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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 
 

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

 
 التقارير الدورية اخلامسة والسادسة اجملمَّعة املقدَّمة من الدول األطراف

 إضافة
 *الصني
 

 
 

 
 

وقــد ورد تقريــر الصــني الــدوري اخلــامس والســادس اجملمَّــع إىل . ه الوثيقــة تصــدر دون حتريــر رمســيهــذ * 
 .٢٠٠٤فرباير / شباط٤األمانة العامة يف 

ـــني، انظــــــــــــر الوثيقــــــة            ـــن حكومــــــــة الصــــــ ـــالع علـــى التقــريــــــــر األوَّيل املقــــــــدم مـــ ولالطــ
CEDAW/C/5/Add.14  ولإلطـالع علـى التقريـر الـدوري الثـاين          . ظرت فيها اللجنة يف دورهتا الثالثة     ، اليت ن

، الـذي نظـرت فيـه اللجنـة يف دورتــها احلاديـة              CEDAW/C/13/Add.26املقدَّم مـن حكومـة الصـني، انظـر          
انظـر  ولإلطالع على التقرير الـدوري الثالــــث والرابــــــع اجملمَّـع املقـدَّم مــــن حكومــــة الصـني،                 . عشرة

CEDAW/C/CHN/3-4و CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2   الذي نظرت فيه اللجنة يف دورهتـا الثانيـة ،
ولإلطالع علـى التقريـر الـدوري اخلـامس والسـادس املقــــدَّم مـــــن حكومـــــة الصــــني، انظـــــر                     . عشرة

CEDAW/C/CHN/5-6. 
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    *املرفقات
 ......غ كونغ اإلدارية اخلاصة جلمهورية الصني الشعبية                              القانون األساسي ملنطقة هون                    ألف 
 ................................................قانون شرعة حقوق هونغ كونغ                  باء 
 ................القرارات القضائية الرئيسية الصادرة مبوجب تشريع التمييز اجلنسي                                             جيم 
 ..........إحصاءات متنوعة مجعتها إدارة التعداد واإلحصاء، موزعة حسب اجلنس                                           دال 
 إىل ١٩٩٨-١٩٩٧(رب الطـــالب والطالبـــات اإلحصـــائيات املتعلقـــة مبعـــدل تســـ هاء 

٢٠٠٢-٢٠٠١ (.............................................................
 

 .........................) ٢٠٠٣-٢٠٠٢( عدد املدارس حسب املرحلة واجلنس                    واو 
أرقــام تــبني اشــتراك الطــالب يف األحــداث الرياضــية املدرســية يف هونــغ كونــغ عــام  زاي 

٢٠٠٢-٢٠٠١..............................................................
 

 ....... واجلنس     طالب الربامج املمولة من جلنة املنح اجلامعية حسب مرحلة الدراسة                                      حاء  
اخلرجيون احلاصلون على درجة جامعيـة أوىل يف إطـار الـربامج املمولـة مـن          ‘١’ طاء  

................جلنة املنح اجلامعية، حسب فئة الربنامج األكادميي واجلنس                              
 

اخلرجيــون الــذين أمتــوا بــرامج الدراســات العليــا املمولــة مــن جلنــة املــنح          ‘٢’  
.........................نس  اجلامعية، حسب فئة الربنامج األكادميي واجل                         

 

املتدربون املقيـدون يف دورات التـدريب املهـين الـيت ينظمهـا جملـس التـدريب املهـين                    ياء 
٢٠٠٢-٢٠٠١..............................................................

 

                                                         
 .ستتاح املرفقات ألعضاء اللجنة باللغات اليت وردت هبا  * 
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 ........................................٢٠٠١نسبة املعلمات إىل املعلمني، عام                     كاف 
 ...عدد املالك األكادميي يف املؤسسات املمولة من جلنة املنح األكادميية حسب الرتبة                                            الم 
ــن ا   ميم  ــالغون م ــذين اســتعملوا خــدمات     األشــخاص الب ــأكثر ال ــر عشــر ســنوات ف لعم

احلاسوب الشخصي واإلنترنت يف اإلثين عشر شهراً السابقة علـى الربـع الثـاين مـن                
.............................................، حسب العمر واجلنس            ٢٠٠٢عام   

 

  )باستثناء خادمات املنازل األجنبيات) (٪(القوى العاملة حسب اجلنس والعمر  نون 
ــوى العام   سني  ــدل االشــتراك يف الق ــر   مع ــة، حســب اجلــنس والعم ــات  (ل باســتثناء خادم

............................................................) املنازل األجنبيات          
 

ــيل العلمـــي واجلـــنس    عني  ــاملون حســـب التحصـ ــازل  ) (٪(العـ ــتثناء خادمـــات املنـ باسـ
...................................................................) األجنبيات     

 

ــة الناقصــة، حســب اجلــنس     فاء  ــة ومعــدل العمال باســتثناء خادمــات ) (٪(معــدل البطال
............................................................) املنازل األجنبيات          

 

ــة الرئيســية   حصــة اإلنــاث مــن   صاد  ــة املهني باســتثناء ) (٪(جممــوع العــاملني حســب الفئ
...................................................)  خادمات املنازل األجنبيات              

 

ــاملني، حســب القطــاع االقتصــادي الرئيســي        قاف  ــن جممــوع الع ــاث م ) ٪(حصــة اإلن
..........................................)  باستثناء خادمات املنازل األجنبيات                     (
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 التقرير الثاين املقدَّم مبوجب اتفاقية القضاء
 ل التمييز ضد املرأة على مجيع أشكا

 تصدير
) “االتفاقيـة ”(ُمدد نطاق العمل باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة               - ١

لكي يشمل هونغ كونغ، مبوافقة مجهورية الصني الشـعبية واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                  
وقــد أخطــرت . ١٩٩٦أكتــوبر /وأيرلنــدا الشــمالية، وذلــك يف الرابــع عشــر مــن تشــرين األول

حكومة مجهورية الصني الشعبية األمني العام لألمم املتحدة بأن االتفاقية سيسري العمل هبـا يف               
ــاراً مــن        ــة الصــني الشــعبية اعتب ــة اخلاصــة جلمهوري ــغ اإلداري ــغ كون ــة هون ــوز١منطق ــه / مت يولي

١٩٩٧. 
كونـغ اإلداريـة اخلاصـة    وقد قدِّم التقرير األوَّيل املتعلق بتنفيذ االتفاقية يف منطقة هونغ          -٢

 باعتبــاره جــزًء مــن التقريــرين الــدوريني الثالــث والرابــع اجملمَّعــني        ١٩٩٨أغســطس /يف آب
وهذا التقرير حبثتـه الحقـاً اللجنـة املعنيَّـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                    . املقدَّمني من الصني  

 ).١٩٩٩فرباير /يف شباط(
 التقرير الثاين

التفاقية، تلزم حكومة مجهوريـة الصـني الشـعبية بتقـدمي تقريرهـا              من ا  ١٨وفقاً للمادة    - ٣
. والتقريـر مقسَّـم إىل جـزأين     . الثاين عن تنفيذ االتفاقية يف منطقة هونغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة            

ــة اخلاصــة   ”اجلــزء األول هــو   ــغ اإلداري ــغ كون ــة هون ــة ملنطق ــه معلومــات  “الســمات العام ، وب
 الثـاين، فهـو يقـدم معلومـات معيَّنـة تتعلـق بكـل حكـم مـن                   أما اجلزء . أساسية عن تلك املنطقة   

 .أحكام االتفاقية
وقد أجرت حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، لـدى إعـداد التقريـر الثـاين،                  - ٤

مشــاورات واســعة النطــاق مــع اجلمهــور وتلقــت تعليقــات وآراء مــن أطــراف عديــدة مهتمــة     
 . وتناول التقرير كثرياً من آراء تلك اجلماعات.باألمر، من بينها مجاعات نسائية حملية

ومنذ تقرير املنطقة السابق، اختذ عدد مـن التـدابري اإلداريـة والقانونيـة لتحسـني وضـع            - ٥
ويربز هذا التصـدير بعـض التـدابري األكثـر أمهيـة، وذلـك إلعطـاء صـورة               . املرأة يف هونغ كونغ   

ثاين مـن هـذا التقريـر تفاصـيل هـذه املبـادرات             ويتضمَّن اجلزء ال  . أمشل عن وضع املرأة ورفاهها    
 .وغريها من املبادرات
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 احلالة العامة للمرأة يف هونغ كونغ
وهـذا يتضـح ممـا    . إن هونغ كونغ مدينة حـرة نابضـة باحليـاة تتـيح فرصـاً مجَّـة للنسـاء            - ٦

ــاة االقتصــادية        ــدوام يف تطــوير احلي ــى ال ــغ مــن إســهاٍم مطــرد عل ــغ كون ــه النســاء يف هون  تقدم
وهناك كثريات منهن يؤدين أدواراً قيادية بـارزة كـالٌ          . والسياسية واالجتماعية للمجتمع احمللي   

ــرة     . يف جماهلــا ففــي حكومــة منطقــة هونــغ كونــغ اإلدارة اخلاصــة تشــغل النســاء مناصــب وزي
كمـا تشـغل املـرأة منصـب رئيسـة اجمللـس       . العدل، ووزيرة البيئة والنقل والعمل، ووزيرة األمن   

ي ورئيسة جلنة اإلسـكان يف اجمللـس التشـريعي، كمـا ُتعـد عضـوات اجمللـس مـن أنشـط               التشريع
كمــا أن هنــاك نســاء عديـدات بــني قــادة الــرأي املــؤثرين يف هونــغ  . أعضـائه وأقــواهم حضــوراً 

ويف القطاع اخلاص، يأخذ عـدد منظمـات املشـاريع يف           . كذلك، فإن أمني املظامل امرأة    . كونغ
 .زايدة من النساء وظائف إدارية ومهنية كربىالتزايد، وتشغل أعداد مت

 مـن  ٪٥٠,١ مـن  )١(، ازدادت نسبة النساء يف هونغ كونـغ      ١٩٩٧ومنذ منتصف عام     - ٧
 مــن القــوى العاملــة، ٪٤٤وقــد شــكَّلت النســاء . ٢٠٠٢بنهايــة عــام )٢(٪٥١,٥الســكان إىل 

لياً علــى مــدى ورغــم اجتــاه االقتصــاد نـــزو. ٢٠٠٢ مليــون امــرأة، يف عــام ١,٥وبلــغ عــددهن 
 يف عـام    ٪٤٧,٩السنوات األربـع املاضـية، ازداد معـدَّل اشـتراك النسـاء يف القـوى العاملـة مـن                    

كما تقدم املرأة إسهامات جليلة من خـالل العمـل غـري            . ٢٠٠٢ حبلول عام    ٪٥٢ إىل   ١٩٩٧
وحيق للمـرأة احلصـول علـى نفـس         . سيما برعاية أسرهن وإجناز اخلدمات التطوعية      املأجور، ال 

وحيــق للموظفــات احلوامــل . األجــر الــذي حيصــل عليــه نظريهــا الرجــل نظــري أداء العمــل نفســه
. احلصـول علــى إجـازة وضــع، وأجـر عــن إجـازة الوضــع، ومحايـة الوظيفــة، والرعايـة الصــحية      

 مـن الوظـائف     ٪٢٤ومتثل النساء أكثر من ثلث العاملني بسـلك اخلدمـة املدنيـة، بينمـا يشـغلن                 
كذلك، فـإن مزيـداً مـن النسـاء يـدخلن جمـاالت تقليديـة يسـيطر                 ). ديرينأي وظائف امل  (العليا  

 .عليها الرجل، من قبيل الطب واهلندسة والقانون
وكما جاء يف تقريرنا األوَّيل، فإن إدخال التعليم األساسي اجملاين العـام ذي السـنوات                - ٨

ــة للفــرص املتاحــ    ١٩٧٨التســع يف عــام   ــة مكافئ ــات بفــرص تعليمي ــد زود البن ــنني ق ويف . ة للب
. السنوات األخرية، مثلت اإلناث أكثر من نصف عدد احلاصلني على الدرجـة اجلامعيـة األوىل              

وهنــاك مزيــد مــن النســاء يلــتحقن بالدراســات املهنيــة يف اجلامعــة، بينمــا يلتحــق املزيــد منــهن     
، بلغــت نســبة اإلنــاث ضــمن ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ويف عــام . بالدراســات العليــا املموَّلــة حكوميــاً

                                                         
 يف هنايـة عـام   ٢٣٧ ٠٠٠قتـرب عـددهن مـن    مبا يف ذلك خادمـات املنـازل األجنبيـات، الالئـي ا           )١( 
٢٠٠٢. 
 .رقم مؤقت  )٢( 
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 بينمـا بلغـت نسـبتهن       ٪٥٤خرجيي برامج الدراسات اجلامعيـة املموَّلـة مـن جلنـة املـنح اجلامعيـة                
 .٪٤٧ضمن خرجيي برامج الدراسات العليا 

فربغم التقدم احملرَّز ال تزال هناك عقبات حتـول         . إال أننا غري راضني عن احلالة الراهنة       - ٩
 شـأهنا شـأن اقتصـادات أخـرى عديـدة،           إذ أن هونغ كونـغ،    . دون هنوض املرأة يف هونغ كونغ     

تواجه، وهـي ختطـو قـدماً حنـو جمتمـع أكثـر عوملـة ومسـتند إىل املعرفـة، حتـدياً يتمثـل يف إعـادة                           
أقـل مـن معـدَّل     ) ٢٠٠٢ يف عـام     ٪٦,٨ ()٣(ورغم أن معـدَّل بطالـة النسـاء       . اهليكلة االقتصادية 

ــة الرجــال بصــفة عامــة   ــرة نفســها٪٨,٤(بطال اء كــثريات متوســطات ، واجهــت نســ) يف الفت
العمر، ال سيما ممن حصـلن علـى تعلـيم حمـدود، صـعوبات يف االنضـمام إىل القـوى العاملـة أو                     

وهناك عدد من النساء أكـرب نسـبياً        . يف العودة إليها، أو يف احلصول على فرص التعليم املستمر         
اء وحنــن نــدرك احلاجــة إىل االرتقــ   . يشــتغل بوظــائف منخفضــة الــدخل أو بأعمــال عارضــة     

كمـا  . مبهاراهتن لكـي يسـتطعن االشـتراك يف االقتصـاد بشـكل كامـل وتنميـة قـدراهتن الكامنـة                   
 مــن ٪٨٣يغيــب عــن أذهاننــا أن متوســط كســب عمــل النســاء الشــهري قــد اخنفــض مــن     ال

، األمـر الـذي ميكـن       ٢٠٠٢مـن كسـبه يف عـام        ٪٧٩ إىل   ٢٠٠١كسب عمل الرجل يف عـام       
اث والذكور، ويبـيِّن بالتـايل ضـرورة متكـني النسـاء الضـعيفات       أن يبيَّن ازدياد التفاوت بني اإلن 

 .يف اجملتمع احمللي
ومن املمكن النهوض باملرأة على حنو أفضل إذا استأصـلنا جـذور املشـكلة، أي أوجـه         - ١٠

وبينمــا تــتغري القــيم التقليديــة ال تــزال توجــد تصــورات   . التحيــز اجلنســانية والقولبــة اجلنســانية 
ن أدوار اجلنسـني وقيمهمـا وصـورمها وقـدراهتما، األمـر الـذي يعـوق دون          خاطئة متحيـزة بشـأ    

وتغـيري هـذه التصـورات اخلاطئـة وهـذه القولبـة ميثـل مهمـة                . تنمية النسـاء إلمكانـاهتن بالكامـل      
 .طويلة األجل حتتاج إىل جهود متواصلة لتثقيف اجلمهور

 احلماية التشريعية للنساء، وجلنة تكافؤ الفرص
 التقرير األوَّيل، فإن التشريع املتعلَّق بالتمييز اجلنسي، الذي حيمـي النسـاء             كما جاء يف   - ١١

وهو حيظـر التمييـز     . ١٩٩٦ديسمرب  /من التمييز، قد وضع موضع التنفيذ التام يف كانون األول         
الال مشروع املستند إىل اجلنس أو احلالة الزوجية أو احلمل يف جماالت نشـاط معيَّنـة، مـن قبيـل      

وذلك التشريع حيظر التحرش اجلنسي فضـالً عـن املمارسـات التمييزيـة، مبـا            . التعليمالتوظيف و 
وهو يـنص علـى إنشـاء هيئـة قانونيـة مسـتقلة، هـي جلنـة تكـافؤ                  . فيها نشر اإلعالنات التمييزية   

الفرص، اليت ُعني رئيسها وأعضاؤها بقرار من الـرئيس التنفيـذي حلكومـة منطقـة هونـغ كونـغ            

                                                         
 .باستثناء خادمات املنازل األجنبيات  )٣( 
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وتلك اللجنة مسؤولة عن القضاء على التمييز اجلنسي وتعزيـز تكـافؤ الفـرص              . اإلدارية اخلاصة 
 .بني املرأة والرجل

وقد عهد إىل تلك اللجنة مبعاجلة الشكاوى وتشجيع التوفيق بني األطـراف املتنازعـة،               - ١٢
ؤ وتقدمي املساعدة إىل املتضررين، والقيام بتثقيف اجلمهور وإجنـاز الـربامج البحثيـة لتعزيـز تكـاف             

وهي تنظم بـرامج التـدريب واحملادثـات واحللقـات الدراسـية املوجهـة              . الفرص يف اجملتمع احمللي   
إىل أصحاب املصلحة واجلمهور بصفة عامة فيما خيتص بتكـافؤ الفـرص وبالتشـريعات املتعلقـة                

وهي جتري أيضاً استعراضات للُنظم والسياسات القائمة، من حيـث مراعاهتـا            . مبناهضة التمييز 
ولتعزيز تكافؤ الفـرص مبزيـد مـن الفاعليـة، تشـترك تلـك اللجنـة مـع أصـحاب                    . فؤ الفرص لتكا

وعلـى سـبيل املثـال، فإهنـا تبلـغ املشـكالت            . املصلحة يف إجراء البحوث وإجناز أعمال الدعايـة       
الــيت تواجههــا املــرأة يف احلصــول علــى التــدريب املتعلــق بتكنولوجيــا املعلومــات ويف اســتخدام   

نولوجيــا إىل اإلدارات احلكوميــة املعنيَّــة وتتعــاون يف هــذا الصــدد مــع صــناعة   مرافــق تلــك التك
تكنولوجيا املعلومات تعاوناً وثيقاً، وذلك من أجل إزالـة احلـواجز الرقميـة وتعزيـز قـدرة كافـة                   

 .النساء على القيام بدور العضوات الكامالت العضوية يف االقتصاد القائم على املعرفة
رة تقوم بدور رئيسـي يف تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني وحيظـى عملـها                  واللجنة املذكو  - ١٣

وملسـاندة اللجنـة لكـي تـؤدي عملـها بفعاليـة وكفـاءة، ختصـص         . بتقدير بالغ من قبل احلكومـة  
 ماليـني   ١٠,٢٦(احلكومة متويالً سنوياً يفوق الثمانني مليون دوالر من دوالرات هونغ كونغ            

لتنجــز ) الــيت تقــدم اجلــزء األكــرب مــن التمويــل(للجنــة ) دةدوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــ
عملها، الذي يشمل إقامة الدعاوى االستراتيجية إلنصـاف أصـحاب املظـامل الفرديـة وإصـالح              

كمــا تســتخدم الــدعاوى االســتراتيجية كوســيلة . الســلبيات النظاميــة وإرســاء املبــادئ القانونيــة
وملا كانت اللجنة رقيبـة مناهضـة للتمييـز، فإهنـا           . لتثقيف اجلمهور بشأن قوانني مناهضة التمييز     

ــاً       تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن االســتقاللية، وهــو األمــر الــذي يتضــح مــن إســدائها املشــورة فعلي
وهناك مثال شهري يف هـذا الصـدد هـو          . لإلدارات احلكومية، بل ومن مقاضاهتا لتلك اإلدارات      

 .ثانوية، اليت ترد تفاصيلها يف املرفق جيمالقضية املتعلقة بنظام ختصيص األماكن باملدارس ال
وعلى مـدى السـنوات األربـع املاضـية، أدخلـت احلكومـة تعـديالت تشـريعية متنوعـة                    - ١٤

 املتعلق باملخدرات اخلطـرة     ١٩٩٩عام  ) تعديل(فهناك مشروع قانون    . ملواالة محاية رفاه املرأة   
، وهــو ٢٠٠٠ كقــانون يف عــام واللجنــة املســتقلة ملكافحــة الفســاد وقــوة الشــرطة، الــذي ُســنَّ

ميكن أجهزة إنفاذ القوانني من أخذ عينـات هلـا عالقـة أو ليسـت هلـا عالقـة مبواضـع العفـة مـن                        
وقـد ألغـت التعـديالت املدخلـة علـى      . أجل مكافحة اجلرائم اخلطـرية مبـا فيهـا اجلـرائم اجلنسـية          

، الـيت مل تكـن يف صـاحل اجملـين     التشريع املتعلق باألدلة قواعد اإلثبات يف قضـايا اجلـرائم اجلنسـية      
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وملواجهـة مشـكلة عــدم السـماح للنـاس بــاإلدالء     . علـيهم، الـذين هــم يف معظمهـم مـن النســاء    
بشــهاداهتم ضــد أزواجهــم يف الــدعاوى اجلنائيــة، مبــا فيهــا قضــايا العنــف املنـــزيل واالغتصــاب    

ــيهم فيهــا مــن النســاء    (الزوجــي  ــيت يكــون معظــم اجملــين عل ــان )ال ــرح مشــروع ق ــة ، طُ ون األدل
 لــتمكني األزواج مــن اإلدالء بشــهاداهتم يف دعــاوى جنائيــة  ٢٠٠٢لعــام ) تعــديالت متنوعــة(

وهـذا املشـروع موضـع حبـث دقيـق مـن قبـل        . معينة وإلرغامهم علـى اإلدالء بتلـك الشـهادات    
ــام . اجمللــس التشــريعي يف الوقــت احلــايل   ــى   ٢٠٠٢ويف ع ــة عل ــديالت املُدخل ، أوضــحت التع

ومن املرجح أن تكـون النسـاء       . ق باجلرائم أن االغتصاب الزوجي خمالف للقانون      التشريع املتعل 
 .هن املستفيدات من تلك التعديالت

 جلنة املرأة
. ٢٠٠١ينـاير   /ملواالة تعزيز رفاه املرأة ومصاحلها، أنشئت جلنة املرأة يف كانون الثـاين            - ١٥

ىل احلكومـــة بشـــأن رؤيـــة وهـــي آليـــة مركزيـــة رفيعـــة املســـتوى أنـــيط هبـــا إســـداء املشـــورة إ 
وهـي تسـعى إىل معاجلـة       . واستراتيجية طـويليت األجـل لتطـوير قـدرات املـرأة والنـهوض بـاملرأة              

ويقـدم لتلـك اللجنـة متويـل سـنوي          . احتياجات املرأة وشواغلها على حنو أكثـر مشوليـة وفعاليـة          
 الواليـات    من ماليني دوالرات   ٢,٥٦(يناهز العشرين مليون دوالر من دوالرات هونغ كونغ         

على سـبيل الـدعم لعملـها، وهـي تلقـى املسـاعدة مـن شـعبة املـرأة يف مكتـب الصـحة             ) املتحدة
 .والرعاية االجتماعية واألغذية

ــرأة يف   - ١٦ ــة امل ــة جلن ــل مهم ــوغ وضــعهن املســتحق     ”: وتتمث ــام بل ــن إمت متكــني النســاء م
دت اللجنـة، يف    وقـد حـد   . “وحقوقهن املستحقة وفرصـهن املسـتحقة يف كافـة جوانـب احليـاة            

إدراج احتياجـات املـرأة     : سعيها لتحقيق هذه املهمة، ثالثة جماالت عمل جديرة باألولوية هـي          
وشــواغلها يف عمليــة صــنع السياســات، أي مراعــاة االعتبــارات اجلنســانية؛ ومتكــني املــرأة؛         

وتعمــل اللجنــة مــع احلكومــة يف تعــاون وثيــق ملســاعدة النســاء علــى حتقيــق . وتثقيــف اجلمهــور
 .إمكاناهتن بالكامل، وللقضاء على التحيزات اجلنسانية

 مراعاة االعتبارات اجلنسانية، والتمكني، والتثقيف اجلماهريي: تعزيز النهوض باملرأة
 مراعاة االعتبارات اجلنسانية

لتهيئة بيئة تفضي إىل منـاء املـرأة، يلـزم أن يكتسـب اجملتمـع حساسـية إزاء احتياجـات                     - ١٧
ومراعـاة االعتبـارات اجلنسـانية تعـين إدمـاج املنظـور اجلنسـاين يف التشـريعات                 . املرأة وشواغلها 

وهي جتعل شواغل وخربات املرأة، فضالً عن شواغل وخربات الرجـل،           . والسياسات والربامج 
بعـــداً أساســـياً يف تصـــميم كافـــة التشـــريعات والسياســـات والـــربامج، ويف تنفيـــذها ورصـــدها 
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رص املرأة والرجل يف احلصـول علـى مـوارد اجملتمـع وفرصـه              وهي تستهدف تكافؤ ف   . وتقييمها
 .ويف االستفادة من تلك املوارد والفرص، هبدف حتقيق النهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني

وملا كان للسياسات والربامج احلكوميـة تـأثري معتـرب علـى رفـاه املـرأة، فـإن مـن املهـم                       - ١٨
 عنــد وضــع السياســات العامــة والــربامج والتشــريعات   مراعــاة االحتياجــات واملنــاظري النســائية 

. وبإدماج املناظري اجلنسانية يف هاتني العمليتني ميكن التوصـل إىل قـرارات أفضـل             . واستعراضها
 ملراعاة االعتبارات اجلنسانية اختـربت يف بضـعة         ‘قائمة مرجعية ’وقد وضعت جلنة املرأة بالفعل      

وسيجرى األخذ بتلك القائمـة تـدرجيياً يف مزيـد          . هاجماالت للسياسة العامة، وجيري اآلن صقل     
 .من جماالت السياسة العامة، بدعم تاٍم من احلكومة

ويعتــرب مجــع البيانــات املوزعــة حســب اجلــنس وتبويبــها أمــراً هامــاً للتحليــل اجلنســاين   - ١٩
، أصـدرت إدارة التعـداد      ٢٠٠١ومنـذ عـام     . وصنع السياسـات املراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية        

واإلحصــاء تقريــرين ســنويني بشــأن اإلحصــائيات الرئيســية املتعلقــة بالنســاء والرجــال يف هونــغ 
وعمالً على زيادة تفهم إسهام املرأة يف كافة اجملاالت، مبا فيهـا التـدبري املنــزيل والعمـل                  . كونغ

 مســح تنــاول أمنــاط اســتخدام النســاء ٢٠٠٢-٢٠٠١التطــوعي غــري املــأجور، أجــري يف عــام 
 مسح آخر بشأن الوظائف الـيت تشـغلها         ٢٠٠٢وأجري يف عام    . للوقت يف االقتصاد  والرجال  

 .النساء يف القطاعني اخلاص وغري احلكومي
ولتيسري إدراج املناظري النسائية يف مراحـل وضـع السياسـة العامـة والتشـريع والتنفيـذ،                  - ٢٠

وحنـن  . الً علـى توعيتـهم    أتيحت برامج تدريب متصلة باجلنسانية للعاملني باخلدمة املدنيـة، عمـ          
هنــدف مــن وراء تعزيــز احلساســية اجلنســانية يف عمليــة صــنع القــرار إىل ضــمان حصــول املــرأة   

 .والرجل على قدم املساواة على املوارد والفرص اجملتمعية وضمان استفادهتم منها
 التمكني

تمــع مــن املهــم عنــد متكــني املــرأة أن نشــركها يف عمليــة صــنع القــرار علــى صــعيد اجمل  - ٢١
وجيـري اآلن اختـاذ تـدابري فعَّالـة لزيـادة اشـتراك املـرأة يف اهليئـات احلكوميـة االستشـارية                  . احمللي

ومـن شـأن تعزيـز اشـتراك        . ، وهذا جـزء هـام مـن هيكـل احلكـم يف هونـغ كونـغ                )٤(والتشريعية
ة تلـك  املرأة أن يتـيح جتلـي اآلراء واملنـاظري النسـائية بشـكل تـام يف عمليـة صـنع القـرار ومراعـا                

وقد طلب إىل كافة املكاتب واإلدارات احلكوميـة        . اآلراء واملناظري مراعاة تامة يف تلك العملية      
ويتوقـع أن   . أن تأخذ يف حسباهنا التكـوين اجلنسـاين عنـد إجـراء تعيينـات يف اجملـالس واللجـان                  

                                                         
ــاك حنــو    )٤(  ــة أو     ٦٠٠هن ــغ تســدي املشــورة إىل احلكوم ــغ كون ــة استشــارية وتشــريعية يف هون  هيئ

ويعـيَّن أعضـاء    . نـغ كونـغ   تضطلع مبهام عامة بصدد طائفة كبرية مـن األمـور املـؤثرة علـى حيـاة املقـيمني يف هو                   
 .اجملتمع احمللي يف تلك اهليئات تقديراً ملا لديهم من دراية فنية وخربة واهتمام باخلدمة العامة
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 عمـل   تتخذ املكاتب واإلدارات تدابري استباقية للبحث عن النسـاء القـادرات علـى اإلسـهام يف               
وقـد بـذل    . اجملتمع احمللي والراغبات يف اإلسهام فيـه، وللتعـرف علـى هـؤالء النسـاء ورعايتـهن                

جهد خاص إلدراج املزيد من املواهب النسائية يف قاعـدة البيانـات الـيت غالبـاً مـا يسـتمد منـها                 
 .املرشحون للمجالس واللجان

تمكني الطيبة يف شـىت قطاعـات       وقد بادرت جلنة املرأة إىل تشجيع وتعزيز ممارسات ال         - ٢٢
فإهنا تشـجع النسـاء علـى املشـاركة     . وبتدعيم اللجنة لوضع مناذج خدمة جديدة   . اجملتمع احمللي 

 . يف أنشطة االعتماد على النفس واملعونة املتبادلة، بدالً من االعتماد على املساعدات
بناء قدرات املرأة علـى     : وتسلم جلنة املرأة بأن متكني املرأة ينطوي على مستويني، مها          - ٢٣

وتسـتهدف  . الصعيد الفـردي؛ وهتيئـة بيئـة مواتيـة داخـل اجملتمـع لكـي تنمـي النسـاء إمكانـاهتن                    
اللجنة مساعدة نسـاء هونـغ كونـغ علـى إجـراء عمليـات اختيـار مدروسـة، وتنميـة إمكانـاهتن                       

 عــن وهتــدف اللجنــة،. وبلــوغ احلــد األقصــى لتلــك اإلمكانــات، ومواجهــة حتــديات املســتقبل 
 .طريق التمكني، إىل السماح للنساء باالشتراك اشتراكاً أوىف يف كافة نواحي احلياة اجملتمعية

 تثقيف اجلمهور
لن تكون جهود احلكومة وجلنة املرأة الراميـة إىل تعزيـز مراعـاة االعتبـارات اجلنسـانية                  - ٢٤

عن املرأة وما حدده هلا مسـبقاً مـن         ومتكني املرأة جهوداً فعَّالة ما مل نعاجل أفكار اجملتمع املسبَّقة           
وملعاجلـة هـذه املشـكالت، أطلقـت جلنـة املـرأة برناجمـاً دعائيـاً                . أدوار وما وضعه هلا من قوالب     

ــلة      ــائل املتصـ ــور باملسـ ــة اجلمهـ ــؤمتراً لتوعيـ ــدت مـ ــالم، وعقـ ــائط اإلعـ ــاق يف وسـ ــع النطـ واسـ
 .باالعتبارات اجلنسانية ولتقليل القولبة اجلنسانية

 ةخدمات للمرأ
جيري تقدمي مصفوفة شاملة من اخلدمات لتلبيـة احتياجـات املـرأة، مبـا فيهـا اخلـدمات           - ٢٥

وفيمـا خيـتص باخلـدمات    . الصحية والتعليمية وخدمات التوظيف وخدمات الرعاية االجتماعية 
الصحية، فإن أحد الركائز اهلامة لسياسة الرعاية الصحية اليت تتبعها احلكومة هو عـدم حرمـان                

والوضـع الصـحي للمـرأة يف       . من العـالج الطـيب املناسـب بسـبب افتقـاره إىل املـال             أي شخص   
هونــغ كونــغ أخــذ يف التحســن املطــرد نظــراً لوجــود خــدمات الرعايــة الصــحية العامــة املتاحــة   

 إىل ١٩٩٧ سـنة يف عـام   ٨٣,٢ للنسـاء مـن   )٥(وقد ازداد املدى العمري املتوقـع    . مبستوى رفيع 
 سـنة للرجـال علـى مـدى الفتـرة           ٧٨,٧ سـنة و   ٧٧,٢ملقارنـة بـــ   ، با ٢٠٠٢ سنة يف عام     ٨٤,٧

                                                         
اســتخدمت هنــا األرقــام املؤقتــة لبيــان املــدى العمــري املتوقــع للنســاء والرجــال ومعــدَّل وفيــات      )٥( 

 .٢٠٠٢األمهات يف عام 
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وكــان معــدَّل . وهــذه أرقــام طيبــة باملقارنــة باألرقــام املســجَّلة يف أكثــر البلــدان تقــدماً . نفســها
ــات ــالغ )٥(وفيـــات األمهـ ــام  ١٠٠ ٠٠٠ لكـــل ٤,٢ البـ ــود حـــي يف عـ  مـــن أدىن ٢٠٠٢ مولـ
 .املعدالت يف العامل

وحتصـل البنـات والبـنني      .  موارد ضخمة حلسـاب التعلـيم      وتضخ احلكومة يف كل سنة     - ٢٦
كمـا تقـدم احلكومـة التعلـيم        . على التعليم األساسي اجملاين اإلجباري على مـدى تسـع سـنوات           

ــات       ــز إمكاني ــودون تطــوير مهــاراهتم ومعــارفهم وتعزي ــدريب ملــن ي املســتمر وفــرص إعــادة الت
كمـا توجـد خـدمات    . ادة التـدريب وتشكل النسـاء غالبيـة املشـتركني يف بـرامج إعـ      . توظيفهم

ــودون احلصــول علــى وظــائف    ــدريب يف جمــال  . توظيــف ملســاعدة مــن ي ويقــدم للجمهــور الت
تكنولوجيــا املعلومــات وحمطــات عمــل احلواســيب، بينمــا تشــكل النســاء فئــة مســتهدفة هامــة    

كمـا توجـد شـبكة أمـان لتلبيـة االحتياجـات األساسـية             . لتمكينهن من جين مثار العصر الرقمي     
 .ملن يعانون من صعوبات مالية
 اخلدمات املتصلة بالتوظيف

متر هونغ كونغ اآلن بعملية إعادة تشكيل اقتصـادي أحدثتـها العوملـة، وأوجـه التقـدم                  - ٢٧
احملــرزة يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات، وانضــمام الصــني إىل منظمــة التجــارة العامليــة، وتوثيــق 

ه العوامــل جمتمعــة جلبــت حتــديات وفرصــاً لنســاء وهــذ. الصــالت باقتصــادات الصــني اجلنوبيــة
وحنـن نـدرك الصـعوبات الـيت        . هونغ كونغ وستخلف آثاراً بعيدة املدى يف جمتمع هونغ كونـغ          

وتتحمـل املـرأة    . تواجهها النساء العـاطالت فيمـا خيـتص بالتمـاس الوظـائف وتطـوير مهـاراهتن               
ــة أســرهتا     ــل يف العمــل ويف رعاي ــة ضــغط مضــاعفاً، يتمث ــاك نســاًء يشــغلن   .العامل ــا أن هن  كم

 .وظائف غري مضمونة وتلزمهن مساعدات لكي يساعدن أنفسهن
ومــا برحــت احلكومــة تعمــل جاهــدة علــى تعزيــز قــدرات املــرأة يف جمــال تكنولوجيــا    - ٢٨

ــدة املتاحــة يف العصــر الرقمــي       ــام الفــرص اجلدي ــن اغتن ــتمكن م ــات لكــي ت ويف إطــار . املعلوم
 جمموعـة مـن     ٢٠٠٠عشـرين الرقميـة، اختـذت احلكومـة منـذ عـام             استراتيجية القرن احلادي وال   

املبادرات لزيادة وعـي املـرأة بتكنولوجيـا املعلومـات وزيـادة ثقتـها وقـدراهتا يف جمـال اسـتخدام                     
وتشمل تلك املبـادرات تـوفري بـرامج التوعيـة اجملانيـة بتكنولوجيـا املعلومـات             . تلك التكنولوجيا 

 حمطـة  ٥ ٠٠٠ية يف جمـال تلـك التكنولوجيـا وتـوفري أكثـر مـن         لتزويد النساء باملهارات األساس   
ويف السـنة  . عمل حاسوبية متصلة باإلنترنـت وموزعـة يف أمـاكن مناسـبة يف شـىت أحنـاء املدينـة                

 ٨٧( مليــون دوالر مــن دوالرات هونــغ كونــغ  ٦٧٧، تنفــق احلكومــة ٢٠٠٣-٢٠٠٢املاليــة 
لتعزيـز الـوعي بتكنولوجيـا املعلومـات        ) يـة مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريك      

 .واستعماهلا يف اجملتمع احمللي
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. كمــا تقــوم احلكومــة بــدور هــام يف تــوفري فــرص التــدريب وإعــادة التــدريب للنســاء   - ٢٩
 ١٠٠ ٠٠٠وعلــى مــدى الســنتني الســابقتني، قــدم جملــس إعــادة تــدريب املــوظفني أكثــر مــن   

وسـاعدت  . لـى حنـو ثالثـة أربـاع تلـك الفـرص           فرصةً للتدريب سنوياً، وقد حصـلت النسـاء ع        
ــة ودورات      ــدورات الدراســية، الــيت تشــمل دورات الكتســاب مهــارات وظــائف معين هــذه ال
لألعمال الكتابية، والتطبيقات احلاسوبية واللغات املهنية، على زيادة قابلية النسـاء للتوظـف يف              

 .هونغ كونغ
سـاعدة واملشـورة اجملانيـة املتعلقـة        كما تقدم احلكومة مصفوفة شـاملة مـن خـدمات امل           - ٣٠

ــى العمــل املناســب      ــات عــن عمــل يف احلصــول عل ــالتوظيف ملســاعدة النســاء الباحث وهــذه . ب
اخلدمات تشمل برناجماً لتوفري العمل املالئم يتـيح مشـورة التوظيـف يف خطـوة واحـدة؛ وإجيـاد            

، وبرناجمـاً رائـداً إلعـادة       العمل املالئـم واإلحالـة إىل بـرامج التـدريب وإعـادة التـدريب املالئمـة               
التوظيــف يســتفيد منــه متوســطو األعمــار، وتعزيــز فــرص العمــل يف القطاعــات الــيت ميكــن أن    

 . تشهد منواً
وتتـــاح للنســـاء شـــاغالت الوظـــائف غـــري املضـــمونة أشـــكال خمتلفـــة مـــن اخلـــدمات  - ٣١

 .واملساعدات ملعاونتهن على جتاوز مصاعبهن وعلى االندماج يف اجملتمع
 ات املقدَّمة لضحايا العنفاخلدم
وتعـاجل إدارة الرعايـة     . يعدَّ العنف املنـزيل واحداً من أكثر املشكالت االجتماعية حدة         - ٣٢

االجتماعية هذه املشـكلة عـن طريـق التنسـيق بـني ختصصـات متعـددة، والتثقيـف اجلمـاهريي،                    
 فريـق   ٢٠٠١ئ يف عـام     وقد أنش . وتنسيق املوارد اجملتمعية، وأنشطة التعرف والتدخل املبكرين      

وذلك بإدماج فـريقني عـاملني كانـا قـائمني          . عامل مشترك بني اإلدارات معين مبكافحة العنف      
واحلكومة تعتمـد إزاء هـذه املشـكالت        . لتحسني معاجلة مسائل العنف املنـزيل والعنف اجلنسي      

ــوارد إضــافية للخــدمات املخ         ــدم م ــا تق ــاً، كم ــدم التســامح إطالق ــى ع ــاً عل صصــة هنجــاً قائم
 .للضحايا، الذين هم يف معظمهم من النساء

ولتعزيــز إجنــاز اخلــدمات، جــرى تــوفري أخصــائيني اجتمــاعيني إضــافيني لثالثــة مراكــز  - ٣٣
جلــوء خمصصــة للنســاء الالئــي يعــانني مــن العنــف املنـــزيل ولوحــدات خــدمات محايــة األســرة     

ومســؤولة عــن معاجلــة والطفــل، وهــذه وحــدات متخصصــة تابعــة إلدارة الرعايــة االجتماعيــة  
حـــاالت إســـاءة معاملـــة الطفـــل وضـــرب الزوجـــات واألزواج واملنازعـــات املتعلقـــة حبضـــانة   

 مركـز جلـوء     ٢٠٠٢وتعزيزاً للدعم املقدم إىل ضحايا العنـف املنــزيل، أنشـئ يف عـام               . األطفال
 ، جـرى التوسـع يف خطـة احليـازة املشـروطة، التابعـة             ٢٠٠١نـوفمرب   /ويف تشرين الثـاين   . إضايف

هليئة اإلسكان، لكي تشمل ضحايا حوادث ضـرب الزوجـات األطـراف يف دعـاوى الطـالق،                 
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أو الالئي بال أبناء أو مل يصحنب أطفـاالً معـالني عنـد مغـادرة بيـوت الزوجيـة، والالئـي يعـانني                       
 .من مشكالت حقيقية ملحة تتعلق باإلسكان، أو الضحايا املناظرين من الرجال

ة واحـدة لضـحايا العنـف اجلنسـي، بـدأت إحـدى املنظمـات               ولتوفري خدمة من مرحل    - ٣٤
) هــو مركــز رينليلــي(غــري احلكوميــة يف تشــغيل مركــز جتــرييب ملعاجلــة أزمــات العنــف اجلنســي  

. بدعم من احلكومة ودعم متويلي من الصندوق االستئماين اخلريي لنادي فرسـان هونـغ كونـغ               
لـى مـدار السـاعة إليصـال اخلـدمات          وتشمل اخلدمات خطاً هاتفياً سـاخناً، وجمموعـة تعمـل ع          

واملعلومات وتوفري االصطحاب، والتدخل يف األزمـات، وإسـداء املشـورة، والعـالج، وترتيـب               
 .ما يلزم للفحص الطيب، واخلدمات القانونية، وما إىل ذلك

كما قامت وحدات خدمات محاية األسرة والطفـل واملنظمـات غـري احلكوميـة بـدور                 - ٣٥
مج للتـدخل ملعاجلـة الضــاربني، تشـمل العمـل اجلمــاعي وخطوطـاً هاتفيــة      ريـادي يف إنشـاء بــرا  

 .ساخنة للرجال تساعد على معاجلة املشكلة من املنبع
 خدمات لآلباء الُعزاب واألمهات العزباوات

ويف هنايـة  . تبدي احلكومة اهتماماً شـديداً برفـاه اآلبـاء الُعـزاب واألمهـات العزبـاوات             - ٣٦
 من جمموع اآلباء الُعـزاب واألمهـات        ٪٨٠، كانت النساء ميثلن     ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول 

العزباوات الذين يتلقون دعماً مالياً حكومياً عن طريق خمطط مسـاعدات الضـمان االجتمـاعي               
ــدعم       . الشــاملة ــاء واألمهــات إىل أشــكال أخــرى مــن ال ــد مــن أســر هــؤالء اآلب ــاج العدي وحيت

ــاعدة خبــالف املســاعدة املاليــة، ولكنــ     ــردد يف التمــاس املعونــة  واملس ولتقليــل االســتبعاد  . ها تت
 ٢٠٠٢مـارس   /االجتماعي هلذه الفئة إىل حده األدىن، بدأت إدارة الرعاية االجتماعيـة يف آذار            

ــزاب واألمهــات       ــاء الُع ــاج االجتمــاعي لآلب ــز اإلدم مشــروعاً إلهنــاء االســتبعاد يســتهدف تعزي
ــة، وتشــجي    ــذين يتلقــون مــدفوعات للرعاي ــاوات ال ــة   العزب عهم علــى االخنــراط يف ســلك العمال

ــاء  ٢ ٣٩٧، كــان ٢٠٠٢ديســمرب /وحبلــول كــانون األول. املدفوعــة األجــر  شخصــاً مــن اآلب
 .العزاب واألمهات العزباوات قد اشتركوا يف هذا املشروع

وفضالً عن مشروع إهناء االستبعاد، بدئ يف خدمات دعٍم لآلباء الُعـزاب واألمهـات              - ٣٧
تلزم هذا حتوالً حنو أسلوب أكثر استباقية يف جمـال تقـدمي اخلـدمات ينطـوي              وقد اس . العزباوات

على السعي إىل إيصال اخلدمات واملعلومـات لألسـر، وتوجيههـا حنـو خـدمات الـدعم املناسـبة         
، وإقامـة شـبكة دعـم مؤلفـة         )أي خدمات التوظيف، وخدمات رعايـة الطفـل، ومـا إىل ذلـك            (

ملنظمات غري احلكوميـة اآلن، كجـزء مـن خـدمات الـدعم             وتدير ا . من هؤالء اآلباء واألمهات   
املعززة هـذه، مخسـة مراكـز للُعـزاب مـن اآلبـاء واألمهـات، بـدعم مـايل مـن احلكومـة، لتقـدمي                         

وهذه عبارة عن مراكـز تنسـيق     . خدمة ودعم مكتملني للمحتاجني من هؤالء اآلباء واألمهات       
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على حدة هبدف مسـاعدة اآلبـاء الُعـزاب         يف جمال توفري حزمة من اخلدمات املناسبة لكل حالة          
واألمهات العزباوات على قهر املشاكل الناجتة عن حالـة عزوبيتـهم، والسـتعادة املرونـة، وبنـاء               
شــبكة اجتماعيــة للــدعم واملعونــة املتبادلــة، ولتحســني قــدرهتم علــى التوظــف واالعتمــاد علــى   

ة الضـغط العصـيب والنفسـي،       وتشمل اخلدمات تثقيف هؤالء اآلباء واألمهات، ومعاجلـ       . النفس
ــة         ــة، واخلــدمات املتعلق ــة بالطفول ــتعلقني بالعناي ــدريب واإلشــراف امل ــري، والت ــف األس والتثقي
بـالتوظيف، ومجاعــات الــدعم، واالتصــال باحملتــاجني مـن اآلبــاء العــزاب واألمهــات العزبــاوات   

 .لعرض املساعدات املبكرة
 اخلدمات املقدمة للنساء الوافدات اجلديدات

لكي تليب حكومة هونغ كونغ احتياجات النساء الوافدات اجلديدات من بـر الصـني،               - ٣٨
فإهنــا تقــوم بــدور تنســيقي وتقــيم شــراكة وثيقــة مــع املنظمــات غــري احلكوميــة لتيســري اإلدمــاج 

وقــد أنشــئت جلنــة توجيهيــة معنيــة باخلــدمات املقدمــة إىل  . املبكــر الســلس يف صــفوف اجملتمــع
.  لتقدمي توجيهات سياسة عامة بشـأن اخلـدمات املقدمـة إىل هـذه الفئـة       القادمني حديثاً، وذلك  

وتقدم املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة جمموعـة كـبرية مـن اخلـدمات، مـن قبيـل اإلرشـاد                       
املتعلق بالتوظيف، والدورات التدريبيـة املتعلقـة بـالتوظيف، وبـرامج التوجيـه، وتعلـيم اللغـات،                  

ربيــة الوالديــة، وخــدمات املشــورة واإلحالــة اهلادفــة إىل تقليــل       وبــرامج التربيــة األســرية والت  
مشكالت التكيف وتعزيز االعتماد على النفس لدى النساء الوافدات من بـر الصـني إىل هونـغ         

وجتري مسوح منتظمة بشأن الوافدين اجلدد للتعرف علـى احتياجـاهتم مـن             . كونغ للعيش فيها  
تمعـي هبـدف تعزيـز تقبـل اجملتمـع احمللـي للوافـدين              وجيري تنظـيم بـرامج للتثقيـف اجمل       . اخلدمات
 .حديثاً
ــباط - ٣٩ ــر /ويف ش ــدات     ٢٠٠١فرباي ــاء الواف ــة إىل النس ــدعم املقدم ــززت خــدمات ال ، تع

اجلديدات بعد إنشاء أربعة مراكز إضـافية معنيـة مبرحلـة مـا بعـد اهلجـرة، وبـذلك بلـغ جممـوع                       
علـى تـوفري جهـود املسـاعدة املبكـرة وتعزيـز            وهذه املراكز تركـز اهتمامهـا       . تلك املراكز مثانية  

كما تنشر إدارة املنطقة كتيباً به معلومات عن شىت اخلدمات، لتمكني الوافـدين             . شبكة الدعم 
ــد الضــرورة    ، أنشــئ مركــزان  ١٩٩٧ويف عــام . اجلــدد مــن االســتفادة مبختلــف اخلــدمات عن

ــدمي مصــفو       ــك هبــدف تق ــوجيههم، وذل ــدين اجلــدد وت ــف الواف ــدان لتوظي ــن  جدي ــاملة م فة ش
ً وقد خففت شـروط اإلقامـة       .خدمات التوظيف تالئم احتياجات كل من الوافدات اجلديدات       

احملددة للحصول على إسـكان حكـومي، وذلـك ملسـاعدة الوافـدات اجلديـدات اللـوايت يعـانني                   
 .مشكالت يف اإلسكان بسبب التغريات غري املتوقعة يف أوضاعهن األسرية

 اء املعوقاتاخلدمات املقدمة إىل النس
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هتدف احلكومة إىل إتاحة الفرص املتكافئة للمعـوقني وإىل إشـراكهم يف اجملتمـع احمللـي              - ٤٠
ولـتمكني النسـاء املعوقـات مـن االشـتراك التـام يف حيـاة اجملتمـع احمللـي، نشـطت                     . إشراكاً تامـاً  

بسـبب اإلعاقـة،   ويتيح التشريع املتعلق بالتمييز   . احلكومة لتشجيع وجود بيئة خالية من العوائق      
، احلماية للمعـوقني مـن التمييـز أو التحـرش أو الـتحقري              ١٩٩٦الذي دخل حيز التنفيذ يف عام       

يف جماالت تشمل التوظيف، والسـكن، والتعلـيم، والوصـول إىل أمـاكن العمـل، والشـراكات،                 
 .والتدريب املهين، واألندية، واملنظمات الرياضية

عوقات من احلكومة واملنظمـات غـري احلكوميـة، علـى         وخدمات التأهيل املقدمة إىل امل     - ٤١
الســواء، تشــمل اتقــاء العجــز وتقييمــه، والتأهيــل الطــيب، والتــدريب قبــل االلتحــاق باملدرســة،   

ــل االجتمــاعي     ــدريب املهــين، والتأهي ــل واخلــاص، والت ــيم املتكام ــة يف  . والتعل وتنشــط احلكوم
اجلمهـور وتعـزز قبولـه للمعـوقني يف          لكـي تـثري اهتمـام        “جمتمع للجميـع  ”التشجيع على نشوء    

وإذ تعزز احلكومـة االعتمـاد علـى الـنفس، فإهنـا تشـجع بصـورة نشـطة توظيـف               . اجملتمع احمللي 
املعوقني دون قيود، وذلك بواسطة مبادرات جديـدة خمتلفـة مـن قبيـل مبـادرة خدمـة التنسـيب                     

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . هاملتكامل القائم علـى املسـاعدة الذاتيـة وخطـة اإلحلـاق التجـرييب مبوجـ               
تعاونت احلكومة مع أرباب العمل لتوفري فرص التدريب يف أثناء العمل فضـالً عـن تقـدمي مـنح         

كمـا  . مالية أوَّلية إىل املنظمات غري احلكوميـة إلنشـاء مشـاريع جتاريـة صـغرية توظـف املعـوقني          
 .أتيحت برامج للتوعية بتكنولوجيا املعلومات والتدريب عليها

 يف العمل مع اجملتمع احمللي من أجل حتسني أحوال املرأةالشراكة 
تعترف حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وجلنة املـرأة باإلسـهام اهلـام الـذي               - ٤٢

يقدمــه القطــاع غــري احلكــومي واجلماعــات اجملتمعيــة للنــهوض مبصــاحل املــرأة يف هونــغ كونــغ،   
 وحنــن ملتزمــون بالعمــل مــع كافــة قطاعــات .وإضــافة إىل ذلــك فإهنمــا يقــدران ذلــك اإلســهام

وألجل اعتماد هنج أكثر اتساماً بالطابع النظامي، تقـوم جلنـة           . اجملتمع احمللي خلدمة هذه القضية    
املــرأة بوضــع منــوذج للتعــاون املشــترك مــع القطــاع غــري احلكــومي بشــأن مســائل حمــددة ذات    

 .أولوية
تمعية والقطـاع اخلـاص واحلكومـة، أنشـئ         ولتعزيز اجلهود املشتركة بني اجلماعات اجمل      - ٤٣

 صـندوق لالسـتثمار اجملتمعـي واإلشـراك، وذلـك هبـدف تكـوين مـوارد بشـرية                   ٢٠٠٢يف عام   
وهـذا الصـندوق   . اجتماعية ومـواالة تشـجيع وجـود جمتمـع متعـاطف متماسـٍك يبـدي الرعايـة               

يهـا اجلماعـات النسـائية      مبـا ف  (يقدم التمويل األوَّيل للمشاريع اليت تستهلها اجلماعـات اجملتمعيـة           
ويهـدف الصـندوق إىل حتقيـق أهدافـه بتشـجيع حلـول             . والقطاع اخلاص ) ووكاالت اخلدمات 
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من القاعدة إىل القمة تشجع على تطوير الثـروة البشـرية االجتماعيـة، وبتعزيـز املشـاريع احملليـة                    
 .واملشاريع اجملتمعية القائمة على صعيد اإلقليم

ونغ كونغ شـوطاً طـويالً علـى طريـق التقـدم يف العقـود القليلـة                 وقد قطعت املرأة يف ه     - ٤٤
ولكن األمر يستلزم حتقيق املزيد يف هـذا الصـدد، ال سـيما يف مواجهـة العوملـة وقـدوم                     . املاضية

وتلتــزم حكومــة منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة التزامــاً تامــاً بتعزيــز . ‘االقتصــاد اجلديــد’
وحنن نتطلع إىل العمل يف تعاون وثيق مع كافـة قطاعـات        . ونغمصاحل ورفاه النساء يف هونغ ك     

 .اجملتمع احمللي لتحقيق هذه األهداف
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 اجلزء األول
 السمات العامة ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

 األرض والبشر
 السكان حسب اجلنس )أ(

#٢٠٠٢هناية ٢٠٠٢منتصف ٢٠٠١ة هناي٢٠٠١منتصف٢٠٠٠هناية ٢٠٠٠منتصف١٩٩٩منتصف ١٩٩٢منتصف ١٩٨٧منتصف اجلنس

 )باملاليني( )باملاليني( )باملاليني( )باملاليني( )باملاليني( )باملاليني( )باملاليني( )باملاليني( )باملاليني( 

 ٣،٣ ٣،٣ ٣،٣ ٣،٣ ٣،٣ ٣،٣ ٣،٣ ٢,٩ ٢,٩ الذكور

 ٣،٥ ٣,٥ ٣,٥ ٣,٤ ٣,٤ ٣,٤ ٣،٣ ٢,٩ ٢,٧ اإلناث

 ٦,٨ ٦,٨ ٦،٨ ٦,٧ ٦,٧ ٦,٧ ٦،٦ ٥,٨ ٥,٦ اجملموع

 أرقام مؤقتة# 

 السكان حسب الفئة العمرية واجلنس )ب(
     النسبة املئوية للسكان   اجلنس الفئة العمرية

 #٢٠٠٢هناية  ٢٠٠٢منتصف ٢٠٠١هناية  ٢٠٠١منتصف ٢٠٠٠هناية  ٢٠٠٠منتصف ١٩٩٩منتصف ١٩٩٢منتصف ١٩٨٧منتصف  
 ٨,٢ ٨,٣ ٨,٤ ٨,٥ ٨,٦ ٨،٨ ٩,١ ١٠,٦ ١١,٧ ذكور دون
 ٧،٧ ٧,٨ ٧,٩ ٧,٩ ٨,٠ ٨,٢ ٨,٤ ٩،٩ ١٠,٨ إناث ١٥
 ٢,٦ ٢,٦ ٢,٧ ٢,٧ ٢,٨ ٢,٩ ٢,٩ ٢,٩ ٣،٣ ذكور ١٨-١٥
 ٢,٥ ٢,٥ ٢,٥ ٢,٦ ٢,٦ ٢,٧ ٢,٧ ٢,٧ ٣,٠ إناث 
 ١٠,٨ ١١,٠ ١١,١ ١١,٢ ١١,٤ ١١,٦ ١١,٩ ١٣,٥ ١٥,٠ ذكور )١٨-٠(

 ١٠,٢ ١٠,٣ ١٠,٤ ١٠,٥ ١٠,٦ ١٠,٨ ١١,١ ١٢,٦ ١٣,٨ إناث 
 ٣٢,٣ ٣٢,٤ ٣٢,٥ ٣٢,٥ ٣٢,٥ ٣٢,٥ ٣٢,٥ ٣٣,٣ ٣٣,١ ذكور ٦٤-١٩
 ٣٥,٠ ٣٤,٩ ٣٤,٨ ٣٤,٦ ٣٤,٤ ٣٤,١ ٣٣,٦ ٣١,٦ ٣٠,٢ إناث 
 ٥,٤ ٥,٣ ٥,٢ ٥,٢ ٥,١ ٥,٠ ٤,٩ ٤,٠ ٣,٤ ذكور  فأكثر٦٥
 ٦,٣ ٦,٢ ٦,١ ٦,٠ ٦,٠ ٥,٩ ٥,٨ ٥,٠ ٤,٥ إناث 

مجيـــع الفئـــات 
 العمرية

 )٦(٤٨,٥ ٤٨,٦ ٤٨,٨ ٤٨,٩ ٤٩,٠ ٤٩,٢ ٤٩,٤ ٥٠,٨ ٥١,٤ ذكور

 ٥١,٥ ٥١,٤ ٥١,٢ ٥١,١ ٥١,٠ ٥٠,٨ ٥٠,٦ ٤٩,٢ ٤٨,٦ إناث 
 أرقام مؤقتة#

                                                         
وقبـل  . ”السـكان املقـيمني  “التقديرات السكنية استناداً إىل  ، وضعت   ٢٠٠٠أغسطس  /منذ آب   )٦( 

، وهو هنج يأخـذ يف احلسـبان كافـة املقـيمني            ”األمر الواقع املمتد  “ذلك، كانت هذه التقديرات تستند إىل هنج        
وعلى هذا األساس نقحنا اإلحصـائيات      . الدائمني وغري الدائمني والزوار يف هونغ كونغ يف نقطة زمنية مرجعية          

 . فصاعدا١٩٩٦ًكانية واإلحصائيات املرتبطة هبا منذ عام الس
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 )٧() سنة فأكثر١٥ملن بلغوا من العمر (التحصيل العلمي  )ج(
 النسبة املئوية التحصيل العلمي

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٦ ١٩٩١ ١٩٨٦ 
 اإلناث لذكورا اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور 

روضــة /دون دراســة
 األطفال

١٠,٢ ٣,٤ ١٢,٠ ٤,٦ ١٣,٨ ٥,١ ١٨,٥ ٧,١ ٢١,٦ ٧,٠ 

 ٢١,٣ ٢٠,٧ ٢٠,٦ ٢٠,٤ ٢٢,٦ ٢٢,٧ ٢٤,٣ ٢٦,١ ٢٧,٧ ٣٠,٨ االبتدائي
 ٦٨,٥ ٧٥,٩ ٦٧,٤ ٧٥,٠ ٦٣,٦ ٧٢,٢ ٥٧,٢ ٦٦,٨ ٥٠,٧ ٦٢,٢ الثانوي وما فوقه

           
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ 

 
 )٨(معدَّل اإلملام بالقراءة والكتابة )د(

 .٪٩٣,٠ :٢٠٠٢؛ ٪٩٢,٧: ٢٠٠١؛ ٪٩٢,٤: ٢٠٠٠؛ ٪٩٠,٤: ١٩٩٦؛ ٪٨٥,٧: ١٩٨٤

الــذين بلغــوا اخلامســة فــأكثر، مــوزعني ) باســتثناء الــبكم(النســبة املئويــة للســكان  )هـ(
 اللهجة املعتادة/حسب اللغة 

 ةالنسبة املئوي  
 )٩(٢٠٠١ ١٩٩٦ ١٩٩١ اللهجة املعتادة/اللغة

 ٨٩,٢ ٨٨,٧ ٨٨,٧ الكانتونية
 ٠,٩ ١،١ ١،١ البوتونغوا

 ٥،٥ ٥,٨ ٧,١ هلجات صينية أخرى
 ٣,٢ ٣,١ ٢،٢ اإلنكليزية

 ١,٢ ١,٣ ١,٠ لغات أو هلجات أخرى
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ 

                                                         
 مستمدة من التعداد السكاين اجلـاري يف هـاتني السـنتني،            ٢٠٠١و١٩٩١األرقام اخلاصة بعامي      )٧( 

.  فإهنما مستمدتان من تعدادات فرعية متعلقة بكل من السنتني١٩٩٦ و١٩٨٦أما اإلحصائيات املتعلقة بعامي  
 .، فإهنا مستمدة من املسح العام لألسر املعيشية٢٠٠٢ات عام وفيما خيتص بإحصائي

 سـنة فـأكثر ممـن    ١٥يشري معدَّل اإلملام بالقراءة والكتابة إىل نسبة األشخاص البالغني مـن العمـر                )٨( 
 .واألرقام مستمدة من املسح العام لألسر املعيشية. حصلوا على التعليم يف املرحلة االبتدائية أو ما فوقها

 . غري متاحة٢٠٠٢األرقام املتعلقة بعام   )٩( 
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 املعدالت األوَّلية للوالدات والوفيات )و(
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ٨١٩٩ ١٩٩٢ ١٩٨٧# 

 ٧,١ ٧,٢ ٨,١ ٧,٨ ٨,١ ١٢,٣ ١٢,٦ ) من السكان١ ٠٠٠لكل (معدَّل الوالدات األوَّيل 
 ٥,٠ ٥,٠ ٥,١ ٥,٠ ٥,٠ ٥,٣ ٤,٨ ) من السكان١ ٠٠٠لكل (معدَّل الوفيات األوَّيل 

        أرقام مؤقتة# 
 
 )عدد السنوات(العمر املتوقع عند الوالدة  )ز(

 #٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ٩٩٢١ ١٩٨٧ اجلنس
 ٧٨,٧ ٧٨,٤ ٧٨,٠ ٧٧,٧ ٧٧,٤ ٧٤,٨ ٧٤,٢ الذكور
 ٨٤,٧ ٨٤,٦ ٨٣,٩ ٨٣,٢ ٨٣,٠ ٨٠,٧ ٧٩,٧ اإلناث

       أرقام مؤقتة#
 
 ) مولود حي١ ٠٠٠لكل (معدَّل وفيات الرضَّع  )ح(

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٢ ١٩٨٧# 
 ٢,٤ ٢,٦ ٣,٠ ٣,١ ٣,٢ ٤,٨ ٧,٤ 
       قام مؤقتةأر# 

 
 ) مولود مسجل حيا١٠٠ً ٠٠٠عدد الوفيات لكل (معدَّل وفيات األمهات  )ط(

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ )١٠(٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٢ ١٩٨٧# 
 ٤,٢ ٢,٠ ٥,٦ ٢,٠ ١,٩ ٥،٥ ٤,٣ 
       أرقام مؤقتة# 

 
 

                                                         
ــادة احلــادة علــى حنــو ظــاهر يف عــام      )١٠(  ــة ضــئيلة األعــداد ٢٠٠٠متثــل الزي ، ١٩٩٩ويف عــام .  دال

 حالــة والدة ٥٣ ٧٢٠، كانــت هنــاك ٢٠٠٠ويف عــام .  حالــة والدة وحالــة وفــاة واحــدة ٥٠ ٥١٣ُســجلت 
.  حالـة والدة ُمسـجَّلة وحالـة وفـاة واحـدة       ٤٩ ١٤٤ ، كانـت هنـاك    ٢٠٠١ويف عـام    . ُمسجَّلة وثالث وفيـات   

 . حالة والدة ُمسجَّلة وحاليت وفاة٤٨ ١١٩، كانت هناك ٢٠٠٢ويف عام 
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 معدَّل اخلصوبة )ي(
 ١١(٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٢ ١٩٨٧( 

باســــتثناء - امــــرأة١ ٠٠٠لكـــل  (معـــدَّل اخلصــــوبة العــــام  
ــارهن بــني   -خادمــات املنــازل األجنبيــات    ١٥تتــراوح أعم

 ) سنة٤٩و

٢٦,٢ ٢٩,٥ ٢٨,١ ٢٩,٣ ٤٦,٣ ٤٧,٩ 

 
 النسبة املئوية ألرباب األسر املعيشية، حسب اجلنس )ك(

 )١٢(٢٠٠١ ١٩٩٦ ١٩٩١ ١٩٨٦ اجلنس
 ٧١,٢ ٧٢,٨ ٧٤,٣ ٧٣,٠ ذكور
 ٢٨,٨ ٢٧,٢ ٢٥,٧ ٢٧,٠ إناث

 )١٣()كنسبة مئوية(ل البطالة معدَّ )ل(
٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٢ ١٩٨٧ 
٧,٣ ٥,١ ٤,٩ ٦,٢ ٤,٧ ٢,٠ ١,٧ 

 
 معدَّل التضخَّم )م(

 )١٤(املؤشر املركب ألسعار االستهالك ‘١’ 
 )٪(معدَّل التغري السنوي يف املؤشر املركب ألسعار االستهالك السنة

١٠,٢  ١٩٩٠ 
١١,٦  ١٩٩١ 
٩,٦  ١٩٩٢ 

                                                         
 ٢٠٠١ إىل   ١٩٨٧اقترن االخنفاض يف معدَّل اخلصوبة العام على مـدى الفتـرة املمتـدة مـن عـام                    )١١( 

ات احليـة األوىل، وإنقـاص الـوالدات املتـأخرة يف           بعدد من العوامل اليت من قبيل إرجاء الـزواج، وإرجـاء الـوالد            
 . غري متاح٢٠٠٢والرقم املتعلق بعام . الترتيب، واملناخ االقتصادي غري املوايت

 . غري متاحة٢٠٠٢األرقام املتعلَّقة بعام   )١٢( 
نة املتوسطات اخلاصة بالتقديرات مستمدة من مسوح األسر املعيشية العامة الفصلية لفصول السـ              )١٣( 
 .األربعة
 مــن أســر هونــغ كونــغ ٪٩٠املؤشــر املركــب ألســعار االســتهالك مســتند إىل أمنــاط إنفــاق حنــو    )١٤( 

 دوالر من دوالرات هونغ كونغ يف فتـرة         ٦٥ ٩٩٩ و ٤ ٥٠٠املعيشية اليت تراوح متوسط إنفاقها الشهري بني        
نــاظر تقريبــاً مــدى إنفــاق  وهــذا ي. ٢٠٠٠ســبتمرب / حــىت أيلــول١٩٩٩أكتــوبر /األســاس، وهــي تشــرين األول

 .٢٠٠٢دوالر من دوالرات هونغ كونغ بأسعار ٦٢ ٧٠٠ إىل ٤ ٣٠٠شهري من 
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 )٪(معدَّل التغري السنوي يف املؤشر املركب ألسعار االستهالك السنة
٨،٨  ١٩٩٣ 
٨،٨  ١٩٩٤ 
٩,١  ١٩٩٥ 
٦,٣  ١٩٩٦ 
٥,٨  ١٩٩٧ 
٢,٨  ١٩٩٨ 
٤,٠-  ١٩٩٩ 
٣,٨-  ٢٠٠٠ 
١,٦-  ٢٠٠١ 
٣,٠-  ٢٠٠٢ 

 
 

 .معدَّل امتصاص التضخم املتضمَّن يف الناتج احمللي اإلمجايل ‘٢’ 
 ٪)(معدَّل التغري السنوي )١٠٠=٢٠٠٠( سنة معامل امتصاص التضخَّم

٧,٤ ٧١,٠ ١٩٩٠ 
٩,٢ ٧٧,٥ ١٩٩١ 
٩,٥ ٨٤,٩ ١٩٩٢ 
٨,٥ ٩٢,١ ١٩٩٣ 
٦,٩ ٩٨,٥ ١٩٩٤ 
٢,٥ ١٠١,٠ ١٩٩٥ 
٥,٨ ١٠٦,٩ ١٩٩٦ 
٥,٧ ١١٣,٠ ١٩٩٧ 
٠,٢ ١١٣,٢ ١٩٩٨ 
٥,٨- ١٠٦,٦ ١٩٩٩ 
٦,٢- ١٠٠,٠ ٢٠٠٠ 
١,٤- ٩٨,٦ ٢٠٠١ 
٢,٧- ٩٥,٩ ٢٠٠٢ 
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 ٢٠٠٢ إىل ١٩٩٠الناتج احمللي اإلمجايل للفترة من  )ن(

 السنة
مباليني (السوق اجلارية بأسعار 

 )١٥()دوالرات الواليات املتحدة

) ٢٠٠٠(بأسعار السوق الثابتة 
مباليني دوالرات الواليات (

 )١٦()املتحدة
١٠٦ ٢٣٦ ٧٥ ٤٤٢ ١٩٩٠ 
١١٢ ٤٨٦ ٨٧ ١٥١ ١٩٩١ 
١٢٠ ٣٥٨ ١٠٢ ٢٢٤ ١٩٩٢ 
١٢٨ ٠٨١ ١١٧ ٩٩٥ ١٩٩٣ 
١٣٥ ٢٤٢ ١٣٣ ٢٥٢ ١٩٩٤ 
١٤٠ ٣٥٢ ١٤١ ٧٠٩ ١٩٩٥ 
١٤٦ ٤٣٤ ١٥٦ ٥٧٢ ١٩٩٦ 
١٥٣ ٧٠٣ ١٧٣ ٦٦٩ ١٩٩٧ 
١٤٦ ٠٠٩ ١٦٥ ٢٤٩ ١٩٩٨ 
١٥٠ ٧٤٤ ١٦٠ ٦٢٦ ١٩٩٩ 
١٦٥ ٣٦٢ ١٦٥ ٣٦٢ ٢٠٠٠ 
١٦٦ ٢٤١ ١٦٣ ٩٩٥ ٢٠٠١ 
١٦٩ ٩٨٢ ١٦٢ ٩٨٠ ٢٠٠٢ 

 
 نصيب الفرد من الدخل )س(

 )٢٠٠٢-١٩٩٠نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل للفترة ( 

 السنة
ــوق اجلاريــــــــ   ــعار الســــــ ة بأســــــ

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
) ٢٠٠٠(بأسعار السوق الثابتـة     

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
١٨ ٦٢٣ ١٣ ٢٢٥ ١٩٩٠ 
١٩ ٥٥٦ ١٥ ١٥١ ١٩٩١ 
٢٠ ٧٥٠ ١٧ ٦٢٣ ١٩٩٢ 

                                                         
ــت يف أب  )١٥(  ــي      ٢٠٠٢أغســطس /أجري ــاتج احملل ــيح رئيســي لسلســلة الن ــة أســفرت عــن تنق  عملي
 .١٩٩٠من  بدالً ٢٠٠٠كما عدَّلت سنة األساس للناتج احمللي اإلمجايل بأسعار السوق الثابتة إىل . اإلمجايل
) ٢٠٠٠(باستعمال سعر الصرف لكل سنة لتحويل الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار السوق الثابتـة                )١٦( 

 .٢٠٠٢ إىل ١٩٩٠للفترة من 
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 السنة
ــوق اجلاريــــــــ   ــعار الســــــ ة بأســــــ

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
) ٢٠٠٠(بأسعار السوق الثابتـة     

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
٢١ ٧٠٥ ١٩ ٩٩٦ ١٩٩٣ 
٢٢ ٤٠٨ ٢٢ ٠٧٨ ١٩٩٤ 
٢٢ ٧٩٩ ٢٣ ٠١٩ ١٩٩٥ 
٢٢ ٧٥٤ ٢٤ ٣٢٩ ١٩٩٦ 
٢٣ ٦٨٦ ٢٦ ٧٦٢ ١٩٩٧ 
٢٢ ٣١٣ ٢٥ ٢٥٣ ١٩٩٨ 
٢٢ ٨١٨ ٢٤ ٣١٣ ١٩٩٩ 
٢٤ ٨١١ ٢٤ ٨١١ ٢٠٠٠ 
٢٤ ٧٢٠ ٢٤ ٣٨٦ ٢٠٠١ 
٢٥ ٠٤٥ ٢٤ ٠١٤ ٢٠٠٢ 

 
حكومــة منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة غــري مدينــة بــديون   : الــدين اخلــارجي )ع(

 خارجية 
 التركيب اإلثين لسكان هونغ كونغ )ق(

 ٢٠٠١السكان حسب اجملموعة اإلثنية يف عام  
 النسبة املئوية من اجملموع اجلنسان معاً اإلناث الذكور ة اإلثنيةاجملموع
 ٩٤,٩ ٦ ٣٦٤ ٣ ١٦٣ ٣ ٢٠٢ صينية 

 ٥,١ ٣٤٤ ٢٦١ ٨٣ غري صينية
     :من بينها
 ٢,١ ١٤٣ ١٣٥ ٧ فلبينية

 ٠,٨ ٥٠ ٤٩ ١ إندونيسية
 ٠,٣ ١٩ ٧ ١٢ بريطانية
 ٠,٣ ١٩ ٩ ٩ هندية
 ٠,٢ ١٤ ١٣ ١ تايلندية
 ٠,٢ ١٤ ٧ ٨ يةيابان
 ٠,٢ ١٣ ٥ ٧ نيبالية
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 النسبة املئوية من اجملموع اجلنسان معاً اإلناث الذكور ة اإلثنيةاجملموع
 ٠,٢ ١١ ٤ ٧ باكستانية

 ٠,٩ ٦١ ٣١ ٣١جمموعات إثنية أخرى
 ١٠٠,٠ ٦ ٧٠٨ ٣ ٤٢٣ ٣ ٢٨٥ اجملموع

 
 اهليكل السياسي العام 

 الوثيقة الدستورية
 مــن دســتور مجهوريــة ٦٢ مــن املــادة ١٣ والفقــرة الفرعيــة ٣١وفقــاً ألحكــام املــادة  - ٢

ة، والقرارات ذات الصلة اليت اختذها املؤمتر الشـعيب الـوطين يف اجللسـة الثالثـة مـن                الصني الشعبي 
 ١٩٩٧يوليــه / متــوز١، أنشــئت يف ١٩٩٠إبريــل / نيســان٤الــدورة الســابعة لــذلك املــؤمتر يف  

وأصبح القـانون األساسـي لتلـك       . منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة جلمهورية الصني الشعبية       
ــة  ــة اإلداريـ ــارياً يف املنطقـ ــة سـ ــه / متـــوز١اخلاصـ ــدأ . ١٩٩٧يوليـ ــار مبـ ــد ”ويف إطـ بلـــد واحـ

، ال ميـارس النظـام االشـتراكي وال السياسـات االشـتراكية يف تلـك املنطقـة اإلداريـة                    “ونظامان
اخلاصة ويبقى النظام الرأمسايل وطريقة العيش السابقان يف هونغ كونغ دون تغـيري ملـدة مخسـني         

 .صورة من القانون األساسيوترد يف املرفق األول . سنة
 جتسـيداً تامـاً، حيـدد القـانون األساسـي اإلطـار       “بلد واحد ونظامـان ”ولتجسيد مبدأ   - ٣

؛ )الفصـل الثـاين   (العام للعالقـة بـني السـلطات املركزيـة ومنطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة                    
يكـل السياسـي    ؛ واهل )الفصـل الثالـث   (واحلقوق والواجبات األساسية للمقيمني يف هونغ كونـغ         

؛ وكل من النظام االقتصادي واملايل واالجتمـاعي ملنطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة         )الفصل الرابع (
؛ وتفسـري  )الفصـل السـابع  (؛ وتسيريها للشؤون اخلارجية     )الفصالن اخلامس والسادس  (اخلاصة  

 ).الفصل الثامن(القانون األساسي وتعديله 
 :لى ما يليوينص القانون األساسي، فيما ينص، ع - ٤

متــارس منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة درجــة عاليــة مــن احلكــم الــذايت   )أ( 
باستثناء ما يتعلق بالدفاع والشؤون اخلارجية، وهـي تتمتـع بسـلطات تنفيذيـة              

. وتشــريعية وبســلطة قضــائية مســتقلة، مبــا يف ذلــك البــت النــهائي يف القضــايا  
تلك املنطقـة اخلاصـة حمكمـة الـنقض     وتتوىل سلطة البت النهائي يف القضايا يف       

 املنشأة يف املنطقة؛
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ــة         )ب(  ــغ اإلداري ــغ كون ــة هون ــريعية ملنطق ــة التش ــة واهليئ ــألف الســلطات التنفيذي تت
 اخلاصة من املقيمني الدائمني يف هونغ كونغ؛

سيســتمر العمــل بــالقوانني الــيت كانــت ســاريةً مــن قبــل يف هونــغ كونــغ، أي    )ج( 
 الوالية االنصافية، والتشـريعات، والتشـريعات الثانويـة،         القانون العام، وقواعد  

والقــانون العــريف، وذلــك باســتثناء مــا يتعــارض منــها مــع القــانون األساســي،   
 ورهناً بأية تعديالت تضعها اهليئة التشريعية للمنطقة اإلدارية اخلاصة؛

بيَّنــة يف لــن تنطبــق يف املنطقــة اإلداريــة اخلاصــة قــوانني وطنيــة عــدا القــوانني امل   )د( 
املرفق الثالث بالقـانون األساسـي، وتطبـق القـوانني املـذكورة فيـه تطبيقـاً حمليـاً           

وجيـوز للجنـة الدائمـة للمـؤمتر الشـعيب          . عن طريق تشريعات تصـدرها املنطقـة      
الوطين اإلضافة إىل قائمـة القـوانني الـواردة يف املرفـق الثالـث أو احلـذف منـها                   

ة بالقــانون األساســي التابعــة للمنطقــة اإلداريــة  بعــد التشــاور مــع اللجنــة املعنيَّــ 
 اخلاصة وحكومة املنطقة؛

جيوز ملنطقة هونغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة أن ُتسـري شـؤوهنا اخلارجيـة املناسـبة              )هـ( 
هونــغ كونــغ، التابعــة   ”وجيــوز للمنطقــة اخلاصــة، مســتعملة اســم     . بنفســها
ات مـع دول ومنـاطق   ، أن تقيم وتطور عالقات وأن تربم وتنفذ اتفاقـ      “للصني

ــة ومــع املنظمــات الدوليــة ذات الصــلة يف اجملــاالت املناســبة، مبــا فيهــا         أجنبي
اجملــــاالت االقتصــــادية والتجاريــــة واملاليــــة والنقديــــة واملالحيــــة واالتصــــالية  

 والسياحية والثقافية والرياضية؛
 منفصـالً  تبقى منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة مينـاًء حـراً وإقليمـاً مجركيـاً               )و( 

وتصــدر منطقــة . وســيكون تــدفق رأس املــال فيهــا حــراً. ومركــزاً ماليــاً دوليــاً
 هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة عملتها اخلاصة هبا وتديرها؛

تضــع منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة سياســاهتا املتعلقــة بتنميــة التعلــيم،   )ز( 
ــدمات االجتم    ــل، واخلـ ــة، والعمـ ــة، والرياضـ ــم، والثقافـ ــع  والعلـ ــة، ويتمتـ اعيـ

 املقيمون يف هونغ كونغ حبرية املعتقد الديين؛
يتمتع املقيمون يف هونغ كونغ مبجموعة كبرية من احلريـات واحلقـوق، وهـذا               )ح( 

اإلطـار القـانوين العـام      ”جانب سيجري تناوله باستفاضة حتت الفـرع املعنـون          
 ؛“حلماية حقوق اإلنسان
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يان أحكــام العهــد الــدويل اخلــاص    يســتمر، فيمــا يتعلــق هبونــغ كونــغ، ســر      )ط( 
بــاحلقوق املدنيــة والسياســية، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية        
واالجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية، وجيـري تنفيـذ تلـك األحكـام             

 .بواسطة قوانني منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة
 نظام احلكم

 التطور الدستوري
األساسي على التطور الدسـتوري ملنطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة               ينص القانون    - ٥

وهـو يقضـي بـأن يكـون اهلـدف          . ٢٠٠٧ إىل   ١٩٩٧على مدى عشر سنوات، هي السـنوات        
 . النهائي انتخاب الرئيس التنفيذي وأعضاء اجمللس التشريعي باالقتراع العام

ويسـاعده  . هـو رئـيس املنطقـة     والرئيس التنفيذي ملنطقة هونغ كونغ اإلداريـة اخلاصـة           - ٦
واجمللـس التشـريعي ملنطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة           . يف صنع السياسات اجمللس التنفيـذي     

فهــو يســن القــوانني أو يعــدَّهلا أو يبطلــها، كمــا يقــر الضــرائب   -هــو اهليئــة التشــريعية للمنطقــة 
منشـأة  -قاطعـات وهنـاك جمـالس للم    . والنفقات العامة، ويطـرح األسـئلة بشـأن عمـل احلكومـة           

وهــي تقــدم املشــورة بشــأن إدارة املقاطعــات - مــن القــانون األساســي٩٨ و٩٧وفقــاً للمــادتني 
 .وهناك هيئة قضائية مستقلة.  وغري ذلك من الشؤون

 الرئيس التنفيذي
يـنص القـانون األساســي علـى اختيـار الــرئيس التنفيـذي ملنطقـة هونــغ كونـغ اإلداريــة         - ٧

ريــق مشــاورات جتــري حمليــاً، وعلــى تعيينــه بقــرار مــن حكومــة   اخلاصــة باالنتخــاب أو عــن ط
وحتــدد طريقــة اختيــار الــرئيس التنفيــذي يف ضــوء احلالــة الســائدة فعليــاً يف    . الشــعب املركزيــة

واهلــدف النــهائي . منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة ووفقــاً ملبــدأ التقــدم التــدرجيي املــنظم  
قتراع العـام بنـاًء علـى تسـمية مـن جلنـة ترشـيح ذات               املرجتى هـو اختيـار الـرئيس التنفيـذي بـاال          

 .طابع متثيلي عام، وذلك وفقاً لإلجراءات الدميقراطية
 عضـو، وفقـاً   ٨٠٠وقد اختري ثاين رئـيس تنفيـذي بواسـطة جلنـة انتخـاب مؤلفـة مـن                   - ٨

. ٢٠٠١يوليـه  /للقانون األساسي وللتشريع املتعلق بانتخاب الـرئيس التنفيـذي الصـادر يف متـوز         
وغالبية أعضاء هذه اللجنة انتخبتهم مجاعـات جمتمعيـة ومهنيـة خمتلفـة متثـل مجلـة قطاعـات مـن                   
بينها قطاعات العمل واخلدمات االجتماعيـة واملنظمـات اجلماهرييـة والقطـاع الـديين والقطـاع                
املهين والقطاع التجاري والقطاع السياسي، وهذه األغلبية متثـل بشـكل عـام خمتلـف قطاعـات                 

 .حمللياجملتمع ا
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كما ينص املرفـق األول مـن القـانون األساسـي علـى إمكانيـة إدخـال تعـديالت علـى                      - ٩
، بأغلبية ثلثي أعضاء اجمللـس      ٢٠٠٧طريقة اختيار الرئيس التنفيذي لفترات الوالية التالية لسنة         

ويتعــيَّن إبــالغ أيــة تعــديالت مــن هــذا القبيــل إىل . التشــريعي كافــة وموافقــة الــرئيس التنفيــذي
 .لجنة الدائمة للمجلس الشعيب الوطين لكي يقرهاال

 اجمللس التنفيذي
 ٥٦ومبوجـب املـادة   . يساعد اجمللـس التنفيـذي الـرئيس التنفيـذي يف صـنع السياسـات         - ١٠

مــن القــانون األساســي، فــإن الــرئيس التنفيــذي جيــب أن يستشــري اجمللــس التنفيــذي قبــل اختــاذ    
اريع القـوانني علـى اجمللـس التشـريعي أو سـن       قرارات هامـة يف جمـال السياسـات أو عـرض مشـ            

تشريع ثانوي أو حل اجمللس التشريعي، ويستثىن من كل ذلك تعـيني كبـار املـوظفني أو عـزهلم              
ــوارئ   ــاالت الطـ ــدابري يف حـ ــاذ تـ ــهم واختـ ــون   . أو تأديبـ ــذي الطعـ ــرئيس التنفيـ ــدد الـ ــا حيـ كمـ

 صـاحبها حقـاً قانونيـاً    وااللتماسات واالعتراضات اليت تقدم مبوجب تلـك التشـريعات وتعطـي      
وإذا مل يقبـل الـرئيس التنفيـذي قـراراً صـادراً بأغلبيـة أعضـاء اجمللـس التنفيـذي تعـني           . يف الطعن 

 .عليه إيضاح األسباب املعينة الدافعة إىل ذلك، وجيب أن يقدم هذا اإليضاح كتابة
 أن وجيتمــع اجمللــس عــادة مــرة واحــدة يف األســبوع، وتكــون مداوالتــه ســرية، رغــم    - ١١

.  عضــوا١٩ًوهــو مؤلــف مــن  . ويرأســه الــرئيس التنفيــذي . الكــثري مــن قراراتــه جيــري إعالنــه 
 من القانون األساسي، فإن أعضـاء اجمللـس التنفيـذي يعينـهم الـرئيس       ٥٥وحسبما تقضي املادة    

التنفيذي باالختيار من بني كبـار املسـؤولني يف السـلطات التنفيذيـة وأعضـاء اجمللـس التشـريعي                   
وهم مواطنون صينيون مـن املقـيمني إقامـة دائمـة يف منطقـة هونـغ كونـغ         . ت العامة والشخصيا

والرئيس التنفيذي هـو الـذي يقـرر     . اإلدارية اخلاصة غري املتمتعني حبق اإلقامة يف أي بلد أجنيب         
وال جيوز أن متتد مدة واليتهم بعد انتهاء مدة واليـة الـرئيس التنفيـذي الـذي                . تعينهم أو عزهلم  

 .يعينهم
 اجمللس التشريعي

 مـن القـانون األساسـي علـى تشـكيل اجمللـس التشـريعي ملنطقـة هونـغ                   ٦٨تنص املـادة     - ١٢
ــة اخلاصــة باالنتخــاب  ــة    . كونــغ اإلداري ــة الفعلي وتتحــدد طريقــة تكــوين اجمللــس يف ضــوء احلال

ملرجتـى  واهلـدف النـهائي ا  . السائدة يف تلك املنطقة اخلاصة ووفقـاً ملبـدأ التقـدم التـدرجيي املـنظم            
وحيـدد املرفـق الثـاين بالقـانون األساسـي       . هو انتخاب أعضاء اجمللس التشـريعي بـاالقتراع العـام         

 :تكوين اجمللس التشريعي خالل فترات واليته الثالث األوىل على النحو التايل
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 الفترة األوىل األعضاء
٢٠٠٠-١٩٩٨ 

 )سنتان(

 الفترة الثانية
٢٠٠٤-٢٠٠٠ 

 )أربع سنوات(

ة الفترة الثالث
٢٠٠٨-٢٠٠٤ 

 )أربع سنوات(
ــة    )أ( ــدوائر اجلغرافي ــهم ال تنتخب

 باالنتخاب املباشر
٣٠ ٢٤ ٢٠ 

 ٣٠ ٣٠ ٣٠ تنتخبهم الدوائر الوظيفية  )ب(
 - ٦ ١٠ تنتخبهم جلنة انتخابية )ج(

 ٦٠ ٦٠ ٦٠ اجملموع
 

وكانـت  . ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلول ١٠وقد جرت انتخابات اجمللس التشريعي الثانية يف         - ١٣
دَّالت اإلقبـــال علـــى التصـــويت النتخابـــات الـــدوائر اجلغرافيـــة والـــدوائر الوظيفيـــة وجلنـــة معـــ

وقد بدأت واليـة اجمللـس التشـريعي        . ، على التوايل  ٪٩٥,٥٣ و ٪٥٦,٥ و ٪٤٣,٥٧االنتخاب  
 .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١يف ) الوالية الثانية(احلايل 
مكــان تعــديل طريقــة تكــوين اجمللــس  ويــنص املرفــق الثــاين بالقــانون األساســي علــى إ  - ١٤

وينبغـي  .  مبوافقة ثلثي أعضاء اجمللس كافة وموافقة الرئيس التنفيـذي         ٢٠٠٧التشريعي بعد عام    
إطــالع اللجنــة الدائمــة للمجلــس الشــعيب الــوطين علــى أيــة تعــديالت مــن هــذا القبيــل، وذلــك  

 . للعلم
وهـذه  . التشـريعي ووظائفـه    من القانون األساسي صالحيات اجمللس       ٧٣وحتدد املادة    - ١٥

ــانون        ــاً ألحكــام الق ــا وفق ــها أو إلغائه ــوانني أو تعديل الصــالحيات والوظــائف تشــمل ســن الق
األساســي واإلجــراءات القانونيــة؛ ودراســة وإقــرار امليزانيــات املعروضــة مــن احلكومــة؛ وإقــرار   

رئيس التنفيـذي؛   الضرائب والنفقات العامة؛ وتلقي ومناقشة بيانات السياسة العامـة اخلاصـة بـال            
وطرح األسئلة بشأن أعمال احلكومة؛ ومناقشة أية مسألة تتعلق باملصاحل العامـة؛ وإقـرار تعـيني          
وعزل قضاة حمكمة النقض وقاضي قضاة احملكمة العليا؛ وتلقـي وحبـث الشـكاوى املقدمـة مـن                  

 .املقيمني يف هونغ كونغ
 جمالس املقاطعات

.  أول انتخابــات جملــالس املقاطعــات  ١٩٩٩ نــوفمرب/ تشــرين الثــاين ٢٨أجريــت يف  - ١٦
 وقد ظهرت جمالس املقاطعـات      ٪.٣٥,٨٢وكان معدَّل اإلقبال اإلمجايل على هذه االنتخابات        

 مبوجـب التشـريع املتعلـق       ٢٠٠٠ينـاير عـام     /  كانون الثاين  ١الثمانية عشر إىل حيز الوجود يف       
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منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة       وهـذه اجملـالس تسـدي املشـورة إىل حكومـة            . مبجالس املقاطعات 
ــة       ــة والتحســينات البيئي ــة والثقافي ــزز األنشــطة التروحيي اخلاصــة بصــدد شــؤون املقاطعــات، وتع

. وتضـم جمـالس املقاطعـات أعضــاء منتخـبني وأعضـاء معيــنني     . املدخلـة يف كـٍل مـن املقاطعــات   
 الريفيـة احملليـة     وإضافة إىل ذلك ينضم إىل جمالس املقاطعـات يف املنـاطق الريفيـة رؤسـاء اللجـان                

 دائـرة، تبعـث كـل       ٣٩٠ومنطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة مقسـمة إىل              . حبكم مناصـبهم  
 . عضواً حبكم مناصبهم٢٧ عضو معينني و١٠٢وهناك . منها بعضو منتخب

، نفــذت إدارة املنطقــة ٢٠٠١وعقــب اســتعراض أوضــاع جمــالس املقاطعــات يف عــام  - ١٧
ائف اجملـالس باعتبارهـا املستشـار الرئيسـي للحكومـة فيمـا             توصيات هتدف إىل تعزيز دور ووظ     

يتعلق بشؤون املقاطعـات وقـادرة علـى التـأثري علـى تـوفري اخلـدمات والتسـهيالت للمقاطعـات                    
وهـذا يسـاعد علـى مسـاءلة احلكومـة واسـتجابتها          . وإجناز هذه اخلدمات والتسهيالت وإدارهتا    

 .الحتياجات اجملتمع احمللي املتغرية
 الس البلديةإلغاء اجمل

 كـانون   ٣١جرى حل اجمللسني البلدين املؤقتني بعد انتهاء مدة عضوية أعضـائهما يف              - ١٨
، الـذي   )إعادة تنظيمهـا  (، عمالً حبكم التشريع املتعلق باخلدمات البلدية        ١٩٩٩ديسمرب  /األول

شـأت  ولزيـادة التنسـيق والكفـاءة، أن      . ١٩٩٩ديسـمرب   /أقره اجمللس التشـريعي يف كـانون األول       
ــي        ــة واإلصــحاح البيئ ــدة تكــون مســؤولة عــن ســالمة األغذي ــات خمصصــة جدي ــة هيئ احلكوم

 .٢٠٠٠يناير عام / واخلدمات التروحيية والثقافية اعتباراً من كانون الثاين
وقــد حكمــت احملكمــة العليــا، يف اســتعراض قضــائي للتشــريع املــذكور، بــأن أحكــام    - ١٩

يتمشــى مــع القــانون األساســي والعهــد   ) ادة تنظيمهــاإعــ(التشــريع املتعلــق باخلــدمات البلديــة  
 .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بصيغتهما املطبقة يف هونغ كونغ

 هيكل إدارة املنطقة
وإذا مل . الــرئيس التنفيــذي هــو رئــيس حكومــة منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة  - ٢٠

رية ُتوكـل هـذه الواجبـات بصـفة مؤقتـة إىل            يتمكن الرئيس التنفيذي من أداء واجباته لفترة قص       
أي من الوزراء الثالثة، وهم كبري الوزراء لشؤون اإلدارة، ووزيـر املاليـة، ووزيـر العـدل، وفقـاً            

وتضـم حكومـة املنطقـة وزارة لشـؤون اإلدارة ووزارة للماليـة ووزارة للعـدل،                . لذلك الترتيب 
 .ومكاتب وشعباً وجلاناً متنوعة

 مكتباً، يرأس كل منها مـدير مكتـب، وهـؤالء يشـكلون             ١١قت احلايل   وهناك يف الو   - ٢١
ورؤســـاء اإلدارات احلكوميـــة مســـؤولون أمـــام الـــوزراء  . جمـــتمعني األمانـــة العامـــة للحكومـــة
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مفــوض اللجنــة املســتقلة ملكافحــة الفســاد ومــدير : ومــديري املكاتــب، وذلــك باســتثنائني، مهــا
 .ويعدان مسؤولني أمام الرئيس التنفيذيمراجعة احلسابات، اللذان يعمالن مستقلني 

ــوزير األول لشــؤون       - ٢٢ ــوظفني، مل يعــد ال ــار امل ــد ملســاءلة كب ــذ نظــام جدي وعقــب تنفي
. اإلدارة، ووزير املالية، ووزير العـدل ومـديرو املكاتـب األحـد عشـر مـن أفـراد اخلدمـة املدنيـة                    

جنـاحهم أو إخفـاقهم يف      وهم مسؤولون مباشرة أمـام الـرئيس التنفيـذي، الـذي حياسـبهم علـى                
وهـم  . وهـؤالء يعينـهم اجمللـس التنفيـذي       . الشؤون الداخلة ضمن االختصاصات املوكلـة إلـيهم       

يقومون، إىل جانب أعضاء اجمللس التنفيذي اخلمسة غري الـرمسيني، مبسـاعدة الـرئيس التنفيـذي                
ائمـةً وتقـوم    ومبوجـب نظـام احملاسـبة اجلديـد، تظـل اخلدمـة املدنيـة د              . يف جمال صنع السياسـات    

 .على اجلدارة وتتسم بالطابع االحترايف واحلياد السياسي
 النظام القضائي ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

يستند النظام القضائي بقوة إىل حكم القـانون وإىل وجـود هيئـة قضـائية مسـتقلة عـن                    - ٢٣
 .السلطات التنفيذية والسلطة التشريعية

نون األساسـي علـى أن ختـوَّل منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة                 مـن القـا    ١٩وتنص املادة    - ٢٤
وتتمتـع احملـاكم يف     . اخلاصة سلطة قضائية مستقلة، مبـا يف ذلـك سـلطة البـت القضـائي النـهائي                

املنطقة بوالية قضائية على كافة القضـايا فيهـا، باسـتثناء اإلبقـاء علـى القيـود الـيت فرضـها علـى            
وال تكــون . لقانونيــة املعمــول هبمــا ســابقاً يف هونــغ كونــغ  واليتــها النظــام القــانوين واملبــادئ ا 

. حملاكم املنطقة والية قضائية على تصـرفات الدولـة الـيت مـن قبيـل الـدفاع والشـؤون اخلارجيـة                    
وحتصــل حمــاكم املنطقــة علــى شــهادة مــن الــرئيس التنفيــذي بشــأن املســائل املتعلقــة بتصــرفات   

ارجيـة عنـدما تنشـأ مثـل هـذه املسـائل خـالل        تصدر عن الدولة من قبيـل الـدفاع والشـؤون اخل    
وقبــل إصــدار شــهادة مــن هــذه   . وهــذه الشــهادة تكــون ملزمــة للمحــاكم  . البــت يف القضــايا

 .الشهادات، حيصل الرئيس التنفيذي على وثيقة إشهاد من حكومة الشعب املركزية
ــا       - ٢٥ ــة العلي ــنقض، واحملكم ــة ال ــن حمكم ــدل م ــألف حمــاكم الع ــة  (وتت ــيت تشــمل حمكم  ال

ــة  ــة،    )االســتئناف واحملكمــة االبتدائي ــة، واحملكمــة العقاري ــة، واحملكمــة اإلداري ، وحمكمــة املقاطع
وتنظـر احملـاكم   . وحمكمة العمل، واحملكمة اجلزئيـة، وحمكمـة اآلداب، وحمكمـة قاضـي الوفيـات          

مـة  يف مجيع القضايا اجلنائية واملنازعات املدنية، سـواء كانـت بـني أفـراد أو بـني األفـراد واحلكو               
 .يف املنطقة، وتبت يف هذه القضايا واملنازعات

 من القانون األساسي علـى مـنح السـلطة النهائيـة للبـت القضـائي يف                 ٨٢وتنص املادة    - ٢٦
منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة إىل حمكمة النقض باملنطقة، اليت جيوز هلـا حسـب االقتضـاء                  

ون العـام لالشـتراك يف إجـراءات حمكمـة        أن تدعو قضاة من هيئات قضائية أخرى حتكـم بالقـان          
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 بأن حيدد القانون هيكل احملاكم يف منطقة هونغ كونـغ اإلداريـة             ٨٣كما تقضي املادة    . النقض
 .اخلاصة صالحياهتا ووظائفها

ويتعيَّن أن يكون مجيع القضاة واملوظفني القضـائيني مـؤهلني كممارسـني قـانونيني يف                - ٢٧
وتـنص املـادة    . للقانون العام وأن يتمتعوا خبربات مهنيـة كـبرية        هونغ كونغ أو يف سلطة قضائية       

أن يعــني الــرئيس التنفيــذي القضــاة يف حمــاكم منطقــة هونــغ ” مــن القــانون األساســي علــى ٨٨
كونغ اإلدارية اخلاصة بناء على توصية من جلنة مستقلة مؤلفة من قضاة حمليني وأشـخاص مـن                 

 .“ات أخرىاملهنة القانونية وأشخاص بارزين من قطاع
عـدم جـواز    ” من القانون األساسي على      ٨٩وتنص املادة   . والقضاة غري قابلني للعزل    - ٢٨

عزل قاٍض مبحكمة يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة إال بسـبب عجـزه عـن أداء واجباتـه      
أو بسبب سوء سلوكه، وبقرار من الرئيس التنفيذي بناء على توصـية مـن هيئـة قضـائية يعينـها                  

وال جيـوز إجـراء حتقيـق    .  قضاة حمكمة النقض وتتألف مما ال يقل عن ثالثة قضـاة حملـيني           قاضي
مع قاضي قضاة حمكمة النقض مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة إال بسـبب عجـزه عـن أداء                  
واجباته أو بسبب سوء سلوكه، وبقرار من هيئـة قضـائية يعينـها الـرئيس التنفيـذي وتتـألف ممـا          

 قضاة حمليني؛ كما جيـوز أن يعزلـه الـرئيس التنفيـذي بنـاء علـى توصـية اهليئـة                     ال يقل عن مخسة   
 .“القضائية ووفقاً لإلجراءات املبينة يف هذا القانون
 اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان

 حكم القانون
يتمثــل األســاس اجلــوهري حلمايــة حقــوق اإلنســان يف صــيانة حكــم القــانون بواســطة  - ٢٩

واملبــادئ الــيت يهتــدي هبــا حكــم  ).  أعــاله٢٩ إىل ٢٤انظــر الفقــرات (ائية مســتقلة هيئــة قضــ
 :القانون هي

ــاة   : ســيادة القــانون )أ(  ال جيــوز معاقبــة أي فــرد أو تعريضــه بطريقــة قانونيــة ملعان
. شخصية أو مالية إال يف حالـة حـدوث خـرق للقـانون أثبتتـه احملـاكم املسـتقلة                

ــانون، مل   ــا حيــق، مبوجــب الق ــيَّن     وحينم ــا، يتع ــرار م ســؤول أو لســلطة اختــاذ ق
وعنـدما ال يكـون األمـر       . استخدام هذا احلق على حنو قانوين منصف ومنطقي       

ويكفـل  . كذلك، يتعيَّن أن يكون القرار قابالً للصمود أمـام الطعـن يف احملـاكم           
القــانون األساســي حــق املقــيمني هبونــغ كونــغ يف إقامــة الــدعاوى القانونيــة        

 رفات السلطات التنفيذية وموظفيها؛باحملاكم ضد تص
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 مـن القـانون األساسـي علـى أن يكـون            ٢٥تنص املادة   : املساواة أمام القانون   )ب( 
 علــى أن ٢٢وتــنص املــادة . املقيمــون يف هونــغ كونــغ متســاوين أمــام القــانون

تلتزم بقوانني املنطقة مجيع املكاتب اليت أنشأهتا يف منطقة هونغ كونـغ اإلداريـة             
زارت احلكومــة الشــعبية املركزيــة، أو املقاطعــات، أو منــاطق احلكــم اخلاصــة و

الذايت، أو البلديات الواقعة حتت سـلطة احلكومـة املركزيـة مباشـرة ، وكـذلك                
 على تقيـد أفـراد احلاميـة        ١٤وتنص املادة   . األمر بالنسبة ملوظفي هذه املكاتب    

قيـدهم بـالقوانني    بقوانني منطقة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة، باإلضـافة إىل ت             
 علـى أن يكـون مـن        ٣٥كمـا تـنص املـادة       . الوطنية جلمهوريـة الصـني الشـعبية      

حق املقيمني يف هونغ كونغ إقامة الدعاوى القانونية يف احملاكم ضـد تصـرفات             
تعلـو علـى القـانون أي سـلطة حكوميـة أو             وال. السلطات التنفيذية وموظفيهـا   

تســاوون أمــام القــانون   وكافــة األشــخاص م . مســؤول حكــومي أو أي فــرد  
وخيضعون لنفس القانون، وذلك بصرف النظر عن اجلنس أو الرتبـة أو املعتقـد              

ــة أو اجلــنس   ــدة الديني ــغ    . السياســي أو العقي ــغ كون ــة هون ــراد منطق ــع أف ويتمت
اإلداريــة اخلاصــة وحكومتــها بــنفس إمكانيــة الوصــول إىل احملــاكم إلعمــال        

 .احلقوق القانونية أو الدفاع عن فعل ما
أدخـل يف  (وقد دفع بعض املعلقني بأن مبدأ املسـاواة أمـام القـانون قـد انتهكـه تعـديل          - ٣٠
الفصـل األول مـن قـوانني منطقـة         (على التشريع املتعلق بالتفسري واألحكام العامة       ) ١٩٩٧عام  

 “السـلطة امللكيـة   ”والتعـديل املقصـود بالـذكر اسـتبدال لعبـارة           ). هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة    
، كانـت الفقـرة     ١٩٩٧يوليـه عـام     / متـوز  ١وقبـل   .  من التشريع  ٦٦ يف الفقرة    “الدولة”بلفظة  
 تنص على عدم وجود أي تشريع ملزم للسلطة امللكية إال إذا أقـر بوضـوح، أو كـان يعـين                ٦٦

، تعـيَّن تعـديل   ١٩٩٧يوليه عـام  / متوز١وبعد . ضمنياً وبالضرورة، أن السلطة امللكية ملزمة به      
وقد أدخل التعديل على تلك الفقـرة جملـرد اإلبقـاء      . ٦٦سلطة امللكية يف الفقرة     ال”اإلشارة إىل   

 . وبيان تغري سلطة السيادة١٩٩٧يوليه / متوز١على جوهر القانون القائم قبل 
 ضمانات حقوق اإلنسان يف القانون األساسي

  مــن القــانون األساســي علــى أن تكفــل منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة   ٤تــنص املــادة  - ٣١
اخلاصة حقوق وحريات املقيمني يف املنطقة وحقوق وحريات األشخاص اآلخـرين املوجـودين             

ويكفل القانون األساسي طائفة كبرية من احلقوق واحلريات، مـن بينـها مـا              . فيها وفقاً للقانون  
 :يلي

 املساواة أمام القانون؛ )أ( 
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ت، والتجمــع، حريــة التعــبري، للصــحافة واملنشــورات؛ وحريــة تكــوين اجلمعيــا  )ب( 
والتجــول والتظــاهر؛ واحلــق يف تكــوين النقابــات واالنضــمام إليهــا واحلــق يف     

 اإلضراب وحرية تكوين النقابات واالنضمام إليها وحرية اإلضراب؛
حرية الفرد؛ وعدم التعرض للتعـذيب، وعـدم التعـرض لالعتقـال أو االحتجـاز                )ج( 

تفتـيش البـدين التعسـفي أو       أو السجن بطريقة تعسفية أو غري قانونيـة؛ وعـدم ال          
 الال قانوين؛ واحلق يف عدم احلرمان من احلياة بصورة تعسفية أو غري قانونية؛ 

عدم التعرض للتفتيش التعسفي أو غري القـانوين وعـدم اقتحـام منــزل الفـرد أو                  )د( 
 مكان إقامته؛

 حرية االتصاالت وخصوصيتها؛ )هـ( 
اإلداريــة اخلاصــة وحريــة اهلجــرة إىل حريــة التنقــل داخــل منطقــة هونــغ كونــغ   )و( 

 بلدان ومناطق أخرى وحرية السفر ودخول املنطقة أو مغادرهتا؛
حرية الضمري؛ وحرية املعتقد الـديين وحريـة الـوعظ وممارسـة األنشـطة الدينيـة                 )ز( 

 واالشتراك فيها عالنية؛ 
 حرية اختيار املهنة؛ )ح( 
يف اإلبـداع األديب والفـين وغـري ذلـك          حرية املشاركة يف البحوث األكادميية؛ و      )ط( 

 من األنشطة الثقافية؛
احلق يف املشـورة القانونيـة املتحققـة يف السـر، والوصـول إىل احملـاكم، واختيـار                   )ي( 

احملامني حلماية حقوقهم ومصـاحلهم القانونيـة يف حينـه أو للتمثيـل يف احملـاكم،                 
لقانونيـة أمـام احملـاكم      وإىل سبل االنتصاف القضائية، واحلق يف رفع الـدعاوى ا         

 ضد أفعال السلطات التنفيذية وموظفيها؛
 احلق يف الرعاية االجتماعية وفقاً للقانون؛ )ك( 
 .حرية الزواج واحلق يف إنشاء األسرة يف جو من احلرية )ل( 
ووفقاً للقانون، يتمتع األشخاص املوجـودون يف هونـغ كونـغ الـذين خبـالف املقـيمني             

ملقيمني يف هونغ كونغ املنصـوص عليهـا يف الفصـل الثالـث مـن القـانون                 فيها حبقوق وحريات ا   
ــاحلق يف التصــويت ويف      . األساســي ــة ب ــدائمون يف املنطق ــع املقيمــون ال ــك يتمت وإضــافة إىل ذل

 .الترشيح لالنتخابات وفقاً للقانون
 تأثري صكوك أخرى حلقوق اإلنسان يف قانون املنطقة
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 : ألساسي من القانون ا٣٩وفقاً للمادة  - ٣٢
تظل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص             ” 

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقيـات العمـل الدوليـة بصـيغها املطبقـة يف هونـغ                 
ولـن تقيـد احلقـوق      . كونغ سارية وتنفذ من خالل قوانني منطقة هونغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة             

والقيـود  . احلريات اليت يتمتع هبا املقيمـون يف هونـغ كونـغ إال بالطريقـة الـيت حيـددها القـانون                   و
 .“اليت من هذا القبيل ينبغي أال تتعارض مع أحكام الفقرة السابقة من هذا املادة

وبوجه عام، وكما هو مألوف يف نظـم القـانون العـام، لـيس للمعاهـدات الـيت تنطبـق                     - ٣٣
، يف حـد ذاهتـا، قـوة القـانون يف النظـام             )ا فيها معاهـدات حقـوق اإلنسـان       مب(على هونغ كونغ    

وال ميكن االستناد إليها بصـورة مباشـرة أمـام احملـاكم كمصـدر         . القانوين احمللي يف هونغ كونغ    
ومــع ذلــك، ســتأول احملــاكم، عنــدما يكــون ذلــك ممكنــاً، التشــريع . مــن مصــادر حقــوق الفــرد

وتتمثــل .  مــع املعاهــدات الدوليــة املنطبقــة علــى هونــغ كونــغاحمللــي بطريقــة تتحاشــى التعــارض
عنــدما تتطلــب تلــك  (الطريقــة املألوفــة يف إنفــاذ التزامــات املعاهــدات مبوجــب القــانون احمللــي   

يف ســن تشــريعات جديــدة ) االلتزامــات بعــض التغــيري يف القــوانني أو املمارســات املعمــول هبــا 
وق قانونيـة حمـددة أو إىل تعريفهـا، وحينمـا ُتنكـر             وعندما يؤدي هذا إىل إنشـاء حقـ       . )١٧(حمددة

سـتتاح سـبل انتصـاف يف       ) أو يكون هناك هتديد بعمل مـن هـذا القبيـل          (هذه احلقوق أو تعاق     
احملــاكم عــن طريــق إجــراءات التقاضــي املــدين العاديــة، أو رمبــا يــنص القــانون علــى جــزاءات     

 .جنائية
 قانون شرعة احلقوق 

 مـن   ٣٨٣الفصـل   (، ُسنَّ قانون شرعة حقـوق هونـغ كونـغ           ١٩٩١يونيه  /يف حزيران  - ٣٤
خصيصاً لكي يأخذ القـانون احمللـي بأحكـام العهـد           ) قوانني منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة     

ويتحقـق ذلـك    . الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية حسـبما تنطبـق علـى هونـغ كونـغ                  
 . لغة ذلك العهدبوضع شرعة حقوق تفصيلية، تتماثل لغتها تقريباً مع

 األثر املتخلف يف قانون شرعة احلقوق: اعتماد القوانني
 من القانون األساسي على أن ُتعتمد كقوانني للمنطقة القوانني الـيت            ١٦٠تنص املادة    - ٣٥

كانت سارية مـن قبـل يف هونـغ كونـغ، مـا عـدا القـوانني الـيت تعلـن اللجنـة الدائمـة للمجلـس                           

                                                         
 مــن قــوانني منطقــة هونــغ كونــغ ٤٢٧الفصــل ) (التعــذيب(مثــال ذلــك التشــريع املتعلــق جبــرائم   )١٧( 

ناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               الذي ُسنَّ إلعمال اتفاقية م    ) اإلدارية اخلاصة 
 .الال إنسانية أو املهينة
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، رأت اللجنـة الدائمـة      ١٩٩٧فربايـر   /ويف شـباط    .  للقانون األساسـي   الشعيب الوطين أهنا خمالفة   
جتُـب  ) )١٨(تتعلق بتفسري قانون ِشرعة احلقـوق وتطبيقـه  (أن ثالثة من بنود قانون شرعة احلقوق     

ــود خمالفــة للقــانون   . القــوانني األخــرى، مبــا فيهــا القــانون األساســي   ــذلك، تكــون هــذا البن وب
 .األساسي وال ميكن اعتمادها

وعدم اعتماد هذه البنود ال يؤثر على محايـة حقـوق اإلنسـان يف منطقـة هونـغ كونـغ                     - ٣٦
 مـــن القـــانون ٣٩اإلداريـــة اخلاصـــة،وذلك بـــالنظر إىل الضـــمان الدســـتوري الـــوارد يف املـــادة 

ومل حيدث تغيري لضـمانات احلمايـة املوضـوعية الـواردة يف اجلـزء الثـاين مـن القـانون               . األساسي
وينطبـق  ). اد تطابق أحكام العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية             اليت تك (املذكور  

 املتعلــق مبخالفــة قــانون شــرعة ٦األمــر كــذلك علــى ســُبل االنتصــاف املكفولــة مبوجــب البنــد  
ويـرد الـنص احلـايل    . ٧احلقوق والتأثري امللزم للحكومة ومجيـع السـلطات العامـة مبوجـب البنـد        

 .وق يف املرفق الثاينالكامل لقانون ِشرعة احلق
 املعونة القانونية 

يتلقــى مقــدمو الطلبــات الــذين تتــوافر فــيهم الشــروط معونــة قانونيــة تتمثــل يف تــوفري    - ٣٧
ــام         ــدعاوى أم ــة ال ــة إقام ــد الضــرورة يف حال ــات عن خــدمات حمــامي إجــراءات وحمــامي مرافع

صـول علـى حكـم      احملاكم، لضمان عدم حرمان أي شخص لديه أسباب منطقية تدفعـه إىل احل            
قانوين أو إىل الـدفاع يف حالـة صـدور حكـم قـانوين ضـده مـن القيـام بـذلك لعـدم تـوافر املـال              

وخدمات املعونة القانونية املمَّولة حكومياً تقدم من خالل إدارة املعونـة القانونيـة ودائـرة               . لديه
 .توفري خدمات احملامني
 إدارة املعونة القانونية

                                                         
 :تنص البنود الثالثة على ما يلي  )١٨( 
يراعــى لــدى تفســري هــذا القــانون وتطبيقــه أن الغــرض منــه هــو كفالــة “): ٣ (٢البنــد  )أ(  
 املدنيـة والسياسـية، حسـبما       تضمني قانون هونـغ كونـغ أحكـام العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                 
 .”تنطبق على هونغ كونغ، وإجناز ما يتبع ذلك وما يتصل به من أمور  
 : ”األثر الواقع على التشريعات القائمة من قبل“: ٣البند  )ب(  
مجيــع التشــريعات القائمــة مــن قبــل الــيت جيــوز تأويلــها تــأويالً يتســق مــع هــذا التشــريع   ’١‘  
 .هذا التأويل تعطى    
مجيع التشريعات القائمة من قبـل الـيت ال جيـوز تأويلـها تـأويالً يتسـق مـع هـذا التشـريع                      ’٢‘  
 .يلغى منها ما يتعارض معه   
مجيـع التشـريعات الـيت ُتسـنَّ يف تـاريخ البـدء أو              : تفسري التشريعات الالحقة  “: ٤البند   )ج(  
ــها علــى حنــو يتســق مــع العهــد الــدويل اخلــاص بــاحل       ــة والسياســية، بعــده جيــري تأويل قوق املدني
 .”حسبما ينطبق على هونغ كونغ، بقدر ما تسمح هبذا التأويل  
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القانونيــة التمثيــل القــانوين لألشــخاص املســتحقني يف كــٍل مــن       تقــدم إدارة املعونــة   - ٣٨
القضــايا املدنيــة والقضــايا اجلنائيــة املنظــورة أمــام حمكمــة الــنقض وحمكمــة االســتئناف واحملــاكم  

وتتــاح املعونــة القانونيــة ). لــدعاوى اإلحالــة(االبتدائيــة وحمــاكم املقاطعــات واحملــاكم اإلداريــة  
املة جملـاالت العـيش الرئيسـية يف اجملتمـع احمللـي، الـيت تتـراوح بـني            املدنية يف حالة الدعاوى الشـ     

ويتعـيَّن علـى مقـدمي طلبـات        . املنازعات األسرية ومسـائل اهلجـرة وحتقيقـات قاضـي الوفيـات           
ومبــربر اختــاذ ) فحــص املــوارد(املعونــة القانونيــة إقنــاع مــدير املعونــة القانونيــة بأحقيتــهم املاليــة  

وال يشـترط أن يكـون احلاصـل علـى املعونـة القانونيـة              ). حص املوضوع ف(اإلجراءات القانونية   
ــة  ــاً يف املنطق ــدمي       . مقيم ــاء مق ــة إعف ــة القانوني ــدير املعون ــوز مل ــة، جي ــة القضــايا اجلنائي ويف حال

وهـو يتمتـع   . الطلبات من احلـدود القصـوى لفحـص املـوارد إذا رأى أن هـذا يف صـاحل العدالـة          
يما خيتص بالطلبات اجلديرة باالستجابة مىت تعلق األمـر بانتـهاك   أيضاً بنفس السلطة التقديرية ف   

قانون شرعة احلقوق أو العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية بصـيغته املنطبقـة علـى                 
ورهناً بفحص املوارد، يلزم مـنح املعونـة القانونيـة ملقـدم الطلـب املتـهم بالقتـل أو                  . هونغ كونغ 

 .قترنة بالعنفاخليانة أو القرصنة امل
 دائرة توفري خدمات احملامني

وهـي  . هذه الدائرة تكمل خدمات املعونة القانونية اليت تقدمها إدارة املعونـة القانونيـة       - ٣٩
واملشــورة ) برنــامج احملــامني املكلفــني(تــدير ثالثــة بــرامج تقــدم علــى التــوايل التمثيــل القــانوين   

ويــوفر ). برنــامج اهلــاتف القــانوين(علومــات القانونيــة وامل) برنــامج املشــورة القانونيــة(القانونيــة 
ــاً     ــامج احملــامني املكلفــني التمثيــل القــانوين لكافــة املتــهمني تقريب ــالغني (برن ) مــن األحــداث والب

كمــا يــوفر . املتــهمني أمــام احملــاكم اإلداريــة الــذين لــيس مبقــدورهم تــوفري متثيــل قــانوين خــاص 
شـخاص املعرضـني للمقاضـاة اجلنائيـة نتيجـة لتقـدمي أدلـة             الربنامج املـذكور التمثيـل القـانوين لأل       

ــات   ــوارد وفحــص    . جتــرمي خــالل حتقيقــات قاضــي الوفي وخيضــع مقــدمو الطلبــات لفحــص امل
 مــن العهــد الــدويل اخلــاص ١٤ وفقــاً للمــادة “مصــلحة العدالــة”املوضــوع، اســتناداً إىل مبــدأ 

ويقــدم برنــامج املشــورة  . قــوق مــن قــانون شــرعة احل ١١بــاحلقوق املدنيــة والسياســية واملــادة  
القانونية وبرنـامج اهلـاتف القـانوين، علـى التـوايل، ألفـراد اجلمهـور مشـورة قانونيـة جمانيـة عـن                       
طريــق مقــابالت فرديــة ومعلومــات مســجلة علــى أشــرطة بشــأن اجلوانــب القانونيــة ملشــكالت 

 .احلياة اليومية
 جملس خدمات املعونة القانونية
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. ١٩٩٦ملعونـة القانونيـة، وهـو هيئـة قانونيـة مسـتقلة، يف عـام                أنشئ جملس خدمات ا    - ٤٠
ويتمثل دوره يف اإلشراف على توفري خدمات املعونة القانونية من ِقبـل إدارة املعونـة القانونيـة،                 

 .ويف تقدمي املشورة إىل الرئيس التنفيذي بشأن سياسة املعونة القانونية
 مكتب أمني املظامل

-الـيت كانـت تسـمى سـابقاً مفـوض الشـكاوى اإلداريـة             -ملظـامل تشكل السيدة أمينة ا    - ٤١
وتضـطلع أمينـة املظـامل    . )١٩()٣٩٧الفصـل  (سلطة مستقلة منشأة مبوجـب تشـريع أمـني املظـامل      

 “ســوء اإلدارة”ويشــمل . بــالتحقيق يف الشــكاوى الناشــئة عــن ســوء اإلدارة وبــاإلبالغ عنــها 
داريـة املفتقـرة إىل الكفـاءة أو السـيئة أو غـري             أموراً من قبيل القرارات واألفعـال والتوصـيات اإل        

وميكن ألفراد اجلمهور التوجه بالشكوى مباشرة إىل أمينـة         . السليمة وحاالت التقصري اإلداري   
املظامل، اليت جيـوز هلـا أن تـأمر بـالتحقيق إذا أرادت، وجيـوز هلـا أيضـاً نشـر تقـارير التحقيقـات                         

ول ألمـني املظـامل التحقيـق يف الشـكاوى املتعلقـة            وفضـالً عـن ذلـك، خيـ       . موضع االهتمام العام  
 . بعدم االمتثال للمدونة اإلدارية بشأن احلصول على املعلومات

 إىل متكـني أمينـة      ٢٠٠١يف عام   ) التعديل(وقد أدى سن التشريع املتعلق بأمني املظامل         - ٤٢
أمـني املظـامل    وقـد أنشـأ ذلـك التشـريع مكتـب           . املظامل من االضطالع مبهامهـا علـى حنـو أفعـل          

كهيئة من فرد واحد متلك صـالحيات قانونيـة كاملـة تتـيح هلـا تسـيري شـؤوهنا اإلداريـة واملاليـة                
ومتلك أمينة املظامل صالحية تعيني موظفيها أو مستشاريها الفنيني واملهنـيني ملسـاعدهتا             . بنفسها

ا أوضـح أن أمـني      كمـا عـزز التشـريع اسـتقاللية أمينـة املظـامل عنـدم             . على االضطالع بواجباهتا  
 .املظامل ليس موظفاً لدى احلكومة بأية صورة من الصور

ورهناً بأحكام التشريع املتعلـق بـأمني املظـامل، جيـوز ألمينـة املظـامل احلصـول علـى أيـة                      - ٤٣
وجيـوز هلـا أن   . معلومات ووثائق ممن يستلزم احلصول منهم على مثل هذه املعلومـات والوثـائق        

علومات تتعلق بتحقيقاهتا، كما جيوز هلـا الـدخول إىل أي أمـاكن    تستدعي أي شخص لتقدمي م  
كمـا يتـوافر لـديها مـا يكفـي مـن       . عمل ملنظمات خاضعة لواليتها من أجل إجراء التحقيقـات      

 .الوسائل لضمان الوصول بتوصياهتا إىل اجلهات املقصودة واختاذ إجراءات بناء عليها
 مــا، أن تبعــث إىل رئــيس املنظمــة املعنيــة   وألمينــة املظــامل، بعــد أن حتقــق يف شــكوى   - ٤٤

وإذا مل يؤخـذ بالتوصـيات   . برأيها وحيثياهتا، مشفوعني مبا يعد ضرورياً مـن حلـول وتوصـيات          
وهلـا أيضـاً أن     . يف فترة زمنية معقولـة جـاز ألمينـة املظـامل أن ترفـع األمـر إىل الـرئيس التنفيـذي                    

                                                         
 .كان ُيعرف من قبل باسم تشريع مفوض الشكاوى اإلدارية  )١٩( 
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. و أن هنــاك ظلمــاً فادحــاً قــد حــلتفعــل ذلــك إذا رأت أن هنــاك خمالفــة جســيمة قــد وقعــت أ
 .ومبقتضى القانون، تعرض هذه التقارير على اجمللس التشريعي

وباســتثناء حــالتني، يكــون ألمينــة املظــامل اختصــاص جبميــع اإلدارات احلكوميــة يف         - ٤٥
: وهــذان االســتثناءان مهــا . منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة واهليئــات القانونيــة الرئيســية   

إذ ختــتص مبعاجلــة الشــكاوى املوجهــة ضــد هــاتني . للجنــة املســتقلة ملناهضــة الفســادالشــرطة وا
 ). أدناه٥٠ والفقرة ٤٩انظر الفقرة (اهليئتني هيئات منفصلة خمصصة لذلك 

 جلنة تكافؤ الفرص
مـايو عـام   /أنشئت جلنة تكافؤ الفرص مبوجب التشريع املتعلق بالتمييز اجلنسي يف أيـار    - ٤٦

وهـذه اللجنـة مسـؤولة    . سـبتمرب مـن تلـك السـنة      / على حنو تاٍم يف أيلول      وبدأت عملها  ١٩٩٦
عن إجراء التحقيقات الرمسية والنظر يف الشكاوى وتشجيع املصـاحلة بـني األطـراف املتنـازعني                
وتــوفري املســاعدة للشــاكني وفقــاً للتشــريع املتعلــق بــالتمييز اجلنســي، والتشــريع املتعلــق بــالتمييز 

وهـي تنفـذ الـربامج البحثيـة        . ع املتعلـق بـالتمييز بسـبب الوضـع األسـري          بسبب اإلعاقة والتشري  
ومــن صــالحياهتا أيضــاً إصــدار . والتثقيــف اجلمــاهريي لتعزيــز تكــافؤ الفــرص يف اجملتمــع احمللــي

مدونات ممارسة لتوفري املبادئ التوجيهيـة العمليـة لتيسـري االمتثـال اجلمـاهريي للقـوانني املتعلقـة               
 مــدونات املمارســة ١٩٩٦ديســمرب عــام / أصــدرت يف كــانون األوللــذلك،. بتكــافؤ الفــرص

املتعلقة بالتوظيف من حيث عالقته بالتشريع املتعلق بالتمييز اجلنسي والتشـريع املتعلـق بـالتمييز               
 مدونة مماثلة تتعلق بالتشـريع املتعلـق بـالتمييز          ١٩٩٨مارس  /وأصدرت يف آذار  . بسبب اإلعاقة 

 مــدون املمارســة املتعلقــة  ٢٠٠١يوليــه عــام / يف متــوزوقــد صــدرت. بســبب الوضــع األســري 
بالتعليم يف إطار التشريع املتعلق بالتمييز بسبب اإلعاقـة، وذلـك ملسـاعدة املؤسسـات التعليميـة                 

 .على الوفاء مبتطلبات ذلك التشريع
 املفوض املعين خبصوصية البيانات الشخصية

بوجـود رقابـة قانونيـة علـى     ) يتهاخصوصـ (يقضي التشريع املتعلق بالبيانات الشخصية     - ٤٧
وتســتند . مجـع البيانــات الشخصـية وحيازهتــا واســتعماهلا يف كـٍل مــن القطــاعني العـام واخلــاص    

وهــو ينطبــق علــى البيانــات  . أحكــام ذلــك التشــريع إىل مبــادئ محايــة البيانــات املقبولــة دوليــاً  
 كانــت يف صــورة  الشخصــية الــيت يكــون الوصــول إليهــا ممكنــاً مــن الناحيــة املنطقيــة ســواء        

ولتعزيـز وإنفـاذ االمتثـال ألحكـام     . ، أو مسعية بصرية)مثل امللفات الورقية  (حاسوبية، أو يدوية    
ــة مســتقلة، هــي املفــوض املعــين خبصوصــية        ــه يقضــي بإنشــاء ســلطة قانوني ذلــك التشــريع، فإن

وتشــمل مســؤولياته . البيانــات الشخصــية، الــذي ميلــك صــالحيات مناســبة للتحقيــق واإلنفــاذ 
يضــاً تعزيــز الــوعي بــذلك التشــريع وفهمــه، ونشــر مــدونات املمارســة بشــأن كيفيــة االمتثــال   أ
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للتشريع، ودراسة التشريعات املقترحة اليت ميكن أن تـؤثر علـى خصوصـية األفـراد فيمـا خيـتص                 
 .بالبيانات الشخصية

 الشكاوى والتحقيقات
 الشرطة
يف مجيـع الشـكاوى املتصـلة       يضطلع مكتب الشكاوى املوجهة ضد الشرطة بالتحقيق         - ٤٨

ويتــوىل اجمللــس املســتقل املعــىن بالشــكاوى املوجهــة ضــد . بـأداء أفــراد قــوة الشــرطة وســلوكهم 
وهـذا اجمللـس هيئـة مدنيـة مسـتقلة      . الشرطة رصد واسـتعراض التحقيقـات الـيت جيريهـا املكتـب        

حمللـي عمومـاً    تتألف مـن أعضـاء غـري رمسـيني يعينـهم الـرئيس التنفيـذي مـن بـني أفـراد اجملتمـع ا                       
 .وتضم أعضاء اجمللس التشريعي وأمينة املظامل أو ممثلها

 اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد
-١٩٩٧املنشـأة عـام     -تتوىل جلنة الشـكاوى التابعـة للجنـة املسـتقلة ملكافحـة الفسـاد              - ٤٩

رصــد واســتعراض معاجلــة اللجنــة املســتقلة للشــكاوى غــري اجلنائيــة املوجهــة ضــدها وضــد          
وهـي تتـألف أساسـاً مـن        . وهذه هي األخرى جلنة مسـتقلة يعينـها الـرئيس التنفيـذي           . اأعضائه

وميكــن أن ترســل الشــكاوى . أعضــاء مــن اجمللســني التنفيــذي والتشــريعي وممثــل ألمينــة املظــامل 
ــة         ــرة أو إىل اللجن ــة الشــكاوى مباش ــتقلة أو ضــد أعضــائها إىل جلن ــة املس ــة ضــد اللجن املوجه

ــن مكات  ــهااملســتقلة يف أي م ــة املســتقلة     . ب ــات اللجن ــة إلدارة عملي ــوىل وحــدة خاصــة تابع وتت
وعنـــدما تكمـــل هـــذه الوحـــدة حتقيقهـــا يف الشـــكوى تعـــرض . التحقيـــق يف هـــذه الشـــكاوى

 . استنتاجاهتا وتوصياهتا على جلنة الشكاوى للنظر فيها
 خدمات االنضباط األخرى

 وإجراءات واضـحة ملعاجلـة      تلتزم إدارات خدمات االنضباط األخرى مببادئ توجيهية       - ٥٠
فعلــى ســبيل املثــال، توجــد لــدى إدارة اخلــدمات العقابيــة، الــيت تــدير الســجون يف  . الشــكاوى

ــا اخلــاص        ــدير نظامه ــق يف الشــكاوى ت ــة اخلاصــة، وحــدة للتحقي ــغ اإلداري ــغ كون ــة هون منطق
ــيت يتعــرض هلــا املوظفــون والســجناء     ــوظفي تلــك اإلدار . باإلنصــاف مــن املظــامل ال ة وجيــوز مل

وتعتــرب القنــوات القائمــة للشــكوى فعَّالــة . وللســجناء توجيــه شــكاواهم أيضــاً إىل أمــني املظــامل
 . بالنظر إىل عدد الشكاوى اليت جتري معاجلتها وإىل طابع تلك الشكاوى

وتطبق إدارة اهلجرة إجراءات للشكاوى مبينة يف األوامر املستدمية إلدارة اهلجـرة الـيت        - ٥١
وميكن ملـوظفي الـدائرة     .  مبوجب السلطة اليت خيوهلا له تشريع دائرة اهلجرة        يضعها مدير اهلجرة  

أن يقــدموا إىل مــدير اهلجــرة الشــكاوى املتعلقــة بإســاءة اســتعمال الســلطة أو إســاءة املعاملــة،    
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ولكفالـة  . وجيري التحقيق فيها على وجه السرعة وفقاً لإلجراءات الواردة يف األوامر املسـتدمية      
مة جلميع الشكاوى، تقوم فرقة عاملة معنية باستعراض الشـكاوى بفحـص نتـائج              املعاجلة السلي 

ــإجراءات للمتابعــة كلمــا دعــت الضــرورة إىل     التحقيقــات وإجــراء االستعراضــات والتوصــية ب
كما تتوافر إمكانية الوصول إىل أمينة املظامل أمام من يرى أنـه مل يعامـل علـى حنـو الئـق                     . ذلك

إذا وجد دليل ظاهر على أن أحد موظفي دائرة اهلجرة قـد ارتكـب              و. أو أسيئت معاجلة حالته   
واإلجـراءات  . جرمية تقوم الدائرة على الفور بإبالغ الشرطة كي جتـري املزيـد مـن التحقيقـات               

التأديبية الـيت تتخـذ ضـد مـوظفي دائـرة اهلجـرة حمكومـة أيضـاً بتشـريع دائـرة اهلجـرة واألوامـر                         
، يعـد مـن     )١١٥الفصـل   ( مـن تشـريع دائـرة اهلجـرة          ٨لبنـد   ومبوجب ا . املستدمية لتلك الدائرة  

قبيل املخالفات التأديبية ممارسة السلطة على حنو غري قانوين أو غري ضروري بشكل يسفر عـن                
 .خسارة أو ضرر ألي شخص

 اإلعالم والنشر
 تعزيز وعي اجلمهور مبعاهدات حقوق اإلنسان

منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة          يتوىل مكتب الشـؤون الداخليـة التـابع حلكومـة            - ٥٢
مســؤولية تعزيــز وعــي اجلمهــور بــاحلقوق وااللتزامــات املنصــوص عليهــا يف معاهــدات حقــوق  

، أنشـأت جلنـة     ١٩٩١وعقب سن قانون ِشرعة احلقوق يف عـام         . اإلنسان املنطبقة على املنطقة   
ة بتعلـيم حقـوق اإلنسـان    تعزيز التربية الوطنية التابعة ملكتب الشؤون الداخلية جلنـة فرعيـة معنيـ         

لتعزيز فهم اجلمهور لقانون ِشرعة احلقوق وتعزيز احترامه حلقوق اإلنسان املنصوص عليهـا يف              
وقد شكَّلت حقـوق اإلنسـان إحـدى املسـائل الرئيسـية الـيت ركـزت عليهـا                  . خمتلف املعاهدات 

لجنـة جهودهـا الراميـة      ويف اآلونة األخرية، زادت تلـك ال      . جلنة تعزيز التربية الوطنية يف أعماهلا     
إىل تعزيــز فهــم اجلمهــور للقــانون األساســي، الــذي يــنص علــى الضــمانات الدســتورية حلمايــة  

 جلنــة توجيهيــة ١٩٩٨ينــاير عــام /وقــد أنشــئت يف كــانون الثــاين. حقــوق اإلنســان يف املنطقــة
ــانون األساســي   ــوعي بالق ــز ال ــوزير األول لشــؤون اإلدارة -لتعزي ــه   -يرأســها ال ــن أجــل توجي م

 .تراتيجية الدعوة يف هذا اجملالاس
، أنشـــأ املكتـــب منتـــدى مشـــتركاً بـــني املنظمـــات غـــري احلكوميـــة  ٢٠٠٢ويف عـــام  - ٥٣

واحلكومة يسمى اللجنة املعنية بتعزيز التجانس العنصري، وذلك إلسداء املشـورة إىل احلكومـة        
ــادلني بــني األجنــاس وبشــأن املســائل امل     ــرام والتســامح املتب ــة بشــأن تعزيــز االحت تصــلة باالتفاقي

ــدمها وحــدة العالقــات    . الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــري      واللجنــة خت
 . حتت رعاية مكتب الشؤون الداخلية٢٠٠٢العنصرية، اليت أنشئت هي األخرى يف عام 

 املنشورات احلكومية
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ير بشـأن منطقـة     تلتزم احلكومة الشعبية املركزية جلمهورية الصني الشعبية بتقـدمي تقـار           - ٥٤
ومشــاريع . )٢٠(هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة مبوجــب معاهــدات شــىت تتعلــق حبقــوق اإلنســان 

ــة        ــة واألغذي ــة االجتماعي ــب الصــحة والرعاي ــة ومكت ــب الشــؤون الداخلي ــدها مكت ــارير يع التق
ويتشـــاور املكتبـــان مـــع اجمللـــس التشـــريعي . حبكومـــة منطقـــة هونـــغ كونـــغ اإلداريـــة اخلاصـــة

ومهـا يطرحـان   .  احلكوميـة بشـأن حالـة تنفيـذ هـذه املعاهـدات يف هونـغ كونـغ            واملنظمات غري 
وجيري نشرها يف صورة جملـدات ثنائيـة        -آراءمها يف التقارير، اليت يقدماهنا إىل اجمللس التشريعي       

وتودع نسخ مـن    . بعد أن تكون حكومة الشعب املركزية قد قدمتهما إىل األمم املتحدة          -اللغة
 .كتبات العامة كما تدرج على شبكة اإلنترنت لالطالع العامتلك التقارير يف امل

                                                         
، أعلنت حكومة الشعب املركزية جلمهوريـة الصـني الشـعبية أنـه     ١٩٩٧نوفمرب /يف تشرين الثاين   )٢٠( 

والقانون األساسي، ونظراً ألن الصني مل توقع بعـد علـى العهـدين، فإهنـا ستشـري إىل                  متاشياً مع اإلعالن املشترك     
أحكامهما بصيغتهما املنطبقـة يف هونـغ كونـغ وسـتقدم تقـارير بشـأن منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة إىل             

الثقافية يف عـام    وقد صدقت الصني على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و          . األمم املتحدة 
وحكومــة املنطقــة .  ويشــكل اآلن تقريــر منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة جــزًء مــن تقريــر الصــني  ٢٠٠١

مسؤولة عن إعداد تقرير بشأهنا فيما يتعلق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية لتقدميـه إىل األمـم                     
 .املتحدة
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 اجلزء الثاين
 ١املادة 

 تعريف التمييز
 أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو        “التمييـز ضـد املـرأة     ”ألغراض هذه االتفاقية يعين مصطلح    ” 

تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضـه تـوهني أو إحبـاط االعتـراف للمـرأة                    
اإلنسـان واحلريـات األساسـية يف امليـادين السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة         حبقوق  

ــا،       ــا هبــذه احلقــوق أو ممارســتها هل ــاط متتعه ــوهني أو إحب ــدان آخــر، أو ت ــة أو يف أي مي واملدني
 .“بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل

  يف تشريع التمييز اجلنسي “التمييز ضد املرأة”تعريف 
 و  “التمييـز املباشـر   ” بأنـه يشـمل كـالً مـن          “التمييـز ”ُيعرف تشريع التمييـز اجلنسـي        - ١
 معاملـة أي شـخص معاملـة أدىن مـن معاملـة             “التمييـز املباشـر   ”ويعـين   . “التمييز غري املباشـر   ”

 شــخص آخــر يف ظــروف منــاظرة بســبب جــنس الشــخص املميــز ضــده أو حالتــه الزوجيــة أو  
 فرض نفس املطلب أو الشرط على اجلميع رغـم          “التمييز غري املباشر  ”ويشمل  . بسبب احلمل 

غــري ”وهــذا النــوع مــن املطالــب يشــكل متييــزاً  . أثــره الضــار علــى فئــة معينــة مــن األشــخاص  
 . )٢١( مبقتضى تشريع التمييز إذا مل يكن هناك مربر للمطلب“مباشر

تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة          التحفظات واإلعالنات املتعلقة بتطبيق ا    
 يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة 

قدمت مجهورية الصني الشعبية سبعة حتفظـات وإعالنـات باسـم منطقـة هونـغ كونـغ                  - ٢
اإلداريــة اخلاصــة فيمــا خيــتص بأحكــام االتفاقيــة بصــيغتها املطبقــة يف تلــك املنطقــة علــى ضــوء    

وتـدرك مجهوريـة الصـني الشـعبية، نيابـة عـن منطقـة              . ئدة يف هونغ كونغ   الظروف اخلاصة السا  
هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، أن الغرض الرئيسي من االتفاقية، علـى ضـوء التعريـف الـوارد يف                  

، هــو القيــام، وفقــاً ألحكامهــا، بتقليــل التمييــز ضــد املــرأة، ولــذلك فإهنــا ال تــرى أن    ١املــادة 
هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة ضــرورة إلغــاء أو تعــديل أي مــن  االتفاقيــة تفــرض علــى منطقــة 

قوانينها أو أنظمتها أو عاداهتا أو ممارساهتا القائمة اليت تقضي مبعاملة املرأة بأفضل مما يعامـل بـه         
ووفقــاً لــذلك، ســُتأول التزامــات حكومــة  . الرجــل، ســواء بصــفة مؤقتــة أو يف األجــل الطويــل 

ة نيابة عن منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة مبوجـب الفقـرة             مجهورية الصني الشعبية املقطوع   
ــة ٤األوىل مــن املــادة  وتســتعرض منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة   .  وغريهــا مــن أحكــام االتفاقي

. اخلاصة بصفة دورية مـدى احلاجـة إىل اسـتمرار انطبـاق التحفظـات واإلعالنـات ذات الصـلة                  
 .ء على التحفظات واإلعالنات السبعةويف وقت إعداد هذا التقرير نرى ضرورة اإلبقا

                                                         
نية والثالثة مـن التقريـر األوَّيل للحصـول علـى معلومـات بشـأن               يرجى االطالع على الفقرتني الثا      )٢١( 

 .يف تشريع التمييز اجلنسي” التمييز ضد املرأة“البنود ذات الصلة بتعريف 
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 ٢املادة 
 التزامات الدول األطراف

تشجب الدول األطراف مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وتتفـق علـى أن تنتـهج،                   ” 
بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، وحتقيقـاً               

 :لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي
إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملـرأة يف دسـاتريها الوطنيـة أو تشـريعاهتا                )أ( 

املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيـق العملـي هلـذا                   
 املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل املناسبة؛

شريعية مبـا يف ذلـك مـا يناسـب          اختاذ املناسب من التدابري، تشريعية وغري ت       )ب( 
 من جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛

فرض محاية قانونية حلقوق املرأة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل، وضـمان              )ج( 
احلمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق احملــاكم ذات االختصــاص واملؤسســات العامــة األخــرى يف 

 البلد، من أي عمل متييزي؛
ــن مب  )د(  ــاع ع ــة ضــد املــرأة،      االمتن ــة متييزي ــزي أو ممارس ــل متيي ــرة أي عم اش

 وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛
اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة مـن جانـب أي             )هـ( 

 شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
شـريعي منـها، لتغـيري أو إبطـال         اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبـا يف ذلـك الت          )و( 

 القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزاً ضد املرأة؛
 .“إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزاً ضد املرأة )ز( 

 شرعة احلقوق 
ل مـن   ، متتـع كـ    ١٩٩١يكفل قانون ِشرعة حقـوق هونـغ كونـغ، الـذي ُسـنَّ يف عـام                  - ٣

. املــرأة والرجــل بكافــة احلقــوق املدنيــة والسياســية املعتــرف هبــا يف ِشــرعة حقــوق هونــغ كونــغ
وهذا القانون ملزم للحكومة وكافة السلطات العامة وأي شخص يتصـرف باسـم احلكومـة أو                

 من الشرعة على متتع األفراد باحلقوق املعترف هبا فيهـا دون            ١وتنص املادة   . باسم سلطة عامة  
 مـن ِشـرعة حقـوق    ٢٢وتـنص املـادة   . يز من أي نوع، مبا يف ذلك التمييز بسبب اجلنس    أي متي 

هونغ كونغ على تساوي كافة األشخاص أمام القانون وعلـى حقهـم يف أن يتمتعـوا، دون أي                  
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واحلقـوق األساسـية للمقـيمني يف منطقـة هونـغ كونـغ       . متييز، حبماية القانون على قدم املسـاواة     
وجـدير بالـذكر أنـه مل يتقـرر أي متييـز      . وص عليهـا يف القـانون األساسـي    اإلدارية اخلاصة منصـ   

 .بني حقوق املرأة وحقوق الرجل
 التشريع 

 تشريع التمييز اجلنسي
 وجرى تنفيـذه بالكامـل اعتبـاراً        ١٩٩٥يوليه عام   /ُسنَّ تشريع التمييز اجلنسي يف متوز      - ٤

ــؤثِّم ال . ١٩٩٦ديســمرب /مــن كــانون األول  ــز بســبب اجلــنس أو الوضــع   وهــذا التشــريع ي تميي
الزوجي أو احلمل يف جماالت نشاط معينة مـن بينـها التوظيـف، والتعلـيم، واإلمـداد بالسـلع أو                    
املرافق أو اخلدمات، أو ختصيص أماكن اإلقامة أو إدارهتـا، والصـالحية للتصـويت واالنتخـاب                

ــة وأنشــطة     احلكومــة يف اجلــزأين أو التعــيني فيمــا خيــتص باهليئــات االستشــارية وأنشــطة األندي
وحيظـر اجلـزء الرابـع مـن التشـريع نفسـه التحـرش اجلنسـي، بينمـا           . الثالث والرابع مـن التشـريع     

يــؤثِّم اجلــزء اخلــامس تطبيــق أيــة ممارســات متييزيــة ونشــر أيــة إعالنــات متييزيــة أو التســبب يف     
 .األوَّيل من التقرير ١٠ إىل ٥وترد بيانات أوىف عن ذلك التشريع يف الفقرات . نشرها

وقد جرى العمل بالتشريع املذكور أمام احملاكم منـذ بـدأ سـريانه بالكامـل يف كـانون                   - ٥
. وترد يف املرفـق جـيم القضـايا الرئيسـية الـيت ُنظـرت أمـام احملـاكم                 . ١٩٩٦ديسمرب عام   /األول

ييــز وهــذه القضــايا تــبني أن تشــريع التمييــز اجلنســي ميثــل أداة تشــريعية فعَّالــة يف مكافحــة التم   
 .بسبب اجلنس

 تشريع التمييز بسبب الوضع األسري
نـوفمرب  / وبدأ سريانه يف تشـرين الثـاين       ١٩٩٧يونيه عام   /ُسنَّ هذا التشريع يف حزيران     - ٦

وهو يؤثِّم التمييز ضد أي شخص يكون وضـعه األسـري يف جمـاالت نشـاط                . من السنة نفسها  
ذا التشـريع حيمـي مـن يتحملـون مسـؤولية      وهـ . معيَّنة مماثلـة ملـا يشـمله تشـريع التمييـز اجلنسـي       

وتتحمـل مسـؤولية إنفـاذه وتطبيقـه جلنـة تكـافؤ الفـرص،              . رعاية شـخص مـن أقـرب األقـارب        
 .شأنه يف ذلك شأن تشريع التمييز اجلنسي

 تشريع التمييز بسبب اإلعاقة
 مـن أجـل القضـاء علـى      ١٩٩٦ وبدأ تنفيذه يف عـام       ١٩٩٥ُسنَّ هذا التشريع يف عام       - ٧

يـز ضـد األشـخاص بســبب اإلعاقـة يف جمـاالت شـىت مثــل التوظيـف، والسـكن، والتعلــيم،         التمي
. والوصول إىل أماكن العمل، والشراكات، والتـدريب املهـين، واألنديـة، واملنظمـات الرياضـية              

وهو يكفل أيضاً، بالقدر املمكن عملياً، أن يتمتـع املعوقـون حبـق املسـاواة أمـام القـانون شـأهنم                    
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د اجملتمع؛ ويشجع على االعتـراف يف اجملتمـع احمللـي باملبـدأ القائـل بـأن للمعـوقني        شأن بقية أفرا  
ــدأ        ــك املب ــل ذل ــى تقب ــا يشــجع عل ــوقني كم ــررة لغــري املع ــو . نفــس احلقــوق األساســية املق وه

يشترط على أرباب العمل واملطورين ومقدمي اخلدمات وغريهم تقدمي املزيد مـن الوظـائف               ال
افق أفضـل، وإن كـان يـؤثِّم معاملـة املعـوقني معاملـة أدىن مـن معاملـة                   للمعوقني أو تزويدهم مبر   

ً وبـذلك حيمـي التشـريع    .غريهم، بسبب عجزهم، ويف الظروف املماثلة أو غـري املختلفـة ماديـا      
املذكور حق املعوقني يف عدم التمييز ضدهم، وإن كان يقتضـى تقـدمي اخلـدمات عمومـاً لتلبيـة             

يع، تتمتـع النسـاء املعوقـات بـنفس احلمايـة املقـررة للرجـال               ومبوجـب ذلـك التشـر     . احتياجاهتم
 .املعوقني

 تغيريات يف القانون
 إللغـاء قواعـد اإلثبـات يف اجلـرائم      ٢٠٠٠يونيه  /ُعدِّل تشريع أدلة اإلثبات يف حزيران      - ٨

فمــن املمكــن اآلن تقــدمي املتــهمني يف قضــايا اجلــرائم اجلنســية إىل العدالــة مبزيــد مــن    . اجلنســية
ــام   . ولةالســه ــز يف ع ــد أجي ــة املســتقلة     ٢٠٠٠وق ــرة واللجن ــانون املخــدرات اخلط  مشــروع ق

وخيـول القـانون اجلديـد هيئـات إنفـاذ      . ١٩٩٩لعـام  ) التعـديل (ملكافحة الفسـاد وقـوة الشـرطة       
القـوانني أخـذ عينـات متصــلة مبواضـع العفـة وعينـات متصــلة مبواضـع أخـرى ملكافحـة اجلــرائم          

) تعـديالت متنوعـة  (ويعتـرب مشـروع قـانون أدلـة اإلثبـات      .  اجلنسـية اخلطرية اليت تشمل اجلرائم  
 األزواج أُهالً لتقدمي األدلة بل وجمربين على تقدميها يف دعاوى جنائية معينـة، مـن                ٢٠٠٢لعام  

وهـذا املشـروع جيـري اآلن فحصـه فحصـاً دقيقـاً بواسـطة اجمللـس                . بينها قضـايا العنـف املنــزيل      
 .التشريعي

 أبدته اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة مـن قلـق لعـدم اعتبـار      واستجابة ملا  - ٩
 لكـي يـنص     ٢٠٠٢يوليـه عـام     /االغتصاب الزوجي جرمية جنائية، ُعدِّل تشريع اجلرائم يف متوز        

والنسـاء حمميـات مـن اإلرغـام علـى اجلمـاع،            . بوضوح على اعتبار االغتصاب الزوجي جرميـة      
 .حىت ولو مع أزواجهن

 تكافؤ الفرصجلنة 
ــار    - ١٠ ــأة يف أي ــة، املنش ــك اللجن ــام  /أنيطــت بتل ــايو ع ــز   ١٩٩٦م  مبوجــب تشــريع التميي

اجلنسـي، مهـام عديـدة تشـمل القضـاء علـى التمييـز اجلنسـي والتمييـز بسـبب الوضـع األسـري             
وتضــطلع اللجنــة، الــيت حتصــل علــى متويــل ســنوي . وتعزيــز تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل

ــانني  ــاوز الثمـ ــغ   يتجـ ــغ كونـ ــن دوالرات هونـ ــون دوالر مـ ــن  ١٠,٢٦( مليـ ــني دوالر مـ  ماليـ
، عــن طريــق وظــائف شــىت تشــمل فحــص الشــكاوى، والتوفيــق، )دوالرات الواليــات املتحــدة

والتقاضــي االســتراتيجي، ووضــع السياســات وإجــراء البحــوث، وتــوفري التــدريب واملشــورة؛    
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اض تشـريع التمييـز اجلنسـي وتشـريع     كما تؤدي دوراً يف مداومـة اسـتعر      . والتثقيف اجلماهريي 
، أكملـت جلنـة     ١٩٩٩ويف عام   . التمييز بسبب اإلعاقة وتشريع التمييز بسبب الوضع األسري       

تكــافؤ الفــرص استعراضــاً تشــريعياً يتعلــق بتشــريعات التمييــز وقــدمت إىل احلكومــة مقترحــات 
 .وقد قبلت احلكومة كثرياً من تلك املقترحات. بتعديالت تشريعية

وحتقق جلنة تكافؤ الفرص يف الشـكاوى وتسـعى جاهـدة إىل املصـاحلة بـني األطـراف                    - ١١
، تلقــت ٢٠٠٢أكتــوبر عــام /  وحــىت هنايــة تشــرين األوىل١٩٩٩واعتبــاراً مــن عــام . املتنازعــة

 شـكوى مبوجـب     ١١٤ شـكوى يف إطـار تشـريع التمييـز اجلنسـي و            ٢ ٠٢١اللجنة ما جمموعه    
 شـكوى، علـى التـوايل،    ١٩ شـكوى و ٥١٧ مـن بينـها     تشريع التمييز بسبب الوضع األسـري،     

 .حسمت بالتصاحل
وقد ركزت اللجنـة تركيـزاً شـديداً علـى مسـاعدة أربـاب العمـل ومقـدمي اخلـدمات                     - ١٢

. واحلكومة على زيـادة فهـم اآلثـار املترتبـة يف أمـاكن عملـهم علـى تشـريعات مناهضـة التمييـز                    
ــذ آذار ــام /ومنـ ــارس عـ ــدم جم ٢٠٠١مـ ــة تقـ ــة  ، أخـــذت اللجنـ ــدمات التدريبيـ ــة مـــن اخلـ موعـ

واالستشـارية تشـمل احللقـات التدريبيــة وبـرامج التـدريب املالئمــة الحتياجـات معينـة وبــرامج        
تــدريب املــدربني ومشــاريع حمــددة تنفــذ بالتعــاون مــع أصــحاب املصــلحة الرئيســيني يف هونــغ   

 .كونغ
ــدي اللجنــة اهتمامــاً شــديداً بــالنظم واهلياكــل الــيت تســتخدم ال       - ١٣ ســتبعاد األفــراد  وتب

وبذلك يركز أحد اجلهود الكربى اليت تضطلع هبـا اللجنـة علـى وضـع      . واجلماعات وهتميشهم 
ــة بانتظــام سياســات القطــاعني العــام واخلــاص    . السياســات وإجنــاز األحبــاث  وتســتعرض اللجن

وممارساهتما، وتـدرس البيانـات اإلحصـائية لتعـيني االجتاهـات، وجتتمـع مـع أصـحاب املصـلحة                   
ــذي ــيقن مــن الشــواغل     ال ــة ودوائــر األعمــال لكــي تت ن مــن قبيــل احلكومــة واجلماعــات اجملتمعي

 .الرئيسية وترصدها
ومنذ صدور التقرير األخري، دعت اللجنـة إىل تغـيريات يف السياسـة العامـة يف خمتلـف                   - ١٤

 :اجملاالت، ومثة أمثلة على ذلك تشمل ما يلي
-١٩٩٨(ن باملـدارس الثانويـة      التحقيق الرمسـي يف نظـام ختصـيص األمـاك           )أ( 

 ؛)١٩٩٩
تعليقات على سبيل االستجابة للمشاورة املتعلقـة باسـتعراض االقتـراح الـداعي              )ب( 

 ؛)٢٠٠٠يوليه عام /متوز(إىل إصالح النظام التعليمي 
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املضــي -الــتعلم”تعليقــات علــى ســبيل االســتجابة للمشــاورة املتعلقــة بربنــامج    )ج( 
 ؛)٢٠٠١مارس عام /آذار (“راسيةقدماً حنو تطوير املناهج الد

-تعليقات على سبيل االستجابة للمشاورة املتعلقـة بإصـالح الرعايـة الصـحية               )د( 
 ؛)٢٠٠١مارس عام /آذار (“االستثمار يف الصحة على مدى احلياة”

ــر اســتعراض السياســة الرياضــية    )هـ(  حنــو مســتقبل رياضــي  ”-تعليقــات علــى تقري
 ).٢٠٠٢أغسطس عام /أب (“متطور

 نة املرأةجل
خالل جلسـة االسـتماع املتعلقـة بـالتقرير األوَّيل، أبـدت اللجنـة املعنيَّـة بالقضـاء علـى                     - ١٥

التمييز ضد املرأة قلقها إزاء عدم وجود آليـة حكوميـة للنـهوض بـاملرأة يف هونـغ كونـغ تكـون                      
مكلفــة باالســـتباق إىل وضــع سياســـات واســـتراتيجيات طويلــة األجـــل بشــأن املســـاواة بـــني     

ولكي تبدي احلكومة التزامها مبواالة تعزيز رفاه النساء ومصـاحلهن يف هونـغ كونـغ،               . نسنياجل
 لتكون مبثابـة آليـة مركزيـة تشـري          ٢٠٠١يناير عام   / كانون الثاين  ١٥فقد أنشأت جلنة املرأة يف      

وقـد كُلفـت   . على احلكومة مبا ينبغي عمله بشأن إجـراء مراجعـة اسـتراتيجية للقضـايا النسـائية        
.  اللجنة بتعيني كافة احتياجات املرأة ومعاجلة املسائل اليت هتم املرأة معاجلة مشوليـة نظاميـة               هذه

. وقد استحدثت اللجنة رؤية واستراتيجية طويليت األجل لنماء املرأة وهنوضـها يف هونـغ كونـغ           
ى واللجنة تسدي املشورة إىل احلكومة بشأن السياسات واملبادرات الـيت هتـم املـرأة، كمـا تسـع              

وتقـدم شـعبة املـرأة يف      . إىل ضمان مراعاة املناظري النسوية خالل عملية وضع السياسات العامة         
مكتــب الصــحة والرعايــة االجتماعيــة واألغذيــة، الــيت أُســندت إليهــا مســؤولية السياســة العامــة 

كـاٍف  املتعلقة بالقضايا النسائية عموماً، الدعم ألعمال جلنة املرأة، اليت خصص هلا أيضاً متويـل               
 .للقيام بوظائفها

وقد كان إنشاء جلنة املرأة مبثابة عالمة بارزة على الطريق حنـو تعزيـز النـهوض بـاملرأة                   - ١٦
 عضـواً آخـرين، وقـد بينـت أن         ٢١واللجنة يرأسها شخص غري رمسي وتضـم        . يف هونغ كونغ  
ضــع متكــني النســاء يف هونــغ كونــغ مــن الوصــول متامــاً إىل مــا حيــق هلــن مــن و  ”مهمتــها هــي 

: وحددت اللجنة ثالثـة جمـاالت أولويـة للعمـل هـي             . “وحقوق وفرص يف كافة مناحي احلياة     
وقد أنشئت فرق عمـل لتطـوير       . مراعاة االعتبارات اجلنسانية، ومتكني املرأة، وتثقيف اجلمهور      

 .العمل يف هذه اجملاالت
 سـتركز جهودهـا يف      ولكي تترك جلنة املرأة احلد األقصى من التـأثري يف اجملتمـع، فإهنـا              - ١٧
، الذي ينطوي علـى هتيئـة الـوعي بـني األفـراد ويف              “بناء القدرات ” على موضوع    ٢٠٠٣عام  

صفوف اجملتمع باالحتيـاج والفـرص فيمـا خيـتص بالتحسـني الـذايت املسـتمر وبتيسـري هتيئـة بيئـة                
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حنــو هــذا وســتوجه كافــة املبــادرات واملشــاريع املتصــلة بــاملرأة الــيت تضــطلع هبــا اللجنــة . مواتيــة
 .اهلدف

 مراعاة االعتبارات اجلنسانية
ــة         - ١٨ ــن االســتراتيجيات اهلام ــارات اجلنســانية واحــدة م ــاة االعتب ــرأة مراع ــة امل ــرب جلن تعت

وتســـتهدف مراعـــاة االعتبـــارات . لتحقيـــق النـــهوض بـــاملرأة وحتقيـــق املســـاواة بـــني اجلنســـني 
والسياسـات والـربامج، ضــمان   اجلنسـانية، مـن خـالل إدمـاج املنظـور اجلنسـاين يف التشـريعات        

وصول املرأة والرجل على قدم املساواة إىل املوارد والفرص يف اجملتمـع وضـمان االسـتفادة مـن                  
 .هذه املوارد والفرص

وملساعدة املسؤولني احلكوميني على جعل شواغل املرأة وخرباهتا، فضالً عـن شـواغل           - ١٩
لتشــريعات والسياســات والــربامج   الرجــل وخرباتــه، جــزًء ال يتجــزأ مــن عمليــات تصــميم ا      

احلكوميــة ورصــدها وتقييمهــا، اســتحدثت جلنــة املــرأة أداة حتليليــة عبــارة عــن قائمــة مرجعيــة    
وجيـري تنـاول مبـادرات      . ليتسىن أخذ املناظري النسائية علـى حنـو مناسـب يف حسـبان احلكومـة              

 .٣يالً يف املادة جلنة املرأة املتعلقة مبراعاة االعتبارات اجلنسانية تناوالً أكثر تفص
 متكني املرأة

ــة      - ٢٠ ــة بيئ ــاة ولتهيئ ــة وســائل حتســني إعــداد املــرأة ملواجهــة حتــديات احلي ســتبحث اللجن
وقـد استعرضـت اللجنـة      . جمتمعية أكثـر مالءمـة للمـرأة يف جهودهـا الراميـة إىل تطـوير قـدراهتا                

أة وكفايـة   واقترحت حتسينات على عـدد مـن اخلـدمات هبـدف ضـمان مناسـبة اخلـدمات للمـر                  
ــا   ــذه اخلــدمات وجودهت ــة        . ه ــز عملي ــاز لتشــجيع وتعزي ــدور حف ــوم ب ــة تق ــا برحــت اللجن وم

 :ومشلت األعمال األخرية يف هذا اجملال ما يلي. استحداث مناذج جديدة للخدمات
إعداد مواد كتيب بشأن املمارسات الطيبة لتمكني املـرأة الـيت يطبقهـا القطـاع                )أ( 

ة تقليد اآلخرين هلذه الربامج واألنشـطة وتكيـيفهم         غري احلكومي لتيسري إمكاني   
 هلذه الربامج واألنشطة حسب احلاجة؛

التعاون مع إدارة الرعاية االجتماعية بشـأن تشـجيع إقامـة مراكـز رعايـة طفـل                  )ب( 
ــاً لنظــام        ــة، حبيــث تعمــل هــذه املراكــز وفق ــدأ املســاعدة املتبادل ــى مب ــوم عل تق

 العضوية؛
عاية صحة املـرأة يف اجملتمـع احمللـي هبـدف تـوفري خـدمات       تعزيز إنشاء مركز لر  )ج( 

 صحية متكاملة بالتعاون مع مجعية خريية حملية؛



 

54 04-40803 
 

CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 

مواالة حبث إمكانيات أخـرى لتعزيـز فـرص توظيـف املـرأة، عـن طريـق إنشـاء                 )د( 
 .تعاونيات على سبيل املثال

 عمليــات اختــاذ كمـا تــدرس جلنــة املــرأة حاجــة املــرأة إىل االشــتراك علــى حنــو أوىف يف  - ٢١
ــذا اجملــال    ــرأة يف ه ــات امل ــرار وإمكان ــن     . الق ــر م ــي الوقــت احلــايل، يوجــد أكث ــة ٦٠٠فف  هيئ

استشــارية وتشــريعية حكوميــة تســدي املشــورة إىل احلكومــة بشــأن طائفــة كــبرية مــن املســائل  
وما برحـت مشـاركة املـرأة       . ذات الصلة املباشرة باحلياة اليومية للمرأة والرجل يف هونغ كونغ         

وقد اقترحت جلنة املرأة أن تنهج احلكومـة هنجـاً أكثـر اسـتباقية              . يف هذه اهليئات حمدودة نسبياً    
وبنـاء علـى توصـية اللجنـة،       . لكي تعثر على نساء ميكن ترشيحهن، ولكي ترعى هؤالء النسـاء          

. تبذل احلكومة جهوداً خاصة لزيادة عدد النسـاء املعينـات يف اهليئـات االستشـارية والتشـريعية                
 .١٢٢ إىل ١٢٠يوجد مزيد من التفاصيل بشأن هذه املسألة يف الفقرات و

 برنامج بناء القدرات
تقــوم اللجنــة، إىل جانــب قيامهــا مبهــام متنوعــة لــتمكني املــرأة، باستكشــاف إمكانيــة    - ٢٢

وجـرى  . إنشاء إطار عمل لبناء القـدرات ييسـر للمـرأة تنميـة املهـارات واإلمكانـات األساسـية           
عمــل هــذا يف ضــوء مــا أفــادت بــه مجاعــات نســائية عديــدة مــن أن بــرامج           تصــور إطــار ال 

التــدريب املوجــودة ال تعــاجل بالكامــل احتياجــات أو مصــاحل النســاء، ال ســيما ربــات    /التعلــيم
ولذلك، رئي أن من املناسب إنشاء إطار عمل وآلية لسد الفجوة بني الربامج املقدمـة               . البيوت

وسـتوايل  . الحتياجات اإلمنائية للمرأة، من ناحية أخرى     من مؤسسات التدريب، من ناحية، وا     
 .اللجنة تطوير هذه الفكرة، بل إهنا قد تدعو األطراف املناسبة إىل االشتراك يف عملية التطوير

 التثقيف اجلماهريي
شرعت جلنة املرأة أيضاً يف برامج لتثقيف اجلمهور وبـرامج للدعايـة تسـتهدف تقليـل                 - ٢٣

.  والقولبة، كما تستهدف زيادة الوعي اجلماهريي باملسـائل املتصـلة بـاملرأة            التحيزات اجلنسانية 
-٢٠٠١وهــذه تشــمل أربعــة منتــديات مجاهرييــة وحلقــات دراســية عقــدت يف فتــرة الســنتني  

 وتناولت مواضيع نسائية معينة خمتلفـة، واحتفـاالت عامـة سـنوية مبناسـبة اليـوم الـدويل                   ٢٠٠٢
العام يف حمطات التليفزيـون واإلذاعـة ويف احلـافالت، وتنظـيم            للمرأة، وتوجيه إعالنات للصاحل     

مسابقة لكتابة املقاالت، وإذاعة مسلسالت درامية تليفزيونية، فضالً عن برنامج إذاعـي بشـأن              
 ٢٠٠٢مـايو   /وعقدت جلنة املرأة يف أيـار     . موضع بناء قدرات املرأة، وطبع ملصقات وتوزيعها      

 لتحريـك النقـاش اجلمـاهريي بشـأن         “رأة إىل غـٍد أفضـل     سـعي املـ   ”مؤمتراً كبرياً بشـأن موضـع       
ورأس املـؤمتر الـرئيس     . املسائل املتصلة باألمور اجلنسانية والتوعية هبا علـى الصـعيد اجلمـاهريي           
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التنفيــذي وحضــره كبــار املســؤولني وخــرباء الشــؤون اجلنســانية مــن بــر الصــني وبلــدان أجنبيــة 
 .  مشترك حملي٥٠٠وحنو 

 ت غري احلكوميةالتعاون مع املنظما
ُتسلم جلنة املرأة مبا يقدمه القطاع غري احلكومي واجلماعات اجملتمعية مـن إسـهام هـام             - ٢٤

لتعزيــز مصــاحل املــرأة يف هونــغ كونــغ علــى مــدار الســنوات، وهــي تعــرب عــن تقــديرها لــذلك 
ا ولتعزيز اتصال اللجنـة بالقطـاع غـري احلكـومي والتمـاس املشـورة منـه بشـأن أعماهلـ                   . اإلسهام

ولتحقيق تضافر أعماهلا مع أعمال اهليئات األخرى، فقد نفذت أنشطة متنوعـة إلقامـة شـراكة                
ــة   ــة    . مــع املنظمــات غــري احلكومي ــارات منتظمــة للمنظمــات النســائية احمللي ــة بزي وقامــت اللجن

ووكــاالت اخلــدمات احملليــة واملقاطعــات، كمــا نظمــت منتــديات وحلقــات دراســية اشــتركت 
وتعـد اللجنـة إطـار عمـل للتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة                  .  احلكوميـة  فيها املنظمات غري  

 .وغريها من األطراف كما تلتمس اآلراء من تلك املنظمات واألطراف
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 ٣املادة 
 التدابري املناسبة

تتخذ الدول األطراف يف مجيـع امليـادين، وال سـيما امليـادين السياسـية واالجتماعيـة                 ” 
ل التـدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك التشـريعي منـها، لكفالـة تطـور املـرأة                    واالقتصادية والثقافية، ك  

وتقدمها الكاملني وذلك لتضمن هلا ممارسـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية والتمتـع هبـا              
 .“على أساس املساواة مع الرجل

 األسس القانونية للقضاء على التمييز
ليـة موضـع التنفيـذ مـن أجـل القضـاء            وضع عدد مـن العهـود الدوليـة والتشـريعات احمل           - ٢٥

فباإلضـافة إىل اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال             . على التمييز بسبب اجلنس يف هونـغ كونـغ        
التمييــز ضــد املــرأة، يطبــق العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة    

ويقتضـي  . ١٩٧٦ منـذ عـام   والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية يف هونـغ كونـغ           
العهدان كالمها من الـدول األطـراف كفالـة حـق الرجـل واملـرأة علـى قـدم املسـاواة يف التمتـع                        

 مـن القـانون األساسـي اسـتمرار سـريان أحكـام       ٣٩وتضمن املادة   . باحلقوق املبيَّنة يف العهدين   
 .العهدين بصيغتهما املنطبقة يف هونغ كونغ

 اإلداريــة اخلاصــة تلتــزم التزامــاً تامــاً بأهــداف العهــدين وحكومــة منطقــة هونــغ كونــغ - ٢٦
فقانون شرعة احلقـوق، الـذي ُسـن يف    . وتسعى إىل تنفيذمها عن طريق التشريعات والسياسات    

، جيعل أحكـام العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية بصـيغته املنطبقـة                    ١٩٩١عام  
 ١إذ تـنص املـادة      . زم احلكومـة واهليئـات العامـة      على هونغ كونغ سارية يف القـانون احمللـي ويلـ          

من شرعة احلقوق على أن احلقوق املعترف هبا فيه جيري التمتع هبا دون متييز من أي نوع، مبـا                   
 من القـانون نفسـه علـى تسـاوي مجيـع النـاس              ٢٢وتنص املادة   . يف ذلك التمييز بسبب اجلنس    

 .ماية القانون على قدم املساواةأمام القانون وعلى حقهم يف التمتع دون أي متييز حب
وفيما خيتص بالتشريع احمللي، فإن تشريع التمييـز اجلنسـي ميثـل، علـى النحـو املـبني يف                - ٢٧

، التشريع احمللي الرئيسي ملكافحة التمييز بسـبب اجلـنس أو الوضـع الزوجـي أو احلمـل                  ٢املادة  
لتصــويت واالنتخــاب ومــا إىل  يف خمتلــف النــواحي، مبــا فيهــا التوظيــف والتعلــيم والصــالحية ل  

وينص تشريع التمييز بسبب اإلعاقة علـى القضـاء علـى التمييـز ضـد األشـخاص بسـبب                   . ذلك
اإلعاقـــة يف جمـــاالت خمتلفـــة مـــن قبيـــل التوظيـــف والســـكن والتعلـــيم والوصـــول إىل األمـــاكن 

ز بسـبب  بينما يقضي تشريع التمييـ    . والشراكات والتدريب املهين واألندية واملنظمات الرياضية     
 .الوضع األسري حبماية األشخاص املسؤولني عن إعالة أقرب األقربني
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 تنسيق تنفيذ االتفاقية
جرى اإلعراب عن شكوك بشأن الدور الذي ستضطلع به جلنة املرأة والوظائف الـيت               - ٢٨

وقد أعطت اللجنة، بوصفها آلية مركزية للنهوض باملرأة، قوة دافعـة جديـدة للعمـل               . ستؤديها
ــرأة علــى ت ــاه امل ــز رف ــة الــيت توفرهــا التشــريعات القائمــة والوظــائف    . عزي وباإلضــافة إىل احلماي

القانونية اليت تؤديها جلنة تكافؤ الفـرص يف جمـال القضـاء علـى التمييـز، تنظـر جلنـة املـرأة نظـرة                     
وقـد عملـت تلـك اللجنـة     . إمجالية ذات طابع مشويل استراتيجي إىل كافة املسائل اليت هتم املرأة          

 وأحـرزت قـدراً طيبـاً مـن التقـدم يف            ٢٠٠١ينـاير   /ماس شديد منذ إنشائها يف كـانون الثـاين        حب
جمــال تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز رفــاه املــرأة بفضــل   

ــة، وهــي حســبما جــاء يف املــادة     ــارات : ٢جمــاالت عملــها الــثالث ذات األولوي مراعــاة االعتب
 .كني املرأة، وتثقيف اجلمهوراجلنسانية، ومت

وما برحت جلنة املرأة تعمل يف تعاون وثيق مع إدارة املنطقـة اإلداريـة اخلاصـة ملـواالة                    - ٢٩
كمــا ظلــت . إدمــاج املنــاظري واالحتياجــات النســوية يف عمليــة إعــداد السياســات واملبــادرات   

كـبرية مـن املسـائل، مـن        اللجنة تقدم املشـورة القيمـة واالقتراحـات إىل احلكومـة بشـأن طائفـة                
ــا املعلومــات،      ــدريب علــى تكنولوجي ــام للمــرأة، والت ــها اخلــدمات الصــحية، واإلســكان الع بين
واخلـــدمات األســـرية، والعنـــف، والبيانـــات املوزعـــة حســـب اجلـــنس، والتجديـــد احلضـــري،   
ــات      ــرأة يف اهليئـ ــتراك املـ ــة، واشـ ــوير الرياضـ ــغ، وتطـ ــغ كونـ ــيط الطويـــل األجـــل هلونـ والتخطـ

 .ية والتشريعية، وما إىل ذلكاالستشار
 املبادرات املتعلقة مبراعاة االعتبارات اجلنسانية

سلمت جلنة املرأة بأن مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف عملية صـنع السياسـات تـؤدي                - ٣٠
إىل حتسني أساليب احلكم عن طريق صنع القرار املدروس مبدخالت من النساء والرجـال علـى                

ت اللجنة أمهية مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف إدارة املنطقة، اليت وافقـت            السواء، ومن مث أبرز   
 .على ضرورة إدراج هذا املفهوم يف خمتلف جماالت السياسة العامة بصورة تدرجيية

وملساعدة املسـؤولني احلكـوميني علـى دراسـة املنـاظري اجلنسـانية، أشـارت جلنـة املـرأة                    - ٣١
يف هــذا الصــدد واســتحدثت أداة حتليليــة يف شــكل قائمــة مرجعيــة مــراراً إىل اخلــربات األجنبيــة 

لتيســـري التحليـــل املراعـــي لالعتبـــارات اجلنســـانية ولتقيـــيم التـــأثري الـــذي حيتمـــل أن ختلفـــه يف   
كما أعدت اللجنـة ملفـاً إعالميـاً جلعـل املسـؤولني احلكـوميني علـى علـم                  . السياسات والربامج 

 .مبفهوم مراعاة االعتبارات اجلنسانية
ــة بشــكل جتــرييب يف مخســة جمــاالت سياســة         - ٣٢ ــة املرجعي ــذه القائم ــد اســتخدمت ه وق

وسيجرى األخذ هبا يف عـدة جمـاالت سياسـة عامـة جديـدة يف               . مجاهريية، وجيري اآلن صقلها   
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ــام  ــة باشــتراك       . ٢٠٠٣ع ــك القائم ــة للتوســع يف اســتخدام تل ــد أعــدت اســتراتيجية وخط وق
 .ائية واملنظمات ذات الصلةاإلدارات احلكومية واجلماعات النس

ولتيســري . ويتمثــل جــزء هــام مــن االســتراتيجية يف بنــاء قــدرات أفــراد اخلدمــة املدنيــة   - ٣٣
ــة صــنع السياســات جيــري تــوفري تــدريب متصــل باجلنســانية      مراعــاة املنــاظري النســوية يف عملي

نسـانية والشـواغل    كوسيلة لبناء قدرات أفراد اخلدمة املدنية لتعزيز حساسـيتهم إزاء املسـائل اجل            
كمــا دعيــت املنظمــات غــري احلكوميــة إىل  . وهــذا التــدريب تقدمــه مؤسســات ثالثــة . النســوية

ــة     ــراد اخلدمــة املدني ــدريب وإىل تقاســم اخلــربة مــع أف وجــرى تنظــيم  . االشــتراك يف دورات الت
قـوة  حلقات تدريبية ملوظفي إدارة الرعاية االجتماعية ومكتـب التعلـيم والقـوى العاملـة وأفـراد           

وقـد حضـر هـذه احللقـات        . شرطة هونغ كونغ، فضالً عن موظفي إدارة املنطقة املعينني حديثاً         
وهنــاك خطــط جــاهزة ملــد نطــاق الــربامج   .  مشــترك٥٠٠التدريبيــة حــىت اآلن مــا يربــو علــى  

وجيـري النظـر يف تـدابري إلقامـة     . التدريبية كي يشمل رتباً ودرجات أخرى مـن اخلدمـة املدنيـة           
 .ية للخدمة املدنية فيما خيتص مبراعاة االعتبارات اجلنسانيةحلقات تدريب

ــات          - ٣٤ ــة واجله ــري احلكومي ــع املنظمــات غ ــة كــربى للشــراكة م ــرأة أمهي ــة امل ــويل جلن وت
ومـا برحـت اللجنـة تعمـل يف تعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة لتحقيـق مراعـاة                      . األكادميية

ملرجعيــة، نظمــت جلنــة املــرأة دورة نقاشــية مــع   وعنــد إعــداد القائمــة ا . االعتبــارات اجلنســانية
ــام  /القطــاع غــري احلكــومي يف شــباط   ــر ع ــات واملقترحــات بصــدد   ٢٠٠٢فرباي  جلمــع التعليق

استراتيجية مراعاة االعتبارات اجلنسانية وُسـبل تعزيـز دور املنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات                 
وستسـتمر جلنـة املـرأة يف التعـاون         . نيةاألكادميية يف األعمال املتعلقة مبراعـاة االعتبـارات اجلنسـا         

 .مع املنظمات غري احلكومية واجلهات األكادميية يف هذا الصدد
وتــدرك جلنــة املــرأة أن تثقيــف اجلمهــور بشــأن مراعــاة االعتبــارات اجلنســانية ســيعزز   - ٣٥

. افعـة الدعم اجلماهريي ملبادرات مراعاة االعتبارات اجلنسانية اليت ميكن أن تكـون مبثابـة قـوة د       
ويتمثــل اهلــدف الطويــل األجــل الــذي تســعى إليــه اللجنــة يف أن يتــبىن اجملتمــع بأكملــه، مبــا فيــه 

 .املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، مفهوم مراعاة االعتبارات اجلنسانية
 الدراسات واألحباث ومجع املعلومات فيما يتعلق باملرأة

 املزيــد مــن البيانــات املوزعــة حســب دعــت بعــض املنظمــات غــري احلكوميــة إىل مجــع - ٣٦
وتدرك احلكومة جيداً أن مجع البيانـات املوزعـة حسـب           . اجلنس وإىل إجراء حتليالت جنسانية    

. اجلنس وتبويبـها مهمـان للتحليـل اجلنسـاين ولصـنع السياسـات املراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية            
اإلحصائيات املوزعـة حسـب   وتقوم إدارة التعداد واإلحصاء جبمع وتبويب جمموعة متنوعة من  

وهنـاك  . وترد يف املرفق دال مناذج مـن اإلحصـائيات الرئيسـية املوزعـة حسـب اجلـنس                . اجلنس
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جــزء كــبري مــن هــذه اإلحصــائيات منشــور فعــالً يف التقــارير اإلحصــائية الصــادرة عــن تلــك      
رير ميكن إتاحة إحصائيات أوىف موزعة حسب اجلـنس، رمبـا مل تكـن مدرجـة يف التقـا       . اإلدارة

 .بسبب قيود املساحة، وهي تتاح بناء على الطلب لتلبية احتياجات معينة ملستعملي البيانات
وبصرف النظر عن اإلحصـائيات املوزعـة حسـب اجلـنس املبينـة يف املرفـق دال، تقـوم                - ٣٧

إدارة التعداد واإلحصاء سنوياً بإعداد منشور إحصائي شـامل يتعلـق باإلحصـائيات اجلنسـانية،               
وهـذا  ). ٢٠٠١منـذ عـام      (“اإلحصائيات الرئيسية -النساء والرجال يف هونغ كونغ    ” وعنوانه

املنشور السنوي يورد إحصائيات ميسـرة موزعـة حسـب اجلـنس مسـتقاة مـن مصـادر شـديدة                    
التنوع، األمر الذي يساعد على بيـان احلالـة االجتماعيـة واالقتصـادية للرجـل واملـرأة يف هونـغ                    

ــتوياهتم  ــا يف ذلـــك مسـ ــغ مبـ ــا،   كونـ ــة توظيفهمـ ــة، وحالـ ــهما التعليميـ ــة، وخصائصـ ا الدميغرافيـ
 .وحالتهما الصحية، واشتراكهما يف الشؤون العامة، وما إىل ذلك

والكتساب فهم أفضل حلالة املرأة يف هونـغ كونـغ يف سـياقات خمتلفـة وتيسـري وضـع                    - ٣٨
 :وث التاليةاستراتيجيات يف جمال تعزيز رفاه املرأة، أجرت جلنة املرأة املسوح والبح

ــغ عــن        )أ(  ــغ كون ــدى رضــاء النســاء يف هون ــاتف، بشــأن م مســح باســتخدام اهل
 ؛٢٠٠٢مارس عام /أحواهلن اجلارية، وقد أعلنت نتائج هذا املسح يف آذار

مسح استبياين بالربيد يتعلق مبدى ومسـتويات الوظـائف الـيت تتوالهـا املـرأة يف           )ب( 
نــغ، وقــد أعلنــت نتــائج هــذا  القطــاعني اخلــاص وغــري احلكــومي يف هونــغ كو 

 ؛٢٠٠٢نوفمرب عام /املسح يف تشرين الثاين
مسح لفعالية محلة الدعاية والتثقيـف اجلمـاهريي الـيت شـنتها جلنـة املـرأة، وهـو                   )ج( 

مسح تناول أيضاً مفاهيم اجملتمع احمللـي بشـأن املسـائل املتصـلة باجلنسـانية، مبـا                 
بــارات اجلنســانية واألســباب الــيت فيهــا احلاجــة إىل األخــذ مبفهــوم مراعــاة االعت

 .حتول دون حتقيق املرأة إلمكاناهتا ومدى انتشار القولبة اجلنسانية
وجتري احلكومـة يف الوقـت احلـايل مسـحاً مواضـيعياً لألسـر املعيشـية بشـأن اسـتعمال                 

وحيتمـل إعـالن نتـائج ذلـك املسـح      . الوقت والعوامل اليت تعطل اشتراك املرأة يف أنشطة اجملتمع      
 .٢٠٠٣ وقت الحق من عام يف
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 ٤املادة 
 تدابري خاصة مؤقتة

ــل باملســاواة       - ١” ــة تســتهدف التعجي ــدابري خاصــة مؤقت ــدول األطــراف ت ال يعتــرب اختــاذ ال
ولكنـه جيـب أال يسـتتبع،    . الفعلية بني الرجل واملرأة متييزاً باملعىن الذي تأخـذ بـه هـذه االتفاقيـة            

متكافئة أو منفصلة، كما جيب وقف العمل هبـذه التـدابري   على أي حنو، اإلبقاء على معايري غري     
 .مىت حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة

ال يعترب اختاذ الـدول األطـراف تـدابري خاصـة تسـتهدف محايـة األمومـة، مبـا يف ذلـك                       - ٢”
 .“تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراًء متييزياً

ة املرأة تعمالن على تنفيذ تدابري طويلة األجل لتحسـني رفـاه            ما برحت احلكومة وجلن    - ٣٩
املــرأة، مبــا يف ذلــك تطــوير مبــادرة مراعــاة االعتبــارات اجلنســانية داخــل إدارة املنطقــة، ومتكــني 
املرأة عن طريق بناء القدرات، فضالً عن إطـالق بـرامج للتثقيـف اجلمـاهريي تسـتهدف زيـادة                   

ــة اجلنســانية  وعــي اجملتمــع احمللــي باملســائل امل   ــل القولب ــأثري  . تصــلة باجلنســانية وتقلي وســيكون ت
 .التدابري اليت من هذا القبيل أكثر دواماً من تأثري التدابري املؤقتة
 التدابري اخلاصة املنصوص عليها يف تشريع التمييز اجلنسي

يت يـراد   تسلِّم منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة تسـليماً تامـاً بـأن التـدابري اخلاصـة الـ                  - ٤٠
هبا حتقيق املساواة للنساء احلوامل أو األشخاص ذوي الوضـع اجلنسـي أو الزوجـي اخلـاص، أو                  

وهــذا مــا تبينــه . تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة هلــؤالء األشــخاص، ينبغــي أال تعتــرب تــدابري متييزيــة 
 .)٢٢(أحكام االستثناء العامة الواردة يف تشريع التمييز  اجلنسي

 محاية األمومة
 ١٧٣ و ١٦٨ و ١٦٦-١٦٣التدابري املتعلقة حبمايـة األمومـة مشـار إليهـا يف الفقـرات               - ٤١

 .١١أدناه يف إطار املادة 

                                                         
 من التقرير األوَّيل لالطالع على أحكـام االسـتثناء العامـة الـواردة              ٢٠يرجى الرجوع إىل الفقرة       )٢٢( 

 .يف تشريع التمييز اجلنسي
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 ٥املادة 
 القولبة والتحيز

 :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي”
تغـيري األمنـاط االجتماعيـة والثقافيـة لسـلوك الرجـل واملـرأة، هبـدف حتقيــق          )أ( 

قضــاء علــى التحيــزات والعــادات العرفيــة وكــل املمارســات األخــرى القائمــة علــى االعتقــاد   ال
 بكون أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛

كفالــة تضـــمني التربيـــة العائليـــة فهمـــاً ســـليماً لألمومـــة بوصـــفها وظيفـــة   )ب( 
فال وتربيتهم مسـؤولية مشـتركة بـني األبـوين علـى أن      اجتماعية، واالعتراف بكون تنشئة األط  

 .“يكون مفهوماً أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت
 مدى القولبة اجلنسانية يف هونغ كونغ 

عمالً على حتديد مستوى وعي اجملتمـع احمللـي بأعمـال جلنـة املـرأة واملفـاهيم اجملتمعيـة                    - ٤٢
نسانية، أجرت اللجنة مسـحاً لفعاليـة محلـة الدعايـة والتثقيـف اجلمـاهريي               للمسائل املتصلة باجل  

وبينت نتائج ذلك املسح أن األغلبية تعترف بوجـود قولبـة جنسـانية يف هونـغ         . ٢٠٠٢يف عام   
كونغ، رغم أن مـدى هـذه القولبـة لـيس خطـرياً للغايـة، وأن األغلبيـة تـرى أن النسـاء ميكنـهن                 

ــل   ــاهتن بالكام ــق إمكان ــ. حتقي ــل وضــوحاً يف األوســاط     ول ــة اجلنســانية أق وحظ أيضــاً أن القولب
وتبني أن حنو مخس اجمليبني يشهدون القولبة اجلنسـانية يف الوسـط اخلـاص والوسـط                . األكادميية

ومثـال ذلـك أن الرجـال       (املنـزيل وأن القولبة اجلنسانية أوضـح مـا تكـون يف الوسـط السياسـي                
 ).ة من النساءيعتربون أكثر إملاماً بالشؤون السياسي

ويبني مسح آخـر أجـري بتكليـف مـن جلنـة املـرأة أن هنـاك إمجـاالً توازنـاً عامـاً فيمـا                          - ٤٣
إال . خيتص باشتراك املرأة يف حقل التوظف بالقطاعني اخلاص وغـري احلكـومي يف هونـغ كونـغ                

أن هناك درجة معينة من التفاوت بني النساء والرجال يف قطاعـات الصـناعة ويف التخصصـات           
وبصفة عامة، يقل، احتمـال توظيـف       . اليت ينخرطون فيها ويف مستوى الوظائف اليت يشغلوهنا       

وال تشـغل املـرأة سـوى       . املرأة يف التخصصات اليت تتطلب معـارف أو مهـارات علميـة وتقنيـة             
الوظائف العليا، وهذه نسبة تضـارع النسـبة املوجـودة يف عـدد مـن البلـدان                 /ربع وظائف القمة  

 .بية األخرىاملتقدمة الغر
 جهود التثقيف اجلماهريي

عملت إدارة املنطقة على تعزيز اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                  - ٤٤
فأنتجت ووزعـت علـى اجلمهـور منشـورات وجمموعـة متنوعـة مـن التـذكارات الـيت مـن قبيـل                       
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كمــا أن نــص . فاقيــةقواعــد الفــأر احلاســويب واألكيــاس الورقيــة، وذلــك لتوعيــة اجلمهــور باالت 
االتفاقية والتعليقات اخلتامية على التقرير األوَّيل املبداة مـن اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز          

 .ضد املرأة قد جرى حتميلها على اإلنترنت لكي يطلع عليها اجلمهور
 جلنة تكافؤ الفرص

رامج ومبادرات شـىت    تواصل جلنة تكافؤ الفرص تعزيز املساواة بني اجلنسني بواسطة ب          - ٤٥
 :وهذه الربامج واملبادرات تشمل ما يلي. لتثقيف اجلمهور

منشــورات بشــأن املبــادئ التوجيهيــة واملراجــع جيــري تعميمهــا عــن طريــق          )أ( 
 احللقات الدراسية والدورات التدريبية وما إىل ذلك؛

 لكـي يصـبح مصـدراً       ٢٠٠٢مارس عام   /تطوير موقع اللجنة احلاسويب يف آذار      )ب( 
ــتني   ــات بلغـ ــوبياً للمعلومـ ــة (حاسـ ــينية واإلنكليزيـ ــوفر  ). الصـ ــع يـ ــذا املوقـ وهـ

معلومــات بشــأن قــوانني تكــافؤ الفــرص ومناهضــة التمييــز، وهــو متــاح متامــاً     
 لألشخاص املعوقني؛

حلقات دراسية ومؤمترات لتعزيز فهـم اجلمهـور للتمييـز القـائم بسـبب اجلـنس                 )ج( 
ومثـال ذلـك احللقـة الدراسـية املعنيـة          . والتمييز القـائم بسـبب الوضـع األسـري        

ــاين       ــودة يف تشــرين الث ــز بســبب الوضــع األســري املعق ــوفمرب /بتشــريع التميي ن
البنني والبنات يف القرن احلادي والعشـرين والفـروق         ” واملؤمتر املعين بـ     ٢٠٠٠

 ؛٢٠٠١نوفمرب عام / املعقود يف تشرين الثاين“اجلنسانية يف جمال التعلم
هيدياً بشأن التشريعات املناهضـة للتمييـز، موجهـة إىل اإلدارات          حديثاً مت  ٩٤٥ )د( 

احلكومية واملدارس واملؤسسـات االقتصـادية واجلماعـات اجملتمعيـة وغـري ذلـك              
سـبتمرب  / إىل أيلـول   ١٩٩٩من املؤسسات املهتمة باألمر، وذلك يف الفتـرة مـن           

 ؛٢٠٠٢عام 
لي داخل مراكـز التسـوق    عرضاً من عروض الطريق، قدمت يف اجملتمع احمل       ١٨ )هـ( 

، واملعـرض السـنوي لتكـافؤ الفـرص         ١٩٩٩ذات الشعبية واملالعـب منـذ عـام         
 الذي يستغرق الذي شهراً ويضم أحداثاً جمتمعية خمتلفة؛

برنــامج متويــل االشــتراك اجملتمعــي، الــذي يســاند ويشــجع املنظمــات اجملتمعيــة   )و( 
 إىل هنايــة ١٩٩٩مــن ويف الفتــرة . علــى إعــداد مشــاريع تعــزز تكــافؤ الفــرص  

ــرين األول ــام /تشـ ــوبر عـ ــغ ٢٠٠٢أكتـ ــد مبلـ ــون دوالر مـــن ١,٣، اعتمـ  مليـ
)  دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة١٦٦ ٧٠٠(دوالرات هونــغ كونــغ 
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 مشروعات جمتمعية لتعزيز املساواة بني اجلنسني وفهم تشـريع التمييـز          ١٠٣لـــ  
 اجلنسي وتشريع التمييز بسبب الوضع األسري؛

 : التثقيف اجلماهريي املوجه إىل الشبان )ز( 
 عروض درامية وعروض ملسرح العرائس يف املدارس موهلا رعاة؛ -  
برنامج تليفزيوين تعليمي خاص بشأن تكافؤ الفرص جرى إنتاجه لصـغار            -  
وعرض الربنامج يف التليفزيون التعليمي بصفة مستمرة منـذ عـام           . الطالب   
 ؛١٩٩٩   
 ؛٢٠٠١ و٢٠٠٠ و١٩٩٩ت صيفية يف سنوات إقامة خميما -  
ــام    -   ــباب يف عـ ــة الشـ ــامج لرعايـ ــه ٢٠٠٢برنـ ــتقبل  ” عنوانـ ــديات املسـ حتـ
وهــو يهــدف إىل القضــاء علــى القولبــة اجلنســانية فيمــا يتعلــق  . “الــوظيفي   
 باملهن؛   
 ؛٢٠٠٢ و٢٠٠١برناجمان لتطوير قدرات معلمي الكشافة، يف عامي  -  
 . بيل مسابقات تأليف الشعارات، والدراما، والنقاشبرامج إرشادية من ق -  
 :محالت إعالنية على النحو التايل )ط( 
محالت إعالنية بشأن منع التمييز بسبب احلمـل، والتمييـز بسـبب الوضـع               -  
األسري، والتحرش اجلنسي يف مكان العمل، وهي محالت عرضـت فيهـا                
ــة للنظــر يف أرصـــفة القــطــ      ـارات بشبكـــة النــقـــل  ملصــقات ضــخمة ملفت
 العام بالسكك احلديدية يف هونغ كونغ؛   
 إعالنات احلافالت اليت حتمل رسائل الدعوة إىل تكافؤ الفرص؛ -  
ثالثة إعالنات للصاحل العام، ودراما وثائقيـة مـن تسـع           : محالت تليفزيونية  -  
ــاة    ٢٠٠٠حلقــات يف عــام      ، ومسلســل دارمــي مــن عشــرين حلقــة يف قن
 ؛٢٠٠١يوليه عام /طفال بالتليفزيون الكابلي يف متوزاأل   
حديقـة  ” عنوانـه    ٢٠٠٠برنامج من مثانيـة أجـزاء يف عـام          : محالت إذاعية  -  
 عنواهنــا ٢٠٠٠، ودرامــا وثائقيــة مــن عشــرة قصــص يف عــام   “املــراهقني   
 ؛“ملفات الفرص املتكافئة”   
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يم واملســتقبل أكشــاك عــرض يف معــارض خمتلفــة، مــن قبيــل معــرض التعلــ   -  
 .الوظيفي السنوي وغري ذلك من األحداث واملؤمترات   
 جلنة املرأة

دشــنت جلنــة املــرأة بــرامج للتثقيــف اجلمــاهريي والدعايــة ملعاجلــة القولبــة اجلنســانية،     - ٤٦
وذلــك نظــراً للحاجــة إىل جهــود مســتمرة ملعاجلــة أفكــار اجملتمــع املســبقة عــن املــرأة وتصــوراته 

ولـذلك، أطلقـت جلنـة املـرأة      . هـا واألمنـاط املقولبـة الـيت صـاغها بشـأن املـرأة             املسبقة عـن أدوار   
 :برامج التثقيف اجلماهريي التالية

جمموعتـــان مـــن اإلعالنـــات املخصصـــة للصـــاحل العـــام، وذلـــك يف التليفزيـــون  )أ( 
 واإلذاعة واحلافالت؛

  القدرات؛مسابقة لكتابة املقاالت إلثارة االهتمام اجلماهريي مبوضوع بناء )ب( 
ــاء القــدرات       )ج(  ــة مــن عشــرة قصــص تتعلــق مبوضــوع بن ــا تليفزيوني سلســلة درام

 وموضوع متكني املرأة؛
 برنامج إذاعي من ثالثة عشرة حلقة عن املسائل املتصلة باجلنسانية؛ )د( 
 ؛“املرأة من أجل غٍد أفضل”، وموضوعه ٢٠٠٢مؤمتر جلنة املرأة لعام  )هـ( 
 ات دراسية بشأن مواضيع جنسانية معينة خمتلفة؛منتديات عامة وحلق )و( 
 االحتفال السنوي باليوم الدويل للمرأة؛ )ز( 
 .طباعة امللصقات وتوزيعها )ح( 

 جلنة تعزيز التربية الوطنية
تعد جلنة تعزيز التربية الوطنية هيئة استشارية مشكَّلة برعاية مكتب الشؤون الداخليـة              - ٤٧

وقــد متثــل أحــًد . ادة الــوعي التربــوي الــوطين لــدى عامــة اجلمهــور لتعزيــز التربيــة الوطنيــة وزيــ
املواضيع الرئيسية اليت عنيت هبـا اللجنـة علـى مـدى السـنوات الـثالث املاضـية يف تعزيـز تكـافؤ               

 :وترد أدناه قائمة بأنشطة اللجنة يف هذا اجملال. الفرص وفهم حقوق اإلنسان واحترامها
وفيمــا بــني  . وعيــة ومنظمــات جمتمعيــة  رعايــة مشــاريع نظمتــها وكــاالت ط    )أ( 

 مشــروعاً بشــأن تكــافؤ ٥٢، رعــت اللجنــة ٢٠٠٢/٢٠٠٣ و١٩٩٩/٢٠٠٠
 الفرص وحقوق الطفل وحقوق املرأة والقضاء على التمييز؛
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ــة عــن حقــوق اإلنســان موجــه إىل املــراهقني     )ب(  إنتــاج كتيــب رســوم كاريكاتريي
 ؛) ١٩٩٩م صدر يف مطلع عا(ويتضمن مفهوم املساواة بني اجلنسني 

 ١٩٩٩نشر كتيب مصور عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان يف مطلـع عـام                )ج( 
 لتصوير املفاهيم اليت دعا إليها اإلعالن، مبا فيها مفهوم املساواة بني اجلنسني؛

 ١٩٩٩إنتاج كتاب يضم قصصـاً قصـرية موجهـة إىل املعلِّمـني يف أواخـر عـام                   )د( 
ض هـذه القصـص علـى مفهـوم املسـاواة           وركـزت بعـ   . لتعزيز حقـوق اإلنسـان    

 بني اجلنسني؛
ــام      )هـ(  ــاء واألمهــات يف ع ــب لآلب ــاج كتي ــاء واألمهــات   ٢٠٠٢إنت  لتشــجيع اآلب

ــرص         ــافؤ الف ــا تك ــا فيه ــوق اإلنســان، مب ــاهيم حق ــة مف ــى ممارس ــال عل واألطف
 واملساواة بني اجلنسني، يف احلياة اليومية؛

يـة الوطنيـة لطـالب املـدارس االبتدائيـة          إنتاج وتوزيع رسـائل إخباريـة عـن الترب         )و( 
كمـا تشـمل هـذه الرسـائل مفهـوم تكـافؤ       . ٢٠٠٠الصغار منـذ منتصـف عـام     

 الفرص؛
. ٢٠٠٢نشر سلسلة رسوم كاريكاتريية للصحف عن التربيـة الوطنيـة يف عـام               )ز( 

 .وبعض هذه الرسوم يعزز مفهوم تكافؤ الفرص والقضاء على التمييز
 مهرجان املرأة

 مبثابـة مهرجـان للمـرأة، وذلـك         ٢٠٠٢/٢٠٠٣متحف تراث هونغ كونغ سنة      جعل   - ٤٨
وهــذا املهرجـان يــدرس اآلثــار اجلنســانية املتولــدة عــن  . لتصـوير أدوار املــرأة املــتغرية يف جمتمعنــا 

جمتمعنا من زوايا متنوعة، وذلك لالحتفـاء مبسـامهات املـرأة واستكشـاف احتياجاهتـا يف القـرن                  
ة من املعارض واألنشطة التربوية اليت من قبيل األحاديث واحللقـات           وقد أقيمت سلسل  . اجلديد

 .التدريبية، فيما خيتص هبويات النساء املتغرية وعالقة املرأة بالفن والقضايا النسوية املعاصرة
 مكافحة املواد اإلباحية وعناصر التمييز اجلنسي يف وسائط اإلعالم

أي املـواد   (لى مـواد بذيئـة أو منافيـة للحشـمة           تندرج مكافحة نشر املقاالت احملتوية ع      - ٤٩
حتـت طائلـة تشـريع مكافحـة املـواد          ) املتسمة بالعنف أو املفسـدة لألخـالق أو املـثرية لالمشئـزاز           

أمـا املقـاالت املنافيـة للحشـمة        . واملقـاالت البذيئـة ممنوعـة مـن النشـر         . البذيئة واملنافية للحشـمة   
وال بد من خضوع نشر املواد اليت مـن هـذا القبيـل             . تنشر ملن هم دون الثامنة عشر      فيجب أال 

بأغلفــة غــري شــفافة إذا كانــت (الشــتراطات قانونيــة معينــة، مــن بينــها تغليــف مثــل هــذه املــواد 
ونشــر بيــان حتــذيري علــى النحــو الــذي يقتضــيه التشــريع  ) أغلفــة املنشــورات منافيــة للحشــمة
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ذلـك التشـريع، وهـي مسـؤولة عـن          وقد أنشئت حمكمة املواد البذيئـة مبوجـب         . السالف الذكر 
حتديــد مــا إذا كــان املقــال بــذيئاً أو منافيــاً للحشــمة أو خــالف ذلــك، وهــي وحــدها صــاحبة   

ولتقرير ما إذا كان من املمكـن عـرض أحـد األفـالم وحتديـد التصـنيف                 . الوالية يف هذا الصدد   
 :اليةاملناسب له، يلزم تشريع الرقابة السينمائية الرقيب بالنظر يف األمور الت

ما إذا كان الفيلم يصـور أو جيسـد أو يعـاجل القسـوة أو التعـذيب أو العنـف أو                )أ( 
اجلرمية أو الرعب أو العجـز أو األمـور اجلنسـية أو يتضـمن لغـة غـري مهذبـة أو                     

 جارحة أو مسلكاً غري مهذب أو جارح؛
 إىل  ما إذا كان الفيلم يهني أو حيط من شأن فئة معينـة مـن اجلمهـور باإلشـارة                  )ب( 

لون أفراد هذه الفئة أو عرقهـا أو معتقـدها الـديين أو أصـلها اإلثـين أو القـومي                    
 .أو جنسها

ويوفر اإلطار التنظيمي القائم اخلاص بالبث تدابري لتنظيم بث املواد اإلباحية أو املـواد               - ٥٠
ددة يف  وتقضـي الشـروط احملـ     . املتضمنة متييزاً جنسـياً يف التليفزيـون أو اإلذاعـة يف هونـغ كونـغ              

كل من تراخيص خدمة الربامج التليفزيونية وتراخيص اإلذاعـة الصـوتية أن يكفـل املـرخص لـه           
وال يســمح . االمتثــال التــام للــوائح املمارســة فيمــا خيــتص باملعــايري الربناجميــة واملعــايري اإلعالنيــة

للمرخص لـه ببـث أي مـادة حيتمـل أن تشـجع علـى كراهيـة أي شـخص أو مجاعـة بنـاء علـى                           
ة أمـور مـن بينـها العـرق واجلـنس والتفضـيل اجلنسـي والعمـر واملركـز االجتمـاعي أو علـى                        مجل

اخلوف مـن أي مـن هـؤالء األشـخاص أو اجلماعـات، كمـا ال يسـمح لـه ببـث أي مـادة تعـد                           
كمــا يلــزم املــرخص لــه بــالتزام . مهينــة ألي مــن األشــخاص أو اجلماعــات أو حاطــة مبكانتــهم

 والعـري جتنبـاً إلمكانيـة صـدم مجهـور املشـاهدين أو إيـذاء                احلرص الواجـب يف معاجلـة اجلـنس       
وهيئة اإلذاعة تتلقى الشكاوى من اجلمهور وحتقق يف أية خمالفـة يشـتبه يف وقوعهـا            . مشاعرهم

بشأن لوائح املمارسة، ومن حق هذه اهليئة أن تفرض على املرخص له جزاءات مناسبة تشـمل                
 .الغرامة املالية أو وقف الترخيص

، عرضــت احلكومــة علــى اجمللــس التشــريعي مشــروع ٢٠٠٢ينــاير / كــانون الثــاينويف - ٥١
قانون منع املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال، وهـو يسـتهدف زيـادة محايـة البـنني والبنـات حبظـر                   
إنتاج مواد إباحية متعلقة باألطفال تصور أطفاالً دون السادسة عشر وحظر حيازة هـذه املـواد                

هدف تعـديل تشـريع اجلـرائم ملنـع اسـتخدام أشـخاص دون الثامنـة عشـر                  أو نشرها؛ كمـا يسـت     
. إلنتاج مواد إباحية أو لتقدمي عروض إباحية حية كما حيرم جلبـهم أو عرضـهم للقيـام بـذلك                  

ومشــرع القــانون هــذا معــروض اآلن علــى جلنــة مشــاريع القــوانني التابعــة للمجلــس التشــريعي  
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نون إىل متكـني منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة         وسيؤدي َسـّن القـا    . لدراسته دراسة دقيقة  
 . املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال١٨٢من االمتثال التفاقية العمل الدويل رقم 

ويف بعــض األحيــان جــرى اإلعــراب عــن القلــق بســبب تصــوير اإلعالنــات ووســائط   - ٥٢
اء كموضـوع للجـنس أو    اإلعالم للنساء بطريقة يشوهبا التحيـز، وذلـك مـن قبيـل تصـوير النسـ               

إال أنـه مـن اجلـدير باملالحظـة أن األفكـار واملفـاهيم والرسـائل املنقولـة عـرب                    . كتابعات للرجال 
اإلعالنات ووسائط اإلعالم تنـدرج يف جمـال شـديد احلساسـية هـو جمـال حريـة التعـبري وحريـة                      

ة ينبغـي أن تبـذل      وأيـة حماولـة ملعاجلـة هـذه املسـأل         . الصحافة، اللتان التزمت احلكومـة بصـوهنما      
 .حبرص شديد، ويفضل أن يتم ذلك عن طريق التثقيف اجلماهريي

 محاية املرأة من العنف
خالل مناقشة اللجنة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة للتقريـر األوَّيل، قـدمت                     - ٥٣

نسـي، مبـا    اللجنة إىل احلكومة توصيات متنوعة بشأن محاية املرأة من العنف املنـزيل والعنـف اجل             
يف ذلــك التوصــية بإســداء املشــورة ومعاجلــة اجلنــاة، وتعزيــز اخلــدمات املقدمــة إىل النــاجني مــن 
العنــف املنـــزيل هبــدف متكينــهم وتأهيلــهم، وتــوفري معلومــات عــن اجلــرائم اجلنســية يف التقريــر   

يـة  كمـا سـاور القلـق بعـض املنظمـات احملليـة غـري احلكوميـة بشـأن تـوفري خـدمات الوقا                  . الثاين
ولـذلك، أدرجنـا يف الفقـرات التاليـة مـا أحرزنـاه مـن تقـدم يف                  . والدعم لضحايا العنف املنـزيل   

 .١٩٩٩جمال محاية املرأة من العنف املنـزيل والعنف اجلنسي منذ عام 
 الصكوك الدولية

تلتزم احلكومة بالتقيد مببادئ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، مبـا                 - ٥٤
هــا محايــة املــرأة مــن العنــف وقــد نفــذت سياســات وتــدابري متنوعــة للوفــاء بــالتزام احلكومــة    في

ويف مجلـة أمـور، تـنص املـادة         . بالقضاء على كافة أشكال العنـف ضـد املـرأة مبوجـب االتفاقيـة             
حظر تعـذيب أي مقـيم وحظـر حرمـان أي مقـيم مـن احليـاة                 ” من القانون األساسي على      ٢٨

 مــن شــرعة احلقــوق وجــوب اإلعمــال ٣بينمــا تقــرر املــادة . “انونيــةبصــورة تعســفية أو غــري ق
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية فيمـا                 ٧املباشر يف القانون احمللي للمادة      

ــة     ــة القاســية أو الــال إنســانية أو املهين ــة أو العقوب . خيــتص بالتعــذيب وغــريه مــن أشــكال املعامل
كمـا أن   . ة التعـذيب علـى منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة              وتنطبق أحكام اتفاقية مناهضـ    

يقضـي بسـريان أحكـام اتفاقيـة     )  مـن قـوانني املنطقـة   ٤٢٧الفصـل  ) (التعـذيب (تشريع اجلـرائم    
) ٥٠٣الفصـل   (مناهضة التعذيب يف املنطقة سرياناً مباشراً، كذلك فإن تشريع اجلنـاة اهلـاربني              

كما تنطبـق اتفاقيـة حقـوق الطفـل علـى هونـغ             . ملطلوبنييقرر سريان األحكام املتعلقة بتسليم ا     
وهناك تدابري قانونيـة وإداريـة عديـدة تقـرر سـريان أحكـام منفـردة مـن اتفاقيـة حقـوق                      . كونغ
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وهذا سيجري شرحه تفصيالً يف التقرير األوَّيل املقدم من منطقة هونـغ كونـغ اإلداريـة                . الطفل
 .اخلاصة مبوجب االتفاقية

 مي النساء من العنفالتشريعات اليت حت
ــة حبــق األشــخاص          - ٥٥ ــريع اجلــرائم املرتكب ــرائم وتش ــام تشــريع اجل ــق أحك ــتمر تطبي يس

 .)٢٣(وتشريع العنف املنـزيل، وذلك حلماية املرأة من العنف
، اقترحــت احلكومــة إدخــال تعــديالت علــى تشــريع اجلــرائم ألجــل  ٢٠٠٢ويف عــام  - ٥٦

ئم اجلنسية لتسري علـى األفعـال املرتكبـة حبـق األطفـال             متديد تطبيق أحكام معينة متعلقة باجلرا     
وقد أدرجت التعديالت املقترحة على تشـريع اجلـرائم يف مشـروع قـانون              . خارج هونغ كونغ  

وتـوفر احلمايـة مـن االعتـداء اجلنسـي          ). ٥١انظـر الفقـرة     (منع املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال      
 ٢٤وسيسـري خـارج اإلقلـيم مفعـول         . ادسة عشر للبنني والبنات الذين تقل أعمارهم عن الس      

حكماً خاصاً باجلرائم اجلنسية املنصوص عليها يف تشريع اجلرائم فيما خيتص باألفعـال املرتكبـة              
 .حبق األطفال مىت كان اجلاين أو اجملين عليه على صلة هبونغ كونغ

 ٢٠٠٢نيـه عـام   يو/، فقد ُعدل تشريع أدلة اإلثبات يف حزيـران   ٢وكما جاء يف املادة      - ٥٧
إللغاء قواعد اإلثبات يف اجلرائم اجلنسية لكي يتيسر تقدمي اجلناة يف قضايا اجلـرائم اجلنسـية إىل                 

وقــد أبــدت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة قلقهــا، خــالل مناقشــتها   . العدالــة
. جرمية يف هونغ كونـغ    للتقرير األوَّيل املقدم من هونغ كونغ، ألن االغتصاب الزوجي ال يعترب            

 ٢٠٠٢يوليـه عـام   /ولتوفري املزيد من احلماية للنساء من العنـف، ُعـدل تشـريع اجلـرائم يف متـوز              
ويف املاضــي، مل يكــن الشــخص أهــالً مــن  . لكــي يوضــح أن االغتصــاب الزوجــي يعــد جرميــة 

دالء مبثـل   أو جمـرباً علـى اإل     ) ضـدها (أو ضده   ) الزوجة(الناحية القانونية للشهادة لصاحل الزوج      
 تقـدمي مشـروع قـانون       ٢٠٠٢كمـا جـرى يف عـام        . هذه الشهادة، إال يف ظروف جد حمدودة      

لعالج بعـض أوجـه الـنقص يف القواعـد املتصـلة بشـهادة أي مـن        ) أحكام متنوعة (أدلة اإلثبات   
ــة      ــدعاوى اجلنائي ــزوج والزوجــة لصــاحل اآلخــر أو ضــده يف ال ــر    . ال ــك، تنظ ــى ذل ــالوة عل وع

سة أجرهتا جلنة إصالح القوانني بشـأن املطـاردة خلسـة،يف اقتـراح بإصـدار               احلكومة، عقب درا  
 .تشريع جيرم السلوك التحرشي، الذي من قبيل املطاردة خلسة

ــاقتراح إعــادة النظــر يف تشــريع العنــف املنـــزيل بصــدد نطــاق تطبيقــه      - ٥٨ وفيمــا خيــتص ب
ــة اآلراء واالقترا   ـــزيل، تالحــظ إدارة املنطق ــواردة، وســتأخذها يف  وتعريــف العنــف املن حــات ال

 .احلسبان

                                                         
 . من التقرير األوَّيل لالطالع على تفاصيل التشريعات٣٠ إىل ٢٨جى الرجوع إىل الفقرات ير  )٢٣( 
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 تدابري للوقاية من العنف املنـزيل
، وهــي مــا برحــت “عــدم التســامح إطالقــاً مــع العنــف املنـــزيل”تؤيــد احلكومــة مبــدأ  - ٥٩

ويف . تبــذل جهــوداً مســتمرة الســتعراض السياســات املتصــلة بــذلك وتــوفري خمتلــف اخلــدمات   
ويف ظــل هــذا النــهج، . اب لتعزيــز الــدعم لألســرةالســنوات األخــرية، اعتمــد هنــج ثالثــي الشــع

ــدمي          ــا جيــري تق ــا بينم ــادة توجيهه ــادة تشــكيلها وإع ــة وإع جيــري اســتعراض اخلــدمات القائم
مبادرات جديـدة لسـد مـا مت التعـرف علـيهم ثغـرات يف جمـال اخلـدمات لكـي ُتتـاح اخلـدمات                         

لمـاً بـأن أغلـب الضـحايا مـن          الوقائية والداعمة واملتخصصة التقاء العنـف املنــزيل ومعاجلتـه، ع          
 .النساء
وملا كانت الوقاية خري من العالج دائماً، فقد أخذت إدارة الرعايـة االجتماعيـة تعـزز                - ٦٠

 .اخلدمات الوقائية والداعمة لتمكني األفراد واألسر من اتقاء العنف املنـزيل
اديـاً إلنشـاء    مشـروعاً ري ١٥، ظلت تلك اإلدارة تنفذ ٢٠٠٢أبريل عام  /ومنذ نيسان  - ٦١

مراكــز خــدمات أســرية متكاملــة تعمــل مبوجــب منــوذج جديــد إليصــال اخلــدمات يســتهدف    
. حتسني القدرة على الوصـول للخـدمات وتعزيـز التعـرف املبكـر علـى األسـر احملتاجـة للتـدخل                   

ومراكز اخلدمات األسرية املتكاملة تشـمل ثالثـة مكونـات رئيسـية، تتمثـل يف املـوارد األسـرية                   
سـري واالستشـارات األسـرية، وهـي حتقـق التكامـل بـني خـدمات الرعايـة األسـرية             والدعم األ 

واخلدمات اجملتمعية لتـوفري سلسـلة متواصـلة مـن اخلـدمات الوقائيـة والداعمـة والعالجيـة لتلبيـة                    
 .االحتياجات املتغرية لألسر بطريقة مشولية

 وحـدة   ٦٦ة تضـم    وإىل جانب مراكز اخلدمات األسرية القائمـة، هنـاك شـبكة واسـع             - ٦٢
خدمات أسرية تديرها إدارة الرعايـة االجتماعيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة خلدمـة النـاس مـن                    
ــة، مبــن فــيهم النســاء القادمــات مــن بيئــات خمتلفــة وذوات االحتياجــات      مجيــع الفئــات العمري

ــة يف     .املتنوعــة وتتمثــل أهــداف مراكــز اخلــدمات األســرية ومراكــز اخلــدمات األســرية املتكامل
حلفاظ على األسرة وتقويتها كوحدة، ومتكـني األفـراد واألسـر مـن اتقـاء املشـاكل الشخصـية                   ا

وبتعزيز وسائل الـدعوة والتـربيط، سـتكون مراكـز اخلـدمات            . واألسرية ومعاجلتها عندما تنشأ   
مراكــز اخلــدمات األســرية املتكاملــة أقــدر علــى تعــيني املشــكالت مبكــراً وتقــدمي          /األســرية

 .ه، لتسهم بذلك يف منع حدوث املآسي األسرية، ومن بينها العنف املنـزيلاملساعدات يف حين
وبدئ يف تدابري وقائية أخرى، عبارة عن أحاديث، وجلسات عمل مجاعيـة، وبـرامج               - ٦٣

وميكن أن يؤدي تقدمي خـدمات رعايـة الطفـل          . لتعزيز األداء األسري وتقوية الصالت األسرية     
وم املدرســي وخــدمات العــون املتبــادل إىل ختفيــف عــبء  العارضــة وخــدمات الرعايــة بعــد اليــ 

كمـا يعـزز اشـتراك النسـاء يف مجاعـات العـون املتبـادل               . رعاية الطفـل الواقـع علـى عـاتق املـرأة          
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واألعمال التطوعية من تقديرها لذاهتا، ويوسع نطـاق شـبكتها االجتماعيـة، األمـر الـذي ميكـن           
وبالنسبة ملن يعـانني مـن الضـغط العصـيب          . نـزيلأن يؤدي بدوره إىل متكينها من جتنب العنف امل        

ــة األســرية،          ــل اخلــالف الزوجــي، ومشــكالت العالق ــن قبي ــة م ــن مشــكالت متنوع ــاتج ع الن
والصعوبات الوالدية، والعسر املايل، وما إىل ذلـك، يقـدم األخصـائيون االجتمـاعيون العـاملون               

شـورة مكثفـة ملعاجلـة مشـكالهتن        مراكـز اخلدمـة األسـرية املتكاملـة م        /مبراكز اخلدمات األسـرية   
وباإلضـافة  . بطريقة إجيابية، وبذلك نتقي تصعيد املشـاكل األسـرية إىل مآسـٍي أو عنـف منــزيل           

إىل خــدمات املشــورة، جيــري أيضــا وفقــاً لالحتياجــات الفرديــة اختــاذ ترتيبــات لتقــدمي عــالج    
ــدعم اجملتمعــي      املختلفــة، متخصــص علــى أيــدي أخصــائيني إكلينيكــيني وبواســطة خــدمات ال

واملعونــة املاليــة، واملســاعدات املتعلقــة باإلســكان، ومركــز اللجــوء املخصــص للمــرأة، ومرفــق    
 .الراحة القصرية يف مركز الدعم لألسر املأزومة

وجيري على مدار العام تنظيم برامج التثقيف املستمر املتعلـق باحليـاة األسـرية، وذلـك                 - ٦٤
ألسرية بتزويد األفراد باملعـارف واملهـارات الالزمـة ملواجهـة           لتعزيز أداء األسرة وتقوية العالقة ا     

ــة الطفــل        ــوعي اجلمــاهريي مبشــكلة إســاءة معامل ــز ال ــاة، ولتعزي ــب احلي ــرة ومطال األدوار املتغيِّ
 تنفيـذ مشـروع     ٢٠٠١وإضـافة إىل ذلـك، بـدأ منـذ مطلـع عـام              . وضرب األزواج والزوجـات   

د إضافية لتمكني األخصـائيني االجتمـاعيني       للتثقيف األسري يستغرق عامني وحيصل على موار      
وبواسـطة بــرامج إســداء املشــورة  . مـن تقــدمي املســاعدة يف الوقـت املناســب إىل األســر املأزومــة  

والــربامج الداعمــة وبــرامج العــون املتبــادل، تــزوِّد األســر املعرَّضــة للخطــر باملعــارف واملهــارات  
 واألبوة، ومـا إىل ذلـك، فضـال عـن املسـاعدات             املتعلقة بالتواصل الفعَّال، وأداء دوري األمومة     

ــة      ــة حلــل املشــاكل األســرية املواجه ــة الضــرورية األخــرى الالزم ــربامج  . املهني وســيجري يف ال
التدريبية تقاسم خربات وحدات خدمة التثقيف األسري املعنية، وذلك لكـي يتسـىن لوحـدات               

تعلقـة باالتقـاء واخلـدمات املوجهـة     اخلدمة األسرية والوحـدات اجملتمعيـة تـبين النـهوج الفعالـة امل      
 .لألسر املعرضة للخطر

وتشمل األنواع املختلفة لربامج التثقيف املتعلقة باحلياة األسرية برنـامج تثقيـف اآلبـاء               - ٦٥
واألمهات الذي يعد أداة فعالة ملنع إسـاءة الطفـل الناشـئة عـن مشـكالت الـزواج وعـدم تـزود                      

اد اآلبـاء واألمهـات باملهـارات الكافيـة للتصـرف مـع       اآلباء واألمهات ومـن سيصـبحون يف عـد    
ومــا برحــت إدارة الرعايــة االجتماعيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة تعــزز تثقيــف اآلبــاء  . الطفــل

واألمهات بالتعاون مع مراكز صحة األم والطفل، واملدارس، والقطـاع التجـاري، والشـركات             
 مليـون دوالر مـن دوالرات هـونج         ٥٠وإىل جانب ذلـك، هنـاك متويـل إضـايف قـدره             . اخلاصة
يــديره مكتــب التربيــة والقــوى  ) ماليــن دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ٦,٤١(كــونج 

العاملــة ويقــدم للتوســع يف التربيــة الوالديــة يف املــدارس واجملتمــع احمللــي بتنظــيم أنشــطة لتثقيــف   
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ورات تدريبيـة لتـدريب املزيـد       اآلباء واألمهات، وإنتاج مواد مرجعية للتربية الوالدية، وتنظيم د        
 .من معلمي اآلباء واألمهات

 مركـزا   ٢٠، أنشـأت إدارة الرعايـة االجتماعيـة         ٢٠٠٢ينـاير عـام     /ومنذ كانون الثاين   - ٦٦
. للدعم األسري واملوارد األسرية توفر املوارد والدعم لألفـراد واألسـر، السـيما الضـعفاء منـهم       

امج وغري ذلك من املوارد امللموسـة ملسـاعدة الضـعفاء    وجيري توفري املشورة وأفرقة الدعم والرب     
على تطوير قدراهتم الشخصـية والعالقـات مـع اآلخـرين، وتلبيـة احتياجـاهتم املتعلقـة بالرعايـة،                   
وتعزيز مهاراهتم فيما خيتص حبل املشكالت، ومساعدهتم علـى تطـوير شـبكات العـون املتبـادل          

 والداعمة تساعد على منع نشوب أو تدهور األزمـات          وهذه الربامج الوقائية  . مع اجملتمع احمللي  
 .العائلية والعنف العائلي

 أيضـا، أنشـأت إدارة الرعايـة االجتماعيـة          ٢٠٠٢يناير عـام    /واعتباراً من كانون الثاين    - ٦٧
 فريقــا لتــربيط الــدعم األســري، أساســا يف مراكــز الــدعم األســري واملــوارد األســرية بكــل  ١٤

ة الرعايـــة االجتماعيـــة، وذلـــك لتـــوفري خـــدمات إيصـــال اخلـــدمات  مركـــز إدارٍي تـــابٍع إلدار
واملعلومات وخدمات التربيط لألسر الضعيفة هبـدف تعـيني املشـكالت مبكـرا والتـدخل حللـها                 

 ٢٠٠٣ينــاير /ولتعزيــز جهــود الــدعم للضــعفاء، أنشــئت يف كــانون الثــاين. يف الوقــت املناســب
. ت غـري احلكوميـة يف املنـاطق احلضـرية العتيقـة           مثان فرق لتربيط الدعم األسري تديرها املنظمـا       

وهذه الفرق خترج للتعرف على األسر الضعيفة احملتاجة ولتقييم مشـكالت األسـر واحتياجاهتـا               
ولتزويــدها مبعلومــات عــن املــوارد املتاحــة، مث حتيلــها إىل اخلــدمات املناســبة املخصصــة لتقــدمي    

 .آسي األسريةاملساعدة والدعم املتبادل ملنع االهنيارات وامل
وكانت هناك اقتراحـات تـدعو إىل ضـرورة تعزيـز التثقيـف اجملتمعـي ملكافحـة العنـف                   - ٦٨

ويف السنوات القليلـة املاضـية، كانـت هنـاك محـالت عديـدة للتثقيـف                . املنـزيل والعنف اجلنسي  
. اجلمــاهريي وللدعايــة لتعزيــز الــوعي اجلمــاهريي بشــأن اتقــاء العنــف، الســيما العنــف املنـــزيل 

وباإلضافة إىل ذلك، أنتجت مواد دعائية تشمل إعالنات تليفزيونية للصـاحل العـام ومنشـورات               
 .لتعزيز الوعي اجلماهريي وتشجيع األسر احملتاجة على التماس املساعدة املهنية املبكرة

ولزيادة التأثر اجلماهريي بالرسائل املتعلقة بالتعرف املبكر على املشاكل واتقائهـا، مبـا              - ٦٩
ــالتثقيف        في ــة ب ــا الوقائي ــة أعماهل ــة االجتماعي ــززت إدارة الرعاي ــف صــوره، ع ــف املختل ــا العن ه

ــاً منــذ عــام      ــة . ٢٠٠١اجلمــاهريي الواســع النطــاق يف إطــار هنــٍج منســق مركزي وشــنت احلمل
ديسـمرب عـام    / اعتبـارا مـن كـانون األول       “متكني األسر ملواجهة التحديات   ”الدعائية املتعلقة به    

 لتعزيـز القـيم اإلجيابيـة جتـاه احليـاة وتقويـة األسـر وتعزيـز                 ٢٠٠٢يوليه عام   / وحىت متوز  ٢٠٠١
ومشلــت احلملــة عشــرة بــرامج إذاعيــة، . مرونــة النــاس يف مواجهــة الضــغوط العصــبية والنفســية 



 

72 04-40803 
 

CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 

ومثانية برامج درامية وثائقية تليفزيونية مكرسـة ملعاجلـة العنـف املنــزيل، واحتفـالني اسـتهالليني،          
 وتليفزيونية للصاحل العام، ومنشورات وملصقات تروحييـة، فضـال عـن بـرامج              وإعالنات إذاعية 

 .للمقاطعات
ــذ آب   - ٧٠ ــدفع، ُشــنت من ــوة ال ــة أخــرى  ٢٠٠٢أغســطس عــام  /وملواصــلة ق ــة دعائي  محل

ــة األســر ومكافحــة العنــف     ــة   (خمصصــة لتقوي أي ضــرب األزواج والزوجــات، وإســاءة معامل
، وذلـك لتشـجيع األسـر، ومـن بينـها ضـحايا         ) اجلنسي الطفل، وإساءة معاملة املسنني، والعنف    

ــز اخلــدمات املتاحــة      ــة املبكــرة ولتعزي ــى التمــاس املســاعدة املهني ــف، عل ــربامج  . العن ومشلــت ال
ــز       ــرامج للمقاطعــات بشــأن تعزي ــة، وب مســابقات للشــعارات وامللصــقات، ومسلســالٍت إذاعي

 “سـفري األسـرة اهلمـام     ”ائز  كمـا منحـت جـو     . الرعاية األسرية والدعم األسري، وما إىل ذلك      
ملــن جنحــوا يف التغلــب علــى القضــايا واملشــاكل الناشــئة عــن إســاءة معاملــة األطفــال، وضــرب  
األزواج والزوجــات، وإســاءة معاملــة املســنني والعنــف اجلنســي وكــانوا علــى اســتعداد لتقاســم 

ءة معاملـة املسـنني     ولتعزيـز زيـادة الـوعي باملواضـيع املتعلقـة بإسـا           . خربهتم اإلجيابية مع اجلمهور   
والعنــف اجلنســي، أنــتج إعــالن تليفزيــوين للصــاحل العــام بشــأن كــل موضــوع هبــدف تشــجيع    

ــى التمــاس املســاعدة   ــة    . الضــحايا عل ــات تليفزيوني ويف الوقــت نفســه، سيســتمر عــرض إعالن
. للصاحل العام بشأن مسـائل أخـرى مثـل ضـرب األزواج والزوجـات وإسـاءة معاملـة األطفـال                   

ر هذه الرسائل يف صفوف اجملتمع احمللـي بأسـره، عرضـت يف أمـاكن ظـاهرة يف                  ولضمان انتشا 
شىت املقاطعات لوحات عرض أو الفتـات كـبرية علـى جوانـب الطـرق حاملـة رسـائل وصـور                     
املتسابقني الفـائزين يف مسـابقات الشـعارات وامللصـقات، وكـان ذلـك إضـافة إىل إنتـاج املـواد                     

 .نشورات وامللصقاتالدعائية املعتادة اليت من قبيل امل
ــة     - ٧١ ــابعني إلدارة الرعايـ ــيني التـ ــيني اإلكلينيكـ ــائيني النفسـ ــود األخصـ ــا عبئـــت جهـ كمـ

 “عملية البطانـة الفضـية    ”االجتماعية، لكي يسهموا يف اتقاء العنف املنـزيل عن طريق مشروع           
املهنيـة  ويقدم األخصائيون اإلكلينكيون املشورة     . ٢٠٠١ديسمرب عام   /املنفذ منذ كانون األول   

والرؤية املهنية بشأن خمتلف مسائل الصحة العقليـة ومـن بينـها املسـائل املتصـلة بـالعنف املنــزيل                    
والعنف اجلنسي وحوادث القتـل واالنتحـار لكـي يوعـوا اجلمهـور عـن طريـق وسـائل اإلعـالم                     

ــاة    . اجلمــاهريي واهلــدف النــهائي للمشــروع هــو تعزيــز مرونــة اجلمهــور ملواجهــة أزمــات احلي
يده باملعلومات الصحيحة ومساعدته على اكتسـاب الـرؤى املناسـبة الـيت يسـتطيع بفضـلها         بتزو

 .قراءة مشكالت حياته بوضوح
ومتثل وحدة خدمات اخلط الساخن، التابعة إلدارة الرعاية االجتماعية، نقطـة اتصـال              - ٧٢

ويشـمل  . يمهامة للجمهور تتيح لـه الوصـول إىل خـدمات الرعايـة املقدمـة يف شـىت أحنـاء اإلقلـ               
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ــة علـــى استفســـارات عامـــة اجلمهـــور بشـــأن خـــدمات الرعايـــة     ــة اإلجابـ نطـــاق هـــذه اخلدمـ
االجتماعية، وترتيب احلصول على خدمات املتابعة للمحتاجني الذين يتصـلون هاتفيـا، وتـوفري              

ولتحســـني خدمـــة األســـر املأزومـــة، أنشـــئ يف  . والنصـــح واملشـــورة بشـــأن حـــل املشـــكالت 
ــاتفي٢٠٠٠أبريـــل /نيســـان ــاعدة    هـ ــاعدة األســـر هبـــدف تـــوفري املشـــورة الفوريـــة واملسـ  ملسـ

نـوفمرب  /للمحتاجني من األفراد واألسر، كما أنشئ مبركز دعم األسر املأزومة يف تشرين الثـاين             
ولتعزيـز  .  سـاعة وتـديره منظمـة غـري حكوميـة          ٢٤ خط ساخن يعمل علـى مـدى         ٢٠٠١عام  

 نظـام لتحويـل املكاملـات اهلاتفيـة بـني           ٢٠٠٣يناير عام   / كانون الثاين  ٢٧اخلدمات، أنشئ منذ    
وبإنشـاء هـذا النظـام، يتـاح ملـن         . وحدة خدمات اخلـط السـاخن ومركـز دعـم األسـر املأزومـة             

ــة لألخصــائيني         ــات العمــل الرمسي ــاً بوحــدة خــدمات اخلــط الســاخن يف غــري أوق يتصــل هاتفي
 سـاعة   ٢٤ى مـدى    االجتماعيني حتويل مكاملاهتم مباشرة إىل خدمـة اخلـط السـاخن العاملـة علـ              

وسيقدم ذلك املركز، بالتعاون مع مركز التدخل يف أزمـات          . التابعة ملركز دعم األسر املأزومة    
االنتحار، الذي تديره منظمة غري حكومية بصفة جتريبية على مدى ثالث سنوات، ومـع فريـق               

ــة العامــل بعــد ســاعات ا     ــة االجتماعي ــابع إلدارة الرعاي لعمــل إيصــال اخلــدمات واملعلومــات الت
ــق إيصــال         ــل وضــرب األزواج والزوجــات وفري ــة الطف ــاءة معامل ــة ملعاجلــة حــاالت إس الرمسي
اخلدمات أو املعلومات التابع لنفس اإلدارة العامل بعد سـاعات العمـل الرمسيـة ملعاجلـة حـاالت       
طـوارئ الصـحة النفسـية، خـدمات إيصـال اخلـدمات واملعلومـات والتـدخل يف األزمـات علـى           

 .اعدة احملتاجني الذين يتصلون هاتفياً ساعة ملس٢٤مدى 
 اخلدمات املقدمة إىل ضحايا العنف املنـزيل

ــذي       - ٧٣ يســر نظــام املعلومــات املركــزي املعــين حبــاالت ضــرب األزواج والزوجــات، ال
. ، مجـع اإلحصـائيات املتعلقـة بتلـك احلـاالت          ١٩٩٧أنشأته إدارة الرعايـة االجتماعيـة يف عـام          

لقليلة املاضية عدد الزوجات املضروبات حديثا الالئـي مت اإلبـالغ عـن             وقد ازداد يف السنوات ا    
وبصــرف النظــر عــن تقــويض التضــامن األســري بفعــل . حــاالهتن، حســبما تــبني األرقــام التاليــة

التغري الدميغرايف السريع والتغريات االجتماعية واالقتصادية، يعتقد أيضا أن اجلهـود الـيت بذلتـها               
احلكومية لتعزيز الـوعي اجلمـاهريي مبشـكلة العنـف املنــزيل ولتشـجيع            احلكومة واملنظمات غري    

ــة، قــد أســهمت يف      األزواج املضــروبني والزوجــات املضــروبات علــى التمــاس املســاعدة املهني
 .زيادة اإلبالغ عن حاالت األزواج املضروبني والزوجات املضروبات
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 عدد احلاالت السنة
٩٧٠  ١٩٩٨ 
١ ٥٥٨  ١٩٩٩ 
٢ ١٥٠  ٢٠٠٠ 
٢ ٢٥٤  ٢٠٠١ 
٢ ٧٨٧  ٢٠٠٢ 

 
ووفقا لسجل محاية الطفولـة الـذي تـديره إدارة الرعايـة االجتماعيـة، كانـت حـاالت                   - ٧٤

 :إساءة معاملة الطفالت املبلغ عنها حديثا يف السنوات القليلة املاضية على النحو التايل
 عدد احلاالت السنة
٢٤٢  ١٩٩٨ 
٣٥٣  ١٩٩٩ 
٢٧٦  ٢٠٠٠ 
٣٠٨  ٢٠٠١ 
٣٣١  ٢٠٠٢ 

 
وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، ظلت إدارة الرعاية االجتماعيـة واملنظمـات غـري               - ٧٥

احلكومية تقدم لضحايا العنف املنــزيل، مبـا فيـه ضـرب األزواج والزوجـات، طائفـة كـبرية مـن               
ت وإىل جانب ذلك، جرى االضـطالع مببـادرا       . املساعدات على النحو املبني يف التقرير األويل      

متنوعــة لتعزيــز اخلــدمات املقدمــة مــن إدارة الرعايــة االجتماعيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة إىل 
وهـذه املبـادرات مبينـة يف الفقـرات     . األسر املأزومة، مبا فيها األسر اليت تعاين من العنف املنـزيل 

 .التالية
عمــة املبينــة يف وفضــال عــن تقــدمي إدارة الرعايــة االجتماعيــة للخــدمات الوقائيــة والدا  - ٧٦

، عــززت تلــك اإلدارة “التــدابري الوقائيــة املتعلقــة بــالعنف املنـــزيل”الفقــرات الــواردة حتــت بنــد 
 .توفري اخلدمات املتخصصة لألسر اليت تواجه أزمات ناجتة عن العنف املنـزيل
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ــل عــام  /ويف نيســان - ٧٧ ــثالث    ٢٠٠٠أبري ــة ال ــة الطفول ــدت وحــدات خــدمات محاي ، زي
ة إلدارة الرعايـة االجتماعيـة إىل مخـس وحـدات إقليميـة موسـعة خلـدمات محايـة                   السابقة التابعـ  

 ملواالة تعزيز الكفـاءة والفعاليـة    ٢٠٠٢مارس عام   /األسرة والطفل، وأعيدت هيكلتها منذ آذار     
يف جمــال محايــة األزواج املضــروبني والزوجــات املضــروبات واألطفــال املتــأثرين مبشــكلة إســاءة 

وهذه الوحدات املتخصصة تقدم خدمات متكاملـة       . ات حضانة األطفال  معاملة الطفل ومنازع  
مــن مرحلــة واحــدة ملســاعدة األزواج والزوجــات واألطفــال يف األســر الــيت تواجــه مشــكالت  

. ضرب األزواج أو الزوجات ومشكلة إساءة معاملة الطفل ومنازعـات علـى حضـانة األطفـال        
 اجلمـــاهريي، وإيصـــال اخلـــدمات وتشـــمل اخلـــدمات املقدمـــة مـــن هـــذه الوحـــدات التثقيـــف

ــالج اجلمــاعي،         ــة والع ــالج احلــاالت اإلفرادي ــات، وع ــة األزم ــات، والتــدخل يف حال واملعلوم
وإعداد تقارير الفحص االجتماعي لتقدميها إىل احملاكم، واحلماية القانونيـة للطفولـة، والترتيـب              

تقيــيم والعــالج النفســيني، خلــدمات أخــرى مثــل تقــدمي املســاعدات املاليــة واملعونــة القانونيــة وال
 .واملساعدات اإلسكانية، وما إىل ذلك

، جرى توفري املزيد من األخصـائيني االجتمـاعيني للمالجـئ املؤقتـة             ٢٠٠١ومنذ عام    - ٧٨
وإىل جانـب   . الثالثة القائمـة إليـواء النسـاء الالئـى يعـانني مـن العنـف املنــزيل والعنـف اجلنسـي                    

 مكانـاً إضـافياً     ٤٢،  ٢٠٠٢للنساء، بدأ تشغيله يف عام      ) رابع(ذلك، يقدم ملجأ مؤقت إضايف      
للنساء اجملين عليهن وألطفاهلن، وبذلك بلغ العدد اإلمجايل لألماكن املتاحـة يف املالجـئ للنسـاء                

ــا١٦٢ ــامالت        .  مكان ــة األخــرى، الع ــأن املالجــئ الثالث ــأنه ش ــأ أيضــا، ش ــذا امللج ــأوي ه وي
وباإلضـافة إىل ذلـك، أنشـأ امللجـأ خـط           . سـوء املعاملـة   املنـزليات األجنبيات الالئى يعـانني مـن        

 .هاتفياً ساخناً للرجال وسيوفر برناجما عالجيا للضاربني من الذكور
، زاد عــدد األخصــائيني النفســيني اإلكلينيكــيني    ٢٠٠٢-٢٠٠١ويف فتــرة الســنتني   - ٧٩

عـالج للضـحايا    وهم يقومون بعمليات التقييم وال    . املتخصصني يف عالج حاالت العنف املنـزيل     
ـــزيل  ــاالت العنـــف املنـ ــاربني يف حـ ــائيني   . والضـ ــع األخصـ ــق مـ ــاون وثيـ ــون يف تعـ ــم يعملـ وهـ

االجتماعيني التابعني لوحدات خـدمات محايـة األسـرة والطفـل، كمـا يطـورون أدوات التقيـيم            
 .فضال عن حزم أخرى للعالج الفردي واجلماعي

سـبتمرب عـام    /ذت الشرطة منـذ أيلـول     وفيما خيتص مبعاجلة حوادث العنف املنـزيل، أخ       - ٨٠
 تنفذ تدبريا جديداً يقضي بأن يقيم قادة فرق الشرطة كل حادثـة مـن حـوادث العنـف                   ٢٠٠١

املنـزيل ليقرر مدى ضرورة القيام بزيارات متابعة للضحية واجلاين أو أيهمـا، مـا مل تكـن احلالـة                   
كون اجملين عليه، ذكـراً كـان أو   قد أحيلت إىل إدارة الرعاية االجتماعية التماسا للخدمات أو ي      

ولزيـادة تعزيـز تـدخلنا      . أنثى، قد أحيل مع األبنـاء إىل مكـان آمـن أو ملٍجـأ لضـمان سـالمتهم                 
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املهين يف الوقت املناسب لصاحل ضـحايا حـاالت العنـف املنــزيل وأفـراد أسـرهم، أخـذت إدارة                    
، ٢٠٠٣ينـاير عـام     /ن الثاين  كانو ١الرعاية االجتماعية والشرطة تنفذان آلية إحالة جديدة منذ         

حبيث ميكـن إحالـة حـوادث العنـف املنــزيل إىل تلـك اإلدارة التماسـا خلـدمات املتابعـة حـىت يف              
 .حالة عدم موافقة الضحايا واجلناة املزعومني رهنا بتحقق شروط معينة

نـف  ولتعزيز الدعم إىل األسر املأزومة هبدف حمدد يتمثل يف اتقاء املآسي األسـرية والع              - ٨١
. املنـزيل، أنشأت إدارة الرعاية االجتماعيـة مركـز دعـم األسـر املأزومـة، وهـو األول مـن نوعـه              

ويهدف هذا املركز، الذي تديره منظمـة غـري حكوميـة، إىل تـوفري تسـهيالت الراحـة ملسـاعدة                    
ومـن بينـهم النسـاء    (األشخاص الذين يتعرضون لضغط عصـيب أو نفسـي أو يواجهـون أزمـات      

ـــزيل املعرضــات خلطــر  ــة     )  العنــف املن ــوالً إجيابي ــاالهتم ويلتمســوا حل ــى انفع لكــي يســيطروا عل
 سـاعة، يقـدم حزمـة متكاملـة         ٢٤وهذا املركز، الذي يعمـل علـى مـدار          . للمشكالت األسرية 

 ســاعة، وإيصــال اخلــدمات ٢٤مــن اخلــدمات تشــمل خطــاً هاتفيــاً ســاخناً يعمــل علــى مــدار   
ــدخل الفــوري، والســكين ال   ــدريب الكتســاب    زاملعلومــات والت ــة، والت ــدة ليل قصــرية األجــل مل

مهــارات الســيطرة علــى الضــغط العصــيب والنفســي وعلــى األزمــات، وأفرقــة الــدعم املتبــادل،    
 .وبرامج التثقيف اجلماهريي املعنية حبل املشكالت حالً إجيابياً، وإدراك قيمة احلياة اإلجيابية

ــاجني إىل مســكن لإلق   - ٨٢ ــد مســاعدة األطفــال احملت أي األطفــال ضــحايا ســوء  (امــة وعن
املعاملة، واألطفال الشهود على العنف املنـزيل، واألطفـال الـذين يفتقـر آبـاؤهم أو أمهـاهتم إىل                   

، تكــون )شــروط الكفايــة، أو األســر الوافــدة حــديثا الــيت تواجــه مشــكالت متعلقــة بــالتكيف   
اجملتمع احمللي، بدال مـن     الكفالة هي اخليار املفضل ألن األطفال حيظون بالرعاية يف جو أسري ب           

ونظرا للزيادة على طلب خدمات الكفالة وخدمات الكفالـة الطارئـة،           . إيداعهم يف املؤسسات  
 مليـون  ١,٤٣( مليون دوالر مـن دوالرات هونـغ كـونج    ١٧,١١قدمت موارد إضافية قدرها   

 للكفالـة    مكانـا  ٣٠ مكانا يف جمال الكفالـة و      ٦٠لتوفري  ) دوالر من دوالرات الواليات املتحدة    
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ مكانــا يف جمــال الكفالــة يف   ٦٠، باإلضــافة إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢الطارئــة يف 

 .لرعاية األطفال الضعفاء احملتاجني إىل الرعاية أو احلماية
. واقترح البعض تعزيز اخلدمات املقدمة إىل األطفال الذين كانوا شـهودا علـى العنـف               - ٨٣

ألزواج أو الزوجات هم فئة مـن الفئـات املسـتهدفة    واألطفال الذين كانوا شهودا على ضرب ا    
وإىل جانــب . ٧٧الــيت ختــدمها وحــدات خــدمات محايــة األســرة والطفــل املــذكورة يف الفقــرة  

املشورة اليت يقـدمها األخصـائيون االجتمـاعيون التـابعون لتلـك الوحـدات، سـتتخذ الترتيبـات                  
قييم والعالج النفسيني ملسـاعدة هـؤالء       أيضا لتقدمي خدمات أخرى من قبيل الرعاية املرتلية والت        

 .األطفال على التغلب على الصدمات اليت واجهوها
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وإىل جانب املبـادرات املتخـذة بـدعم مـن احلكومـة، بـدأت املنظمـات غـري احلكوميـة              - ٨٤
فريـق التـدخل    ” و “الطاقم النسائي وخدمات اخلـط اهلـاتفي السـاخن        ”مشاريع رائدة من قبيل     

 يف مستشـفى تـوين مـن، خلدمـة الضـحايا واألسـر الـيت عانـت مـن                    “)مـل بذور األ (يف األزمات 
العنف املنـزيل، وذلك بدعم من منحة صندوق اليانصيب وبتمويل من صندوق تربعـات نـادي               

 .فرسان هونغ كونغ
 معاجلة مرتكيب العنف املنـزيل وإسداء املشورة إليهم

ــة األســرة والطفــل، ووحــدا     - ٨٥ ت العــالج النفســي  تقــدم أيضــا وحــدات خــدمات محاي
اإلكلينيكــي التابعــة إلدارة الرعايــة االجتماعيــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تعــاجل حــاالت 
العنف املنـزيل، العـالج الفـردي واجلمـاعي للجنـاة هبـدف وقـف سـلوكهم العـدواين ومسـاعدة           

ف القـانوين   كمـا تقـوم إدارة الرعايـة االجتماعيـة باإلشـرا          . أسرهم على استعادة أدائها الطبيعي    
 .على اجلناة املوضوعني حتت املراقبة بقرارات من احملاكم

ولتشجيع الرجال، ومن بينهم اجلنـاة، علـى التمـاس املسـاعدة املهنيـة يف أقـرب وقـت                    - ٨٦
ممكــن وتزويــدهم باملشــورة الفوريــة أو النصــح الفــوري ملنــع العنــف املنـــزيل، أنشــئت خطــوط   

 املنظمات غري احلكوميـة، وبعـض هـذه املنظمـات تـدير             هاتفية ساخنة للرجال يديرها عدد من     
 .أيضا مالجئ مؤقتة للنساء

 اخلدمات املقدمة إىل ضحايا العنف اجلنسي
يعـــد مركـــز أزمـــات االغتصـــاب، وهـــو املركـــز األول مـــن نوعـــه واملســـمى مركـــز   - ٨٧
، ٢٠٠٠ديسمرب عـام    /، مشروعاً ريادياً مدته ثالث سنوات بدأت يف كانون األول         “رينليلي”

وهـذا املركـز تـديره منظمـة غـري        . وهو ممول من صـندوق تربعـات نـادي فرسـان هونـغ كونـغ              
حكومية، هي الرابطة املعنيـة بـالعنف اجلنسـي املوجـه ضـد النسـاء، ويهـدف إىل خدمـة النسـاء            

وهو يقدم خـدمات مـن مرحلـة واحـدة تشـمل خطـا              . اجملين عليهن يف حوادث العنف اجلنسي     
ملعلومــات واخلــدمات علــى مــدار اليــوم، والتــدخل يف األزمــات،       هاتفيــا ســاخنا، وإيصــال ا  

والعالج اجلماعي، وإسداء املشورة، وترتيـب الفحـوص الطبيـة، واخلـدمات القانونيـة، ومـا إىل                 
 .وبنهاية فترة السنوات الثالث سيجري استعراض احلاجة إىل اخلدمات. ذلك

 التعاون الشامل للقطاعات
هـــود املشـــتركة الـــيت تبـــذهلا خمتلـــف اإلدارات احلكوميـــة  تســـلم احلكومـــة بأمهيـــة اجل - ٨٨

واملهنيـون واملنظمـات غــري احلكوميـة ملنــع العنـف املنـــزيل ومعاجلتـه، وقــد أدخلـت احلكومــة يف       
 .السنوات القليلة املاضية حتسينات على اآلليات القائمة للتعاون على خمتلف األصعدة
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ــة    - ٨٩ ــاءة معاملـ ــة بإسـ ــة املعنيـ ــئت اللجنـ ــد أنشـ ــة  وقـ ــها إدارة الرعايـ ــل، الـــيت ترأسـ الطفـ
ــة، لكــي      ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة وتضــم ممــثلني عــن خمتلــف اإلدارات احلكومي االجتماعي
تقترح تدابري التقاء إساءة معاملة الطفل بتعزيز الـوعي اجلمـاهريي باملشـكلة وتشـجيع التـدخل                 

 الطفـل، وتعزيـز خـدمات       املبكر وانتهاج هنج متعدد التخصصات ملعاجلة حاالت إساءة معاملـة         
وعالوة على ذلك، فإن الفريق العامل املعين مبكافحـة العنـف، الـذي كونتـه               . التحقيق والعالج 

إدارة الرعاية االجتماعية ويضم ممـثلني مـن خمتلـف املكاتـب واإلدارات احلكوميـة املعنيـة وهيئـة           
شورة بشـأن التـدابري   املستشفيات واملنظمات غري احلكومية وما إىل ذلك، مسؤول عن تقدمي امل         

ــاتني         ــف اجلنســي وإىل معاجلــة ه ــع مشــكليت ضــرب األزواج والزوجــات والعن ــة إىل من الرامي
 .املشكلتني

مبـادئ توجيهيـه إجرائيـة ملعاجلـة        ”وعند إقرار تشكيل ذلك الفريـق العامـل، وضـعت            - ٩٠
ت املتعـددة   لتعزيز املمارسات الطيبة وتيسري التعـاون بـني االختصاصـا        “حاالت العنف اجلنسي  

املبـــادئ التوجيهيـــة املتعـــددة ”كمـــا جيـــري اســـتعراض . يف معاجلـــة حـــاالت العنـــف اجلنســـي
، الــيت وضــعت يف عــام  “االختصاصــات املتعلقــة مبعاجلــة حــاالت ضــرب األزواج والزوجــات  

، وذلــك عمــال علــى حتســني تلبيــة احتياجــات هــؤالء األزواج والزوجــات املضــروبني    ١٩٩٦
 . االختصاصات املتعددةوعلى حتسني التعاون بني

. وجرى اإلعراب عن القلق بشأن االحتياجات السكنية لبعض ضحايا العنف املنــزيل            - ٩١
عبـارة عـن وحـدات سـكنية     (ويف الوقت احلايل، ميكن تزويدهم مبساعدات يف جمـال اإلسـكان           

نتظمـة  وتعقـد اجتماعـات اتصـال م    . ، بناًء على توصية األخصائيني االجتمـاعيني      )عامة باإلجيار 
ــة       ــادل اآلراء بشــأن مســائل السياســة العام ــة وإدارة اإلســكان لتب ــة االجتماعي بــني إدارة الرعاي

وملعاجلـة االهتمـام الشـديد      . واملسائل التنفيذية هبدف حتسني تلبية االحتياجات اجملتمعية املـتغرية        
منــذ باحلاجــة إىل ترتيبــات عاجلــة لتقــدمي مســاعدات ســكنية لضــحايا العنــف املنـــزيل، جــرى    

 ختفيـف معـايري خطـة تـأجري املسـاكن املشـروط، الـذي ميثـل                 ٢٠٠١نـوفمرب عـام     /تشرين الثاين 
أحد أشكال املسـاعدة السـكنية املقدمـة إىل مـن ينتظـرون الفصـل يف دعـاوى الطـالق، وذلـك                      

. لكي يشمل من ال أوالد هلم أو من ال يصحبون أبناًء معالني عنـدما يغـادرون منــزل الزوجيـة                   
يف هذه السياسة اإلسكانية إىل توفري املزيد من احلماية للنساء الالئـي يعـانني مـن               وقد أدى ختف  

وعالوة علـى ذلـك، جـرى أيضـا تبسـيط آليـة اإلحالـة بـني اإلدارتـني أثنـاء                     . مشكالت زوجية 
ــازة املســاكن العامــة       معاجلــة خمتلــف أشــكال املســاعدة الســكنية، وذلــك مــن قبيــل حتويــل حي

 .امة، وذلك لإلسراع بعملية معاجلة الطلباتوتقسيم حيازة املساكن الع
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. وتتعاون إدارة املنطقة يف كافة املراحل مع القطاع غـري احلكـومي مبختلـف مسـتوياته        - ٩٢
-إذ يضم الفريق العامل املعـين مبكافحـة العنـف ممـثلني ملنظمـات غـري حكوميـة، هـي كاريتـاس                  

لنساء، ودار الوفاق، ومركـز اخلدمـة       هونغ كونغ، والرابطة املعنية بالعنف اجلنسي املوجه ضد ا        
األسرية املسـيحية، وبـو ليونـغ كـك، ورابطـة هونـغ كونـغ للناجيـات مـن إسـاءة معاملـة املـرأة                

كما حيضر ممثلون للمنظمـات غـري   . ، وجملس هونغ كونغ للخدمات االجتماعية   )كوان فووك (
ســرة والطفــل الــيت  احلكوميــة جلســات جلــان تنســيق املقاطعــات الثالثــة عشــر املعنيــة برفــاه األ   

يرأسها موظفو الرعاية االجتماعية باملقاطعـات، التـابعون إلدارة الرعايـة االجتماعيـة، لتخطـيط             
وتنسيق خدمات رفاه األسرة والطفل مبا فيها اخلدمات املتصلة بـالعنف املنــزيل مـن أجـل تلبيـة           

يـة باالشـتراك مـع      وعلى الصعيد التنفيذي، تقـوم املنظمـات غـري احلكوم         . احتياجات املقاطعات 
كمـا  . إدارة الرعاية االجتماعية بتنظـيم العديـد مـن أنشـطة الدعايـة وأنشـطة التثقيـف اجملتمعـي                  

يتعاون األخصائيون االجتماعيون بوحدات خدمات محاية األسرة والطفـل مـع املنظمـات غـري               
ه ومثــال ذلــك إحالــة وحــدات اخلــدمات هــذ(احلكوميــة تعاونــا وثيقــا بشــأن احلــاالت الفرديــة 

حاالت لكي تنضم إىل اجملموعـات الـيت تـديرها املنظمـات غـري احلكوميـة، وتوفريهـا خـدمات                     
أي (واملشاريع املشـتركة    ) املتابعة للمقيمات يف املالجئ املؤقتة املخصصة للنساء، وما إىل ذلك         

ج اجلماعات املوازية لآلباء واألمهات واألطفال الذين كانوا شهودا على العنف املنــزيل، وبـرام    
 ).الدعاية املتعلقة باتقاء العنف املنـزيل، وما إىل ذلك

 نظام املعلومات
، أنشــئ نظــام املعلومــات املركــزي املعــين حبــاالت ضــرب األزواج       ١٩٩٧يف عــام  - ٩٣

والزوجــات، وذلــك جلمــع البيانــات الضــرورية عــن حــاالت ضــرب األزواج والزوجــات الــيت   
ة، مـن أجـل قيـاس حجـم املشـكلة ورسـم صـورة               تعاجلها خمتلف املنظمات واإلدارات احلكومي    

وهـذا النظـام جيـري      . عامة لألزواج املضروبني والزوجات املضروبات وصورة عامـة للضـاربني         
تعزيزه وتطـويره ليصـبح نظـام املعلومـات املركـزي املعـين حبـاالت ضـرب األزواج والزوجـات                    

وفيمـا خيــتص  . وحـاالت العنـف اجلنسـي، لكــي يشـمل أيضـا بيانـات حــاالت العنـف اجلنسـي        
باملعلومات املتعلقة باجلرائم اجلنسية، تقتصر هـذه املعلومـات يف الوقـت احلـايل علـى املعلومـات            
املبلــغ عنــها إىل قــوة شــرطة هونــغ كونــغ واإلحصــائيات ذات الصــلة بــاجلرائم اجلنســية، علــى    

 :النحو التايل
 

عدد حاالت االغتصاب املبلغ عنها  السنة
 إىل الشرطة

عتداء على اآلداب عدد حاالت اال
 العامة املبلغ عنها إىل الشرطة
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١ ٢١٤  ٩٠  ١٩٩٨ 
١ ٠٤٧  ٩١  ١٩٩٩ 
١ ١٢٤  ١٠٤  ٢٠٠٠ 
١ ٠٠٧  ٩٥  ٢٠٠١ 
٩٩١  ٩٥  ٢٠٠٢ 

 
ونظراً إىل أن بعض النساء الضـحايا قـد ال يـرغنب يف إبـالغ الشـرطة بتجربتـهن املؤملـة املتولـدة                       

وسيتسـىن  . ورة كاملة للمشـكلة يف هونـغ كونـغ        عن االعتداء اجلنسي عليهن، يصعب رسم ص      
يف املستقبل احلصـول علـى معلومـات أوىف مـن نظـام املعلومـات املركـزي الـذي جيـرى إنشـائه                       

 .٢٠٠٤-٢٠٠٣اآلن وسيكون جاهزا للعمل يف 
 تدريب خاص للفنيني

ــدريب خــاص        - ٩٤ ــوفري ت ــا، ت ــات هل ــة، يف تعليق اقترحــت بعــض املنظمــات غــري احلكومي
وتــبني الفقــرات التاليــة التــدريب املتــاح . نــيني الضــالعني يف معاجلــة حــاالت العنــفملختلــف الف
 .هلؤالء الفنيني

 الشرطة
، إدارة الرعاية االجتماعيـة واملنظمـات    ١٩٩٧أغسطس عام   /دعت الشرطة، منذ آب    - ٩٥

غري احلكومية املعنية إىل حضور أيام التـدريب لعـرض خرباهتـا يف جمـال معاجلـة حـاالت العنـف                     
 .ملنـزيل على ضباط شرطة اخلط األولا

 حزمـة   ٢٠٠١قدمت إىل كافة ضباط شرطة اخلط األول يف النصـف األول مـن عـام                 - ٩٦
تدريبية جديـدة بشـأن العنـف املنــزيل تسـتهدف تعزيـز فهـم هـؤالء الضـباط للمشـكلة وزيـادة                       

ع معاجلة هـذا    وقد أدرج موضو  . معارفهم ومهاراهتم فيما خيتص مبعاجلة حاالت العنف املنـزيل       
النوع من العنف يف الدورة التالية مـن أيـام تـدريب قـوة الشـرطة بكاملـها، وذلـك اعتبـارا مـن                        

وسيجري تزويـد كافـة ضـباط اخلـط األول بأحـدث املعلومـات عمـا اسـتجد يف                   . ٢٠٠٣عام  
 .اإلجراءات واملبادئ التوجيهية املتعلقة مبعاجلة العنف املنـزيل

 بطاقـات معلومـات عـن خـدمات الـدعم      ٢٠٠١بتمرب عـام  سـ /وقد أنتجـت يف أيلـول    - ٩٧
ــرتكيب        ــن ضــحايا وم ــاً تســتخدم لالتصــال باخلــدمات املتاحــة لكــل م األســري تتضــمن أرقام

 للسـماح   “موافقـة علـى اإلحالـة     ”كمـا أدرج يف تلـك البطاقـات بنـد           . حوادث العنف املنــزيل   
جتماعيــة لتقــدمي املزيــد مــن لضــباط الشــرطة بإحالــة احلــاالت علــى الفــور إىل إدارة الرعايــة اال 
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 بطاقــات مـذكرات ســهلة احلمــل  ٢٠٠٢ينـاير عــام  /كمــا أنتجـت يف كــانون الثــاين . املسـاعدة 
. تتعلق مبعاجلة العنف املنـزيل، وجرى تعميمها على ضـباط شـرطة اخلـط األول لتيسـري اإلحالـة                

ــل ت      ــدريب املناســب إىل ضــباط شــرطة اخلــط األول ذوي الصــلة باملوضــوع قب ــدم الت ــذ وق نفي
 للتـدخل يف األزمـات املـذكور    “بـذور األمـل  ”خدمات التدخل، أي قبـل تنفيـذ أنشـطة فريـق       

 .٨٤يف الفقرة 
وخالل تلك الفترة، واصل ضباط وحدة سياسـات محايـة الطفـل التابعـة لقـوة شـرطة         - ٩٨

اإلطــالع املنــتظم /هونــغ كونــغ، املســؤولة عــن مســائل العنــف املنـــزيل، تــوفري دورات التــدريب
ــى       بشــأن ــاًء عل ــة، بن ــري احلكومي ــات غ ــة وللمنظم ــة االجتماعي ــوظفي إدارة الرعاي  املوضــوع مل
ومن ناحية أخرى، حضر أيضا ضباط الشـرطة املسـؤولني عـن ضـبط حـاالت العنـف                   . الطلب

ومشـل التـدريب    . املنـزيل والتحقيق فيها التدريب ذي الصلة، وذلك لتعزيز معرفتهم هبـذا اجملـال            
 :اط الشرطةذو الصلة الذي حضره ضب

ثالث حلقات تدريبية تستغرق كل منها ثالثة أيـام وتتعلـق بتكـافؤ الفـرص،                )أ( 
وهي خمصصة ملعلمي الشرطة املنتمني إىل خمتلف تشـكيالهتا؛ وقـد قـدم هـذه           
احللقات التدريبية مدربون حمترفون تابعون للجنة تكافؤ الفرص يف الفترة مـا            

، مع تـوفري حزمـة مـن     ٢٠٠١عام  ديسمرب  /سبتمرب وكانون األول  /بني أيلول 
 املواد التدريبية لتكون مبثابة مراجع تدريبية للمعلمني أنفسهم؛

ــدريب يف شــباط  )ب(  ــا ت ــام  /حلقت ــر ع ــا   ٢٠٠٢فرباي ــهما يوم  اســتغرقت كــل من
واحدا وتعلقت بالتوعية اجلنسانية، وقد نظمـت احللقتـان بتكليـف مـن جلنـة               

 ملركـز األحبـاث اجلنسـانية التـابع         املرأة وحاضر فيها خرباء جنسانيون تابعون     
وتتجه النيـة إىل عقـد حلقـات تدريبيـة أخـرى            . للجامعة الصينية هبونغ كونغ   

ــن     ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف  ــى ضــوء اخلــربة املكتســبة م ، ســيجري تصــميمها عل
 حلقيت العمل التجريبيتني هاتني؛

يف  نظمتـه جلنـة املـرأة        “املرأة من أجـل غـد أفضـل       ”مؤمتر ملدة يومني بعنوان      )ج( 
كمـا دعيـت مفتشـة مـن الشـرطة إىل االنضـمام إىل       . ٢٠٠٢مـايو عـام   /أيـار 

سالمة املرأة يف املنــزل     ”أعضاء فريق النقاش يف الدورة التحضريية املعنية ب         
 ؛“ويف احلياة العامة

 نظمهــا الصــندوق “املــرأة والقــانون”حلقــة دراســية ملــدة نصــف يــوم بشــأن  )د( 
 ؛٢٠٠٢أغسطس عام / آباالستئماين للتربية القانونية يف
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نــدوة تبــادل معلومــات بشــأن دور املــرأة املعاصــرة يف اتقــاء إســاءة معاملــة  ” )هـ( 
 نظمتها مؤسسـة مناهضـة إسـاءة معاملـة الطفـل يف             “الطفل واملآسي األسرية  

 .٢٠٠٢أكتوبر عام /هناية تشرين األول
 األخصائيون االجتماعيون

يني االجتمـاعيني باملعـارف واملهـارات الالزمـة         يتسم التدريب بأمهيته لتزويد األخصـائ      - ٩٩
لتيســري عملــهم يف جمــال التعــرف املبكــر علــى احلــاالت املعرضــة خلطــر العنــف املنـــزيل وتقــدمي   

وقد نظمت إدارة الرعايـة االجتماعيـة أكثـر         . العالج لضحايا العنف املنـزيل واجلنسي وملرتكبيه     
صـائي اجتمـاعي ينتمـون إىل اإلدارة وإىل          أخ ٤٠٠من عشرة برامج تدريبية خمتلفـة ألكثـر مـن           
وإىل جانــب . ٢٠٠٢-٢٠٠١ إىل ٢٠٠٠-١٩٩٩املنظمــات غــري احلكوميــة يف الفتــرة مــن     

التــدريب علــى مهــارات التقيــيم والتــدخل، مشلــت الــربامج التــدريب علــى اكتســاب احلساســية 
ــانية عنـــد أداء اخلـــدمات   ــايا اجلنسـ ــادة الـــوعي بالقضـ ــا نظمـــت حلقـــ . اجلنســـانية لزيـ ات كمـ

، ٢٠٠٣-٢٠٠٢ويف  . تدريبية بشأن معاجلة املسائل اجلنسية املتصـلة بـاملتخلفني عقليـاً          /دراسية
 . أخصائي اجتماعي٤٠٠نظمت ستة برامج أخرى لـ 

 الفنيون العاملون يف حقل الرعاية الصحية
تعالت األصوات داعيـة إىل التطـوير املهـين املسـتمر للفنـيني العـاملني يف حقـل الرعايـة                    - ١٠٠

وجرى تشجيع فرادى املهن على استنباط شروط التطـوير املهـين املسـتمر وخمططـات               . لصحيةا
ويف القطـاع العـام، يقـدم     . لتنفيذه، حبيـث تكـون هـذه املخططـات مناسـبة لظـروف كـل منـها                

التدريب لألطباء واملمرضني وغريهم مـن العـاملني يف حقـل الرعايـة الصـحية املنـتمني إىل إدارة                   
ــة امل ستشــفيات بشــأن مواضــيع خاصــة مــن قبيــل التثقيــف األســري، واجلنســانية    الصــحة وهيئ

والصــحة، والعنــف األســري، وضــرب األزواج والزوجــات، وإســاءة معاملــة األطفــال ومــا إىل 
 .ذلك، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ثالثة

 التدريب املتعدد االختصاصات
مج التدريبيــة الشــاملة لعــدة كمــا نظمــت إدارة الرعايــة االجتماعيــة سلســلة مــن الــربا  - ١٠١

قطاعــات يف الســنوات القليلــة املاضــية ملعاجلــة مســألة محايــة املــرأة مــن العنــف، ولزيــادة تعزيــز   
. الوعي والتعاون واملهارات يف ما خيتص بإدارة احلاالت، وذلك لكافة املهنيني املتصـلني بـذلك              

رباء مـن اخلـارج      خـ  ٢٠٠٢-٢٠٠١ و ٢٠٠١-٢٠٠٠وإىل جانب املدربني احمللـيني، دعـي يف         
إلجــراء التــدريب ألجــل تلبيــة االحتياجــات التدريبيــة يف جمــاالت التعــاون بــني االختصاصــات   

وهـذه  . املتعددة، واملسائل القانونية ومسائل املمارسة املتعلقـة بـالعنف املنــزيل والعنـف اجلنسـي              
  مشـــترك مـــن بينـــهم أخصـــائيون اجتمـــاعييون،٦٠٠الـــربامج التدريبيـــة حضـــرها أكثـــر مـــن 

ــيم،        ــل التعل ــاملون يف حق ــة، وع ــن الطبي ــون، وممارســون للمه وأخصــائييون نفســيون اكلينيكي
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وستواصـل إدارة الرعايــة االجتماعيـة تقـدمي التــدريب    . وموظفـون قـائمون علـى إنفــاذ القـوانني    
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٣-٢٠٠٢املتعدد االختصاصات بواسطة خرباء حمليني وأجانب يف 

 األحباث
ــات أو صــراعات أســرية      وقعــت حــوادث  - ١٠٢ ــن منازع ــرن باالنتحــار ناشــئة ع ــل مقت  قت

ارتكب فيها بعض األفراد جرائم قتـل مث انتحـروا بعـد ذلـك بقليـل، ممـا أسـفر عـن وفـاة نسـاء                          
ولزيـادة فهـم املشـكلة وتعزيـز التـدابري يف           . وأطفال، أو أي من النسـاء أو األطفـال، يف األسـرة           

ووضع السياسات العامة، خصص ملركـز علـم اجلرميـة التـابع            جمال اتقاء القتل املقترن باالنتحار      
جلامعة هونغ كونغ متويالً إلجراء دراسـة عـن القتـل املقتـرن باالنتحـار يف هونـغ كونـغ تشـمل                      
ابتكــار أداة تقيــيم ملــوظفي اخلــط األول يســتخدموهنا لتعــيني احلــاالت املعرضــة للخطــر بشــدة،  

 مـن العـاملني يف اخلـط األول بشـأن اسـتعمال أداة             أخصـائياً اجتماعيـاً    ١٥٠وتوفري التدريب لـ    
التقييم وزيـادة معـارفهم ومهـاراهتم يف جمـال معاجلـة احلـاالت الـيت قـد تتعـرض خلطـر ارتكـاب                     

 .القتل املقترن باالنتحار
ــإجراء أحبــاث بشــأن ضــرب األزواج        - ١٠٣ ــا ب ــة تكليف ــة االجتماعي وستصــدر إدارة الرعاي

 وذلك الكتساب فهـم متعمـق للمشـكالت يف هونـغ كونـغ      والزوجات وإساءة معاملة الطفل،   
كمـا سـتتناول الدراسـة إمكانيـة األخـذ      . وتعيني العناصر املسامهة يف االتقـاء والتـدخل الفعـالني      

ــة  ــيم ) أدوات(وســيطلب أيضــا إىل فريــق البحــث ابتكــار أداة   . بأســلوب املشــورة اإلجباري تقي
طـر مـن أجـل حتقيـق التـدخل املبكـر وتـوفري              لتيسري التعـرف املبكـر علـى احلـاالت املعرضـة للخ           

 .التقييم) أدوات(التدريب للمهنيني العاملني يف اخلط األول بشأن استعمال أداة 
 تدابري أخرى للقضاء على القولبة والتحيزات

ــيم للقضــاء علــى    ١٠يشــار حتــت املــادة   - ١٠٤ ــدابري املتخــذة علــى جبهــة التعل ــاه إىل الت  أدن
 .القوالب اجلنسانية
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 ٦ادة امل
 استغالل املرأة

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التشــريعي منــها، ملكافحــة مجيــع ”
 .“أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة

 بغاء املرأة واالجتار هبا
ــع اســتغالل        - ١٠٥ ــة هبــدف من يــنص تشــريع اجلــرائم علــى جتــرمي عــدد مــن األفعــال اجلرمي

وهـذه اجلـرائم تشـمل االجتـار باألشـخاص، والتسـبب يف البغـاء،               . ألغراض جنسـية  األشخاص  
ويــؤمث ذلــك التشــريع أخــذ فتــاة غــري متزوجــة دون السادســة عشــر مــن    . والــتحكم يف البغايــا

 مـن  ٤١ و ٤٠ويـرد املزيـد مـن التفاصـيل يف الفقـرتني       . سيطرة أبوها أو أمها أو الوصي عليها      
 .التقرير األويل
 تخذة ملنع االجتار بالنساء وبغاء الطفالتالتدابري امل

تنظر حكومة منطقة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة جبديـة إىل مشـكلة املهـاجرين غـري             - ١٠٦
وملنــع الــزوار مــن دخــول . الشــرعيني أو الــزوار املشــاركني يف أنشــطة الرذيلــة يف هونــغ كونــغ 

ونيـة، يـداوم ضـباط اهلجـرة يف         هونغ كونـغ للمشـاركة يف أنشـطة البغـاء أو األنشـطة غـري القان               
نقاط املراقبة على إبـداء درجـة عاليـة مـن اليقظـة إزاء الـزوار املشـكوك فـيهم وجيـرون فحوصـا               

 .متعمقة بشأهنم كلما دعت الضرورة إىل ذلك
كما جتري قوة شرطة هونغ كونغ وإدارة اهلجـرة يف هونـغ كونـغ عمليـات مشـتركة                   - ١٠٧

وإضـافة إىل ذلـك، قـد جتـري أيضـا حتقيقـات        . عيني أو الزوار  ملكافحة بغاء املهاجرين غري الشر    
مالية مبوجب تشـريع اجلرميـة املنظمـة واخلطـرة لتجميـد األصـول أو اسـتعادة عائـدات اجلرميـة،                     
وذلك حسب طبيعة أنشطة الرذيلة وسـواء كانـت هـذه األنشـطة تضـامنية أو غـري تضـامنية أو                     

 .يشارك فيها طرف ثالث
نساء يأتني إىل هونغ كونـغ بصـورة غـري مشـروعة أو حتـت سـتار                 وما برحت بعض ال    - ١٠٨

الزيارة ملمارسة البغاء، ولكـن عمليـات اسـتجواب املقبـوض علـيهن تـبني أن كلـهن تقريبـا قـد                       
وملكافحـة السـياحة اجلنسـية وبغـاء الطفـل، تقـدمت احلكومـة مبشـروع              . جئن مبحـض رغبتـهن    

ل لتفعيـل األثـر القـانوين لتشـريع اجلـرائم خـارج             قانون بشأن منع املواد اإلباحيـة املتعلقـة بالطفـ         
اإلقليم فيما خيتص بعدة جرائم جنسية عندما يكون اجملين عليـه دون السادسـة عشـر، ولتجـرمي                  
الترتيب جلوالت سياحة ملمارسة اجلنس مع األطفال واإلعالن عن هـذه اجلـوالت علـى النحـو           

 .٥املبني يف املادة 
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 جلنس واحلماية املقدمة هلماملساعدة املتاحة للمشتغلني با
ــة      - ١٠٩ ــة االجتماعيـ ــدمات الرعايـ ــاجون إىل خـ ــاجلنس احملتـ ــتغلون بـ ــى املشـ ــوز أن يتلقـ جيـ

والراغبون يف قبـول تـدخل خـارجي خـدمات املشـورة والرعايـة املقدمـة مـن مراكـز اخلـدمات                      
ــة االج     /األســرية ــديرها إدارة الرعاي ــيت ت ــة الســتني ال ــة مراكــز اخلــدمات األســرية املتكامل تماعي

وميكن ترتيـب مسـاعدات مـن قبيـل الغـوث املـايل، وخدمـة العـالج                 . واملنظمات غري احلكومية  
النفســي، والتــدريب املهــين، وخدمــة التوظيــف، واملســاعدة اإلســكانية ملعاونتــهم علــى التغلــب  

ــذون البغــاء    ــدما ينب وســيقدم األخصــائيون االجتمــاعيون  . علــى املصــاعب الــيت قــد يلقوهنــا عن
دارة الرعاية االجتماعية اإلشراف القانوين للمشتغلني بـاجلنس الـذين تقـل أعمـارهم              التابعون إل 

 مـن تشـريع     ٢١٣عن الثامنة عشر، بالشـروع يف إجـراءات الرعايـة أو احلمايـة عمـال بالفصـل                  
وميكـن ترتيـب الرعايـة املنــزلية، حسـب االقتضـاء، لضـمان تـوفري                . محاية األطفـال واألحـداث    

 .ع استغالهلمالرعاية الكافية ملن
اخلدمات واملسـاندة املقدمـة مـن احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة لضـمان صـحة املشـتغلني                    

 باجلنس وسالمتهم
توفر مثـان عيـادات صـحية اجتماعيـة لإلنـاث، تابعـة إلدارة الصـحة، خـدمات جمانيـة                     - ١١٠

 الالئـي يعـانني     لالستشارة، والفحص، والعالج، واملشورة، والتعليم لكافـة املشـتغالت بـاجلنس          
وتشمل الفحوص اجملانيـة األخـرى اختبـار        . من حاالت عدوى منقولة بطريق االتصال اجلنسي      

 املهبلي كل ستة أشـهر، وفحـص الصـدر باإلشـاعة السـينية سـنويا، والفحـوص                “بابانيكوالو”
اجلماعية الكتشاف االلتهاب الكبدي مـن فصـيلة بـاء، واختبـارات طوعيـه الكتشـاف فـريوس            

واالختبارات الطوعية اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشـرية تتـاح جلميـع            . ناعة البشرية نقص امل 
وللعيادات صلة وثيقة مبنظمات غـري حكوميـة أخـرى، مثـل            . احلاضرات للحصول على اخلدمة   

، السـتقبال املشـتغالت بـاجلنس احملـوالت منـها           “منظمة العمل إليصال اخلدمات واملعلومات    ”
وحيـــال املشـــتغلون واملشـــتغالت بـــاجلنس الـــذين يـــواجهن  . لة هلـــنإلجـــراء الفحـــوص الشـــام

ــة       ــة االجتماعي ــة املناســبة أو إىل إدارة الرعاي ــري احلكومي ــة إىل املنظمــات غ مشــكالت اجتماعي
 .الختاذ إجراءات املتابعة الالزمة

ولتشجيع املشـتغلني واملشـتغالت بـاجلنس علـى محايـة أنفسـهم مـن األمـراض املنقولـة                    - ١١١
ال اجلنسـي، تعطـى هلـم جمانـا رفـاالت للممارسـة اجلنسـية الفمويـة، وكتيبـات للتثقيـف                     باالتص

وبعد الدراسـة الرائـدة الـيت جـرت يف          . الصحي بلغات خمتلفة، وتذكارات حتمل رسائل صحية      
، سينفذ برنامج جديد ثقايف الوجهـة يسـتهدف سـالمة املمارسـة اجلنسـية الفمويـة                 ٢٠٠٢عام  

 .لكافة املشتغالت باجلنس
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كما تقدم هيئة املستشفيات جمموعة شاملة من خـدمات العـالج الطـيب والتأهيـل عـن               - ١١٢
وتتوقـف  . طريق املستشفيات والعيادات املتخصصة لعامة اجلمهور، مبـا فيـه املشـتغلون بـاجلنس             

اخلــدمات املقدمــة علــى األحــوال اإلكلينيكيــة للمرضــى، بينمــا ال تفــرق هيئــة املستشــفيات يف   
 . على أساس مهنة املريضتقدمي اخلدمات

 تطبيق قوانني مناهضة العنف املوجه إىل البغايا
تطبق القوانني القائمة املتعلقة بالعنف املوجه ضد النسـاء، الـذي مـن قبيـل االغتصـاب           - ١١٣

واللواط وانتهاك العرض وغريه من االعتداءات، على املشتغالت باجلنس شأهنن يف ذلـك شـأن               
ــات يف اجمل  ــة النســاء بصــرف النظــر عمــا إذا كــن     . تمــعالنســاء األخري ــة إىل كاف وتقــدم احلماي
 .مشتغالت باجلنس أم ال

تـــرد اإلشــــارة إىل العامـــــالت املسـتوردات وخادمـات املنـازل األجنبيـات حتـت                   :مالحظة
 .١١املادة 
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 ٧املادة 
 املساواة يف احلياة السياسية والعامة على الصعيد الوطين

ــدول األطــ ” ــاة      تتخــذ ال ــرأة يف احلي ــز ضــد امل ــى التميي ــدابري املناســبة للقضــاء عل ــع الت راف مجي
 :السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف

التصويت يف مجيع االنتخابات واالسـتفتاءات العامـة، واألهليـة لالنتخـاب        )أ( 
 قتراع العام؛جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باال

املشاركة يف صياغة سياسية احلكومة ويف تنفيذ هـذه السياسـة، ويف شـغل               )ب( 
 الوظائف العامة، وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛

ــاة العامــة      )ج(  ــة هتــتم باحلي ــة منظمــات ومجعيــات غــري حكومي املشــاركة يف أي
 .“والسياسية للبلد
 ِشرَعة احلقوق

 من ِشرعة هونغ كونغ للحقـوق       ٢١حسبما جاء يف التقرير األوَّيل، فإنه عمالً باملادة          - ١١٤
يتمتـع أي شـخص مقـيم إقامـة دائمـة، دون متييـز مـن أي نـوع، مبـا يف ذلـك التمييـز اجلنســي،            
وبدون أي تقيدات غري مقبولة، حبق وفرصة املشاركة يف االضطالع بالشؤون العامـة، مباشـرة               

ثلني يتم اختيارهم حبرية؛ ويف التصـويت ويف أن ُينتخـب عـرب انتخابـات دوريـة                أو من خالل مم   
حقيقية جتري باالقتراع العام املتكافئ وبالتصويت السري؛ ويف احلصول، علـى أسـاس أحكـام               

 .املساواة العامة، على اخلدمات العامة يف هونغ كونغ
 املرأة يف اجمللس التشريعي ومنظمات املقاطعات

 النســـاء، علـــى قـــدم املســـاواة مـــع الرجـــال، بـــاحلق يف التصـــويت والترشـــيح   تتمتـــع - ١١٥
.  جمالس املقاطعات واجمللس التشـريعي، مبـا يف ذلـك الـدوائر االنتخابيـة الوظيفيـة                )٢٤(النتخابات

ومبوجب التشريع ذي الصلة، ال يعترب جـنس الشـخص معيـاراً، مباشـراً أو غـري مباشـر، لتأهلـه                    
 .ابات، مبا فيها انتخابات الدوائر االنتخابية الوظيفيةكناخب أو مرشح يف االنتخ

، ضــم الســجل االنتخــايب العــام أمســاء   ٢٠٠٠ويف انتخابــات اجمللــس التشــريعي لعــام   - ١١٦
 يف املائــة مــن كافــة النــاخبني املســجلني يف هونــغ  ٤٨,٤ مليــون ناخبــة مســجلة، ميــثلن  ١,٤٨
 مليــون ناخبــة ١,٣٣و)  يف املائــة٤٨( مليــون ناخبــة مســجلة ١,٣٦وهــذا باملقارنــة بـــ. كونــغ

                                                         
 مـن  ١٢ و١١الفقرتـان  (َيِرد هيكل اجمللس التنفيذي ووظائفه يف الفرع اخلاص بالسمات العامـة            )٢٤( 

 ).اجلزء األول
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ــجلة  ــة٤٧,٧(مسـ ــام    ) يف املائـ ــات لعـ ــالس املقاطعـ ــات جمـ ــوايل، يف انتخابـ ــى التـ  ١٩٩٩، علـ
 يف املائـة    ٤٨,٤وعالوة على ذلـك، مثلـت  النسـاء          . ١٩٩٨وانتخابات اجمللس التشريعي لعام     

شــريعي لعــام  ناخــب الــذين أدلــوا بأصــواهتم يف انتخابــات اجمللــس الت ٣٣٠ ٠٠٠مــن املليــون و
 وانتخابـات   ١٩٩٩وكان الرقم املقابـل لـذلك يف انتخابـات جمـالس املقاطعـات لعـام                . ٢٠٠٠

 . يف املائة٤٨ هو ١٩٩٨اجمللس التشريعي لعام 
ــة اخلاصــة يف انتخابــات اجمللــس      - ١١٧ ــغ كونــغ اإلداري كمــا تترشــح النســاء يف منطقــة هون

، كــان عــدد ٢٠٠٠ التشــريعي لعــام ويف انتخابــات اجمللــس. التشــريعي ومنظمــات املقاطعــات
وجـرى انتخـاب عشـرة      ).  يف املائة  ١٨,١نسبة النساء   ( مرشحاً   ١٥٥ من بني    ٢٨املرشحات  

، أضـيفت إلـيهن امـرأة أخـرى جنحـت يف انتخـاب              ٢٠٠١وفيما بعـد، أي يف عـام        . من بينهن 
 أعضـاء    يف املائـة مـن إمجـايل       ١٨,٣فرعي، وبذلك بلغ عدد اإلمجايل إحدى عشرة امرأة ميثلن          

 مرشـحاً يف انتخابـات     ١٦٦ امـرأة بـني      ٢٤وكانـت هنـاك     .  عضواً ٦٠اجمللس التشريعي البالغ    
 امــرأة مــن بــني املرشــحني  ١٢٩، و) يف املائــة١٤,٥نســبتهن  (١٩٩٨اجمللــس التشــريعي لعــام 

ـــ ــام   ٧٩٨ال ــات لع ــات جمــالس املقاطع ــة١٦,٢نســبتهن  (١٩٩٩ يف انتخاب ــت ).  يف املائ وكان
 . يف املائة، على التوايل١٤,٦ يف املائة و١٦تان للعضوات املُنتخبات النسبتان املئوي

 املرأة يف اجمللس التنفيذي
وهنـاك اآلن  . ، مل يكن هناك يف اجمللس التنفيذي سوى عضوة واحـدة         ١٩٨١يف عام    - ١١٨

 يف ١٥,٨نســبتهن ( عضــواً ١٩ثــالث نســاء بــني أعضــاء اجمللــس التنفيــذي البــالغ عــددهم        
 .)٢٤()املائة

 املرأة يف االنتخابات الريفية
املــرأة ” املعنونــة ١٤تــرد املســائل املتعلقــة بــاملرأة يف االنتخابــات الريفيــة حتــت املــادة    - ١١٩
 .“الريفية

 املرأة يف اهليئات االستشارية والتشريعية
وهـذه  . متثل شبكة اهليئات االستشارية والتشـريعية احلكوميـة مسـة مميـزة لنظـام احلكـم              - ١٢٠

وتــؤدي اهليئــات التنفيذيــة الواجبــات    .  تشــمل هيئــات تنفيذيــة وهيئــات استشــارية    الشــبكة
وهــي تشــمل جمــالس مــديري . الضــرورية للمجتمــع لكــي يــؤدي دوره علــى حنــو فعــال عــادل 

الشركات العامة، واهليئات العامة أو الصناديق االستئمانية، واهليئات اليت تؤدي مهامـاً تنظيميـة     
وكثري من اهليئات االستشـارية تقـدم املعلومـات والتوصـيات بشـأن           . نأو تأديبية، وتعاجل الطعو   

طائفة كبرية من املسائل تتراوح بني أمور املعيشة األساسـية الـيت مـن قبيـل اإلسـكان والتعلـيم،                    
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ومواضيع شديدة التخصص وذات طابع تقـين مـن قبيـل مناولـة السـلع اخلطـرة واتقـاء متالزمـة                     
 وهنــاك هيئــات أخــرى يف صــورة جلــان حمليــة، ُتعــىن أساســاً ).اإليــدز(نقــص املناعــة املكتســب 

بشؤون مقاطعات أو أحياء معينة، وتضم جمالس املقاطعات، وجلـان اجلهـات، وجلـان مكافحـة         
 هيئـة مـن هـذا النـوع خيـدم فيهـا حنـو        ٦٠٠وهناك يف الوقت احلايل حنـو  . اجلرمية يف املقاطعات 

وهنـاك أفـراد خيـدمون    . ن اجلمهـور  شخص، من بينـهم موظفـون حكوميـون وأفـراد مـ          ٦٠٠٠
 .يف أكثر من هيئة من هذه اهليئات

واألعضــــاء اجلمــــاهرييون يف اهليئــــات االستشــــارية والتشــــريعية يعيَّنــــون جلــــدارهتم   - ١٢١
ولـدى  . الشخصية، مع مراعاة قدراهتم ودرايتهم وخربهتم ونزاهتـهم والتـزامهم باخلدمـة العامـة           

ألفراد املهتمني باخلدمـة يف اهليئـات االستشـارية والتشـريعية           احلكومة قاعدة بيانات تضم أمساء ا     
 . لتيسري التعرف على املرشحني املناسبني

، فإن جلنة املرأة ترى أن هناك حاجـة وإمكانيـة لزيـادة اشـتراك            ٢وكما جاء يف املادة      - ١٢٢
اجـة إىل   كمـا أشـارت بعـض املنظمـات النسـائية احملليـة إىل احل             . املرأة يف عمليـات صـنع القـرار       

ــذلك، حثــت . معاجلــة االخنفــاض النســيب لتمثيــل املــرأة يف اجملــالس االستشــارية والتشــريعية    ول
كمـا تعتقـد إدارة املنطقـة أن يف         . اللجنة احلكومة على اختاذ خطوات فعَّالة لزيادة اشتراك املرأة        

يعية هونغ كونغ نسـاء كـثريات قـادرات علـى اإلسـهام يف أعمـال اهليئـات االستشـارية والتشـر                    
ولتعزيز مستوى اشتراك املرأة يف هـذه اهليئـات، اختـذت           . وراغبات يف اإلسهام يف تلك اجملالس     

فقـد طُلـب إىل كافـة املكاتـب أن تقـوم حبملـة إرشـاد وتعـيني                  . إدارة املنطقة هنجاً أكثر اسـتباقاً     
وُنظمت عملية خاصـة جـرى مبقتضـاها توجيـه رسـائل لـدعوة       . ورعاية للمرشحات احملتمالت  

وات املنظمات غري احلكومية والغرف التجارية واهليئات املهنية إلبداء اهتمـامهن باإلسـهام             عض
يف أعمــال تلــك اهليئــات، وإلدخــال بيانــاهتن الشخصــية يف قاعــدة البيانــات ألجــل التوســع يف   

ــات     ــك اهليئ ــهن يف تل ــي ميكــن تعيين ــة املرشــحات الالئ ــد ترشــيح عضــوات تلــك   . جمموع وعن
املسؤولني املعنـيني بـاألمر أن يبحثـوا الوضـع الـراهن لتمثيـل املـرأة يف اهليئـة            اهليئات، يتعني على    

واهلــدف النــهائي هــو . االستشــارية أو التشــريعية املعنيــة وتــأثري التعيينــات املقترحــة علــى ذلــك 
إمكان استفادة إدارة املنطقة من املشـورة والتعـرف علـى آراء اجلنسـني كالمهـا علـى حنـو أوىف                     

 .ت االستشارية والتشريعيةعن طريق اهليئا
 املرأة يف الوظائف العامة 

 سياسة احلكومة بشأن التوظيف والترقية
تتبَّع اخلدمة املدنية يف منطقة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة سياسـة تقـوم علـى تكـافؤ                - ١٢٣

ويسـتند التعـيني يف اخلدمـة       . وليس هنـاك متييـز بـني املـوظفني واملوظفـات          . الفرص يف التوظيف  
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ــدأ املنافســة العلنيــة العادلــة امل . “الشــخص األفضــل للوظيفــة ”وهــدفنا هــو تعــيني  . دنيــة إىل مب
إذ . وجنس الشخص ليس شرطاً أو عامالً حامساً للنظر يف التعيني أو الترقية يف اخلدمـة املدنيـة                  

 .جيري حبث أوضاع كافة املرشحني الالئقني من كال اجلنسني، على قدم املساواة
 )رتبة املدير(تعلقة باملرأة يف الوظائف العامة والوظائف الكربى اإلحصائيات امل

الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، عند نظرهـا يف التقريـر األوَّيل،                - ١٢٤
وقد حدثت زيادة ملحوظة يف عدد املوظفـات الكـبريات   . اخنفاض متثيل املرأة يف اخلدمة املدنية     

 مث ١٩٩٧ يف عــام ٢٤٤ إىل ١٩٩٢ يف عــام ١٢٩ة املدنيــة، إذ زاد مــن يف اخلدمــ) املــديرات(
 يف املائــة ٢٤وُتشــكل العــامالت باخلدمــة املدنيــة يف الوقــت احلــايل . ٢٠٠٢ يف عــام ٣٤٧إىل 

 يف املائـة عمـا ُسـجل يف عـام     ٢٨وهـذا يزيـد بنسـبة     ). رتبـة املـدير   (من شاغلي الوظائف العليا     
ومـن بـني   .  عما كان عليه احلال قبل عشر سـنوات مضـت   يف املائة ١٣٦ ويزيد بنسبة    ١٩٩٧
 مسؤوالً كبرياً تتـوىل النسـاء مناصـب وزيـر العـدل ووزيـر البيئـة والنقـل واألشـغال ووزيـر                 ١٩

كمــا أن أمــني .  يف املائــة٣٤واآلن تبلــغ النســبة املئويــة للموظفــات يف اخلدمــة املدنيــة   . األمــن
 . تمع احمللي، امرأةاملظامل، الذي ميثل الرقيب على أحوال اجمل
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 ٨املادة 
 املساواة يف احلياة السياسية واحلياة العامة على الصعيد الدويل

تتخذ الدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة لتكفـل للمـرأة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل،                ”
ودون أي متييز، فرصة متثيل حكومتـها علـى املسـتوى الـدويل واالشـتراك يف أعمـال املنظمـات                    

 .“لدوليةا
 املوظفون الذين ميثلون احلكومة على الصعيد الدويل

غالبــاً مــا يقــوم املســؤولون حــاملو رتــب مــديري املكاتــب وأمنائهــا والرتــب الكــربى   - ١٢٥
واملنتدبون للعمل مبكاتـب هونـغ كونـغ االقتصـادية والتجاريـة يف اخلـارج بتمثيـل                 ) رتبة املدير (

وُتشـغل الوظـائف يف اخلدمـة املدنيـة         .  الصـعيد الـدويل    منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على     
وُيختار املوظفون اسـتناداً إىل معيـار واحـد، هـو           . بأنسب املوظفني، بصرف النظر عن جنسهم     

وُتمــنح املوظفــات نفــس القــدر مــن االعتبــار   . مــدى مناســبتهم ألعمــاهلم ومقتضــيات اخلدمــة 
ــوح للمــوظفني  ــراهن، تشــكل النســاء   . املمن ــة مــن شــاغلي وظــائف   ٢٤ويف الوقــت ال  يف املائ

وترأس املوظفات مخسة مكاتـب مـن بـني أحـد عشـر مكتبـاً اقتصـادياً وجتاريـاً هلونـغ                     . املديرين
 .كونغ يف غوانغ دونغ ويف اخلارج

وعالوة على ذلـك، قامـت النسـاء بتمثيـل حكومـة املنطقـة متثـيالً فعـاالً يف املنظمـات                      - ١٢٦
 يف أعمــال املنتــديات الدوليــة املختلفــة، الــيت مــن قبيــل   وهــن يســهمن إســهاماً كــبرياً . الدوليــة

املنتديات التابعة لرابطـة التعـاون االقتصـادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، ومنظمـة التجـارة العامليـة،                    
وجدير بالذكر أن مفوضة املخدرات قـد مثَّلـت املنطقـة عنـدما تولـت               . ومنظمة الصحة العاملية  

يوليـه  / متـوز  ١لية املعنية بغسـل األمـوال يف الفتـرة املمتـدة مـن              رئاسة فرقة العمل لإلجراءات املا    
وهذه كانت أيضاً املـرة األوىل الـيت تشـغل فيهـا امـرأة              . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠١

كما متثل النساء عدداً كبرياً مـن       .  سنة ١٣رئاسة فرقة العمل هذه يف تارخيها املمتد على مدى          
حيضـر جلسـات االسـتماع املتعلقـة مبختلـف اتفاقيـات األمـم        أعضاء وفد حكومة املنطقة الذي     

 .املتحدة
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 ٩املادة 
 املساواة يف قوانني اجلنسية

متنح الدول األطراف املـرأة حقوقـاً مسـاوية حلقـوق الرجـل يف اكتسـاب جنسـيتها أو                   - ١”
وتضـمن بوجـه خـاص أال يترتـب علـى الـزواج مـن أجـنيب، أو علـى                    . تغيريها أو االحتفاظ هبـا    

ري الزوج جلنسيته أثناء الزواج، أن تتغري تلقائيـاً جنسـية الزوجـة، أو أن تصـبح بـال جنسـية،                     تغي
 . أو أن ُتفرض عليها جنسية الزوج

 .“متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلما - ٢”
 اكتساب اجلنسية ونقلها

) ٥٤٠) (أحكـام متنوعـة  (نَّ تشريع اجلنسـية الصـينية   ، ُس١٩٩٧يوليه عام / متوز١يف   - ١٢٧
ــة الصــني الشــعبية يف املنطقــة        ــانون جنســية مجهوري ــاذ ق لكــي يــنص علــى األمــور املتصــلة بإنف

شــروح لــبعض أســئلة اللجنــة الدائمــة للمــؤمتر الشــعيب الــوطين بشــأن تنفيــذ قــانون جنســية    ”و
شروح اللجنة الدائمـة للمـؤمتر      (اصة  مجهورية الصني الشعبية يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخل        

ومبوجــب قــانون جنســية مجهوريــة الصــني الشــعبية وشــروح اللجنــة الدائمــة  ). الشــعيب الــوطين
للمــؤمتر الشــعيب الــوطين، يتمتــع النســاء والرجــال علــى قــدم املســاواة حبقــوق ختــوهلم اكتســاب  

ــها أو اســتعادهتا  تخدمة يف معاجلــة طلبــات واالعتبــارات واملعــايري املســ . اجلنســية أو التخلــي عن
، مل حيـدث  ١٩٩٧يوليـه  / متـوز ١ومنـذ  . احلصول على اجلنسية تتماثل بالنسبة للمـرأة والرجـل     

 . من التقرير األوَّيل٦٠تغيري يف احلالة املذكورة يف الفقرة 
 تشريع اهلجرة

ينص تشريع اهلجرة على الشروط الالزمـة للتأهـل الكتسـاب حـق اإلقامـة يف املنطقـة                   - ١٢٨
رعايا الصينيني وغري الصينيني الذين تتوافر فيهم شروط بعينها، والشروط الالزمـة الكتسـاب              لل

ذلك احلق، كمـا يـنص علـى شـروط مـنح حـق اإلقامـة للمقـيمني املـؤقتني، وموضـوع إصـدار                        
وجيوز للمرأة والرجـل علـى السـواء اكتسـاب حـق اإلقامـة بـنفس الشـروط وفقـاً                    . وثائق معينة 

وز للشخص، سـواء كـان ولـداً شـرعياً أو غـري شـرعي، أن يكتسـب احلـق            وجي. لتشريع اهلجرة 
 . يف اإلقامة بفضل صلته بأحد األبوين، مىت توافرت فيه املعايري املطلوبة مبوجب تشريع اهلجرة
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 ١٠املادة 
 املساواة يف جمال التعليم

 لكـي  تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة            ” 
تكفل هلا حقوقاً مسـاوية حلقـوق الرجـل يف ميـدان التربيـة، وبوجـه خـاص لكـي تكفـل، علـى                        

 : أساس املساواة بني الرجل واملرأة
ــين، وااللتحــاق بالدراســات      )أ(  ــوظيفي وامله ــه ال شــروط متســاوية يف التوجي

نــاطق واحلصــول علــى الــدرجات العلميــة يف املؤسســات التعليميــة علــى اخــتالف فئاهتــا، يف امل  
الريفية واحلضرية على السواء، وتكـون هـذه املسـاواة مكفولـة يف مرحلـة احلضـانة ويف التعلـيم                    

 العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛
التســاوي يف املنــاهج الدراســية ويف االمتحانــات ويف مســتويات مــؤهالت  )ب( 

 ية املرافق واملعدات الدراسية؛املدرسني، ويف نوع
القضــاء علــى أي مفهــوم منطــي عــن دور الرجــل ودور املــرأة يف مجيــع         )ج( 

مراحل التعليم جبميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط، وغريه مـن أنـواع التعلـيم الـيت              
ة تساعد يف حتقيق هـذا اهلـدف، وال سـيما عـن طريـق تنقـيح كتـب الدراسـة والـربامج املدرسـي            

 وتكييف أساليب التعليم؛
 التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى؛ )د( 
التساوي يف فرص اإلفادة من بـرامج مواصـلة التعلـيم، مبـا يف ذلـك بـرامج         )هـ( 

تعليم الكبار وحمو األمية الـوظيفي، وال سـيما الـربامج الـيت هتـدف إىل التعجيـل بقـدر اإلمكـان                      
 فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛بتضييق أي 

خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظـيم بـرامج للفتيـات والنسـاء              )و( 
 الالئي تركن املدرسة قبل األوان؛

 التساوي يف فرص املشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛ )ز( 
دة تسـاعد علـى كفالـة صـحة         إمكانية احلصول على معلومات تربوية حمـد       )ح( 

 “.األسرة ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات واإلرشادات اليت تتناول تنظيم األسرة
 نظرة إمجالية على احلالة الراهنة

تعترب احلكومة التعليم أهم استثمار اجتماعي طويل األجل، وهـي مـا برحـت تسـتثمر                 - ١٢٩
ويف السـنوات األخـرية اسـتمرت       . ملسـتقبل بشدة يف جمال التعليم ويف رعاية املواهب من أجل ا         
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وقـد بلغـت النفقـات      . زيادة املوارد املخصصة للتعليم زيادة معتربة رغم القيود امليزانويـة العامـة           
 بليـون دوالر مـن      ٤٦,٢ املاليـة    ٢٠٠٢-٢٠٠١املتكررة واإلمجالية العامة على التعليم يف سنة        

 بليـون دوالر    ٥٢,٢و) يـات املتحـدة    باليـني مـن دوالرات الوال      ٥,٩٢(دوالرات هونغ كونغ    
، علــى ) باليــني دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة   ٦,٦٩(مــن دوالرات هونــغ كونــغ   

 يف املائــة مــن ١٩,٤ يف املائــة مــن جممــوع النفقــات احلكوميــة املتكــررة و٢٢التــوايل، ممــا ميثــل 
كـافؤ احلقـوق والفـرص      وتأخذ احلكومة مببدأ املساواة بـني اجلنسـني وت        . جمموع النفقات العامة  

فيمـــا يتعلـــق بتعلـــيم اإلنـــاث والـــذكور يف مجيـــع املراحـــل حســـبما يضـــمنها تشـــريع التمييـــز   
 .)٢٥(اجلنسي
وحيــق لكافــة . وتــوفر هونــغ كونــغ التعلــيم األساســي اجملــاين العــام ملــدة تســع ســنوات  - ١٣٠

جنسـهم،  األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني السادسة واخلامسـة عشـر، وبصـرف النظـر عـن            
 لضــمان حضــور )٢٦(وجيــرى اختــاذ تــدابري. احلصــول علــى تعلــيم جمــاين عــاٍم ملــدة تســع ســنوات

 يف املائــة يف ســنة ٠,٢٨٢ التالميــذ والتلميــذات مــن )٢٧(التالميــذ، كمــا اخنفــض معــدل تســرب
ــية إىل ١٩٩٨-١٩٩٧ ــنة ٠,١٧٣ الدراســ ــة يف ســ ــية٢٠٠٢-٢٠٠١ يف املائــ ويف .  الدراســ

معـدالت تسـرب التلميـذات أدىن علـى الـدوام مـن معـدالت تسـرب                 السنوات األخرية، ظلت    
 .التالميذ
وعـدد املـدارس املخصصـة    . وغالبية مدارس هونغ كونغ تأخذ بنظـام التعلـيم املخـتلط         - ١٣١

للبنني على حده يكاد يعادل عدد املدارس املخصصة للبنات على حده رغـم أن عـدد املـدارس         
). املرفـق واو  (ية يزيد على عدد املـدارس املخصصـة للبـنني           املخصصة للبنات يف املرحلة االبتدائ    

 . وااللتحاق هبذه املدارس يتم حسب اختيار األبوين وقرارات التخصيص املركزي
وفيما خيتص باملناهج الدراسية، فإن املدارس ُتشجع على تقدمي نفـس املـواد الدراسـية                - ١٣٢

ل، فـإن دروس التربيـة البدنيـة تقـدم للبـنني         وعلـى سـبيل املثـا     . للتلميذات والتالميذ على السواء   
ويف املاضـي، كانـت بعـض املـدارس       . والبنات على السواء يف كافة املدارس االبتدائية والثانويـة        

. تقدم مـادة االقتصـاد املـرتيل للبنـات وحـدهن بينمـا تقـدم مـادة التصـميم والتكنولوجيـا للبـنني               
، جـرى توحيـد مـادة االقتصـاد املـرتيل           ٢٠٠١وعندما حدث إصالح املناهج الدراسية يف عـام         

ــتعلم         ــة، وهــي أحــد جمــاالت ال ــة التكنولوجي ــا حتــت اســم التربي ــادة التصــميم والتكنولوجي وم
دليـل املنـاهج الدراسـية جملـال الـتعلم          ”وقد جاء يف وثيقة     . الرئيسية الثمانية يف املناهج الدراسية    

                                                         
 . التقرير األوَّيل من٦٢ترد املعلومات ذات الصلة بتشريع التمييز اجلنسي يف الفقرة   )٢٥( 
 . من التقرير األوَّيل٦٤ترد هذه التدابري يف الفقرة   )٢٦( 
 .ترد األرقام اخلاصة مبعدَّل تسرب التالميذ والتلميذات يف املرفق هاء  )٢٧( 
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ــة    ــة التكنولوجي ــة االبتدائيــ (الرئيســي املســمى التربي ــة  الفرق ــة الثالث ــة الثانوي  “)ة األوىل إىل الفرق
وهـذه  . “التربية التكنولوجية حـق لكـل تلميـذ       ” أن   ٢٠٠٢يوليه  /املوجهة إىل املدارس يف متوز    

الرسالة الرئيسية ُتبيِّن بوضوح وجهة تطوير املادتني يف املدارس وإطار العمل الذي يـنظم ذلـك                
 .التطوير
املتاحـة للبـنني لالشـتراك يف املسـابقات الرياضـية           وباملثل، تتـاح للبنـات نفـس الفـرص           - ١٣٣

وتـرد األرقـام ذات الصـلة يف       . فيما بني املدارس وفيما بني املوانئ واملسابقات الرياضية الدوليـة         
ــرام اجلــنس     . املرفــق زاي ــدأ احت ــيم التالميــذ مب ــة اجلنســية يف املــدارس لتعل ــرامج التربي وتقــدم ب

ســــية وإلعــــادة الــــتفكري يف أدوار الــــذكور واإلنــــاث اآلخــــر، وللتوعيــــة بتــــأثري القولبــــة اجلن
وجيري توجيه التالميذ يف مواد دراسية مـن        . ومسؤولياهتم يف البيت واجملتمع من مناظري متنوعة      

قبيــل الدراســات العامــة يف املرحلــة االبتدائيــة والدراســات االجتماعيــة والدراســات الدينيــة         
روح املسـاواة   ” و   “احتـرام اآلخـرين   ”يم من قبيل    والدراسات احلرة يف املرحلة الثانوية لتبين ق      

 . مما يؤدي إىل إزالة التمييز ضد املرأة“بني اجلنسني
وفيما خيتص بـالتعليم اجلـامعي، تُبـيِّن اإلحصـائيات األخـرية املتعلقـة بإمجـايل القيـد يف                    - ١٣٤

الطالبات يزيـد قلـيالً    مجيع الربامج املمولة من جلنة املنح اجلامعية الواردة يف املرفق حاء أن عدد              
 يف  ٥٤,٤، كانـت الطالبـات ميـثلن        ٢٠٠٢-٢٠٠١ففـي السـنة اجلامعيـة       . على عـدد الطـالب    

وخالل جلسـات االسـتماع املتعلقـة بـالتقرير األوَّيل، أبـدت اللجنـة              . املائة من جمموع الطالب   
مـي لإلنـاث    املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقها إزاء درجة الفصـل يف التخصـص التعلي              

وجــدير باملالحظــة أن مؤسســات املرحلــة التعليميــة الثالثــة يف منطقــة هونــغ كونــغ   . والــذكور
وتسـتند معـايري القبـول أساسـاً     . اإلدارية اخلاصة تتبىن سياسة املساواة بني الطالب من اجلنسـني    

عــدد وبينمــا يزيــد . إىل اإلجنــازات األكادمييــة بينمــا تتماثــل مــؤهالت قبــول اإلنــاث والــذكور 
الــذكور احلاصــلني علــى الدرجــة اجلامعيــة األوىل وعلــى الــدرجات اجلامعيــة العليــا يف جمــاالت  
العلوم الفيزيائية واهلندسة والتكنولوجيا، تبني اإلحصائيات أن هـذا االجتـاه كـان أقـل بـروزاً يف                

 يف املائــة مــن احلاصــلني علــى ٦٣، كــان ١٩٩٨-١٩٩٧ففــي عــام . الســنوات القليلــة املاضــية
ــ ــة و  درج ــوم الفيزيائي ــة يف العل ــة يف     ٨٣ات علمي ــى درجــات علمي ــن احلاصــلني عل ــة م  يف املائ

 يف املائـة    ٧٧ يف املائـة و    ٦٠اهلندسة والتكنولوجيا مـن الـذكور، مث اخنفـض هـذان الرقمـان إىل               
كما ظهر اجتاه مماثـل يف هـاتني الفئـتني الربنـاجميتني يف مرحلـة           . ٢٠٠١-٢٠٠٠على التويل يف    
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، توجـــد الطالبـــات بأعـــداد أكـــرب يف ميـــادين العلـــوم . ليـــاالدراســـات الع

وهنـاك أيضـاً طالبـات بعـدد أكـرب قلـيالً يف             . االجتماعية، واآلداب والعلـوم اإلنسـانية، والتربيـة       
ميدان الطب وطب األسـنان والصـحة، وهـذا عكـس الـنمط الـذي كـان موجـوداً مـن قبـل يف                        

والواقــع أن االجتــاه املتمثــل يف زيــادة . لية يف املرفــق طــاءوتــرد إحصــائيات تفصــي. هــذا امليــدان
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ــة واهلندســة          ــادين العلــوم الفيزيائي ــا يتضــح يف مي ــة الدراســات العلي حصــة الطالبــات يف مرحل
وبصورة إمجالية، فإن مزيـداً مـن الطالبـات يشـاركن اآلن يف بـرامج الدراسـات                 . والتكنولوجيا

 يف املائــة يف ٣٩جيــات يف بــرامج الدراسـات العليــا مــن  العليـا، فقــد إزادات النســبة املئويـة للخر  
 .٢٠٠١-٢٠٠٠ يف املائة يف ٤٧ إىل ١٩٩٨-١٩٩٧
وفيمـا خيـتص بــالربامج الدراسـية، تتــاح دراسـات جنسـانية ممولــة حكوميـاً يف مرحلــة        - ١٣٥

وتتـاح لطـالب املرحلـة اجلامعيـة األوىل منـاهج دراسـية اختياريـة يف جمـاالت                  . الدراسات العليا 
 قبيل دراسات األسرة واجلنسانية، واجلنسانية واجملتمع، واجلنسـانية والسياسـة الثقافيـة، ومـا       من

كــذلك، فــإن كافــة مؤسســات املرحلــة التعليميــة الثالثــة لــديها آليــات أو إجــراءات  . إىل ذلــك
فـرق عمـل تنظـر يف تلـك         /راسخة ملعاجلة حاالت التحـرش اجلنسـي، مبـا يف ذلـك إنشـاء جلـان               

ز تكافؤ الفرص داخل احلرم اجلـامعي، وتعـيني مـوظفني معنـيني بتكـافؤ الفـرص؛                 احلاالت وتعز 
ونشر وثائق ومبادئ توجيهية ومدونات بشأن السياسة العامة لفائدة الطـالب واملـوظفني فيمـا               

 .خيتص بالتحرش اجلنسي وتكافؤ الفرص بصفة عامة
 بـه الدراسـة للحصـول       وفيما خيـتص مبرحلـة مـا دون الدرجـة اجلامعيـة األوىل، ونعـين               - ١٣٦

على شهادة دون جامعية أو دبلوم عايل، يقبـل الطـالب حسـب درجـات حتصـيلهم األكـادميي               
وينظــر يف حــاالت الطــالب والطالبــات علــى   . وخــرباهتم الســابقة يف جمــال التحصــيل العلمــي  

 يف ٥٤، بلغــت نســبة الطالبــات ٢٠٠٢-٢٠٠١ويف الســنة األكادمييــة . أسـاس املســاواة بينــهم 
 يف املائــة مــن جممــوع الطــالب امللــتحقني بــربامج الــدرجات العلميــة دون اجلامعيــة   ٦٦ واملائــة

 .املمولة ذاتياً واملمولة حكومياً، على التوايل
. كما تتمتع اإلناث بفرص متكافئة مع فرص الذكور للحصول علـى التـدريب املهـين               - ١٣٧

وهنــاك . مــن التقريــر األوَّيل ٧٢ إىل ٧٠واملعلومــات الــيت مــن هــذا القبيــل وردت يف الفقــرات 
. مزيد من املتـدربات مقيـدات يف دورات التـدريب املهـين الـيت يقـدمها جملـس التـدريب املهـين                     

 يف املائــة فقــط مــن الطــالب املقيــدين مــن اإلنــاث مث زاد هــذا ٣٣، كــان ١٩٩٧-١٩٩٦ويف 
يلية للتـدريب   وترد يف املرفـق يـاء األرقـام التفصـ         .  يف املائة  ٣٦,١ إىل   ٢٠٠٢-٢٠٠١الرقم يف   

 .املهين يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة
وفيما خيتص بالبنات املعوقات، فإن بوسعهن تلقي التعليم شأهنن شأن البـنني املعـوقني             - ١٣٨

 مدرسـة خاصـة مـن       ٥٥ويف الوقت احلايل، يطبق نظام التعلـيم املخـتلط يف           . يف مدارس خاصة  
واملــدارس الســبع ( التعلــيم والقــوى البشــرية  مدرســة خاصــة تلقــى دعمــاً مــن مكتــب ٦٢بــني 

) األخرى إما مدارس للبنني أو مدارس للبنات خمصصة لذوي الصعوبات السـلوكية واالنفعاليـة       
ــة        ــام حــىت املرحل ــيم األساســي اجملــاين الع ــة يف التعل ــاً متكافئ ــات حقوق ــنني وللبن ــيح للب وهــي تت
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ن عـدد البنـات الالئـي يدرسـن يف          ، كـا  ٢٠٠٢نـوفمرب عـام     / تشـرين الثـاين    ١٥ويف  . اإلعدادية
 يف املائة من جمموع التالميذ املقيدين يف هذا النوع مـن            ٣٦ بنتاً ميثلن    ٢ ٧٨٠املدارس اخلاصة   

وتتمتع بنات املدارس اخلاصـة وبنينـها بفـرص متكافئـة لتلقـي نفـس املنـاهج الدراسـية            . املدارس
ــدارس الثا     ــد بامل ــا بع ــات نفســها وااللتحــاق فيم ــة  وخــوض االمتحان ــة أو مبؤسســات الحق نوي

 .ويتمسك التعليم اخلاص يف هونغ كونغ مببدأ تكافؤ الفرص، وسيظل متمسكاً به. للمدارس
وقــد أُديل بتعليقــات بشــأن احلاجــة إىل تقليــل القولبــة اجلنســانية بــإيالء املزيــد مــن          - ١٣٩

يف حمتـوى تلـك   ولتجنب التحيزات والقولبـة اجلنسـانية    . االهتمام إىل حمتويات الكتب املدرسية    
الكتب، يصدر مكتب التعليم والقـوى البشـرية مبـادئ توجيهيـة إىل الناشـرين يف هونـغ كونـغ                    

الـيت مـن   (وعنـد وضـع املنـاهج املدرسـية أو املـواد الداعمـة          . مذكراً إياهم بالعناية هبـذا اجلانـب      
راض الكتــب واسـتع ) قبيـل حـزم التـدريس، والــربامج التلفزيونيـة التعليميـة، والنمــاذج التعليميـة      

املدرســية، يهــتم املكتــب علــى النحــو الواجــب باملســاواة بــني اجلنســني ويبــذل قصــارى جهــده 
 .لتجنب القولبة اجلنسية

وفيما خيتص بتزويد املعلمني باملعارف واملهارات الالزمـة لتـدريس مواضـيع مـن قبيـل          - ١٤٠
رام اآلخـرين، يـداوم     التحرش اجلنسي، واالعتـداءات اجلنسـية، فضـالً عـن قـيم املسـؤولية واحتـ               

املكتب على تنظيم دورات تدريبيـة للمعلمـني بشـأن التربيـة اجلنسـية، ويرعـى دورات دراسـية                   
 معلمــاً ١ ١٧٠، تلقــى ١٩٩٦ومنــذ عــام . مماثلــة تقــدمها رابطــة هونــغ كونــغ لتنظــيم األســرة

وقــد .  معلمــاً باملــدارس االبتدائيــة دورات دراســية مــن هــذا القبيــل١ ٠٣٠باملــدارس الثانويــة و
ــدابري متنوعــة لضــمان اكتســاب املعلمــني     ــة ت ــغ للتربي ــغ كون مــدريب املعلمــني /اختــذ معهــد هون

وقــد وضــع املعهــد يف تشــرين . حساســية جتــاه قــيمهم ومــواقفهم ومعتقــداهتم بشــأن اجلنســانية 
 سياسية عامة بشـأن أخالقيـات البحـث تتطلـب مـن مـدريب املعلمـني           ٢٠٠١نوفمرب عام   /الثاين

ممارستهم للمهنة بقيام اإلنصاف واملساواة والرتاهة املهنية؛ وتشـري تلـك السياسـة          أن يلتزموا يف    
إىل تشريعات، من قبيل تشريع التمييز اجلنسـي وتشـريع التمييـز بسـبب الوضـع األسـري، الـيت                    

وضــمن ســائر مواضــيع تــدريب املعلمــني . تــربز أمهيــة القضــاء علــى القولبــة والتحيــز اجلنســيان 
 اضــطلع األكــادمييون يف معهــد هونــغ كونــغ للتربيــة مبشــاريع حبثيــة        والتعلــيم بصــفة عامــة،  

كمـا أنشــئ يف املعهــد فريــق  . وأصـدروا منشــورات بشــأن املواضـيع املتصــلة باملســألة اجلنســانية  
عامـــل معـــين باجلنســـانية والتنـــوع الثقـــايف الســـتثارة الـــوعي اجلنســـاين يف صـــفوف الطـــالب   

يـة بشـأن املواضـيع املتصـلة باملسـائل اجلنسـانية،            وقد عقدت حلقات دراسـية وتدريب     . واملعلمني
 :وهي تشمل ما يلي
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، ٢٠٠٢فربايـر عـام     /حلقة تدريبية بشأن اجلنسـانية ودور اجلـنس، يف شـباط           )أ( 
 لطالب معهد هونغ كونغ للتربية؛

ــا    )ب(  ــان    ”جلســة لتقاســم اخلــربات عنواهن ــوة حنــو عن ــا بق ــرأة تواصــل طريقه امل
 ، لالحتفال باليوم الدويل للمرأة؛٢٠٠٢مارس عام / يف آذار“السماء

حلقة دراسية بشأن دراسة اجلنسانية يف الصني حتـدث فيهـا أكـادميي مـن بـر                  )ج( 
 .٢٠٠٣يناير عام /الصني، يف كانون الثاين

إذ تقـدم   . وتكفل احلكومة عدم حرمـان أي طالـب مـن التعلـيم بسـبب نقـص املـوارد                  - ١٤١
ــة لل   ــة احلكومي ــة املســاعدات املالي ــة ريــاض    وكال ــة للطــالب مــن مرحل طــالب مســاعدات مالي

وتستند صالحية الطالب للحصول على املسـاعدات إىل احتياجاتـه          . األطفال إىل املرحلة الثالثة   
وإىل جانــب . املاليــة، وتســتند يف حالــة املــنح الدراســية إىل اجلــدارة بصــرف النظــر عــن اجلــنس 

 مـن التقريـر األوَّيل، تقـدم احلكومـة          ٧٥رة  برامج املساعدات املاليـة الرئيسـية املـذكورة يف الفقـ          
أيضــاً مســاعدات ماليــة إىل طــالب املرحلــة الثالثــة واملرحلــة بعــد الثانويــة لــدفع رســوم التعلــيم   

أو قــروض بفائــدة منخفضــة، /واملصــروفات األكادمييــة ومصــروفات املعيشــة يف صــورة مــنح و 
ملســاعدة املاليــة لطــالب مــا بعــد  ُتقــدم أساســاً مــن برنــامج متويــل الطــالب احمللــيني، وبرنــامج ا 

وباإلضافة إىل برامج املساعدة املالية املقدمة بعد دراسة األحـوال املاليـة، تقـدم              . املرحلة الثانوية 
الوكالــة أيضــاً قروضــاً دون احلاجــة إىل دراســة تلــك األحــوال إىل كــل مــن الــذكور واإلنــاث   

ــا فيهــا دورات      ــرامج دراســية معتمــدة، مب ــق ب ــذين يدرســون وف ــدورات  ال ــيم املســتمر وال التعل
 .التدريبية
وعادة ما تتوقف املـنح الدراسـية للطـالب علـى اجلـدارة، ويقـدمها يف العـادة مـاحنون                     - ١٤٢

ومعظم املنح الدراسـية متاحـة للطـالب مـن اجلنسـني، رغـم أن            . ومنظمات من القطاع اخلاص   
 للمــرأة الــيت ورد وخبــالف املــنح الدراســية املخصصــة. الــبعض منــها متــاح للطالبــات وحــدهن 

ــا يف الفقـــرة  ــاردنر ” مـــن التقريـــر األوَّيل، تقـــدم  ٧٦ذكرهـ  إىل إحـــدى “منحـــة إليزابيـــث غـ
 للخرجيات الالئي يدرسـن علـوم احلاسـوب         “منحة هونغ كونغ ِوبغريلز   ”اخلرجيات كما تقدم    

 .أو هندسة احلاسوب أو إدارة نظم املعلومات
 املرأة يف مهنة التعليم

املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة عــن قلقهــا، خــالل اجللســة    أعربــت اللجنــة  - ١٤٣
ــغ كونــغ يف عــام    ــة للنســاء يف  ١٩٩٩األخــرية ملناقشــة تقريــر هون ، إزاء اخنفــاض النســبة املئوي

وقـد أصـدرت احلكومـة مبـادئ توجيهيـة إىل           . املراتب العليا من مهنة التعليم والسلك اجلـامعي       
وينبغـي أن تنظـر     .  املعلمـني بصـورة علنيـة شـفافة عادلـة          املدارس لضمان إجراء عمليـات تعـيني      
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املدارس يف مؤهالت املرشحني وخربهتم العمليـة وقـدرهتم وإمكانـاهتم خـالل عمليـة االختيـار،                 
 . بصرف النظر عن جنسهم

وتوجد يف مهنـة التعلـيم مبـدارس املـرحلتني االبتدائيـة والثانويـة علـى السـواء معلمـات            - ١٤٤
، وترد يف املرفق كاف إحصائيات بشأن مهنة التعليم يف القطاع املدرسـي يف              أكثر من املعلمني  

وتبلغ النسبة املئوية للمعلمات يف املدارس االبتدائيـة العاديـة          . ٢٠٠١أكتوبر عام   /تشرين األول 
ــة  ــل  ٧٧,٦احمللي ــة مقاب ــة    .  للمعلمــني٢٢,٤ يف املائ ــدارس الثانوي ــغ نســبة املعلمــات يف امل وتبل

إال أن عدد نظار املدارس يفـوق عـدد   .  يف املائة للمعلمني ٤٦ يف املائة مقابل     ٥٤ة  العادية احمللي 
 يف املائة مـن إمجـايل       ٤٦,٩ومتثل اإلناث   . الناظرات يف املدارس االبتدائية والثانوية على السواء      

؛ وهـن  ١٩٩٩ يف املائـة باملقارنـة بعـام     ٣عدد نظـار املـدارس االبتدائيـة، ممـا ميثـل زيـادة بنسـبة                
 يف املائـة    ٣١,١ يف املائة من نظار املدارس الثانويـة، بنقصـان طفيـف عـن نسـبة الــ                 ٢٩,٢ثلن  مي

 .١٩٩٩املسجلة يف عام 
ويف قطـــاع التعلـــيم العـــايل، حـــدثت يف الســـنوات األخـــرية زيـــادة طفيفـــة يف عـــدد    - ١٤٥

ى التـوايل، يف    يف املائـة، علـ     ٨ يف املائة و   ٦وزادت النسبتان املئويتان من     . األستاذات واملعيدات 
ويورد املرفـق الم    . ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف املائة يف عام      ١٠ يف املائة و   ٨ إىل   ١٩٩٨-١٩٩٧عام  

 .عرضاً عاماً للمعلمني يف قطاع التعليم العايل يف السنوات األخرية، حسب الرتبة واجلنس
 أبرز التطورات الكربى 

 نظام ختصيص األماكن باملدارس الثانوية
يونيـه  /أنـه قـد جـرى يف حزيـران    )  واملرفق جـيم ٥الفقرة ( من التقرير  ٢جاء يف املادة     - ١٤٦
وقبــل عــام .  اســتعراض قضــائي تنــاول نظــام ختصــيص األمــاكن باملــدارس الثانويــة ٢٠٠١عــام 

، كانـت طلبـات التحـاق البـنني تعـاجل مبعـزل عـن طلبـات التحـاق البنـات يف ظـل هـذا             ٢٠٠٢
 للبــنني والبنــات كانــت تقــدر كــالً علــى حــده  وهــذا يعــين أن نتــائج التقيــيم الــداخلي . النظــام

بواسطة اختبار القدرة األكادميية، وكان جيري جتميع البـنني والبنـات كـالً علـى حـدة لتحديـد                   
ترتيب التخصيص وكانت احلصـص العدديـة للجـنس الواحـد حتـدد مسـبقاً يف مـدارس التعلـيم                    

 وفقاً للصور العامـة اجلنسـانية     وكان املبدأ العام هو ختصيص احلصص العددية      (الثانوي املختلط   
وعقــب ذلـك االســتعراض  . ، وذلـك ألغــراض التخصـيص  )لكـل شـبكة مــن شـبكات املــدارس   

القضـائي، ألغــى مكتــب التعلــيم واملــوارد البشــرية السـمات العامــة الــيت كــان قــد حــددها علــى   
 أو  ، مل تعد توجد معاملة خمتلفـة      ٢٠٠٢واعتباراً من عملية التخصيص يف عام       . أساس جنساين 

منفصــلة ألي مــن اجلنســني عنــد تقــدير نتــائج التقييمــات الداخليــة للطــالب وحتديــد حــزم          
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ومل تعــد هنــاك أيضــاً حصــص عدديــة حمــددة مســبقاً للبــنني والبنــات يف مــدارس    . التخصــيص
 . التعليم  الثانوي املختلط

 َتمثَّــل وخــالل املناقشــة بشــأن الســمات الســابقة املســتندة إىل االعتبــارات اجلنســانية،  - ١٤٧
أحــد الشــواغل يف اخــتالف اإلمكانــات بــني البــنني والبنــات واخــتالف معــدل تطــور كــٍل مــن 

 “متييـز غـري مباشـر     ” قـد تـؤدي إىل       “على قدم املسـاواة   ”وقد قيل إن معاملة البنات      . اجلنسني
ضد البنني، نظراً ألن التقييمات املوجودة تعطي وزناً أكرب لقدرات الطالب اللغويـة الـيت يقـال                 

ولتحسني التقييم الداخلي حسبما يـدعو اإلصـالح التعليمـي، أصـدر       . إن البنني أقل امتالكاً هلا    
مكتب التعليم والقوى البشرية مبـادئ توجيهيـة بشـأن التقيـيم الـداخلي إىل املـدارس االبتدائيـة                   

ــران ــام  /يف حزي ــه ع ــيم      ٢٠٠٢يوني ــر التقي ــدة لكــي يظه ــيم جدي ــة تقي ، هبــدف التأســيس لثقاف
. إلمكانـات األكادمييـة لكـل مـن البنـات والبـنني علـى حنـو أوىف وعلـى قـدم املسـاواة                      الداخلي ا 

ــة بتلــك املبــادئ       ــة معلمــي املــدارس االبتدائي كمــا رتــب املكتــب لعقــد حلقــات دراســية لتوعي
 .التوجيهية

 يتناول آلية ختصـيص األمـاكن   ٢٠٠٣وستجري جلنة التعليم استعراضاً شامالً يف عام   - ١٤٨
وستؤخذ يف احلسبان التعليقات الواردة من خمتلـف أصـحاب املصـاحل، بينمـا              . انويةباملدارس الث 

 .سرياعى جيداً مبدأ املساواة يف احلقوق والفرص للبنات والبنني
 التعليم املستمر

ما برحت احلكومة تقوم، من أجل إعداد الناس جملـيء االقتصـاد القـائم علـى املعرفـة،                   - ١٤٩
 وتشجيع سكان هونغ كونغ على تعزيز معـارفهم ومهـاراهتم بصـورة         بتعزيز التعلم طوال احلياة   

وأخذ مكتب التعليم والقـوى البشـرية يعـرض علـى النسـاء طائفـة كـبرية مـن احللقـات                     . نشطة
ــار   ــيم الكب ــاهج الدراســية     . الدراســية املخصصــة لتعل وهــي تشــمل حلقــات دراســية بشــأن املن

وهــذه كلــها جتــري بنظــام التعلــيم  . ويــةالرئيســية فضــالً عــن دورات دراســية غــري نظاميــة ولغ  
ــأن حنــو     ــد ب ــة و٨٠املخــتلط، ولكــن اإلحصــائيات تفي ــة مــن الدارســني يف  ٦٠ يف املائ  يف املائ

. دورات تعليم الكبار املعانة من املكتب واملدارة بواسطة املكتب هم، على التوايل، مـن النسـاء               
راعـاة االجتاهـات احلديثـة يف التعلـيم     ويستعرض املكتب حالياً طريقة توفري التعليم للكبار، مع م      

 .املستمر، بينما سيجري التمسك مببدأ تكافؤ الفرص
وتقدم جامعة هونغ كونغ املفتوحة التعليم العايل لكافـة الكبـار، وهـي تأخـذ بسياسـة                  - ١٥٠

وميكن ألي شخص بـالغ يزيـد عمـره علـى السـابعة             . فتح أبواهبا أمام اجلنسني واملساواة بينهما     
 كانــت هنــاك ٢٠٠١أكتــوبر عــام /ويف تشــرين الثــاين. تقــدم بطلــب لاللتحــاق هبــا عشــر أن ي

 . يف املائة من جمموع الطالب٤٨ طالبة مقيدة يف برامج ملختلف املراحل، وشكَّلن ١٢ ٩٧١
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وعند تعزيز التعليم املستمر يف صفوف الرجال والنساء، اختذت يف السنوات األخـرية               - ١٥١
 :تدابري جديدة مشلت ما يلي

 صندوق التعليم املستمر )أ( 
 ٢٠٠٢يونيـه عـام   /أنشأت حكومة منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة يف حزيـران            

تقـدموا لاللتحـاق بـربامج التعلـيم املسـتمر          صندوقاً للتعليم املستمر لتقدمي املعونـة للكبـار لكـي ي          
وهــذا الصــندوق . واحللقــات التدريبيــة يف جمــاالت دراســية معينــة اعتــربت مفيــدة هلونــغ كونــغ 

 ١ ٢٨٢( دوالر من دوالرات هونـغ كونـغ         ١٠ ٠٠٠يسدد مصاريف التعليم مببالغ تصل إىل       
 أبوابـه ملقـدمي الطلبـات       لكل متقدم ناجح، وهو يفـتح     ) دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة    

واهلدف من ذلـك هـو اسـتهداف        . من اجلنسني، شريطة عدم حصوهلم على أي درجة جامعية        
النساء والرجال الذين رمبا كانوا أقل تكيفاً مـع االقتصـاد اجلديـد القـائم علـى املعرفـة ويـودون                     

.  البشــريةتطــوير معــارفهم ومهــاراهتم اســتجابة للــتغري يف احتياجــات هونــغ كونــغ مــن املــوارد  
 يف  ٦٢ شخص للحصـول علـى معونـة مـن الصـندوق، وكـان               ٢٢ ٦٠٠وحىت اآلن تقدم حنو     

 . املائة منهم نساء
 )٢٨(مشروع يي جني )ب( 
 لتـوفري سـبيل بـديل يسـمح         ٢٠٠٠مشروع يي جي عبارة عن برنامج دشـن يف عـام             

ســني البــالغني، وهــو يفــتح أبوابــه لكــل مــن تــرك املدرســة الثانويــة وللدار . مبواصــلة الدراســات
وهو يقوم على إكساب املهارات مـع التشـديد علـى ثنائيـة القـراءة      . بصرف النظر عن جنسهم 

وهـذا الربنـامج    . والكتابة، وثالثية اللغات، وتطبيق تكنولوجيا املعلومات، ومواد دراسية عملية        
ــاس       ــة احتياجــات خمتلــف الن ــرغ ملواءم ــدم التف ــرغ أو ع ــى أســاس التف ــاح عل ويشــترك يف . مت

ــام   ــامج يف ع ــا جمموعــه  ٢٠٠٣-٢٠٠٢الربن ــاث  ٣ ٧٥٥ م ــاً، تشــكل اإلن ــة ٣٩ طالب  يف املائ
وباسـتثناء زيـادة عـدد الطـالب الـذين      . وحنو ثلث الطالب يدرسون بنظام عـدم التفـرغ     . منهم

يشتركون يف دورات دراسية تتعلق بتكنولوجيا املعلومات وزيادة عدد الطالبات الالئـي يـتلقني     
 دراسـات الطفولـة، فـإن الفـروق بـني اجلنسـني يف املـواد الدراسـية األخـرى            مقررات معينة مثل  

 .غري ظاهرة
ــام       ــامج يف ع ــة خرجيــي الربن ــد أجــري مســح ملتابع ــذين كــانوا  ٢٠٠١-٢٠٠٠وق  ال

وُتبيِّن النتائج أن معدالت جناح الطالبات والطالب كانت متماثلـةً إىل           . يدرسون بنظام التفرغ  
                                                         

، وهـذا املشـروع عبـارة عـن برنـامج           ”قـدم التصـميم علـى الت    “عبارة صينية معناهـا     ” يي جني “  )٢٨( 
لتعويض النقص يسـتهدف إجيـاد سـبيل بـديل والتوسـع يف فـرص التعلـيم املسـتمر أمـام دارسـي املرحلـة الثانويـة                           

 .والدارسني البالغني
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كذلك، فإن أمناط الوظائف وطبيعـة الوظـائف واملرتبـات          .  املائة  يف ٧٠حد بعيد أو بلغت حنو      
 . الشهرية للخرجيني ال توحي بأي فروق جنسانية

 جلنة تنمية القوى البشرية )ج( 
للتشجيع على توفري التدريب املهين والتعليم املستمر ملختلـف النـاس، أنشـئت يف عـام                 
إىل احلكومة بشـأن املسـائل الرئيسـية يف هـذا          جلنة لتنمية القوى البشرية لتقدمي املشورة        ٢٠٠٢
وعن طريق اشتراك أرباب العمل واملوظفني ومقـدمي التـدريب اشـتراكاً فعـاالً يف تلـك                 . اجملال

اللجنة، سيكون بوسعنا تقدمي املزيد من دورات التدريب املتنوعـة املعتـرف هبـا وفـرص التعلـيم                   
ن تطـوير مهـاراهتم ومعـارفهم عـن طريـق           املستمر لتلبيـة احتياجـات خمتلـف النـاس الـذين يـودو            

 .التعلم مدى احلياة
 إطار املؤهالت )د( 
تعزيزاً لفرص التعلـيم املسـتمر، تقتـرح حكومـة منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة                     

إنشاء إطار مؤهالت شامل للقطاعات يوفر مسارات تقـدم واضـحة لتيسـري السـعي إىل الـتعلم                  
هالت يف قطاعـات التعلـيم الرئيسـي واملهـين واملسـتمر، ممـا              وسيشـمل اإلطـار املـؤ     . مدى احلياة 

وهذا من شأنه مساعدة الدارسني ذوي اخللفيـات        . يوفر أساساً مشتركاً للتمييز بني القطاعات     
التعليمية املختلفة، سواء كانوا إناثاً أو ذكوراً، على رسم مسار تقدمهم لتطوير مـا لـديهم مـن                  

مقدمي الدورات الدراسية علـى تـوفري دورات أكثـر          كما سيجري تشجيع    . مهارات ومعارف 
 تنوعاً لتلبية احتياجات خمتلف الناس؛ 

 مبادرات لبناء قدرات املرأة يف جمال تكنولوجيا املعلومات )هـ( 
ما برحـت احلكومـة ترصـد بعنايـة مسـتوى اسـتخدام خمتلـف قطاعـات اجملتمـع احمللـي                      

وقد بـني مسـح     . تمع شامل لتلك التكنولوجيا   للتكنولوجيا الرقمية؛ وهي مصممة على إقامة جم      
 بشأن تغلغل تكنولوجيا املعلومـات واسـتعماهلا        ٢٠٠٢األسر املعيشية السنوي الذي أُجرى يف       

الـذكور  (أنه ليس هناك فارق ملحوظ بني الرجـال والنسـاء يف اسـتعمال احلواسـب الشخصـية               
ــاث  ٥٥,٩ ــة، واإلن ــة٥٢,٣ يف املائ ــت )  يف املائ ــذكو(واإلنترن ــاث  ٥٠,٣ر ال ــة، واإلن  يف املائ
ورغم ذلك، يوضح املرفق ميم أن الفجوة بني الرجـال والنسـاء يف اسـتعمال               ).  يف املائة  ٤٦,٢

ولـذلك،  . تكنولوجيا املعلومات أكرب بالنسبة للفئـات العمريـة الـيت تتجـاوز اخلامسـة والـثالثني               
ة يف مبــادرات تعزيــز كانــت النســاء، ال ســيما راعيــات املنــازل، واحــدة مــن الفئــات املســتهدف  

 .  الرقمية٢١تكنولوجيا املعلومات يف إطار استراتيجية القرن 
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ويبـــذل مكتـــب التجــــارة والصـــناعة والتكنولوجيــــا، وإدارة خـــدمات تكنولوجيــــا      
املعلومــات، وإدارة الشــؤون الداخليــة، وإدارة الرعايــة االجتماعيــة، فضــالً عــن إدارة خــدمات  

ــة،    ــة الشــعبية واملســنني     وقــت الفــراغ واخلــدمات الثقافي ــة نســاء الطبق جهــوداً متضــافرة لتوعي
والفئــات االجتماعيــة املهمشــة األخــرى بتكنولوجيــا املعلومــات واكســاهبن الثقــة فيهــا والقــدرة 

ولضــمان إمكانيــة اســتفادة جمتمعنــا احمللــي مــن املرافــق احلاســوبية واإلنترنــت،  . علــى اســتعماهلا
م مـزود بوصـالت اإلنترنـت يف أمـاكن متاحـة       حاسـوب عـا  ٥ ٠٠٠وفَّرت احلكومة أكثر من  

القاعــات واملكتبــات العامــة ومكاتــب املقاطعــات ومكاتــب  /للنــاس مــن قبيــل املراكــز اجملتمعيــة 
 املركـز احلاسـويب     ٢٠٠١يونيه عام   /وقد افتتح يف حزيران   . الربيد ليستعملها اجملتمع احمللي جماناً    

ويعمل هذا املركـز    . طة عمل حاسوبية   حم ١٢١العظيم، وهو أضخم منشأة من نوعها مزودة بـ       
 يف املائــة مــن أعضــائه مــن اإلنــاث، ومنــذ افتتاحــه وحــىت هنايــة كــانون   ٥٣بنظــام العضــوية، و

وهـو يـنظم أنشـطة لتـرويج        .  مواطنـة  ١٢٨ ٠٠٠ زارتـه أكثـر مـن        ٢٠٠٢ديسمرب عـام    /األول
ة منتظمــة تكنولوجيـا املعلومـات فضـالً عـن التـدريب األساســي علـى هـذه التكنولوجيـا بصـور         

ومنـذ افتتـاح املركـز، نظـم        . وقد شاركت النسـاء بنشـاط يف هـذه الـدورات التدريبيـة            . للنساء
ــرت    ١ ٥٨٤ ــات وفَّ ــا املعلوم ــى تكنولوجي ــدريب عل ــة   ٢٩ ٧٨٧ دورة ت ــة لعام  فرصــة تدريبي

ومـن بـني املشـتركني      .  يف املائة من الدورات منظماً للنسـاء بوجـه خـاص           ١٨وكان  . اجلمهور
 . امرأة١٩ ٢٨٧ يف تلك الدورات بلغ عدد النساء ٢٩ ٧٨٧ البالغ عددهم

وتتيح احلكومة، يف إطار محلة هونغ كونغ لتكنولوجيا املعلومات املنظمة علـى صـعيد         
اجملتمــع احمللــي، دورات توعيــة أساســية بتكنولوجيــا املعلومــات، وهــي دورات جمانيــة تقــدم يف   

مهـات واملسـنني والوافـدين اجلـدد واملعـوقني          كافة املقاطعات الثمـاين عشـر للنسـاء واآلبـاء واأل          
ــم      . وعامــة اجلمهــور  ــدورات ومنــوذج توصــيل رســالتها لكــي يالئ ــد ُصــمم هيكــل هــذه ال وق

 مـواطن يف  ٦٥ ٠٠٠و اشـترك أكثـر مـن    . االحتياجات املميزة ملختلف قطاعات اجملتمع احمللي    
 يف املائـة    ٧٢ثَّلـت النسـاء     وم. دورات التوعية بتكنولوجيا املعلومـات، املنظمـة يف إطـار احلملـة           

 .  مشترك يف دورات التوعية املوجهة لعامة اجلمهور٢٦ ٠٠٠من قرابة 
كمــا تتعــاون احلكومــة علــى حنــو وثيــق مــع املنظمــات غــري احلكوميــة لتوعيــة النســاء     

وعلــى ســبيل . باسـتعمال تكنولوجيــا املعلومـات ولزيــادة ثقتـهن فيهــا وقـدرهتن علــى اسـتعماهلا     
ملنظمـــات غـــري احلكوميـــة ذات الصـــلة واهليئـــات املهنيـــة املعنيـــة بتكنولوجيـــا  املثـــال، دعيـــت ا

املعلومات إىل االشتراك يف جلنة التنسيق املركزية املعنية بتعزيـز اسـتعمال تكنولوجيـا املعلومـات              
كمـا أنشـئت جلـان علـى        . يف صفوف النساء، وهي جلنة يرأسها مدير إدارة الشـؤون الداخليـة           

ــات لتعز  ــات يف املقاطعــات الثمــاين عشــر هبــدف تنســيق      صــعيد املقاطع ــا املعلوم ــز تكنولوجي ي
اجلهــود واملــوارد علــى صــعيد املقاطعــات والعمــل مــع املنظمــات احملليــة لتعزيــز فعاليــة التــدريب 
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أبريــل عــام /كمــا رعــت احلكومــة  يف نيســان. واخلــدمات املقدمــة إىل نســاء الطبقــات الشــعبية
ونغ كونغ مـن أجـل تنظـيم حلقـة دراسـية بشـأن املسـاواة                 املراكز التابعة الحتاد نساء ه     ٢٠٠٢

وفضـالً عـن ذلـك، تـنظم رابطـة          . بني اجلنسني وتطوير تكنولوجيـا املعلومـات يف هونـغ كونـغ           
الفنيني املعنيني باإلنترنت، حتت رعايـة احلكومـة، محلـة لرعايـة الشـبكات احلاسـوبية تسـتهدف          

تـألف احلملـة مـن برنـامج تـدريب أساسـي علـى              وت. تعزيز البيئة احلاسوبية اخلالية مـن احلـواجز       
، وبــذلك ميكــن تــدريب املتطوعــات  “تــدريب املــدربني”تكنولوجيــا املعلومــات يأخــذ بنــهج  

 .املتحمسات على تدريب اآلخرين على تكنولوجيا املعلومات
 األحباث املتعلقة بالقولبة

اث لتعزيـز املعرفـة     قامت جلنة تكـافؤ الفـرص، يف السـنوات القليلـة املاضـية، بعـدة أحبـ                 - ١٥٢
ومشلـت  . ووضع املعايري وإجيـاد فهـم لتصـورات اجملتمـع احمللـي فيمـا يتعلـق بالقوالـب اجلنسـانية                   

 :األحباث ما يلي
 “مسح أساسي ملواقـف الطـالب مـن القوالـب اجلنسـانية واألدوار األسـرية              ” )أ( 

ــرة مــن   ــول    ٢٠٠٢ إىل ٢٠٠٠يف الفت ــذا املســح مســتويات القب ــاول ه ، وتن
ــر ــة للقوالـــب    واالعتـ ــة والثانويـ ــدارس االبتدائيـ ــالب املـ ــني طـ ــة بـ اف القائمـ

واستكشـفت  . اجلنسانية واألدوار األسـرية، وذلـك ألغـراض املقارنـة اآلجلـة       
هــذه الدراســة تصــورات الطــالب بشــأن املســائل اجلنســانية الــيت مــن قبيــل     
ــواد الدراســية املفضــلة، واألنشــطة        ــه املهــين، وامل اخلصــال اجلنســية، والتوج

وتبــيِّن . رجــة عــن املقــررات الدراســية، واألدوار األســرية،وقواعد امللــبساخلا
أن كالً من الطالب والطالبات يفكـرون بطريقـة مقولبـة جنسـانياً علـى حنـو                 

وكانـت  . ملحوظ فيما خيـتص باملسـتقبل الـوظيفي واملـواد الدراسـية املفضـلة             
ــربني      ــرص واملـ ــافؤ الفـ ــة تكـ ــدى جلنـ ــة لـ ــة قيمـ ــادة مرجعيـ ــائج مـ ــذه النتـ  هـ

واألخصائيني املعنيني بالشباب فيما يتعلـق بوضـع اسـتراتيجيات فعالـة إلزالـة           
 القولبة؛

حبــث متعلــق بتحليــل مضــمون الكتــب املدرســية ومــواد التعلــيم فيمــا يتعلــق ” )ب( 
ــة  ــن  “بالقوالـــب االجتماعيـ ــرة مـ ــاول  ٢٠٠٢ إىل ١٩٩٩ يف الفتـ ــد تنـ ، وقـ

طبوعـة والكتـب املدرسـية      البحث طبيعة ومدى القولبـة يف املـواد التعليميـة امل          
وورقــات االمتحــان، كمــا تنــاول جوانــب مــن قبيــل دور األســرة، واملهنــة،    
ــازات،      ــاهريي، واإلجنـ ــتراك اجلمـ ــاحل، واالشـ ــع االقتصـــادي، واملصـ والوضـ
والوضع االجتمـاعي، واالنفعـاالت، فضـالً عـن تصـورات خمتلـف أصـحاب               
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ــة   ــاج املــواد التعليمي ــائج يف وضــع وأفــادت . املصــلحة املســؤولني عــن إنت النت
توصــيات ومبــادئ توجيهيــة للناشــرين واملعلمــني فيمــا خيــتص بتقــدمي طــرق    

 عرض بديلة يف الكتب املدرسية ومواد التدريس؛
مسح بشأن مادة التصميم والتكنولوجيا ومادة االقتصاد املـرتيل يف املـدارس            ” )ج( 

ن  يف املائـة مـ     ٨٥، وأوضـح أن     ١٩٩٩ جـرى يف عـام       “الثانوية هبونغ كونغ  
مدارس التعليم املختلط يف هونغ كونغ ال تسمح للطالب حبرية اختيار مـادة             
التصميم والتكنولوجيا أو مادة االقتصاد املرتيل، بينما ال تتيح معظم مـدارس            

أكتـــوبر عـــام /ويف تشـــرين األول. اجلـــنس الواحـــد ســـوى إحـــدى املـــادتني 
ينــهم  شخصــاً مــن املعنــيني بــاألمر، ومــن ب ١٥٠، اشــترك أكثــر مــن ١٩٩٩

نظار ومعلمون وأعضاء يف مجاعات مهتمة باألمر، يف حلقـة تدريبيـة لتبـادل              
أفضــل املمارســات لضــمان مــنح الطــالب حريــة االختيــار بــني دراســة مــادة  

 . التصميم والتكنولوجيا ومادة االقتصاد املرتيل
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 ١١املادة 
 املساواة يف التوظيف وحقوق العمل 

ابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف ميـدان            تتخذ الدول األطراف مجيع التد     - ١”
 :العمل لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، نفس احلقوق وال سيما

 احلق يف العمل بوصفه حق ثابتاً جلميع البشر؛ )أ( 
احلــق يف التمتــع بــنفس فــرص العمالــة، مبــا يف ذلــك تطبيــق معــايري اختيــار   )ب( 

 شؤون االستخدام؛واحدة يف 
احلق يف حرية اختيار املهنة ونـوع العمـل، واحلـق يف الترقيـة واألمـن علـى                   )ج( 

العمل ويف مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلـق يف تلقـي التـدريب وإعـادة التـدريب املهـين، مبـا                     
 يف ذلك التلمذة احلرفية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛

اة يف األجر، مبا يف ذلك االستحقاقات، واحلـق يف املسـاواة            احلق يف املساو   )د( 
يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة املتساوية، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم نوعيـة                

 العمل؛
ــة      )هـ(  احلــق يف  الضــمان االجتمــاعي، وال ســيما يف حــاالت التقاعــد والبطال

مـن حـاالت عـدم األهليـة للعمـل، وكـذلك احلـق يف               واملرض والعجز والشيخوخة وغري ذلـك       
 إجازة مدفوعة األجر؛

احلق يف الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا يف ذلك محايـة وظيفـة               )و( 
 اإلجناب؛

توخيــاً ملنــع التمييــز ضــد املــرأة بســبب الــزواج أو األمومــة، ضــماناً حلقهــا الفعلــي يف    - ٢
 : املناسبةالعمل، تتخذ الدول األطراف التدابري

حلظــر الفصــل مــن اخلدمــة بســبب احلمــل أو إجــازة األمومــة والتمييــز يف    )أ( 
 الفصل من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛

إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو املشـفوعة مبزايـا اجتماعيـة              )ب( 
 قدمية أو للعالوات االجتماعية؛مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو لأل

لتشجيع توفري اخلدمات االجتماعية املساندة الالزمة لتمكني الوالـدين مـن      )ج( 
اجلمع بني االلتزامات العائلية وبـني مسـؤوليات العمـل واملشـاركة يف احليـاة العامـة، وال سـيما                    

 عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال؛
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 محايـة خاصـة للمـرأة أثنـاء فتـرة احلمـل يف األعمـال الـيت يثبـت أهنـا              لتوفري )د( 
 . مؤذية هلا

جيــب أن ُتســتعرض التشــريعيات الوقائيــة املتصــلة باملســائل املشــمولة هبــذه املــادة         ” - ٣
ــة، وأن جيــري تنقيحهــا أو إلغاؤهــا أو     ــة العلميــة والتكنولوجي ــاً يف ضــوء املعرف استعراضــاً دوري

 .“القتضاءتوسيع نطاقها حسب ا
 التحفظات املبداة فيما يتعلق هبذه املادة، وتربير ذلك

أبدي حتفظ بشأن فترة التأهيل للتوظف، وذلك فيما خيتص بتطبيـق األحكـام الـواردة           - ١٥٣
كما احتفظـت حكومـة مجهوريـة الصـني الشـعبية، نيابـة عـن منطقـة هونـغ                   ). ٢ (١١يف املادة   

 كافــة تشــريعاهتا وقواعــد نظــام املعاشــات التقاعديــة  كونــغ اإلداريــة اخلاصــة، بــاحلق يف تطبيــق 
املؤثرة على املعاشات التقاعدية، واستحقاقات الورثة، واالستحقاقات األخرى املتعلقـة بالوفـاة            

، سـواء كانـت مسـتمدة مـن         )مبا يف ذلك التقاعد بسبب الزيادة عن حاجـة العمـل          (أو التقاعد   
ــا ال   ــزال امل. نظــام للضــمان االجتمــاعي أم ــر األوَّيل قائمــاً دون   وال ي وقــف املطــروح يف التقري

 . تغيري
 )٢٩(اشتراك املرأة ووضعها يف احلياة االقتصادية

أدى حتســن التحصــيل العلمــي يف صــفوف النســاء وإرجــاء زواجهــن وازديــاد انتشــار   - ١٥٤
 يف املائـة    ٤٩، كـان    ٢٠٠٠ويف عـام    . الُعنوسة بينهن إىل زيـادة اشـتراك النسـاء يف قـوة العمـل             

 يف  ٤١ سنة فأكثر يتألف مـن ناشـطات اقتصـادياً ميـثلن             ١٥من اإلناث الالئي يبلغن من العمر       
 ٢٠وتنضوي غالبية قـوة العمـل األنثويـة حتـت الفئـة العمريـة املمتـدة مـن                   . املائة من قوة العمل   

ــاً  .  ســنة٤٩ســنة إىل  ــثلن مع ــوة العمــل  ٣٤وهــؤالء مي ــن ق ــة م ــون  .  يف املائ ــق ن ــرد يف املرف وت
 . ت تفصيلية عن قوة العمل موزعة حسب اجلنس والعمرإحصائيا
وعلى مدى العقد املاضي أخـذ معـدل اشـتراك اإلنـاث الالئـي تتـراوح أعمـارهن بـني               - ١٥٥
 سنة يف قوة العمل يف سنة يف االزدياد املطرد، األمر الذي يعكـس ازديـاد تطلـع                  ٣٩ سنة و  ٢٠

إال أن معـدل اشـتراك اإلنـاث      . احة أمـامهن  املرأة إىل االشتغال بأجر وازدياد فرص التوظف املت       
 ســنة يف القــوة العاملــة قــد اخنفــض علــى مــدى   ١٩ ســنة و١٥الالئــي تتــراوح أعمــارهن بــني  

السنوات شأنه يف ذلك شـأن معـدل اشـتراك الـذكور املنـاظرين هلـن، نظـراً لتفضـيل املزيـد مـن              
ا اخنفـض معـدل اشـتراك       كمـ . الشبان تلقي التعليم العـايل واقتـران ذلـك بازديـاد فـرص التعلـيم              

 سنة فأكثر يف القوة العاملة، نظراً لتقاعـد املزيـد مـن املنـدرجات             ٦٠النساء البالغات من العمر     
                                                         

 .تستثىن خادمات املنازل األجنبيات من اإلحصائيات الواردة يف هذا الفرع  )٢٩( 



 

108 04-40803 
 

CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 

وهذا يبني أن اإلناث، شأهنن شأن الذكور، قد استطعن تقاسـم مثـار             . ضمن هذه الفئة العمرية   
ت تفصـيلية بشـأن   وتـرد يف املرفـق سـني إحصـائيا    . النمو االقتصادي علـى مـدى العقـد املاضـي        

 .معدل االشتراك يف القوة العاملة حسب اجلنس والعمر
وفــرص االلتحــاق بكافــة مراحــل التعلــيم متســاوية أمــام الــذكور واإلنــاث يف منطقــة     - ١٥٦

وقـد أتـاح التعلـيم األساسـي العـام بسـنواته التسـع، املـدخل منـذ           . هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة    
 اجملتمع، مبا فـيهم النسـاء، الكتسـاب املعـارف واملهـارات         ، الفرص أمام كافة أفراد    ١٩٧٨عام  

 يف املائـة مـن مجيـع املوظفـات قـد        ٣٠، كـان    ٢٠٠٢وحبلـول عـام     . الالزمة يف جماالت سعيهم   
وكــان الــرقم املنــاظر اخلــاص بالــذكور . حصــلن علــى تعلــيم باملرحلــة الالحقــة للتعلــيم الثــانوي

 ). املرفق عني( يف املائة ٢٦املوظفني 
، ٢٠٠٢ويف عـام    . ومعدل بطالـة اإلنـاث بوجـه عـام أقـل مـن معـدل بطالـة الـذكور                   - ١٥٧

 ).املرفق فاء( يف املائة على التوايل ٨,٤ يف املائة و٦,٨كان معدال بطالة اإلناث والذكور 
وبوجه عام حدثت، إىل جانب التوسع يف التعليم وفرص التدريب، زيـادة مطـردة يف                 - ١٥٨

كمــا ظلــت املــرأة تتمتــع يف الســنوات  ). املرفــق قــاف(لم الــوظيفي نســبة النســاء يف أعلــى الســ
وعلـى مـدى العقـد املاضـي، أخـذت          . األخرية مبجال واسع الختيار الوظيفـة الـيت تسـعى إليهـا           

، بلغـت نسـبة النسـاء املتزوجـات         ٢٠٠٢ويف عـام    . فرص توظيـف املـرأة املتزوجـة يف االزديـاد         
 ).ناء خادمات املنازل األجنبياتباستث( يف املائة من جمموع املوظفني ٢٣,٣
 يف املائــة يف عــام  ٤١وارتفعــت نســبة النســاء املوظفــات يف التوظيــف اإلمجــايل إىل       - ١٥٩

وقد لوحظت الزيادات يف عدد ونسبة املوظفـات يف القطاعـات اخلدميـة             ). املرفق راء  (٢٠٠٢
يف االرتفـاع  كما أخـذت نسـبة املوظفـات شـاغالت مهـن اإلدارة واملهـن الفنيـة        . بوجه خاص 

 ).املرفق شني(املطرد 
 ٥٠٠ورغم املعلومات الواردة أعاله، كان متوسط كسـب العمـل الشـهري لإلنـاث                - ١٦٠
يف عـام  )  دوالراً من دوالرات الواليـات املتحـدة    ١ ٢١٨( دوالر من دوالرات هونغ كونغ       ٩

ات  دوالراً مــن دوالر١ ٥٣٨( دوالر مــن دوالرات هونــغ كونــغ  ١٢ ٠٠٠، مقابــل ٢٠٠٢
 يف املائـة    ٧٩وبذلك، بلغ متوسط كسب العمل الشهري لإلنـاث         . للذكور) الواليات املتحدة 

 إىل ٢٠٣ و١٩٠إىل ١٨٢وتغطـي الفقـرات   . من الرقم املناظر اخلاص بالذكور يف تلـك السـنة         
ــف      ٢١١ ــرأة للتوظي ــة امل ــز قابلي ــواالة تعزي ــدابري املتخــذة مل ــاه الت ــرأة    .  أدن ــألة شــغل امل ــا مس أم

 . من هذا التقرير٨ و٧لعامة، فإهنا قد نوقشت حتت املادتني للمناصب ا
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 تشريع مناهضة التمييز يف ميدان العمل
 املساواة يف حقوق وفرص العمل

تتمتع النساء، بصفة عامة، بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل فيما خيتص باالشـتراك               - ١٦١
حلقـوق، فضـالً عـن التمتـع علـى قـدم            وهـذه ا  . يف قوة العمل، وبااللتحاق بالعمل الذي خيترنـه       

 .)٣٠(املساواة بفرص الترقية أو النقل أو التدريب، حيميها ويكفلها تشريع التمييز اجلنسي
وتكافؤ فرص التوظيف يفترض مسبقاً تكافؤ الفرص يف اإلعداد للتوظيف عـن طريـق               - ١٦٢

 اجلنســي مــن أجــل وقــد أدرجــت فقــرات مناســبة يف تشــريع التمييــز. التعلــيم والتــدريب املهــين
 .)٣١(محاية املرأة

 التمييز على أساس الوضع الزوجي واحلمل
يواصل تشريع التمييز اجلنسي وتشـريع العمـل محايـة النسـاء مـن التمييـز علـى أسـاس                     - ١٦٣

 .الوضع الزوجي واحلمل
وحيرم تشريع التمييز اجلنسي على أرباب العمل اسـتخدام احلمـل أو الوضـع الزوجـي                 - ١٦٤

وبوجـه  . يف توظيف املوظفات أو فصلهن أو كسـبٍب ملعاملـة املـوظفني بطرائـق خمتلفـة               كمعيار  
وبوجـه  . عام، فإن التمييز بسبب الوضع الزوجي أو احلمـل ممنوعـاً يف جمـال العمـل بوجـه عـام                    

 .عام، ُيحظر التمييز يف العمل بسبب الوضع الزوجي واحلمل
وحـق  . ل احلمـل وإجـازة األمومـة      كما يوفر تشـريع العمـل احلمايـة مـن الفصـل خـال              - ١٦٥

أي ملــدة أربعــة (احلمايــة مــن الفصــل مكفــول للموظفــة احلامــل الــيت لــديها عقــد عمــل مســتمر 
حبيـث تكـون قـد أخطـرت رب         )  سـاعة عمـل أسـبوعياً      ١٨أسابيع على األقل وما ال يقل عن        

فع وينبغــي علــى رب العمــل الــذي ينتــهك احلكــم القــانوين ذي الصــلة أن يــد  . عملــها حبملــها
املرتب املستحق عن إجازة األمومة واألجـر عـن األيـام البديلـة باإلضـافة إىل مبلـغ يعـادل أجـر                      

كمــا يعــد رب العمــل مــذنباً بارتكــاب جرميــة وحيكــم عليــه عنــد إدانتــه بغرامــة قــدرها   . شــهر
ــغ  ١٠٠ ٠٠٠ ــغ كونـ ــن دوالرات هونـ ــات ١٢ ٨٢٠( دوالر مـ ــن دوالرات الواليـ  دوالراً مـ
 ).املتحدة

                                                         
 من التقرير األوَّيل لالطالع علـى الفقـرات ذات الصـلة            ٨٣ إىل   ٨١يرجى الرجوع إىل الفقرات       )٣٠( 

 .الواردة يف تشريع التمييز اجلنسي
 مـن التقريـر األوَّيل لالطـالع علـى الفقـرات ذات الصـلة               ٨٥ و ٨٤يرجى الرجـوع إىل الفقـرتني         )٣١( 

 .الواردة يف تشريع التمييز اجلنسي
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ا فصلت موظفـة يف ظـرف مـن الظـروف السـالفة الـذكر وعجـز رب العمـل عـن                      وإذ - ١٦٦
أي سلوك املوظفة،؛ أو ضعف قـدرهتا أو مؤهالهتـا؛ أو زيادهتـا عـن               (إبداء سبب وجيه للفصل     

يسمح تشـريع العمـل أيضـاً       ) حاجة العمل؛ أو وجود شرط قانوين، أو أسباب أخرى جوهرية         
وقـد يشـمل اإلنصـاف صـدور أمـر مـن احملكمـة            . افللموظفة بإقامة دعوى مدنية طلباً لإلنصـ      

إعادة التوظيـف رهنـاً مبوافقـة الطـرفني، أو مكافـأة هنايـة خدمـة أو تعـويض                   /باإلعادة إىل العمل  
 دوالراً مــن دوالرات ١٩ ٢٣٠( دوالر مــن دوالرات هونــغ كونــغ  ١٥٠ ٠٠٠يبلــغ أقصــاه 

 ).الواليات املتحدة
 التحرش اجلنسي

. ز اجلنسي حبماية النسـاء مـن التحـرش اجلنسـي يف أمـاكن العمـل               يقضي تشريع التميي   - ١٦٧
 . من التقرير األوَّيل٨٩وترد املعلومات ذات الصلة بذلك يف الفقرة 

 إجازة األمومة وأجر إجازة األمومة
ــة        - ١٦٨ ــتحقاقات أموم ــى اس ــات عل ــل حصــول املوظف ــام واردة بتشــريع العم ــل أحك تكف

 مـن التقريـر   ٩٧ إىل ٩٥فاصيل تلك األحكام يف الفقرات     وترد ت . مناسبة وعلى محاية لألمومة   
، قُدمت مخسة اسـتدعاءات للمثـول أمـام احملكمـة تتصـل بإهنـاء عقـود                 ٢٠٠٢ويف عام   . األوَّيل

 .عمل موظفات بعد طلبهن إجازة أمومة، وصدر احلكم باإلدانة يف ثالثة استدعاءات
 شروط العمل

ني ولوائحه الفرعية إىل ضمان سالمة املـوظفني        يهدف تشريع السالمة والصحة املهنيت     - ١٦٩
وهذا التشريع يـوفر نفـس معـايري احلمايـة لصـحة املـوظفني              . وصحتهم عند وجودهم يف العمل    

ومبوجـب الئحـة السـالمة والصـحة املهنيـتني، يعـد          . واملوظفات وسالمتهم يف كافة القطاعـات     
 املخـاطر فيمـا يتصـل بعمليـات     احلمل على وجه التحديد أحد العوامـل الـيت تراعـى عنـد تقيـيم        

 .املناولة اليدوية
ويعد تشريع املصانع واملشاريع الصناعية ولوائحه الفرعية القـانون الرئيسـي يف منطقـة               - ١٧٠

ومهـا يبينـان    . هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة فيمـا خيـتص بالسـالمة والصـحة يف اجملـال الصـناعي                 
راض، مبا يف ذلك قواعـد تفصـيلية حلـرف معينـة            االشتراطات احملددة للوقاية من احلوادث واألم     

وتنطبـق األحكـام ذات الصـلة علـى املشـاريع الصـناعية الـيت مـن قبيـل              . وعمليات تشغيل معينة  
. املصــانع واملنــاجم واحملــاجر وترســانات بنــاء الســفن وأعمــال التشــييد ومنشــآت تــوفري الطعــام 

. ل سـالمة وصـحة موظفيـه      ومبوجب هذا التشريع جيب علـى رب العمـل بصـفة عامـة أن يكفـ               
 .وتتوافر نفس معايري احلماية للموظفات واملوظفني على السواء
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 صندوق االدخار اإلجباري
ديسـمرب عـام    / كـانون األول   ١بتنفيذ تشـريع خطـط صـندوق االدخـار اإلجبـاري يف              - ١٧١

، بــات هنــاك اآلن نظــام مؤلــف مــن خطــط صــناديق االدخــار اإلجباريــة املــدارة إدارة   ٢٠٠٠
 واملستندة إىل قاعدة التوظف هبدف توفري استحقاقات مالية عنـد التقاعـد للقـوة العاملـة                 خاصة

 ومـن   )٣٢(وباسـتثناء مـن جـرى إعفـاؤهم، ُيلـزم املوظفـون           . املأجورة، بصرف النظر عن اجلـنس     
 سنة باالنضـمام إىل بـرامج صـناديق         ٦٥ و ١٨يعملون حلساب أنفسهم وتتراوح أعمارهم بني       

 يف املائة مـن دخـل املوظـف         ٥ على أساس    )٣٣(وحتسب املسامهات اإلجبارية  . االدخار اإللزامية 
كمـا يـتعني   . ذي الصلة، على أن يدفع رب العمل نسـبة مماثلـة للنسـبة الـيت يسـهم بـه املوظـف               

 يف املائـة مـن دخلـهم ذي         ٥على األشخاص الذين يعملون حلساب أنفسهم أن يسهموا بنسبة          
ذوي الصــلة مــن أربــاب العمــل واملــوظفني واألشــخاص وقــد بلغــت معــدالت اشــتراك . الصــلة

ــة خطــط       ــاري، الــيت تنظمهــا هيئ ــوفري اإلجب العــاملني حلســاب أنفســهم يف خطــط صــناديق الت
 يف املائــة علــى التــوايل يف ٨,١ يف املائــة و٩٥,٦ يف املائــة و٩٣,٦صــناديق التــوفري اإلجبــاري، 

ــة عــام  ــار أربــاب العمــل وامل  . ٢٠٠٢هناي وظفــون واألشــخاص العــاملون  ومــن املمكــن أن خيت
وخطــط . حلســاب أنفســهم دفــع إســهامات طوعيــه إضــافية عــالوة علــى إســهاماهتم اإللزاميــة   

التــوفري هــذه تفــتح أبواهبــا علــى قــدم املســاواة بــني اإلنــاث والــذكور مــن املــوظفني والعــاملني     
 .حلساب أنفسهم، ويعامل اجلنسان على قدم املساواة يف إطار هذه اخلطط

 
 
 
 

                                                         
 يعمـل بنظـام التفـرغ أو عـدم التفـرغ ويعمـل لفتـرة                مبوجب القانون، فإن املوظـف هـو كـل مـن            )٣٢( 

 .متصلة ال تقل عن ستني يوماً مبوجب عقد عمل
ــدنيا والقصــوى، وهــي        )٣٣(  ــدخل ال ــة ملســتويات ال ــن ٥ ٠٠٠ختضــع املســامهات اإلجباري  دوالر م

نـغ   دوالر مـن دوالرات هو ٢٠ ٠٠٠و)  دوالراً مـن دوالرات الواليـات املتحـدة   ٦٤١(دوالرات هونغ كونـغ    
واملوظفون الذين حيصـلون علـى أقـل مـن          . على التوايل )  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ٢ ٥٦٤(كونغ  

 يف املائـة مـن   ٥احلد األدىن للدخل الشهري غري ملزمني باملسامهة وإن تعني على أرباب عملهم اإلسـهام بنسـبة            
 ٥٦٤(دوالر مـن دوالرات هونـغ كونـغ       ٢٠ ٠٠٠أما املوظفون الذين حيصلون على أكثر من        . دخل املوظف 

 دوالر  ١ ٠٠٠شهرياً، فإن مسامهاهتم اإللزاميـة ينبغـي أال تزيـد عـن             )  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ٢
ومسـتوى الـدخل األدىن ومسـتوى    ).  دوالراً مـن دوالرات الواليـات املتحـدة     ١٢٨(من دوالرات هونغ كونغ     

 .يان أيضاً على األشخاص الذين يعملون حلساب أنفسهمالدخل األقصى املذكوران أعاله يسر
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  إدارية ملعاجلة التمييز اجلنسيتدابري
 مدونة املمارسات املتعلقة بالعمل

وضعت جلنة تكافؤ الفرص جمموعتني من مدونة املمارسـات املتعلقـة بالعمـل، وذلـك                - ١٧٢
ولالطــالع علــى . يف إطــار تشــريع التمييــز اجلنســي وتشــريع التمييــز بســبب الوضــع األســري   

 .  التقرير األوَّيل من٩٤التفاصيل، يرجى الرجوع إىل الفقرة 
 التدابري اإلدارية املتخذة ملعاجلة التمييز على أساس احلمل

تعـــزز إدارة العمـــل وعـــي املوظفـــات حبقـــوقهن واســـتحقاقاهتن فيمـــا خيـــتص حبمايـــة  - ١٧٣
. األمومة، وذلك عن طريـق قنـوات متنوعـة تشـمل احللقـات الدراسـية واملعـارض واألحاديـث                  

م التشــريعية ذات الصــلة توزيعــاً جمانيــاً علــى املوظفــات  كمــا تــوزع منشــورات بشــأن األحكــا 
 . وأرباب عملهن

 . أعاله١٦٦ إىل ١٦٣وترد األحكام التشريعية املتعلقة حبماية األمومة يف الفقرات  - ١٧٤
 التدابري اإلدارية املتخذة ملعاجلة التمييز على أساس العمر

نه من احلكمة ومـن املناسـب أن تعـاجل          حسبما جاء يف التقرير األوَّيل، ترى احلكومة أ        - ١٧٥
التمييـز القـائم علـى العمـر مـن خـالل برنـامج مسـتمر للدعايـة والتثقيـف اجلمـاهريي والتنظــيم            

ومنذ ذلك احلني واصلت احلكومـة جهودهـا لكـي تـروج بـني أفـراد اجلمهـور، مبـا فيـه                      . الذايت
 اجلمهـور بالقضـاء يف      أرباب العمل واملوظفـون، ملبـدأ تكـافؤ الفـرص، وجهودهـا لزيـادة وعـي               

 ‘١’: ومشلــت اجلهــود التروجييــة يف هــذا الصــدد. جمــال العمــل علــى التمييــز القــائم علــى العمــر
 ‘٣’ وضع إعالنات يف أماكن بـارزة؛        ‘٢’إذاعة إعالنات للصاحل العام يف التلفزيون واإلذاعة؛        

يـق األدلـة واملعـارض     تعزيز التـدابري الراميـة إىل اتقـاء التمييـز العمـري يف أمـاكن العمـل عـن طر                   
مناشدة املعلنني لكي حيذروا العمالء مـن نشـر إعالنـات توظيـف تتضـمن                ‘٥’واالحتفاالت؛ 

 .شروطاً غري معقولة تتعلق بالعمر
، أجريــت عمليتــاً مســح للـرأي هبــدف قيــاس آراء اجلمهــور بشــأن  ١٩٩٩ومنـذ عــام   - ١٧٦

ــامي      ــك يف ع ــال التوظيــف، وذل ــري يف جم ــى التــوايل ٢٠٠٢ و١٩٩٩التمييــز العم ــد .  عل وق
 إىل وجـود حتسـن ملحـوظ يف إعالنـات التوظيـف      ٢٠٠٢أشارت نتائج املسح اجلاري يف عام       

.  يف املائـة سـابقاً  ٢٣,٤ يف املائـة مـن اإلعالنـات مقابـل       ٨,٣حيث مل ترد قيـود عمريـة إال يف          
نوا علـى  وعالوة على ذلـك، فـإن غالبيـة اجمليـبني مـن أفـراد األسـر املعيشـية وأربـاب العمـل كـا                     

كما بني املسح أن الشـركات الـيت كانـت          . وعي حبملة احلكومة اإلعالنية ضد التمييز العمري      
معرضة ملزيد من املواد الدعائية كانت أقل ميالً إىل الـربط بـني العمـر واألداء يف العمـل وأكثـر                     
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ج بـأن   وأوحـت هـذه النتـائ     . ميالً إىل األخذ مببادئ توجيهية للتوظيف تناهض التمييـز العمـري          
 . التثقيف اجلماهريي فعَّال يف زيادة توعية أرباب العمل بالقضاء على ذلك النوع من التمييز

ــدالت        - ١٧٧ ــداد واإلحصــاء تشــري أن مع ــرهتا إدارة التع ــيت نش ــع أن اإلحصــائيات ال والواق
 ٤٩ سـنة إىل    ٤٠ سنة والفئة العمريـة املمتـدة مـن          ٣٩ إىل   ٣٠البطالة للفئة العمرية املمتدة من      

ــة، علــى ٦,٨ يف املائــة و٥،٥ إىل ٢٠٠٢ســنة قــد وصــلت يف الربــع الثالــث مــن عــام     يف املائ
 يف املائـة،    ١٠ سـنة    ٢٩ و ٢٠وكان معدل البطالة للعمال الذين تتراوح أعمارهم بـني          . التوايل

ــالغ       ــة الب ــة العمري ــة اإلنــاث يف نفــس الفئ ــذلك أعلــى مــن معــدل بطال ــة٨,٧وكــان ب .  يف املائ
 يف املائة ملن تتـراوح      ٥,٨، كان معدل البطالة     ٢٠٠٢اء يف الربع الثالث من عام       وبالنسبة للنس 

، بينمــا كــان املعــدل املنــاظر اخلــاص بالرجــال يف نفــس الفئــة العمريــة  ٤٩ و٣٠أعمــارهن بــني 
وهــذه األرقــام ال تــوحي بــأن وضــع العــاملني أو النســاء األكــرب ســناً أســوأ مــن  .  يف املائــة٦,٤

 .)٣٤( سناً أو الذكوروضع العاملني األصغر
 يف خدمـة التوفيـق      ١٩٩٧أكتـوبر عـام     /ومنذ توسـعت إدارة العمـل يف تشـرين األول          - ١٧٨

لكي تشمل أيضاً الشكاوى املتصلة بالتمييز العمري يف العمل، مل تتلـق اإلدارة سـوى شـكوى                 
 . ٢٠٠٢ديسمرب /واحدة حىت كانون األول

 )٣٥(املرأة والفقر
 بقلق اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، الذي أعربـت            حتيط احلكومة علماً   - ١٧٩

، بشـأن الفـروق بـني أجـور الرجـال وأجـور       ١٩٩٩عنه عند استعراضها للتقرير األوَّيل يف عام     
وكـان متوسـط كسـب العمـل     . النساء وعدم تناسب عدد النساء يف مسـتويات األجـور األدىن         

 دوالراً مــن دوالرات ١ ٢١٨(ات هونــغ كونــغ  دوالر مــن دوالر٩ ٥٠٠الشــهري لإلنــاث 
 يف املائـة مـن متوسـط كسـب     ٢١، وكان بذلك أقـل بنسـبة   ٢٠٠٢يف عام  ) الواليات املتحدة 

 دوالر مـن دوالرات هونـغ كونـغ         ١٢ ٠٠٠العمل الشهري للذكور يف تلك السنة الذي بلـغ          
املائة مـن األشـخاص    يف   ٤٩ومثلت النساء   ).  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ١ ٥٣٨(

ــالغ    ــذين يكســبون أقــل مــن املتوســط العــام الب  دوالر مــن دوالرات هونــغ كونــغ  ١٠ ٠٠٠ال
ــن دوالرات الواليــات املتحــدة  ١ ٢٨٢( ــام )  دوالراً م ــثلن  . ٢٠٠٢يف ع ــاث ال مي إال أن اإلن

 وتبني نتـائج مسـح اسـتبيان      .  يف املائة ممن حيصلون على املتوسط العام أو يتجاوزونه         ٣٥سوى  
 بتكليـف مـن جلنـة املـرأة ملعرفـة مـدى ومسـتويات الوظـائف الـيت          ٢٠٠٢بالربيد جرى يف عام    

تتوالها النساء يف القطاعني اخلاص وغري احلكومي يف هونغ كونغ أن النسـاء ال يشـغلن سـوى                  
                                                         

 .اإلحصائيات الواردة حتت هذا الفرع استبعدت منها خادمات املنازل األجنبيات  )٣٤( 
 .اإلحصائيات الواردة حتت هذا الفرع استبعدت منها خادمات املنازل األجنبيات  )٣٥( 
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 يف املائـة فقـط مـن        ٩وعـالوة علـى ذلـك، فـإن         . حنو ربع الوظـائف اإلداريـة العليـا أو الكـربى          
 يف املائـــة ٢٠ملـــن يف املســـتوى اإلداري األعلـــى أو األكـــرب مقابـــل أكثـــر مـــن  املشـــتغالت يع

 .للمشتغلني الذكور
وقــد لــوحظ أن العــامالت عمومــاً خــربهتن أقــل يف الغالــب مــن خــربة العمــال، إذ قــد  - ١٨٠

ويف عـام   . تصبح بعض العامالت ربات بيـوت وبـذلك قـد ال ميكـثن طـويالً يف القـوى العاملـة                   
 املائة من املستخدمات قـد بلغـن األربعـني مـن العمـر أو جتاوزنـه، وهـذه                    يف ٣٩، كان   ٢٠٠٢

كمـا تزيـد نسـبة العـامالت     .  يف املائـة ٤٧نسبة أقل كثرياً من نسبة املستخدمني الذكور البالغة       
ويف . لبعض الوقت أو بصفة مؤقتة أو عارضة، وذلك باملقارنة بنسبة الرجـال يف هـذه الشـرحية                

ــل مــن    يف ا١٥، عمــل ٢٠٠٢عــام  ــة مــن املســتخدمات أق  ســاعة أســبوعياً، وكانــت  ٣٥ملائ
وبالنسـبة لكافـة العـامالت      .  يف املائة  ١٠نسبتهن بذلك أكثر من نسبة نظرائهن الذكور البالغة         

، وهـذا أقـل ممـا       ٢٠٠٢ سـاعة أسـبوعياً يف عـام         ٤٤ككل، كان متوسط عدد ساعات العمـل        
سـتطيع أن نتصـور أن هـذا يعـزى جزئيـاً            ون.  سـاعة أسـبوعياً    ٤٨حققه العمال الذكور وقـدره      

 . إىل حاجة بعض العامالت إىل العمل لبعض الوقت وإىل رعاية أسرهن يف الوقت نفسه
ولتطــوير مهــارات النســاء وزيــادة قابليتــهن للتوظيــف، جيــري تــوفري التعلــيم املســتمر     - ١٨١

كمـا تتـاح   . ايل علـى التـو  ١١ و١٠وفرص إعادة  التدريب للنساء حسب املبني حتـت املـادتني    
 ١٨٣خدمات التوظيف للنساء الراغبات يف احلصـول علـى وظـائف، وهـذا مـبني يف الفقـرات         

كما تقدم مساعدات الضمان االجتماعي الشاملة إىل النساء الضعيفات ماليـاً لتلبيـة    . ١٨٥إىل  
 .١٣احتياجاهتن األساسية والضرورية حسب املبني يف املادة 

 ففرقة العمل املعنية بالتوظي
 فرقـة العمـل املعنيـة بـالتوظيف لتكـون مبثابـة منتـدى               ١٩٩٨أنشأت احلكومة يف عـام       - ١٨٢

ــة      رفيــع املســتوى للحصــول علــى آراء جمتمــع األعمــال، وقطــاع العمــل، واألوســاط األكادميي
وتسعى فرقة العمل هذه إىل وضـع اسـتراتيجية         . واألحزاب السياسية بشأن سبل معاجلة البطالة     

وهــي تــدرس مشــكالت البطالــة الــيت تواجههــا خمتلــف . بطالــة ولرصــد تنفيــذهاعامــة ملعاجلــة ال
 . فئات العاطلني وتبتكر تدابري للمعاونة على هتيئة وظائف هبدف تيسري عمل املرأة والرجل

 خدمات التوظيف املقدمة للمرأة
وهـي تـوفر    . تعمل إدارة العمل جاهدة على تعزيـز تكـافؤ الفـرص يف جمـال التوظيـف                - ١٨٣
مات التوظيف اجملانية لكافة الباحثني عن عمل ومن بينهم النساء، عن طريـق شـبكة مؤلفـة                 خد
 باحثاً عـن العمـل، مـن    ٢٠٨ ٨٩٥، ُسجلت أمساء    ٢٠٠٢ويف عام   .  مركزاً للتوظيف  ١١من  

 ١٩٩٩ يف املائـة يف عـام   ٤٥,٣وزادت نسبة الباحثات عن عمل من      .  أنثى ١٠٩ ٠٣٠بينهم  
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أبريـل  /ويتيح برنامج الوظائف املناسبة، املستهل يف نيسـان       . ٢٠٠٢ام   يف املائة يف ع    ٥٢,٢إىل  
وهـــذه اخلـــدمات تشـــمل املقـــابالت الشخصـــية . ، خـــدمات اســـتباقية للعـــاطلني١٩٩٥عـــام 

ــة إىل         ــد االقتضــاء باإلحال ــام عن ــبة، والقي ــائف املناس ــاد الوظ ــة، وإســداء املشــورة، وإجي املتعمق
 شخصـاً مسـجالً يف الربنـامج يف عـام           ١٦ ٦٧٩  ومـن بـني   . دورات تدريبية مناسبة لكل حالـة     

 .١٩٩٩ يف املائة يف عام ٥٩,٦ يف املائة مقابل ٥٩,٨ كانت اإلناث ميثلن ٢٠٠٢
ومن حق النساء متوسطات األعمار الباحثات عـن عمـل أن يلـتحقن أيضـاً بالربنـامج                  - ١٨٤

فربايـر عـام    /باطوقـد اسـتهل هـذا الربنـامج يف شـ          . التجرييب إلعادة توظيـف متوسـطي األعمـار       
 ملســاعدة املســجلني لــدى إدارة العمــل املــتعطلني ملــدة تربــو علــى ثالثــة أشــهر، وتبلــغ    ٢٠٠١

وتتـاح للمسـتحقات مـن الباحثـات عـن      . أعمارهم األربعني أو أكثر، على احلصول على عمل     
ــدريب الســابق       ــع خبــدمات الت ــة التمت ــذكور، إمكاني عمــل، شــأهنن يف ذلــك شــأن نظــرائهن ال

. والتـدريب االسـتهاليل، واملشـورة املقدمـة علـى سـبيل املتابعـة مـن خـالل الربنـامج              للتوظيف،  
 باحثـاً عـن العمـل    ١٣ ٥٢٤، اشـترك يف الربنـامج   ٢٠٠٢ديسمرب عام  /ويف هناية كانون األول   

 باحثـاً عـن   ٤ ٨٦٩وجرى، بفضـل اإلحـاالت، تشـغيل مـا جمموعـه      .  نساء٨ ٢٠٩من بينهم   
 . يف املائة٦٠,٥هم العمل، وكانت نسبة النساء بين

واختـــذت إدارة العمـــل تـــدابري جاريـــة للقضـــاء علـــى املمارســـات التمييزيـــة املتعلقـــة    - ١٨٥
وتلــك اإلدارة تفــرز املعلومــات فــرزاً دقيقــاً لضــمان عــدم وجــود شــروط تقييديــة    . بــالتوظيف

دة مستندة إىل اجلنس أو العمر يف إعالنات الشـواغر الـيت تـرد إليهـا، وهـي توجـه النصـيحة عـا                
إىل أرباب العمل لكي يزيلوا هذه الشروط يف حالـة وجودهـا، وإال فإهنـا تـرفض املوافقـة علـى                    

 .نشر هذه اإلعالنات
 برنامج تدريب الشبان قبل التوظيف

، برنـامج تـدريب الشـبان قبـل التوظيـف لتزويـد             ١٩٩٩دشنت إدارة العمل، يف عـام        - ١٨٦
ني اخلامسة عشر والتاسعة عشر بطائفة كـبرية        تاركي الدراسة الشبان الذين تتراوح أعمارهم ب      

من صور التدريب املتعلق بـالتوظيف وربطهـم بأمـاكن العمـل هبـدف زيـادة قابليتـهم للتوظـف                    
، ٢٠٠٢-٢٠٠١ و ٢٠٠١-٢٠٠٠ و ٢٠٠٠-١٩٩٩ويف السـنوات    . وقدرهتم علـى املنافسـة    
ــهم   ١٢ ٧٠٠ و١٢ ١٠٠ و١٠ ٧٠٠جــرى تــدريب حنــو    شــاب، كانــت نســب اإلنــاث بين

 . يف املائة على التوايل٤٤ يف املائة و٤٨,٤يف املائة و ٤٧,٩
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 خطة اخلربة العملية والتدريب للشبان 
توفر خطة اخلـربة العمليـة والتـدريب للشـبان خـربة العمـل والتـدريب املتصـل بالعمـل                    - ١٨٧

 ســنة ومل يتمكنــوا مــن احلصــول علــى درجــة  ٢٤ و١٥للشــبان الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني  
 سـاعة يتعلـق مبهـارات االتصـال والتواصـل      ٤٠ل اخلطـة برناجمـاً اسـتهاللياً مدتـه       وتشـم . علمية

 سـاعة يقـدمها     ٥٠وتقدمه املنظمات غري احلكومية؛ وخدمات للمشورة وإدارة احلـاالت ملـدة            
أخصــائيون اجتمــاعيون مســجلون؛ وتــدريب علــى العمــل ملــدد تتــراوح بــني ســتة أشــهر واثــين 

 ٢٠٠٢يوليـه عـام   / متـوز ٢٤واستهلت هـذه اخلطـة رمسيـاً يف    . عشر شهراً يقدمه أرباب العمل    
 يف  ٤٨وبالنسـبة للمرحلـة اجلاريـة مـن اخلطـة، فـإن اإلنـاث ميـثلن                 . وستظل سارية ملـدة سـنتني     

 متــدرباً قــد ٦ ٠٨٥، كــان ٢٠٠٢ديســمرب عــام / كــانون األول٣١ويف . املائــة مــن املتــدربني
 ).  يف املائة٤٥,٧( أنثى ٢ ٧٨٠ومن بني هؤالء . حصلوا على عمل

 برامج إعادة التدريب
ــدريب أساســاً للمــوظفني املســرحني        - ١٨٨ ــادة الت ــوظفني إع ــدريب امل ــادة ت ــوفر خطــة إع ت

املتأثرين بإعادة اهليكلة االقتصادية لتمكينـهم مـن العـودة إىل سـوق العمـل باكتسـاب مهـارات                   
. تقـدم إليهـا مـن اجلنسـني    وكافة برامج إعادة التدريب متاحة ملـن ي     . جديدة أو بتعزيز مهاراهتم   

 عنـدما   -١٩٩٢أكتـوبر عـام     /وعلى مدى السـنوات العشـر املاضـية املمتـدة مـن تشـرين األول              
 يف  ٧٧، مثلـت اإلنـاث حنـو        ٢٠٠٢أكتـوبر عـام     / وحـىت تشـرين األول     -استهلت تلك اخلطة    

.  شــخص٦٣٠ ٠٠٠املائــة ممــن التحقــوا بــربامج إعــادة التــدريب هــذه، وعــددهم يربــو علــى   
رامج إعادة التدريب هذه مهارات متصلة بوظائف معينة، ومهارات عامـة أو شـاملة،     وتشمل ب 

. استهالل األعمـال التجاريـة    /ومهارات البحث عن العمل، فضالً عن مهارات التوظيف الذايت        
وتــنظم الــدورات علــى أســاس التفــرغ أو عــدم التفــرغ لتلبيــة االحتياجــات احملــددة للمعــاد          

ة التدريب للعمـال أو مـن يـودون االلتحـاق جمـدداً بـالقوى العاملـة             وتوفر برامج إعاد  . تدريبهم
 .مزيداً من فرص التوظيف ومزيداً من اخليارات للمهن وإمكانيات للحراك حنو الترقي

ويف السنوات القليلة املاضية، اختذت خطة إعـادة تـدريب املـوظفني مبـادرات جديـدة        - ١٨٩
ومشلـت هـذه    . رهتم التنافسـية يف سـوق العمـل احملليـة         لتعزيز قابلية املعاد تدريبهم للتوظـف وقـد       

املبادرات إنشاء مركزين إلعـادة تـدريب القـوى البشـرية لتـوفري مرافـق الـتعلم الـذايت والبحـث                   
عن الوظائف للخرجيني املتدربني، وخطة للمساعدة على إنشاء مشاريع العمل حلساب الـنفس             

 .لى القروض من مؤسسات اإلقراضلتمكني خرجيي برامج التوظيف الذايت من احلصول ع
وقد لـوحظ أن أسـراً كـثرية يف هونـغ كونـغ حتتـاج إىل شـكل مـن أشـكال املسـاعدة                         - ١٩٠

ويف الوقت ذاتـه، يهـتم كـثريون مـن العـاملني            . املرتلية ألداء املهام املرتلية أو رعاية أفراد األسرة       



 

04-40803 117 
 

 CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 

 ونظـراً لـذلك، قـدمت خطـة         .احملليني وربـات البيـوت احملليـات بشـغل وظـائف اخلدمـة املرتليـة              
، فرصـاً للتـدريب علـى أعمـال اخلدمـة         ١٩٩٥سبتمرب عـام    /إعادة تدريب املوظفني، منذ أيلول    

ومعظم هذه الفرص حصلت عليها نسـاء كـن يـتطلعن إىل العـودة إىل سـوق العمـل أو        . املرتلية
 مـن حـاالت     ولتيسـري اإلحـاالت الفعالـة والتقليـل إىل أدىن حـد ممكـن             .إىل تغيري جماالت العمـل    

 خطــة متكاملــة للخدمــة املرتليــة  ٢٠٠٢مــارس عــام /عــدم تناســب الوظــائف، ُدشــنت يف آذار 
. احمللية من أجل توفري اخلـدمات الشـاملة ألربـاب عمـل خـدم املنـازل احمللـيني واملعـاد تدريبـهم                     

 يف مركــز للتــدريب علــى املهــارات ٢٠٠٢أكتــوبر عــام /كمــا اســتهل العمــل يف تشــرين األول
تقييم هذه املهارات إلجـراء تقيـيم للمهـارات العمليـة حسـب معـايري االقتـدار احملـددة                   العملية و 

. خلرجيي دورات إعادة التدريب، وكان تدريب خدم املنازل هو النشاط الرائد يف هذا الصـدد               
وهذه اخلطط مجيعها متاحة للمستحقني من املعاد تدريبـهم بصـرف النظـر عـن جنسـهم، وقـد                   

 .اء قدرات النساء والرجال يف هونغ كونغثبت أهنا مفيدة يف بن
 العمال املستوردون وخدم املنازل األجانب 

 خـادم مـن خـدم    ٢٣٦ ٠٠٠، كان هناك حنو  ٢٠٠٣يناير عام   /يف هناية كانون الثاين    - ١٩١
وقد أبدت اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد              . املنازل األجانب يعملون يف هونغ كونغ     

ويف . مــال تعــرض العمــال املهــاجرين لســوء املعاملــة والعنــف املتعلــق باخلدمــةاملــرأة قلقهــا الحت
هونــغ كونــغ، يتمتــع العمــال املســتوردون وخــدم املنــازل األجانــب مبوجــب تشــريعات العمــل  

ويطبــق تشــريع اجلــرائم وتشــريع اجلــرائم  . بــنفس احلقــوق واحلمايــة املقــررة لنظــرائهم احمللــيني  
وحيق هلـؤالء، بصـرف النظـر       . دم املنازل األجانب من العنف    املرتكبة حبق األشخاص حلماية خ    

وجيـوز هلـؤالء    .  املقدمة مـن احلكومـة     )٣٦(عن جنسيتهم، التقدم بطلبات لربنامج املعونة القانونية      
 .عندما يلتمسون اإلنصاف بشأن املنازعات العمالية أن يتقدموا بطلب لتمديد اإلقامة

ة واحلماية القانونية املرتبطة بالعمـل الـيت يتمتـع هبـا     وتشمل استحقاقات العمل القانوني    - ١٩٢
 :العمال املستوردون وخدم املنازل األجانب، شأهنم يف ذلك شأن العمال احملليني، ما يلي

احلق يف مدفوعات األجور، وأيام الراحة، وأيـام العطلـة املدفوعـة، واإلجـازة            )أ( 
 ومكافـأة هنايـة اخلدمـة،       السنوية املدفوعة، وعالوة املـرض، ومحايـة األمومـة،        

ــاهض       ــز املن ــن التميي ــة م ــة العمــل، واحلماي ــة، ومحاي ــة الطويل ــأة اخلدم ومكاف
 للنقابيني حسبما ينص تشريع العمل؛

                                                         
 .٣١٨قرة ترد تفاصيل برنامج املعونة القانونية يف الف  )٣٦( 
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الوفـاة املتصـلة بالعمـل املنصـوص عليهـا يف تشـريع             /التعويض عـن اإلصـابات     )ب( 
 تعويض املوظفني؛

ــة الســترداد األجــور املســتحقة   )ج(  ــة،  احلــق يف منحــة مالي ــام البديل ، وأجــور األي
ومكافأة هناية اخلدمة مبوجـب تشـريع محايـة األجـور يف حالـة اإلعسـار عنـد                  

 .إعسار أرباب عملهم
وأرباب العمل ملزمون بتوقيع عقود توظيـف قانونيـة مـع عمـاهلم املسـتوردين وخـدم                  - ١٩٣

 التوظيـف   ويبني العقـد بوضـوح شـروط      . املنازل األجانب لضمان حقوق هؤالء واستحقاقاهتم     
. الــيت مــن قبيــل اللقــب الــوظيفي، ومــدة العمــل، واألجــر، ومكــان العمــل، ومســتوى الســكن  

ويقضـــي العقـــد بـــأن يـــوفر أربـــاب العمـــل املســـكن والعـــالج الطـــيب اجملـــاين ورســـوم املـــرور   
واحلد األدىن لألجر املسموح به جيـب أن ُيـدرج يف عقـود توظيـف خـدم املنـازل                   . والتأشريات

وبرغم التسويات الدورية، فإن احلد األدىن ألجـر خـدم          .  استعراض منتظم  األجانب، وهو حمل  
املنازل األجانب املسموح به يف هونغ كونغ ال يزال يعـد مـن أعلـى احلـدود الـدنيا لألجـور يف            

 . املنطقة اإلقليمية
ولتلبية االحتياجات االجتماعية والترفيهية خلدم املنازل األجانـب، اسـتهلت احلكومـة             - ١٩٤

 خطة إلنشاء عدٍد من املراكز ألجلهم كي يتجمعوا فيها وميارسوا األنشـطة يف              ١٩٩٤عام  يف  
 .أيام راحتهم

وتعني إدارة املنطقة اإلدارية اخلاصة أماكن مناسبة إلنشاء هذه املراكز، وهـي تشـرف       - ١٩٥
هـان  ويتـوىل متويـل هـذه املراكـز وإدارهتـا وتعزيزهـا صـندوق باياني       . على تنفيـذ اخلطـة بأكملـها      

هونغ كونـغ االسـتئماين، وهـو هيئـة غـري سـاعية للـربح شـكلتها جمموعـة مـن رجـال األعمـال                         
ويف الوقـت احلـايل، توجـد سـتة مراكـز للنشـاط تعمـل أيـام                 . الفلبينيني العاملني يف هونغ كونغ    

ــازل         ــوح طــوال الوقــت خلــدم املن ــارة، ويوجــد مركــز مفت ــان مدرســية خمت األحــد فقــط يف مب
 .  شخص من هؤالء٣ ٩٠٠ته لنحو األجانب يقدم خدما

وهـو يتـيح طائفـة كـبرية     . واملركز املفتوح طوال الوقت يعمل سبعة أيـام يف األسـبوع           - ١٩٦
ــة، وصــالون التجميــل، وكافيتريــا، وغــرف مــزودة باحلواســيب     . مــن املرافــق، مــن قبيــل املكتب

فيـه بـرامج ثقافيـة    وعالوة على ذلك، تعقد باملركز طائفة كبرية من الدورات التدريبيـة وتـنظم        
ويلقى هذا املركز إقباالً كـبرياً مـن خـدم املنـازل األجانـب ال سـيما يف أيـام األحـد،                      . ورياضية

بينما تسـتخدم مراكـز النشـاط املفتوحـة يف أيـام األحـد فقـط بواسـطة منظمـات هـؤالء اخلـدم                        
 حتـت   ٢٩٨ إىل   ٢٩٥وتـرد يف الفقـرات      . ملمارسة أنشـطة تشـمل عـدداً كـبرياً مـن املشـتركني            

ــادرات أخــرى ترعاهــا احلكومــة ملســاعدة    ١٣املــادة  ــة ومب ــادرات أخــرى حكومي  تفاصــيل مب
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أولئك اخلدم على التكيف مع احلياة يف هونغ كونغ ولتيسري اندماجهم يف تيار احليـاة الرئيسـي                 
 .يف اجملتمع احمللي

جانـب يف   وهناك بالفعل آلية فعالة يسـتخدمها العمـال املسـتوردون وخـدم املنـازل األ               - ١٩٧
فمـن حقهـم    . التماس اإلنصاف يف حالة التعدي على استحقاقات عملهم القانونية أو التعاقدية          

التقدم مبطالبات إىل إدارة العمل الـيت تقـدم هلـم خـدمات التوفيـق اجملانيـة ملسـاعدهتم علـى حـل              
  مطالبـة تقـدم هبـا   ٢ ٦٥١، عاجلت إدارة العمل   ٢٠٠٢ويف عام   . منازعتهم مع أرباب عملهم   

. خدم منازل أجانب ومطالبتني تقدم هبما عمال مستوردون استناداً إىل خطة العمـل التكميلـي           
وإذا مل يتسن تسوية املطالبة بالتوفيق، جاز للعمـال املسـتوردين وخـدم املنـازل األجانـب إقامـة                   
دعــاوى أمــام حمكمــة العمــل أو جملــس الفصــل يف مطالبــات العمــل الصــغرى، وذلــك حســب    

 .حجم املطالبة
وجتري إدارة العمل حتقيقـا شـامالً يف كـل شـكوى بشـأن التعـدي علـى اسـتحقاقات                     - ١٩٨

 دعـوى   ٢٩، أقيمت   ٢٠٠٢ويف عام   . عمل العمال األجانب هبدف املقاضاة لضمان حقوقهم      
حبق أرباب عمل عمال مسـتوردين الهتـامهم بتـهم خمتلفـة حتـت طائلـة تشـريع العمـل وتشـريع                      

كمـا أننـا نقـيم صـالت وثيقـة مـع       .  دعوى٢٥باإلدانة يف تعويض املوظفني، وصدرت أحكام    
القنصــليات ذات الصــلة، ونتعــاون مــع مجاعــات العمــال املهــاجرين واملنظمــات غــري احلكوميــة  
اليت تقدم خدمات الدعم للعمال املهاجرين، ونشجعها على إحالـة الشـكاوى إىل إدارة العمـل                

امل إىل خدم املنـازل األجانـب وغـري ذلـك       وملعاجلة حاالت عدم دفع األجر الك     . للتحقيق فيها 
من املمارسات السيئة اليت تشمل حصول وكـاالت التوظيـف علـى عمولـة أكثـر ممـا تسـتحق،                    
أنشأت احلكومة مؤخراً فرقة عمل تشمل ممثلني إلدارة العمـل والشـرطة وإدارة اهلجـرة الختـاذ                 

 . يلإجراءات للقضاء على املمارسات غري القانونية اليت من هذا القب
وتنشر إدارة العمـل، بالصـينية واإلنكليزيـة ولغـات أخـرى عديـدة، مـواد دعائيـة عـن                     - ١٩٩

حقوق واستحقاقات العمـل املقـررة للعمـال املسـتوردين وخـدم املنـازل األجانـب، فضـالً عـن                    
وهـذه املـواد تعمـم علـى هـؤالء العمـال واخلـدم جمانـاً بعـد                  . سبل الشكوى ضد أرباب عملهم    

ظم جلسات إحاطة إعالمية هلؤالء العمال واخلدم لضمان إدراكهـم حلقـوقهم            كما تن . وصوهلم
 .والتزاماهتم املتعلقة بالعمل

وتتاح لكافة العمـال واخلـدم هـؤالء إمكانيـة احلصـول جمانـاً علـى املشـورة وخـدمات                     - ٢٠٠
ــاحلقوق      ــة بـ ــات املتعلقـ ــا خيـــتص باملعلومـ ــل فيمـ ــن إدارة العمـ ــة مـ ــاتفي املقدمـ ــار اهلـ االستفسـ

 .ستحقاقات املتصلة بعملهمواال
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وكسياسة عامة، فإنه يسمح للعامل املستورد أو خادم املنـازل األجـنيب يف حالـة إهنـاء                  - ٢٠١
عمله قبل األوان بالبقاء يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة بقيـة مـدة اإلقامـة املسـموح لـه                     

 السياسـية ال تسـتبعد عمـل        وهـذه . هبا أو ملدة أسبوعني بعد تـاريخ إهنـاء خدمتـه، أيهمـا أقصـر              
العمــال املســتوردين أو خــدم املنــازل األجانــب يف هونــغ كونــغ مــرة أخــرى بعــد عــودهتم إىل    

ويسمح بقدر مناسـب مـن      . ويتحمل رب العمل تكلفة رحلة العودة بالطائرة كاملة       . مواِطنهم
رة عنــدما يواجــه رب العمــل مــثالً حالــة إعســار؛ أو تكــون األســ  (املرونــة يف حــاالت خاصــة  

ــرتل األجــنيب      ــة خــادم امل ــى إســاءة معامل ــل عل ــوافر دلي ــة أن  )مهــاجرة، أو يت ، وجيــوز للحكوم
تتصــرف حســب تقــديرها لتســمح خلــدم املنــازل األجانــب الــذين أُهنيــت عقــودهم قبــل األوان  

، جـرت املوافقـة علـى       ٢٠٠٢ويف عـام    . بتغيري العمل دون االضـطرار إىل العـودة إىل مواطنـهم          
 ).يف املائة من جمموع الطلبات املقدمة ٧١,٦( حالة ٦ ٥١٨
وهناك تدابري مطبقة تسـمح للعمـال بالتمـاس اإلنصـاف واملسـاعدة يف حالـة معانـاهتم                 - ٢٠٢

وجيــوز للعامــل املتضــرر أن ينــهي عقــد . مــن ســوء املعاملــة أو اإليــذاء مــن ِقَبــل أربــاب عملــهم 
لـة وأن يقـدم مطالبـة يف إدارة        العمل قبل األوان دون إشعار أو احلصـول علـى أجـر األيـام البدي              

وفيمــا خيــتص خبــدم . العمــل للحصــول علــى اســتحقاقاته القانونيــة والتعاقديــة مــن رب العمــل  
املنازل األجانب، فإن من حقهم أيضاً اللجوء إىل إدارة اهلجرة وطلـب تغـيري رب العمـل علـى                   

ميـة أو مـورس العنـف       ومىت ارتقت إسـاءة املعاملـة أو األذى إىل حـد اجلر           . أساس إساءة املعاملة  
 .املتعلق باخلدمة جاز للعامل إبالغ الشرطة طلباً للمساعدة

 مرافق رعاية الطفل
ــاكن احلضــانة   ٢٠٠٢ديســمرب عــام  / كــانون األول٣١يف  - ٢٠٣ ــغ العــدد اإلمجــايل ألم ، بل

ــة  ــها  ٥٠ ٨٧٩النهاري ــاً ٢٩ ٠٦٣ مــن بين ــة حكومي ــة عــام  .  ُمعان ــغ عــدد  ٢٠٠٢ويف هناي ، بل
.  مكانـاً يتلقـى املعونـة      ١ ١١٣ مكاناً، من بينـها      ١ ٤٥٥صة للحضانة النهارية    األماكن املخص 

وهــذه املؤسســات كانــت كافيــة لتلبيــة احلاجــة إىل اخلدمــة، نظــراً الخنفــاض جممــوع األطفــال   
 ٣٥٥ ١٩٧ إىل   ١٩٩٦ طفـالً يف عـام       ٤١٢ ١٨٠مـن   ) الذين تقـل أعمـارهم عـن السادسـة        (

 بلـغ عـدد األمـاكن       ٢٠٠٣-٢٠٠٢لـك، فإنـه يف عـام        وباإلضـافة إىل ذ   . ٢٠٠١طفالً يف عام    
 .  مكان٢٠٧ ٩٠٠املتاحة برياض األطفال 

ــة        - ٢٠٤ ــت إدارة الرعايـ ــاله، ظلـ ــذكورة أعـ ــة املـ ــز العاديـ ــدمات املراكـ ــافة إىل خـ وباإلضـ
ــة خمتلــف        ــة لتلبي ــة الطفــل املتســمة باملرون ــة تنشــئ طائفــة كــبرية مــن خــدمات رعاي االجتماعي

وهنـاك  . ات للحيلولـة فعـالً دون تـرك األطفـال يف املـرتل دون رعايـة               احتياجات اآلبـاء واألمهـ    
ــاً لتقــدمي ٧٢٣ وحــدة تقــدم خــدمات رعايــة الطفــل الطارئــة، وهــي حتتــوي علــى    ٢٤١  مكان
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وجـرى توسـع شـديد يف       . رعاية الطفل القصرية األجل لألسر اليت تواجهها ارتباطـات مفاجئـة          
ح لآلبـاء واألمهـات بأخـذ أطفـاهلم مـن دور            خدمة رعاية الطفل املمتـدة السـاعات، الـيت تسـم          

 إىل ٢٠٠٠ أمــاكن يف عــام ٢١٠احلضــانة يف وقــت متــأخر بعــد انتــهاء العمــل، إذ زادت مــن  
وهـذه اخلـدمات تيسـر لآلبـاء واألمهـات قضـاء            . ٢٠٠١فرباير عـام    / أماكن يف شباط   ١ ٦١٠

. علـى الـنفس   ساعات عمل طويلة أو غـري معتـادة للحفـاظ علـى عملـهم أو لتحقيـق االعتمـاد                    
كما تنظم بعض املنظمات غري احلكوميـة دورات تدريبيـة للنسـاء املهتمـات بتـويل مهـام رعايـة          

كمـا  . الطفل وترتـب لتحقيـق التناسـب بـني املتـدربات واألسـر احملتاجـة إىل مثـل هـذه اخلدمـة                     
سـر  عززت إدارة الرعاية االجتماعية جهود الترويج املتعلقة خبدمات رعايـة الطفـل املختلفـة لأل              

ــام      ٢٠٠٢احملتاجــة يف عــام   ــة الطفــل والقي ، وذلــك بنشــر كتيــب معلومــات عــن مراكــز رعاي
 .بالدعاية عن طريق وسائط االتصال اجلماهريي

وملعاجلــة مشــكلة تــرك األطفــال يف املــرتل دون رعايــة، تعــززت جهــود تــوفري رعايــة     - ٢٠٥
فر إدارة الرعايـة االجتماعيـة      وتـو . الطفل العارضة لآلباء واألمهـات احملتـاجني إىل تلـك اخلدمـة           

الدعم لوكاالت الرعاية االجتماعية، واهليئات الكنسية، والرابطات النسـائية ورابطـات سـكان             
إلنشاء مراكـز املعونـة املتبادلـة لرعايـة الطفـل القائمـة علـى التمويـل                 ) “)٣٧(كايفونغ”(الشارع  

ــربح    ــق ال ــدم حتقي ــذايت وع ــذا القبيــل     . ال ــن ه ــز الــذي م ــدم املرك ــل العارضــة   ويق ــة الطف رعاي
ويقـوم باخلدمـة يف هـذه املراكـز اآلبـاء           .  طفـالً دون السادسـة     ١٤واإلشراف ملـا ال يزيـد علـى         

واألمهات ومتطوعون، وذلك يف صورة معونة متبادلة يف احلي، والدعم التمويلي هلـذه املراكـز               
داد اإلجيـار،  عبارة عـن إجيـار خمفـض مـن ِقَبـل هيئـة اإلسـكان علـى سـبيل املنحـة للرعايـة، وسـ                

ورسوم تدفعها إدارة الرعاية االجتماعية على أساس االسـتخدام ورهنـاً بتـوافر املـوارد، ومنحـة                 
ديسـمرب  /ويف كـانون األول   . من صندوق اليانصيب ألعمال التجهيز وشـراء األثـاث واملعـدات          

مـن بينـها تسـعة مراكـز تـديرها منظمـات            (  مركـزاً    ٢٤، بلغ جمموع هذه املراكـز       ٢٠٠٢عام  
 مركـزاً   ١٤، وهنـاك يف الطريـق       ) مركـزاً تـديرها إدارة الرعايـة االجتماعيـة         ١٥غري حكوميـة و   

 .آخر يف مرحلة اإلنشاء
 مكـان  ٦ ٠٠٠، قـدمت احلكومـة معونـات لـــ    ٢٠٠٠سـبتمرب عـام   /واعتباًر من أيلول   - ٢٠٦

إىل تـوفري   ويهدف هذه الربنامج املـدعم      . بربنامج الرعاية الالحقة للمدرسة موجودة يف اإلقليم      
اخلدمات الداعمة لألطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني السادسـة والثانيـة عشـر الـذين يعجـز                    
آباؤهم وأمهاهتم عن توفري الرعاية املناسبة هلم بعد ساعات الدراسة بسبب عمـل هـؤالء اآلبـاء            

وتشــمل اخلــدمات توجيهــات ألداء الواجــب املــرتيل، وتقــدمي  . واألمهــات أو ألســباب أخــرى

                                                         
وهـذه  . الكانتونية تعين حرفياً الناس الذين يعيشون يف شارع معـني   ” كايفونغ“كلمة  : ملحوظة  )٣٧( 

 .الكلمة تشري يف االستعمال الشائع إىل من يعيشون يف نفس احلي
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جبات، وتوفري التوجيه والتثقيف لآلباء واألمهات، واكتساب املهارات، وأنشطة اجتماعيـة           الو
 .أخرى

 خدمة دعم الرعاة
ــوا شــيخوختهم يف      - ٢٠٧ اتبعــت احلكومــة سياســة تتمثــل يف مســاعدة املســنني علــى أن حيي

 .ملرتلاجملتمع احمللي ألطول فترة ممكنة ويف متكني األسر من رعاية املسنني يف شيخوهتم با
ويقــوم برناجمنــا اخلــاص بالرعايــة الطويلــة األجــل للمســنني الضــعفاء علــى شــكلني          - ٢٠٨

ويقــوم برناجمــا . الرعايــة اجملتمعيــة والرعايــة املرتليــة: أساســيني مــن أشــكال تقــدمي الرعايــة، مهــا 
ــدعم         ــة كــبرية مــن اخلــدمات وأشــكال ال ــدمي طائف ــاً بتق ــة مع ــة املرتلي ــة والرعاي ــة اجملتمعي الرعاي

 .لمسنني وأسرهم، وذلك حسب احتياجاهتم وظروفهمل
وتقدم وحدات املسنني املتنوعة طائفة من خدمات الرعاة، من بينها نشـر املعلومـات،           - ٢٠٩

، حتتـوي كافـة     ٢٠٠٢-٢٠٠١ومنـذ عـام     . والتدريب، واملساندة العاطفية، وخـدمات الراحـة      
ومـن بينـها خـدمات      (نيني املرتليـة    وحدات الرعاية النهارية املنشأة حديثاً ووحدات خدمة املسـ        

ــة      ــة التعاقدي ــة املرتلي ــة، ودار الرعاي ــة النهاري ــة ، ووحــدة الرعاي ــة واجملتمعي ــة املعــززة املرتلي الرعاي
وإضــافة إىل . علــى خدمــة لــدعم الرعــاة باعتبارهــا عنصــراً مــن عناصــر اخلدمــة فيهــا ) للمســنني

للمســنني ســتقدم كافــة املراكــز ذلــك، فإنــه يف إطــار إعــادة تشــكيل خــدمات الــدعم اجملتمعــي  
اجملتمعية للمسنني باملقاطعات ومراكز املسنني باألحياء وأفرقة خدمات الرعاية املرتلية املتكاملـة            

وسـيجري تقـدمي هـذه      . خدمة دعـم للرعـاة أيضـاً باعتبارهـا جـزًء أساسـياً مـن عناصـر اخلدمـة                  
 .٢٠٠٣أبريل عام /اخلدمات املعززة اعتباراً من نيسان

ومن بينها خدمات الراحـة النهاريـة وخـدمات الراحـة        (جرى تعزيز خدمات الراحة     و - ٢١٠
وإدراجهــا يف كافــة دور الرعايــة املرتليــة املقامــة حــديثاً، فضــالً عــن خــدمات الرعايــة    ) املرتليــة

 .٢٠٠٢-٢٠٠١املرتلية واجملتمعية لتقدمي الغوث الطارئ للرعاة منذ عام 
ن قبيل جامعـة هونـغ كونـغ، وإدارات حكوميـة مـن          كما تقدم مؤسسات أكادميية م     - ٢١١

قبيل إدارة الرعاية االجتماعية وإدارة الصحة، ومنظمـات أخـرى مـن قبيـل هيئـة املستشـفيات،                  
 .التدريب للرعاة الرمسيني وغري الرمسيني على السواء

 
 

 األجر املتساوي للعمل املتساوي القيمة
نيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بشــأن  حتــيط احلكومــة علمــاً بتوصــية اللجنــة املع - ٢١٢

ويتمثـل موقفنـا يف   . إدراج مبدأ األجر املتساوي للعمل املتساوي القيمة يف التشـريع ذي الصـلة           
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أن تشــريع التمييــز اجلنســي يعــاجل مســألة األجــر املتســاوي للعمــل املتســاوي القيمــة، رغــم أنــه   
 جلنــة تكــافؤ الفــرص لشــن محلــة وختطــط. يرجــئ التقاضــي أمــام احملــاكم بشــأن حــاالت معينــة

إال أنـه ينبغـي قبـول الـرأي القائـل بـأن تطبيـق               . تروجيية إلقناع أرباب العمـل مبزايـا ذلـك املبـدأ          
مفهــوم األجــر املتســاوي للعمــل املتســاوي القيمــة يطــرح صــعوبات عمليــة يف ظــروف هونــغ     

. وسـطة احلجـم  كونغ، حيث تتمثل غالبية األعمال التجارية يف مؤسسات صغرية احلجـم أو مت            
وسوف حيتـاج أربـاب العمـل إىل إعـداد تصـنيف وظيفـي موضـوعي ونظـم لتحديـد املرتبـات،              

وهذه اآلثار وغريهـا مـن اآلثـار احملتملـة بالنسـبة            . وإىل توظيف أفراد مؤهلني إلدارة هذه النظم      
 . ألرباب العمل، ال سيما املؤسسات الصغرية واملؤسسات املتوسطة، تقتضي حبثاً دقيقاً

، كلفت جلنـة تكـافؤ الفـرص فريقـاً مـن البـاحثني مشـتركاً بـني عـدة             ١٩٩٧ويف عام    - ٢١٣
جامعات بإجراء دراسة جدوى بشأن تنفيذ مبـدأ األجـر املتسـاوي للعمـل املتسـاوي القيمـة يف                

وقـد تناولـت الدارسـة مواضـيع مـن قبيـل الفجـوة اجلنسـانية فيمـا خيـتص                    . ظروف هونغ كونغ  
ــالتوظيف والكســب، واملشــك   ــذ ذلــك املبــدأ،      ب الت الــيت تواجههــا الشــركات احملليــة يف تنفي

وقـد أدرجـت توصـيات التنفيـذ هـذه يف           . والطريقة اليت بفضـلها ميكـن تنفيـذه يف هونـغ كونـغ            
، وعلــى ضــوء ذلــك عقــد يف ١٩٩٢أكتــوبر عــام /تقريــر الدراســة املســتكمل يف تشــرين األول

ســاوي للعمــل املتســاوي القيمــة يف  مــؤمتر إلدخــال مفهــوم األجــر املت٢٠٠٠مــارس عــام /آذار
 مشـــترك يشـــملون ممـــثلني ٣٠٠وقـــد حضـــر ذلـــك املـــؤمتر أكثـــر مـــن  . جمـــال النقـــاش العـــام

للحكومات، وأرباب العمل، ومنظمات نسـائية، ونقابـات عماليـة، وممارسـني معنـيني بـاملوارد                
 .البشرية، وأكادمييني

ة تكـافؤ الفـرص تكليفـاً       ، وبتمويل خاص من احلكومة، أصدرت جلن      ٢٠٠١ويف عام    - ٢١٤
وانطــوت . بــإجراء دراســة بشــأن املبــدأ الســالف الــذكر هبــدف تعزيــز تنفيــذه يف هونــغ كونــغ  

املرحلــة األوىل مــن الدراســة علــى حبــث احلــال يف القطــاع العــام، بينمــا تركــز املرحلتــان الثانيــة 
 ٢٠٠١ر عـام    أكتـوب /وباإلضافة إىل ذلك، ُعقـد يف تشـرين األول        . والثالثة على القطاع اخلاص   
وقد ضم املـؤمتر فريقـاً مـن اخلـرباء، مـن اسـتراليا وكنـدا واململكـة             . مؤمتر ثاٍن بشأن املبدأ نفسه    

وقــد . املتحــدة، هبــدف التركيــز علــى املمارســات الدوليــة األفضــل يف جمــال املســاواة يف األجــر 
مارســات ســاعد  املــؤمتر املشــتركني علــى تفهــم تنفيــذ ذلــك املبــدأ يف هونــغ كونــغ بدراســة امل  

 مشـترك مـن     ٢٠٠وشـهد املـؤمتر حنـو       . اجليدة اليت وضعت هذا املبدأ موضع التنفيذ يف اخلارج        
بينهم أرباب عمل، وممارسون ألنشـطة مـوارد بشـرية، وصـناع سياسـات وناشـطون عمـاليون                  

 .وناشطون يف جمال حقوق اإلنسان



 

124 04-40803 
 

CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 

 ١٢املادة 
 املساواة يف الوصول إىل املرافق الصحية

ول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف ميـدان               تتخذ الد  - ١”
الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، احلصـول علـى                 

 .خدمات الرعاية الصحة، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة
املادة، تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة خـدمات            من هذه    ١بالرغم من أحكام الفقرة      - ٢”

مناســبة فيمــا يتعلــق باحلمــل والــوالدة وفتــرة مــا بعــد الــوالدة، مــوفرة هلــا خــدمات جمانيــة عنــد  
 .“االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة

 وضع املرأة الصحي يف هونغ كونغ 
 منتجـاً وليشـترك اشـتراكاً تامـاً يف          تعترب الصحة شرطاً أساسياً لكي يعمل الفرد عمـالً         - ٢١٥

وحســبما تــبني املؤشــرات الصــحية الرئيســية، فــإن النســاء يف هونــغ كونــغ  . احليــاة االجتماعيــة
وهــذا الفــرع يــبني الوضــع الصــحي للمــرأة ويــربز مشــكالهتا الصــحية   . يتمــتعن بصــحة جيــدة

 .اهلامة
 الوفيات وأسباهبا الرئيسية

 مقابــل معــدل وفيــات أوَّيل قــدره  ٤,٢ات اإلنــاث ، بلــغ معــدل وفيــ ٢٠٠١يف عــام  - ٢١٦
ومعـدالت الوفـاة للفئـات العمريـة املختلفـة لإلنـاث أقـل مـن         .  من السكان  ١ ٠٠٠ لكل   ٥,٠

ويف املتوسـط، تعـيش اإلنـاث فتـرات أطـول           . مثيالهتا بالنسبة للذكور يف كافة الفئـات العمريـة        
 سـنة لإلنـاث     ٨٤,٧ )٣٨( املـيالد  من فترات عيش الذكور، حيث بلغ معـدل العمـر املتوقـع عنـد             

 منخفضـاً، حيـث بلـغ    )١٩(وظل معدل وفيـات األمهـات  . ٢٠٠٢ سنة للذكور يف عام   ٧٨,٧و
 . ٢٠٠٢ مولود حي يف عام ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٤,٢
وأســباب وفيــات اإلنــاث الرئيســية الثالثــة هــي األورام اخلبيثــة، وأمــراض القلــب،          - ٢١٧

. ٢٠٠١ يف املائـة مـن جممـوع وفيـات النسـاء يف عـام       ٥٧وأمراض الشرايني املخية املتسـببة يف       
ووفيــات النســاء بســبب الســرطان معظمهــا وفيــات بســبب ســرطان الرئــة وســرطان القولــون     

ــوايل،     ــى الت ــدي، وهــي تســبب، عل ــة و٢٤وســرطان الث ــة و ٩ يف املائ ــة مــن  ٩ يف املائ  يف املائ
 .جمموع وفيات النساء بسبب السرطان

                                                         
أوردنا هنـا األرقـام املؤقتـة للعمـر املتوقـع عنـد مـيالد النسـاء وللعمـر املتوقـع عنـد مـيالد الرجـال                             )٣٨( 

 .٢٠٠٢وملعدل وفيات األمهات يف عام 
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 تشارهمعدالت اإلصابة باملرض وان
ــل األول، مــن األســباب الرئيســية أيضــاً       - ٢١٨ ــل املــرض القات ــيت متث ــة، ال تعــد األورام اخلبيث

 تشــخيص ٢٠٠٠ووفقــاً لســجل الســرطان يف هونــغ كونــغ، جــرى يف عــام   . لوفيــات النســاء
وكـان  .  يف املائـة منـها يف صـفوف النسـاء    ٤٥ حالة جديدة من حـاالت السـرطان،         ٢١ ٣٤٩

مث )  يف املائـة ١٣(األكثـر شـيوعاً بـني النسـاء يليـه سـرطان الرئـة               ) ائة يف امل  ٢٠(سرطان الثدي   
وعنــق )  يف املائــة٥(واملســتقيم واملســتقيم السِّــجمي والشــرج )  يف املائــة١٠(ســرطان القولــون 

 يف املائة من السرطانات اليت تصيب اإلناث حتـدث يف           ٣٢وقد لوحظ أن    ). يف املائة  ٥(الرحم  
 ٧الثدي واألجهزة التناسلية، بينمـا ال متثـل هـذه اإلصـابات سـوى              أماكن متصلة باجلنس، أي     
 .يف املائة تقريباً بني الرجال

ووفقـاً لدراسـة حمليـة أجريـت يف         . وتشيع أمراض القلـب بـني النسـاء يف هونـغ كونـغ             - ٢١٩
 يف  ٢،٢ يف املائـة مقابـل       ٢,٧، يقدر انتشار أمراض شرايني القلب بـني النسـاء بـــ             ٢٠٠٠عام  
 يف ١،١وفيما خيتص بضغط الدم املرتفـع، يقـدر انتشـاره بـني النسـاء بنسـبة            .  بني الرجال  املائة

 يف املائـة حسـبما أفـاد مسـح أجـري علـى صـعيد             ١٠املائة بينما النسـبة املنـاظرة لـدى الرجـال           
 .١٩٩٦اإلقليم عام 

طـر اإلصـابة    ونظراً لآلثار الطويلة األجل املترتبة على داء السكري، مبا فيها ازديـاد خ             - ٢٢٠
بأمراض القلب وأمـراض األوعيـة املخيـة والعمـى، فإنـه ميثـل شـاغالً هامـاً فيمـا خيـتص بصـحة                        

 أن معدل انتشـار داء السـكري بـني      ٢٠٠٢ويبني تقرير صادر عن دائرة الصحة يف عام         . املرأة
 . يف املائة بني الرجال٩,٥ يف املائة مقابل ٩,٨النساء يبلغ 

ومعــدل . الت الصــحة العقليــة يف االزديــاد يف هونــغ كونــغوقــد أخــذت أمهيــة مشــك - ٢٢١
االنتحار فيها مرتفـع، رغـم أن معـدل انتحـار ووفـاة الـذكور يزيـد علـى معـدل انتحـار ووفـاة                         

وتفيـد دارسـة    . إال أن العكس قـد لـوحظ بالنسـبة حملاولـة االنتحـار            .  يف املائة  ٥٠اإلناث بنحو   
 ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٦٠بان أن املعـدل كـان        بشأن حماوالت انتحار الشـ     ١٩٩٨أجريت يف عام    

كمـا أن النسـاء معرضـات لالضـطرابات النفسـية يف      .  ذكـر ١٠٠ ٠٠٠ لكـل   ٢٠أنثى مقابـل    
 يف املائـة    ١٣,٥ أن   ٢٠٠١وتقدر دراسة أجريت يف عام      . الشهور الثالثة األوىل التالية للوضع    

من شكل واحـد علـى األقـل        من النساء احلديثات الوالدة قد عانني خالل الفترة التالية للوالدة           
 . من أشكال االضطراب النفسي

وكانــت األرقــام املتعلقــة بــاألمراض املنقولــة باالتصــال اجلنســي املســجلة يف العيــادات   - ٢٢٢
وتلـك األمـراض   . املخصصة هلذه األمراض ثابتة دون تغيري تقريبـاً يف السـنوات األربـع األخـرية              

ث، وتوضح ذلك نسبة الذكور املصـابني إىل اإلنـاث   تؤثر على الذكور أكثر مما تؤثر على اإلنا       
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، كانـت اإلنـاث     ٢٠٠٢وبنهاية عـام    .  يف السنوات األربع األخرية    ١: ١,٣٥املصابات البالغة   
 أنثـى   ٢ ٠١٥ميثلن أقلية بني األفراد املصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية، إذ بلـغ عـددهن                    

 قبـل عشـر     ١: ٨ىل اإلناث أخـذت تضـيق مـن         إال أن نسبة الذكور إ    ).  يف املائة  ١٨,٧بنسبة  (
وقـد نتجـت كافـة اإلصـابات تقريبـاً يف           . ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ يف عـامي     ١: ٣سنوات لتبلـغ حنـو      

 .صفوف النساء عن عدوى يف عالقات مع اجلنس اآلخر
 السلوك املتصل بالصحة

 سـنة  ١٥ يف املائة من السكان الـذين يبلغـون مـن العمـر     ١٢,٤، كان  ٢٠٠٠يف عام    - ٢٢٣
.  يف املائـة ١٤,٨ومـن بـني هـؤالء املـدخنني يوميـاً كانـت اإلنـاث ميـثلن              . أكثر يدخنون يومياً  ف

وبرغم نقصان عدد املدخنني على مدى السنني، اجتهت الشابات بصورة متزايـدة إىل التـدخني               
 يف املائـة يف عـام   ٢,٩وزاد معدل انتشار التدخني بني اإلنـاث مـن    . يف السنوات القليلة املاضية   

ــة يف عــام ٣,٥ إىل ١٩٩٨ ــادة يف صــفوف املراهقــات، حيــث   . ٢٠٠٠ يف املائ وتركــزت الزي
 . لوحظ أن معدل االنتشار قد تضاعف خالل تلك الفترة

وزيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر التعرض جملموعـة مشـكالت صـحية مـن قبيـل          - ٢٢٤
 ١٩٩٦يف عــام ويف مســح أجــرى . أمــراض شــرايني القلــب وداء الســكري وأمــراض املفاصــل 

، تبـيَّن أن النسـاء أقـل تعرضـاً مـن الرجـال لزيـادة الـوزن                  ٢١٩وجرت اإلشارة إليـه يف الفقـرة        
إال أهنن أكثر عرضـة مـن الرجـال العتبـارهن مسينـات             )  يف املائة  ٣٢,٦ يف املائة مقابل     ٢٦,٧(
 ).  يف املائة٥,٤ يف املائة مقابل ٧(

 ميثـل عـامالً هامـاً يسـهم يف اإلصـابة بالسـمنة              ومن املسلم به أن نقص النشاط البـدين        - ٢٢٥
وتبـيَّن مـن املسـح املشـار إليـه أعـاله           . بل وباإلصابة أيضاً بارتفاع ضغط الدم واإلصابة باألذى       

 يف املائة من اإلناث ال ميارسن أيـة مترينـات، وذلـك مقابـل     ٦١ أن ١٩٩٦الذي جرى يف عام    
 . يف املائة من الذكور٥٨
غري املأمون مسؤولة عن حاالت احلمـل غـري املرغـوب وعـن أمـراض               وممارسة اجلنس    - ٢٢٦

ووفقاً ملسح تنظيم األسرة الذي أجرته رابطة تنظـيم األسـرة يف            . خمتلفة تنقل باالتصال اجلنسي   
، قــد أظهــرت النســبة العامــة للنســاء الالئــي ميارســن منــع احلمــل يف   ١٩٩٧هونــغ كونــغ عــام 

 إىل ١٩٧٧ يف املائـة يف عـام   ٧٢ك، وكانـت الزيـادة مـن     الوقت احلايل اجتاهـاً متزايـداً حنـو ذلـ         
 بالنســبة ملــن تتــراوح أعمــارهن بــني اخلامســة عشــر والتاســعة        ١٩٩٧ يف املائــة يف عــام  ٨٦

 .وكان الواقي الذكري هو الوسيلة الرئيسية ملنع احلمل. واألربعني
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 تشريع التمييز اجلنسي
ويرجـى  .  خـدمات الرعايـة الصـحية      هذا التشريع حيمـي حـق املـرأة يف احلصـول علـى             - ٢٢٧

 . من التقرير األوَّيل لالطالع على التفاصيل١١٩الرجوع إىل الفقرة 
 استراتيجية احلكومة وأهدافها

تويل حكومة منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة أولويـة عليـا لصـحة سـكاهنا، مـن                     - ٢٢٨
ومـة منـذ أمـد طويـل واملتمثلـة          ويف ظل السياسة الـيت تتبعهـا احلك       . النساء والرجال على السواء   

يف ضــمان عــدم حرمــان أي شــخص مــن العــالج الطــيب املناســب بســبب عــدم كفايــة املــوارد، 
هتدف احلكومة إىل توفري خدمات الرعاية الصحية العامة امليسرة اجليدة وبصـورة عادلـة ألفـراد     

 .اجملتمع احمللي على أساس حاجتهم إىل الرعاية الصحية
 الرعايةإمكانية احلصول على 
 اخلدمات الصحية للمرأة

تتيح احلكومـة للنسـاء مـن مجيـع األعمـار خـدمات الرعايـة الصـحية الشـاملة الوقائيـة                      - ٢٢٩
والتعزيزية والعالجية والتأهيلية، وذلك عن طريق إدارة الصحة وهيئة املستشـفيات وغـري ذلـك               

 .وهذه اخلدمات مبينة أدناه. من املنظمات الصحية املمولة حكومياً
وهلـذا القطـاع    . واخلدمات الصحية ُتستكمل خبدمات قطاع الرعايـة الصـحية اخلـاص           - ٢٣٠

دور قيم يؤديه لتوفري الرعايـة بصـورة أكثـر مرونـة يف االسـتجابة لطلبـات املرضـى، وهـو يـوفر                  
 .جمموعة أكرب من خيارات اخلدمة اليت يدفع املرضى يف مقابلها رسوماً أعلى

 ةاخلدمات الوقائية والتعزيزي
 الفحص اجلماعي الكتشاف سرطان عنق الرحم  )أ( 
ــامج فحــص مجــاعي الكتشــاف ســرطان عنــق    ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف عــام   ، سينشــأ برن

وللتخطـيط  . الرحم بـني كافـة النسـاء، وذلـك بالتعـاون مـع مقـدمي الرعايـة الصـحية اآلخـرين                  
ئاسـة  لتنفيذ برنامج الفحـص اجلمـاعي، أنشـئت فرقـة عمـل للفحـص اجلمـاعي لعنـق الـرحم بر                    

ويتوقع أن يؤدي الربنـامج إىل حتسـني        . مدير الصحة لإلشراف على التخطيط للربنامج وتنفيذه      
 .مشول الفحص اجلماعي، مما يقلل معدل اإلصابة بسرطان عنق الرحم والوفيات الناجتة عنه
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 اخلدمات املتصلة بوالدة األطفال )ب( 
نـغ كونـغ لتـأمني مسـار احلمـل      تقدم خدمات ما قبل الـوالدة ومـا بعـدها جمانـاً يف هو             

وتـوفر وحـدات أمـراض النسـاء يف املستشـفيات العامـة             . وضمان رفاه احلوامل البدين والنفسي    
ويوىل اهتمـام خـاص ودعـم    . الرعاية املتخصصة قبل الوالدة والرعاية باملستشفى ألجل الوالدة       

لالئـي يعتقـد أهنـن      وتتلقـى النسـاء ا    . خاص للنساء املعرضات خلطـر االكتئـاب الالحـق للـوالدة          
وجـرى إنتـاج منشـور تربيـة صـحية          . مصابات باكتئاب ما بعد الوالدة خدمات إحالة مناسـبة        

 . جديد وفيديو تعليمي لزيادة الوعي العام باكتئاب ما بعد الوالدة واتقائه
 رعاية الطفل )ج( 
باملعـارف  تسليماً بأمهية دور املرأة يف رعاية األسرة ال سيما األطفال، تزود األمهـات               

 برنــامج تعلــيم ٢٠٠٢وإىل جانــب ذلــك، اســتهل يف عــام . واملهــارات الالزمــة لرعايــة الطفــل
اآلباء واألمهات على صـعيد اإلقلـيم لزيـادة معـارفهم ومهـاراهتم، وبالتـايل زيـادة قـدرهتم علـى                     

ويتلقـى آبـاء    . تربية أطفال أصحاء متكيفني مع احليـاة وزيـادة ثقتـهم يف إمكـان قيـامهم بـذلك                 
أمهــات كافــة األطفــال الــذين يــزورون مراكــز صــحة األم والطفــل إرشــادات مســبقة بشــأن    و

األبــوة واألمومــة، مبــا يتناســب مــع عمــر الطفــل ومراحــل منــوه، وذلــك مــن خــالل منشــورات  
وجيــري تقــدمي تــدريب مضــاعف آلبــاء . أو مشــورة إفراديــة/إعالميــة شــاملة وحلقــات عمــل و

بكـراً دالئـل املشـكالت السـلوكية أو لآلبـاء واألمهـات             وأمهات األطفال الذين تبـدو علـيهم م       
 . الذين يواجهون مشكالت يف االضطالع بأدوار األبوة واألمومة

، بدأ تنفيذ سياسـة إرضـاع طبيعـي يف مراكـز صـحة              ٢٠٠٠أغسطس عام   /ومنذ آب  
ــي،         ــا خيــتص بتشــجيع اإلرضــاع الطبيع ــاملني فيم ــد ممارســات الع ــل لضــمان توحي األم والطف

ــة داعمــة ولتيســري  ــة بيئ ــا     . هتيئ ــع النســاء احلوامــل وأســرهن معلومــات بشــأن مزاي وتقــدم جلمي
. أو املشــورة اإلفراديــة/اإلرضــاع الطبيعــي، وذلــك عــن طريــق املنشــورات وأشــرطة الفيــديو و  

وتقدم لألمهات الراغبات يف اإلرضاع الطبيعـي توجيهـات عمليـة ودعـم، عـن طريـق املشـورة                   
 . اإلفرادية وأفرقة الدعم

 الصحة اجلنسية واإلجنابية )د( 
تتمتع النساء يف هونغ كونـغ خبدمـة املشـورة وبوصـفات طبيـة للحصـول علـى موانـع                     

 .احلمل برسوم رمزية منخفضة يف مراكز صحة األم والطفل
كما تقوم رابطة تنظيم األسـرة يف هونـغ كونـغ، وهـي رابطـة معانـة حكوميـاً، بـدور                      

وهي تـدير مثـان عيـادات لتنظـيم         . األسرة يف هونغ كونغ   هام فيما يتعلق بتوفري خدمات تنظيم       
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ــدم          ــة نســائية تق ــة، وســبعة أندي ــادة متنقل ــة صــحة الشــبان، وعي ــز لرعاي ــة مراك النســل، وثالث
وتشـمل اخلـدمات   . اخلدمات الصحية والتثقيفية واإلعالمية املتعلقة بالصحة اجلنسـية واإلجنابيـة         

راض النساء، والتجهيـز السـابق للـزواج والسـابق     تنظيم اخلصوبة والفحوص الشاملة املتعلقة بأم     
وعمــالً علـى حتســني صـحة النســاء   . للحمـل، وخـدمات ســن اليـأس، وتقــدمي املشـورة للشـبان     

 أول خدمـة يف     ١٩٩٩اجلنسية واإلجنابية، أدخلت رابطة تنظيم األسرة يف هونغ كونغ يف عـام             
املـة للنسـاء املتقـدمات يف العمـر     اإلقليم تعىن بسن اليأس وتقدم خدمة إكلينيكيـة وتثقيفيـة متك      

كمـا تـدير الرابطـة أنديـة        . هبدف تعزيز صحتهن عن طريق الفحص اجلماعي واتقـاء األمـراض          
للنساء يف مقاطعات عديدة لتعزيز تنظيم األسـرة وصـحة املـرأة والتربيـة األسـرية علـى الصـعيد                    

 .ألصحاء عيادة مسيت عيادة الرجال ا٢٠٠١وأنشئت أيضا يف منتصف عام . الشعيب
كما تتيح الرابطة التدريب يف جمـال التربيـة األسـرية والتربيـة اجلنسـية، وتـنظم أنشـطة                  

. إليصــال اخلــدمات واملعلومــات ومحــالت إعالنيــة تعزيــزاً لتنظــيم األســرة والوالديــة املســؤولة   
وعالوة على ذلك، يستدعي استمرار تدفق النساء من بر الصني وهـن يف سـن اإلجنـاب تقـدمي                   

ــ ــي    . ف املناســب واخلــدمات املناســبة التثقي ــاك يف هــذا الصــدد مشــروع جتــرييب ثالث وكــان هن
. لتقدمي التثقيف واملعلومات للوافدين حديثاً من بـر الصـني         ) ٢٠٠١ إىل   ١٩٩٨من  (السنوات  

وكان اهلدف من املشـروع تقـدمي الـدعم للنسـاء الوافـدات اجلديـدات لتشـجيع وجـود موقـف                
وفيمـا خيـتص بإهنـاء احلمـل     . ز فهم الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة      مسؤول من تنظيم األسرة وتعزي    

 مـن التقريـر األوَّيل، فـإن تشـريع اجلـرائم املرتكبـة        ١٣٣ألسباب طبية، حسبما جـاء يف الفقـرة         
حبق األشخاص ينص على قيام ممارس طيب مسـجل بإهنـاء احلمـل طبيـاً يف مستشـفى معتمـد أو                     

جالن، انطالقاً من حسـن النيـة، أن اسـتمرار احلمـل            عيادة معتمدة إذا رأى ممارسان طبيان مس      
 . ينطوي على خطر لصحة األم احلامل أو الطفل من الناحية البدنية أو العقلية

 التربية الصحية )هـ( 
تقــدم التربيــة الصــحية يف نقــاط تقــدمي خدمــة الرعايــة الصــحية للتشــجيع علــى اتبــاع    

ــاة صــحية ومكافحــة عوامــل اخلطــر الصــحية    اهلامــة الــيت مــن قبيــل الســمنة وقلــة   أســاليب حي
وإىل جانــب هــذا، تــنظم محـــالت تربيــة صــحية واســعة النطــاق ختـــدم        . املمارســة الرياضــية  

، نظمت برامج إعالنية حـول      ٢٠٠٢أغسطس عام   /ويف آب . االحتياجات اليت تنفرد هبا املرأة    
نيـات بصـحة   وقـد ُنظمـت حلقـات تدريبيـة للسـفريات املع          . األسبوع العاملي لإلرضاع الطبيعي   

املرأة لتمكني النساء من اختاذ خيارات احليـاة الصـحية ولكـي يصـبحن داعيـات صـحيات هـن                    
 . سفرية معنية بصحة املرأة١ ٧٠٠وقد جرى حىت اآلن تدريب ما يربو على . أنفسهن
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ويهدف صندوق الرعاية الصحية وتعزيز الصحة إىل مضـاعفة اجلهـود املتعلقـة بتعزيـز                
، مـنح الصـندوق     ١٩٩٩ومنذ عـام    . ض، وتوفري املساعدة ملرضى حمتاجني    الصحة واتقاء األمرا  

 مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات         ١,٩( مليون دوالر من دوالرات هونغ كونـغ         ١٤,٧٩
 مليـون دوالر مـن دوالرات       ١٧,٤٩ مشروعاً مـن مشـاريع تعزيـز الصـحة، و          ٣٨إىل  ) املتحدة

 . مشروعاً حبثيا٣٦ًإىل )  املتحدة من ماليني دوالرات الواليات٢,٢٤(هونغ كونغ 
 مكافحة التدخني )و( 
 للحـد   ١٩٨٢يف عـام    ) الصـحة العامـة   (سنَّت حكومة هونـغ كونـغ تشـريع التـدخني            

وجــدير بالــذكر أن اإلعــالن عــن الطبــاق   . مــن اســتعمال منتجــات الطبــاق وبيعهــا وتروجيهــا  
الطبــاق، ال ســيما يف ولتقليــل اســتعمال . يشــجع علــى التــدخني ويزيــد مــن اســتهالك الطبــاق  

صفوف النساء والشبان الذين تتجه معـدالت انتشـار تدخينـهم إىل الزيـادة، اقترحـت حكومـة                  
 .هونغ كونغ تعديل التشريع ملواالة تشديد القيود على اإلعالن عن الطباق والترويج له

. وإىل جانب التشريع، هناك أيضاً جهود إعالنية وتثقيفيـة ملكافحـة اسـتعمال الطبـاق               
وملسـاعدة املـدخنني علـى التوقـف عنـه،       . ما فرضـت احلكومـة ضـرائب باهظـة علـى الطبـاق            ك

ــام  ــرى يف عـ ــة    ٢٠٠١جـ ــادات العامـ ــة يف العيـ ــدخني املقدمـ ــن التـ ــة التوقـــف عـ ــز خدمـ  تعزيـ
، كـان  ٢٠٠٢ويف هنايـة عـام   . واملستشفيات، وذلك بتقـدمي عـالج لالستعاضـة عـن النيكـوتني      

جلســات املشـورة والتوقــف، وكانـت نســبة اإلنــاث    شخصـاً قــد سـجلوا أمســاءهم يف   ٤ ٨١٤
 . يف املائة١٦بينهم 

وجملس هونغ كونغ املعين بالتدخني والصحة عبـارة عـن منظمـة غـري حكوميـة تتلقـى                   
عونــاً مــن احلكومــة حلمايــة وحتســني صــحة أفــراد اجملتمــع احمللــي؛ عــن طريــق إعــالم اجلمهــور    

حبـاث املتعلقـة بسـبب االتكـال علـى الطبـاق            وتوعيته بشأن أضـرار التـدخني، واملشـاركة يف األ         
ومنع ذلك االتكال وعالجه؛ وتقدمي النصح إىل احلكومة وأية منظمات جمتمعية بشـأن املسـائل     

وقد شن اجمللس محالت إعالنيـة ومحـالت إلشـراك اجملتمـع احمللـي،              . املتصلة بالتدخني والصحة  
وقـد  .  العامة ويف أمـاكن العمـل      مع العناية بوجه خاص على تشجيع عدم التدخني يف األماكن         

وإىل جانــب . ابتكـرت بـرامج جديـدة، مـن قبيـل يــوم االمتنـاع عـن التـدخني يف مكـان العمـل          
ــي االستفســارات         ــاً ســاخناً لتلق ــاً هاتفي ــس أيضــاً خط ــدير اجملل ــة، ي ــة والتربوي ــربامج اإلعالني ال

 . ني والصحةواالقتراحات والشكاوى من أفراد اجلمهور بشأن املسائل املتصلة بالتدخ
واستجابة لدعوة منظمة الصـحة العامليـة إىل بـذل جهـود متضـافرة للتصـدي لتصـاعد                   

 اجتماعـاً لفريـق عمـل نسـائي         ٢٠٠٠اجتاه النساء إىل التـدخني يف آسـيا، عقـد اجمللـس يف عـام                
ــدخني           ــى الت ــدام عل ــن اإلق ــات م ــع النســاء والفتي ــك هبــدف من ــدخني، وذل ــين مبكافحــة الت مع
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مســابقة ”، نظــم الفريــق ٢٠٠١مــايو عــام /ويف أيــار. رار التــدخني الســليبوحلمايتــهن مــن أضــ
ــدخني      ــن الت ــب املتحــررات م ــيم عــن ســيدات املكات ــة   “البحــث العظ ــذه مســابقة موجه ، وه

 . للعامالت للترويج لرسالة اتقاء التدخني السليب يف مكان العمل
 الصحة النفسية  )ز( 
قة هونغ كونغ اإلداريـة اخلاصـة حنـو         ، أنفقت حكومة منط   ١٩٩٧يوليه عام   /منذ متوز  
 ماليـــني مـــن دوالرات الواليـــات  ٣,٠١( مليـــون دوالر مـــن دوالرات هونـــغ كونـــغ  ٢٣,٥

ــاج      ) املتحــدة  ــز إدم ــة إىل تعزي ــة الرامي ــى أنشــطة التثقيــف اجلمــاهريي واحلمــالت اإلعالني عل
قبــل اجلمهــور وقــد أنفــق حنــو نصــف هــذا املبلــغ علــى تعزيــز ت. املعــوقني يف اجملتمــع وتقبلــه هلــم

 .لألشخاص الذين شفوا من املرض العقلي أو الذين يعانون منه واألشخاص املتخلفني عقلياً
أكتـوبر مـن كــل سـنة، يـنظم مكتــب الصـحة والرعايـة واألغذيــة،       /ويف تشـرين األول  

باالشــتراك مــع املكاتــب احلكوميــة واإلدارات واهليئــات التشــريعية واملنظمــات غــري احلكوميــة،  
 على صعيد اإلقليم لتعزيز الوعي اجلماهريي بالصحة العقليـة وبإدمـاج   “صحة العقلية شهراً لل ”

ــيني الســابقني يف اجملتمــع   ــامج التثقيفــي اجلمــاهريي الســنوي يشــمل    . املرضــى العقل وهــذا الربن
إذاعيــة، وتكملــه محــالت بامللصــقات وأعمــال دراميــة تلفزيونيــة وأحاديــث  /محــالت تلفزيونيــة

ة ومنح ألرباب العمـل الطيـبني الـذين يوظفـون أشخاصـاً معـوقني، ومـا                 إذاعية وحلقات دراسي  
 .إىل ذلك
وقد أنتجت إدارة الصـحة جمموعـة متنوعـة مـن مـواد التربيـة الصـحية لتعزيـز الصـحة                      

وهـذه املـواد التثقيفيـة      . العقلية، وإحدى هذه املواد تتناول بوجه خـاص الصـحة العقليـة للمـرأة             
 للجمهور مباشـرة بـل تيسـر أيضـاً للمنظمـات األخـرى تعزيـز                الصحية ال تقدم جمرد معلومات    

املراكـز الصـحية    /وتتاح املعلومـات املتعلقـة بالصـحة العقليـة يف مجيـع العيـادات             . الصحة العقلية 
ومراكــز التربيــة الصــحية التابعــة إلدارة الصــحة، فضــالً عــن صــفحة اإلنترنــت وخــط اهلــاتف    

 ســاعة، التــابعني لوحــدة التربيــة الصــحية  ٢٤الســاخن املخصــص للتربيــة الصــحية علــى مــدى  
 .املركزية التابعة إلدارة الصحة

ــة         ــرامج تدريبي ــدى إدارة الصــحة ب ــاملني ل ــوظفي اخلــط األول الع ــدمت إىل م ــد ق وق
متعلقة بالصحة العقلية فيمـا خيـتص باملبـادئ األساسـية للتعـرف علـى املرضـى املعرضـني خلطـر                     

كما أدرجـت مـواد التعلـيم املهـين     . هارات االستشاريةاالنتحار، وإدارة حاالت االكتئاب، وامل   
على موقع اإلنترنت اخلاص بوحدة التربية الصحية املركزية لكـي يرجـع إليهـا العـاملون بـاملهن                  

 .الصحية
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 األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي )ح( 
والرجـال الـذين   ) مبـن فـيهن املشـتغالت بـاجلنس    (تقدم خـدمات جمانيـة لكافـة النسـاء         

وتــدير إدارة الصــحة مثــان عيــادات . ظنــون أهنــم مصــابون بــأمراض منقولــة باالتصــال اجلنســيي
للنســـاء املصـــابات بتلـــك األمـــراض تقـــدم الفحـــص اجلمـــاعي اجملـــاين، والعـــالج، واملشـــورة،  

 . واخلدمات التثقيفية بشأن اتقاء هذه األمراض
 اتقاء فريوس نقص املناعة البشرية )ط( 
، وهـو جملـس     )اإليـدز (ي املعين مبتالزمة نقص املناعة املكتسب       يقدم اجمللس االستشار   

معني حكومياً، مشورة بشأن السياسة العامة تتعلق بكافة جوانـب االتقـاء والرعايـة واملكافحـة                
ووحـدة اإليـدز التابعـة إلدارة الصـحة تقـدم           . اإليـدز /فيما خيتص بفريوس نقص املناعة البشـرية      

ستشاري السالف الـذكر، كمـا تـدير شـبكة مراقبـة فـريوس              دعماً خبدمات األمانة للمجلس اال    
وبـرامج اتقـاء ذلـك الفـريوس وخـدمات لرعايـة          ) وهـي شـبكة حكوميـة     (نقص املناعة البشـرية     

 .املصابني به
ويقدم اجمللس املشـورة لوضـع االسـتراتيجيات بشـأن املـرأة كمـا يـؤدي دوراً تنسـيقياً                    

واألنشـطة املتعلقـة باتقـاء      . يـدز ورعايـة مرضـاه     عن طريـق جلنـة منبثقـة عنـه هـي جلنـة اتقـاء اإل               
فريوس نقص املناعة البشرية وتعزيز الصحة للمرأة تتوالها احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة            

. اإليـدز يف براجمهـا املوجهـة للمـرأة    /واملنظمات النسائية اليت ُتدرج فريوس نقص املناعة البشرية 
إليـدز الـدعم للجهـود اجملتمعيـة املتعلقـة باتقـاء فـريوس        كما يقدم الصندوق االستئماين املعـين با    

نقــص املناعــة البشــرية ورعايــة املصــابني بــه، وذلــك بتمويــل حصــة هامــة مــن املشــاريع املتعلقــة 
 .باملرأة اليت تستهلها املنظمات اجملتمعية

، كانـت اإلنـاث ميـثلن أقليـة بـني األفـراد املصـابني نسـبتها املئويـة                   ٢٠٠٢وبنهاية عام    
 إىل  ٨إال أن نسبة الذكور إىل اإلناث أخذت بالتضـاؤل، مـن            . ٢ ٠١٥ وعدد أفرادها    ١٨,٧

وميكـن القـول أن كافـة       . ٢٠٠٢ وعـام    ٢٠٠١ يف عـام     ١ إىل   ٣ قبل عشر سنوات إىل حنـو        ١
ويشكل نقل فريوس نقص املناعـة      . النساء املصابات قد أصنب نتيجة لعالقات مع اجلنس اآلخر        

 طفـالً  ١٥، أصـيب   ٢٠٠٢ففـي هنايـة عـام       . فل سبيالً فريـداً النتشـاره     البشرية من األم إىل الط    
وتتلقـى النسـاء املشـورة مـن إدارة الصـحة بشـأن ممارسـة               . بالفريوس من أمهـاهتن املصـابات بـه       

كانـت  ،  ٢٠٠١ويف عـام    . اجلنس على حنو أسلم وإجـراء اختبـار طـوعي الكتشـاف الفـريوس             
ــثلن   ــة مــن مســتعملي خد ٢٠النســاء مي ـــروس   يف املائ ــار ذلــك الفيــ ــة اختب ـــل يف  . م ـــد أدخــ وقــ

،  اختبـار طوعي شامل الكتشاف ذلك الفريوس لدى النسـاء احلوامـل           ٢٠٠١سبتمرب عام   /أيلول
ويف السنة األوىل بعد التنفيذ، كان قـد أجـرى يف           . ملنع انتقاله إىل األطفال الذين مل يولدوا بعد       
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وكانت نسبة من اخترن عـدم      . الة إجيابية  ح ١٢ اختبار، كشفت عن     ٤٠ ٠٠٠اخلدمة العامة   
، افتـتح   ١٩٩٧ويف منتصـف عـام      .  يف املائـة   ٤املشاركة يف االختبـار منخفضـة، إذ بلغـت حنـو            

وقـد  . مركز الشريط األمحـر الـذي يقـوم بـدور مركـز التنسـيق ملـوارد التثقيـف املتعلـق باإليـدز                     
 مـع برنـامج األمـم املتحـدة        مركـزاً متعاونـاً    ١٩٩٨ديسـمرب عـام     /مسي املركـز يف كـانون األول      

وهذا املركز ُينتج مواد تثقيفيـة ودوريـات،        . اإليدز/املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     
وينظم بـرامج تدريبيـة وأنشـطة إعالنيـة موجهـة إىل عامـة اجلمهـور ومجاعـات مسـتهدفة علـى                      

تثقيـف املعـين بفـريوس      كما تقوم منظمات جمتمعية، من قبيل مركـز ال        . وجه التحديد، ومهنيني  
نقــص املناعــة البشــرية الكــائن يف كاتدرائيــة القــديس جــون، وهيئــة العمــل مــن أجــل إيصــال     
ــاء اإلصــابة       ــدور فعــال يف اتق ــغ النســائية، ب ــغ كون اخلــدمات واملعلومــات، واحتــاد مراكــز هون

 .بفريوس نقص املناعة البشرية والترويج الصحي يف النساء
قص املناعة البشرية من خالل االتصـال بـاجلنس اآلخـر،           وبازدياد معدل نقل فريوس ن     

وقـد أدرج اجمللـس االستشـاري املعـين         . ُيحتمل أن يزداد عدد النساء املصابات بذلك الفـريوس        
باإليدز ضمن جمموعة املبادئ التوجيهية إلطـار العمـل املقـرر لالسـتراتيجيات فيمـا بـني عـامي                   

ة كمنظــور ينبغــي إدراجــه يف عمليــة وضــع   ضــرورة اعتمــاد املســألة اجلنســاني٢٠٠٦ و٢٠٠٢
 .الربامج املتعلقة باتقاء ذلك الفريوس ومعاجلة املصابني به ورعايتهم

ويف السنوات املقبلة، سيزداد تعزيز الربنامج املعين باتقاء فريوس نقص املناعـة البشـرية               
 مـن املنظمـات   جهـود تبـذهلا املنظمـات النسـائية وغريهـا     ) أ: (وتوفري الرعاية للنساء عـن طريـق    

إدخـال خـدمات الـدعم وأنشـطته لصـاحل          ) ب(غري احلكوميـة الرئيسـية، بـدعم مـن احلكومـة؛            
 .النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية

 اخلدمة العالجية السيارة
يقدم القطاع العام مصفوفة شاملة من خدمات اإلسعاف العامـة، مـن بينـها خـدمات                 - ٢٣١

. ة والتخصصـية للمرضـى اخلـارجيني وإيصـال اخلـدمات واملعلومـات       الطوارئ واخلدمات العامـ   
وقد ُصممت خدمات أخصائيي أمـراض النسـاء والتوليـد لكـي تلـيب احتياجـات النسـاء بوجـه                     

 . خاص
 اخلدمة املقدمة للرتالء

 مستشفى عام، وهـذه املستشـفيات قـدمت اخلدمـة        ٤١ُتقدم خدمات الرتالء من ِقَبل       - ٢٣٢
واخلـدمات متاحـة علـى قـدم املسـاواة          . ٢٠٠١ الرتالء الذين عوجلوا يف عـام         يف املائة من   ٨٦لـ

وعلــى غــرار احلــادث بالنســبة خلــدمات اإلســعاف، فــإن خــدمات    . لكــل مــن الرجــل واملــرأة 
 .أخصائيي أمراض النساء والتوليد ُتقدم لتلبية احتياجات املرأة
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 موارد التيسري للرعاية 
ن سياسة احلكومة تتمثل يف عدم حرمان أي شخص مـن           على النحو املذكور آنفاً، فإ     - ٢٣٣

ولتلبيـة هـذا االلتـزام، تقـدم احلكومـة دعمـاً سـخياً             . العالج الطيب املناسب بسبب نقص املوارد     
ومعظـم اخلـدمات الوقائيـة      . ملختلف خـدمات الرعايـة الصـحية باسـتخدام اإليـرادات الضـريبية            

وتقدم احلكومة دعماً سخياً لرسـوم اسـتعمال   . اًوالتروجيية ُتقدم بأسعار منخفضة للغاية أو جمان      
إذ (اخلدمات الطبية العامة، مبا فيا اخلدمات املقدمة لرتالء املستشفيات وللمرضى اخلـارجيني ،              

كما توجد آلية تعفي مـن      )  يف املائة من كامل تكلفة اخلدمة      ٤ال متثل رسوم االستعمال سوى      
وقـد ازداد اإلنفـاق     .  العالجـي املـدعم بسـخاء      دفع الرسوم كل من ال يستطيع دفع هذا الرسم        

 بليـون دوالر مـن      ٢٨العام على الصـحة بصـورة مطـردة أثنـاء السـنوات اخلمـس املاضـية، مـن                   
ــغ   ــغ كون ــات املتحــدة  ٣,٥٩(دوالرات هون ــن دوالرات الوالي ــني دوالر م  يف ٢,١أي )  بالي

ن دوالر مــن دوالرات  بليــو٣٤ إىل ١٩٩٨-١٩٩٧املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف عــام  
ــغ   ــات املتحــدة  ٤,٣٦(هونــغ كون ــة مــن  ٢,٧أي )  باليــني دوالر مــن دوالرات الوالي  يف املائ

 . ٢٠٠٢-٢٠٠١الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 
ويتمتـع  . ومتوَّل نفقات الصحة يف القطاع اخلاص مما تدفعه األسر املعيشية من دخلـها             - ٢٣٤

، تتحقـق بشـراء تـأمني صـحي ممـول مـن اجليـب وبفضـل                 جزء من السكان حبماية مالية إضافية     
ووفقــاً ملســح . املزايــا الطبيــة الــيت يقــدمها رب العمــل إىل موظفيــه أو إىل أفــراد أســرة املوظــف  

املزايـا الطبيـة متماثلـة      /، فـإن معـدالت تغطيـة الـذكور واإلنـاث بالتـأمني            ٢٠٠١أجري يف عـام     
 .١حسبما يبني اجلدول رقم 

 )٪(طية بالتأمني واملزايا الطبية معدالت التغ-١اجلدول 
 الذكور اإلناث 

 ٪٢٣٪٢٥ التأمني الطيب الذي يشتريه املؤمَّن عليه
 ٪٣٠ ٪٣٠ املزايا الطبية املتصلة بالتوظيف 
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 االنتفاع باخلدمات الصحية
 مليون نزيل من مستشـفيات هيئـة        ١,٢، قرر األطباء خروج     ٢٠٠٢-٢٠٠١يف عام    - ٢٣٥

.  يف املائـة للـذكور  ٤٧ يف املائة تقريباً مـن هـذا العـدد مقابـل            ٥٣مثلث اإلناث   املستشفيات، و 
 ٩,٢ أيـام لإلنـاث و     ٦،٦وكان متوسط مدة اإلقامة لكل مريض خرج مـن املستشـفى حـوايل              

 .أيام للذكور
، كان االنتفاع بالرعاية اإلسـعافية حسـبما        ٢٠٠١ووفقاً ملسح سكاين أجري يف عام        - ٢٣٦

 . ٢يبني اجلدول 
 احلصة املئوية الستشارة األطباء، حسب اجلنس -٢اجلدول 

 النسبة املئوية لالستشارات 
 الذكور اإلناث 

  القطاع العام
 ٪٤٤٪٥٦ احلوادث والطوارئ
 ٪٤٤ ٪٥٦ العيادات التخصصية

 ٪٤٢ ٪٥٨ العيادات العامة
   القطاع اخلاص

 ٪٤٤ ٪٥٦ العيادات التخصصية
 ٪٤٥ ٪٥٥ العيادات العامة

 
وحسبما ُتظهر البيانـات، فـإن انتفـاع النسـاء خبدمـة الرعايـة الصـحية أكثـر قلـيالً مـن                  - ٣٢٧

ولــيس هنــاك دليــل يــبني أن النســاء ال يتمــتعن باملســاواة مــع الرجــال يف    . انتفــاع الرجــال هبــا 
 .إمكانية احلصول على هذه اخلدمات

 اجات الصحية اخلاصةاملعامل البارزة للخدمات املقدمة للنساء ذوات االحتي
 النساء املعوقات

تعامل النساء املعوقات يف هونغ كونغ معاملـة مسـاوية ملـا يلقـاه أي شـخص آخـر يف                     - ٢٣٨
وفيمـا خيـتص باخلـدمات      . اجملتمع فيما خيتص بإمكانية االستفادة من املرافق واخلدمات الصحية        

ال ختتلـف عـن املعاملـة الـيت تلقاهـا      املتصلة باحلمل وصحة املرأة، تعامل النساء املعوقات معاملة      
 .أي امرأة أخرى

وإضــافة إىل ذلــك، تقــدم إىل النســاء املعوقــات الرعايــة واخلــدمات املصــممة خصيصــاً  - ٢٣٩
ــل الطــيب يف         ــه، والتأهي ــاء العجــز وتقييم ــك اتق ــا يف ذل ــل، مب ــامج التأهي ــوقني مبوجــب برن للمع
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مـة املرضـى الـرتالء، كانـت هنـاك يف           وفيمـا خيـتص خبد    . املستشفيات والعيادات واملستوصفات  
 مكانـاً   ٢٢٣ شخصـاً و   ٥ ٤٢١ أمـاكن يف الُنـزل والـدور لــ         ٢٠٠٢ديسمرب عام   /كانون األول 

مــدعماً يف نــزل للمعــوقني الــذين ال يســتطيعون العــيش مســتقلني أو تعجــز أســرهم عــن تــوفري   
 أنفسهم بصـورة مناسـبة      وبالنسبة للعميان املسنني غري القادرين على رعاية      . الرعاية املناسبة هلم  

ــوفري     ــام، جــرى ت ــة واالهتم ــاجون إىل الرعاي ــذين حيت ــة أو دوٍر  ٨٩٩أو ال ــاً يف دوٍر عادي  مكان
 مكانــاً لإلقامــة ٩٨٠وفيمــا خيــتص باملرضــى العقلــيني ســابقاً، كــان هنــاك  . للرعايــة واالهتمــام

 . مكاناً بدوٍر خمصصة للراحة١ ٣٤٩الطويلة بدور الرعاية  و
دمات الدعم املهـين مـن ِقَبـل األخصـائيني النفسـيني اإلكلينيكـيني واملعـاجلني                وتقدم خ  - ٢٤٠

وتقــدم يف . بالعمــل وأخصــائيي العــالج الطبيعــي للمعــوقني يف مراكــز التأهيــل النهاريــة والُنــزل 
اجملتمع احمللي خدمات دعم من قبيل التدريب والدعم يف املرتل للمعوقني عقلياً، وحلقـة وصـل                

عقلية من أجل املصـابني سـابقاً بـاألمراض العقليـة، وخـدمات الحقـة للرعايـة         جمتمعية للصحة ال  
ملـن تقـرر خـروجهم مــن دور االسـتراحة، وخدمـة العـالج بالعمــل يف املـرتل، وشـبكة التأهيــل         

وعالوة على ذلك، تقـدم خدمـة االسـتراحة         . اجملتمعي لذوي اإلعاقة املخية أو األمراض املزمنة      
لطفل العارضة للمعوَّقني يف سن ما قبل االلتحاق باملدرسة وخـدمات           للمعوَّقني وخدمة رعاية ا   

 . ستة مراكز للموارد الوالدية، وذلك لتلبية احتياجات اخلاصة لألسر اليت تضم أفراداً معوَّقني
 الطفلة 
توفر احلكومة طائفة كبرية من اخلـدمات الصـحية املخصصـة لألطفـال مـن اجلنسـني،                  - ٢٤١

 :ومن بينها ما يلي
برنـامج شـامل لتعزيـز      : خدمات الرعاية الصحية لألطفال حىت سن اخلامسـة        )أ( 

صــحة الطفــل واتقــاء أمراضــه، يقــدم عــن طريــق مراكــز صــحة األم والطفــل  
، اسـتفاد  ٢٠٠٢ويف عـام  . لألطفال مـن حلظـة الـوالدة وحـىت سـن اخلامسـة        

ــل     ٢٠٧ ٨٦٧ ــة للطف ــن اخلــدمات الصــحية املقدم ــة م ــالً دون اخلامس .  طف
ــن  ــهم وكــان م ــداً ٥٢ ٨٩٩ بين ــاً جدي ــن   .  زبون ــغ إمجــايل املســتفيدين م وبل

  طفالً؛٧١٥ ٩٦٩اخلدمة 
تقـــدم خدمـــة الصـــحة الطالبيـــة فحوصـــاً بدنيـــة منتظمـــة، وفصـــحاً مجاعيـــاً  )ب( 

. للصحة، وتربية صحية ومشورة صحية لتالميذ املـدارس االبتدائيـة والثانويـة     
ايل لتالميــذ املــدارس ، بلــغ العــدد اإلمجــ٢٠٠٢-٢٠٠١ويف العــام الدراســي 

ــة حنــو   ــة والثانوي ــذ٩٥٠ ٠٠٠االبتدائي ــد   .  تلمي  ٨٠٠ومــن بــني هــؤالء، قُي
 يف سجالت اخلدمة الصحية الطالبية،)  يف املائة٧٩ (٧٤٩
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هناك سبعة مراكز لتقيـيم صـحة األطفـال تابعـة إلدارة            : العيادات املتخصصة  )ج( 
ن يعـانون مـن     الصحة؛ وهي تقدم تقييمات متخصصـة لصـحة األطفـال الـذي           

مشكالت النماء، منذ املـيالد وحـىت بلـوغ الثانيـة عشـر، وذلـك باتبـاع هنَـج             
 عيـادة خارجيـة متخصصـة       ١٨وهنـاك أيضـاً     . األفرقة املتعـددة التخصصـات    

 تقدم خدمات طب األطفال حتت رعاية هيئة املستشفيات؛
 ٩٤,٩، تلقــى ٢٠٠٢يف عـام  : التحصـني مـن األمــراض املعديـة ومكافحتــها    )د( 

. يف املائة من الرضع حديثي الـوالدة خـدمات يف مراكـز صـحة األم والطفـل        
وبرامج التحصني تشمل السل، وااللتهاب الكبدي من الفصـيلة بـاء، وشـلل             

، والســـعال الـــديكي، والكـــزاز، واحلصـــبة،  )اخلنـــاق(األطفـــال، والـــدفترييا 
ميـذ  وجتاوز معدل مشـول برنـامج التحصـني لتال        . والنكاف، واحلصبة األملانية  

املدارس ابتداًء من الصف االبتـدائي األول وحـىت الصـف االبتـدائي السـادس               
 ؛٢٠٠٢-٢٠٠١ يف املائة يف عام ٩٩أكثر من 

ــة األســنان  )هـ(  ــدارس فحــص      : رعاي ــة يف امل ــة األســنان املقدم ــة رعاي ــوفر خدم ت
ــة     ــدارس االبتدائيـ ــذ املـ ــرميم لتالميـ ــة والتـ ــنان للوقايـ ــالج األسـ ــنان وعـ األسـ

، ٢٠٠٢-٢٠٠١ويف السنة املدرسـية     . ذلك برسم سنوي رمزي   املقيدين، و 
وتقـدم  .  يف املائـة مـن تالميـذ املـدارس االبتدائيـة           ٨٨اشترك يف هـذه اخلدمـة       

وحــدة التربيــة الصــحية الفمويــة التابعــة إلدارة الصــحة تربيــة صــحية فمويــة    
 بوسائل خمتلفة؛

ــدز  )و(  ــة باإليـ ــق   : التوعيـ ــن طريـ ــه عـ ــدز ومكافحتـ ــاء اإليـ ــري اتقـ  التثقيـــف جيـ
ويف املـدارس يتبـع َنهـج تـدريب املــدربني،     . اجلمـاهريي واملقـررات املدرسـية   

حيث توزع مبادئ توجيهيـة ومنشـورات وكتيبـات وحزمـة تعلـم وجمموعـة               
 يتعلق باإليدز؛ للتعليم توفر مبادئ توجيهية بشأن تلقني ما

ء الصـحة   يقدم التدريب إىل سـفراء الصـحة الطالبيـة وسـفرا          : التربية الصحية  )ز( 
املدرسية لتنظيم أنشطة تربية صحية يف املدارس، وجيري تقـدمي املسـاعدة إىل             

 املدارس لتشكيل أندية صحية؛
، كـــان هنـــاك مـــا ٢٠٠٢مـــارس عـــام /يف هنايـــة آذار: خدمـــة املستشـــفيات )ح( 

مبــا فيهــا ( ســريراً باملستشــفيات خمصصــة ألمــراض الطفولــة ١ ٢٢١جمموعــه 
 .راً باملستشفيات خمصصة جلراحات األطفال سري١٥٩و) الرعاية املكثفة

 املسنات
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تتمتع املسنات، شـأهنن شـأن أي شـخص آخـر يف اجملتمـع، بإمكانيـة االسـتفادة علـى                     - ٢٤٢
واملشــكالت الصــحية العامــة للمســنات تشــمل . قــدم املســاواة مــن املرافــق واخلــدمات الصــحية

 والســرطان، وهبــوط الســكتة، والعــدوى الصــدرية، وشــروخ عظــم الفخــذ، وهبــوط القلــب،  
األعضاء التناسلية؛ وهذه أمراض تقدم هيئة املستشفيات ألجلها مصـفوفة شـاملة مـن خـدمات          

وملعاجلـة املشـكالت الصـحية اخلاصـة        . العالج الداخلي واخلارجي وخدمات اإلرشاد اجملتمعـي      
 خــدمات صــحة املســنني ١٩٩٨الــيت يواجههــا املســنون، أنشــأت إدارة الصــحة أيضــاً يف عــام  

عزيز الرعايـة الصـحة األوَّليـة للمسـنني هبـدف حتسـني قـدرهتم علـى الرعايـة الذاتيـة وتشـجيع                       لت
وقـد  . املعيشة الصحية وتعزيـز دعـم الرعـاة عمـالً علـى بلـوغ احلـد األدىن مـن املـرض والعجـز                      

 مركـزاً لصـحة املسـنني تـرتبط بـاملراكز اإلداريـة       ١٨ فريقاً  صحياً زائراً و١٨حتقق هذا بفضل   
 . ة عشرالثماني
وهـي ختـرج    . وتتعاون األفرقة الصحية الزائرة مـع مقـدمي خـدمات املسـنني اآلخـرين              - ٢٤٣

إىل اجملتمع احمللـي وأمـاكن الرعايـة املرتليـة لنشـر معلومـات بشـأن الشـيخوخة املقترنـة بالصـحة                      
وتقدم املشورة املهنية إىل مقدمي اخلدمات، وتقدم الدعم والتدريب للرعـاة، وتقـدم التحصـني               

أمــا مراكــز صــحة املســنني، فإهنــا تعــاجل احتياجــات  . للمســنني الــذين يعيشــون يف دور الرعايــة
املســنني الصــحية املتعــددة بتــوفري اخلــدمات الوقائيــة والتروجييــة والعالجيــة ملــن بلغــوا اخلامســة    
ــاء         ــيت تشــمل أطب ــددة االختصاصــات ال ــة املتع ــج األفرق ــتعمال َنه ــا، باس والســتني أو جتاوزوه

ــاجلني       وممرضــني و ــيني ومع ــاجلني طبيع ــة وأخصــائيني نفســيني أكلينيكــيني ومع أخصــائيي تغذي
 مسـنني، كانـت     ٤٢ ٤١٠، كانت سجالت هذه املراكز تضم أمساء        ٢٠٠١ويف عام   . بالعمل

وقد اضـطلع هـذان النوعـان مـن املؤسسـات بأنشـطة تروجييـة               .  يف املائة  ٦٥نسبة النساء بينهن    
وهـذه األنشـطة رمبـا تكـون أحاديـث          . مستهدفة بعينـها  صحية خمصصة لتلبية احتياجات فئات      

أو مجاعات مساندة أو تدريب على اكتساب املهارات، ملعاجلة مشكالت صـحية متنوعـة مـن                 
بينها املشـكالت الـيت تنفـرد هبـا النسـاء أو تشـيع يف صـفوفهن، مثـل سـرطان الثـدي وسـرطان                         

 .املخ، وهشاشة العظام، والسلس البويل
 
 

 خدرات مسيئو استعمال امل
تدير إدارة الصحة برامج عيادات خارجية لصيانة مستوى امليثادون فضالً عـن عـالج               - ٢٤٤

 عيـادة ميثـادون يف   ٢٠وهناك يف الوقت احلايل   . اإلدمان ملسيئي ومسيئات استعمال املخدرات    
وخـدمات املشــورة يف  . هونـغ كونـغ تعمـل يوميـاً، مبـا يف ذلــك أيـام األحـد والعطـالت العامـة         
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وبــذلك متثــل . ت امليثــادون تقــدمها مجعيــة معاونــة وتأهيــل مســيئي اســتعمال املخــدرات عيــادا
ــة املرضــى إىل هيئــات العــالج والتأهيــل األخــرى عنــد      ــادون حلقــة اتصــال إلحال عيــادات امليث

 . الضرورة
وهـي  . وتوفر اجلمعيـة املـذكورة اخلـدمات ملسـيئي اسـتعمال املخـدرات مـن اجلنسـني                 - ٢٤٥

امــة مســيئات اســتعمال املخــدرات، وتقــدم بــرامج معاجلــة اإلدمــان والتأهيــل تــدير مركــزين إلق
وخبالف املشورة، تقدم املراكـز أيضـاً إىل املتـرددين عليهـا دروسـاً يف               . ملختلف الفئات العمرية  

وهناك برنـامج آخـر موجـه إىل األسـرة إلعـداد املرضـى              . التعليم العام ودورات للتدريب املهين    
كمـا ُيقـدم تـدريب علـى املهـارات الوالديـة وتـدريب علـى إدارة           .  أسرهم الرتالء لالندماج مع  

 . األسر املعيشية
وميثــل الــدعم األســري والقبــول العــام مــن جانــب اجملتمــع عــاملني هــامني للنجــاح يف   - ٢٤٦

ولـذلك، تشـجع املراكـز دائمـاً        . وصول مسيئي استعمال املخدرات إىل االمتنـاع عـن تعاطيهـا          
عليهـا علـى مداومـة االنضـمام إىل مجاعـات املسـاعدة الذاتيـة عمـالً علـى                   من سبق هلـم التـردد       

ولتلبيـة حاجـة املتـرددات الشـابات الـاليت          . حتقيق املساندة املتبادلة للبقاء بعيـداً عـن املخـدرات         
لــديهن أطفــال رضــع أو أطفــال جتــاوزوا تلــك املرحلــة، ُتقــدم اجلمعيــة الســالفة الــذكر حجــرة   

كما ختطط اجلمعيـة السـتخدام أخصـائيني        . ؤالء األمهات الشابات  مستقلة يف أحد مراكزها هل    
 .نفسيني إكلينيكيني ملواالة تعزيز خدماهتم

ــتعمال       - ٢٤٧ ــئن اسـ ــي يسـ ــابات الالئـ ــدمات إىل الشـ ــوفري اخلـ ــة لتـ ــة أولويـ ــنح احلكومـ ومتـ
وخبـــالف اخلـــدمات املـــذكورة أعـــاله، شـــرعت إدارة املنطقـــة واملنظمـــات غـــري   . املخـــدرات
 :يف سلسلة تدابري وخدمات على النحو املبني أدناهاحلكومية 
، شــرعت إدارة الرعايــة االجتماعيــة يف تقــدمي  ١٩٩٨مــارس عــام /منــذ آذار )أ( 

العون ألربع هيئات طوعيَّة غري طبيـة لتقـدمي العـالج والتأهيـل للـتخلص مـن                 
املخدرات، عن طريق جمموعة برامج مثل الربامج املستندة إىل الـدين، ودعـم        

ومــن بــني هــذه اهليئــات مجعيــة  . اء، واملشــورة املكثفــة، ومــا إىل ذلــك النظــر
ــة الفجــر احملــدودة، ومهــا تقــدمان      ــة عملي ــة للخــدمات وهيئ ــاس اخلريي بارناب

 العالج والتأهيل ملسيئات استعمال املخدرات؛
كما يدير عدد من املنظمات الـال حكوميـة غـري املعانـة جمموعـة متنوعـة مـن                    )ب( 

ــالج والت  ــرامج الع ــل ملســيئات اســتعمال املخــدرات  ب ــات  . أهي ــذه املنظم وه
تشمل مركز وو أوي املسيحي، ومجعية القديس سـتيفن، ورابطـة ِزنـغ ِشـنغ              

 املسيحية، وهيئة ميشن آرك؛
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ــة املتعلقــة خبــدمات عــالج وتأهيــل مســيئي اســتعمال      )ج(  وتقضــي اخلطــة الثالثي
، الــــيت تنســــقها شــــعبة   )٢٠٠٢-٢٠٠٠(املخــــدرات يف هونــــغ كونــــغ   

ولــذلك يتعــيَّن علــى   . ملخــدرات، بإنشــاء بــرامج عــالج خمصصــة للمــرأة     ا
اإلدارات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية أن تنشط لبحث التـدابري           

 املمكن اختاذها ملعاجلة مشكلة الشابات الالئي يسئن استعمال املخدرات؛
أت مجعيـة  ويف إطار الدعم املقدم مـن صـندوق القضـاء علـى املخـدرات، بـد           )د( 

 مشـروعاً   ٢٠٠١أكتـوبر عـام     /بارناباس اخلرييـة للخـدمات يف تشـرين األول        
 ويهـدف إىل تقـدمي برنـامج        “مقهـى زهـرة عبـاد الشـمس       ”ملدة سنتني امسـه     

لصـــاحل املـــرأة الـــيت تســـئ اســـتعمال املخـــدرات، بتـــوفري املشـــورة والعـــالج  
 ذلك؛اجلماعي، والتدريب على احلاسوب، واألنشطة التروحيية وما إىل 

وعلــى ســبيل املتابعــة للتقريــر املتعلــق باســتعراض برنــامج العــالج بامليثــادون،   )هـ( 
خصصت احلكومة مـوارد إضـافية جلمعيـة معاونـة وتأهيـل مسـيئي اسـتعمال                

، لتعزيــز خــدمات الــدعم للمرضــى ٢٠٠٣-٢٠٠٢املخــدرات، اعتبــاراً مــن 
 .ضاتالذين ُيعاجلون بامليثادون، ال سيما املرضى الشبان واملري

وبفضل اجلهود املشـتركة السـالفة الـذكر الـيت بذلتـها اإلدارات احلكوميـة واملنظمـات               - ٢٤٨
غــري احلكوميــة املعنيــة بــاألمر، اخنفــض عــدد الشــابات الالئــي يســئن اســتعمال املخــدرات مــن   

 .٢٠٠٢ يف عام ٩٤٦ إىل ٢٠٠٠ يف عام ١ ٢١١
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 ١٣املادة 
 والثقافيةاملرأة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية 

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف اجملــاالت   ”
األخــرى للحيــاة االقتصــادية واالجتماعيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس املســاواة بــني الرجــل   

 : واملرأة، نفس احلقوق، وال سيما
 احلق يف االستحقاقات العائلية؛ )أ( 
صول علـى القـروض املصـرفية، والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك               احلق يف احل   )ب( 

 من أشكال االئتماين املايل؛
ــع      )ج(  ــاب الرياضــية ويف مجي ــة واأللع احلــق يف االشــتراك يف األنشــطة التروحيي

 .“جوانب احلياة الثقافية
 الضمان االجتماعي: االستحقاقات العائلية

مات الرعايـة االجتماعيـة ومؤسسـاهتا       يوجد لدى هونغ كونغ نظام شديد التطور خلد        - ٢٤٩
وتتمثـل سياسـية احلكومـة يف جمـال الضـمان االجتمـاعي يف            . يضارع أي نظام موجود يف آسيا     

ــاً واملســـنون     تلبيـــة االحتياجـــات األساســـية واخلاصـــة للمحـــرومني، مبـــن فـــيهم الضـــعفاء ماليـ
الكامـل علـى    وهذا يتحقق بفضل نظام ضمان اجتماعي شامل يدار ب        . واملصابون بعجز جسيم  

ويف هذا النظـام َمعلَمـان بـارزان ميـوالن مـن اإليـرادات العامـة مهـا                  . أساس عدم دفع مسامهات   
وميكــن أن . خطـة مسـاعدة الضـمان االجتمــاعي الشـاملة وخطـة بــدالت الضـمان االجتمـاعي       

يتلقــى الشــخص إمــا مســاعدات مبوجــب خطــة مســاعدة الضــمان االجتمــاعي الشــاملة، وإمــا   
ويتمتــع كافــة املقــيمني يف هونــغ كونــغ، .  بــدالت الضــمان االجتمــاعيبــدالت مبوجــب خطــة

بصرف النظـر عـن جنسـهم أو عـرقهم أو دينـهم، بإمكانيـة احلصـول علـى قـدم املسـاواة علـى                         
وبـــرغم اخنفـــاض ســـعر الضـــريبة وضـــيق القاعـــدة الضـــريبية يف هونـــغ  . الضـــمان االجتمـــاعي

 ميكنـها أن تسـاعد الضـعفاء ماليـاً علـى            ، ما برحت احلكومة توفر شبكة أمان مناسـبة        )٣٩(كونغ
ومتثــل نفقــات خطــة مســاعدة الضــمان االجتمــاعي   . تلبيــة احتياجــاهتم األساســية والضــرورية 

 . يف املائة من النفقات احلكومية املتكررة١١الشاملة وخطة بدالت الضمان االجتماعي معاً 
 

                                                         
 مليــون نســمة وعــدد املــوظفني ١,٢، قُــِدر عــدد دافعــي الضــرائب بنحــو ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف عــام   )٣٩( 
 . ماليني نسمة٦,٨ويبلغ عدد السكان الكلي حنو .  ماليني نسمة٣,٢بنحو 
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 اإلنفاق احلكومي على الضمان االجتماعي
 مليـون دوالر مـن      ١٩ ٧٩٨ املالية، أنفقت احلكومـة إمجـاالً        ٢٠٠٢-٢٠٠١يف سنة    - ٢٥٠

علـى الضـمان    )  مليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة         ٢ ٥٣٨(دوالرات هونغ كونغ    
 مليــون دوالر مــن دوالرات هونــغ كونــغ    ٢٢ ٤١٧االجتمــاعي، وزادت هــذا اإلنفــاق إىل   

وذلـك ميثـل    .  املاليـة  ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف سنة   )  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ٢ ٨٧٤(
 يف املائــة مــن النــاتج احمللــي ١,٨ يف املائــة مــن جممــوع اإلنفــاق احلكــومي املتكــرر املقــدر و ١١

 املاليـة إىل  ١٩٩٢-١٩٩١ووصل املبلغ املناظر فيما يتعلق بسـنة       . اإلمجايل املتنبأ به لتلك السنة    
ر مـن دوالرات الواليـات       مليـون دوال   ٤٨٠( مليون دوالر من دوالرات هونغ كونغ        ٣ ٧٤٦
 يف املائـة مـن النـاتج        ٠,٥ يف املائة من جممـوع اإلنفـاق احلكـومي املتكـرر و            ٥,٣، أي   )املتحدة

ومبعـىن أخـر، فقـد زاد اإلنفـاق احلكـومي علـى الضـمان االجتمـاعي يف العقـد                    . احمللي اإلمجـايل  
 .املاضي مبعدل أربعة أمثال

يد على خطة مساعدة الضمان االجتماعي الشـاملة        والواقع أننا لكي نليب الطلب املتزا      - ٢٥١
ــنة  ــنا يف سـ ــاً قـــدرها  ٢٠٠٣-٢٠٠٢التمسـ ــاداً تكميليـ  مليـــون دوالر مـــن ٢٥٠ املاليـــة اعتمـ

مــن جلنــة املاليــة  )  مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ٣٢(دوالرات هونــغ كونــغ 
 . مليون دوالر١٦ ٠٠٠باجمللس التشريعي لكي تضاف إىل االعتماد األصلي البالغ 

 خطة مساعدة الضمان االجتماعي الشاملة
توفر هذه اخلطـة شـبكة أمـان ملـن يعجـزون، ألسـباب مـن قبيـل تقـدم العمـر والعجـز                        - ٢٥٢

واملــرض والبطالــة وقلــة الكســب واالنفــراد بإعالــة األســرة، عــن متويــل االحتياجــات املعيشــية     
مي مسـاعدة للنسـاء املشـاركات أساسـاً         وتشمل املساعدة املقدمة مبوجب اخلطة تقـد      . األساسية

يف رعاية أفـراد األسـرة الصـغار أو املسـنني أو العجـزة يف املـرتل وال يسـتطعن بالتـايل احلصـول                        
كمــا ميكــن للمطلقــات العــاجزات عــن احلصــول علــى نفقــة كافيــة مــن أزواجهــن . علــى عمــل

 .السابقني التقدم بطلبات للحصول على مساعدة من اخلطة
فهـي تقـدم املسـاعدات      . طة تشترط دراسة املوارد املتاحـة لطالـب املسـاعدة         وهذه اخل  - ٢٥٣

. النقديــة ملتلقيهــا حــىت مســتوى معــني كــي يلبــوا احتياجــات معيشــتهم األساســية والضــرورية   
وباإلضافة إىل ذلك، حيق لكافة املستفيدين من تلك اخلطة احلصول علـى عـالج طـيب جمـاين يف       

ــة  ــادات العام ــة كــانون األول . املستشــفيات أو العي ــام  /ويف هناي ، كــان حنــو  ٢٠٠٢ديســمرب ع
 ٥٢وكانـت اإلنـاث ميـثلن حنـو         .  شخص يتلقون املساعدات مبوجب تلـك اخلطـة        ٤٦٧ ٠٠٠

 .يف املائة من هؤالء
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واســتجابة للقلــق اجلمــاهريي املتصــاعد بشــأن ســرعة النمــو الســريع يف عــدد طــاليب      - ٢٥٤
وللحاجـة إىل اتقـاء ظهـور العقليـة االتكاليـة، نفـذت             املساعدة يف إطار تلك اخلطة ويف نفقاهتـا         

 حزمـة مـن تـدابري السياسـة العامـة، مـن بينـها خطـة         ١٩٩٩يونيه عام / حزيران ١احلكومة منذ   
دعم االعتماد على النفس ، هبدف تشجيع متلقي مساعدات اخلطة العاطلني القـادرين جسـدياً        

 .عتماد على النفسعلى إعادة االلتحاق بالقوة العاملة والتحول إىل اال
برنــامج مســاعدات : وتتــألف خطــة الــدعم لالعتمــاد علــى الــنفس مــن برنــاجمني، مهــا  - ٢٥٥

وكجـزء مـن اخلطـة، نقـدم أيضـاً حـافزاً يتمثـل يف               . التوظيف الفعال، وبرنامج العمـل اجملتمعـي      
إغفــال جــزء مــن دخــل املســتفيد مــن خطــة مســاعدة الضــمان االجتمــاعي الشــاملة، وذلــك       

وبتـوفري اخلدمـة الشخصـية يف إطـار برنـامج      . لى العثور على عمـل ومداومـة العمـل     لتشجيعه ع 
مســاعدات التوظيــف الفعــال، يتيســر للمشــتركني فيــه الوصــول إىل أحــدث املعلومــات املتعلقــة 
بــالتوظيف، وفــرص التــدريب وإعــادة التــدريب وغــري ذلــك مــن اخلــدمات الداعمــة أو بــرامج   

ــور علــى عمــل   ــامج العمــل اجملتمعــي املســتفيدين    .مســاعدات التوظيــف للعث  كمــا يســاعد برن
العاطلني على اكتساب عادة العمـل، وحيسـن مـن قـدرهتم علـى االخـتالط بـاجملتمع ويزيـد مـن           
احتــرامهم لــذواهتم وثقتــهم بأنفســهم، ممــا ميهــد الســبيل أمــام التوظيــف مســتقبالً بالترتيــب          

 . للحصول على عمل جمتمعي غري مأجور
 يف املائـة مـن   ٨٠، كانـت النسـاء ميـثلن    ٢٠٠٢ديسـمرب عـام   /ون األولويف هناية كـان    - ٢٥٦

ــق خطــة         ــاً عــن طري ــاً حكومي ــذين يتلقــون دعمــاً مالي ــاوات ال ــاء العــزاب واألمهــات العزب اآلب
وتتلقى أسر عديدة أرباهبا من اآلبـاء العـزاب واألمهـات           . مساعدة الضمان االجتماعي الشاملة   

وملساعدة أمثال هـؤالء    . املساعدة إىل جانب العون املايل    العزباوات أشكاالً أخرى من الدعم و     
ممن يتلقون مساعدات مـن تلـك اخلطـة ولـديهم أطفـال صـغار علـى أن يزيـدوا مـن اعتمـادهم                        

ــدأ يف آذار    ــع، ب ــدجموا يف اجملتم ــى أنفســهم وين ــام  /عل ــارس ع ــذ مشــروع ٢٠٠٢م ــاء ” تنفي إهن
دات التوظيـف وخـدمات أكثـر       وهذا املشـروع يتـألف مـن برنـامج طـوعي ملسـاع            . “االستبعاد

تركيــزاً وأفضــل تنســيقاً تشــمل ترتيبــات معــززة لرعايــة الطفــل وتربيــة أســرية وبــرامج داعمــة    
وكجزء من هذا املشروع، ُيسمح بزيـادة حصـة الـدخل الـيت يغـض النظـر                 . وخدمات إرشادية 

ــزا       ــاء الع ــها شــهرياً يف إطــار خطــة مســاعدة الضــمان االجتمــاعي الشــاملة بالنســبة لآلب ب عن
واألمهات العزباوات الذين يعولون أطفاالً صغاراً وذلـك لزيـادة حتفيـزهم علـى احلصـول علـى                  

، كـان قـد اشـترك يف هـذا املشـروع          ٢٠٠٢ديسـمرب عـام     /وحبلول كانون األول  . عمل مأجور 
 . من اآلباء العزاب واألمهات العزباوات٢ ٣٩٧
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جتماعي الشاملة، جيـب    ولكي حيق للشخص االستفادة من خطة مساعدة الضمان اال         - ٢٥٧
ولكـن جيـوز ملـدير الرعايـة االجتماعيـة أن يعفـي             . أن يتوافر لديه شرط اإلقامة املـبني يف اخلطـة         

والبد أيضـاً أن تتـوافر يف مقـدم الطلـب           . مقدم الطلب من هذا الشرط يف حالة املشقة احلقيقية        
ــترط   . الشــروط املتعلقــة بفحــص الــدخل وفحــص األصــول      أن يقــوم وإضــافة إىل ذلــك، ُيش

البالغون مـن املـتعطلني أو العـاملني بعـض الوقـت ولكـن بوسـعهم العمـل كـل الوقـت بالبحـث               
هبمــة عــن عمــل مــأجور وأن يشــتركوا يف خطــة دعــم االعتمــاد علــى الــنفس كشــرط لتلقــي     

 .املساعدة
وتتضمن خطـة مسـاعدة الضـمان االجتمـاعي الشـاملة معـدالت قياسـية خمتلفـة لتلبيـة              - ٢٥٨

عيشة اليومية، اليت من قبيل الغذاء والوقود واإلضاءة وامللـبس واألحذيـة، ملختلـف              احتياجات امل 
وإضــافة إىل ذلــك، يــدفع مبلــغ تكميلــي ســنوي طويــل األجــل للمســنني أو . فئــات املســتفيدين

العاجزين أو املشهود هلـم طبيـاً بسـوء الصـحة والـذين يتلقـون املسـاعدة بصـورة مسـتمرة ملـدة                       
كمــا يــدفع مبلــغ تكميلــي  . لــك الســتبدال الســلع املرتليــة واملعمــرة  شــهراً، وذ١٢تربــو علــى 

شهري لآلباء العزاب واألمهات العزباوات تقديراً للمصاعب اخلاصة الـيت يواجهوهنـا يف إعالـة               
 .أسرهم دون دعم من الزوجات أو األزواج

وإىل جانب هـذه املـدفوعات، هنـاك مـدفوعات أخـرى يف صـورة مـنح خاصـة ُتـدفع               - ٢٥٩
ية اإلجيار ورسوم املياه واملصروفات املدرسية ورسـوم مراكـز رعايـة الطفـل ونفقـات دفـن                 لتغط

ــاً بســوء الصــحة     . املــوتى كمــا حيــق للمســتفيدين مــن املســنني أو العجــزة أو املشــهود هلــم طبي
احلصول على منح خاصة أخرى لتلبية احتياجاهتم اخلاصة اليت من قبيـل مـا يوصـي بـه األطبـاء                    

 . اصة وأجهزة طبيةمن نظم غذائية خ
 خطة بدالت الضمان االجتماعي

ــة          - ٢٦٠ ــن أجــل تلبي ــدياً للمصــابني بعجــز شــديد وللمســنني م ــدالً نق ــة ب ــذه اخلط ــوفر ه ت
وهـذه اخلطـة تشـمل بـدل الشـيخوخة          . االحتياجات اخلاصة الناشئة عن العجـز أو الشـيخوخة        

 ســنة أو أكثــر ٦٥مــر وبــدل العجــز وتــوفر بــدالت شــهرية مقطوعــة للمســنني البــالغني مــن الع
، كـان هنـاك   ٢٠٠٢ديسـمرب عـام   /ويف هناية كـانون األول   . ولألشخاص املصابني بعجز شديد   

 .  شخص يتلقون بدالت مبوجب هذه اخلطة٥٦١ ٠٠٠
 بدل الشيخوخة

يف الوقــت احلــايل، ميكــن للمســنني احملتــاجني إىل مســاعدات ماليــة أن يتقــدموا بطلــب  - ٢٦١
ومـن ناحيـة أخـرى      . مسـاعدة الضـمان االجتمـاعي الشـاملة       للحصول على مساعدة من خطـة       

 سـنة أو أكثـر ملسـاعدهتم        ٦٥يوفر بـدل الشـيخوخة بـدالً شـهرياً للمسـنني البـالغني مـن العمـر                  
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ديسـمرب عـام   /ويف هنايـة كـانون األول    . على تلبية االحتياجات  اخلاصة الناشئة عن الشـيخوخة        
 يف  ٥٦ومتثـل املسـنات حنـو       . لبـدل  شخص يتلقـون هـذا ا      ٤٥٥ ٧٠٠، كان هناك حنو     ٢٠٠٢

 مـن   ١٧٠ ٠٠٠، كـان حنـو      ٢٠٠٢ويف هنايـة كـانون األول عـام         . املائة ممن يتلقون هذا البدل    
أي (املستفيدين من خطة مساعدة الضمان االجتماعي الشاملة ممن بلغـوا السـتني أو جتاوزوهـا                

 مسـن ممـن بلغـوا       ٦٢٦ ٠٠٠وبوجه عام، فإن حنـو      ).  يف املائة من كافة املستفيدين     ٣٦,٥حنو  
الستني أو جتاوزوها كانوا يتلقون مدفوعات ضمان اجتماعي مبوجب خطة مسـاعدة الضـمان              

 يف املائـة مـن جممـوع الـذين بلغـوا            ٦١وقد مثلـوا حنـو      . االجتماعي الشاملة أو بدل الشيخوخة    
ويف . وهـا  يف املائة من جمموع الذين بلغوا اخلامسة والسـتني أو جتاوز           ٧٧الستني أو جتاوزوها و   

 بليـــون دوالر مـــن ١١,٨، سيســـتخدم مـــا ُيقـــدر جمموعـــه بــــ  ٢٠٠٣-٢٠٠٢الســـنة املاليـــة 
لتـوفري املسـاعدة   )  بليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة         ١,٥١(دوالرات هونغ كونغ    

 .املالية للمسنني من خالل خطة مساعدة الضمان االجتماعي الشاملة وبدالت الشيخوخة
 بدل العجز 

يــدفع بــدل العجــز إىل املقــيمني يف هونــغ كونــغ بكافــة أعمــارهم الــذين صــادقت          - ٢٦٢
السلطات الطبية املعترف هبا على معاناهتم من عجز مكافئ عموماً لفقد القـدرة علـى الكسـب        

ــاً  ــداً كليـ ــتفيدين   . فقـ ــوارد املسـ ــه فحـــص مـ ــترط فيـ ــدل ال يشـ ــذا البـ ــانون  . وهـ ــة كـ ويف هنايـ
ــام  /األول ــو  ٢٠٠٢ديســمرب ع ــان حن ــدل   ١٠٥ ٣٠٠، ك ــذا الب ــون ه ــت .  شــخص يتلق وكان

 .  يف املائة من هؤالء٥١املستفيدات ميثلن 
 معدالت الضمان االجتماعي

جيري تعديل املعدالت القياسية يف إطار خطـة مسـاعدة الضـمان االجتمـاعي الشـاملة                 - ٢٦٣
ــالرجوع إىل حتركــات املؤشــرات الســعرية ملســاعدات      وخطــة بــدالت الضــمان االجتمــاعي ب

، ظلـت املعـدالت القياسـية    ١٩٩٩ورغم االنكماش املستمر منذ عـام     . )٤٠(ان االجتماعي الضم
وملراعـاة تراجـع التضـخم ومـا تـاله مـن انكمـاش مسـتمر يف                 . للخطتني السالفيت الذكر جممـدة    

 يف املائـة    ١١,١السنوات القليلة املاضية، هنـاك جمـال لتسـوية املعـدالت القياسـية تنازليـاً بنسـبة                  

                                                         
واإلحصــاء خصيصــاً املؤشـر الســعري ملســاعدات الضـمان االجتمــاعي تعــده شـهرياً إدارة التعــداد      )٤٠( 

االنكماش وفقاً ألمناط إنفاق األسر املعيشية املسـتفيدة مـن خطـة مسـاعدة الضـمان االجتمـاعي          /لقياس التضخم 
وهو يتألف من نفس البنود اليت يتألف منها مؤشر أسعار املستهلكني، فيما عـدا البنـود املشـمولة مبـنح                    . الشاملة

وتستخدم حتركات املؤشر كمرجعية    ). مثل اإلجيار (الشاملة  خاصة يف إطار خطة مساعدة الضمان االجتماعي        
إلجراء تسويات يف معدالت الدفع القياسية خلطة مساعدة الضمن االجتماعي الشاملة وخطـة بـدالت الضـمان                 

 .االجتماعي من أجل مراعاة التغريات احلادثة يف األسعار
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 على القـدرة الشـرائية املقصـودة أصـالً لالسـتحقاقات مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات                    دون التأثري 
 .األساسية والضرورية

ولذلك، قررت احلكومة تعـديل املعـدالت القياسـية مبوجـب خطـة مسـاعدة الضـمان                  - ٢٦٤
االجتمــاعي الشــاملة للمســتحقني القــادرين جســدياً واملســتحقني لبــدل العجــز يف إطــار خطــة    

 يف املائة وفقاً لآللية املقررة اعتبـاراً مـن          ١١,١ن االجتماعي تعديالً تنازلياً بنسبة      بدالت الضما 
 تسـوية تنازليـة     ٢٠٠٣يونيه عام   /كما ستجري اعتباراً من حزيران    . ٢٠٠٣يونيه عام   /حزيران

وســتظل . للمعــدالت القياســية األخــرى يف إطــار خطــة مســاعدة الضــمان االجتمــاعي الشــاملة
ــدل الشــيخ   ــدالت ب ــا حيــل      مع ــدة ريثم ــاعي جمم ــدالت الضــمان االجتم ــة ب ــار خط وخة يف إط

 .التضخم الالحق
وقد مسحنا بفترة تكيف تتحقق فيها التسـوية ملسـاعدة املسـتفيدين علـى تعـديل أمنـاط          - ٢٦٥

ــاقهم ــادرين      . إنف وبالنســبة للمســتفيدين مــن خطــة مســاعدة الضــمان االجتمــاعي الشــاملة الق
ــدل ال   ــران  جســدياً واملســتفيدين مــن ب ــام  /عجــز، ســتتحقق تســويتهم يف حزي ــه ع . ٢٠٠٣يوني

وبالنسبة للمستفيدين مـن خطـة مسـاعدة الضـمان االجتمـاعي الشـاملة غـري القـادرين جسـدياً                    
، فإن تسويتهم ستتحقق على مـرحلتني       )أي املسنني والعجزة واملشهود هلم طبياً بسوء الصحة       (

 .، على التوايل٢٠٠٤بر عام أكتو/ وتشرين األول٢٠٠٣أكتوبر عام /يف تشرين األول
وتســوية املعــدالت ضــرورية ألنــه نظــراً للحالــة االقتصــادية العامــة وارتفــاع معــدالت   - ٢٦٦

وللحفـاظ علـى   . البطالة سيزداد حتماً عدد األسر واألفراد احملتاجني إىل دعم مايل من احلكومة     
حملـدودة أفضـل اسـتخدام      شبكة األمان هـذه، يتعـيَّن علينـا أن نكفـل اسـتخدام مواردنـا العامـة ا                 

وهـذه التسـويات ليسـت اقتطاعـات        . لتلبية الطلب املتزايد على مدفوعات الضمان االجتماعي      
وال تــزال احلكومــة ملتزمــة . مــن نفقــات الرعايــة االجتماعيــة، كمــا ال ينبغــي اعتبارهــا كــذلك

 . ات احملرومةبتوفري شبكة أمان موثوقة ومستدامة مالياً من أجل رعاية املسنني والعجزة والفئ
وبعـــد التســـوية، ســـتظل األســـرة املعيشـــية املســـتفيدة مـــن خطـــة مســـاعدة الضـــمان   - ٢٦٧

 ٣ ٣٩٩االجتماعي الشاملة الـيت تتـألف مـن فـرد واحـد وحـىت سـتة أفـراد تتلقـى يف املتوسـط                        
 ١١٩وحـىت   )  دوالراً من دوالرات الواليات املتحـدة      ٤٣٦(دوالراً من دوالرات هونغ كونغ      

)  دوالراً مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة١ ٦٨٢(مـــن دوالرات هونـــغ كونـــغ  دوالراً ١٣
وهذه املدفوعات تضارع إن مل تفق متوسط الدخل الشهري لألسرة املعيشـية املنـاظرة              . شهرياً

ــة أدىن     ــذكر يف فئ ــدخول؛ وهــي تفــوق    ٢٥غــري املشــمولة باخلطــة الســالفة ال ــة مــن ال  يف املائ
 يف املائـة    ٢٠ملعيشـية غـري املشـمولة تلـك اخلطـة يف فئـة أدىن               متوسط النفقات الشهرية لألسـر ا     

 . من النفقات
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 البدل الضرييب: االستحقاقات األسرية
تتمتع املرأة والرجل يف إطـار النظـام الضـرييب اجلـاري بـنفس احلقـوق كمـا يـتحمالن                     - ٢٦٨

يت تسـري   ولكل من املرأة والرجل احلق يف عدد مـن اخلصـومات الضـريبية الـ              . نفس االلتزمات 
خصـم للمتـزوجني،    /وهـذه اخلصـومات تشـمل خصـم أساسـي         . على الدخل اخلاضـع للضـريبة     

اجلـد  /وخصم للطفل، وخصم لألخ املعال أو األخت املعالة وخصم لألب املعال أو األم املعالـة             
ــاجز       ــال يف الع ــاء وخصــم للمع ــألب األعــزب واألم العزب ــة، وخصــم ل ــال أو اجلــدة املعال . املع

 . من التقرير األوَّيل لالطالع على التفاصيل١٥٣ إىل ١٥١لى الفقرات ويرجى االطالع ع
 الصندوق اجملتمعي لالستثمار واإلدماج

، عـن خطـة إلنشـاء       ٢٠٠١أعلن الرئيس التنفيذي، يف خطاب السياسـة العامـة لسـنة             - ٢٦٩
 مليون دوالر مـن دوالرات هونـغ     ٣٠٠صندوق جمتمعي لالستثمار واإلدماج برأس مال قدره        

وهـــدف الصـــندوق هـــو ).  مليـــون دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة٣٨,٤٦(ونـــغ ك
التقريــب بــني أفــراد اجملتمــع احمللــي، وتنميــة شــعور باالنتمــاء وتعزيــز القــيم املشــتركة بتشــجيع    

ــة   ومــن شــأن تعزيــز املشــاركة اجملتمعيــة  . االهتمــام املتبــادل والــدعم املتبــادل واملســاعدة املتبادل
ماعي أن يقوي الدعم املقدم عـن طريـق الشـبكة اجملتمعيـة إىل األفـراد واألسـر،                  واإلدماج االجت 

كمــا يهــدف الصــندوق إىل . ممــا يعــزز الرســالة القائلــة بــأن هونــغ كونــغ جمتمــع يرعــى أبنــاءه   
تشجيع وتيسري التعاون الشامل لعدة قطاعات، مبا يف ذلـك مشـاركة املنظمـات غـري احلكوميـة              

وقبل بدء عمل الصـندوق،     . التربيط االجتماعي والدعم اجملتمعي   والقطاع اخلاص، يف مشاريع     
 ٢٠٠١أكتـوبر عـام     /التقت جلنة املرأة باجلماعات النسائية وأجهزة اخلدمات يف تشـرين األول          

 .لالستماع إىل آرائها بشأن كيفية عمل الصندوق
ــز ا        - ٢٧٠ ــن أجــل تعزي ــي م ــع احملل ــيت يســتهلها اجملتم ــوارد ويســاند الصــندوق املشــاريع ال مل

وحيق للجماعات اجملتمعيـة، مبـا فيهـا اجلماعـات النسـائية، أن تطلـب الـدعم ملشـاريع                   . اجملتمعية
وقـد فـتح الصـندوق البـاب لتقـدمي          . تعزز املشاركة اجملتمعية واملعونة املتبادلة واملسـاعدة الذاتيـة        

مة مـن    ومتت االستجابة لعدد من الطلبات املقد      ٢٠٠٢أغسطس عام   /طلبات املساعدة يف آب   
وحنن خنطط للنظر يف الطلبات مبعدل جمموعتني إىل ثالث جمموعـات سـنوياً،             . مجاعات نسائية 

 .على مدى السنوات الثالث املقبلة
 

 النساء الوافدات اجلديدات
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، زادت احلصــة اليوميــة حلــاملي تصــاريح االجتــاه ١٩٩٥يوليــه عــام /اعتبــاراً مــن متــوز - ٢٧١
 ١٠٥ الصــني لالنضــمام إىل أســرهم يف هونــغ كونــغ مــن   الواحــد املمنوحــة للقــادمني مــن بــر 

ورغم أن عدد الداخلني إىل هونـغ كونـغ قـد ظـل ثابتـاً متامـاً علـى        .  تصرحياً ١٥٠تصاريح إىل   
مدى السنوات األربع املنقضـية منـذ اجللسـة األخـرية الـيت عقـدهتا اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى                       

وَّيل، كانـت هنـاك عـدة تغـيريات ملحوظـة يف            التمييز ضـد املـرأة بشـأن تقريـر هونـغ كونـغ األ             
وهتدف احلكومة إىل التعرف على السمات الدميغرافيـة املـتغرية للوافـدين اجلـدد            . الصورة العامة 

 .يف السنوات األخرية، وإىل تبسيط اخلدمات لتلبية االحتياجات املتغرية
ــغ هــ      - ٢٧٢ ــغ كون ــدين اجلــدد إىل هون ــتغري األشــد وضــوحاً بشــأن الواف ــاد عــدد  وال و ازدي

يف السنوات القليلـة املاضـية، مـن حـوايل     ) الالئي بلغن العشرين من العمر أو جتاوزهنا    (البالغات  
 يف املائـة  ٤٥ إىل حنو   ١٩٩٨ يف املائة من جمموع الوافدين اجلدد من كافة األعمار يف عام             ٣٦

 البالغـات  ، حيث تراوحت أعمـار معظـم الوافـدات اجلديـدات         ٢٠٠٢يف الربع الثالث من عام      
ولـوحظ أيضـاً أن     .  سنة، وذلـك وفقـاً ملسـح أجرتـه إدارة الشـؤون الداخليـة              ٣٩ سنةو ٢٠بني  

 يف  ٦٤وقـد مثـل الوافـدون اجلـدد البـالغون حنـو             . البالغني يشملون اآلن غالبية الوافـدين اجلـدد       
. ١٩٩٨ يف املائــة فقــط يف عــام ٤١ مقابــل ٢٠٠١املائــة مــن جممــوع الوافــدين اجلــدد يف عــام 

.  يف املائـة خـالل الفتـرة نفسـها         ١٢ يف املائـة إىل      ٤,٥ا ازدادت نسبة البالغني الـذكور مـن         كم
وفيما خيتص باألطفال والصغار الوافدين إىل هونغ كونغ يف الفترة نفسها، كـان عـدد الـذكور         

 ٢٢ يف املائـة مـن الوافـدين اجلـدد بينمـا مثلـت اإلنـاث                ٢١مياثل عدد اإلناث، إذ مثل الذكور       
 .ائة من الوافدين اجلدديف امل
وحنن ندرك كل اإلدراك احلاجة إىل توفري اخلدمات لتيسـري انـدماج النسـاء الوافـدات                 - ٢٧٣

وتتمثل استراتيجيتنا يف تعزيز التنسيق الفعـال داخـل         . اجلديدات من بر الصني يف البيئة اجلديدة      
ــة واملنظمــات غــري احلك      ــة بــني احلكوم ــيت تقــدم  احلكومــة واحلفــاظ علــى شــراكه وثيق ــة ال ومي

وعلى الصعيد املركـزي، يـرأس األمـني الـدائم للشـؤون الداخليـة        . اخلدمات إىل الوافدين اجلدد   
جلنة توجيهية معنية خبـدمات الوافـدين اجلـدد لتقـدمي توجيهـات سياسـة عامـة بشـأن اخلـدمات                     

وي يعقـد   كما يرأس هذا األمني الدائم اجتماع مائدة مستديرة ربـع سـن           . املقدمة إىل هذه الفئة   
 منظمــة غــري حكوميــة ملناقشــة فعاليــة اخلــدمات املقدمــة إىل الوافــدين اجلــدد واملســائل  ٣٠مــع 

ــة هبــم  ــات       . املتعلق ــات جلــان تنســيق املقاطع ــو املقاطع ــرأس موظف ــات، ي ــى صــعيد املقاطع وعل
 .الستكمال األعمال املضطلع هبا على الصعيد املركزي

اإلنـاث البالغـات يف السـنوات األخـرية، بـات           وبازدياد عدد الوافدات اجلديدات مـن        - ٢٧٤
فكــثريات مــن البالغــات الوافــدات    . التوظيــف ميثــل مشــكلة كــربى تواجــه الوافــدين اجلــدد      
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اجلديــدات ال تتــوافر لــديهن مســتويات تعليميــة رفيعــة وال يــتكلمن الكانتونيــة بطالقــة، وهــن    
 يواجههــا املقيمــون يــواجهن يف حبــثهن عــن الوظــائف صــعوبة أكــرب نســبياً مــن الصــعوبة الــيت    

 مركـزين  ١٩٩٧وباإلضافة إىل مراكز التوظيف التسـعة، تـدير إدارة العمـل منـذ عـام          . احملليون
لتوظيف وتوجيه الوافدين اجلدد لتوفري مصفوفة شاملة من خدمات التوظيف اجملهـزة خصيصـاً              

 العمـل   وتشمل اخلدمات توفري معلومات عن سـوق      . الوافدين اجلدد، مبا يف ذلك اإلناث منهم      
يف جماالت مثل عمل خادمـات املنـازل احملليـات، وإسـداء املشـورة املتعلقـة بـالتوظيف، وتقـدمي                    
معلومــات بشــأن املمارســات واألحــوال الســائدة املتعلقــة بالعمــل يف هونــغ كونــغ، والتوجيــه     

ــة إىل الوظــائف     ــة، واإلحال ــة املكثف ــة الوظيفي ــوظيفي، واملالءم ــوزون   . ال ــن حي ــا خيــتص مب وفيم
 .ت تعليمية عليا، فإنه جيري تعريفهم خبدمة التوظيف التفاعلية، املستندة إىل اإلنترنتمؤهال
وتساعد برامج التدريب، اليت من قبيـل الـدورات األساسـية املتعلقـة مبهـارات البحـث          - ٢٧٥

عن وظائف للوافدين اجلدد اليت يـديرها جملـس إعـادة تـدريب املـوظفني، علـى زيـادة قابليتـهم                     
 يف املائـة مـن املشـتركني يف هـذا الربنـامج مـن         ٧٠، كان أكثر مـن      ٢٠٠٢ عام   ويف. للتوظيف
وبوســعهن أيضــاً االلتحــاق بــدورات متنوعــة للتــدريب علــى املهــارات تقــدم مبوجــب . اإلنــاث

 . خطة إعادة تدريب املوظفني
ومــن حــق . وتــوىل احلكومــة أمهيــة للتــبكري بإدمــاج الوافــدين اجلــدد يف اجملتمــع احمللــي  - ٢٧٦

لوافدات اجلديدات، شأهنن شأن املقـيمني احمللـيني اآلخـرين، احلصـول علـى طائفـة كـبرية مـن                    ا
خدمات الرعاية االجتماعية اليت تتراوح بني اخلدمـة األسـرية، وخدمـة رعايـة الطفـل، وخدمـة                  

فربايـر  /ويف شـباط  . العمل اجلماعي، وخدمة الدعم اجملتمعي، واملساعدات املالية، وما إىل ذلك         
، أنشئت أربعة مراكز إضافية خلدمات ما بعد اهلجـرة، أضـيفت إىل تعزيـز املراكـز                 ٢٠٠١عام  

األربعة املماثلـة ، وذلـك لتـوفري حزمـة مـن الـربامج الوقائيـة والداعمـة للوافـدين اجلـدد مـن بـر                          
وتشـمل اخلـدمات دورات     . الصني مع التركيز على توفري التدخل املبكر وتعزيـز شـبكة الـدعم            

في والتدريب املتعلق بالوظـائف، وبـرامج توجيهيـة، وتعلـيم اللغـات، وبـرامج               يف التوجيه الوظي  
التربيــة األســرية وتثقيــف اآلبــاء واألمهــات، وخــدمات املشــورة واإلحالــة، ومــا إىل ذلــك، مــن 

 .أجل تقليل مشكالت التكيف وتعزيز االعتماد على النفس
ــا خيــتص با     - ٢٧٧ ــدين اجلــدد الســلبية فيم ــدمت  وملعاجلــة مواقــف الواف لتمــاس املســاعدة، ق

اخلدمات واملعلومـات مـع التركيـز علـى تقـدمي خـدمات هـذه املراكـز، الـيت متثـل سـبيالً ملتابعـة              
وميكن إحالة النساء الوافـدات اجلديـدات الالئـي يتـبني أن لـديهن مشـكلة يف صـالهتن                . اخلدمة

ري إىل مراكـز  بأزواجهن بفعل االنفصال الطويل أو الالئي يتـبني تعرضـهن خلطـر العنـف األسـ           
. اخلدمــة األســرية أو إىل وحــدة خــدمات محايــة األســرة والطفــل لتزويــدها باملســاعدة العاجلــة 
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، قــدمت مراكــز ٢٠٠٢ديســمرب عــام / وكــانون األول٢٠٠١فربايــر عــام /وفيمــا بــني شــباط 
وباإلضـافة إىل   .  وافداً جديداً  ٣٠ ٢٩٦مساعدات ما بعد اهلجرة الثمانية اخلدمات ملا جمموعه         

امج املعانة، تدير املنظمات غري احلكومية مشاريع خمتلفة بدعم مايل من مصادر أخرى مثـل               الرب
. الصــندوق اخلــريي لنــادي فرســان هونــغ كونــغ والصــندوق اجملتمعــي خلدمــة الوافــدين اجلــدد  

وهذه املبادرات تشمل برامج للتربية اجملتمعية، وبرامج توظيف، وخدمات تطوعيـة، ومشـاريع             
 .متكاملة
أغســطس عــام /وقــد ســاعد ختفيــف اشــتراط اإلقامــة لطلــب املســكن العــام، منــذ آب  - ٢٧٨

، النساء الوافدات اجلديدات الالئي يواجهن تغريات أسرية على احلصول علـى مسـكن              ٢٠٠١
فهؤالء النساء الوافدات اجلديدات لسن ملزمات بشرط اإلقامة سـبع سـنوات إذا   . عام باإلجيار 

وهذه السياسة هتـدف إىل     .  هذه السنوات السبع كمقيمني    كان نصف أفراد أسرهن قد أمضوا     
تلبية التغريات االجتماعية نظراً الزديـاد عـدد النسـاء الوافـدات اجلديـدات وتلبيـة حاجتـهن إىل          

وعالوة على ذلك، ميكـن مـنح املطلقـات الالئـي أقمـن            . املسكن اليت تأثرت بالتغريات األسرية    
 عاماً باإلجيار بشروط ميسرة بناًء على توصية مـن          يف هونغ كونغ أقل من سبع سنوات مسكناً       

 .إدارة الرعاية االجتماعية
ولتعزيـز قبـول اجملتمـع للوافـدين اجلـدد وتعزيـز التفـاهم املتبـادل بـني املقـيمني وهــؤالء            - ٢٧٩

الوافــدين، اشــترك مكتــب الشــؤون الداخليــة وإدارة الشــؤون الداخليــة يف تنظــيم بــرامج تربيــة   
ــة يف عـــامي  ــالتليفزيون   . ٢٠٠٢ و٢٠٠١جمتمعيـ وبفضـــل إعالنـــات الصـــاحل العـــام املذاعـــة بـ

ــة إىل        ــات، جــرى نشــر الرســالة الداعي ــى صــعيد املقاطع ــا عل ــة واألنشــطة املضــطلع هب واإلذاع
. وقــد لقــي هــذا الربنــامج اســتقباالً حســناً . “العمــل ســوياً لبنــاء مســتقبل يســوده االنســجام ”

حديث مـن بينـهم وافـدات جديـدات عديـدات            وافد   ٢٥ ٠٠٠واشترك يف هذه األنشطة حنو      
 .شاركن كمتطوعات، كما شارك فيها مقيمون حمليون

، نشرت إدارة الشؤون الداخلية كتيباً، بالصـينية التقليديـة والصـينية        ١٩٩٦ومنذ عام    - ٢٨٠
وجيري حتـديث   . املبسطة، موجهاً إىل الوافدين اجلدد لتزويدهم مبعلومات عن خمتلف اخلدمات         

كمـــا يتضـــمن الكتيـــب معلومـــات موجهـــة إىل الوافـــدات  . ذا الكتيـــب بانتظـــامحمتويـــات هـــ
اجلديــدات، مــن قبيــل املعلومــات املتعلقــة باخلــدمات املوجهــة لصــاحل اآلبــاء العــزاب واألمهــات 

كمـا جـرى حتميـل      . العزباوات، وتنظيم األسـرة، واملشـورة املتعلقـة بـالتوظيف، ومـا إىل ذلـك              
 .حمتويات الكتيب على اإلنترنت

وعلــى ضــوء تغــري الصــورة العامــة للنســاء الوافــدات اجلديــدات، يــتغري الطلــب علــى      - ٢٨١
ولكـي حتـدد إدارة الشـؤون الداخليـة احتياجـات الوافـدين اجلـدد        . اخلدمات على مـدى الـزمن    
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حتديداً دقيقاً، فإهنا جتري مسوحاً دورية بشأن احتياجات هـؤالء الوافـدين، كمـا دشـنت هـذه                  
 لتحديـد   ٢٠٠٣ والربع األول مـن عـام        ٢٠٠٢قة يف الربع األخري من عام       اإلدارة دراسة متعم  

ومشل اسـتبيان املسـح أسـئلة هتـم         . احتياجات هؤالء الوافدين من اخلدمات بعد بدء استقرارهم       
النســاء الوافــدات اجلديــدات، مــن قبيــل مــدى احتيــاجهن للتــدريب املهــين، وخــدمات رعايــة    

وسـيجري  .  باملـدارس، واخلـدمات الطبيـة، واإلسـكان        الطفل، واملشـاكل األسـرية، وااللتحـاق      
تقاسم نتائج هذه الدراسة مع خمتلف املكاتب واإلدارات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                

 .لتيسري التخطيط للخدمات وإعادة توجيهها يف خمتلف اجملاالت عند الضرورة
 اآلباء العزاب واألمهات العزباوات

املشـــروط املـــنقح املوضـــوعة للمســـاكن العامـــة منـــذ تشـــرين  أدت ترتيبـــات اإلجيـــار  - ٢٨٢
، فضـالً عـن املمارسـة املسـتقرة الـيت بفضـلها يسـمح لكافـة احلـاالت                   ٢٠٠١نوفمرب عام   /الثاين

املســتحقة املوصــى هبــا مــن إدارة الرعايــة االجتماعيــة باحلصــول علــى مســكن جديــد بشــروط   
ن احلصـول علـى مسـاكن منفصـلة مـع      ميسرة، إىل متكني األزواج الذين يشرعون يف الطالق م   

وترد أدناه أعـداد النسـاء الالئـي اسـتفدن مـن            . أطفاهلم أو بدوهنم ريثما يصدر احلكم بالطالق      
 :هذه السياسات

 عدد النساء السنة
٢٠٨ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
أبريــل /نيســان (٢٠٠٢/٢٠٠٣

 )٢٠٠٢سبتمرب /حىت أيلول
١٢٩ 

 
ب اإلســكان لــألزواج املطلقــني العائشــني يف ومبوجــب السياســة اجلاريــة املتعلقــة بترتيــ - ٢٨٣

وإذا ). األطفـال (املساكن املستأجرة العامـة، متـنح احليـازة عـادة للطـرف الـذي حيتضـن الطفـل                   
قد طُِرد من املسـكن املسـتأجر العـام مشـرداً يف الواقـع،         ) أياً كان جنسه  (كان الشخص املطلق    

 .عايري االستحقاقجيوز أن تعرض عليه وحدة إسكان مؤقت رهناً بوفائه مب
وغالباً ما تعاين األسر اليت يرأسها أب أعـزب أو أم عزبـاء مشـقة شـديدة يف التكيـف                     - ٢٨٤

ونظــراً ألن الكــثري مــن هــؤالء يتعــيَّن علــيهم أن . مــع حيــاة األبــوة أو األمومــة يف ظــل العزوبيــة
 شـأن غريهـم   يعاجلوا طائفة كبرية من املشكالت وحدهم فقد ال يكونون قادرين على املنافسة      

من اآلباء واألمهات يف البحث عن الوظائف ويتعرضـون أكثـر مـن غريهـم للعزلـة االجتماعيـة                   
ومـا برحـت إدارة الرعايـة االجتماعيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة تـزود                 . واحلرمان االقتصادي 
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 مركـزاً للخـدمات     ٦٦هؤالء بطائفة من خدمات الرعاية عن طريق الشبكة الكبرية املؤلفة من            
وفضـالً عـن ذلـك، أنشـئت مخسـة مراكـز لآلبـاء            . مركزاً للخدمات األسرية املتكاملـة    /ألسريةا

العــزاب واألمهــات العزبــاوات لتــوفري خــدمات الــدعم املكرســة لتعزيــز االعتمــاد علــى الــنفس   
وتشـمل اخلـدمات املشـورة      . واملرونة لدى األسر اليت يرأسها آباء عـزاب أو أمهـات عزبـاوات            

التـربيط، والتـدريب   /والتربية الوالدية، وبرامج العمل اجلمـاعي /التربية األسريةالداعمة، وبرامج   
املتصل بالتوظيف، واخلدمات الطوعيـة، واملعلومـات املتعلقـة بـاملوارد وخـدمات اإلحالـة، ومـا                 

وجيرى إيصال اخلدمات واملعلومات بكثافة ألجل التعـرف علـى األسـر الـيت يرأسـها              . إىل ذلك 
 ٢٠٠١فربايـر عـام   /وفيما بني شـباط . ت عزباوات وحتتاج إىل تدخل مبكرآباء عزاب أو أمها  

، قدمت مراكز خدمة اآلباء العزاب واألمهـات العزبـاوات          ٢٠٠٢ديسمرب عام   /وكانون األول 
 . أسرة من ذلك النوع٦ ٣٢٥اخلمسة خدمات ملا جمموعه 

 النساء املعوقات
املسـاواة مـع أي مـواطن أخـر بـاحلق           تتمتع النساء املعوقات يف هونغ كونغ على قـدم           - ٢٨٥

ــة    ــاة االجتماعي ــالتمتع باحلي ــاة االقتصــادية واحلــق ب وحقــوقهن حيميهــا تشــريع  . يف التمتــع باحلي
جترمي التمييز ضد األشخاص على أسـاس عجـزهم أو      ”التمييز بسبب العجز، الذي يهدف إىل       

 شــراكات، عجــز شــركائهم فيمــا خيــتص بتــوظيفهم، وســكنهم، وتعلــيمهم، وانضــمامهم إىل   
ــة       ــاكن وإىل املنشــآت التعليمي ــة، ووصــوهلم إىل األم ــة واألندي ــات العمالي وعضــويتهم يف النقاب
واألنشطة الرياضـية، وتـوفري السـلع واخلـدمات والتسـهيالت؛ كمـا يهـدف إىل حتـرمي التحـرش           
باألشخاص املصابني بالعجز وشركائهم ومنع اإلساءة إلـيهم؛ وإىل التوسـع يف اختصـاص جلنـة                

ؤ الفرص لكي يشمل التمييـز ضـد األشـخاص علـى أسـاس عجـزهم أو عجـز شـركائهم،            تكاف
ــذلك   ــادة  (“لألغــراض املتصــلة ب ــة     ). ٤٨٧امل ــزم للحكوم ــز بســبب العجــز مل وتشــريع التميي
 .وكذلك للقطاع اخلاص

أكتـوبر  /ويف االجتماع احلكومي الدويل الرفيع املستوى الذي نظمته يف تشرين األول           - ٢٨٦
ــام  ــم         الل٢٠٠٢ع ــة لألم ــادئ، التابع ــة احملــيط اهل ــيا ومنطق ــة آلس ــة االقتصــادية واالجتماعي جن

، أقـر األعضـاء إطـار       )٢٠٠٢-١٩٩٣(املتحدة، الختتام عقد آسـيا واحملـيط اهلـادئ للمعـوقني            
هبـدف التوصـل إىل جمتمـع غـري إقصـائي وخـاٍل مـن               ) إطار عمل بيواكـو لأللفيـة     (عمل إقليمي   

وكــان جمــال . وق لفائــدة املعــوقني يف آســيا واحملــيط اهلــادئ احلــواجز وقــائم علــى إحقــاق احلقــ 
واتفـق املشـتركون    .  أحد جماالت األولوية السبعة للعمل داخل هذا اإلطـار         “النساء املعوقات ”

يف االجتماع احلكومي الدويل الرفيع املستوى على أن إطار عمل بيواكـو لأللفيـة سـيكون أداة      
داف للـربامج الوطنيـة ودون اإلقليميـة واإلقليميـة املتعلقـة            قيمة لتحديد املبادئ التوجيهية واألهـ     
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كما اتفق املشتركون يف االجتماع على أن جمـاالت         . بالعجز على مدى السنوات العشر املقبلة     
وملــا كانــت . األولويــة الســبعة احملــددة يف اإلطــار متثــل حمــوراً مفيــداً لــربامج املســتقبل وأنشــطته 

ة عضـواً منتسـباً إىل اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا          منطقة هونغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـ       
ومنطقــة احملــيط اهلــادئ التابعــة لألمــم املتحــدة، فإهنــا ستواصــل دعــم حركــة العقــد وستســتمد   
الــوحي مــن حمتويــات إطــار بيواكــو للعمــل املتعلــق باإلعاقــة يف األلفيــة اجلديــدة، وذلــك عنــد    

 .النساء املعوقاتتصميم براجمها وأنشطة املقبلة املتعلقة ب
وتتلقى النساء املعوقات نفـس اخلـدمات واملسـاعدات املقدمـة إىل املعـوقني املنـدرجني                 - ٢٨٧

وحصـول  . يف إطار برنامج التأهيل، الذي يشمل التدريب املهين واملسـاعدة املتعلقـة بـالتوظيف             
 . توايل على ال١٢ و١٠النساء املعوقات على التعليم واخلدمات الصحية تغطيه املادتان 

وفيما خيتص حبالة توظيف النساء املعوقات، يفيـد مسـح لألسـر املعيشـية علـى صـعيد                   - ٢٨٨
 شخص معوق ممـن بلغـوا اخلامسـة عشـر           ٢٦٠ ٥٠٠ أنه من بني     ٢٠٠٠اإلقليم جرى يف عام     

 يف املائـة    ٣٥ناشـطني اقتصـادياً وكـان       ) ٥٩ ٧٠٠أي  ( يف املائـة     ٢٢,٩ كـان    )٤١(أو جتاوزوها 
وكـان املعوقـون املوظفـون حاصـلني علـى          . إناثاً) ٢٠ ٩٠٠أي  (شطني اقتصادياً   من هؤالء النا  

تعليم أقل مما حصل عليه جمموع املوظفني عموماً، ورمبا كان ذلك بسبب قصـورهم البـدين أو                
 يف  ١٨,٤ مـن هـؤالء حاصـلني علـى تعلـيم ابتـدائي أو أقـل، مقابـل                   ٤٠,٦وكان حنو   . العقلي

دم إدارة العمــل، هبــدف مســاعدة املعــوقني علــى احلصــول علــى   وتقــ. املائــة جملمــوع املــوظفني 
، ٢٠٠٢ويف عـام    . وظائف ذات أجر، خدمات توظيف خاصة للمعـوقني البـاحثني عـن عمـل             

 معوقاً من البـاحثني عـن العمـل، وكـان عـدد اإلنـاث       ٤ ٢٢٥سجلت تلك اإلدارة ما جمموعه   
 ألشـخاص معـوقني يف نفـس     الـيت جـرى تأمينـها     ٢ ٥٧٢ومن بني الوظائف الـ   . ١ ٨١٥بينهم  

. ١٩٩٩ يف املائـــة يف عـــام ٣٨,٨وهـــذا مقابـــل .  يف املائـــة منـــها لإلنـــاث٤٧الفتـــرة، كـــان 
والقطاعــات الثالثــة الــيت شــاع فيهــا توظيــف املعــوقني أكثــر مــن غريهــا هــي قطــاع اخلــدمات    

وجتـارة  وقطاع جتارة اجلملة وجتـارة القطـاعي        )  يف املائة  ٢٨(اجملتمعية واالجتماعية والشخصية    
).  يف املائـــة١٤(وقطـــاع التصـــنيع )  يف املائـــة٢٥(االســـترياد والتصـــدير واملطـــاعم والفنـــادق 

 دوالر مـن دوالرات     ١٠ ٠٠٠ يف املائة من املـوظفني املعـوقني علـى أقـل مـن               ٦٠وحصل حنو   
وبلـغ  . ٢٠٠٠شـهرياً يف عـام      )  دوالراً مـن دوالرات الواليـات املتحـدة        ١ ٢٨٢(هونغ كونغ   

 دوالراً  ١ ٠٢٦( دوالر مـن دوالرات هونـغ كونـغ          ٨ ٠٠٠العمـل الشـهري     متوسط كسـب    
وهـذا يقـل قلـيالً عـن الـرقم اخلـاص        . لكافة املـوظفني املعـوقني    ) من دوالرات الواليات املتحدة   

                                                         
 .رضة لنقص التقدير يف املسحباستثناء األشخاص املعوقني عقلياً ألن عددهم اعترب ع  )٤١( 
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 دوالراً  ١ ٢٨٢( دوالر من دوالرات هونـغ كونـغ         ١٠ ٠٠٠مبجموع املوظفني عموماً، وهو     
 . لك الفترةيف ت) من دوالرات الواليات املتحدة

ولكي تيسر احلكومة على املعوقني البحث عن وظيفة من الوظـائف املتاحـة للجميـع،                - ٢٨٩
فقد أدخلـت خدمـة اإلحلـاق املتكامـل باملسـاعدة الذاتيـة وخطـة إحلـاق املعـوقني إحلاقـاً جتريبيـاً                       

دف وهتـ .  علـى التـوايل  ٢٠٠٢يناير عام / وكانون الثاين  ٢٠٠٠أبريل عام   /مبوجهني منذ نيسان  
اخلدمة األوىل إىل تشجيع املعـوقني البـاحثني عـن وظـائف ومسـاعدهتم علـى أن يصـبحوا أكثـر                

ــن الوظــائف     ــتقاللية يف البحــث ع ــتباقاً واس ــة للمعــوقني    . اس ــدم دورات املشــورة اجلماعي وتق
. الباحثني عن عمل لتحسني مهاراهتم يف جمال البحـث عـن العمـل وتقنيـات املقابلـة الشخصـية                  

مبـا فيهـا تصـفح      (ب التوظيف للمعوقني الباحثني عن العمل تسهيالت حاسوبية         وتتاح يف مكات  
ومبــوازاة . وآالت اهلــاتف والفــاكس واحلصــول علــى أحــدث معلومــات التوظيــف  ) اإلنترنــت

خدمة اإلحلـاق املسـتمر املقدمـة مـن إدارة العمـل، جيـري تشـجيع املعـوقني البـاحثني عـن عمـل                
ـــ   ــدمي الطلب ــائف وتقـ ــن الوظـ ــهم علـــى البحـــث عـ ــادرة منـ ــغلها، مببـ ــانون ٣١ويف . ات لشـ  كـ

 معوقـاً مـن البـاحثني       ١ ٧٤٣، كـان قـد اشـترك يف ذلـك الربنـامج             ٢٠٠٢ديسمرب عـام    /األول
 ١ ٣٢٣وقـد جنـح الربنـامج يف إحلـاق          ).  يف املائـة   ٤٦ امـرأة، أي     ٧٩٧من بينـهم    (عن العمل   

بوظـائف، ممـا ميثـل      ) ة يف املائـ   ٤٧ امـرأة، أي     ٦١٨مـن بينـهم     (معوقاً مـن البـاحثني عـن عمـل          
 .  يف املائة٧٥,٩معدل إحلاق إمجايل قدره 

كمــا تنفــذ خطــة إحلــاق املعــوقني مبــوجهني إحلاقــاً جتريبيــاً، ومبوجــب هــذه اخلطــة ميــر   - ٢٩٠
العامل املعوق بفترة اختبار مدهتا شهر واحد ويتلقى أرباب العمل معونـة تعـادل نصـف األجـر         

ــذا العامــل خــالل فتــرة ال     ــدفوع هل ــغ علــى     امل ــد املبل ــى أال يزي ــة، عل ــن ٣ ٠٠٠تجرب  دوالر م
ــغ   ــغ كون ويتوقــع أن يســتفيد  ).  دوالراً مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ٣٨٥(دوالرات هون

ولتعزيــز تقبــل .  معــوق باحــث عــن العمــل مــن هــذه اخلطــة يف غضــون ثــالث ســنوات   ٦٠٠
مـل واالحتفـاظ بــاملوظفني   اجلماعـة الـنظرية، ممـا يـؤدي بقـوة إىل التـبكري باالنـدماج يف قـوة الع        

املعــوقني، يطلــب إىل أربــاب العمــل املشــتركني يف اخلطــة أن يعينــوا أحــد املــوظفني يف وظيفــة    
 لكــل موظــف معــوق لكــي يتســىن تقــدمي املســاعدة الفوريــة والــدعم االجتمــاعي إىل “موجــه”

انون  كـ  ٣١وحـىت   . ورد الفعل األويل هلذه اخلطـة مشـجع       . املوظف املعوق طوال فترة التجربة    
 ٩٠مـن بينـهم   ( شخصـاً معوقـاً   ١٨٥، عـرض أربـاب العمـل علـى     ٢٠٠٢ديسمرب عام   /األول

ــاً ٢٣٧، مــن بــني ) يف املائــة٤٩امــرأة، أي  )  يف املائــة٤٦ نســاء، أي ١١٠مــن بينــهم ( معوق
 . مشتركني يف اخلطة، التوظيف الكامل لدى استكمال فترة التجربة اليت هي شهر واحد
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ت، شأهنن شأن النساء األخريات يف هونـغ كونـغ، حمميـات مـن شـىت                والنساء املعوقا  - ٢٩١
إال أن النســاء ذوات . ٥صــور العنــف علــى النحــو املــبني تفصــيالً يف هــذا التقريــر حتــت املــادة  

العلل العقلية قد يتعرضن بشـدة لإليـذاء اجلنسـي ألن اجلنـاة قـد يغتنمـون علـى األرجـح فرصـة                  
تقـدمها هلـن أسـرهن والشـرطة، يـوفر تشـريع اإلجـراءات              وباإلضافة إىل احلماية الـيت      . مرضهن
وتشـمل  . احلمايـة واملسـاعدة للشـهود املستضـعفني يف الـدعاوى اجلنائيـة            ) ٢٢١البنـد   (اجلنائية  

 . احلماية وصلة تلفزيونية حية وتسجيل فيديو لشهادة الشاهد
 نساء األقليات

 تشريع مناهضة التمييز العنصري
 هونغ كونغ على حترمي التمييز بكافة أنواعه، مبا فيه التمييـز            ينص قانون ِشرعة حقوق    - ٢٩٢

املـواد  ) ٥٦٢الفصـل  (وإضافة إىل ذلك، حيرم تشريع اإلذاعة  . العنصري، من قبل القطاع العام    
اإلذاعية اليت حترض على الكراهيـة بسـبب اللـون أو العنصـر أو اجلـنس أو الـدين أو القوميـة أو                      

 .)٤٢(تتضمن قوانني ولوائح إدارية أخرى حترميات مماثلةكما . األصل اإلثين أو القومي
وقد استكملنا مؤخراً مشاورات بشأن مسألة التشـريع املنـاهض للتمييـز العنصـري يف                - ٢٩٣

ــة    ــا بشــأنه آراء متنوع ــني     . القطــاع اخلــاص، وتلقين ــة ب ــى للموازن ــة املثل ــر يف الطريق وحنــن ننظ
 .ب وقت ممكناالعتبارات املتباينة وسنعلن عن قرار يف أقر

 املبادرات احلكومية واملبادرات اليت ترعاها احلكومة
يتألف املقيمـون غـري الصـينيني يف هونـغ كونـغ مـن مجاعـات تنتمـي إىل أقليـات إثنيـة                        - ٢٩٤

 بـالفرع املتعلـق بالسـمات     “األرض والشـعب  ”حتـت عنـوان     ) و(متنوعة ورد توزيعها يف البند      
كني أفـراد جمتمـع األقليـات اإلثنيـة مـن االنـدماج علـى حنـو                 ولـتم . العامة الوارد يف اجلزء األول    

. أفضل يف صفوف اجملتمع، وضعت احلكومـة اسـتراتيجية تطـورت علـى مـدى مخـس سـنوات                  
وهــذا االســتراتيجية تشــمل أساســاً التثقيــف اجلمــاهريي لزيــادة الــوعي ولتشــجيع ظهــور ثقافــة 

ملسـاعدة الوافـدين اجلـدد علـى التكيـف          كما تشمل تدابري عملية     . التسامح واالحترام املتبادلني  
 . مع احلياة يف هونغ كونغ وتيسري اندماجهم يف التيار الرئيسي للمجتمع

وقد أنشأ مكتب الشؤون الداخلية خطة متويل تكافؤ الفـرص، الـيت ختصـص التمويـل                 - ٢٩٥
أفـراد  سنوياً للمبادرات اجملتمعية القاعـدة الـيت تسـتهدف تعزيـز الـوعي وتشـجيع االتصـال بـني                    

وتشــمل املشــاريع املمولــة يف إطــار اخلطــة . األقليــات اإلثنيــة والتيــار الرئيســي يف اجملتمــع احمللــي
                                                         

وتشـريع الرقابـة السـينمائية، ومـدونات        ) ١٠٦الفصـل   (تشريع االتصـاالت السـلكية والالسـلكية          )٤٢( 
 .تطبيق املعايري الربناجمية للربامج التلفزيونية واإلذاعية يف هونغ كونغ
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مشـاريع إليصـال اخلـدمات واملعلومـات، وبـرامج متكـني، وتـدريباً علـى تكـوين                  ) فيما تشمل (
وكلـها تسـتهدف    . وكثري مـن هـذه املشـاريع يركـز أساسـاً علـى النسـاء              . األفرقة وعلى القيادة  

قوة تشجيع اشتراك أفراد جمتمع األقليات اإلثنية؛ وألهنا مشـاريع أسـرية الوجهـة فإهنـا تشـجع                  ب
 . على إبراز املشاركة النسائية

وترعـــى احلكومـــة املنظمـــات غـــري احلكوميـــة لكـــي تـــنظم دورات عمليـــة بالصـــينية    - ٢٩٦
سـلة أدلـة عـن      وقـد نشـرت احلكومـة سل      . وغالبيـة املسـتفيدين هـم مـن النسـاء         . )٤٣(واإلنكليزية

 لتوعيــة العمــال املهــاجرين، الــذين “دليلــك إىل اخلــدمات يف هونــغ كونــغ”اخلــدمات عنواهنــا 
وهـذه  . يتألف معظمهم من النساء، باخلدمات اليت تقدمها احلكومة واملنظمـات غـري احلكوميـة      

ــدليل متــاح بســت      ــة احتياجــات كــل طائفــة مســتهدفة، وال السلســلة موضــوعة خصيصــاً لتلبي
 .)٤٥( وهناك كتابان آخران يف هذه السلسلة يف مرحلة اإلعداد.)٤٤(لغات
ولتعزيــز عملنــا يف هــذا اجملــال، أنشــأت احلكومــة وحــدت عالقــات عنصــرية متفرغــة   - ٢٩٧

ــران      ــز االنســجام العنصــري يف حزي ــة بتعزي ــة املعني ــام  /وأنشــأت اللجن ــه ع  لوضــع ٢٠٠٢يوني
قـت احلـايل يف مرحلـة التخطـيط، وهـي          وهنـاك مشـاريع يف الو     . استراتيجية ومبادرات تنسـيقية   

وبرناجمـاً  ) مبـا فيهـا النسـاء     (تشمل دورات توجيهية على صـعيد اجملتمـع احمللـي ألجـل األقليـات               
وهــذه .  وهــو خمصــص لقــادة الــدورات التوجيهيــة “تــدريب املــدربني”متصــالً بــذلك بعنــوان 

األقليـات  ) ورجـال (الدورات سترتبط بربامج الدراسات اللغوية وستهدف إىل مجع مشل نسـاء            
ويتوقــع أن تكــون هــذه . وضــمان وعــيهم بــالفرص املتاحــة هلــم يف جمتمــع هونــغ كونــغ األكــرب

 . ٢٠٠٣الربامج جارية اعتباراً من عام 
 القروض والقروض العقارية واالئتمانات

حيرم على أي شـخص ممـن يقـدمون تسـهيالت مصـرفية أو تأمينيـة أن ميـارس التمييـز                      - ٢٩٨
وال يــزال املوقــف أساســاً بــدون تغــيري، عمــا ورد يف الفقــرة .  اجلــنسضــد أي شــخص بســبب

 . من التقرير األوَّيل١٥٤
 
 

                                                         
س، والعمــل كاريتــا: حنــن نقــدم هــذه الــدورات مــن خــالل ثــالث منظمــات غــري حكوميــة، هــي    )٤٣( 

 ).هونغ كونغ(املسيحي، واخلدمة االجتماعية الدولية 
 .اإلنكليزية، واهلندية، واإلندونيسية، والنيبالية، والتاغالوغ، والتايلندية  )٤٤( 
 .السينهالية واألوردو  )٤٥( 
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 الترويح والرياضة واحلياة الثقافية
 الفنون
جملس تنميـة فنـون هونـغ كونـغ هـو اهليئـة القانونيـة املكلفـة بـالتخطيط لتنميـة الفنـون                   - ٢٩٩

ريع اسـتباقية تشـمل خمتلـف األشـكال         وهـو يـنظم وينفـذ مشـا       . بشكل عام وتعزيزهـا ودعمهـا     
أمـا إدارة خـدمات أوقـات الفـراغ         . الفنية ويقدم املنح للفنانني احملليني واجلماعات الفنية احملليـة        

واخلدمات الثقافية، فهي اإلدارة احلكومية املسؤولة عـن تـوفري مجلـة أمـور مـن بينـها اخلـدمات                    
 .واملرافق الثقافية لعامة اجلمهور

، جتاوز اإلنفاق اإلمجايل على األنشطة الفنية املمولـة         ٢٠٠٢-٢٠٠١ة املالية   ويف السن  - ٣٠٠
 بليــون دوالر مــن دوالرات  ٠,٣٢( مــن باليــني دوالرات هونــغ كونــغ    ٢,٥مــن احلكومــة  
 . وتعامل الفنانات على قدم املساواة مع زمالئهن الرجال). الواليات املتحدة

 الرياضة
 باليـني دوالر مـن دوالرات       ٣ أنفقت احلكومة حنو     ،٢٠٠٢-٢٠٠١يف السنة املالية     - ٣٠١

علــى الرياضــة واألنشــطة )  بليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة٠,٣٨(هونــغ كونــغ 
وخالل السنة، أدارت إدارة خدمات أوقات الفراغ واخلدمات الثقافية طائفـة كـبرية       . التروحيية

ــرويح والرياضــة يف خمتلــف املقاطعــات الث    ــة عشــر ونظمــت حنــو   مــن مرافــق الت  ٢٤ ٠٠٠ماني
ــرويح والرياضــة   ــامج للت ــع ”وهتــدف سياســة  . برن ــرص ممارســة   “الرياضــة للجمي  إىل إتاحــة ف

 .الرياضة للجميع بصرف النظر عن العرق أو اجلنس أو العجز
وقد أنشئ جملس تطوير الرياضة يف هونغ كونغ ليكون اهليئة القانونيـة املكلفـة بتعزيـز                 - ٣٠٢

ويقـدم اجمللـس التمويـل لـربامج الـدعم الـيت            . والتـرويح البـدين يف هونـغ كونـغ        وتطوير الرياضة   
تديرها الرابطات الرياضية الوطنية وبرنامج تدريب النخبة لكبـار رياضـيي منطقـة هونـغ كونـغ            

وتقدم املنح علـى أسـاس جـدارة الـربامج وأداء           . اإلدارية اخلاصة يف معهد هونغ كونغ للرياضة      
 . رف النظر عن جنسهمالرياضيني األفراد بص
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 ١٤املادة 
 املرأة الريفية

ــة،       - ١” ــرأة الريفي ــا امل ــدول األطــراف يف اعتبارهــا املشــاكل اخلاصــة الــيت تواجهه تضــع ال
واألدوار اهلامــة الــيت تؤديهــا يف تــوفري أســباب البقــاء اقتصــادياً ألســرهتا، مبــا يف ذلــك عملــها يف 

ــة، وتتخــذ مجيــع ال   ــة تطبيــق أحكــام هــذه   قطاعــات االقتصــاد غــري النقدي ــدابري املناســبة لكفال ت
 .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف املنـاطق                - ٢”
الريفية لكي تكفل هلا، على أسـاس املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة، أن تشـارك يف التنميـة الريفيـة          

 :ستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص احلق يفوت
 املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛ )أ( 
الوصــول إىل تســهيالت العنايــة الصــحية املالءمــة، مبــا يف ذلــك املعلومــات   )ب( 

 والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة؛
 ج الضمان االجتماعي؛االستفادة بصورة مباشرة من برام )ج( 
احلصول على مجيع أنواع التدريب والتعليم، الرمسي وغـري الرمسـي، مبـا يف               )د( 

ذلك ما يتصل منه مبحو األمية الـوظيفي، وكـذلك التمتـع خصوصـاً بكافـة اخلـدمات اجملتمعيـة                
 واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءهتا التقنية؛

ــة و  )هـ(  التعاونيــات مــن أجــل احلصــول علــى   تنظــيم مجاعــات املســاعدة الذاتي
 فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛

 املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛ )و( 
فرصـــة احلصـــول علـــى االئتمانـــات والقـــروض الزراعيـــة، وتســـهيالت       )ز( 

عاملة يف مشاريع إصـالح األراضـي واإلصـالح         التسويق، والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف امل     
 الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيمـا يتعلـق باإلسـكان واملرافـق             )ح( 
 .“الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واملواصالت

اصــة، فإنــه لــيس مــن العملــي ونظــراً لصــغر مســاحة منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخل  - ٣٠٣
وكافـة  . التمييز بني املرأة اليت تعـيش يف املنـاطق الريفيـة واملـرأة الـيت تعـيش يف املنـاطق احلضـرية            

ــحاح     ــاه واإلصـ ــاء وامليـ ــدمات الكهربـ ــى خـ ــل علـ ــة حتصـ ــاء املنطقـ ــدمات  . أحنـ ــلع واخلـ والسـ
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ة االســتماع إىل ويف جلســ. والتســهيالت املخصصــة للمــرأة تقــدم إليهــا يف كافــة أحنــاء اإلقلــيم 
التقرير األوَّيل، حثت اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة إدارة املنطقـة علـى ضـمان                     

ولـذلك، نتقـدم يف إطـار هـذه املـادة بإفـادة عـن التـدابري                 . متثيل متساٍو للمرأة يف اللجان الريفية     
غ كونـغ مـن بنـات       املتخذة من أجل القضـاء تـدرجيياً علـى التمييـز ضـد حقـوق سـاكنات هونـ                  

 .السكان األصليني
  يف هونغ كونغ“األصليني”تعريف ملعىن السكان 

ــازات اإلجيــار وسياســة        - ٣٠٤ ــدة وامتي ــاليم اجلدي ــة األراضــي يف األق ــة ملكي يف ســياق أيلول
 ١٨٩٨ شخصاً كـان يف عـام        “الساكن األصلي ”املساكن الصغرية واالنتخابات الريفية، يعين      

 يف هونغ كونغ أو شخصاً من نسل ذلـك الشـخص عـن طريـق عمـود                  )٤٦(مقيماً بقرية مستقرة  
 .الذكور

 أيلولة ملكية األراضي يف األقاليم اجلديدة، واستعراض سياسة األراضي 
 من تشريع األقاليم اجلديدة تـنص علـى أن للمحكمـة يف الـدعاوى               ١٣كانت الفقرة    - ٣٠٥

 بأيـة أعـراف أو حقـوق عرفيـة صـينية            املتصلة باألراضـي يف األقـاليم اجلديـدة سـلطة االعتـراف           
وكانــت أراضــي هــذه  . متــس هــذه األراضــي وســلطة إنفــاذ أي مــن هــذه األعــراف واحلقــوق   

ويف الواقـع،   . األقاليم اجلديدة اململوكة ملكية فردية تورث وفقاً لقانون األيلولة العـريف الصـيين            
 الـذكور حيتفظـون   وكـان الورثـة  . فإن هذا كان ينطـوي علـى مـرياث بامتـداد عمـود الـذكورة             

 .بأرملة املتوىف وبناته الباقيات على قيد احلياة، وذلك كجزء من هذا التقليد
 ١٩٩٤يونيه عـام    / حزيران ٢٤يف  ) اإلعفاء(وقد سن تشريع أراضي األقاليم اجلديدة        - ٣٠٦

ــهن لألراضــي           ــع وراثت ــاء والقاضــي مبن ــى النس ــروض عل ــاله املف ــه أع ــار إلي ــة احلظــر املش إلزال
ويـنص التشـريع علـى تطبيـق قـوانني اإلرث العامـة يف األقـاليم                . ت يف األقاليم اجلديـدة    والعقارا
 .)٤٧(“تونغ” وباسم “تسو”ولكن هذا ال ينطبق على األراضي احملتازة باسم . اجلديدة

 

                                                         
،  أقر مدير األراضي، شخصـياً     ١٨٩٨تعرف بأهنا قرية كانت موجودة يف عام        ” القرية املستقرة “  )٤٦( 

 .يف ذلك احلني بوجودها
هو شراكة أشخاص ميتلكون بصورة مجاعية مسـاحة أو مسـاحات مـن أراضـي               ” تونغ“/”تسو“  )٤٧( 

اسـم شـخص متـويف وهـو يتكـون مـن أفـراد العشـرية                ” تسـو “وعادة ما حيمل الــ    . األسالف أو أراضي العشرية   
بالضرورة أفراداً يف نفس العشرية واألرض      فإن األشخاص املعنيني ال يكونون      ” تونغ“نفسها، أما فيما خيتص بـ    

هــو نقــل ” تونــغ“أو ” تســو“والغــرض مــن تأســيس . وحــدهم” تونــغ“جتـري حيازهتــا وإدارهتــا لصــاحل أفــراد  
 .ومصلحة العضو تبدأ عندما يولد وتنتهي بوفاته. األراضي وامللكيات من جيل إىل جيل بشكل دائم
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 االمتيازات االجيارية
ت  من القانون األساسي على امتيـازات إجياريـة فيمـا يتعلـق مبمتلكـا              ١٢٢تنص املادة    - ٣٠٧

ولذلك، أبدي حتفظ على القـوانني املنطبقـة        . ريفية معينة ميتلكها قرويون من السكان األصليني      
ــة اخلاصــة الــيت متكــن القــرويني الــذكور مــن       ــدة مبنطقــة هونــغ كونــغ اإلداري يف األقــاليم اجلدي
الســكان األصــليني مــن ممارســة حقــوق معينــة فيمــا خيــتص بامللكيــة وتقضــي باســتمرار انطبــاق  

ــازات ــة فيمــا خيــتص باألراضــي أو املمتلكــات الــيت حيوزهــا أشــخاص مــن الســكان     امتي  إجياري
؛ وقــد ) مــن التحفظــات٥الفقــرة (األصــليني أو ورثتــهم الشــرعيون عــن طريــق خــط الــذكورة 

 .أُبدى هذا التحفظ لضمان االتساق بني تطبيق االتفاقية يف املنطقة والقانون األساسي
 سياسة املنازل الصغرية

ينص التحفظ املبدى على مواصلة سياسية املنازل الصـغرية الـيت تسـمح للقـروي               كما   - ٣٠٨
الذكر من السكان األصليني بأن يتقدم، مرة واحدة يف حياتـه، بطلـب لبنـاء مـرتل صـغري علـى                     

 ).إذا كانت متاحة(أرضه أو على أرض احلكومة 
ويف . ظر يف تلك السياسـة    وقد أُخطرت اللجنة يف التقرير األوَّيل بأن احلكومة تعيد الن          - ٣٠٩

وهـذه املسـائل تشـمل    . غضون إعادة النظر هذه، مت حتديد عدد من املسـائل املترابطـة واملعقـدة         
االستعمال األمثل للموارد، والصرف الصحي، ومسـائل البنيـة األساسـية املرتبطـة ببنـاء املنـازل                 

 ومـا يـرتبط هبـا مـن     وحنـن نـرى أن احلاجـة تـدعو إىل إعـادة النظـر يف تلـك السياسـة        . الصـغرية 
وسنتشاور مـع خمتلـف أصـحاب املصـلحة هبـدف تقـدمي مقترحـات أوليـة                 . مسائل نظرة شاملة  

 .ألجل إجراء نقاش أكثر تعمقاً
 االنتخابات الريفية

ــرات    - ٣١٠ ــة مســتويات    ٥٤ إىل ٥٢حســبما جــاء يف الفق ــاك ثالث ــر األوَّيل، هن ــن التقري  م
انتخـاب ممثلـي القـرى، واللجـان الريفيـة، وهيونـغ يـي        : انتخابية يف قرى األقاليم اجلديدة، هـي    

وقد تطورت على مدى الزمن الترتيبات املوضوعة النتخاب ممثلي القرى، وهذا هـو             . )٤٨(كك
، جيـري اسـتعمال جمموعـة قواعـد منوذجيـة النتخـاب ممثلـي        ١٩٩٤ومنذ عـام  . املستوى األول 

خص الواحـد واملسـاواة بـني الرجـل         وتستند هذه القواعد إىل مبدأ الصوت الواحد للش       . القرى
وميكــن للنســاء أيضــاً أن . واملــرأة يف حقــوق االنتخــاب، وحتديــد واليــة املمثــل بــأربع ســنوات  

ويف . وجيـوز لفـرادى القـرى أن تكيـف القواعـد حسـب ظروفهـا              . يرشحن أنفسهن لالنتخاب  
ة تشـان واه    وقـد ثبـت يف قضـي      . ، قُدم طعـن أمـام احملكمـة يف الترتيبـات االنتخابيـة            ١٩٩٩عام  

                                                         
 .ة منشأة مبوجب تشريع األقاليم اجلديدةهيونغ يي كك هي هيئة استشارية تشاوري  )٤٨( 
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 تتعـارض مـع تشـريع       “بو توي أو  ”ضد جلنة هانغ هاو الريفية أن الترتيبات االنتخابية يف قرية           
التمييز اجلنسي، حيث ال يسمح ألزواج القرويات من الساكنات األصليات بتسجيل أمسـائهم             

ــاخبني ــة يف        . كن ــوق متكافئ ــال والنســاء حبق ــع الرج ــنقض ضــرورة متت ــة ال ــد أكــدت حمكم وق
بات الريفية وضرورة امتناع احلكومـة عـن اعتمـاد األشـخاص غـري املنتخـبني علـى هـذا                    االنتخا
 .النحو
ــثلني         - ٣١١ ــة تشــريع انتخــاب املم ــذكر، ســنت احلكوم ــة الســالف ال ــراً حلكــم احملكم ونظ

وهـذا القـانون يكفـل اتسـاق الترتيبـات      . القرويني إلخضاع االنتخابات الريفية للرقابة القانونية  
 .قبلة مع متطلبات شرعة حقوق هونغ كونغ وتشريع التمييز اجلنسياالنتخابية امل

ويشكل ممثلو القرى اللجان الريفية السبع والعشرين، الـيت ينتخـب رؤسـاؤها ونـواب                - ٣١٢
وهذا يشكل املسـتوى الثـاين مـن النظـام       . رؤسائها حسب مبدأ صوت واحد للشخص الواحد      

نــواب رؤســائها مستشــارون حبكــم املنصــب يف  ورؤســاء اللجــان الريفيــة و. االنتخــايب الريفــي
وهم ينتخبون رئيس اهليونغ يي كك ونائـب رئيسـه حسـب مبـدأ صـوت              . “هيونغ يي كك  ”

ويتمتــع . وهــذا هــو املســتوى الثالــث مــن النظــام االنتخــايب الريفــي  . واحــد للشــخص الواحــد
 عشـر ممـثالت   يف الوقـت احلـايل، هنـاك   . الرجال والنساء حبقوق متساوية يف املسـتويني كالمهـا      

وهنــاك امرأتــان عضــوتان يف جلنــتني تنفيــذيتني للجنــتني ريفيــتني، بينمــا توجــد مخــس   . للقــرى
 . مستشارات يف اهليونغ يي كك
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 ١٥املادة 
 املساواة يف األمور القانونية واملدنية

 .تعترف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون - ١”
ف املـرأة، يف الشـؤون املدنيـة، أهليـة قانونيـة مماثلـة ألهليـة الرجـل،                  متنح الدول األطرا   - ٢”

وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقــاً . وتســاوي بينــها وبينــه يف فــرص ممارســة تلــك األهليــة 
مساوية حلقوق الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات، وتعاملها على قدم املسـاواة يف مجيـع                 

 .مراحل اإلجراءات القضائية
تتفق الدول األطراف على اعتبـار مجيـع العقـود وسـائر أنـواع الصـكوك اخلاصـة الـيت                     - ٣”

 .يكون هلا أثر قانوين يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية
متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشـريع املتصـل حبركـة                - ٤”

 .“ سكناهم وإقامتهماألشخاص وحرية اختيار حمل
 التحفظات املبداة فيما يتعلق هبذه املادة 

ــة      - ٣١٣ ــة عــن منطقــة هونــغ كونــغ اإلداري ــة الصــني الشــعبية، نياب قــدمت حكومــة مجهوري
 مـن االتفاقيـة، جـاء فيهـا أن مـا يـرد يف عقـد أو        ١٥ مـن املـادة   ٣اخلاصة، إعالناً بشأن الفقرة     

 باملعىن املبني تكون وحدها هي الباطلة والالغيـة         صك خاص آخر من أحكام أو عناصر متييزية       
كمـا أبـدى حتفـظ      . ولكن البطالن واإللغاء ال يسريان بالضرورة علـى العقـد أو الصـك ككـل              

 من االتفاقية بشأن تشريع اهلجـرة املـنظم   ١٥ من املادة ٤باسم املنطقة بشأن ما ورد يف الفقرة     
 وال يـزال املوقـف املـبني يف التقريـر األوَّيل قائمـاً              .للدخول إىل املنطقة واإلقامـة فيهـا ومغادرهتـا        

 .دون تغيري
 وضع املرأة القانوين وحقوقها املدنية

 ِشرعة احلقوق
 من التقرير األوَّيل، فإن كافة احلقوق املعتـرف         ١٧٤ و ١٦٤حسبما جاء يف الفقرتني      - ٣١٤

تمتـع هبـا اجلميـع دون       هبا يف ِشرعة حقوق هونغ كونغ، علـى النحـو املـبني يف تلـك الِشـرعة، ي                 
وال يــزال املوقــف املــبني يف التقريــر األوَّيل قائمــاً دون . أي متييــز، مبــا يف ذلــك التمييــز اجلنســي

 .تغيري
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 حق املرأة يف إبرام عقود بامسها ويف إدارة ممتلكاهتا
وفقاً لقوانني منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، يبلـغ الشـخص، بصـرف النظـر عـن          - ٣١٥

 عامـاً أو  ١٨ولذلك ال تعد املرأة البالغة من العمـر    . سن الرشد عند بلوغه الثامنة عشر     جنسه،  
وفيمــا خيــتص باإلســكان العــام، . أكثــر قاصــراً وميكنــها إبــرام العقــود وإدارة املمتلكــات بامسهــا

 يف املائـة مـن      ٣١( نسـمة    ٢ ١٠٠ ٠٠٠ حنـو    ٢٠٠٢سـبتمرب عـام     /كان هنـاك يف هنايـة أيلـول       
ــغ  ــغ كون ــة  ) ســكان هون وحيــق للنســاء، شــأهنن شــأن   . يعيشــون يف املســاكن املســتأجرة العام

الرجال، تقدمي طلبات للحصول على مساكن عامة وإبرام عقـود إجيـار مـع السـلطات املناسـبة                  
 .يف حالة ختصيص وحدة سكنية عامة ألي منهن

 معاملة النساء يف احملاكم
لــإلدالء بشــهادة ) الســماح لــهأي عــدم (يقضــي القــانون العــام بعــدم أهليــة الشــخص  - ٣١٦

ــزوج أو ضــده، إال يف حــاالت حمــدودة جــداً     ــائم، ال ُيكــره   . لصــاحل ال ــانون الق ومبقتضــى الق
. علــى اإلدالء بشــهادة ضــد زوجــه يف ظــل أي ظــرف مــن الظــروف   ) أي ال جيــرب(الشــخص 

 النسـاء  وبينما تبدو قاعدة القانون العام حمايدة، فإهنا تضـر النسـاء أكثـر ممـا تضـر الرجـال، ألن                   
وقـد اقترحـت إدارة     . يكن يف غالب األحيان ضحايا للعنف املرتكـب يف ظـل العالقـة الزوجيـة              

. املنطقة إدخال تعديالت تشريعية لتجعل الشخص قادراً على الشهادة لصـاحل الـزوج أو ضـده              
ويستهدف االقتراح أيضـاً إجبـار الـزوج علـى الشـهادة يف ظـروف معينـة، عنـدما يـدَّعى مـثالً                        

وسينظر اجلهـاز التشـريعي يف الوقـت املناسـب يف           .  جرمية جنسية حبق طفل يف األسرة      ارتكاب
 . التعديالت املقترحة

 إمكانية احلصول على املعونة القانونية
لضـــمان امـــتالك األشـــخاص الـــذين لـــديهم أســـباب منطقيـــة وســـائل كافيـــة إلقامـــة  - ٣١٧

م، وضـعت خطـة املعونـة القانونيـة     الدعاوى أو الدفاع عن أنفسهم يف حالة إقامة دعاوى حبقه    
لطالبيها املستحقني بعد حبث أحـواهلم املاليـة وحبـث موضـوع الـدعوى، وذلـك بصـرف النظـر                    

ويـوفر ملقـدم طلبـات املعونـة املسـتحق متثيـل            . عما إذا كانوا من املقيمني يف هونـغ كونـغ أم ال           
ملدنيـة أو اجلنائيـة املقامـة    قانوين مبحامي إجراءات، وعند الضرورة مبحامي مرافعة يف الدعاوى ا    

وتتـاح املعونـة القانونيـة، يف مجلـة أمـور، للـدعاوى املقامـة يف حمـاكم               . أمام حماكم هونغ كونـغ    
ــنقض    ــة، وحمكمــة االســتئناف، وحمكمــة ال ويف الشــهور التســعة . املقاطعــات واحملــاكم االبتدائي

يـة عـدد الرجـال مـن        ، فـاق عـدد النسـاء طالبـات خدمـة املعونـة القانون             ٢٠٠٢األوىل من عـام     
 يف املائـة منـهن علـى املوافقـة،          ٦٣ طالبة للمعونة حصـل      ٨ ٧٠٠ومن بني   . طاليب هذه اخلدمة  
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 رجــل تقــدموا بطلبــات للحصــول علــى املعونــة ٦ ٩٠٠ يف املائــة مــن ٣٧بينمــا حصــل عليهــا 
 .املذكورة

 مسائل أخرى
ريع وضـع األشـخاص      مـن التقريـر األوَّيل، فقـد ُسـن تشـ           ١٦٨حسبما جاء يف الفقرة      - ٣١٨

وقـد ظـل هـذا املوقـف دون         . املتزوجني ليكفل معاملـة املـرأة املتزوجـة مثـل الشـخص األعـزب             
 .تغيري منذ صدور التقرير األوَّيل

وحيق للنساء االنضمام إىل هيئـة احمللفـني، حيـث ال يتضـمن تشـريع احمللفـني أيـة قيـود                      - ٣١٩
، ضمت قائمة احمللفـني     ٢٠٠٢سبتمرب عام   /يلولويف هناية أ  . على انضمام النساء إىل تلك اهليئة     

 ). يف املائة٤٨( امرأة ١٤٤ ٥٣٢ شخصاً من بينهم ٣٠١ ٠٤٨العامة أمساء 
 مـن العهـد الـدويل       ١٢ من ِشرعة حقوق هونغ كونـغ واملـادة          ٨كذلك تضمن املادة     - ٣٢٠

لــق حبريــة اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية للمــرأة حقوقــاً مســاوية حلقــوق الرجــل فيمــا يتع 
وتنظر جلنة اإلصالح القـانوين يف مسـألة مسـكن املـرأة املتزوجـة              . التنقل وحرية اختيار املسكن   

 .ضمن دراستها ألسس حتديد املسكن
 التعيني يف القضاء 

ويسـتند التقيـيم    . تتمتع املرأة بنفس حق الرجل فيما خيتص بـالتعيني يف سـلك القضـاء              - ٣٢١
ذلــك الســلك إىل معرفــة املرشــح بالقــانون، واحلكمــة، وحســن  املتعلــق بالصــالحية للتعــيني يف 

وكانـت  . وجنس املرشـح لـيس أحـد معـايري التقيـيم          . السلوك، والقدرة على تصريف الدعاوى    
اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة قـد أعربـت خـالل النظـر يف التقريـر األوَّيل عـن                          

وقد لوحظ منـذ ذلـك احلـني أن هنـاك حتسـناً             .  القضائية قلقها إزاء اخنفاض متثيل املرأة يف اهليئة      
 يف  ٢٠أي  ( قاضـية    ٣٢، كانـت هنـاك      ٢٠٠٢سـبتمرب عـام     /ففي هناية أيلـول   . طفيفاً يف احلالة  

 قاضـياً وموظفـاً قضـائياً، ممـا ميثـل زيـادة عـن النسـبة املسـجلة يف عـام                      ١٦٢مـن جممـوع     ) املائة
 .  يف املائة١٧ وهي ١٩٩٨

 النساء املسجونات
تتــوىل إدارة اإلصــالحيات مســؤولية احلــبس املــأمون واإلنســاين لألشــخاص الــذين         - ٣٢٢

حكمت عليهم احملاكم بالسجن ومسؤولية احتجاز األشخاص احملتجـزين إلدانتـهم يف دعـاوى              
وقد استحدثت تلـك اإلدارة علـى مـدى السـنني نظامـاً للعقوبـات يـويل أمهيـة متزايـدة                  . جنائية

وقـد نفـذت بـرامج عالجيـة وتدريبيـة شـاملة ألجـل خمتلـف فئـات                  . مإلصالح الرتالء وتأهيلـه   
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السجناء، الذين من قبيل السجناء الشبان واملتكلني علـى املخـدرات وأصـحاب السـابقة األوىل           
 .أو معتادي اإلجرام، بصرف النظر عن جنسهم

. وقــد أعربــت بعــض اجلماعــات النســائية عــن قلقهــا إزاء معاملــة النســاء يف الســجون  - ٣٢٣
وتــنص أحكــام القــانون، مبــا فيهــا تشــريع الســجون وتشــريع مراكــز التــدريب وتشــريع مراكــز  
معاجلة إدمان املخـدرات وتشـريع مراكـز االحتجـاز وتشـريع مراكـز التأهيـل وتشـريع الصـحة                    
ــة         ــة الســجناء معامل ــة كاف ــوق الســجناء ومعامل ــة حق ــال لضــمان محاي ــى نظــام فع ــة، عل العقلي

ية وتعليميـة وخـدمات متنوعـة ملختلـف فئـات السـجناء، بصـرف               وتقدم برامج تدريب  . متساوية
ويف بعض احلاالت، ُتقدم محايـة خاصـة ومعاملـة خاصـة نظـراً لالعتبـارات             . النظر عن جنسهم  

وعلــى ســبيل املثــال، فــإن الســجينات يوضــعن يف كافــة احلــاالت يف مرافــق مســتقلة . اجلنســانية
ــزل عــن الســجناء الــ      ــاً أو يف جــزء مــن ســجن، مبع ــن  . ذكورمتام وال يســمح يف أي ظــرف م

وجيـوز إبقـاء األطفـال      . الظروف بأن يقـوم ضـابط مـن جـنس خمـالف جلـنس السـجني بتفتيشـه                 
 . حديثي الوالدة مع أمهاهتم الرتيالت ريثما يبلغون الثالثة من العمر

ويف الوقت احلايل، تدير إدارة اإلصـالحيات أربـع مؤسسـات لإلنـاث وبضـعة مرافـق                  - ٣٢٤
. ٢٠٠٠وقد حدثت زيادة حادة يف عـدد نـزيالت السـجون منـذ هنايـة عـام         . التأخرى للرتي 

وتعزى هذه الزيادة أساساً إىل الزيادة السريعة يف معدل َسْجن اإلناث القادمات من بر الصـني                
، كانــت إدارة ٢٠٠٣ينــاير عــام / كــانون الثــاين١ويف . “انتــهاك شــرط اإلقامــة”املتــهمات بـــ

وقـد اختـذت   .  مكاناً معتمداً لإلقامة١ ٥٢٤نزيلة وتوفر هلن  ٢ ٨٠١اإلصالحيات تستضيف   
وهـذه التـدابري    . تدابري طـوارئ متعـددة، أو جيـري اختاذهـا، ملعاجلـة مشـكلة اكتظـاظ السـجون                 

تشــمل حتويــل أجــزاء مــن بضــع مؤسســات للــذكور لكــي تــأوي الســجينات، واعتــزام تشــييد   
 ٤٣٢وهنـاك   . كاناً لإلناث  م ٤٧٤، أضيف   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ويف عامي   . سجن جديد للنساء  

ويف هذه األثناء، خنطط إلقامة مرافـق جديـدة أخـرى     . ٢٠٠٥مكاناً آخر ستضاف بنهاية عام      
ورغــم زيــادة عــدد الســجينات، بــذلت إدارة اإلصــالحيات  . لتــوفري الراحــة يف األجــل الطويــل

 .جهوداً لضمان احلفاظ على مستوى خدمات االحتجاز والتأهيل
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 ١٦املادة 
  يف قانون األسرةاملساواة

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف كافـة                    - ١”
األمور املتعلقة بالزواج والعالقـات العائليـة، وبوجـه خـاص تضـمن، علـى أسـاس املسـاواة بـني                     

 :الرجل واملرأة
 نفس احلق يف عقد الزواج؛ )أ( 
الــزوج، ويف عــدم عقــد الــزواج إال برضــاها نفــس احلــق يف حريــة اختيــار  )ب( 

 احلر الكامل؛
 نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ )ج( 
نفس احلقـوق واملسـؤوليات بوصـفهما أبـوين، بغـض النظـر عـن حالتـهما                  )د( 

الزوجيــة، يف األمــور املتعلقــة بأطفاهلمــا، ويف مجيــع األحــوال يكــون ملصــلحة األطفــال االعتبــار 
 ؛األول

نفس احلقوق يف أن تقرر، حبرية وبإدراك للنتـائج، عـدد أطفاهلـا والفاصـل                )هـ( 
بني الطفل والذي يليه، ويف احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينـها مـن           

 ممارسة هذه احلقوق؛
نفس احلقوق واملسـؤوليات فيمـا يتعلـق بالواليـة والقوامـة والوصـاية علـى                 )و( 
ــيهم، أو مــا شــابه ذلــك مــن األعــراف، حــني توجــد هــذه املفــاهيم يف التشــريع      األطفــال  وتبن

 الوطين، ويف مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول؛
نفــس احلقــوق الشخصــية للــزوج والزوجــة، مبــا يف ذلــك احلــق يف اختيــار   )ز( 

 اسم األسرة واملهنة ونوع العمل؛
يمــا يتعلــق مبلكيــة وحيــازة املمتلكــات     نفــس احلقــوق لكــال الــزوجني ف    )ح( 

 .واإلشراف عليه وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض
ــراءات      - ٢” ــع اإلجـ ــذ مجيـ ــانوين، وتتخـ ــر قـ ــه أي أثـ ــل أو زواجـ ــة الطفـ ــون خلطوبـ ال يكـ

واج يف الضرورية، مبا يف ذلك التشـريعي منـها، لتحديـد سـن أدىن للـزواج وجلعـل تسـجيل الـز                   
 .“سجل رمسي أمراً إلزامياً
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 احلقوق املتعلقة بالزواج واألسرة
 شرعة حقوق هونغ كونغ والقانون األساسي

.  من ِشـرعة حقـوق هونـغ كونـغ احلقـوق املتعلقـة بـالزواج واألسـرة                 ١٩تكفل املادة    - ٣٢٥
وأن هلـا عليـه     وتنص املادة على أن األسرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية األساسـية يف اجملتمـع،               

وعلى الدولة حق احلماية؛ كما تنص على االعتراف حبق الرجال والنساء البالغني سـن الـزواج                
يف الزواج وتكوين أسـرة؛ وعلـى عـدم انعقـاد الـزواج دون املوافقـة احلـرة الكاملـة مـن جانـب                        
املقــدمني عليــه؛ وعلــى أن للــزوجني حقوقــاً متســاوية وعلــى حتملــهما مســؤوليات متســاوية يف  
ــال          ــة ألي أطف ــة الالزم ــه احلماي ــد حل ــل عن ــى أن تكف ــه، وعل ــد حل ــه وعن ــاء قيام ــزواج وأثن ال

 مـن القـانون األساسـي علـى أن حيمـي القـانون حريـة املقـيمني يف                   ٣٧وتنص املادة   . موجودين
 . هونغ كونغ يف الزواج وحقهم يف إنشاء أسرة حبرية

 تشريع الزواج
 مـن التقريـر األوَّيل، يكفـل مبوجـب تشـريع      ١٨٠ إىل ١٧٧حسبما جاء يف الفقـرات      - ٣٢٦

وتعــدد الزوجــات . الــزواج حــق الرجــل واملــرأة يف الــزواج األحــادي مبوافقتــهما الكاملــة احلــرة
كمـا يقضـي تشـريع الـزواج بـأن سـن           . حمرم مبوجب تشـريع اجلـرائم املرتكبـة حبـق األشـخاص           

يريـد الـزواج البـد أن       الزواج هو السادسة عشر وأن مـن يقـل عمـره عـن احلاديـة والعشـرين و                 
 .حيصل على موافقة أحد الوالدين أو موافقة ويل أو قاٍض من قضاة املقاطعات

 التشريع املتعلق بالنفقة وحقوق امللكية
يقضي تشريع أوامر االنفصال والنفقة وتشريع الدعاوى الزوجية وامللكية بـأن ُتصـدر              - ٣٢٧

ل امللكيــة وتســويتها ريثمــا يــتم الفصــل يف احملــاكم أوامــر تقضــي، يف مجلــة أمــور، بالنفقــة وبنقــ
ومبوجــب هــذين التشــريعني ال . قضــايا االنفصــال أو النفقــة، أو إبطــال الــزواج ومــا إىل ذلــك  

 .توجد تفرقة يف املعاملة بني النساء والرجال
 حتصيل النفقة

 أوامر دفع النفقة 
 النفقــة مــع  يســتطيع األشــخاص املطلقــون أو املنفصــلون التوصــل إىل اتفــاق بشــأن       - ٣٢٨

وقـد أجـرت احلكومـة      . أزواجهم السابقني أو التقـدم إىل احملكمـة بطلـب الستصـدار أمـر نفقـة               
يونيـه مـن نفـس    / وحـىت حزيـران  ٢٠٠١أبريـل عـام   /مسحاً مواضيعياً لألسر املعيشية يف نيسـان   

 يف املائـة مـن األشـخاص املطلقـني أو           ٥٧,٢العام بشأن إنفاذ أمر دفع النفقة ووجدت أن حنـو           
نفصلني املستجوبني الـذين كـان يتوقـع حصـوهلم علـى نفقـة قـد أفـادوا بعـدم حصـوهلم علـى             امل
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 يف املائــة فقــط ١٠,٩النفقـة بالكامــل، ومــن بـني أولئــك الــذين مل يتلقـوا النفقــة بالكامــل اختـذ     
إجراءات قانونية لتحصـيل متـأخرات النفقـة؛ وكانـت األسـباب الداعيـة لـذلك والـيت رددوهـا                    

أعتقــد أن الــزوج ”و)  يف املائــة٢٥,٥ (“مبلــغ النفقـة ضــئيل للغايــة ”ي أن أكثـر مــن غريهــا هــ 
 ١٨,٤ (“الزوج السـابق عـاجز عـن دفـع النفقـة     ”و)  يف املائة٢٠,٥ (“السابق لن يدفع النفقة   

إجـراءات طلـب   ”و)  يف املائـة ١٦,٦ (“عدم القدرة على االتصال بالزوج السابق”و) يف املائة 
 يف املائـة مـن املتحصـلني        ٧٠ومتثل النساء أكثر من     ). يف املائة  ١٦,٣ (“التقاضي معقدة للغاية  

 . على النفقة
وقبل ذلك، اسـتعرض فريـق عامـل مشـترك بـني اإلدارات التـدابري القانونيـة واإلداريـة                  - ٣٢٩

املؤثرة على األشخاص املستحقني للنفقة لكي يتنـاول الصـعوبات الـيت يواجههـا مـن تـدفع هلـم         
 :، مبا يلي٢٠٠٠مايو عام /العامل يف التقرير املنشور يف أياروأوصى الفريق . النفقة

 ختفيف الظروف اليت ميكن أن تصدر يف ظلها احملكمة أوامر حجز الدخل؛ )أ( 
 متكني احملكمة من فرض رسم إضايف على دافع النفقة املتخلف عن دفعها؛ )ب( 
 عـدم قيـام دافـع       إخطار املنظمات غري احلكومية واهليئات املهنية بأن حـاالت         )ج( 

النفقــة بإخطــار املســتحق هلــا بتغــيري العنــوان ميكــن إبالغهــا ملراكــز الشــرطة     
 األقرب إىل آخر عنوان معروف لدافع النفقة؛

حتقيق تزامن اإلجـراءات يف جتهيـز طلبـات احلصـول علـى مسـاعدة الضـمان                  )د( 
 االجتماعي الشاملة واملعونة القانونية؛

 .قيف اجلماهريي فيما خيتص باملسائل املتصلة بالنفقةالقيام بالدعاية والتث )هـ( 
وملـواالة تيسـري حتصـيل النفقـة،        . وقد ُنفذت التحسينات املدخلة على التدابري اإلدارية       - ٣٣٠

وهذا األمـر   ). التعديالت( مشروع قانون أوامر حجز الدخل       ٢٠٠١يوليه عام   /اعتمد يف متوز  
خبصـم  ) أي رب عملـه   (صـدر دخـل دافـع النفقـة         واحد من أوامر احملكمة، وهو يقتضي قيـام م        

وهـذه وسـيلة   . مدفوعات النفقة مـن دخلـه ودفـع املبلـغ املخصـوم مباشـرة إىل املسـتحق للنفقـة               
وهـي تتـيح حصـول املسـتحق للنفقـة علـى قيمـة النفقـة يف الوقـت                   . لتحصيل مدفوعات النفقـة   

 .املناسب
 ختفيــف ٢٠٠٢ينــاير عــام / كــانون الثــاين٢٥وبفضــل تعــديالت تشــريعية، جــرى يف  - ٣٣١

ومشلت حتسينات تلك اخلطة ختفيف الظـروف الـيت يف ظلـها    . أحكام خطة أوامر حجز الدخل   
ميكـن أن تصــدر احملكمــة أمــراً حبجـز الــدخل، فضــالً عــن ختفيـف اإلجــراءات وتقليــل الفتــرات    
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ق إحـداث   الزمنية الالزمة لإلسراع بتجهيز الدعاوى مىت اقتنعت احملكمة بأنه من العـدل واملنطـ             
 . ذلك
 مشـروع قـانون الفائـدة       ٢٠٠١ديسمرب عـام    /كما عرضت احلكومة يف كانون األول      - ٣٣٢

ويقترح املشروع فرض فائدة علـى متـأخرات النفقـة لتعـويض املسـتحق              . على متأخرات النفقة  
للنفقة عن فقدان الفائدة على مدخراتـه أو للتعـويض عـن الفائـدة الـيت يـدفعها بشـأن القـروض                      

كمـا  . طر للحصول عليها نتيجة لعدم قيام دافع النفقة بدفعها بالكامل يف الوقت احملـدد     اليت اض 
يتجه التفكري إىل متكني احملاكم من فرض رسم إضـايف، بنـاء علـى طلـب مـن املسـتحق للنفقـة،                      

. على متأخرات النفقة إذا ثبت أن دافع النفقة مسؤول عـن تكـرار التقصـري دون عـذر منطقـي                   
 .هذا مير اآلن مبرحلة التشريعومشروع القانون 

 حتصيل النفقة من اخلارج
بتحصــيل األشــخاص يف منطقــة هونــغ ) اإلنفــاذ املتبــادل(يقضــي تشــريع أوامــر النفقــة  - ٣٣٣

ــة باملثــل      ــدأ املعامل ــدان تطبــق مب ومــرة . كونــغ االقتصــادية اخلاصــة للنفقــة مــن أشــخاص يف بل
 . واةأخرى، فإن الرجال والنساء يعاملون على قدم املسا

 التشريع املتعلق بالوالية والقوامة على األطفال وتبنيهم
 تشريع التبين

يقضي تشريع التبين بأن تتمتـع املـرأة، سـواء كانـت والـدة لرضـيع سـُيتبنَّى أو مقدمـة                      - ٣٣٤
وسيجري إدخـال تعـديالت تشـريعية       . لطلب تبين، بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا نظريها الرجل        

الً على حتسني ممارسات التبين احمللية يف هونغ كونـغ وتعزيـز التعـاون مـع                على تشريع التبين عم   
 .البلدان األخرى يف ميدان التبين فيما بني األقطار

 تشريع الوالية على القصر 
ومبوجـب أحكـام التشـريع      . يعزز ذلك التشريع القـانون املتصـل بالواليـة علـى القصـر             - ٣٣٥

لصاحل القاصـر، أن تعـني أي شـخص وليـاً عليـه، أو أن               املذكور، جيوز للمحكمة، مراعاة منها      
وحسـبما  . تصدر أوامر متعلقـة بالواليـة عليـه ونفقتـه وحـىت أي مـن الوالـدين يف الوصـول إليـه          

 من التقرير األوَّيل، فإن لألم نفس احلق والسلطة اللذين يتمتـع هبمـا األب               ١٨٤جاء يف الفقرة    
 انفصال الوالدين أو طالقهمـا، جيـوز ألي منـهما        ويف حالة . مبوجب تشريع الوالية على القصر    

أن يتقدم إىل احملكمة طالباً إصدار أمر يقضي بدفع نفقة للقاصر من ِقَبـل الطـرف األخـر الـذي                    
 .ال ميلك حق حضانته
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 تشريع اختطاف األطفال وحضانتهم
ــال، املوق      - ٣٣٦ ــدويل لألطف ــة لالختطــاف ال ــب املدني ــة باجلوان ــة املتعلق ــنص االتفاقي ــة يف ت ع

، على وجود آلية دولية فعالة تعيد إىل الـوطن علـى وجـه السـرعة األطفـال                  ١٩٨٠الهاي عام   
الذين نقلوا بطريقة غري مشروعة من مكان إقامتهم املعتـاد إىل دولـة متعاقـدة أخـرى علـى حنـو                     

وهي هتدف إىل إقامة هنج متسق فيمـا خيـتص مبعاجلـة اجلوانـب              . ميثل انتهاكاً حلقوق حضانتهم   
وقـد سـن تشـريع      . دنية اليت ينطوي عليها ازدياد عـدد حـاالت االختطـاف الـدويل لألطفـال              امل

 لتنفيـذ االتفاقيـة بعـد مـد         ١٩٩٧مـايو عـام     /يف أيـار  ) التشـريع (اختطاف األطفـال وحضـانتهم      
، ١٩٩٧سـبتمرب عـام     / أيلـول  ٥وقد بـدأ سـريان التشـريع يف         . نطاق العمل هبا إىل هونغ كونغ     

نون احمللي أحكـام اتفاقيـة الهـاي بشـأن اجلوانـب املدنيـة لالختطـاف الـدويل                  وهو ُيفعِّل يف القا   
 من اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة حبقوق الطفـل، الـيت تـنص             ١١وهو يتسق مع املادة     . لألطفال

على أن تتخذ الدول األطراف تدابري ملكافحة نقل األطفـال غـري املشـروع وعـدم إعـادهتم مـن                    
، حتقيقــاً هلــذه الغايــة، علــى تشــجيع إبــرام اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة  اخلــارج، وعلــى أن تعمــل

 . األطراف أو االنضمام إىل االتفاقات القائمة
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 سيتاح املرفقان ألف وباء ألعضاء اللجنة باللغات اليت وردا هبا: مالحظة
 املرفق جيم

 القرارات القضائية الرئيسية الصادرة مبوجب تشريع التمييز اجلنسي
 ٢٠٠٠ لعام ١١وزير العدل وآخرون ضد تشان واه، حكم حمكمة النقض رقم  -ألف 
بــو ”يف قضــية تشــان واه جــرى الطعــن يف الترتيبــات االنتخابيــة اخلاصــة مبمثلــي قريــة  - ١

 ٣٥وتقضـي الفقـرة     .  بأهنا، يف مجلـة أمـور، غـري متسـقة مـع تشـريع التمييـز اجلنسـي                  “توي أو 
 :ا يليمن تشريع التمييز اجلنسي مب) ج) (٣(

 ....يعد خمالفاً للقانون قيام شخص ما بالتمييز ضد شخص آخر يف ” 
حتديد مدى صالحية شخص ما للتصويت يف انتخـاب أعضـاء هيئـة ذات               )ج( 

صــلة أو مــدى صــالحية شــاغل ملنصــب ذي صــلة، أو صــالحيته لالشــتراك يف اختيــار شــاغل    
 “.منصب ذي صلة

 “بـو تـوي أو  ”األصـليني ولـد ونشـأ يف قريـة     وكان تشان واه قروياً من غري السكان        - ٢
وقد استبعد من التصويت النتخاب ممثلي القريـة علـى          . وتزوج من امرأة من السكان األصليني     

 ١٨٨٩أساس أنه من غري السكان األصليني، مبعىن أنه ليس خلفاً ألسالف كانوا يقيمون عـام                
 ترتيبـات االنتخـاب باالعتمـاد    وقـد طعـن تشـان واه يف   . “األقاليم اجلديـدة  ”يف قرى واقعة يف     

 من ِشـرعة حقـوق هونـغ كونـغ الـيت تتماشـى       ٢١ من القانون األساسي واملادة    ٢٦على املادة   
كمـا دفـع    .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية        ٢٥أحكامها مع أحكام املادة     

اً ألن القرويـة الـيت مـن غـري      بأنه قد عاىن من متييز غري قانوين حيظره تشريع التمييز اجلنسي نظـر            
السكان األصليني املتزوجة من رجل من السكان األصليني ميكنها التصـويت بينمـا ال ميكـن أن        

 .يصوت رجل من غري السكان األصليني متزوج من امرأة من السكان األصليني
وحكمــت حمكمــة الــنقض لصــاحل تشــان واه ورأت أن الترتيبــات الــيت اســتبعدت مــن   - ٣

تتمشـى   رجالً من غري السكان األصليني متزوجاً من امرأة من السـكان األصـليني ال             التصويت  
 . مع تشريع التمييز اجلنسي

  ٧٣١ حمكمة هونغ كونغ ١) ١٩٩٩(يوين شا شا ضد تسي تشي بان  -باء 
والتحـرش اجلنسـي    . وضع قانون التحرش اجلنسي على احملك يف قضـية يـوين شـا شـا               - ٤

مـن  ) أ) (٥ (٢وقـد عـرف التحـرش اجلنسـي يف الفقـرة      . مييز اجلنسيحمظور مبقتض تشريع الت   
 :التشريع عندما جاء فيها ما يلي
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 :جنسياً بامرأة إذا) مهما كان وصفه(يتحرش الشخص ... ” 
 :قام )أ( 
ــري         ‘١’  ــاً جنســياً غ ــها طلب ــب من ــزالً جنســياً غــري مرغــوب أو طل ــها غ مبغازلت
 مرغوب؛   
 اً أخر غري مرغوب له طبيعة جنسية؛أو إذا سلك جتاهها مسلك ‘٢’ 
يف الظروف الـيت يتوقـع فيهـا شـخص عاقـل، بعـد مراعـاة كافـة الظـروف، أن هـذا                       ” 
 .“....يسبب هلا إهانة أو إذالالً أو ترويعاً 

. وكانت املدعية يـوين شـا شـا طالبـة يف كليـة شـو باجلامعـة الصـينية يف هونـغ كونـغ                      - ٥
وقــد اكتشــفت املدعيــة مصــادفة وجــود كــامريا . الكليــةوكانــت املتهمــة أيضــاً طالبــة يف نفــس 

وقـد وضـعت الكـامريا      . مسجلة خمفاة يف صندوق ورقي أعلى خزانة ثياب زميلتـها يف احلجـرة            
املسجلة هبذه الطريقة حبيث كانت عدستها موجهة حنو خزانة ثياب املدعية، وكان هبـا شـريط             

دعيـة بشـكوى إىل جلنـة تكـافؤ الفـرص      وقـد تقـدمت امل  . فيديو يصور املدعية وهـي تغـري ثياهبـا       
ورغم عدم وجـود نـزاع بشـأن الوقـائع، رفضـت املتهمـة حـل              . مبوجب تشريع التمييز اجلنسي   

وقــد أصــدرت حمكمــة املقاطعــة حكمــاً لصــاحل املدعيــة، ورأت أن  . املســألة يف مرحلــة التوفيــق
أعمــال التحــرش تصــوير املدعيــة بالفيــديو دون موافقتــها وهــي تغــري مالبســها ميثــل عمــالً مــن   

وأصـدر القاضـي حكمـاً بتعـويض املدعيـة مببلـغ         . اجلنسي الذي حيظـره تشـريع التمييـز اجلنسـي         
 ٠٠٠ دوالر مقابـل األضـرار االتعاظيـة و        ٢٠ ٠٠٠ دوالر مقابل جـرح مشـاعرها و       ٥٠ ٠٠٠
وقـد أرسـت هـذه      .  دوالر مقابل األضرار املشددة، وأمر بأن تقدم املتهمة اعتـذاراً مكتوبـاً            ١٠
 .ية سابقة هامة مبكن أن تعتمد عليها النساء األخريات مستقبالًالقض
 ١٠احملدودة، دعوى تكافؤ الفرص رقم      ) هاء كاف (تشانغ ينغ كوان ضد ويث       -جيم
 ١٩٩٩لعام 
 ٩ كمـا حتـرم الفقـرة        )أ( من تشريع التمييز اجلنسي التمييز بسبب احلمل       ٨حترم الفقرة    - ٦

ووضـع هـذان احلكمـان موضـع االختبـار يف قضـية           . إليذاء التمييز بطريق ا   )ب(من ذلك التشريع  
وبعيد قيامهـا بـاإلبالغ     . وكانت املدعية تشانغ ينغ كوان موظفة لدى املتهم       . تشانغ ينغ كوان  

ورفضـت املدعيـة أن تسـتقيل       . عن محلها، أرغمهـا كبـار العـاملني لـدى املتـهم علـى االسـتقالة               
ملدعيــة مــن زيــادة مرتبــها وخضــعت  وبعــد ذلــك حرمــت ا. وشــكت إىل جلنــة تكــافؤ الفــرص 

                                                         
 . من اجلزء الثاين من التقرير األوَّيل٢، يرجى الرجوع إىل الفقرة ٨لالطالع على تفاصيل الفقرة    )أ( 
 . من اجلزء الثاين من التقرير األوَّيل٢، يرجى الرجوع إىل الفقرة ٩لالطالع على تفاصيل الفقرة    )ب( 
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وبعدئـذ اسـتقالت وادعـت حـدوث متييـز ضـدها بسـبب احلمـل ومتييـز                  . لشروط إبالغ إضافية  
 .بطريق اإليذاء

، وكـان محلـها جمـرد       .ودافع املتهم عن نفسه بأن املدعية روقبـت بسـبب تـدين أدائهـا              - ٧
 .ملن معاملة مسيئةكما دفع املتهم بأن املوظفات احلوامل األخريات ال يعا. مصادفة

وحكمت احملكمة بـأن املدعيـة قـد مـورس ضـدها متييـز غـري مشـروع مـن قبـل املتـهم                   - ٨
ورأت احملكمة أنه فيما خيتص بالتمييز بسـبب احلمـل فـإن الشـخص املشـار إليـه                  . بسبب محلها 

وملـا كـان   . ألغراض املقارنة يف الدفاع عن املتهم ليس موظفة حامل أخـرى بـل موظفـة عاديـة            
مر كذلك، ال ميكن للمحكمة أن تستخلص من معاملة موظفات حوامل أخريـات أن محـل                األ

 .املدعية ليس أحد أسباب املعاملة اليت لقيتها
كما حكمت احملكمة بأن املدعية قد تعرضت إليذاء غـري مشـروع علـى يـدي املتـهم                   - ٩

الذي يشـكو مـن     ورأت احملكمة أنه جيب على املدعي       . بسبب شكواها إىل جلنة تكافؤ الفرص     
 مـن تشـريع التمييـز اجلنسـي أن يثبـت أن فعـالً واحـداً                 ٩التمييز بسبب اإليذاء مبوجب الفقـرة       

قـد منـا    ) د(إىل  ) أ) (١ (٩على األقل من األفعال األربعة املبينـة يف الفقـرات الفرعيـة الصـغرى               
علـى املدعيـة،    ومىت ثبت ذلك كـان يـتعني        . إىل علم املتهم عندما ارتكب األفعال املشكو منها       

نظراً لعدم وجود تفسري مقنع أن تثبت، آخذة كل االحتماالت بعـني االعتبـار، أن اإليـذاء قـد                   
 . وقع
 ١٥٥٥/٢٠٠٠جلنة تكافؤ الفرص ضد مدير التعليم، دعوى احملكمة العليا  -دال
. أقامت جلنة تكافؤ الفرص هذه الدعوى سـعياً الستصـدار أمـر قضـائي بإعـادة النظـر                  - ١٠

يـدير لنقـل الطـالب مـن املـدارس االبتدائيـة إىل       ) “املـدير ”(اللجنـة بـأن مـدير التعلـيم     ودفعـت  
مييــز ضــد فــرادى ) يســمى نظــام ختصــيص األمــاكن باملــدارس الثانويــة(املــدارس الثانويــة نظامــاً 

وأكدت اللجنـة أن ذلـك النظـام    . الطالب على أساس جنسهم ومن مث فإنه يعد خمالفاً للتشريع        
إال أنه نظراً لطابعة املعقد القـائم علـى أسـاس جنسـاين ميكـن أيضـاً أن                  .  أساساً مييز ضد البنات  

وحكمـت احملكمـة لصـاحل اللجنـة، ورأت أنـه بالنسـبة            . ضد فـرادى البـنني    ) بل وميز فعالً  (مييز  
السـبب الوحيـد ملعاملتـهم معاملـة       ) وال يـزال  (لعدد معترب من التالميـذ كـان االعتبـار اجلنسـاين            

 من اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال     ١٠وأشارت احملكمة يف حكمها إىل املادة       . غري متكافئة 
التمييز ضد املرأة وكـررت اإلعـراب عـن الـرأي القائـل بـأن التصـورات املقولبـة بشـأن الرجـل                       

ورأت احملكمة ضرورة اختـاذ التـدابري املناسـبة للقضـاء           . واملرأة هي النبع الذي يتدفق منه التمييز      
 .عليها
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 ق دالاملرف
 إحصائيات متنوعة مجعتها إدارة التعداد واإلحصاء، موزعة حسب اجلنس

 مصدر البيانات اإلحصائية الرئيسية موزعة حسب اجلنس طبيعة اإلحصائية
 إحصائيات دميغرافية  السكانية

  السكان 
  اهلرم السكاين  
  السكان حسب العمر 
  السكان حسب احلالة الزوجية 
  ني حسب العمرنسبة اجلنس 
 إحصائيات امليالد والوفاة والزواج األحداث احليوية 
  عدد املواليد األحياء 
  عدد املتوفني 
  العمر املتوقع عند امليالد 
  معدل وفيات الرضع 
  املعدل األوَّيل للزواج 
 متوسط العمر عند الزواج األول 

 
 

 كانية الرئيسية والفرعيةالتعدادات الس األسر املعيشية واألسر 
  جنس رب األسرة املعيشية 
  النساء والرجال الذين يعيشون مبفردهم 

 املسح العام لألسر املعيشية اإلحصائيات الرئيسية للقوى العاملة العمل
   
  معدل االشتراك يف القوى العاملة 
  معدل البطالة 
  معدل العمالة الناقصة 
أي العمــر، والتحصــيل   (يةاخلصــائص الرئيســ  

 :لـــ) العلمي، والقطاع االقتصادي، واملهنة
 املسح العام لألسر املعيشية

  األشخاص املوظفني  
  األشخاص العاطلني 
  األشخاص العاملني عمالة ناقصة 



 

04-40803 175 
 

 CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 

 مصدر البيانات اإلحصائية الرئيسية موزعة حسب اجلنس طبيعة اإلحصائية
  األشخاص غري الناشطني اقتصادياً 
   
 مسح العمالة والشواغر مؤشرات رئيسية أخرى 
ــ  ــاط  األشـ ــاركون حســـب النشـ خاص املشـ

ــا إىل   ــة، ومـ ــم املؤسسـ ــادي، وحجـ االقتصـ
 ذلك

 

 املسح العام لألسر املعيشية كسب العمل الشهري الدخل 
   حسب القطاع االقتصادي- 
   حسب املهنة- 
 مسح كسب العمل إحصائيات األجور واملرتبات  
  )حسب القطاع املختار واملهنة( 
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 املرفق هاء
 ائية املتعلقة مبعدل تسرب الطالب والطالباتاإلحص
 )٢٠٠٢-٢٠٠١ إىل ١٩٩٨-١٩٩٧(

 عدد الطالب
٢٠٠٢-٢٠٠١٢٠٠١-٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٩١٩٩٩-١٩٩٨١٩٩٨-١٩٩٧ اجلنس 

 ٣٥٧ ٢٨٧ ٣٥٥ ٢٨٥ ٣٥٠ ٩٧٨ ٣٤٤ ٧٢١ ٣٤١ ٢٨٧ إناث الطالب املقيدون

  )٤٨,٣٣( ٪)٤٨,٣( ٪)٤٨,٢٣( ٪)٤٨,١٨( ٪)٤٨,١٧(٪ 

 ٣٨١ ٩٢٠ ٣٨٠ ٣١٠ ٣٧٦ ٧٤٧ ٣٧٠ ٨٣٨ ٣٦٧ ٢٣٨ ذكور 

  )٥١,٦٧( ٪)٥١,٧( ٪)٥١,٧٧( ٪)٥١,٨٢( ٪)٥١,٨٣(٪ 

 ٧٣٩ ٢٠٧ ٧٣٥ ٥٩٥ ٧٢٧ ٧٢٥ ٧١٥ ٥٥٩ ٧٠٨ ٥٢٥ اجملموع 

       

 ٤٩٣ ٥٤٧ ٥٩٤ ٦٦٦ ٨٨٢ إناث )معدل التسرب(عدد املتسربني 

  )٠,١٣٨( ٪)٠,١٥٤( ٪)٠,١٦٩( ٪)٠,١٩٣( ٪)٠,٢٥٨(٪ 

 ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٦٨ ٩٣٢ ١ ١١٧ ذكور 

  )٠,٢٠٦( ٪)٠,٢٠٧( ٪)٠,٢٠٤( ٪)٠,٢٥١( ٪)٠,٣٠٤(٪ 

 ١ ٢٧٨ ١ ٣٣٣ ١ ٣٦٢ ١ ٥٩٨ ١ ٩٩٩ اجملموع 

  )٠,١٧٣( ٪)٠,١٨١( ٪)٠,١٨٧( ٪)٠,٢٢٣( ٪)٠,٢٨٢(٪ 
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 املرفق واو
 )٢٠٠٣-٢٠٠٢(عدد املدارس حسب املرحلة واجلنس 
 نوع املدارس

 اجملموع بنات بنني خمتلطة املرحلة
 ٨٠٣ ٢٤ ١٣ ٧٦٦ االبتدائية
 ٤٩٩ ٤٤ ٤٠ ٤١٥ الثانوية
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 املرفق زاي
-٢٠٠١أرقام تبني اشتراك الطالب يف األحداث الرياضية املدرسية يف هونغ كونغ عام 

٢٠٠٢ 
 املسابقات الرياضية املدرسية احمللية

 بنني بنات عدد الرياضات املرحلة
 ٦٨ ٠٦٥ ٤١ ٥٥٦ ٢٠ الثانوية
 ٣٣ ٤٠٧ ٢٤ ٨٩٩ ١٠ االبتدائية

 
 املسابقات الرياضية املدرسية على مستوى املوانئ واملستوى الدويل

 بنني بنات عدد الرياضات املستوى 
 ٩٠ ٣٨ ٥ املوانئ
 ٧٨ ٣٠ ٢ الدويل
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 املرفق حاء
 طالب الربامج املمولة من جلنة املنح اجلامعية، حسب مرحلة الدراسة واجلنس 

 عدد الطالب
٢٠٠٢-٢٠٠١٢٠٠١-٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٩١٩٩٩-١٩٩٨١٩٩٨-١٩٩٧ نساجل مرحلة الدراسة

 ١٠ ٢٩٩ ١٢ ٤٥١ ١٣ ٧٥٨ ١٣ ٩٤٣ ١٤ ٦٠٣ إناث املرحلة دون اجلامعية

  )٦٦( ٪)٦٦,٨( ٪)٦٥,٨( ٪)٦٣,٦( ٪)٦٣,٦(٪ 

 ٥ ٣١٦ ٦ ١٩٨ ٧ ١٥٨ ٧ ٩٧٣ ٨ ٣٧٥ ذكور 

  )٣٤( ٪)٣٣,٢( ٪)٣٤,٢( ٪)٣٦,٤( ٪)٣٦,٤(٪ 

 ٢٥ ٦٠٥ ٢٥ ٢٦١ ٢٤ ٩١٩ ٢٤ ٥٣١ ٢٤ ٣٠٨ إناث اجلامعية

  )٥٣,٣( ٪)٥٣,١( ٪)٥٢,٥( ٪)٥١,٥( ٪)٥٠,٣(٪ 

 ٢٢ ٤٤٩ ٢٢ ٣٤٥ ٢٢ ٥٤٨ ٢٣ ١١٣ ٢٤ ٠٣٧ ذكور 

  )٤٦,٧( ٪)٤٦,٩( ٪)٤٧,٥( ٪)٤٨,٥( ٪)٤٩,٧(٪ 

 ٧ ٠٠٧ ٦ ٧٧٦ ٦ ٤٨٠ ٥ ٩١٤ ٥ ٣٨٦ إناث الدراسات العليا

  )٤٦( ٪)٤٤,٥( ٪)٤٢,٢( ٪)٣٩,٥( ٪)٣٦,٢(٪ 

 ٨ ٢٣٦ ٨ ٤٤١ ٨ ٨٩١ ٩ ٠٦٤ ٩ ٤٩٣ ذكور 

  )٥٤( ٪)٥٥,٥( ٪)٥٧,٨( ٪)٦٠,٥( ٪)٦٣,٨(٪ 

 ٤٢ ٩١١ ٤٤ ٤٨٨ ٤٥ ١٥٧ ٤٤ ٣٨٨ ٤٤ ٢٩٧ إناث جمموع الطالب املقيدين

  )٥٤,٤( ٪)٥٤,٦( ٪)٥٣,٩( ٪)٥٢,٥( ٪)٥١,٤(٪ 

 ٣٦ ٠٠١ ٣٦ ٩٨٤ ٣٨ ٥٩٧ ٤٠ ١٥٠ ٤١ ٩٠٥ ذكور 

  )٤٥,٦( ٪)٤٥,٤( ٪)٤٦,١( ٪)٤٧,٥( ٪)٤٨,٦(٪ 

 ٧٨ ٩١٢ ٨١ ٤٧٢ ٨٣ ٧٥٤ ٨٤ ٥٣٨ ٨٦ ٢٠٢ اجملموع 
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 املرفق طاء
اخلرجيون احلاصلون على درجة جامعية أوىل يف إطار الربامج املمولة من جلنة املنح 

 اجلامعية، حسب فئة الربنامج األكادميي واجلنس
 عدد الطالب

٢٠٠٢-٢٠٠١٢٠٠١-٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٩١٩٩٩-١٩٩٨١٩٩٨-١٩٩٧ اجلنس فئة الربنامج األكادميي

 ٦٤٧ ٦١٢ ٥٦٣ ٥٨٥ ٤٢٤ إناث الطب وطب األسنان والصحة

  )٥٩( ٪)٥٧( ٪)٥٨( ٪)٥٨( ٪)٤٩(٪ 

 ٤٥٤ ٤٦٥ ٤٠٢ ٤٢١ ٤٥٠ ذكور 

  )٤١( ٪)٤٣( ٪)٤٢( ٪)٤٢( ٪)٥١(٪ 

 ١ ٠٣٢ ١ ٠٧٨ ١ ٠٩٠ ١ ٠٦٢ ١ ٠٨٨ إناث العلوم الفيزيائية

  )٣٩( ٪)٤٠( ٪)٣٩( ٪)٣٨( ٪)٣٧(٪ 

 ١ ٦٢٧ ١ ٥٩٢ ١ ٧٢٣ ١ ٧٣٨ ١ ٨٧٦ رذكو 

  )٦١( ٪)٦٠( ٪)٦١( ٪)٦٢( ٪)٦٣(٪ 

 ٦٩٩ ٦٥٧ ٦٦٢ ٥٣٧ ٥٤٠ إناث اهلندسة والتكنولوجيا

  )٢٤( ٪)٢٣( ٪)٢٢( ٪)١٨( ٪)١٧(٪ 

 ٢ ١٨١ ٢ ٢٠٩ ٢ ٣٤٤ ٢ ٥٠٨ ٢ ٦٠٢ ذكور 

  )٧٦( ٪)٧٧( ٪)٧٨( ٪)٨٢( ٪)٨٣(٪ 

 ٢ ٣٨٧ ٢ ٤٦٨ ٢ ٥٠١ ٢ ٤٥٥ ٢ ٣٦٧ إناث األعمال واإلدارة

  )٦٤( ٪)٦٥( ٪)٦٤( ٪)٦٤( ٪)٦١(٪ 

 ١ ٣٣٦ ١ ٣٣٦ ١ ٤٣٥ ١ ٣٨٦ ١ ٥٠٥ ذكور 

  )٣٦( ٪)٣٥( ٪)٣٦( ٪)٣٦( ٪)٣٩(٪ 

 ١ ٣٥١ ١ ٣٩٦ ١ ٣٦٦ ١ ٣٥٢ ١ ٣٥٧ إناث العلوم االجتماعية

  )٧٠( ٪)٧٣( ٪)٧٢( ٪)٧٢( ٪)٧١(٪ 
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٢٠٠٢-٢٠٠١٢٠٠١-٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٩١٩٩٩-١٩٩٨١٩٩٨-١٩٩٧ اجلنس فئة الربنامج األكادميي

 ٥٧٩ ٥١٧ ٥٣٤ ٥٢٩ ٥٥٥ ذكور 

  )٣٠( ٪)٢٧( ٪)٢٨( ٪)٢٨( ٪)٢٩(٪ 

 ١ ٤٠٣ ١ ٣٠٦ ١ ٣١٥ ١ ٣٣٤ ١ ٥١١ إناث اآلداب والعلوم اإلنسانية

  )٧٨( ٪)٧٩( ٪)٧٩( ٪)٧٩( ٪)٨١(٪ 

 ٣٩٦ ٣٣٩ ٣٤٦ ٣٥٩ ٣٦٣ ذكور 

  )٢٢( ٪)٢١( ٪)٢١( ٪)٢١( ٪)١٩(٪ 

 ٢٥٩ ٢٣٩ ٢١٨ ٢٤٨ ٢٧٤ إناث التربية 

  )٧٦( ٪)٧٦( ٪)٦٩( ٪)٧٤( ٪)٧٣(٪ 

 ٨١ ٧٧ ٩٨ ٨٦ ١٠٢ ذكور 

  )٢٤( ٪)٢٤( ٪)٣١( ٪)٢٦( ٪)٢٧(٪ 

 ٧ ٧٧٩ ٧ ٧٥٥ ٧ ٧١٥ ٧ ٥٧٣ ٧ ٥٦١ إناث اجملموع

  )٥٤( ٪)٥٤( ٪)٥٣( ٪)٥٢( ٪)٥٠(٪ 

 ٦ ٦٥٤ ٦ ٥٣٥ ٦ ٨٨٤ ٧ ٠٢٧ ٧ ٤٥٣ ذكور 

  )٤٦( ٪)٤٦( ٪)٤٧( ٪)٤٨( ٪)٥٠(٪ 

 ١٤ ٤٣٣ ١٤ ٢٩٠ ١٤ ٥٩٩ ١٤ ٦٠٠ ١٥ ٠١٤ اجملموع 
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ات العليا املمولة من جلنة املنح اجلامعية، حسب فئة اخلرجيون الذين أمتوا برامج الدراس
 الربنامج األكادميي واجلنس

 عدد الطالب
٢٠٠٢-٢٠٠١٢٠٠١-٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٩١٩٩٩-١٩٩٨١٩٩٨-١٩٩٧ اجلنس فئة الربنامج األكادميي

 ١٧٩ ١٦٣ ١٥٧ ١٥٧ ١٠٧ إناث الطب وطب األسنان والصحة

  )٦٢( ٪)٥٣( ٪)٥٠( ٪)٥٥( ٪)٤٨(٪ 

 ١٠٨ ١٤٤ ١٦٠ ١٢٩ ١١٦ ذكور 

  )٣٨( ٪)٤٧( ٪)٥٠( ٪)٤٥( ٪)٥٢(٪ 

 ٣٢٨ ٣١٤ ٢٧٤ ٢٠٦ ١٩٠ إناث العلوم الفيزيائية

  )٣٢( ٪)٣٢( ٪)٢٨( ٪)٢٥( ٪)٢٥(٪ 

 ٦٩٥ ٦٦٠ ٧١٤ ٦١٨ ٥٥٧ ذكور 

  )٦٨( ٪)٦٨( ٪)٧٢( ٪)٧٥( ٪)٧٥(٪ 

 ٢٩٥ ٢٢٠ ٢٠٧ ١٦٢ ١٢٣ إناث اهلندسة والتكنولوجيا

  )٢١( ٪)١٨( )٪١٦( ٪)١٤( ٪)١٢(٪ 

 ١ ٠٨٤ ١ ٠٢٧ ١ ٠٩٨ ٩٨٠ ٩٢٧ ذكور 

  )٧٩( ٪)٨٢( ٪)٨٤( ٪)٨٦( ٪)٨٨(٪ 

 ٤٨١ ٥١٦ ٤٩٣ ٥١١ ٣٩١ إناث األعمال واإلدارة

  )٤٤( ٪)٤٢( ٪)٤٣( ٪)٣٩( ٪)٣٥(٪ 

 ٦١٠ ٧١٨ ٦٦١ ٨١٣ ٧٢٥ ذكور 

  )٥٦( ٪)٥٨( ٪)٥٧( ٪)٦١( ٪)٦٥(٪ 

 ٦٢٠ ٥٣٨ ٤٨٢ ٤٢٨ ٤٢٢ إناث العلوم االجتماعية

  )٦٢( ٪)٦٢( ٪)٦١( ٪)٥٥( ٪)٥٥(٪ 

 ٣٧٦ ٣٣٤ ٣١٣ ٣٥٦ ٣٤٢ ذكور 
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٢٠٠٢-٢٠٠١٢٠٠١-٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٩١٩٩٩-١٩٩٨١٩٩٨-١٩٩٧ اجلنس فئة الربنامج األكادميي

  )٣٨( ٪)٣٨( ٪)٣٩( ٪)٤٥( ٪)٤٥(٪ 

 ٣٨٦ ٣٤٣ ٢٩١ ٢٦٧ ٢٣١ إناث اآلداب والعلوم اإلنسانية

  )٦٧( ٪)٧١( ٪)٦٥( ٪)٦٦( ٪)٦٧(٪ 

 ١٩٤ ١٣٩ ١٥٩ ١٤٠ ١١٣ ذكور 

  )٣٣( ٪)٢٩( ٪)٣٥( ٪)٣٤( ٪)٣٣(٪ 

 ١ ٢٨٤ ١ ١٣٤ ٩٧٧ ٧٦٤ ٦٤٧ إناث التربية 

  )٦٧( ٪)٦٥( ٪)٦٢( ٪)٥٦( ٪)٥٨(٪ 

 ٦٢١ ٦٢٠ ٦٠٥ ٥٨٩ ٤٧٧ ذكور 

  )٣٣( ٪)٣٥( ٪)٣٨( ٪)٤٤( ٪)٤٢(٪ 

 ٣ ٥٧٣ ٣ ٢٢٨ ٢ ٨٨٢ ٢ ٤٩٦ ٢ ١١١ إناث اجملموع

  )٤٩( ٪)٤٧( ٪)٤٤( ٪)٤١( ٪)٣٩(٪ 

 ٣ ٦٨٧ ٣ ٦٤٢ ٣ ٧١٠ ٣ ٦٢٤ ٣ ٢٥٦ ذكور 

  )٥١( )٪٥٣( ٪)٥٦( ٪)٥٩( ٪)٦١(٪ 

 ٧ ٢٦٠ ٦ ٨٧٠ ٦ ٥٩٢ ٦ ١٢٠ ٥ ٣٦٧ اجملموع 
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 املرفق ياء
 املتدربون املقيدون يف دورات التدريب املهين اليت ينظمها جملس التدريب املهين

)٢٠٠٢-٢٠٠١( 
 الدورات التدريبية املتدربون املقيدون

 اجملموع
 )العدد(

 اإلناث
 )نسبة مئوية(

 ٦٧,٢ ٥ ٢٨٧ جتارة القطاعي
 ٦١,٧ ٢ ٦٨٧ التصدير وجتارة اجلملة/ االستريادجتارة

 ٥٥,٧ ٢٥ ٩٢٥ اخلدمات املالية
 ٥٣,٨ ٢ ٣٨٠ صناعة الضيافة
 ٥٣,٣ ١ ٧٧٨ صناعة النسيج
 ٥١,٧ ١ ٥٢٣ املطبخ الصيين
 ٥٠,٢ ٥ ٥١٤ التنمية اإلدارية

 ٤٦,٦ ٢٩٨ صناعة اجملوهرات
 ٣٥,٠ ٩ ٥٣٢ تكنولوجيا املعلومات

 ٢٦,٢ ١ ٢١٤ صناعة الطباعة
 ١٣,٧ ٥ ٥٦٧ تكنولوجيا البالستيك وجتهيز العدد
 ١٣,٣ ٢ ٤٢٩ ورش اآلالت وصناعة تشغيل املعادن

 ١٠,٢ ٢ ٩٩٢ الصناعة اإللكترونية
 ٦,٢ ٧ ٧٠٣ املالحة البحرية

 ٥،٥ ٦ ٢٤٢ الصناعة الكهربائية
 ١,٨ ٣ ٥٧٠ اللحام

 ١,٧ ١ ١٤٠ صناعة الغاز
 ٠,٤ ١ ٥١٢ صناعة السيارات

 ٣٦,١ ٨٧ ٢٩٣ موعاجمل
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 املرفق كاف
 ٢٠٠١نسبة املعلمات إىل املعلمني، عام 

 النسبة اإلناث الذكور 
    رياض األطفال

 ٢١٣: ١ ٨ ٧٣٧ ٤١ احمللية 
 ٢٥: ١ ٣٢٤ ١٣ الدولية 

    املدارس االبتدائية
 ٣,٥: ١ ١٧ ٧١١ ٥ ١٢٧ العادية احمللية 
 ٢,٨: ١ ٢١٢ ٧٧ احتاد املدارس اإلنكليزية 
 ٢,٩: ١ ٥٨٥ ٢٠٤ الدولية 

    املدارس الثانوية
 ١,٢: ١ ١٣ ٢١٨ ١١ ٢٤٨ العادية احمللية 
 ١,٢: ١ ٢٥١ ٢٠٧ احتاد املدارس اإلنكليزية 
 ١,٠: ١ ٣٢٠ ٣١٦ الدولية 

املــدارس اخلاصــة ومــدارس فــرص  
 املهارات واملدارس العملية

٢,٠: ١ ١ ٠٨٩ ٥٤٠ 

 .٢٠٠١أكتوبر عام / يف تشرين األولتشري األرقام إىل الوضع: ملحوظة
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 املرفق الم
عدد املالك األكادميي يف املؤسسات املمولة من جلنة املنح األكادميية، حسب الرتبة 

 واجلنس 
٢٠٠٢-٢٠٠١٢٠٠١-٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٩١٩٩٩-١٩٩٨١٩٩٨-١٩٩٧ اجلنس رتب املالك األكادميي

 ٢٧ ٢٢ ١٩ ٢٠ ٢٠ إناث أستاذ
  )٨( )٪٧( ٪)٦( ٪)٦( ٪)٦(٪ 
 ٣١٣ ٢٩٩ ٢٨٨ ٢٩٨ ٢٩٧ ذكور 
  )٩٢( ٪)٩٣( ٪)٩٤( ٪)٩٤( ٪)٩٤(٪ 

 ٣١ ٣٢ ٣٢ ٣٢ ٢١ إناث أستاذ مساعد
  )١٠( ٪)١١( ٪)١١( ٪)١٢( ٪)٨(٪ 
 ٢٩٠ ٢٥٤ ٢٥٠ ٢٣٠ ٢٢٧ ذكور 
  )٩٠( ٪)٨٩( ٪)٨٩( ٪)٨٨( ٪)٩٢(٪ 

 ٨٧ ٨٩ ٨٨ ٨٧ ٨٥ إناث )اجلامعة(حماضر أول 
  )١٥( ٪)١٥( ٪)١٤( ٪)١٤( ٪)١٥(٪ 
 ٥٠٤ ٥٢٤ ٥٣٤ ٥٣١ ٤٩٠ ذكور 
  )٨٥( ٪)٨٥( ٪)٨٦( ٪)٨٦( ٪)٨٥(٪ 

 ٢٦ ٢٣ ٢٢ ٢١ ١٣ إناث )املعاهد الفنية(حماضر رئيسي 
  )٣٩( ٪)٣٤( ٪)٣٥( ٪)٣٧( ٪)٢٥(٪ 
 ٤١ ٤٤ ٤١ ٣٦ ٣٩ ذكور 
  )٦١( ٪)٦٦( ٪)٦٥( ٪)٦٣( ٪)٧٥(٪ 

 ٦٧ ٦٨ ٦٨ ٦٦ ٦٥ إناث )املعاهد الفنية(حماضر أول 
  )٣٣( ٪)٣٣( ٪)٣٣( ٪)٣٣( ٪)٣٤(٪ 
 ١٣٧ ١٤٠ ١٣٦ ١٣٦ ١٢٩ ذكور 
  )٦٧( ٪)٦٧( ٪)٦٧( ٪)٦٧( ٪)٦٦(٪ 

 ٥٩٥ ٥٩٢ ٥٨٤ ٦٥٨ ٥٩٤ إناث )اجلامعة(حماضر 
  )٢٣( ٪)٢٣( ٪)٢٣( ٪)٢٣( ٪)٢٢(٪ 
 ١ ٩٩٢ ٢ ٠٢٤ ١ ٩٨٣ ٢ ٢٦٤ ٢ ١٢٤ ذكور 
  )٧٧( ٪)٧٧( ٪)٧٧( ٪)٧٧( ٪)٧٨(٪ 

 ٣١٤ ٣٢٤ ٣٠٥ ٣١٩ ٣٢٧ إناث )فنيةاملعاهد ال(حماضر 
  )٤٤( ٪)٤١( ٪)٤٢( ٪)٤١( ٪)٣٨(٪ 
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٢٠٠٢-٢٠٠١٢٠٠١-٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٩١٩٩٩-١٩٩٨١٩٩٨-١٩٩٧ اجلنس رتب املالك األكادميي
 ٤٠٦ ٤٦٢ ٤١٥ ٤٥٧ ٥٣٢ ذكور 
  )٥٦( ٪)٥٩( ٪)٥٨( ٪)٥٩( ٪)٦٢(٪ 

 ١٠٩ ٥١ ٥٦ ٧٩ ٤٥ إناث حماضر مساعد
  )٤٦( ٪)٤٠( ٪)٣٨( ٪)٣٧( ٪)٣٦(٪ 
 ١٣٠ ٧٦ ٩٢ ١٣٣ ٨١ ذكور 
  )٥٤( ٪)٦٠( ٪)٦٢( ٪)٦٣( ٪)٦٤(٪ 
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 ق ميماملرف
األشخاص البالغون من العمر عشر سنوات فأكثر الذين استعملوا خدمات احلاسوب 

، ٢٠٠٢الشخصي واإلنترنت يف اإلثين عشر شهراً السابقة على الربع الثاين من عام 
 )٣(حسب العمر واجلنس

 )٪(معدل استعمال اإلنترنت  )٪(معدل استعمال احلاسوب الشخصي  الفئة العمرية
 إناث ذكور إناث ذكور 
٩٠,٦ ٨٩,٣ ٩٦,٣ ٩٦,١ ١٤-١٠ 

٨٩,٦ ٨٨,٨ ٩٢,٧ ٩١,٩ ٢٤-١٥ 

٦٨,٢ ٧٠,٢ ٧٦,٣ ٧٥,٩ ٣٤-٢٥ 

٤٤,٤ ٥٣,٤ ٥٥,٠ ٦٢,٣ ٤٤-٣٥ 

٢٠,٤ ٢٩,٦ ٢٦,٥ ٣٥,٩ ٥٤-٤٥ 

٧,٤ ١٣,٣ ٩,٥ ١٧,٥ ٦٤-٥٥ 

 ١,٠ ٣,٠ ١,٥ ٤,٢  فأكثر٦٥

 ٤٦,٢ ٥٠,٣ ٥٢,٣ ٥٥,٩ اإلمجايل
 

                                                         
املسـح املواضـيعي لألسـر    ). ٢٠٠٢ديسـمرب عـام   /كـانون األول (لتعداد واإلحصاء إدارة ا : املصدر   )٣( 

 . استعمال وتغلغل تكنولوجيا املعلومات---١٠املعيشية رقم 
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 املرفق نون
 ) ٪(ب اجلنس والعمر القوى العاملة حس

 )باستثناء خادمات املنازل األجنبيات(
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 اجملموع اإلناث الذكور اجملموع اإلناث الذكور العمر
٢ ١ ١ ٢ ١ ١ ١٩-١٥ 

٢٢ ١٠ ١٢ ٢٣ ١١ ١٢ ٢٩-٢٠ 

٢٩ ١٣ ١٦ ٣٠ ١٣ ١٧ ٣٩-٣٠ 

٢٩ ١١ ١٨ ٢٨ ١٠ ١٨ ٤٩-٤٠ 

١٥ ٥ ١٠ ١٤ ٤ ١٠ ٥٩-٥٠ 

 ٤ ١ ٣ ٤ ١ ٣  فأكثر ٦٠

 ١٠٠ ٤١ ٥٩ ١٠٠ ٣٩ ٦١ اإلمجايل

 
نظــراً لتعــذر اســتبعاد خادمــات املنــازل األجنبيــات مــن اإلحصــائيات الســابقة لعــام    : مالحظــة
 .، ال ميكن إجراء مقارنات مع األرقام السابقة لتلك السنة٢٠٠١

 .نظراً الستعمال أسلوب التقريب، فإن حاصل مجع األرقام قد ال يعطي نتيجة دقيقة* 
 .املسح العام لألسر املعيشية: املصدر
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 املرفق سني
 معدل االشتراك يف القوى العاملة، حسب اجلنس والعمر 

 )باستثناء خادمات املنازل األجنبيات(
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

    الذكور
 ١٨,٠ ١٧,١ ١٩-١٥ 
 ٨٣,٨ ٨٤,٧ ٢٩-٢٠ 
 ٩٧,٤ ٩٧,٤ ٣٩-٣٠ 
 ٩٥,٨ ٩٦,٣ ٤٩-٤٠ 
 ٨٤,٦ ٨٥,٦ ٥٩-٥٠ 
 ١٩,٤ ٢٠,٢  فأكثر٦٠ 
 ٧٢,٥ ٧٢,٩ اإلمجايل 

    اإلناث
 ١٥,٦ ١٤,٧ ١٩-١٥ 
 ٧٧,٧ ٧٧,٢ ٢٩-٢٠ 
 ٦٨,٧ ٦٧ ٣٩-٣٠ 
 ٥٩,٣ ٥٦,٤ ٤٩-٤٠ 
 ٤٣,٧ ٤١,٣ ٥٩-٥٠ 
 ٤,٥ ٣,٨  فأكثر٦٠ 
 ٤٨,٧ ٤٧,٣ اإلمجايل 

    اجلنسان معاً
 ١٦,٨ ١٥,٩ ١٩-١٥ 
 ٨٠,٨ ٨١,٠ ٢٩-٢٠ 
 ٨٢,١ ٨١,٥ ٣٩-٣٠ 
 ٧٧,٦ ٧٦,٦ ٤٩-٤٠ 
 ٦٤,٩ ٦٤,٧ ٥٩-٥٠ 
 ١١,٧ ١١,٧  فأكثر٦٠ 
 ٦٠,٥ ٦٠,١ اإلمجايل 

 
نظــراً لعــدم إمكــان اســتبعاد خادمــات املنــازل األجنبيــات مــن اإلحصــائيات الســابقة : مالحظــة

 .، ال ميكن إجراء مقارنات مع األرقام السابقة لتلك السنة٢٠٠١لسنة 
 .املسح العام لألسر املعيشية: املصدر
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 املرفق عني
 )٪(املون حسب التحصيل العلمي واجلنس الع

 )باستثناء خادمات املنازل األجنبيات(
٢٠٠٢ ٢٠٠١  

 اجملموع اإلناث الذكور اجملموع اإلناث الذكور
 ١ ٢ ١ ١ ٢ ١ رياض أطفال/مل يلتحقوا بأي مدارس

 ١٥ ١٤ ١٦ ١٦ ١٤ ١٧ املرحلة االبتدائية

 ٥٦ ٥٤ ٥٨ ٥٧ ٥٦ ٥٨ التوجيهية/املرحلة الثانوية

 ٢٨ ٣٠ ٢٦ ٢٦ ٢٨ ٢٤ املرحلة ما بعد الثانوية

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اجملموع

 
نظراً لعدم إمكان استبعاد خادمات املنازل األجنبيات من اإلحصائيات السـابقة لعـام            : مالحظة

 .، ال ميكن إجراء مقارنات مع األرقام السابقة لتلك السنة٢٠٠١
 .فإن حاصل مجع األرقام قد ال يعطي أرقاماً دقيقةنظراً الستخدام أسلوب التقريب، * 

 .املسح العام لألسر املعيشية: املصدر
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 املرفق فاء
 ) ٪(معدل البطالة ومعدل العمالة الناقصة، حسب اجلنس 

 )باستثناء خادمات املنازل األجنبيات(
   معدل البطالة 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 
    
 ٨,٤ ٦,٠ الذكور 
 ٦,٨ ٤،٤ اإلناث 
 ٧،٧ ٥,٤ ايلاإلمج 
    

  معدل العمالة الناقصة
    
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 
 ٣,٧ ٣,١ الذكور 
 ٢,٤ ١,٩ اإلناث 
 ٣,٢ ٢,٦ اإلمجايل 

 
نظــراً لعــدم إمكــان اســتبعاد خادمــات املنــازل األجنبيــات مــن اإلحصــائيات الســابقة : مالحظــة

 .، ال ميكن إجراء مقارنات مع األرقام السابقة لتلك السنة٢٠٠١لسنة 
 .املسح العام لألسر املعيشية: املصدر
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 املرفق صاد
 )٪(حصة اإلناث من جمموع العاملني، حسب الفئة املهنية الرئيسية 

 )باستثناء خادمات املنازل األجنبيات(
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

املــديرون واإلداريــون واملهنيــون ومســاعدو  
 املهنيني

٣٦ ٣٥ 

   :ومن بينهم
 ٢٦ ٢٥ املديرون واإلداريون  
 ٣٥ ٣٣ املهنيون 
 ٤٢ ٤٠ املهنيون املساعدون 

 ٧٤ ٧٣ الكتبة
 ٤٨ ٤٦ عمال اخلدمات وعمال البيع باملتاجر

 ٤ ٣ احلرفيون والعمال املتصلون هبم
 ١٣ ١٤ عمال اإلنتاج وعمال التجميع

 ٤٥ ٤٣ املهن األولية
 ٣١ ٢٨ غريهم 
 ٤١ ٤٠ اجملموع

 
ت املنــازل األجنبيــات مــن اإلحصــائيات الســابقة نظــراً لعــدم إمكــان اســتبعاد خادمــا: مالحظــة

 .، ال ميكن إجراء مقارنات مع األرقام السابقة لتلك السنة٢٠٠١لسنة 
 .املسح العام لألسر املعيشية: املصدر
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 املرفق قاف
 )٪(حصة اإلناث من جمموع العاملني، حسب القطاع االقتصادي الرئيسي 

 )باستثناء خادمات املنازل األجنبيات(
 ٢٠٠٢ ٠١٢٠ 

 ٣٧ ٣٦ الصناعة التحويلية
 ٨ ٧ التشييد 

جتارة اجلملة وجتارة القطـاعي واالسـترياد        
 والتصدير، واملطاعم والفنادق

٥٠ ٤٩ 

 ٢١ ٢١ النقل والتخزين واالتصاالت 
ــة    ــدمات العقاريـ ــأمني واخلـ ــل والتـ التمويـ

 واخلدمات التجارية
٤٠ ٤١ 

ــدمات اجملتمعيـــــــة واالجتماعيـــــــة    اخلـــــ
 والشخصية

٥٦ ٥٤ 

 ٤١ ٤٠ اإلمجايل
 

نظــراً لعــدم إمكــان اســتبعاد خادمــات املنــازل األجنبيــات مــن اإلحصــائيات الســابقة : مالحظــة
 .، ال ميكن إجراء مقارنات مع األرقام السابقة لتلك السنة٢٠٠١لسنة 

 .املسح العام لألسر املعيشية: املصدر
 


