم بني التعليم اإللزامي لألطفال الذيالتعليم اإللزامي لألطفال الذي

ديســمرب، الــذي يعتمــد قــانون ديســمرب، الــذي يعتمــد قــانون // كــانون األول كــانون األول٢٠٢٠، الصــادر يف ، الصــادر يف ١٩٩٩١٩٩٩//١١القــانون القــانون  -  ٢٧٢٧
 إعادة التوحيد؛إعادة التوحيد؛

ديسـمرب، الـذي يعتمـد الالئحـة        ديسـمرب، الـذي يعتمـد الالئحـة        // كانون األول   كانون األول  ٢٠٢٠، الصادر يف    ، الصادر يف    ١٩٩٩١٩٩٩//٧٧القانون  القانون   -  ٢٨٢٨
 رية اخلاصة؛رية اخلاصة؛اخلاصة بالشروط املتعلقة جبنسية املقيمني يف منطقة مكاو اإلدااخلاصة بالشروط املتعلقة جبنسية املقيمني يف منطقة مكاو اإلدا

ديســمرب، الــذي يعتمــد نظــام  ديســمرب، الــذي يعتمــد نظــام  // كــانون األول كــانون األول٢٠٢٠، الصــادر يف ، الصــادر يف ١٩٩٩١٩٩٩//٨٨القــانون القــانون  -  ٢٩٢٩
 املقيمني بصفة دائمة وحق اإلقامة يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة؛املقيمني بصفة دائمة وحق اإلقامة يف منطقة مكاو اإلدارية اخلاصة؛

ديسـمرب، الـذي يعتمـد قـانون        ديسـمرب، الـذي يعتمـد قـانون        // كانون األول   كانون األول  ١٨١٨، الصادر يف    ، الصادر يف    ٢٠٠٠٢٠٠٠//١٢١٢القانون  القانون   -  ٣٠٣٠
 تسجيل الناخبني؛تسجيل الناخبني؛

مايو، الذي يعتمد قانون انتخابات أعضـاء       مايو، الذي يعتمد قانون انتخابات أعضـاء       // أيار  أيار ٣٣صادر يف   صادر يف   ، ال ، ال ٢٠٠١٢٠٠١//٣٣القانون  القانون   -  ٣١٣١
 ..اجلمعية التشريعيةاجلمعية التشريعية
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 املعاهدات املتعددة األطراف اليت أشري إليها يف التقرير-املرفق الثاين
 ؛؛١٩٢٦١٩٢٦سبتمرب سبتمرب // أيلول أيلول٢٥٢٥اتفاقية الرق، املوقعة يف جنيف يف اتفاقية الرق، املوقعة يف جنيف يف  -  ١١
  ٢٨٢٨ املعتمـدة يف جنيـف يف         املعتمـدة يف جنيـف يف         املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامـي،       املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامـي،      ٢٩٢٩االتفاقية رقم   االتفاقية رقم    -  ٢٢

 ؛؛١٩٣٠١٩٣٠يونيه يونيه //حزيرانحزيران
اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري، املعتمـدة يف ليـك سكسـس،              اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري، املعتمـدة يف ليـك سكسـس،               -  ٣٣

 ؛؛١٩٤٩١٩٤٩ديسمرب ديسمرب // كانون األول كانون األول٢٢نيويورك، يف نيويورك، يف 
تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة، املعتمدة يف جنيـف         تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة، املعتمدة يف جنيـف         بب املتعلقة    املتعلقة   ٨١٨١االتفاقية رقم   االتفاقية رقم    -  ٤٤

 ؛؛١١٩٤٧٩٤٧يوليه يوليه // متوز متوز١١١١يف يف 
 املتعلقة باملساواة بني العمال والعـامالت يف األجـر عـن العمـل        املتعلقة باملساواة بني العمال والعـامالت يف األجـر عـن العمـل       ١٠٠١٠٠االتفاقية رقم   االتفاقية رقم    -  ٥٥
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