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 1الفصل   
 مقدمة  

ــا برحــ    - 1 ــاقم ــذ عــام   ميامن ــى   2011من ــذ سلســلة مــ  ا صــالحات   تعمــل عل ل تنفي
اق االســتقرتافيــد لســالم اابنــاء مــ  أدــل ، معــا اجملــاالت السياســي ااالقتصــا ت ااالدتمــاعي 

حكامـة  امـا برحـ    . إىل حـد مـا   . اقد مت حتقيـق النجـا   ل الدالة التنمية االدميقرافيةحتقيق ا
لتنمية الردفية االتخفيف م  حدة الفقـر ابـرام    لالثماين باملهام نطاق ااسع تضطلع على ميامناق 

 صــال  االقتصــا ت ااالدتمــاعي، اتطــادر القطــا      اا صــال  االقتصــا ت الكلــي، اإفــاق    
، اتعزدـز  الـاف  اإصـال  التعلـيم   الاحـدة الافنيـة،    تافيـد  اعي، االسـالم الـداخلي اإعـا ة   الزق

احلكامـة   عكفـ  ل القيـام بـذل ،   اركز علـى النـا .   دلميزانية لنظام اعتما  القطا  الصحي ا
تننقـــي  ، االـــف عفـــا عليهـــا الـــزم القـــاانني اإلغـــاء قـــاانني اجلددـــدة الضـــراقدة، علـــى ســـ  ال

 مة.القائ القاانني

بناء علـى النتـائ  األاليـة لتعـدا      نسمة مليان  51،41إمجايل عد  سكان ميامناق ادبلغ  - 2
ــام   الســكان ــا ل لع ــ  ومــا  الســكان،   ا. 2014ااملن ــغ نســبة  م ــذكاق تبل ــة 48،2ال  ل املائ
أكثـر مـ  نصـف ومـا  السـكان،       ثـل الـف مت ميامنـاق،  اتعترب املـرأة ل  . ل املائة 51،8اا ناث 
املســاااة بــني اجلنســني فإنــه دظنظــر إىل الدافعــة ل تنفيــذ مهــام ا صــال  الافنيــة. ابالتــايل، القـاة  

مهـام تنميـة املـرأة ل    جبـرت إ قاج  بنـاء علـى كلـ ،    امسـؤالية افنيـة.   كاالقضاء علـى التمييـز   
ى لمجتمـع اعلـ  لتعـد ة  املقطاعـات  الميامنـاق ل  ل ملـرأة  ااج مـ إ ملا دكفل برام  التنمية الافنية، 

دهـا ا  تبـذل حكامـة ميامنـاق    ذل ، لقيامهـا بـ  . ابصاقة فعالة مستادات التمثيل االقيا ةخمتلف 
املنظمات غـري احلكاميـة الداليـة ااملنظمـات غـري      امتضافرة بالتعاان مع اكاالت األمم املتحدة 

 امنظمات اجملتمع املدين. الافنية احلكامية

تحـدة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد        اتفاقية األمـم امل انضم  ميامناق إىل  اقد - 3
يامنـاق  ملدم التقردـر األايل  مـ  االتفاقيـة، ق ـ    18كدالة فر . اافقا للما ة  1997ل عام املرأة 

. 2007يامنـاق ل عـام   ملالـداقدني الثـاين االثالـ     اجلامع للتقردـرد    دم التقردراق  1999ل عام 
تقدميــه إىل املقــرق تقردــرد  الــداقدني الرابــع ااخلــامس لملثابــة التقردــر اجلــامع لاهــذه الاثيقــة هــي 

، مت تشـكيل  هاتقدميـ  هـذا التقردـر  ام  أدل إعـدا   . املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة 
مـ  الـا اقات املعنيـة ااملنظمـات غـري      مـ  النسـاء    17 الردال ام   15م  جلنة لكتابة التقردر 

ذا لـ  ”ألـف “ل املرفـق  اتـر   . 32األعضـاء  ، ليصب  ومـا   احلكامية امنظمات اجملتمع املدين
 حلقـة مـ  أدـل إعـدا  تقردـر شـامل، مت عقـد       اجلنـة كتابـة التقردـر.     أعضـاء التقردر قائمة بأمساء 
نات يب تـاا مـع لـثلني مـ  اكـاالت األمـم       ل  2014عام  هداني حزدران/ 5عمل تشااقدة دام 
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امنظمـات اجملتمـع    الافنيـة  ااملنظمـات غـري احلكاميـة    املنظمات غري احلكاميـة الداليـة  ااملتحدة 
 .اامدخالهت اااقتراحاهت هتامشاقمت خاللا التما  املدين 

االنضـــمام إىل الرباتاكـــال متكنـــ  ميامنـــاق مـــ  اخـــالل فتـــرة جتميـــع هـــذا التقردـــر،   - 4
إىل باحيـة، ا بغاء ااملـاا  ا  استغاللم ل الاالختياقت التفاقية حقاق الطفل بشأن بيع األففال ا
للجنـة  حكامة ميامناق بإنشـاء ا  كما قام اتفاقية األمم املتحدة حلقاق األشخاص كات ا عاقة. 

للفتــرة خطــة اســتراتيجية افنيــة للنــها  بــاملرأة  اضــع  الافنيــة حلقــاق ا نســان ل ميامنــاق ا 
 .حاليا جيرت تنفيذهاالف  2013-2022

ميامناق بشأن تنفيذ اتفاقية القضـاء  اضطلع  هبا  الفنشطة األال هذا التقردر، مت عر   - 5
ــرة مــ  علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة    ــائع . 2013إىل  2007ل الفت اال تقتصــر الاق

أدضـا   ها تغطـي الكنـ فحسـ   أنشطة الا اقات كات الصلة على ل هذا التقردر الااق ة ااألققام 
 ة الداليــة ااملنظمــات غــري احلكاميــة املنظمــات غــري احلكاميــ اأنشــطة اكــاالت األمــم املتحــدة  

 امنظمات اجملتمع املدين الف تتعاان مع الا اقات املعنية ل ميامناق. الافنية
 

 2الفصل   

 املشمالة بالتقردر األنشطة املنفذة خالل الفترة  

 (م  االتفاقية 1 تعردف التمييز )املا ة  

 التنفيذ  

ــرب  - 6 ــاق   دظعت ــة احتــا  ميامن ــام  ســتاق مجهاقد ــة األ( 2008)للع ــاانني  جلســا  ملثاب ــع الق مي
املدنيـة.   لحقاق ااملسـؤاليات للدالة كات سيا ة، ا دةلمبا ئ الدستاقلالقائمة، ادتضم  اصفا 

تمييـز  دكفـل عـدم ال  على أن االحتا   ،صراحة 348 ل املا ة ستاق مجهاقدة احتا  ميامناق ادنص 
 املنصـ  العـرق أا املالـد أا الـدد  أا    بسب  ، مجهاقدة احتا  ميامناقمااف  أت مااف  م  ضد 

 ،352 ا، 351 ا، 350 املــاا  كمــا تــنصا الثــراة. أاجلــنس  اأالثقافــة  ااملركــز أ اأالرمســي 
املـاا   أحكـام  اسـري  ككـر   لردال االنساء. بني ااحلقاق املساااة ل احترام على كفالة  368 ا

علـى أن تنفيـذ   الدستاق ادنص . 15 ة املاالفر  املتعلق بل  368 ا ،352 ا، 351 ا، 350
القـانان  لقااعـد  افقـا  مـ  خـالل سـ  قـانان منفصـل ا     جيـرت  الربام  ل القطاعات كات الصلة 

ــل   ــ  أدـ ــلة مـ ــةكات الصـ ــرص  كفالـ ــافؤ الفـ ــرأة اتكـ ــاق املـ ــل حقـ ــني الردـ ــدم اا بـ ــرأة، اعـ ملـ
 .ضدها التمييز
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ــة القضــاء علــى مجيــع  اتفااســ  قــاانني دددــدة تتفــق مــع   القائمــة لتعــددل القــااننيا - 7 قي
 ل ميامنـاق  املـرأة البحاث الال مـة حـال العنـف ضـد     اجتميع  مت إدراء، أشكال التمييز ضد املرأة

ــة الصــعا    ــى مااده ــدقهتا عل ــة ابحــاال؛ اق ــة   ث عــ  األعــرا  الثقافي ااملماقســات االدتماعي
نتـائ  هـذه   اسـتخدام  ادـتعني  . ةياناجلنسـ حلالة الشؤان ااملساااة بني اجلنسني ل ميامناق؛ احتليل 

تنفيـذ النــاد  لـربام  تنميــة قــدقات   علــى اللعــان ااملسـاعدة  كـأ اة ل اقاق البحثيــة األاألنشـطة ا 
 املرأة ل ميامناق.

 
 (م  االتفاقية 2 مساعي مكافحة التمييز )املا ة

 التنفيذ

لقــاانني لإدــراء تعــددالت ، تعكــف علــى 2011منــذ عــام مــا برحــ  حكامــة ميامنــاق  - 8
، متشــيا مــع قــاانني دددــدةســ  ، اكــذل  أا إلغائهــا ااألنظمــة اا دــراءات القائمــة االقااعــد

ذا لـ  ”اءبـ “العشـرة ل املرفـق   التشـردعية  اضعها. اتر  الـربام   الف مت  عشرةال يةلتشردعاربام  ال
ادـتعني علـى   . ولـس النـاا  اولـس الشـيا     مت تشكيل جلان لصياغة القـاانني ل  كما التقردر. 
إىل مجعيـة  قـاانني دددـدة   سـ   ، أا ئهـا قـاانني أا إلغا اقتراحـات لتعـددل ال  تقـدم  أن ن لجـا هذه ال
وماعـه   أا سـ  مـا   . اخالل الفترة املشمالة بـالتقردر، مت تعـددل  هااالنظر في هابعد تدقيقاالحتا  

 .جيرت حاليا العمل على اضع اثنني م  هذه القاانني، احبقاق املرأةتتعلق قاانني  8
 

 عدلة الف مت سنهاالقاانني امل

 قانان الضمان االدتماعي

حـ  دتماشـى    2012 آ /أغسـطس  31ل مت س  قانان الضمان االدتمـاعي اجلددـد    - 9
لقـانان اجلددـد، إعـا ة    امت عمـال با نظام الضمان االدتماعي ل ميامناق مـع املماقسـات الداليـة.    

ــس الضــمان االدتمــاعي  تشــكيل  ــذت أصــب  برئاســة  ول ــايل نائبــ ال ــة   ةمع ــر العمــل االعمال ا د
الـذكاق اا نـاث افقـا لقـانان الضـمان االدتمـاعي       مـ   االضمان االدتمـاعي. ادتمتـع العمـال    

. اسيتم شر  أحكـام  على قدم املساااةدددة اتأمني األمامة اجلتأمينات باستحقاقات ال اجلددد،
 .11املا ة الفر  املتعلق ب قانان الضمان االدتماعي بالتفصيل ل

 
 حلد األ ىن لألداق  اقانان 

ــاث  - 10 ــذد  دعملــان ل وــاالت التجــاقة  علــى الســااء بالنســبة للعمــال )الــذكاق اا ن ( ال
 22اا نتاج ااخلـدمات االزقاعـة اتربيـة املاشـية، صـدق قـانان احلـد األ ىن لألدـاق اجلددـد ل          

ــه  تاصــدق 2013 /مــاق آكاق مــ  هــذا  8الفصــل دــنص . ا2013 هداليــمتا / 12ل الئحت
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 الـذت احلـد األ ىن لألدـاق   تقاضـي  حيق لكل مـ  الردـال االنسـاء  ان متييـز،     على أنه قانان، ال
 ماثل.املعمل لل الف متن احلقاق االراات  بنص عليه القانان م  أدل التمتع د
 

 العمل منظماتقانان 

ة املتعلقــة باحلردــة النقابيــ  87ققــم اتفاقيــة منظمــة العمــل الداليــة  علــى صــدق  ميامنــاق  - 11
مت سـ  قـانان تنظـيم العمـل ل     فقـد  . ابالتـايل،  1955مـاق   آكاق/ 4دـام  امحادة حـق التنظـيم   

ــابرتشــرد  األال 11 ــه ، اصــدق2011 /أكت مــ  أدــل   2012فربادر شــبا / 29ل ت الئحت
ا  قبــأالعمـال ا محادـة حقـاق العمـال، االعالقـات اجليـدة بـني العمـال، االعالقـات اجليـدة بـني           

، 2014 هداليـ متا /حـ   امت ل منظمات العمل حبردة ابشكل منهجي. ، فضال ع  تشكيالعمل
مـ   ا. االعتـرا  هبـا  شـها ات    منظمات العمـل امنحـ  منظمة م   1245تشكيل ما وماعه 

 70هنـا  أدضـا   االنسـاء.  تقتصـر عضـادتها علـى    لعمـل  أساسـية ل هذه املنظمات، هنـا  منظمـة   
ل نســاء تضــم منظمــات العمــل مــ  منظمــة  32اها امــرأة ســأرتمنظمــات العمــل منظمــة مــ  

 .التنفيذدة والسها
 

 تسادة منا عات العملقانان 

الئحتـه  صـدقت  ا .2012 مـاق  آكاق/ 28تسادة منا عـات العمـل دـام    قانان مت س   - 12
تتـألف مـ  لـثلني عـ      الـف  اجملماعـة الثالثيـة )  تضـطلع  . ا2012أبردل نيسان/ 26ل بعد كل  
ا  قبـ بـني أ  املنا عـات تاسـ  ل  ملـا دتماشـى مـع القـانان بال    ل( ا  العمـل االعمـا  قباحلكامة اأ

، ااملسـاااة ل احلقـاق ااملزادـا  ان    الطـرفني مصاحل دراعي  معقاال اقراقتتخذ العمل االعمال، ا
 متييز بني اجلنسني.

 
 قانان العمل اتنمية املهاقات

د  علـى املهـاقات   تـافري التـدق  إىل االضـمان االدتمـاعي    االعمالـة هتد  ا اقة العمـل   - 13
قعادـة العمـال   افـرص العمـل،   كفالـة  التكنالاديـا املتقدمـة ا  فيمـا دتعلـق ب  لقاة العمل ل ميامنـاق  

فـرص العمـل الالئـق. امتشـيا مـع هـذه       تـافري  هبـا، ا  اشـها ات  اليـة معترفـ    حيملاناملهرة الذد  
ــانان  ــة ا العمــل األهــدا ، صــدق ق ــاقدخ  املتنمي ــد بت ــاقات اجلدد ؛ 2013 /أغســطسآ  30ه

اتنميـة  للعمـل  قـانان، تشـكيل اللجنـة املركزدـة     ذا الفقا لـ سيتم ا. االئحتهاجيرت حاليا صياغة 
ــاقات  ــافري املهـ ــدقاهت     لتـ ــال اقـ ــات العمـ ــز  صصـ ــة اتعزدـ ــل الداخليـ ــرص العمـ ــز  مفـ  ان متييـ

 اجلنسني. بني
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 قانان اللجنة الافنية حلقاق ا نسان ل ميامناق

ىل أســا  دكــان عملــها مســتندا إلكــي  ،حلقــاق ا نســانجلنــة ميامنــاق الافنيــة  قامــ  - 14
الافنيـة حلقـاق ا نسـان    ميامنـاق  نـة  جلقـانان  باضـع  االمتثـال ملبـا ئ بـاقدس،    م  أدـل  قاناين ا

بالتعاان مـع منظمـات اجملتمـع املـدين ااملكتـ  ا قليمـي ملفاضـية حقـاق ا نسـان ل بـانكا ،           
ــدى ا ــا ئ  منت ــيا ااحملــي  ال ــد قالال االآس ــربل حل، امعه ــانان ا نســاين    ن ــاق ا نســان االق ق
 .2014ماق  آكاق/ 28ل الافنية حلقاق ا نسان جلنة ميامناق صدق قانان السادد. ل
 

 اجلماهريدة ا عالماسائ  قانان 

ــ اســائ  صــدق قــانان - 15 إنشــاء مــ  أدــل  2014مــاق  آكاق/ 14ل  ةا عــالم اجلماهريد
متكـ  اخلـدمات   دـل  أمـ   ااتا دعهـا حبردـة،    لامـات املع نشرأن تقام بمؤسسات إعالمية ميك  

م احردـاهت  حقـاق الصـحفيني  عمـال   ا ؛الرابعـة الركيـزة   ابقـاة باعتباقهـ  م  الاقـا    يةعالما 
ل علـى املعلامـات؛ اللتاسـ     ل احلصـال  ميامنـاق  ل حق كل مـااف   عمال  ا إعماال كامال؛

 سادة الثنائية.اسائل ا عالم م  خالل التاالشكااى املتعلقة بالب  
 

 اتنظماملقانان تسجيل 

ــجيل   - 16 ــانان تسـ ــدق قـ ــاملصـ ــهمتا  18ل  اتنظمـ ــاء   2014 /داليـ ــهيل إنشـ ــد  تسـ هبـ
غــري الا فــة عمليــة تسـجيل املنظمــات احملليــة االداليـة   تيسـري  منظمـات لليــة غـري قحبيــة ا دــا ة   

 ملعنية ل تنفيذ مهامها.املساعدات الال مة م  الا اقات ام  التما  ملنظمات ا امتكني؛ للرب 
 

 القاانني اجلدددة الف جيرت اضعها

 املرأة  مكافحة العنف ضد قاتان 

ــرغم مــ     - 17 ــى ال ــنص ل عل ــات    ال ــرل اقــانان العقاب ــى ميامنــاق ل القــانان الع ا ــاك عل
قضـية دنائيـة،    اضد التمييز االعنف ضد املرأة علـى أسـا  األناثـة باعتباق ـ    الال مة دراءات ا 
. ابالتـايل، فـإن   العـائلي ال دادد قانان منفصل ملنع العنـف ضـد املـرأة، ملـا ل كلـ  العنـف       ه فإن

تعكـف علـى   إ اقة الرعادة االدتماعية التابعة لا اقة الرعادة االدتماعية اا غاثة اإعا ة التافني 
اق  سـت املنصاص عليهـا ل  دتماشى مع احلقاق األساسية املرأة ملكافحة العنف ضد قانان اضع 

، اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة     امعادري 2008لعام مجهاقدة احتا  ميامناق 
افردــق األمـــم املتحـــدة  بالتعـــاان مــع ا  اقات املعنيـــة اشـــبكة املســاااة بـــني اجلنســـني   اكلــ   

هـذا  حـ  دتسـو اضـع    ااملنظمـات غـري احلكاميـة احملليـة. ا     ي املعـ  باملسـائل اجلنسـانية   عيضااامل
 .التاديهيةااللجنة االستشاقدة االلجنة  ةملالجنة العالمت تشكيل ثالث جلان اهي القانان، 
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 حقاق األشخاص كات ا عاقة  قانان 

متتـع   ةلـ ااكف اتفاقيـة حقـاق األشـخاص كات ا عاقـة،    م  أدل التنفيذ الفعال ألحكام  - 18
ا نسـان ااحلردـات األساسـية     قـاق حبعلـى قـدم املسـاااة    متتعـا كـامال ا  ألشخاص كات ا عاقة ا

حقـاق األشـخاص كات   اضـع قـانان   قد مت بالفعل فميامناق، ل لكل مااف   التمتع هباالف حيق 
 .اها حاليا قيد النظر متهيدا لسنها عاقة 

 
 اى  اشكاملتعلقة بال قانانيةالليات اآل

ــة  اســتجابة ل - 19 ــة للجن ــز ضــ    لمالحظــات اخلتامي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــام  املعني ــرأة لع د امل
اللجنــة  كمــا مت إنشــاء 2011جلنــة ميامنــاق الافنيــة حلقــاق ا نســان ل عــام  مت إنشــاء، 2008
ل حقــاق املــرأة كفالــة تعزدــز ل كتاســيع لنطاقهــا 2013املرأة االطفــل ل عــام املعنيــة بــالفرعيــة 

 ؤان املـرأة ل ميامنـاق  شؤان املرأة ااحتا  شـ املعنية بجلنة ميامناق الافنية اليس  ميامناق امحادتها. 
، امعاجلتـها  انتها  حقـاق املـرأة  بالشكااى كات الصلة اجلهتني الاحيدتني اللتني حيق لما تلقي 

القيــام  املرأة االطفـل اللجنـة الفرعيــة املعنيـة بـ   لجنـة ميامنـاق الافنيــة حلقـاق ا نسـان ا    اإمنـا حيـق ل  
 .بالعمل نفسه أدضا

 
 جلنة ميامناق الافنية حلقاق ا نسان

جلنــة إنشــاء  2011ســبتمرب أدلال/ل  مت، للجنــة 15اخلتاميــة ققــم مالحظــة اســتجابة لل - 20
لنـا  ملـا دتماشـى مـع     لالافنية حلقاق ا نسان ككيـان مسـتقل حلمادـة حقـاق ا نسـان      ميامناق 

املتقاعـدد   م   عضاا . اتتألف اللجنة م  مخسة عشر2008لعام  ستاق مجهاقدة احتا  ميامناق 
 نساء. 3هنا  ، 15بني األعضاء الـ م  ااألعراق الافنية. م  خمتلف مله  ااخمتلف م  

الافنية حلقاق ا نسـان عضـاا   ميامناق جلنة   ، أصبح2012نافمرب تشرد  الثاين/ل ا - 21
الالئحـة   اضـع  متقـاق ا نسـان. ا  لمؤسسات الافنيـة حل ل منتدى آسيا ااحملي  الا ئل منتسبا 
لجنـة الشـكااى مـ  اجلمهـاق. افيمـا دتعلـق       تلقى الت ل الصحف، اتالشكااى انشراملتعلقة ب

لعــام ل  ســتاق مجهاقدــة احتــا  ميامنــاق املنصــاص عليهــا بانتــها  احلقــاق األساســية للمــاافنني 
شكاى مادهة إىل قئيس جلنة ميامنـاق الافنيـة حلقـاق ا نسـان     أن دبع  ب، ميك  للمرء 2008

فردـق الربدـد   عـ    No 27, Pyi road, Hlaing Township, Yangonأا أمينـها إىل مقرهـا الكـائ  ل   
هـذه القااعـد اا دـراءات    ملادـ   الشـكااى املباشـرة املتعلقـة بـاملرأة     معاجلة تم اتشخصيا.  أا
ل املاقـع   ات ميدانيـة حتقيقـ إدـراء  تقـد  تاصـيات بعـد    اإحالة الشكااى إىل ا  اقات املعنيـة،  ب

تلقـ  اللجنـة مـا    اقـد  . امناسـب حقـاق، االتافيـق إكا كـان    للزعـام  املنتـها   الذت حـدث فيـه اال  
ــ   شــكاى  1 599 وماعــه ــرة م ــادر كــانان الثاين/ 1ل الفت ــابر تشــرد  األال/ 31 إىلدن أكت
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إىل احلكامـة ال ـاك   الامـة  اأحيلـ  الشـكااى    منـها  شكاى 1 206فحص قام  ب، ا2013
ــد دــراءات اا  ــة.  حتدد ــاان  اســبل االنتصــا  الال م ــزال تع ــة ال د ــاق جلن ــاق  ميامن ــة حلق الافني

ــى   ــع        الصــعيدا نســان عل ــة النشــطة ل مجي ــ  خــالل مشــاقكة أعضــاء اللجن ــا م ــي قاد ا قليم
ــة   ــة حباالدتماعــات ا قليمي ــا املعني ــى مــع منظمــات حقــاق ا نســان   ان قــاق ا نســان االتع عل

 الافنيـة حلقـاق ا نسـان امنتـدى    للمؤسسـات  منتـدى دنـا  شـرق آسـيا     كا قليمـي  الصعيد 
 اضـع قامـ  اللجنـة ب  م  خالل تعااهنا مع منتدى آسـيا ااحملـي  الـا ئ،    اآسيا ااحملي  الا ئ. 
الـف دـتم ملادبـها    تـها،  امحادلتعزدز حقـاق ا نسـان    2016-2014لفترة اخلطة االستراتيجية ل

 .احمللي اا قليمي االدايلاألصعدة   العددد م  األنشطة على يط 
 

 املرأة االطفلاملعنية باللجنة الفرعية 

كهيئـات  فرعيـة   ةجلنـ  27 ليشـك بت 2013أغسـطس  آ / 9قام  حكامـة ميامنـاق ل    - 22
حكامـات األقـاليم   لـا اقات ا امهـام  لى صعيد احلكامة االحتا دة لالضطال  ملختلف ع يةتنسيق

ل. املرأة االطفـ املعنيـة بـ  جنة الفرعية اللاللجان الفرعية، هذه بني ام  بسرعة افعالية. االاالدات 
قـدمها اجلمهـاق   داملرأة االطفـل الـف   القضادا املتعلقة باملرأة االطفل املعنية بجنة الفرعية اتتلقى الل
حكامات األقـاليم  الا اقات الافنية، فضال ع  بني تنسيق الرب  االم  خالل تعاجلها مباشرة ا

 مع ا دراءات القانانية.ملا دتماشى املعنية، االاالدات 
 

 ة ل ميامناق  احتا  شؤان املرأ

ادعمـل الفردـق العامـل    املرأة ل ميامناق األالادة ملنع العنف ضد املرأة. دايل احتا  شؤان  - 23
املنظمـات املعنيـة   امجيـع  االحتـا   هـا  القدتالشـكااى الـف   علـى حتليـل   اى االشكاملع  بالتدقيق ل 

تناعـة  املماعـة  اجمل معاجلـة مـل ل  الفردـق العا دلجـأ  خمتلف أحناء البلـد. ا التابعة له ل شؤان املرأة ب
تتضـم   ر ا  دبعـ  إلـيهم بـ   أا دلتقـان بـالفردق االستشـاقت    دعل املشـتكني  ، إىل م  الشكااى

ا  اقات ااملنظمـات ال ـاك    إىلالشـكااى  بإحالة الفردق العامل كما دقام االقتراحات الال مة. 
 الــف مت تاديــه  ااملنظمــاتا  اقات ا دــراءات الــف تتخــذها هــذه    بع اادتــبشــأهنا إدــراءات 
 ةأدــبمــل إبــالل الشــرفة  افردــق العادــتعني علــى ال. إليهــا ال ــاك ا دــراءات الال مــة الشــكااى 
كما دـتعني علـى   لام إكا لزم األمر. كما دقام بتافري خدمات احلمادة القانانية، تتعلق بشكااى 

دـتعني علـى   فة إىل كل ، تسجيل مجيع الشكااى بشكل منتظم. ابا ضاأن دقام بمل افردق العال
الشـكااى احملالـة مـ  جلنـة ميامنـاق الافنيـة حلقـاق ا نسـان. اتـر  قائمـة           معاجلـة  مـل  افردق العال

املركــزت( علــى الصــعيد  )االحتــا  هــا االشــكااى الــف تلق الــااق ة ل أنــاا  العنــف  ملختلــف 
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ــرأة     ــف ضــد امل ــع العن ــ    امؤشــرات من ــرة م ــق  2013إىل  2008خــالل الفت  ”دــيم“ل املرف
 التقردر. ذال

مهمـة  باصـفه  منـع العنـف ضـد املـرأة     علـى  خالل الفترة املشمالة بـالتقردر،  امت التأكيد  - 24
 نسـاء افتيـات القبائـل   الفعلـي ل متنـاال    القـراق  إبقاءهامة. امع كل ، ال تزال هنا  حادة إىل 

تـافري  املشـاقة ا إسـداء  ا الرعادـة الصـحية  افري لت ةفعالإىل القيام باستجابة الافنية. اهنا  حادة 
إن نسـي. كمـا   اجل  انتهتعرض  لالكثر أمنا ااحلمادة القانانية خصاصا للنساء اللااي األا قامة 

تماشـى مـع كـل مـ  سـياق ميامنـاق امـع أفضـل املماقسـات الداليـة.           تم  الضراقت إنشاء آلية 
الـذت جيـرت   املرأة ضد  مناهضة العنفقانان االعتباق   قادها ل ل هذه احلقيقة  اجيرت اضع

 .حاليا اضعه
 

 انيةفاهيم اجلنساملباباتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد املرأة التاعية 

شـؤان املـرأة   املعنيـة ب جترت ا اقة الرعادـة االدتماعيـة حتـ  قيـا ة جلنـة ميامنـاق الافنيـة         - 25
 ة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة     املعنيـ املالحظات اخلتامية للجنة االتفاقية انشر لعمل حلقات 

املنظمـات غـري احلكاميـة    ا. ادتم كل  بالتعاان مـع اكـاالت األمـم املتحـدة     ةيانااملفاهيم اجلنس
علـى  املـرأة  تنميـة  الـاعي حبقـاق املـرأة ا   تعزدـز  مـ  أدـل    احمللية الدالية ااملنظمات غري احلكامية

 .اف الصعيد ال

التاعيــة للقيــام بل امـدقب  26عــدا  قعادـة اإ مــ  ماعيــة ا اقة الرعادـة االدت اقـد متكنــ    - 26
اقــد قــدم هــؤالء . باتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ااجلنســانية فــاهيم بامل

ردـال  مـ  ال  205ا  اقات ) مسـؤايل مـ    834عمل للتاعية إىل ما وماعه املدقبان حلقات 
إىل  2010 عـام  مـ  يمـا ااالدـة ل الفتـرة    إقل 12نساء( م  خمتلف الـا اقات، ا  م  ال 629ا 

ــاق  آكاق/ ــرق  2014م ــ  املق ــات  . ام ــراء حلق ــة ل إد ــالتاعي ــاليم ا اقات اال ــاتااألق  الاالد
ا اقة الشـؤان  تعكـف  اىل دانـ  كلـ ،   ابعـد.  احللقـات  مثل هـذه  الف مل دعقد فيها خرى، األ

فـاهيم  عـ  امل  رت إعـدا ه حاليـا  جي جتميع  ليل تدقديبعلى االدتماعية بالتعاان مع خرباء تقنيني، 
 .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةااجلنسانية 

بالتعـاان  ، 2009منـذ عـام   ا اقة الرعادة االدتماعيـة اا غاثـة اإعـا ة التـافني     اتقام  - 27
جلنـــة التنميـــة امـــع احملكمـــة العليـــا لالحتـــا ، امكتـــ  النائـــ  العـــام لالحتـــا ، ا اقة الصـــحة،  

ي املعـ   عيضـ اااملاألمـم املتحـدة   فردـق  ميامناق ال شؤان املرأة احتا  ا ملجلس الناا دتماعية اال
اتفاقيـة القضـاء   نشـر  لعمـل  لليني بتنظيم حلقـات  ساعدة خرباء  اليني امل، اانيةاجلنس بالشؤان

ذ لـدعاة االتشـااق حـال تنفيـ    لادتماعـات  عقد ، اهااتنفيذعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
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للمسـؤالني عـ     أثناء اخلدمةمع كباق املسؤالني م  خمتلف الا اقات، اتافري التدقد  االتفاقية 
قـد شـاق  ل احللقـات    . ااملتعلقـة باالتفاقيـة  كتابـة التقـاقدر   عقد حلقات تدقدبية حال اتنفيذها 

س النـاا   مـ  ولـ   نائبـا  150، اآلناالدتماعات التشـااقدة حـ    ل لتاعية االتدقدبية املتعلقة با
 كباق املسؤالني.م   350 ا

االقـاانني املتعلقـة    االتفاقيـة ابا ضافة إىل كل ، جيـرت  مـ  حقـاق ا نسـان اأحكـام       - 28
الـداقات  ل الـداقات التدقدبيـة للقضـاة ا   ل ا  اقات االتـدقد  أثنـاء اخلدمـة ل    هبا ل مناه  

قابطـة قعادـة   الداقات التدقدبية الـف أدرهتـا   االتدقدبية الف أدراها احتا  شؤان املرأة ل ميامناق، 
 ميامناق.ة ل لاالطفا امةاألم

قائد حـ  دتسـو للمـرأة إعمـال     داق بشؤان املرأة املعنية بجلنة ميامناق الافنية اتضطلع  - 29
خمتلف املنظمـات احلكاميـة    لن اه ملا ل كل  املاظفسرشع  بأح  دتمك  اا بنفسه احقاقه
اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال      نصاص عليـه ل  على النحا امل أة باضا فهم حقاق املرم  

. ابا ضـافة  املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة    ااملالحظات اخلتامية للجنة التمييز ضد املرأة 
اليام العاملي للمـرأة ل مجيـع أحنـاء    بيام املرأة ل ميامناق احتتفل حكامة ميامناق سنادا بإىل كل ، 

 نات يب تاا.إقليم احتا  اكذل  ل الاالدات امجيع  األقاليم، ملا ل كل  ل مجيع دلالب
 

 (م  االتفاقية 3 املرأة )املا ة تطاقتدابري 

 التنفيذ

 شؤان املرأة  املعنية بنة ميامناق الافنية جل

ا اقة لــ دــةاالحتا  ةا درالــشــؤان املــرأة برئاســة املعنيــة بنــة ميامنــاق الافنيــة مت تشــكيل جل - 30
تنفيــذ منــهاج مــ  أدــل  1996 هداليــمتا / 3ل الرعادــة االدتماعيــة اا غاثــة اإعــا ة التــافني 

، مت إصـال  جلنـة   للجنـة  17عمل بيجني االربام  املستقبلية. اق ا علـى املالحظـة اخلتاميـة ققـم     
م  بــرامــ  أدــل تنفيــذ  2011 دســمرب كــانان األال/شــؤان املــرأة ل املعنيــة بميامنــاق الافنيــة 

 عـامال فردقـا   11أدضـا تشـكيل    املساااة بني اجلنسني اتنمية املـرأة. ال اقـ  الحـق، مت   تتعلق ب
ــ ــة كات الصــلة        افرعي ــري احلكامي ــات غ ــا اقات ااملنظم ــ  ال ــثلني ع ــ  ل ــألف م حــ  دتســو  تت

معنيـة  . اعـالاة علـى كلـ ، مت تشـكيل جلـان      علـى حنـا فعـال    ملهـام اللجنـة املركزدـة   االضطال  
النــها  بــاملرأة بشــكل املتعلقــة بلتنفيــذ الــربام  صــعيد األقــاليم االاالدــات رأة علــى شــؤان املــب

ــى نطــاق ااســع. اســيتم أدضــا تشــكيل جلــان       ــهجي اعل ــة بمن ــرأة  معني ــى صــعيد  شــؤان امل عل
 ل املستقبل. املقطعات االبلدات عندما تتخذ ا دراءات الال مة
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الرعادـة  تتـاىل إ اقة  شـؤان املـرأة،   املعنيـة ب سري عمل آليـة جلنـة ميامنـاق الافنيـة     كفالة لا - 31
املســؤالية عــ  تــافري  االدتماعيــة التابعــة لــا اقة الرعادــة االدتماعيــة اا غاثــة اإعــا ة التــافني   

ــة    ــال م للجن ــل ال ــا ات  التماد ــة ملادــ  اعتم ــا اقة. ل ةخصصــاملامليزاني ــتعني ل ــام  اد ــا للنظ افق
ــتغري،   ــة منفصــلة  إعــدا  السياســي امل ــة.لميزاني ــذ   لجن ــدقج تنفي ــة  ادن اخلطــة االســتراتيجية الافني
شـؤان املـرأة،   املعنيـة ب م  بني مهام جلنـة ميامنـاق الافنيـة     2022-2013للفترة للنها  باملرأة 

احتــا  مت تشــكيل اســائل أخــرى، بلجنــة الللمســاعدة ل تنفيــذ مهــام  ا.  حــرا  تقــدماســيلة ك
ــرأة ــة  ، ا2003ل عــام ميامنــاق  ل شــؤان امل ــة ل قابطــة قعاد ل عــام ميامنــاق األمامــة االطفال

ة يرداضـ األلعـا  ال  احتا ا ،1995ل عام ميامناق املشتغالت باألعمال احلرة ل ، اقابطة 1991
ــة . اتتعــاان جلنــة ميامنــاق الافنيــة  ةعمــا كمنظمــات ، 1991ل عــام ل ميامنــاق النســائية  املعني

متكـني املـرأة،   ازدـز املسـاااة بـني اجلنسـني     تعالفردق العامـل املعـ  ب  شؤان املرأة بشكل اثيق مع ب
 املرأة االطفل.اللجنة الفرعية املعنية با

األمـم  فردـق  ثالث مؤسسـات، ملـا ل كلـ     مت تشكيل التقردر، املشمالة باخالل الفترة  - 32
تضـم أكثـر مـ     الـف  املسـاااة بـني اجلنسـني    شبكة ، اانيةاجلنس ي املع  بالشؤانعيضاااملاملتحدة 
قـاق  تتعلـق حب ل ميامنـاق الـف تنفـذ أنشـطة     االطفـل  املـرأة  امؤسسة تنمية نسائية، اعة وم 100

ــني اجلنســني.     ــاااة ب ــرأة ااملس ــا امل ــة    كم ــاق الافني ــة ميامن ــاان جلن ــة بتتع ــع   املعني ــرأة م شــؤان امل
 املنظمات. هذه
 

 متكني املرأةاتعزدز املساااة بني اجلنسني قطا  

 الفردق العامل
هبـد   عـم    2013دنـادر  كـانان الثاين/ ميامنـاق ل  ل لتعاان ا منائي لدى قد أال منتعظ - 33

ــافني بــني التعــاان الشــفا  االفعــال   ــة ال ــدالي نيشــركاء التنمي ااكــاالت األمــم املتحــدة   نياال
امت . للدالــة صـال  االدتمـاعي ااالقتصـا ت   ا ااملنظمـات غـري احلكاميـة الداليـة ل قطاعــات     

ل القطاعـات  فردقـا عـامال    16تشـكيل  ذت كـان نتيجـة للمنتـدى،    نـات يب تـاا الـ   تفاق افقا ال
متكـني املـرأة.   اتعزدـز املسـاااة بـني اجلنسـني     الفردق العامل املع  بقطا  كات الصلة، ملا ل كل  

قئاسـة الفردـق العامـل املعـ  بقطـا       ا اقة الرعادة االدتماعيـة اا غاثـة اإعـا ة التـافني     تتاىل ا
لــثلني عــ  الــا اقات املعنيــة  كــان الفردــق مــ   ، ادتمتكــني املــرأةانســني تعزدــز املســاااة بــني اجل 

ل تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية     حيات قدادضطلع الفردق العامل بالشردكة. اا منائية ااملنظمات 
العنــف ضــد قــانان القضــاء علــى ل إعــدا  ا، 2022-2013للفتــرة الافنيــة للنــها  بــاملرأة 
 .1325س األم  التابع لألمم املتحدة املرأة، ال تنفيذ قراق ول
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شؤان حقاق املرأة ل البلـد بالتعـاان مـع      اقة اضع خطة ادتعني على الفردق العامل  - 34
 .املتعاانة الشردكةاملنظمات ا منائية اكاالت األمم املتحدة ااسؤالة املكامية احليئات ال
 

 2022-2013للفترة اخلطة االستراتيجية الافنية للنها  باملرأة 

ــاملرأة،    - 35 ــها  ب ــذ الن ــة تنفي ــالي  امت اضــع األبغي ــة  تشــكيالت اا دــراءات الس الكفيل
اخلطـة االسـتراتيجية الافنيـة للنـها      مت اضـع  االعترا  باملساااة بني اجلنسني احقاق املرأة، د

 عن مــشــؤان املــرأة ابالتعــاااملعنيــة بميامنــاق الافنيــة جلنــة قيــا ة ب 2022-2013للفتــرة بــاملرأة 
املعـ  بالشـؤان    يعيضـ ااافردـق األمـم املتحـدة امل    املساااة بـني اجلنسـني  شبكة الا اقات املعنية ا

املنظمـات غـري احلكاميـة الداليـة ااملنظمـات غـري احلكاميـة        ااكاالت األمم املتحدة ا انيةاجلنس
ال تتسـم  وـا  12علـى  هذه اخلطـة  . احتتات 2013أكتابر تشرد  األال/تنفيذها ل بدأ احمللية ا

منـهاج عمـل   ا باالستنا  إىل اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة         بأ ية حامسة
اسـتراتيجيات مثـل إدـراء     4 خـالل طـة مـ    اخلبيجني ااألهدا  ا منائية لأللفيـة. اسـيتم تنفيـذ    

كلـ ،   ااضـع املبـا ئ. اعـالاة علـى     اتلتنفيـذ اإعـدا  امليزانيـ   اا ةاعيتالبحاث االتقييمات اال
 قاماتنفيـذها. اسـت   الف تتسم بأ ية حامسة 12 سنادة للمجاالت الـعمل   خط 5اضع سيتم 

بتحمـل  احلكامة ااكاالت األمم املتحدة ااملنظمات غري احلكامية الف تتعـاان ل تنفيـذ اخلطـة    
فنيــة  اخلطــة االســتراتيجية الا  لتنفيــذ  الال مــة  التمادــل اتــافري املــااق  البشــردة ااملا دــة      أعبــاء  
 مجاعي. بشكل

 
 املعنية بالشؤان اجلنسانيةاحدة التشكيل 

منفصل ل إ اقة الرعادـة االدتماعيـة    ككيانالاحدة املعنية بالشؤان اجلنسانية مت إنشاء  - 36
بـذل املزدـد مـ  اجلهـا      حـ  دتسـو    ،التابعة لا اقة الرعادة االدتماعية اا غاثة اإعا ة التـافني 

 ليشـمل األقـاليم  القسم تاسيع نطاق هذا سيتم ابني اجلنسني ل ميامناق. م  أدل حتقيق املساااة 
ل ا اقة التنمية الردفيـة اا اقة  معنية بالشؤان اجلنسانية . كما جيرت إنشاء احدات الاالداتا

ل اخلطــة االســتراتيجية الافنيــة للنــها  بــاملرأة إدــراء الصــحة. ابا ضــافة إىل كلــ ، مت إ قاج 
ات معنيـة  إنشـاء احـد  تنفيذ اخلطة االستراتيجية املكلفة بللا اقات دتي   ،2022-2013للفترة 

 .بالشؤان اجلنسانية ل كل منها
 

 تعزدز  اق مشاقكة املرأة ل خدمات الدفا  الاف 
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دــتعني علــى ، انيأفرا  مســلحاحــدهم كــدم الردــال يــل قطــا  اخلــدمات الدفاعيــة،  - 37
الــدفا . التابعــة خلــدمات  اخلــدمات الطبيــة   دةاحــل  بــاتممرضــات افبيكخلدمــة االنســاء 
أمكـ  ل عـام   لدالـة،  ل التابعـة م  أدل تعزدز  اق مشاقكة املرأة ل خـدمات الـدفا    االذل ، 
ل ميامنـاق. اعـالاة علـى كلـ ،     حـدث بـاق      كاضـب الفتيات كطال  تدقد  افتتا   2013

معـادري  امت ل  (. اسـاء )كتـ  لنمـ  ا رقبـاء  لل علـى احلاسـا   جيرت حاليـا تقـد   اقات تدقدبيـة    
 فـي    (، ارقبـاء )كتـ  كاالتدقد  على استخدام احلاسا  كضبا  تدقد  النساء ل القبال 

 بني الذكر ااألنثى.ملراعاة الفااقق البدنية ا ن اجلسم االطال االعمر للنساء احلد األ ىن ل
 

 مع اجملتمع املدين املشاقكة

اسـتباقية ابنـاءة   قامـ  بطردقـة   ، 2011مهـا ل عـام   منذ أن تالـ  ا  اقة اجلددـدة مها   - 38
كــل مــ  اادههــا دتحددــد التحــددات الــف بمــع اجملتمــع املــدين ااملنظمــات اجملتمعيــة اباملشــاقكة 

داق بـ ا املعـ  بالبنـاء السـلمي للدالـة    نتـدى  اقـد أشـا  امل  . هااحل الشعيبالصعيد اجملتمعات على 
شـاقكة احلكامـة   مل، 2013نافمرب تشـرد  الثـاين/   30ان دـام  نغاجملتمع املدين، الذت عقد ل دـا 

الـرئيس دـا ثـني     ةشـاقك الـف متثلـ  ل م  مع منظمات اجملتمع املدين على أعلى مستاى سياسي، 
منظمـات اجملتمـع املـدين. ادـرت     مـ   ادهات النظر مع أكثـر مـ  مائـة     هسني ل املنتدى اتبا ل

اتكفـل املـا ة   . أخـرى  مااضيعل مجلة ، هاتامحادل املنتدى مناقشات بشأن تعزدز حقاق املرأة 
تعـاق   تال   )ج( م  الدستاق حق كل مااف  ل تكاد  اجلمعيات ااملنظمات إكا كان 354

 األهلـي القـانان االنظـام االسـلم    مع بس  سـلطة  أم  االحتا ، امادة حلالف مت سنها مع القاانني 
 600، مت تســجيل 2014مــاق  آكاق/ اعتبــاقا مــ ااالــداء أا النظــام العــام ااآل ا  العامــة . 

تعمـل بنشـا  ل العددـد مـ      اهـي  غري حكاميـة  اليـة.    ةمنظم 99للية ا غري حكاميةمنظمة 
 القرى ااملدن ل مجيع أحناء ميامناق.

 
 اخلريدةاملن  الف تقدم ملساعدة املنظمات 

ــا برحــ   - 39 ــا ة التــافني      م ــة اا غاثــة اإع ــر  با اقة الرعادــة االدتماعي املنظمــات تعت
معـدل    دـد . اقـد  ات اتقـدم لـا إعانـات ماليـة    الف تـافر املـأاى للنسـاء الضـعيف     املسجلةاخلريدة 

الفتـرة  ا اقة خـالل  امتكن  الـ . احلاليةحتيادات االلتلبية  2013-2012عام ن  منذ ميزانية امل
، ملـا ل كلـ    ة خريدـة منظمـ  58مليـان كيـات إىل    719،47مبلـغ  تافري م  ، 2012-2014

ــة التابعــة لــا اقة  قامــ  عــالاة علــى كلــ ،  ا. ئيةالنســااخلريدــة ملنــا ل ا إ اقة الرعادــة االدتماعي
لألمهــات ســنادة مســاعدات ماليــة بتقــد  الرعادــة االدتماعيــة اا غاثــة اإعــا ة التــافني أدضــا   
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حتيادــات االهــذه املــن  لتلبيــة    دــدتمــا فــاق( مــ  ميزانيتــها. اقــد  فااألففــال )ثالثــة تــاائم 
 .يةاحلال
 
 ا عاقة اتملرأة كصاحل لاملتخذة تدابري ال

أن االحتـا   علـى   2008لعـام  ( م   ستاق مجهاقدة احتـا  ميامنـاق   لف)أ 32املا ة تنص  - 40
ــاىل  ــال    دت ــام اأفف ــال ااألدت ــة األمهــات ااألفف ــدفا  ااملســنني ا شــهداء قعاد كات خــدمات ال
ــة ــ ،  ا عاق ــاىل . ابا ضــافة إىل كل ــة االتت ــا ل  إ اقة الرعاد ــة  اقا قيا د ــانان دتماعي  صــياغة ق

ــة.   ــا ة اتتضــم  حقــاق األشــخاص كات ا عاق ــة  مــ  مشــر  17امل ــانان األحكــام التالي ا  الق
 دتعلق بالنساء كاات ا عاقة: فيما

ــات     ات حيــق للمــرأة ك  )أ(  ــاق ا نســان ااحلرد ــع حق ــل جبمي ــع الكام ــة التمت ا عاق
قاق املشاقكة اا ـاك القـراقات ل اجملتمـع    احباء، األساسية على قدم املساااة مع غريها م  النس

 واالت الصحة االتعليم ااالقتصا ؛ل تعزدز مستادات املعيشة بالبشرت اأدضا 

هد  مجيـع األشـخاص كات ا عاقـة علـى قـدم      سـت املشاقكة ل كـل برنـام  د   ) ( 
 املساااة مع الردال كات ا عاقة؛

ل ا لنســـاء ل ميامنـــاق  لصـــاحل ام  احلـــق ل املشـــاقكة ل تنفيـــذ كـــل برنـــا     )ج( 
 ؛هبفاائد التمتع

 احلق ل احلمادة م  مجيع أشكال العنف االتمييز. ) ( 

ضـراقة اعتمـا    ) ( مـ  مشـرا  القـانان علـى      27تنص املـا ة  با ضافة إىل كل ، ا - 41
ا عاقــة بــني األففــال االنســاء االنســاء احلاامــل  حــداث لتقليــل نســبة الال مــة طــ  اتنفيــذ اخل

 ااألففال حددثي الاال ة، اكباق الس .

ا اقة قامـ   م  أدل تعزدز مشاقكة النسـاء كاات ا عاقـة علـى خمتلـف املسـتادات،      ا - 42
، ا عاقـة  اتاكلنسـاء  لميامنـاق  احتـا   الرعادة االدتماعيـة اا غاثـة اإعـا ة التـافني بالتعـاان مـع       

ــة ااملنظمــات غــري احلكاميــ  ا ــة الدالي ــة االشــبكة النســائية املنظمــات غــري احلكامي بعقــد  ،ة احمللي
نتـدى  امل“حتـ  شـعاق    2014مـاق   آكاق/ 16ا 15دـامي  ا عاقة املع  بالنساء كاات نتدى امل

 .”هاااضع : تعزدز مصداقية املرأةللجميع التنمية الشاملةاملع  بتحقيق 
 

 (م  االتفاقية 4 التدابري اخلاصة املؤقتة )املا ة

 التنفيذ
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 االطفل  رأة املعنية باملاللجنة الفرعية 

الطفـل بالتفصـيل   املرأة املعنيـة بـا  اللجنـة الفرعيـة   الف اضطلع  هبا نشطة اق  اصف األ - 43
زدـاقات  بالطفـل  املرأة املعنيـة بـا  أعاله. ابا ضافة إىل كل ، تقـام اللجنـة الفرعيـة     23ل الفقرة 

 يادــات النســاء ااألففــالاحتكمــا تقــام باستكشــا  ، االدــاتاالاألقــاليم ميدانيــة منتظمــة إىل 
 .اتذليلها معنيةواالت ا ل اهناادهداالصعابات الف  تهااتلبي

 

ــة لســاعي امل ــة    الرامي ــة االثقافي ــادري االدتماعي ــى املع ــا لقضــاء عل ــة ب ــرأة  املتعلق لتمييز ضــد امل
 (م  االتفاقية 5 )املا ة

 التنفيذ
ثقافـات االعـا ات االتقاليــد   االمـ  األعـراق الافنيـة     100ل ميامنـاق، هنـا  أكثـر مـ       - 44
دهــدا لتســجيل  حاليــاا اقة الثقافــة اتبــذل القبائــل الافنيــة.  بــاختال  تلــف ات الــف نااالــدد

تقــام . ابا ضــافة إىل كلــ ، اهتــاناا د هااتقاليــد عــا ات القبائــل الافنيـة بالاضـع احلــايل املتعلــق  
تجميــع البحــاث حــال بجلنســني إ اقة الرعادــة االدتماعيــة، بالتعــاان مــع شــبكة املســاااة بــني ا 
فهـم أفضـل   التاصـل إىل  هبـد   ، املعادري الثقافية، ااملماقسات االدتماعية ااملساااة بني اجلنسني

ثــاق هـذه املماقســات ااملعــادري  كـذل  آل للمماقسـات االدتماعيــة ااملعـادري الثقافيــة ل ميامنــاق، ا  
لتقيـيم   قاسـة استقصـائية ل  م إدـراء  على احلياة اليامية للردال االنساء. اعالاة على كلـ ، سـيت  

. اللحـد  2014عـام  ستنجز خالل ( اتنات يب تاا االحتا باسثناء إقليم )األقاليم االاالدات ل 
املنظمــات غــري مــع املنظمــات احلكاميــة تتعــاان ، إىل أقصــى حــد لكــ  مــ  التمييــز ضــد املــرأة 
. امـع كلـ ، هنـا  حادـة     يـة إمنائاتنفيـذ مهـام    االضـطال  بـربام  التاعيـة   احلكامية ع  فردـق  

االسـتفا ة مـ  اسـائل ا عـالم علـى      بلشع  الاعي بني أفرا  الاضع استراتيجيات لد ة انشر 
 نطاق ااسع افعال.

 
 العنف ضد املرأةبالتاعية 

ــرأة ل ميامنــاق ا دضــطلع  - 45 ــة باحتــا  شــؤان امل علــى خمتلــف  املــرأة شــؤان املنظمــات املعني
أنــاا  ملختلــف لتاعيــة لأنشــطة بشــؤان املــرأة، املعنيــة باق الافنيــة قيــا ة جلنــة ميامنــب ،املســتادات

، إثاقتـه اأسـبا   إىل احلداث فيها مييل العنف الف البيئة ع  ، اتبا ل املعلامات افبيعتها العنف
الرعادـة الصـحية االقـاانني الـف     حـال  لا ثـات تثقيفيـة   اإدـراء  لعنف، لالحقة الااآلثاق السلبية 

. ادـر   اجلماعـات النسـائية  مناقشة فعالة مع إدراء ، اهباعلى علم  ةيضحرأة الدنبغي أن تكان امل
الـف اضـطلع  هبـا املنظمـات املعنيـة      أنشـطة التاعيـة   لذا التقردر بيان ع  حالة  ” ال“ل املرفق 
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حـاايل  نشـر   2012مت ل عام . اعالاة على كل ، 2013-2008الفترة خالل  املرأةشؤان ب
القيــا ة االثقافــة امكافحــة العنــف ضــد املــرأة ل الصــحف ا قــاق املــرأةكات صــلة حبة مقالــ 91

ــالت   ــة ااجملـ ــداقدات احلكاميـ ــةاالـ ــام  اخلاصـ ــ  عـ ــداء مـ ــام ا اقة ، 2013. اابتـ ــة تقـ الرعادـ
العنف ضـد املـرأة ل الـداقات التدقدبيـة املقدمـة ل      بـ إدراء التـدقد  علـى التاعيـة    بـ االدتماعية 

ــة.    ــة املدني ــد املركــزت للخدم ــ ،   املعه ــة،   خططــ  ا اقةابا ضــافة إىل كل ــة االدتماعي الرعاد
العنف القـائم علـى نـا     بلتاعية لبالتعاان مع صنداق األمم املتحدة للسكان،  دراء تدقدبات 

ا مـ   شخصـ  320 ملا وماعـه  2014ل عام  ل مخس مناسبات اجلنس ملساعدة خرباء أدان 
اجيـرت  . علـى صـعيد األقـاليم االاالدـات    ميامنـاق  احتا  شؤان املـرأة ل  كلتا الا اقتني امسؤايل 

 األخصــائينيبنــاء قــدقات قــاة الشــرفة ااملــاظفني القضــائيني ا التــدقد  علــى   لتــافري يخطــالت
تنفيـذ منـع العنـف ضـد املـرأة      على الذد  دعملان ة الصحي ل وال الرعادة االدتماعيني االعاملني
 .ل مجيع أحناء الدالة

 
 ضد املرأة العنفع  ث االبحإدراء 

ا اقة الشؤان االدتماعية بالتعاان مـع  جترت بغية التنفيذ الفعال ملنع العنف ضد املرأة،  - 46
ل املــرأة اقــدقهتا علــى الصــما   ناعيــة حــال العنــف ضــد   احباثــبــني اجلنســني شــبكة املســاااة 

اة بـني اجلنسـني   قسـات االدتماعيـة ااملسـاا   املعادري الثقافية ااملماع  حباث با ضافة إىل ميامناق، 
الشـــؤان االدتماعيـــة اســـتتاىل إ اقة . 2014االنتـــهاء منـــها ل عـــام إىل د  اهتـــل ميامنـــاق، 

حبـ  كمـي لدقاسـة العنـف ضـد املـرأة مـ         للسـكان إدـراء   بالتعاان مع صنداق األمم املتحـدة  
النتيجـة املتاقعـة   اتتمثـل  . 2015ا  2014خالل عامي صعيد الدالة خالل مجع البيانات على 

معلامات  قيقة عـ  أنـاا  اأصـنا  العنـف الـذت      ل احلصال على م  هذه الدقاسات البحثية 
العنــف ضــد املـــرأة،   تــؤ ت إىل  األســبا  الــف قملــا ميكـــ  أن    اتتعــر  لــه املــرأة ل ميامنـــاق،    

نتــائ   راعىســتال ميامنــاق.  هااحلــد منــحــداث العنــف  لتعامــل مــعلااالســتراتيجيات املناســبة 
ــق مل البحــاث ل اضــع   ــانان املتعل ــف ضــد   الق ــرأةكافحــة العن ــا   امل ــل أساســية   قاده ، كعاام

 القانان. ل

بالتعاان مـع برنـام  األمـم املتحـدة ا منـائي تقييمـا       لالحتا  مكت  النائ  العام اأدرى  - 47
حالــة  تقيــيمال. ادســتعر  2013ل عــام االدـات  أقــاليم ا 3 مكانيـة الاصــال إىل العدالــة ل  

 إىل العدالة االتحددات الف تاادهها.اصال املرأة 

ــام  - 48 ــة االدتماعيــة  اتق ــل للاضــع اجلنســ  با اقة الرعاد ــع الــا اقات   اينتحلي ــاان م  بالتع
ألمـم املتحـدة   ا)مكت  منسـق  ي املع  باملسائل اجلنسانية عيضاااملاألمم املتحدة فردق الشردكة، ا

األمـم املتحـدة للمسـاااة بـني     اهيئـة  ، املقيم اصـنداق السـكان ابرنـام  األمـم املتحـدة ا منـائي      



 CEDAW/C/MMR/4-5 

 

18/51 15-03076 

 

هــذا ادــايل التنميــة اآلســيات(. امصــر   )هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة( اجلنســني امتكــني املــرأة
الر ق ااالقتصا  االصـحة االتعلـيم احـق    ل كس  مثل تتقطاعات  4ـ التقييم األالادة األاىل ل

مـل أساسـية ل اسـتعرا  تنفيـذ اخلطـة      عااكستخدم هذا التقيـيم  دل ا اك القراق. اسا  املرأة 
ــاملرأة    ــها  ب ــة للن ــرة االســتراتيجية الافني ــد  اقتراحــات   2022-2013للفت ، اكــذل  ل تق

 .ات العامةبشأن السياس
 

 العنف ضد املرأة  مكافحة قانان اضع 

الفـــر  املتعلـــق  لاملـــرأة مكافحـــة العنـــف ضـــد قـــانان إعـــدا  مشـــرا  اق  اصـــف  - 49
 أعاله. 2 املا ةب
 

 هتمامساعد ضحاداالتقد  ما دلزم حلمادة 

خني، اهي منظمـة غـري   -غي-بييبالتعاان مع منظمة الرعادة االدتماعية ستقام ا اقة  - 50
االدــة ل بلــدات  4املــرأة ل لاقادــة اجملتمعيــة مــ  العنــف ضــد بتنفيــذ مشــرا  لحكاميــة لليــة، 

  عـ املشـرا ، فيمـا دتعلـق باملعلامـات      . اافقـا لـذا  مانداالتإقليم أدياقاا ت اال إقليم شان، 
تشـااق  الا ةناقشـ مـ  امل ملـرأة  امك  تـت مراكـز صـددقة للمـرأة حيـ       مت تدشنيالعنف ااخلدمات، 

األقـــاليم هـــذه املراكـــز ل مثـــل . اباملثـــل، ســيتم فـــت   األقبـــع بصــراحة ل البلـــدات املســـتهدفة 
  اتعزدـز قطاعـات الـدعم    افالصـعيد الـ  م  أدل فت  مالدئ مؤقتة على ااألخرى. االاالدات 

الفردـق  املشـرا  اتقدميـه إىل    مت اضـع  ،الصحي االدعم النفسي االدعم القضائي االدعم األم 
تعمــل متكــني املــرأة. ابا ضــافة إىل كلــ ،  اتعزدــز املســاااة بــني اجلنســني  العامــل املعــ  بقطــا  

 الشردكة.منائية املنظمات ا حلصال على مزدد م  املساعدة التقنية م  على ا الا اقة
 

 العنف ضد املرأةمرتكيب ا اك إدراءات ضد 

 االضـاقة  النسـاء االفتيـات  ضـد  دعاق  املعادري ااملماقسات التمييزدة  اميامناق وتمعتعد  - 51
العنف القـائم علـى   مل دعد دظتسام  مطلقا مع ، للجنة 25لمالحظة اخلتامية ققم استجابة ل. اهب 

ــا  اجلــنس   ــة ملقتضــى الن ــنص أا ملادــ  القــانان.  ثقاف ــانان   اد ــة اق ــانان ا دــراءات اجلنائي ق
شـدددة علـى أالئـ  الـذد  درتكبـان االغتصـا  أا العنـف        دـزاءات  العقابات علـى عقابـات ا  

اجلنــاة ضــد  يـة دــراءات القانانا ا ـاك  اتقـام حكامــة ميامنــاق ب اجلنسـي ضــد النسـاء االفتيــات.   
  اجلماعات العرقية املسلحة.إىلاملنتميات املتاقفني ل العنف ضد النساء 
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أفـرا   درتكبـه  أت ساء سلا  دنسـي  مع عدم التسام  مطلقا تنص على اهنا  سياسة  - 52
، 2012مــاق  آكاق/اىل  2007دنــادر كــانان الثاين/خــالل الفتــرة مــ  امتــ  اجلــيك كــذل . 
اكم اقتكبـاا حـاالت اغتصـا  إىل احملـ    الذد  قيل إهنـم  الرت  األخرى م   33ا إحالة ضابطني 

السـج  ملـدة سـبع سـناات إىل عقابـة      مـ     عقابـات شـدددة ترااحـ   اصدقت حبقهـم  املدنية. 
تتقـدم بشـكااى    نأا عدام. اميك  للمنظمات املشاقكة ل أنشطة مكافحـة العنـف ضـد املـرأة     

ــة    ــاةمــ  أدــل ا ــاك ا دــراءات الال مــة حبــق    إىل أقــر  ســلطة عســكردة أا مدني ــام . اجلن اتق
تلقـي  عنـد  إدراءات فاقدة ضد األفرا  العسكردني املتهمني با اك ة ية احلكامالسلطات العسكرد

االدـات  التابعـة ملختلـف ال  ل احملـاكم   ااضـعه احـاالت االغتصـا     ككـر عـد   در  الشكااى. ا
 .”1-هاء“ا  ”هاء“ل املرفق  2014ا  2013 يل عاماألقاليم ا
 

 السالم ااألم بناء  حالة مشاقكة املرأة ل مهام

. الـذل ، فـإن حكامـة    دالـة االلتنمية الدميقرافية دعترب السالم الداخلي شرفا ضراقدا  - 53
الســالم امــ  أدــل حتقيــق الســالم ل خمتلــف أحنــاء البلــد. الكفيلــة بــإقراق هــا  اجلاالحتــا  تبــذل 

االحتـا .  على صـعيد   الداخلي اإعا ة الاحدة الافنية، مت تشكيل اللجنة املركزدة االلجنة العاملة
مـ  بينـهم امرأتـان.     مـ  نـاا  الربملـان   عضاا  52االحتا  م   ة على صعيدملالجنة العالتتكان ا

 صنع السالم. لتعجيل تدابري لسالمل إنشاء مركز ميامناق ابا ضافة إىل كل ، مت

تعزدــز مشــاقكة املــرأة ل تنفيــذ عمليــة صــنع الســالم،   امــ  أدــل با ضــافة إىل كلــ ،  -.54
االدتماعيـة اا غاثـة اإعـا ة التـافني بالتعـاان مـع احتـا  شـؤان املـرأة ل          ا اقة الرعادة  عقدت
ل  ”فتا  حال املـرأة االسـالم ااألمـ    اليام امل“ادتماعا حال  كاالت األمم املتحدةاميامناق ا

م ااألمـ  االتنميـة ل عـام    املـرأة االسـال  اادتماعـا حـال    ؛الاف  النسائي احلااقا؛ 2013 عام
 ميامنـــاقالنســـائية ل  اتنظمـــاملشـــبكة اشـــبكة املســـاااة بـــني اجلنســـني،  بالتعـــاان مـــع 2013

ــ  أدــل الســالم      ــدى اجملتمــع املــدين م ــدين امنت ــددني ا ؛امنظمــات اجملتمــع امل ــاين املنت األال االث
املنظمـات غـري   ابالتعـاان مـع اكـاالت األمـم املتحـدة       2013ا 2012 يلصات املرأة ل عـام 
ميامنـاق  املنظمـات النسـائية ل   شـبكة  ااملسـاااة بـني اجلنسـني    ة اشـبك  الافنيـة احلكامية الدالية ا

ل عـام  املنتـدى الـدايل األال للمـرأة    عقـد  أمكـ   امنظمات اجملتمع املدين. اعالاة علـى كلـ ،   
نسـاء ميامنـاق نيابـة    حتضـر  ميامناق بنشا . اعـالاة علـى كلـ ،    فيه نساء شاقك  الذت  2013

 ل منطقة آسيان.الف تعقد أة االسالم ااألم  حال املرل حلقات العمل  ع  الدالة،
 

 (م  االتفاقية 6 االستغالل اجلنسي )املا ةما دتصل به م  حظر االجتاق بالنساء ا

 التنفيذ
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 لنساء ااألففاللللقضاء على االستغالل اجلنسي املتخذة تدابري ال

الضـمان االدتمـاعي   بالتعاان مع ا اقة العمل االعمالـة ا عمل  قاة الشرفة ل ميامناق  - 55
بشـــأن االجتـــاق تثقيفيـــة  ةلا ثـــ 1 172مـــا وماعـــه  علـــى إدـــراء اا اقة الفنـــا ق االســـياحة

 ؛املـاظفني مـ    522 784مـا وماعـه   حضـرها  باألشخاص ااالعتداء اجلنسـي علـى األففـال،    
 بشــكل منــهجي امنــتظمجيــرت ماظفــا. ا 278 اعمــل إضــافية حضــرهحلقــات  10اأدردــ  
تأشـريات.  مـنحهم  األففـال احظـر   دعتـدان علـى   لسيا  الذد  تعر  على لللاالفحص  التدقيق

 10 000تا دــع  ع االعتــداء اجلنســي علــى األففــال،ـــــــل منـــــــمــ  أدمت اعــالاة علــى كلــ ، 
انشـرات  مـاا    مت تا دـع اكتيبـا عـ  االجتـاق باألشـخاص،      2 093ملصق ا 3 000 الصقة ا

اصــة اخلفنــا ق اال يــةفندقأصــحا  املشــاقدع العيــة مجتتعلــق بــا عالم االتثقيــف ااالتصــال علــى 
لغــر  التاعيــة بالتعــاان مــع اكــاالت األمــم املتحــدة    النقــل ات مركبــماعــات الســياحة اااجمل

 ااملنظمات الدالية.

ــادر كــانان الثاين/ 24 امت ل - 56 ــز  خــم  2013دن ــ  أدــل تعزد ــى االجتــاق  ا ، م لقضــاء عل
مـ  أفـرا     176مـ   قمسيـا  الف تتكان  بالبشراق احدة مكافحة االجتتاسيع نطاق ، باألشخاص

شـعبة  ق اشـ تناماقـع  ادـر   األشـخاص.  بمكافحـة االجتـاق   لتصـب  شـعبة   الشرفة اقفـع مسـتااها   
ل قـــاام الشـــعبة قائمـــة تـــر  ذا التقردـــر، الـــ ”ااا“األشـــخاص ل املرفـــق بمكافحـــة االجتـــاق 

 .” ات“ املرفق

حالـة   820مـا وماعـه   ا بـالل ع ، 2013 إىل عـام  2008 مـ  عـام   خالل الفترةمت ا - 57
تعلق باالجتـاق  ة للية تحال 102م  هذه احلاالت، كان هنا  ااالجتاق بالبشر ل ميامناق. تتعلق ب

تلــ  احلــاالت متــ  إحالــة االجتــاق عــرب احلــدا . اة تتعلــق بحالــ 718مــ  الردــف إىل املــدن، ا 
أصـل  مـ   القـانان.  ملادـ  ا جلنـاة  امـ    2 270اا ذت إدـراءات حبـق   احملاكم، إىل  820 الـ

ــالي بلــغ عــد ه   ضــحادا  ــر  قائمــة القضــادا  ةضــحي 1 331نقــاك إ، مت 1 768االجتــاق ال . ات
 ذا التقردر.ل ”حاء“ل املرفق الف مت ا اكها ضد املتهمني اا دراءات 

ــدأ  - 58 ، 2011 /ســبتمربأدلال 13عمــل ل بالاالجتــاق بالبشــر  اخلــاص باخلــ  الســاخ   اب
شـكاى، كانـ  هنـا      443أصـل  مـ   ا. متـ  تسـادتها  شكاى م  اجلمهاق ا 443ت اق ا

 8كمـا مت إنقـاك   مشلـهم مـع أسـرهم.    مل امنـهم   118فقا د  امت اكتشـا   ة تتعلق ملحال 130
الصـني ملسـاعدة   ضـحادا االسـتغالل اأعيـداا إىل افنـهم     العمـال  مـ    7الجتاق بالبشر الضحادا 

 اخل  الساخ .

أا اعتقـال األبردـاء   بالبشـر  االجتـاق  مـرتكيب   لاكمـة سـاء السـلا  ل   م  أدـل جتنـ    ا - 59
املركـــزت لقمـــع االجتـــاق أصـــدق اجلهــا    ،لجماعـــات العرقيـــةاملنتميــات ل اخاصــة بـــني النســـاء  
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لمتـادرد  بعـد التـدقيق ل قضـادا االجتـاق      مرسـاما دتعلـق بتاديـه االهتـام ل    ميامناق ل باألشخاص 
احيـق  . ةالعامـ أعضـاء النيابـة   قانانيـة مـ    اللمشـاقة  لافقـا   الدـات شرفة األقاليم االااملقدمة م  

حـامني.  سـتعانة مل جتاق الدفا  ع  أنفسـهم ل احملـاكم مـ  خـالل اال    للمشتبه باقتكاهبم درمية اال
احلـق ل االسـتئنا .   فـإن لـم   ، ليسـ  عا لـة  املفراضة علـيهم  عقابة اعندما دعتقد هؤالء بأن ال

ا دــراءات الال مــة علــى الفــاق. امــع تظتخــذ مباشــرة، اه  ااشــكبإقســال ضــحادا قامـ  ال إكا ا
ملقـدمي  مراعـاة املنظـاق اجلنسـاين    على  ةبناء القدقاملتعلق بكل ، هنا  حادة إىل تافري التدقد  

 مساعدة ضحادا االجتاق بالبشر.الذد  دتالان اخلدمات 

 لال مةا التدابريا اك االجتاق الضحادا الدعم املتعلقة بتقد  حكام األ

حيــق  هأنــعلــى  2005لعــام مــ  قــانان مكافحــة االجتــاق باألشــخاص   22املــا ة تــنص  - 60
تربعـات  الدالـة ا قدمها ماال الف تاأللجها  املركزت لقمع االجتاق باألشخاص إنشاء صنداق بل

هبـا   تـرب  الف تمها الدالة ااملمتلكات قداملصا ق احمللية ااألدنبية، اقبال اإ اقة املمتلكات الف ت
قمــع االجتــاق باألشــخاص اإعــا ة ضــحادا االجتــاق إىل ل  امهادخســتالاملصــا ق احملليــة ااألدنبيــة 

  قـانان مكافحـة االجتـاق    مـ  22مـا ة  ا اك تدابري افقا للاح  دتسو . ه اإعا ة تأهيلأافاهن  
 اا شـرا  إنشـاء جلنـة استكشـا  مصـا ق التمادـل       2012 /أبردلنيسان 6ل مت ، باألشخاص

ــة ليهــاع ــة  اجلن ــة اخلزان ــع  مراقب ــة ا االجتــاق باألشــخاص ملن   هناافــأإىل هت   اعــإاضــحاداه محاد
 .ه تأهيل اإعا ة

للفتـرة  ثانيـة  اخلمسـية ال الافنيـة  العمل  تنفيذ احلكم املذكاق أعاله ل خطةدتعلق بما فيا - 61
 19كيـــات إىل  4 987 000قـــدقه تعـــاد  مـــن  احملـــاكم املعنيـــة قـــرقت ، 2012-2016
االجتـاق باألشـخاص. اعـالاة علـى     ة تتعلـق ب حالـ  12م  ضحادا االجتاق بالبشر مـ  بـني   ضحية 

احملكمـة،  عـ  فردـق     هبالف حلق  األضراق ل املطالبة بالتعاد  ع  الضحادا  قغب  كل ، إكا
ــا    ــام اجله ــات   ب ،لقمــع االجتــاق باألشــخاص  املركــزتدق ــة ااجلمعي ــع ا  اقات املعني التنســيق م

املســاعدة قـد   حـامني ات باالســتعانة ملألمـم املتحــدة ااملنظمـات الداليـة    اكـاالت ا اة االدتماعيـ 
 القانانية وانا.

جلهــا  ا الــف دضــطلع هبــااملهــام تنفيــذ اســتعرا  عمليــات افقــا لاابا ضــافة إىل كلــ ،  - 62
ــاق، ل املركــزت لقمــع االجتــاق باألشــخاص    ــانان    ميامن ــا ة النظــر ل ق ــتعني أدضــا إع مكافحــة د

 بالبشر. االجتاق

ــرة   - 63 ــالل الفتـ ــ   اخـ ــدة مـ ــة   2013إىل  2007املمتـ ــات احلكاميـ ــتخدم  املنظمـ ، اسـ
مليـان كيـات    28 109،8مم املتحدة ااملنظمـات غـري احلكاميـة الداليـة     ااملنظمات احمللية ااأل

ل  72،1بنسـبة   املختصـة الـا اقات احلكاميـة   تكفلـ   ل وال مكافحـة االجتـاق باألشـخاص ا   
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نســبة اكــاالت األمــم املتحــدة ااملنظمــات غــري احلكاميــة الداليــة   حتملــ مــ  النفقــات ااملائــة 
 .ل املائة 27،9

 
 افنية ملكافحة االجتاق باألشخاصالعمل الطة خلالتنفيذ الفعلي 

-2007للفتـرة  افنية مخسية ملكافحة االجتـاق باألشـخاص   عمل خالل فترة أال خطة  - 64
ــذ األنشــطة التاليــ  2011 ــاق بالبشــر:  للتصــدت لة ، مت تنفي ــاق    إصــداقالجت ــانان مكافحــة االجت ق

علـى صـعيد    قمع االجتـاق باألشـخاص  جلان معنية ب، اإنشاء املركزتاجلها  إنشاء ا ؛باألشخاص
ا منـائيني ل وـال   بني الشركاء احلكـاميني ا االتعاان ؛ اتبلداألقاليم االاالدات ااملقافعات اال

ااحلمادـة ابنـاء القـدقات ملـا دتماشـى       القانانية ادة ااملالحقةتنفيذ أنشطة الاقا؛ صنع السياسات
نســقة ملكافحــة امل ةمبــا قة ميكانــغ الا اقدــعمليــة التعــاان مــع امــع القااعــد ااملعــادري الداليــة؛  

تاقيـع مـذكرات تفـاهم مـع  ال     ا؛ االجتاق باألشـخاص املتعلق بآسيا ا قليمي امشرا   االجتاق
مــا وماعــه مت إنشــاء . اعــالاة علــى كلــ ، 2009نــد ل عــام الصــني اتادالال ســيما اجلــااق، ا

. اجيــرت تنفيــذ امســؤالياهتددــد احت األقــاليم االاالدــاتل للرصــد وتمعيــة  ةوماعــ 16 589
جيـرت  امـع خطـ  العمـل السـنادة.      2016-2012للفتـرة  ثانية اخلمسية الالافنية العمل  خطة

افنية عامـا بعـد عـام بالتعـاان مـع      العمل الخطة ل ميامناق، ل إفاق  تنفيذ خط  العمل السنادة
فيصــب  اكــاالت األمــم املتحــدة ااملنظمــات غــري احلكاميــة الداليــة مــ   9حكاميــة اة هيئـ  18

ل ميامنـاق دـام    . ابا ضـافة إىل كلـ ، مت االحتفـال   حكاميةاغري اكالة حكامية  27وماعها 
ل   مجيــــع أحنــــاء الــــبال األشــــخاص لبمكافحــــة االجتــــاق  بيــــام 2013ســــبتمرب أدلال/ 13

 .هنفس الاق 
 

 كافحة االجتاق باألشخاصملالتاعية 

مكافحــة ل وــال أنشــطة الــذد  دضــطلعان بألشــخاص جيــرت تنظــيم  اقات تدقدبيــة ل - 65
ــ  االجتــاق باألشــخاص   ــف املســتادات  م ــ    خمتل ــاا م ــم حــ  دتمكن ــانان فه ــاق  ق مكافحــة االجت

، 2013-2007خــالل العــام   التدقدبيــة  احضــر تلــ  الــداقات    . 2005لعــام  باألشــخاص  
ان غدــانأقــاليم ل مت تنفيــذ بــرام  خاصــة ىل كلــ ، ابا ضــافة إ فــر ا. 210 030وماعــه  مــا
مكافحـة االجتـاق   بقـانان  مـ  أدـل التاعيـة     ،االجتـاق أكثـر شـياعا   دعترب ا اأدياقاا ت حي  غابا

 للجمهاق.املادهة باألشخاص االتعليمات األخرى 

ــدأ  - 66 ــى      2011 ل عــاماب ــى ا نترنــ  مــ  أدــل إفــال  اجلمهــاق عل تشــغيل ماقــع عل
ــى  االجتــاق بالبشــر.  املتعلقــة باملعلامــات  القــاانني املتعلقــة باالجتــاق بالبشــر،   اميكــ  االفــال  عل

 مــ  املاقــعمــ  املعلامــات كلــ   تفاقيــات الداليــة كات الصــلة، اغــري ااالمــذكرات التفــاهم، ا
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www.myanmarhumantrafficking.gov.mm .ــة امتـــــس احل ــام بادـــ ــهجي إىل القيـــ ــجيل منـــ تســـ
احلضـردة االردفيـة    ةاالجتاق بالبشر م  حي  اجلنس االعـرق االعمـر ااملنطقـ   املتعلقة بلمعلامات ل

 االاالدات.على صعيد األقاليم 

 افييـــه بـــاغنا  ملســـاعدة مجعيـــة فرانســـاا  MTVقامـــ  شـــبكة با ضـــافة إىل كلـــ ، ا - 67
طـات  قيـة ال فيثقمقافع فيددا تبإنتاج العاملية امؤسسة إنقاك الطفل، منظمة الرلدة ا االيانيسيف

ميامنـاق  ل م  خالل الـربام  التلفزدانيـة    هااقصص قصرية حال االجتاق بالبشر ابث أغانفيددا ا
اعــرا  علــى االجتــاق بالبشــر تقــد  عــرا  مســرحية تثقيفــة عــ   ، 2012خــالل عــام امت . 

 هاأعـدا  جتـاا ت  ل البلـد   لتثقيف وماعات م  اجلمهاق، تدااألقاليم االاالم   4الطردق ل 
 .شخص 100 000

األنشـطة  مت االضـطال  ب لقمـع االجتـاق باألشـخاص،     املركـزت اجلها  اافقا لتاديهات  - 68
االجتـاق  عـر  أشـرفة فيـددا تثقيفيـة عـ       لاحات إعالنية ل لطات احلـافالت، ا  نص التالية: 
 تعليـق لطـات احلـافالت، ا  االسـتراحة ل  منـافق  ل اكبـات  مرعلى شاشات مثبتة على  بالبشر

ــة ملصــقات  ــافق تثقيفي ــتراحة ل ل من ــافالت  االس ــات احل ــى لط ــرق عل ، انشــر الرئيســيةالط
علـى  تا دـع منشـاقات   ا، الرئيسـية ق على الطرالف تعمل ل حافالت الركا  تثقيفية  الصقات
لنقـل ل وماعـات صـغرية.    لعمـال ا بالبشر االجتاق حال  فيتثقاالركا ، اتافري النقل عمال ال

االجتاق بالبشر م  خـالل اسـائل ا عـالم    ببأنشطة التاعية جيرت االضطال  اعالاة على كل ، 
منشـاقا   205 500لغات ا ثنية نشـر  الات بــــع كتيبــــــــر اتا دـــــــنشامت م  أدل املطباعة. 

 000كـادني ا البلغـة   منشـاقا  101 500ا منشـاقا بلغـة ميامنـاق،    395 000اكاشني، البلغة 
. ”احلـ   مصـبا  “ أغـاين مـ  سلسـلة    ةنسـخ  3 500كما مت نشـر  شان، المنشاقا بلغة  101

م  الضراقت القيام ملزدد م  البحـ  ااالستقصـاء عـ  أسـبا  االجتـاق بالبشـر ل ميامنـاق مـ          ا
 االثقافية ااحلضاقدة.ادهات النظر اجلنسانية 

 
 ضحادا االجتاقصاحل لاملتخذة  لاف  اإعا ة ا  ماج االتأهيل النفسيإىل ا عا ةتدابري ا 

مالدـئ دددـدة سـعة      اتـ تفا، مت خاصةمنفصلة ابصاقة  لتافري الرعادة لضحادا االجتاق - 69
املالدـئ  اتسـتقبل هـذه   . اكـااثانغ لضحادا االجتـاق ل ماسـى امانـداالت     اسردر 50كل منها 

اتقـدم لـ  الرعادـة     إىل الـاف  مـ  تادلنـد االصـني    ي مت  إعـا هت   الالاملؤقتة النساء املتادر هب  
ــة.   ــاعدة الال مــ ــااا ى ا    ااملســ ــئ ل ميــ ــذه املالدــ ــل هــ ــت  مثــ ــيتم فــ ــا ســ ــيلي  كمــ ل تشــ

 القرد . املستقبل
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ــا   2014عـــام  امت - 70 ــات لاملمركـــز افتتـ ــاق بإشـــرا   علامـ ــة ضـــحادا االجتـ إ اقة الرعادـ
الـدعم النفسـي   قـد   املعلامـات الال مـة، ات   تقـد     قبيـل مـ االدتماعية م  أدل القيـام بأنشـطة   

علـى  امسـاعدة ضـحادا االجتـاق بالبشـر      اداالداعمـة للضـح   الاكاالتمع تعاان ااالدتماعي، اال
 .إعا هت  إىل الاف لى فرص العمل بعد عصال حلا

 ا اقة الشـؤان االدتماعيـة  قامـ   ، 2013عـام  إىل  2010م  عام ال الفترة املمتدة  - 71
مشــرا  األمــم املتحــدة ااحتــا  شــؤان املــرأة ل ميامنــاق  اميامنــاق ل بالتعــاان مــع قــاة الشــرفة  

االيانيســيف ااملنظمــة الداليــة للــهجرة امنظمــة   املشــتر  بــني الاكــاالت بشــأن االجتــاق بالبشــر 
تأهيـل ا عـم إعـا ة ا  مـاج إىل     الإعـا ة  بتقـد  خـدمات   الرلدة العامليـة امنظمـة إنقـاك الطفالـة     

ــالي متــ  إعــا هت  إىل الــاف     ميامنــاق اأســرهل ضــحادا االجتــاق مــ   1 145 مــ  الصــني ال
 ندانيسيا اماليزدا اتيماق ليشف ادامادكا اسنغافاقة.إاتادالند ا

ــ  إ اقة   - 72 ــد متكن ــة     اق ــا اقة الشــؤان االدتماعي ــة ل ــة التابع ــة االدتماعي ــة االرعاد ا غاث
  اإعـا ة  إىل الـاف ا عـا ة  /عا ةاملتعلقـة بـال  اديهيـة الافنيـة   املبا ئ التم  اضع اإعا ة التافني 

كافحة االجتاق علـى  املتعلقة مل اتقدمي اخلدممل، ا ط  لتقد  التدقد  ا  ماج لضحادا االجتاق
 لمبا ئ التاديهية.لالتطبيق الفعال 

ميامنــاق مــذكرة تفــاهم بشــأن مكافحــة االجتــاق بالبشــر مــع تادالنــد ل         اقــد اقعــ    - 73
مـ  أدـل النجـا  ل    خطـ  عمـل   اتنفيـذ  اضع  2009منذ عام جيرت ، ا2009أبردل يسان/ن

، 2014مـادا  إىل أداق/ 2008بردل ال الفترة املمتدة م  نيسـان/أ . الثنائية مذكرة التفاهمتنفيذ 
عـا ة  بشـأن  ق احلدا  بني ميامناق اتادالند ا اقة حاالت عبمناسبة   14ل عقدت ادتماعات 

 الشـؤان االدتماعيـة   مـاظفي ميامنـاق التـابعني   اقة    إدفـا  مت ا. ه ق اإعا ة إ مادضحادا االجتا
. انتيجـة  مناسـبة  23ما وماعه ل  قعادة الضحادا ل تادالنداملعنيني بقضادا معينة لزداقة مأاى 

إىل الاف  اإعا ة ا  ماج سردعة اسلسة، اساعد هـذا ا دـراء   عا ة لذل ، أصبح  عملية ا 
 املتادرد  بالبشر.فض  على 

 ل مت، ه ضـحادا االجتـاق إىل الـاف  اإعـا ة إ مـاد      عـا ة   نـهجي املتنفيـذ  الم  أدل ا - 74
إدراءات التشغيل الثنائية املاحـدة   اقة  “، التاقيع على ل نات يب تاا 2013ماق  آكاق/ 15

دالنـد. ابا ضـافة   بـني ميامنـاق اتا   ”ه ضحادا االجتاق إىل الاف  اإعـا ة إ مـاد  إعا ة احلاالت ا
ــ ،  ــادا أداق/ 16مت ل إىل كلـ ــتماقة  2013مـ ــا  اسـ ــي  ااعتمـ ــدة   ، تنقـ ــة دددـ ــجيل حالـ لتسـ
 االجتاق الستخدامها بني عدة بلدان إقليم ميكانغ.ضحادا  ع  فرا ىاملعلامات 

 
 ملا ل كل  مجع البيانات االتقييمات اننهجياملرصد االتقييم ال



CEDAW/C/MMR/4-5 
 

 

15-03076 25/51 

 

نظـام قاعـدة   بإنشـاء   2007جتـاق باألشـخاص منـذ عـام     لقمـع اال قام اجلهـا  املركـزت     - 75
خطــة العمــل الافنيــة ل إفــاق  ســناداالــف دضــطلع هبــا نشــطة األل يســجدعكــف علــى تبيانــات ا

 القــاة االضــعفنقــا  تقيــيم ال احلــاالت يــحلدقــام بتنــه إكمــا  ؛ملكافحــة االجتــاق باألشــخاص
اتصـميم اخلطـ  املسـتقبلية       التحـددات، استكشاا، انشر تقردر مرحلي سنات، ااستعراضها

الشرفة على قسم خـرائ  نظـام املعلامـات اجلغرافيـة      أفرا تسعة م  مت تدقد  بشكل منتظم. ا
 ل احدة نظام قاعدة البيانات.كلفاا بالعمل ، ا2013أكتابر تشرد  األال/ل 
 
 

 (م  االتفاقية 7 مشاقكة املرأة ل احلياة السياسية االعامة )املا ة

 التنفيذ

شـاقكة ل احليــاة السياسـية االعامـة علــى قـدم املسـاااة مــع      املل املـرأة  فيمـا دتعلـق حبــق    - 76
 على ما دلي:   2008لعام  ستاق مجهاقدة احتا  ميامناق دنص الردل، 

ل القيـام  على قدم املسـاااة بـاحلق    دتمتعان نيعلى أن املاافن 349تنص املا ة  )أ( 
ــة:   ــالاظــائف باملهــام التالي ــة املهــ ؛ ؛ ةالعام ــة؛  ااملشــاقدعالتجــاقة؛ ا امزاال ااكتســا  التجاقد

 استكشا  الفنان االعلام االتكنالاديا.ا ؛ةيالدقادة التقنية ااملهن

ــا ة   ) (  ــنص امل ــف) 369ت ــى أن أل ــااف  احلــق ل االنتخــا  ال أن   ل( عل كــل م
حكـام هـذا   اوالس األقـاليم االاالدـات، قهنـا بأ    ولس الشيا نتخ  لعضادة ولس الشع  ادظ

 .الدستاق االقاانني كات الصلة 
 

 مشاقكة املرأة ل مستاى صنع القراق

ــة إن  - 77 آخــذة ل مشــاقكة املــرأة ل مجيــع وــاالت احليــاة العامــة االسياســية ااملهنيــة    حال
اا كـان أصـحا  املعـايل مـ  الردـال احـدهم      على الرغم مـ  أن  ا. املاضيقاقنة مع بامل التحس 
فـإن اثنـتني مـ  صـاحبات     ا قاء ل احلكامـة السـابقة،   الـ امية علـى مسـتاى   اخلدمة احلكدتالان 

 اقة الرعادـة االدتماعيـة اا غاثـة اإعـا ة التـافني      لـا  دـة االحتا  ةا درالـ مسـؤالية  املعايل تتاليان 
ــ ــةاالحتا  ةا دراال ــ د ــيم ل ل ــة االحتا احلا اقة التعل ــةكام ــ ،    د ــة . ابا ضــافة إىل كل ــإن احلالي ف
االحتـا  ل  صـعيد  ا قاء علـى  ل مناصـ  نـاا  الـ   دم  م  صاحبات السعا ة   14وماعه  ما

ا اقة الرعادـــة االدتماعيـــة اا غاثـــة اإعـــا ة ا ؛ا اقة التخطـــي  الـــاف  االتنميـــة االقتصـــا دة
ــافني ــحةا ؛التـ ــات ا ؛ا اقة الصـ ــة االغابـ ــى البيئـ ــال علـ ــة ا ؛ا اقة احلفـ ــل االعمالـ ا اقة العمـ
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جلنة ميامنـاق الافنيـة حلقـاق    ايامناق؛ ملاملركزت ااملصر   ؛الثقافة ا اقةااالضمان االدتماعي؛ 
 .دةدستاقالا نسان؛ ااحملكمة 

ل  ل املائـة  51،42كامية اا اقات الدالـة  احليئات النسبة مشاقكة املرأة ل ابلغ   - 78
ــرة  ــة 51،65ا، 2009-2008الفت ــرة  ل املائ ــة  52،39ا ،2010-2009ل الفت ل ل املائ

تزادــد عامــا بعــد عــام.  تكلــ ، أن نســبة مشــاقكة املــرأة  دتــبني مــ  . ا(1)2011-2010تــرة الف
مـا دعا لـه   أا  فمـا فاقـه   نائـ  مـددر  الالي تشغل  منص  معدل ا ناث  بلغاعالاة على كل ، 

 ،2010-2009ل الفتـــرة  ل املائـــة 36،03ا، 2009-2008ل الفتـــرة  ل املائـــة 32،52
تزادد عامـا بعـد   تنسبة ال. الذل  فم  الااض  أن 2011-2010فترة ل ال ل املائة 36،61 ا

 الـالي تشـغل   اا نـاث  املـرأة  مشـاقكة  اصـف حالـة    ذا التقردـر لـ  ”فـاء “عام. ادر  ل املرفـق  
 ل مؤسسات الدالة االا اقات املعنية.ما دعا له أا فما فاقه نائ  مددر منص  

 
 ميامناق والس مشاقكة املرأة ل 

ا  ا  ، 2010ل عـام  املتعد ة األحـزا  الـف دـرت    االنتخابات العامة الدميقرافية  بعد - 79
، مت 2012اعـام   2010ل انتخابات عـام  ا. املعدالت السابقةقاقنة مع باملا ناث متثيل معدل 

 لبيانـات تشـري ا . امنه  كنائبات ل اجملـالس  55امت انتخا   ةمرشح 138انتخا  ما وماعه 
وـالس  ل نائبـة   25، اولس الشع ل نائبة  26ا، ولس الشيا ل عضاات  4هنا  إىل أن 

 .الاالداتليم ااقاأل
 

 ءقطا  القضامشاقكة املرأة ل 

الـذكاق  عـد   ادبلغ ل مجيع أحناء البال . ني املعين نيالقضائي م  املاظفني 1 091هنا   - 80
ــهم  ــاث   544منـ ــد  ا نـ ــا  547اعـ ــا  أدضـ ــيا ل  52. اهنـ ــاقاضـ ــا احملـ ــاليم كم العليـ ل األقـ

 .مباادباهت انضطلعقاضيا د 36اة قاضي 16 م. منهاالاالدات

ا اقها الرائد، االنجـا  بشـكل فعـال ل     هام  أدل ضمان تعزدز مشاقكة املرأة امتثيل - 81
أنشـطة التاعيـة ابـرام     االضـطال  ب أدضـا إىل  متس احلادة تنمية املرأة، املتعلقة بصنع السياسات 

صنع القـراق. اعـالاة   على صعيد ا الربملانوالس ل  تهالتعزدز مشاقك هتاات امساعدبناء القدق
مشـاقكة املـرأة ل خمتلـف املسـتادات االقطاعـات      حالـة  على كل ، هنا  حادة أدضـا لتسـجيل   

 احلضرت االردفي.االنتماء م  حي  الس  االعرق ا
 

                                                           
 نظمة املركزدة لإلحصاءات.صا قة ع  امل 2009بيانات إحصائية ع  األففال االنساء ل ميامناق ع  عام  (1) 
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 (م  االتفاقية 8 الدايل )املا ة على املستاى التمثيل

 فيذالتن

القـانان.  ملادـ   الدايل، ليس هنا  أدـة قيـا  عليـه     على املستاى التمثيلبافيما دتعلق  - 82
 ا اقة اخلاقديـة ما دعا لا ل أا اما فاقها ل اظائف نائ  مددر اقد بلغ معدل مشاقكة املرأة 

. 2011ل عـــام  ل املائـــة 21،78، ااقتفـــع إىل 2009-2008ل الفتـــرة  ل املائـــة 17،16
دعملـ  ل   ل املائـة(  51،71)ات املاظفـ مـ    485هنـا  مـا وماعـه    كان ، 2013 عام اح 

ة ماظفـ  112قـر ا امل( ل ل املائـة  60،67)ة ماظفـ  373مـا وماعـه   ادعمـل  ا اقة اخلاقدية. 
ل ال الـدال األدنبيــة.   اقنصـلياهت ا يـة التمثيل هاامكاتبـ ميامنـاق  سـفاقات   ل( ل املائـة  38،49)

ا اقة التخطي  الـاف  االتنميـة االقتصـا دة    باالشترا  مع ا اقة اخلاقدية تقام  الاق  احلاضر،
ميـثل  نسـبة   ) اتاقتصـا د  اتملحقـ  4مت تعـيني  ا ني،لملحقـني االقتصـا د  ل اقات تدقدبية  قد تب

ل  اقتصـا ت ل البعثـات ل اخلـاقج(    ملحـق للعـاملني ل اظيفـة   م  العد  ا مجايل  ل املائة 45
 سفاقات ميامناق ل اخلاقج.م   9

احلكاميــة ااملنظمــات غــري املنظمــات   مــميامنــاق لــثالت ابا ضــافة إىل كلــ ، حضــر  - 83
اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة ااملـؤمترات    ل ع  الدالة ات   أا مندابالافرئيسات لاحلكامية ك

ر منظمـة العمـل الداليـة،    مـؤمت امـؤمتر نـز  السـال ،    ل الف عقدهتا األمم املتحـدة ااكاالهتـا، ا  
 .الذقدةلطاقة لاكالة الدالية ال، امؤمتر الصحة العامليةامجعية مؤمترات القمة العاملية، ا

 املـرأة تعزدز امحادـة حقـاق   املعنية بن سياقابطة آل جلنة  عضاةك ميامناقاتعمل املرأة ل  - 84
ســيان مانــة اآلأاادبــات   بأدضــا  ، اتضــطلعالتابعــة للرابطــةاملرأة املعنيــة بــاللجنــة ال ل، فــالطا

 اقة الرعادــة االدتماعيــة اا غاثــة لــا دــةاالحتا  ةا درالــذت ترأســته الــافــد الحضــر ا. كماظفــة
سـيان ل الا  ل  الـذت عقدتـه قابطـة اآل   ع  باملرأة األال املا اقت الدتما  االاإعا ة التافني 

ئي مــ  افــد نســاكمــا قــام . 2013امنتــدى املــرأة الــذت عقــد ل فرنســا ل عــام   2012عــام 
املنظمــات النســائية امنظمــات حقــاق الطفــل ل الاالدــات املتحــدة   قاســية علــى الــة جب ميامنــاق

. 2014للجنة اضـع املـرأة ل عـام    ثامنة ااخلمسني ، احضر الداقة ال2012األمردكية ل عام 
برنـام    ه  ل إدفـا ميامنـاق ا  لا اقة اخلاقديـة  مـ  ماظفـات    3مت اختيـاق   اعالاة على كل ،

 .2013ا  2009، 2006أعاام لمن  الدقاسية بشأن نز  السال  ل لألمم املتحدة ا

عـ    ت، الـثال ينيالعمـال الـزقاع  ا لفالحـني امنظمـة  العـامالت مـ    ت ع  احضر لثال - 85
الثـاين بعـد املائـة    احتا  ميامناق لغر  التجاقة االصـناعة ل مـؤمتر العمـل الـدايل     م  العمل  تقبا
دضـم لـثلني   عضـاا الـذت    16حضر الافد املكان مـ   . ا2013ل عام  ذت عقد ل سادسراال
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اكـان  ستشـاقد  كلـ  املـؤمتر.    املا  العمـل ا قبـ أع   لثلنيا  العامالت ع نيلثلا ع  احلكامة
 .اتنساء، ملا ل كل  مستشاق 6بني املندابني، م  
 

 (م  االتفاقية 9 )املا ة اجلنسية

 التنفيذ

ــ - 86 ــاق  ع الردــال ادتمت ــال ل ميامن ــاحلق ل    النســاء ااألفف ــدم املســاااة ب ــى ق اكتســا  عل
أت  1982لعــام ميامنـاق  اجلنسـية ل  قـانان  اال دتضــم  أا تغيريهـا أا االحتفـال هبـا.     مدنسـيته 

كـل  لأن علـى  ، 1993لعـام  قـانان الطفـل   ادـنص  . ااأففالـ املرأة أحكام متييزدة أا تقييددة ضد 
لعـام  ميامنـاق  اجلنسـية ل  قـانان  امت ملقتضـى  ة افقا ألحكام القانان القـائم.  ففل احلق ل اجلنسي

املتجـنس خـالل   املـااف   ااملنتسـ   ااف  الطلبات مركز املـ مقدمي م   12 140، من  1982
علــى قــدم املســاااة النســاء االردــال ادتمتــع  ان أت متييــز ضــد املــرأة.  2013-2008الفتــرة 
 .املتجنس املنتس  ااملااف  ااف املمركز ق ل احلصال على باحل

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة، قـام   للجنة  31ققم اخلتامية استجابة للمالحظة ا - 87
اجللسـة العا دـة   ل  1982لعـام  ميامناق اجلنسية ل قانان ولس الشيا  ملناقشة  مثانية م  أعضاء

لعــام ميامنــاق اجلنســية ل قــانان مــل بالعمااصــلة اجمللــس قــرق ا. اخلامســة ألال ولــس للشــيا  
 كما ها  ان تعددل أا إلغاء. 1982

 
 (م  االتفاقية 10 التعليم )املا ة

 التنفيذ

امـدهتا عشـران    الطادـل األدـل  ل ل قطا  التعليم، جيـرت تنفيـذ خطـة تطـادر التعلـيم       - 88
لتطـادر   الال مـة  بشـردة املـااق  ال نميـة  تمـ  أدـل    لتعليم األساسي االعايلاتشمل برام  عاما الف 

الطادـل ااعتمـا  األهـدا  ا منائيـة لأللفيـة،      ل األدـل  األمة،. امتشـيا مـع خطـة تطـادر التعلـيم      
. 2015-2013للفتـرة  اق ــــــــ ميامن لع ـــــلجميلالتعليم خطة العمل الافنية لتافري تنفيذ جيرت 

ـــقطعلــى اق ـــــــا نفبلـــــــغ ا  2007ان كيــات ل عــام ــــــــــملي155 572،892 مـا  التعليـــــ
 .2013مليان كيات ل عام  642 825،625إىل مبلغ  اا  ا 

قـد   2013-2012إىل املدقسة ل العام الدقاسـي  الالي دذهنب تبني أن عد  الفتيات ا - 89
ــة  0،4اخنفــ  بنســبة   ــة لكنــ  ل املائ ــة االبتدائي ــى    ا  به ل املرحل ــد عل ــة 3نســبة تزد ل  ل املائ

قنــام  ل إفــاق  امت. 2006-2005باملقاقنــة مــع العــام الدقاســي   لتني املتاســطة االعليــااملــرح
جماعـة كاملـة   ملفـال  املرحلـة االبتدائيـة    تزادد مجيـع   اميلتعليم االبتدائي اجملاين اا لزلخاص 
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لكـل   ، اقـدم 2014-2013بـدءا مـ  العـام الدقاسـي      وانـا،  الكراسـات ااملدقسية كت  الم  
املرحلـة املتاسـطة بـدءا    ميع فـال   جلكيات. اعالاة على كل ، تقدم  1000لغ مبأدضا منهم 

مــ   انعفــدوانــا ااملدقســية وماعــة كاملــة مــ  الكتــ   ،2015-2014مــ  العــام الدقاســي 
 الرسام املدقسية.

ل العـام   ل املائـة  3،12معدل التسر  مـ  املـداق    بلغ ل مرحلة التعليم األساسي، ا - 90
الـتعلم للفتيـات االفتيـان    ال  تلـف فـرص   . ا2007قاقنة مع عام بامل 2012-2011الدقاسي 

كثريا . امع كل ، هنا  حادة  دـراء املزدـد مـ  األحبـاث     اختالفا ل املنافق احلضردة االردفية 
الاصـال إىل التعلـيم   ع  حالـة  التعلم للنساء االفتيات، افرص الصعابات الرئيسية الف تعيق ع  

الذل ، سيجرت اضع اتنفيـذ خطـ  عمـل تتماشـى مـع اخلطـة        م غري النظامي.النظامي االتعلي
 .2022 -2013االستراتيجية الافنية للنها  باملرأة للفترة 

ــد ا - 91 ــد  النســاء  ق ــالي ا  ا  ع ــا ل   ن حضــرال ــام  الدقاســات العلي ــام الدقاســي  برن الع
الـالي  ا  ا  عد  النسـاء  . اقد 2006قاقنة مع العام بامل ل املائة 0،11بنسبة  2013-2014
ل تنفيــذ اخلطـة االســتراتيجية   اسـيدقج . ل املائــة 3،97علــى  قدـة الــدكتاقاه بنسـبة     حصـل 

املــرأة اصــال فــرص ث عــ  حالــة احبــإدــراء  2022- 2013للفتــرة الافنيــة للنــها  بــاملرأة 
ل التعلـيم غـري   عة، اكـذل   تعلم ل اجلامعات املهنية، مثل العلام االتكنالاديا االصـنا الفعلي لل
العـام  ل  ل املائـة  85،2، املعلمـني مـ   بلغ  نسبة النسـاء  ل قطا  التعليم األساسي، ا. الرمسي

مــ  النســاء ســاتذة األ ا  معــدل فقــد علــى املســتاى اجلــامعي، أمــا . 2014-2013الدقاســي 
 .2006قاقنة مع عام بامل ل املائة 9،1بنسبة 

تتـاىل علــى حنـا متزادــد،   ، 2013-2012لدقاســي بـدءا مــ  العـام ا  اأصـبح  الدالــة   - 92
قااتـ    فـع  االثانادـة  املتاسـطة ا املـرحلتني  اجلامعيـة ا للمرحلـة  املن  الدقاسـية  اختياق مستحقي 

اتــ  اق فــع ، 2015-2014ســناات اعتبــاقا مــ  العــام الدقاســي  4خــالل اســيتم . املعلمــني
الـف    اقـر ا فعهـا مـ  ال  للفقـراء  ية حتددـد املـن  الدقاسـ   الداقات التدقدبية اتكاليف ااملعلمني 

 ملساعدة م  البن  الدايل.ستقدم  ان فاائد 

التعلـيم األساسـي،   حتقيق املسـاااة بـني املنـافق ل تـافري     م  أدل ابا ضافة إىل كل ، ا - 93
علـى األقـل    ي دكان ل كـل منـها  لك ،البلدات الفرعيةليشمل برام  التعليم جيرت تاسيع نطاق 

ــة   ــافري اســائل ا دضــا     . حســنةصــاقة ات كمدقســة ثاناد ــا جيــرت ت ــة  كم ــزة املخربد ااألده
. اجيـرت مـ  أدـل تعزدـز دـا ة      علـى الـتعلم   فـال  مرحلـة التعلـيم األساسـي    قـدقات  لتحسني 

 تعزدز قدقات املعلمني.تظعو ب يةتنفيذ برام  تدقدب ،التعليم االتعلم
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برنــام  لــيم؛ ا مت تنفيــذ شــرا  التعمســاعدة ملاليانيســف قــدم  اعــالاة علــى كلــ ،  - 94
ميـع األففـال  ان   جللتـافري التعلـيم األساسـي اجليـد      ”م األساسي ااملساااة بني اجلنسنيالتعلي“

ملشـاقكة ل األنشـطة التعليميـة    علـى قـدم املسـاااة بإمكانيـة ا    تتمتع املرأة كما متييز بني اجلنسني. 
الرداضـة  األلعـا   ا ،أثنـاء اخلدمـة   برنـام  لـا أميـة الكبـاق    ااألخـرى مثـل التعلـيم مـدى احليـاة،      

 االتربية الصحية.

بــرام   مت اضــع اتنفيــذكمــال التعلــيم األساســي،  كــل مــااف  احــ  تتــا  الفرصــة ل - 95
ــيم للجميــع. تــافري  ــام  تعليمــي لألففــال كات ا عاقــات اجلســددة   تقــد  جيــرت كمــا التعل برن

، ااألففـال كات ا عاقـة الذهنيـة.    معالبصر أا الس ضعف االعقلية، ااألففال الذد  دعانان م 
مــا وماعــه دتلقــى التعلــيم للجميــع، تــافري ، افقــا لربنــام  2014-2013ل العــام الدقاســي ا

 يةالسـمع  ة عاقـ امـ  مـداق  ا عاقـة البصـردة امـداق       مـ  ا نـاث    350ام  الـذكاق   439
، التعلـيم  اخلريدـة نظمـات  امل الف تددرها إ اقة الرعادة االدتماعيـة، ااملـداق  اخلاصـة الـف تـددرها     

 الرمسي ل مداقسهم، اكذل  ل مداق  التعليم األساسي.

املرأة االتعلـــيم االتـــدقد  مـــ  اجملـــاالت الرئيســـية للخطـــة املتعلـــق بـــال اجملـــل تنفيـــذ ا - 96
ــاملرأة   ــة للنــها  ب ــرة االســتراتيجية الافني ــز  ســيجرت تنفيــذ ، 2022-2013للفت ــام  تعزد برن

اغـري الرمسـي   الرمسـي  التعلـيم  لنساء االفتيـات علـى   احصال كفالة املماقسات لالنظم االياكل ا
بالتعاان مع الا اقات املعنية ااملنظمات احمللية االدالية، امنظمـات اجملتمـع    الذت دتسم باجلا ة،

 املدين ااملنظمات النسائية كشبكة.
 

 (م  االتفاقية 11 )املا ة لالعم

 التنفيذ

مت إ قاج قــاق متســاادة مــع الردــل ل ســاق العمــل، مــ  التمتــع حبحـ  تــتمك  املــرأة   - 97
مـ   سـتاق مجهاقدـة     8ل الفصـل   368 ا 352 ا، 351 ا، 350 ا، 348 ا، 347 املاا 

دبري عمـل  ل اتـ اتسجيل العمـ الف تقام ب، التاظيفمكات  امت إنشاء . 2008لعام احتا  ميامناق 
ــ . افيمــا دتعلــق لــم ــا   التاظيف، ب ــيس هن ــز ل ــرأة ل القــانان االقااعــد كات الصــلة  متيي  ضــد امل

مناسـبة للردـال فقـ  افقـا     تعتـرب  الـف  الاظـائف  بعـ   بيد أنه جيرت تعيني الردال ل . بالقانان
الـف ال ميكـ    )علـى سـبيل املثـال، ل وـال التعـدد  االبتـرال(، ا      للعمـل  األمـاك  الطبيعيـة   حلالة 

 .بالتايل تعيني النساء فيها

حتصـل   ، حيـق للمـرأة أن  ةاملتسـااد كت القيمـة  لعمل ع  ا باملساااة ل األدر افيما دتعلق - 98
معظـم  ماثـل ل  املعمـل  الل فيمـا دتعلـق ب  الردـ ها الـف حيصـل عليهـا    نفسـ الرااتـ   ااحلقـاق  على 
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باالسـتنا    أدـاقهم لنساء االردـال احلصـال علـى    لل العمل اليدات، ميك  ا. ةل الفكرداعماأل
مت سـ  قـانان   ا)على سبيل املثال، البناء االزقاعـة(.   الذت دقامان بهل ىل العمل اليدات االعمإ

عمـل  عقـد حلقـات   رت اجيـ املسـاااة ل األدـاق.   باالردل ح  تتمتع املرأة احلد األ ىن لألداق 
م  الضـراقت إدـراء حبـاث حـال     ام  أدل حتددد احلد األ ىن لألداق.  األقاليم االاالداتل 

، االتاعيـة  نـا  اجلـنس  األدـاق بسـب    اخـتال   العمـل، ا أمنـا   ا  تنـ اماثـل،  املعمل التعردف 
ل القاانني كات الصـلة ملـا دتماشـى مـع اخلطـة االسـتراتيجية الافنيـة للنـها  بـاملرأة           هادا قإا

 .2022-2013للفترة 

العاملــة  ةالقــال  املــرأةمشــاقكة  ا  معــدل العاملــة،  ةاملشــاقكة ل القــابافيمــا دتعلــق  - 99
ل  41،3. ااقتفع ل قطـا  الزقاعـة، مـ     2010عام إىل  2005عام   ل املائة م 6،7 بنسبة
ــة ــة 44،7إىل  املائ ــ ل املائ ــام   م ــام  ىلإ 2005ع ــداائر احلكاميــة إىل  اا  ا  . 2011ع ل ال
 2010عــام ل املائــة مــ   52،4ااقتفــع إىل  2009إىل عــام  2008  عــام مــ ل املائـة  51،4

ــة،   . افيمــا دتعلــ2011إىل عــام  ا  ا  ق ملشــاقكة املــرأة ل صــنع القــراق ل القطاعــات احلكامي
مــ  عــام  ل املائــة 32،5إىل مــا دعا لــه أا فمــا فاقــه نائــ  مــددر املشــاقكة ل منصــ  معــدل 
 .2011عام إىل  2010م  عام ل املائة  36،6، ااقتفع إىل 2009إىل عام  2008

ــنص  - 100 ــة،  ات ــاانني العمــل احلالي ــى اســتحقاقات ق ــق ب  عل ــرأة فيمــا دتعل ــاال ةاحلمــل امل  اال
. ابا ضـافة إىل كلـ ،   املهنـة  ظرا إدا ة األمامة املدفاعة األدر االسالمة االصحة املهنية اا

 فحــص شــؤان العمــل  لان غاى ل نــات يب تــاا ادــان  االشــكات تقــد  ليــآلمت إنشــاء مراكــز  
 .يهااا شرا  عل

املشـتركة   تتمتـع املـرأة العاملـة    ،2012عـام  لاافقا لقانان الضمان االدتمـاعي اجلددـد    - 101
املســما  هبــا ل  اتعيــا الا ياتستشــفاملانيــة ل اجملطبيــة الرعادــة الاحلــق ل ل التــأمني الصــحي 

العفـات  ا دهـا    احلمل االاال ة، ااحلـق ل التمتـع بإدـا ة األمامـة ل حالـة     احاالت املر  
الافـاة  ل حالـة  سـتحقاقات  احلصـال علـى اال  ل  احلقبـ أدضا املرأة تمتع اجيا  أن تاجلنائي. غري 
. اعـالاة علـى   مـا إىل كلـ   العجـز الـدائم، ا  أا العجـز املؤقـ ،   أا ا صابة ل مكان العمل،  أا

  ادته امنحة األمامة. عند اال ةاألباة باستحقاقات   التمتع كل ، حيق للردل املؤمَّ

عاملــة بالتعــاان مــع منظمــة العمــل لقــاى الجيــرت االضــطال  بالدقاســة االستقصــائية لا - 102
اضـع املـرأة ل ميامنـاق بالتعـاان مـع اكـاالت        قاسـة استقصـائية عـ     الدالية، ادتم أدضا إدراء 

 لقاى العاملة سنادا. قاسة استقصائية لإىل أنه سيتم إدراء التاقعات األمم املتحدة. اتشري 
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ع البيانــات ل املشــاقدع مجــعمليــة افقــا ل، 2012لعــام  قــد بلــغ ومــا  عــد  العمــال ا - 103
 ات اخلاصــــة ااألعمــــال التجاقدــــة اخلاصــــة اغريهــــا مــــ  الشــــركات ــــــــــاملشــــتركة ااملؤسس

 . م  ا ناث 1 694 907 م  الذكاق ا 2 504 933م ه، من4 199 840

املســؤالية ل اجملــاالت ا  اقدــة،    هاالنســائية احتملــ  اتاهبــد  حتســني ناعيــة القيــا     - 104
ال دقتصـر حضـاق  اقاهتـا التدقدبيـة علـى      لتـدقد  علـى املهـاقات    لعمل مراكز تح  ا اقة التفا

 8  اقات تدقدبيـة لـإل اقة العليـا   . اعـالاة علـى كلـ ، مت فـت      أدضـا النساء دشمل الردال بل ا
 ؛ااملؤسسـات اخلاصـة   ناعيةللمدقاء م  الا اقات ااملصانع ل املنافق الص 2013مرات ل عام 

 متدقبا. 386أصل املتدقبني الذد  بلغ عد هم م  امرأة  232اشاق  ل هذه الداقات 

كتـدبري لاضـع معـادري ماحـدة      2015  عام مت تشكيل اليئة الافنية ملعادري املهاقات ا - 105
ل االتـدفق احلـر للعمـ   ب للرابطـة اجلماعـة االقتصـا دة   قيـام   سيان لتسـهيل منطقة قابطة آ  للكفاءة 

املهـاقات  اليئـة الافنيـة ملعـادري املهـاقات اضـع معـادري       ل اظائف . اتشمالرابطةاملهرة ل منطقة 
تقيـيم  علـى  ، اإنشـاء مراكـز تـدقد     الدقاسـية  افقا الحتيادات سـاق العمـل، اتطـادر املنـاه     
 الاف .صعيد الكفاءة، اإصداق شها ات للعمال املهرة على ال

اخلاقج، مت تشـكيل اللجنـة    لعمال املهادرد  ل: فيما دتعلق باشؤان العمال املهادرد  - 106
اسلسـة افعالـة   سـهلة  فـرق ااسـائل   ، الف تقـام بإجيـا    العمل ل اخلاقجعلى  ا شرا املعنية ب

متتــع مــي حتعلــى العمــل ل اخلــاقج ا ةدققــعلــى اكتســا  المــ  حيــ  التكلفــة تســاعد العمــال 
تقـدم اللجنـة   كمـا  يـة.  افقـا لقـاانني البلـدان املعن   استحقاقاهتم ميامناق املهادرد  حبقاقهم اعمال 

 سبا .ختلف األميامناق املهادرد  الذد  درددان العا ة إىل  داقهم ملعمال املساعدة إىل 

البعثـات  ل  ينيلاهجرة العمالة امت تعيني ملحقـني عمـ  العمالة اسياسة سياسة  اضعمت ا - 107
ل يني لاني ملحقـني عمـ  سـيتم تعـي  كمـا  يامناق ل مجهاقدة كاقدا اتادالند اماليزدا. ملالدبلاماسية 

 الكاد  اسنغافاقة.

لتــدقد  ل وــال التعــاان اليابــان الداليـة ل مــع منظمــة اتفاقـا  اقـد اقعــ  ا اقة العمــل   - 108
 ا اك التدابري الال مة افقا لذا االتفاق.تقام بعمال ميامناق إىل اليابان، ادفا   

ل الفتـرة   متتادالنـد ا مددنـة ل   13سـفر ل  ات الدـاا  مؤقتـة  صـداق     فـرق  افتامت ا - 109
ال حيملــان ميامنــاق الــذد  مؤقتــة لعمــال ميامنــاق دــاا ات ســفر إصــداق  2013إىل  2009مــ  

كـــــانان  31إىل  2009 هداليـــــمتا / 10مـــــ  امت ل الفتـــــرة املمتـــــدة اثـــــائق ل تادالنـــــد. 
امال عـ  1 680 556ا وماعـه  مؤقتـة ملـ  ميامنـاق  إصـداق دـاا ات سـفر    ، 2013 دسمرب األال/
ا اقة تعكــف اعــالاة علــى كلــ ، مــ  ا نــاث.  742 293الــذكاق امــ   938 263منــهم 
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عمـال  ( لTR-38إصـداق دـاا ات سـفر عا دـة مؤقتـة )     على االضمان االدتماعي العمالة العمل ا
 هدانيـ حزدران/ 30مـ   ل الفتـرة املمتـدة    متحيملان اثائق ل تادلند؛ اال  ميامناق املهادرد  الذد 

 لعمــــال  دــــاا  ســــفر عــــا ت مؤقــــ      203 216، إصــــداق  2014 أغســــطسآ / 4إىل 
 املهادرد . ميامناق

ال حيملــان اثــائق ل ماليزدــا دــاا ات ســفر ميامنــاق  الــذد  ل ميامنــاق اعمــكمــا مت مــن   - 110
عمـال ميامنـاق علـى دـاا ات سـفر.      مـ    100 010احصل حنـا   ؛6P مؤقتة م  خالل برنام 

ــيجرت  ــداسـ ــ  ءا بـ ــانان األال/مـ ــكـ ــدإ، 2013مرب  دسـ ــة  ق اصـ ــائق ثباتيـ ــاقي لاثـ ــال بـ عمـ
 .املسجلني ميامناق

 سـتاق مجهاقدـة احتـا     أحكـام  تنفيذ أحكام قاانني العمل احلالية، ملا ل كل  سيؤ ت ا - 111
هنــا  حادــة لتســردع فــإن املســاااة بــني اجلنســني. امــع كلــ ،  حتقيــق إىل  2008لعــام ميامنــاق 

ملـا دتماشـى مـع     هااتنفيـذ  هااتعددلاستعراضها ، ااالستقصائيةالتدابري املتعلقة بإدراء الدقاسات 
ملــرأة اصــال كفالــة حفيمــا دتعلــق باتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع اشــكال التمييــز ضــد املــرأة معــادري 

 لتمتع ملزادا أحكام القاانني.ا فرصعلى خمتلف املستادات على  العاملة ل خمتلف القطاعات
 

 (م  االتفاقية 12 الصحة )املا ة

 التنفيذ

اخلـدمات الصـحية   دظضـطلع ب لتنميـة الصـحية للنسـاء ااألففـال ل ميامنـاق،      فيما دتعلـق با  - 112
لنســاء احلمادــة حقــاق القــاانني االسياســات املتعلقــة بالصــحة اخطــ  التنميــة الصــحية. فقــا لا

ــع  ااألففــال ــدمت ، الصــحية باالســتحقاقاتاالتمت ــة    حتدد ــاانني االسياســات ااخلطــ  املتعلق الق
 :بالصحة التالية

 1972لعام حتا  ميامناق القانان الصحة العامة  )أ( 

 1991ل ميامناق لعام الطفالة األمامة اقعادة قانان مجعيات  ) ( 

 1993لعام السياسة الافنية للصحة  )ج( 

 2002ل ميامناق لعام سياسة الصحة ا جنابية  ) ( 

 2013-2009للفترة ابية اخلطة االستراتيجية اخلمسية للصحة ا جن (ـ)ه 

 2013-2009للفترة صحة املراهقني االتنمية خطة  )ا( 

 2030-2001للفترة فادلة األدل الثالثينية خطة التنمية الصحية  ) ( 
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 2016-2011للفترة اخلطة الافنية للصحة  ) ( 

رة للفتـ ا دـد   /فريا  نقص املناعة البشـردة املتعلقة بطة االستراتيجية الافنية اخل ) ( 
 ميامناقل  2011-2015

 2022-2013للفترة  اخلطة االستراتيجية الافنية للنها  باملرأة )ت( 

 2013لعام الصحة ا جنابية للمراهقني املبا ئ التاديهية املاحدة املتعلقة ب ) ( 

مـا دعا لـه ل   أا فما فاقـه  نائ  مددر منص  املاظفني العاملني ل م  نسبة النساء تبلغ  - 113
ل املائـة علـى    57،99تبلـغ نسـبة النسـاء    مـ  مجيـع املـاظفني،    ا. ل املائة 51،5ة الصحة ا اق

أدضـــا ااحـــدة مـــ  اهنـــا  علـــى مســـتاى املـــاظفني. ل املائـــة  89،66ااملســـؤالني مســـتاى 
 الا در. نائيب

 

 الصحة ا جنابية ااملباعدة بني الاال ات  خدمات 

ــق - 114 ــا للخطــة االســتراتيجية اخلمســية    أهــدا  اســتراتيجيات الصــحة ا جن  لتحقي ــة افق ابي
 نيحتسـ الف دظضـطلع هبـا علـى    األنشطة األساسية تعمل ، 2013-2009للفترة للصحة ا جنابية 

بعــد الــاال ة اقعادــة األففــال حــددثي الــاال ة، امــا الــاال ة اخــدمات قبــل الــاال ة الرعادــة ملــا 
 نـع عمليـات ا دهـا  غـري اآلمنـة     اتافري خدمات كات ناعية ديدة للمباعدة بني الـاال ات ام 

 ع  فردـق االتصـال اجلنسـي   التهابات املسال  التناسلية ااألمرا  املنقالة  االاقادة م ، هتااإ اق
، اتعزدــز الصــحة اجلنســية، ملــا ل كلــ   هاااحلــد منــ ملــا ل كلــ  فــريا  نقــص املناعــة البشــردة 

 الصحة ا جنابية للمراهقني امشاقكة الذكاق.

ــة التــدخال يــق مت حتقا - 115 ــات الللحــد مــ   تحتســينات ل تغطي ــ  النفاســيةافي ، ملــا ل كل
صال مجيع النساء احلاامـل علـى الرعادـة املـاهرة أثنـاء احلمـل       احخدمات املباعدة بني الاال ات 
ملـا  رعادـة  ام  مث، فقد بلغ  نسبة النساء احلاامل الالي تلقـني ال االاال ة افترة ما بعد الاال ة. 

ل  74،8ااقتفعــ  إىل  ،2006ل عــام ل املائــة  63،6مــرة ااحــدة علــى األقــل  قبــل الــاال ة
عـاملني  جتـرت علـى دـد    . اعالاة على كل ، اقتفعـ  نسـبة الـاال ات الـف     2012ل عام املائة 

اقــد . 2012ل عــام فــا املائــة  70،9إىل  2006ل عــام ل املائــة  63،6صــحيني مهــرة مــ  
ل  80صـل إىل  ليقبـل الـاال ة   ملـا  رعادـة  المعدل حسني تبتحدة ألمم املتعهدت حكامة ميامناق ل

ل عـام  ل املائـة   80صل إىل ليعاملني صحيني مهرة معدل الاال ات الف جترت على دد ، ااملائة
 أدضا. 2015
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الـاال ة ل  معـدل  إىل أن ا اقة السـكان  تشري نتائ  الدقاسة االستقصائية الـف أدرهتـا   ا - 116
معـدل  إىل أن  إحصـائيات اكـاالت األمـم املتحـدة    تشـري  . ال املائـة  17دبلـغ   اتاملراهق أاسا 

ــات ال ــية افي ــا  النفاس ــاق ه ــاء    100 000افــاة لكــل   580ل ميامن ــد األحي ــ  املاالي ل عــام م
مت ، 2013ل عـام  ادتناقص باسـتمراق.  ها ، ا2010ل عام  افاة 200إىل  ؛ ااخنف 1990
اضـع دهـا  منـع    بأسلا  املباعدة بـني الـاال ات اجلددـدة    على استخدام ية تدقدب اقات  تنظيم

مـ    433وماعـه  مت إدـراء تـدقد  عملـي ملـا     ااألقـاليم االاالدـات   احلمل حت  اجللد ل مجيع 
 ملا ل كل  األفباء ااملمرضات. نياملاظفني الصح

ي االـال  سـنة  49إىل  15الـالي تتـراا  أعمـاقه  مـ      املتزادـات  اتبلغ نسـبة النسـاء    - 117
احلادـة غـري امللبـاة ملنـع احلمـل      اخنفض  نسبة ال املائة  41منع احلمل اسائل بع  دستخدم  

مــاظفي مت تــدقد  . ا2007ل عــام ل املائــة  17،7إىل  2001ل عــام ل املائــة  19،1مــ  
ا قشــا  ل خــدمات املباعــدة بــني الــاال ات.  تقــد  مهــاقات علــى الرعادــة الصــحية األساســية 

حبـا  منـع احلمـل    اق  احلهي فتستخدم أساسا ل البال  الف املباعدة بني الاال ات اسائل  أما
، احبـا  منـع احلمـل ل حـاالت     ي )اللالـ ( ها  الرمحااجلالااقي الذكرت، اع  فردق الفم، 

املراكــز حــ  تتــافر خــدمات املباعــدة بــني الــاال ات ل املراكــز الصــحية احلكاميــة  االطــااقئ. 
اتعتـرب  ااملنظمات غري احلكامية الداليـة.  كعيا ات األفباء العيا ات اخلاصة الفرعية اكذل  ل 
مت فقـد  ا جنابية. لـذل ،   ةقعادة الصحم  العاملي أللس اجملل األعضاء  46 الـ ميامناق م  الدال

الصـحة  املتعلقـة ب نظام معلامات ا  اقة اللادستية لتحسني شراء األ ادة ااألدهزة الطبية إنشاء 
بشــراء 2014-2013ا اقة الصــحة ل الســنة املاليــة   اقامــ  . هــااتا دع هاا زدنــ ابيــةا جن

امليزانيـة   كمـا سـتقام بزدـا ة   ،  االقمليـان   3،2نع احلمـل بقيمـة   أدهزة تتعلق ملأ ادة ا اتا دع
تاعيـة  للهنـا  حادـة   إال أن . عـام بعـد  عامـا   ةلـ ااالطفامـة  األمصـحة  التقددردة خلدمات قعادـة  

اسـائل  المباعدة بني الـاال ات اتـافري املزدـد مـ  أ ادـة      لفا ة م  األسالي  املتاحة االستبزدا ة 
 منع احلمل للنساء.

ااملعـاق  املتعلقـة   علامـات  باملاملـراهقني ل املـداق    تثقيـف  ابا ضافة إىل كل ، جيرت  - 118
فهــام هنــا  حادــة إىل إ قاج م بيــد أن احليــاة. مهــاقات الصــحة ا جنابيــة ل  اقات تعلــيم   ب

ل اخلطــة االســتراتيجية اخلمســية للصــحة ا جنابيــة ااحليــاة. مهــاقات ل  اقات تعلــيم دنســاين 
ــرة  ــة   2018-2014للفتـ ــراهقني االتنميـ ــة للمـ ــتراتيجية الافنيـ ــة االسـ ــرة ااخلطـ -2009للفتـ
تعزدز الصحة اجلنسية ملا ل كل  الصـحة ا جنابيـة للمـراهقني امشـاقكة الردـال      دعترب ، 2013
إشـرا   بالافنيـة املاحـدة لصـحة املـراهقني     جيرت اضـع املبـا ئ التاديهيـة    . ااهتا الامةمكانم  

أ اات املساعدة علـى العمـل    ليل على اضع اخلطة املقبلة ستعمل مجيع القطاعات كات الصلة ا
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 اقات تدقدبيـة للمـاظفني   املاحـدة، تنظـيم   بـا ئ تاديهيـة   املبعـد اضـع   اسـيجرت  لمراهقني. ل
. قني، ملـا ل كلـ  الصـحة ا جنابيـة    الئمـة للمـراه  املخلدمات الصـحية  ني على اياألساسني الصحي

 االق  4 475 911مبلـغ  األمـم املتحـدة للسـكان امنظمـة الصـحة العامليـة       كما قدم صـنداق  
. 2011-2010خلــدمات قعادــة الصــحة ا جنابيــة ل عــام     مــ   االقات الاالدــات املتحــدة   

جيــرت تــافري جنابيــة بــني وماعــات األقــران مــ  الشــبا ،  ل وــال الصــحة ا التثقيــف لتــافري ا
الشـبا   مـ    3 600، مت تدقد  أكثـر مـ    2013، اح  عام الرعادة لشبا  اجملتمعات احمللية

 .ةبلد 72ل 

لـس  اجمل الـة عضـاا ل   باصـفها  ميامناق ستضطلع ستقبلية، امل دراءات فيما دتعلق باأما  - 119
 اسـائل منـع احلمـل   اأ ادـة  تلبية االحتيادات املتعلقة بجنابية ملهمة لصحة ا قعادة األم  العاملي 

ل إثيابيـا ل عـام    ت عقـد فالـ  األعمـال التحضـريدة  ميامنـاق  مـ   على نطاق ااسع. احضـر افـد   
املقـرق  فـي    . ال ميامناق، مـ   2020املقرق عقده عام صحة األسرة للتخطي  ملؤمتر  2013

سـيزدد  ، ا2015ل عـام   ل املائـة  10منع احلمـل إىل أقـل مـ     ل اسائمعدل احلادة غري امللباة ل
ل املائـة   60 علـى ا 2015ل عـام  ل املائـة   50معدل استخدام بع  اسائل منع احلمل علـى  

خـدمات املباعـدة بـني الـاال ات     تغطـي  . اعالاة على كلـ ، مـ  املتاقـع أن    2020حبلال عام 
ام اســائل املباعــدة بــني الــاال ات ل عــام  الســتخد انصــلحداملتــزادني الــذد  مــ  مليــان  30

بتنفيـذ  بالتعـاان مـع اكـاالت األمـم املتحـدة       ،2013ح  عـام   ا اقة الصحةاقام  . 2020
ــة الصــحخــدمات  ــة ل قعاد ــافق ة ل بلــد 30ة ا جنابي ــها وماعــات  املن ــف تقطن ــة. ال ل اعرقي

اتنفيـذه ل  تاسـيع نطاقـه   سيتم اة بلد 163الاق  احلاضر، مت تنفيذ برنام  الصحة ا جنابية ل 
 فق الفقرية االردفية.ااملنل البلدات املتبقية. اجيرت تنفيذ خدمات الصحة ا جنابية 

ل املائـة   75 ا، احلاامـل النسـاء  ل أاسـا    ل املائـة  71معدل انتشاق فقـر الـدم   ادبلغ  - 120
ل ل املائـة   45 الشـبا  ا أاسا  ل ل املائة  26 ام  العمر، اخلامسة بني األففال  ان س  

ــغ النســاء غــري احلاامــل.  أاســا   ــة 3،3معــدل ا دهــا   ادبل ــائ  الدقاســة  . ال املائ تشــري نت
إىل أن ، 2005النفاســية لعــام افيــات لل ةد احملــ  اســباالستقصــائية علــى صــعيد الدالــة عــ  األ

. االلتـهابات بسـب    ل املائة 7 ال املائة  9،9ها بسب  ا دها  غري املأمان  تايافمعدل ال
ــغ  ــد ل الفئــ  ابل ــدل املاالي ــة  ةمع ــ  العمرد ــنة  19إىل  15م ــة 17،4س ــام  ل املائ  2001ل ع

ميزانيــة تبلــغ ، الافيــات. امــ  أدـل تعزدــز صــحة املــرأة امنـع   2007ل عــام  ل املائـة  16،9 ا
ــة 11،25دمات الرعادــة الصــحية خــ  17 000مــ  إمجــايل ميزانيــة ا اقة الصــحة )أت   ل املائ

معـدل الافيـات النفاسـية اأسـبا  الافـاة ل الفتـرة مـ         ” دـاء “املرفـق  ادـر  ل  مليان كيـات(.  
 .2010إىل  1990
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 تسجيل املااليد االافياتاملتعلقة باألنشطة 

ــا   تتـــاىل  - 121 ــاق افقـ ا اقة الصـــحة إصـــداق شـــها ات املـــيال  لألففـــال املالـــا د  ل ميامنـ
لعــام  املؤشــرات  ةمتعــد  ةالعنقا دــاســة االستقصــائية  تشــري نتــائ  الدق . ااملقــرقةلإلدــراءات 

ل املائـة   63،5ال املائـة   93،5معدل تسجيل املااليد ل املنافق احلضردة هـا  إىل أن ، 2010
 نائية.الفق اناملل  ادنخف  املعدل باده خاصل املنافق الردفية. 

ت أا قنصــليات ميامنــاق ســفاقاتضــطلع د، ألففــال املالــا د  خــاقج البلــفيمـا دتعلــق با ا - 122
تسجيل املااليد عـ  فردـق االـددهم أا أاليـاء     با ا اقة الجرة االسكان لأكن تاملنظمات الف  أا

 2007مـ  عـام   ال الفترة . املعمال هباالاال ة افقا لإلدراءات م  أماقهم خالل سنة ااحدة 
د. لــداا خــاقج الباألففــال الــذد  الــمــ   412مــا وماعــه مت تســجيل اال ة ، 2013إىل عــام 

الـف  ط  داقدة لاضع اتنفيذ خط  عمل أكثر مالءمـة مـ  خـالل استكشـا  الصـعابات      ااخل
لــيس أا اثــائق ثباتيــة هــادرد  الــذد  لــددهم املبــاء لآلألففــال املالــا د  اال ة اتســجيل تاادــه 

 .لددهم اثائق ثباتية

الصـا ق عـ     2014 دنـادر كـانان الثاين/  14املؤق   2/2014املاد  ا خطاق ققم  - 123
ل وـال إحصـائيات تسـجيل    لتعـاان  لجلمهاقدة احتا  ميامناق، مت إنشـاء جلـان    دةكامة االحتا احل

، األقـاليم االاالدـات  نـات يب تـاا ا  اعلى صـعيد ولـس   املركزت، الصعيد على املااليد االافيات 
 .ااادباهتددد ، احتاألحياء االقرى، اااملقافعات االبلدات

 
 ا دد /ناعة البشردةفريا  نقص امل

بشـأن فـريا  نقـص     اخلطـة االسـتراتيجية الافنيـة   بإعا ة النظـر ل  ا اقة الصحة قام   - 124
، ااضـع  اخلطـة االسـتراتيجية الافنيـة اخلمسـية      2010-2006للفتـرة  ا دد  املناعة البشـردة/ 

 ل اخلطـة دـة  امت إدـالء األالا . 2015-2011للفتـرة  ا دد  فريا  نقص املناعة البشردة/بشأن 
ل أاسـا   فـريا  نقـص املناعـة البشـردة     عـداى  هتد  إىل تعزدز الاقادة األالية م  انتقـال  الف 

مــ  اجملماعــات  نينــتظماملتــافري خــدمات الاقادــة الشــاملة للشــركاء    قاج النســاء االفتيــات، 
لعـداى  ابنقـل   مبـداقه ان دقامـ   عـامالت اجلـنس الـذد   لزبائ  للخطر ا السكانية األكثر تعرضا

 .نينتظماملإىل شركائهم 

ــ ،   - 125 ــافري  ابا ضــافة إىل كل ــ  خــدمات االتصــاالت   جيــرت ت ــة م ــة بوماع ــيري املتعلق تغ
الـااقي الـذكرت اتشـخيص األمـرا  املنقالـة      تشـجيع اسـتعمال   السلا  )ملـا ل كلـ  التاعيـة ا   

البشـردة(  فـريا  نقـص املناعـة    خدمات املشـاقة االفحـص بشـأن    ا اعالدها نسيباالتصال اجل
ــءالء  ــل ــرا  النظــاميني ب ا اتاملؤسس ــا اقات كات الصــلة.     األف ــق مــع ال ــيق الاثي ل عــام االتنس
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مـ    5 041لــ  م  فريا  نقص املناعة البشردة مت تافري خدمات برنام  الاقادـــــــــــــة ، 2012
 .م  األفرا  النظاميني 7 038 انزالء املؤسسات 

 470ل  فـريا  نقـص املناعـة البشـردة    ة االفحص بشـأن  اجيرت تافري خدمات املشاق - 126
االفحــص املشــاقة خــدمات علــى الــالي حصــل  عــد  النســاء تــبني أن اة، بلــد 256ماقعــا ل 
 أكثـــر مـــ قـــام ، 2012ل عـــام افـــريا  نقـــص املناعـــة البشـــردة آخـــذ ل اال  دـــا .  بشـــأن 
مـ    12 397اايل عامالت اجلنس اح م  60 191النساء احلاامل، احاايل م   303 321

فـريا   بـإدراء فحـص   للخطـر  املنتميات ألكثر وماعات السكان تعرضا  اتنتظمامل تكادشرال
 .منع انتقال العداى م  األم إىل الطفل نقص املناعة م  خالل برنام  

فريا  نقص املناعة البشردة م  األم إىل الطفـل  انتقال عداى منع برنام  تنفيذ جيرت ا - 127
جتـاه  ال دزال اال. اىمستشف 38اة بلد 256دغطي  2013هنادة عام  كان لا 2001منذ عام 

تزادــده  بــالعالج ، فضــال عــ  للنســاء فــريا  نقــص املناعــة البشــردة  املتمثــل ل إدــراء فحــص
مـ  أدـل تعزدـز مشـاقكة     ال االقتفـا .  إىل األففال آخـذا  فريا  ال عداى ملنع انتقال الاقائي

عـ  العـداى   هنـ  الكشـف   تنفيـذ  الـأل ااج  خدمات املشـاقة    جيرت العمل على تقدالذكاق، 
 .يةجتردبة بلد 20لشرد  احلميم ل ل

مـ    شخصا بتكنالاديا املساعدة على ا جنـا ،  53 709مت تزادد ، 2012ل عام ا - 128
ــا    125 000أصــل  ــذد  دقــل عــد  خالد ــددهم عــ    CD4شــخص )ال ــادان إىل 350ل ( احيت

 مـ  النسـاء  ل املائـة   57أن لتغطيـة  اكشـف حتليـل متعمـق ل   . جنـا  تكنالاديا املساعدة على ا 
قـد   الـالي حيـتج  إىل تكنالاديـا املسـاعدة علـى ا جنـا        (42 667امرأة م  أصل  4 215)
بتلـ   ( 28 786مـ    29 494)ل املائـة مـ  الردـال     36مت تزادـد  ، ا2012ل عام  ينهالقت

اخـدمات الرعادـة املءليـة     ااخلدمات اجملتمعية ياتشفبني املست مت تافري الصلة. كما التكنالاديا
هنـا  حادـة   إال أن فريا  نقص املناعة البشردة. ب املصابنيالردال االنساء م   331 667إىل 

مـ  دـراء   علـى الفتيـات اأسـره     الف ترتـ   حال اآلثاق االدتماعية البحاث  دراء املزدد م  
  .ا ددص املناعة البشردة/فريا  نقا صابة ب

 
 (م  االتفاقية 13االدتماعية )املا ة دة ااحلياة االقتصا 

 التنفيذ

 احلق ل االستحقاقات العائلية

ــر مــ    - 129 ــا  أكث ــة مــ  األعــراق  100ل ميامنــاق، هن اق  خمتلــف العــا ات الــف متــالافني
 هـا يـة، احق ل احلياة االدتماعاملرأة تؤثر على حق الف بع  العا ات االتقاليد اهنا  االتقاليد. 
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هنـا  حادـة  عـا ة النظـر ل لاقسـة العـا ات االتقاليـد        ال احلصال على املـااق  االقتصـا دة.   
 .عى قدم املساااةاالستحقاقات العائلية ل احلصال على ق احلق االف تع

 
 احلق ل القرا  املصرفية اغريها م  أشكال االئتمان املايل

لتنمية الردفية االتخفيف مـ  حـدة الفقـر.    لمهام  8 اتنفيذقام  حكامة ميامناق باضع  - 130
ـــ  ل املهــاما ــة تإ قاج ، مت 8ال ــة نمي ــاج الصــناعات الردفي ــة، اتا إنت ــةاملءلي  ةاألعمــال اخلاصــ نمي

 األعمـال نميـة  القرا  الصغرية، االتنمية االدتماعية ااالقتصا دة ل املنـافق الردفيـة، ات  املتعلقة ب
املااق  بــاملــرأة علــى متتــع   ل ميامنــاق، ال دادــد حظــر قــاناين   ا. التعاانيــة اتنفيــذها  التجاقدــة

ــ       ــرا  املــال م ــرأة احلــق ل اقت ــرا  الصــغرية  مؤسســات أا املصــاق  االقتصــا دة. اللم الق
 مع الردل.مضمانة على قدم املساااة خصائص باعتباقها كات 

قيا ة جلنة املرأة ل ميامناق بشؤان دقام احتا   ،املااق  االقتصا دة املرأة علىتعزدز حصال ال - 131
تنفيذ أنظمة القرا  الصـغرية ااألنشـطة املـدقة    ب 2005منذ عام شؤان املرأة املعنية بميامناق الافنية 

الـف  نشـطة  تـر  األ الـدخل. ا سـني  التخفيف م  حـدة الفقـر احت  م  أدل ملرأة الردفية صاحل اللدخل ل
األقـاليم  بـرام  القـرا  الصـغرية ااملـدقة للـدخل ل       املرأة ل ميامنـاق لتنفيـذ  شؤان دضطلع هبا احتا  

 التقردر. ذال ”كا “ل املرفق  2013-2007ل الفترة املعنية االاالدات 
 

 الرداضة ااحلياة الثقافيةاأللعا  ااحلق ل األنشطة الترفيهية ا

 يــةالترفيهتشــجيع املــرأة علــى املشــاقكة ل األنشــطة  مــا برحــ  حكامــة نيامنــاق تقــام ب  - 132
املتعلقـة   مت اصـف الاقـائع  . اقـد  اتزادـدها بالاسـائل الال مـة    ااأللعا  الرداضية ااحلياة الثقافية

ل الاقــ  احلاضــر، اميامنــاق ل التقردــر الســابق.  األلعــا  الرداضــية النســائية ل  تشــكيل احتــا  ب
ملسـابقات  قدقات الالعبات الرداضيات حـ  دتسـو لـ  املشـاقكة ل ا    برام  لتعزدز جيرت تقد  

قـق  الـذت حي  1993ل عـام   ل ميامنـاق  لكرة القدمالنسائي فردق امت تشكيل اللرداضية الدالية. ا
 آسيا.على صعيد اآلسيان اصعيد قابطة النجا  ل املنافسة على 

األصـعدة  علـى  ية الرداضـ األلعـا   أنـاا   خمتلـف  اق  ل شـ ميامناق تاما برح  املرأة ل  - 133
ل األمـة. ادـر    تعمـل علـى حتسـني صـاقة     عامـا، ا  30لعاملي منذ أكثر م  الاف  اا قليمي اا

األلعـا  الرداضـية   ل الف مت احلصـال عليهـا   املنافسة ااجلاائز الة حلللتقردر اصف  ”الم“املرفق 
ل ا. 2013-2007الفتــرة خــالل ااأللعــا  األاملبيــة لــذات ا عاقــة  دنــا  شــرق آســيا ل 

ميامنـاق ل  استضـافتها  دنـا  شـرق آسـيا الـف     لعـا  الرداضـية ل   الداقة السابعة االعشـرد  لأل 
، يـة كهبميداليـة   43بــ   نافزالعبات ميامناق الرداضيات ل تل  األلعا    ، شاقك2013عام 
علـى  ا أن مشـاقكة املـرأة احصـال   مـ  كلـ    تـبني  ادبرانزدة. ميدالية  50ا ،ةيفضميدالية  25ا
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اضــية آخــذة ل اال  دــا . اعــالاة علــى كلــ ، فــإن معــدل  الردااملســابقات اجلــاائز ل األلعــا  
 آخذ ل االقتفا  أدضا.األلعا  األاملبية لذات ا عاقة مشاقكة النساء كاات ا عاقة ل 

مشـاقكة املـرأة    ة ا دـ ترمـي إىل  داق قيـا ت دهـا ا   الف تضـطلع بـ  ا اقة الثقافة اتبذل  - 134
قابطـات  شـؤان املـرأة ا  املعنيـة ب اان مـع املنظمـات   أدـرت ا اقة الثقافـة بالتعـ   ال وال الثقافـة.  

 ل القيـام بـذل ، دـتم   اثقافيـة.   يـة على خمتلف املستادات لا ثات تعليم ةلااالطفامة األمقعادة 
 املنظاق اجلنساين احقاق املرأة ل احملا ثات. إ قاجأدضا 

 
 (م  االتفاقية 14ل اجملتمعات الردفية )املا ة  املرأة

 التنفيذ

 لتنمية الردفيةا تدابري

ــة  70دعــيك ل ميامنــاق،  - 135 ــة ا  ل املائ ــافق الردفي احلــد دادــد مــ  إمجــايل الســكان ل املن
ــ        ــف. ام ــني ســكان الرد ــر ب ــدل الفق ــد ف، مث األقصــى ملع ــام  8 اضــعمت ق ــة  لمه ــة الردفي لتنمي

ر فعاليـة، مت  للقيام ملهام التنمية الردفية على حنـا أكثـ  ااالتخفيف م  حدة الفقر اجيرت تنفيذها. 
ا اقة الثـراة احلياانيــة االســمكية  احتادلــها إىل ا اقة الثــراة احلياانيـة االســمكية  تاسـيع نطــاق  

ــة.   ــة الردفي ــام االتنمي ــة،    اتق ــة الردفي ــة االســمكية االتنمي ــراة احليااني باصــفها مركــزا  ا اقة الث
 تنفيذ مهام التنمية الردفية بزخم كبري.ب، للتنسيق

التنميـة االدتماعيـة ااالقتصـا دة    تتعلـق ب مهـام   6تنفيـذ  على تنمية الردفية الاتعمل إ اقة  - 136
 التالية:الياكل األساسية ا

 الردفية   بناء الطرق ااجلساق )أ( 

 ل املنافق الردفية إمدا ات املياه االصر  الصحي ) ( 

 لدخل االدعم امله  عم تاليد ا )ج( 

 القرا  الصغريةمؤسسات  ) ( 

 هام التخفيف م  حدة الفقرالقيام ملالتنمية الردفية ااملتعلقة بدراءات  ا اك ا (ـ)ه 

 الكهرباء ابناء املشاقدع السكنية الردفية.باملنافق الردفية تزادد  )ا( 

 ذا التقردر.ل ”ميم“ل املرفق  بالتفصيل اخلطة ااألنشطة املنفذةاصف ر  دا

املـرأة الردفيـة مـ  خمتلـف بـرام       جتنيهـا  الـف   الفاائدلتقييم الال مة ط  اجيرت إعدا  اخل - 137
 التنمية الردفية.
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 ل مهام التنمية الردفيةدنساين إ قاج مفهام 

مهـام التنميـة   نطـاق  : لتاسـيع  القـائم علـى مشـاقكة اجملتمعـات احملليـة     التنمية مشرا   - 138
ــاق،   ــة ل ميامن ــام إ اقةالردفي ــة      تق ــذ مشــرا  التنمي ــة بتنفي ــة الردفي ــاقكة   الالتنمي ــى مش ــائم عل ق

مـ   مليـان  االق   80ملبلغ م مساعدة مالية قدالذت داجملتمعات احمللية بالتعاان مع البن  الدايل 
كـــانان إىل  2012أكتـــابر تشـــرد  األال/املشـــرا  مـــ  اميتـــد .  االقات الاالدـــات املتحـــدة

دلـي:   فيمـا أهـدا  املشـرا    اتتمثـل  . ادستمر س  سناات اأقبعـة أشـهر.   2019دنادر الثاين/
 إشـرا  ااخلـدمات مـ  خـالل هنـ      الياكـل األساسـية   حصال سـكان الردـف الفقـراء علـى      ’1‘

تعزدـز قـدقة   ’ 3‘ ؛ادا ة ماظفي احلكامة اسكان الردـف  اتتعزدز قدق ’2‘ ؛اجملتمعات احمللية
 فعالة ل حاالت الطااقئ.الستجابة على االاحلكامة 

ل اجملتمعـات احملليـة   القـائم علـى مشـاقكة    ة اخلصـائص الرئيسـية ملشـرا  التنميـ    اتتمثل  - 139
، امشـاقكة النـا  مـ  مجيـع منـاحى احليـاة بعـد        ملشـاقكتهم الذاتيـة   باملنافع تتمتع سكان الردف

اا  اقة  املنافق احمليطة بـالقرى ألماال إىل بااق  قصري م  بدء املشرا ، اتقد  الدعم املباشر 
للشـع   قـد  اخلـدمات   االشع ، ابناء القـدقات، ات  ، االتعاان بني احلكامات ا قليميةالذاتية

الشـفافية   اتتنفيذ املشرا  م  خالل الـتعلم املسـتمر، اتطـادر عـا     ام  خالل  اقة املشرا ، 
 البيئـــــةمحادــــة  لاقســــة املســــاااة بــــني اجلنســــني، انظــــام      نميــــة  املســــؤالية، ات الشــــعاق ب ا
 االدتماعية. احلمادةا

بلـدات ل عـام    3ل القائم على مشاقكة اجملتمعات احمللية اسيتم تنفيذ مشرا  التنمية  - 140
ــدات ل عــام   5ا، 2013 ــدات ل عــام   7ا 2014بل ــتعني ل . ا2015بل ــذ املشــرا ،  د تنفي

ادـر  ل املرفـق   . ات احملليةاجملتمعم  خالل هن  إشرا  األنشطة التالية الف ستجرى االضطال  ب
 خطاة خطاة.اصف لنه  التنفيذ  ”نان“

 لقردة بأكملهالعقد ادتما   )أ( 

 انتخا  أعضاء اللجنة ) ( 

 املنافق الردفية دان  سكانم   الفرعياملشرا  اختياق برام   )ج( 

 ألالاداتلختياق افقا اال ) ( 

 التنفيذاملعنية بااللجنة  اتبلدالاملاافقة على  طي   (ـ)ه 

 يةردفالاملنافق  سكاندان  ملشرا  الفرعي م  اتنفيذ برنام   )ا( 

 يةالردفاملنافق سكان إشرا   ) ( 
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   باملنافع مباشرةل املنافق الردفية ل التمتع الشع  حق  ) ( 

 النا  م  مجيع مناحى احلياةمشاقكة  ) ( 

 ساااة بني اجلنسني احقاق املرأةاملحتقيق  )ت( 

تعاان ت: لنائيةلبلدات ال يةتنمية اجملتمعمشرا  المشرا  التنمية اجملتمعية املتكاملة ا - 141
تنميـة  المع برنام  األمم املتحـدة ا منـائي لتنفيـذ مشـرا       2003ا اقة شؤان احلدا  منذ عام 

هبــد  االدــات  7أقــاليم ا 3للبلــدات النائيــة ل امشــرا  التنميــة اجملتمعيــة   ةاملتكاملــيــة اجملتمع
أهــدا  اتتمثــل  .ائيــةتعزدــز التنميــة االدتماعيــة ااالقتصــا دة للفقــراء ل املنــافق الردفيــة االن      

احتســني مهــاقات  يــةالردفاملنــافق االدتماعيــة ااالقتصــا دة لســكان   احليــاة حتســنياملشــرا  ل 
العتمـا  علـى   وماعات نسـائية ل  الفقراء ملا ل كل  النساء ااملنظمات اجملتمعية م  خالل إنشاء

 7أقــاليم ا  3 العتمــا  علــى الــذات ل أفقــر القــرى للالـذات. امت تشــكيل وماعــات نســائية  
املعيشـية  مـ  أفقـر األسـر    امـرأة   15إىل  10عد  دتراا  م  . اتتكان كل وماعة م  االدات

كربنام  مـدق للـدخل،   الدائر صنداق لل نظام االئتماينبتعهد الاجملماعات اتقام هذه ل القردة. 
تنظـيم  ة نشـط ملـا ل كلـ  إ اقة مـااق  أ    يـة تنميـة اجملتمع مـ  أنشـطة ال  ااسـع  كما تضطلع بنطـاق  

/ا دد ، عــة البشــردةبفــريا  نقــص املنا يــةاعت، االةلــااالطف امــةألمالرعادــة الصــحية لاألســرة ا
 املكتسبة. هااستخدام أقباحبعضاء اجملماعة ألااالحتيادات الطاقئة 

التاديـه ااالقتراحـات   باالعتما  علـى الـذات   وماعات  تااعضبتزادد املشرا  اقام  - 142
  امهـــاقاهتمســـتااه  ا تـــه االفنيـــة االـــداقات التدقدبيـــة هبـــد  تعزدـــز ثق ااملســـاعدة املاليـــة

 . م  التعامل مع التغريات االدتماعية ل وتمعه  االدتماعية ااالقتصا دة لتمكينه

ــل  - 143 ــز  املشــرا  اعم ــى تعزد ــذات ا    عل ــى ال ــا  عل ــات االعتم ــبل معيشــة وماع ــة س تلبي
شــاق  ل تل اضــع برنــام  التنميــة الردفيــة، ا لفعــا داقتضــطلع بــاحتيادــات املــرأة ألن املــرأة 

مشـرا  التنميـة اجملتمعيـة املتكاملـة     تنفيـذ  التدابري املتخـذة ل تر  . اهااتنفيذ اتعملية صنع القراق
مـاق   آكاق/ 31حـ    2006عـام  الفتـرة مـ    لبلـدات النائيـة خـالل    يـة ل تنمية اجملتمعمشرا  الا

 .”سني“املرفق ل  2012
 

 املءلية  لعلام على ا ه  للمرأةمداق  التدقد  امل

احلصـــال علـــى التـــدقد  املهـــ  ل املنـــافق الردفيـــة أن تـــتمك  املـــرأة مـــ  مـــ  أدـــل  - 144
املءليـة  م االعلـ علـى  لتـدقد  املهـ    ل ةمدقس 36بإنشاء ا اقة شؤان احلدا   قام ااحلدا دة، 

خاصـة  ا ةعا د ةمهني يةبتدقد اقات املداق  هذه تافر ا. 1992-1991بدءا م  السنة املالية 
. اخــالل هاكتســبتاخلاصــة مــ  خــالل املهــاقات الــف   اعلــى تأســيس أعمالــ اســاعدهتامــرأة لل
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االـزت  ا عـالم االتثقيـف ااالتصـال    اماا   ادبات الطعام للمتدقباتقدم تالداقات التدقدبية، 
احضـر التـدقد    سـفر.  النفقات فتقدم ل  م  منافق بعيدة الالي حيضرن النساء ؛ أما املدقسي

 51 900مـا وماعـه    2014-2013لسـنة املاليـة   إىل ا 1992-1991امله  م  السنة املالية 
اخلاصـة    تأسـيس مشـاقدعه  ل املائـة مـ     32،8امـرأة منـه  )   17 033امتك  . اتاملتدقبم  

التـدقد    اقات دـدال حضـاق   لذا التقردر  ”عني“ل املرفق لتدقد . ادر  لكنتيجة مباشرة 
 .2014 -2013ح  عام  1992-1991  م  عام امله

إ اقة الرعادــة االدتماعيــة التابعــة لــا اقة الرعادــة االدتماعيــة اا غاثــة اإعــا ة   قامــ  ا - 145
الفتـرة مـ    . اقـد افـرت هـذه املـداق  خـالل      املءلية لعلاملية ــــمداق  قئيس 7بإنشاء التافني 

. اعـالاة علـى كلـ ، مت    امـرأة  2 660إىل لتدقد  املهـ    اقات ل2013إىل عام  2008عام 
مــ  حضــاق مــداق  العلــام  مل دــتمك الــالي ألالئــ   لتــدقد  املهــ  اجملتمعــي اقات لافتتــا  
هبـذه الطردقـة ل الفتـرة مـ  عـام       املهاقات املهنيةامرأة على  3 326ما وماعه حصل ، ايةاملءل

امـرأة   1 132قد  املهـ  أدضـا لــ    مت تـافري التـد  ابا ضافة إىل كلـ ،  . 2013إىل عام  2008
النســاء الــالي دعشــ  ل خميمــات االغاثــة  مــ   563نــردس امــ  إعصــاق ل املنــافق املتضــرقة 

 بسب  انعدام األم  ل االدة كاشني.

تنفيـذ  على اتتعاان ا اقة شؤان احلدا  أدضا مع املؤسسة السادسردة للتعاان ا منائي  - 146
القضـاء علـى   تعلـق ب د ااملـااق  الطبيعيـة، الـذت دتضـم  برناوـ     مة االزقاعـة املسـتدا  مشرا  تنميـة  

 التمييز ضد املرأة ل االدة كاشني.
 

 يةشمالال اصال املرأة إىل اخلدمات االدتماعية ل االدة قاخني

مـ    397 133هنـا   إىل أن ، 2013 دسـمرب  حـ  كـانان األال/  الحصـاءات  تشري ا - 147
مانغـدا  بلـدي  شخصـا( دعيشـان ل    812 172ماعهم وناث )م  ا  415 039 ذكاق اال
مانغـدا،  مقافعـة  م  ومـا  سـكان   ا. يةشمالال مانغدا ل االدة قاخنيمقافعة م  باثيتانغ ا

 .ل املائة 90،372تبلغ نسبة البنغاليني الذد  دددنان با سالم 

ــال      - 148 ــة للنســاء ااألفف ــدا ات التغذد ــيم االصــحة اإم ــام التعل ــذ مه ــد اجيــرت تنفي  يل بل
مــ  املتاحــة ة االتعــاان انــاملســاعدة التقنيــة ااملعب يةشــمالالل االدــة قاخــني باثيتانــغ مانغــدا ا

ــة   ــات الداليـ ــيةكاملنظمـ ــئني   مفاضـ ــؤان الالدـ ــدة لشـ ــم املتحـ ـــي ل  ا، األمـ ــفى اجلامعـ املستشـ
ــرانينغني ــرة   ا، غــ ــة لألســ ــة العامليــ ــا    ا، CSSEPا، املنظمــ ــة اجلــ ــة مكافحــ ــة امنظمــ منظمــ

 .الدالية مالتيزق
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تعمـل  مانغـدا،   مقافعةمل النساء ل حب: فيما دتعلق األنشطة ل وال الرعادة الصحية - 149
تـافري الرعادـة الصـحية للنسـاء احلاامـل      علـى  ااملستشـفيات االعيـا ات   ل املقافعة الصحة إ اقة 

بغــ  النظــر عــ  العــرق أا الــدد . ابا ضــافة إىل كلــ ، جيــرت تنفيــذ مشــرا  قعادــة الصــحة   
 ا جنابية بالتعاان مع اكاالت األمم املتحدة ااملنظمات الدالية ااملنظمات االدتماعية احمللية.

، بالتعـاان مـع اليانيسـيف    تضـطلع ا  اقات الصـحية ل البلـدات   ابا ضافة إىل كلـ ،   - 150
ــى   األمــم املتحــدة لشــؤان الالدــئني  امفاضــية  ــافري امراكزهــا الصــحية، بأنشــطة تنطــات عل ت

الكـزا    املضـا ة  اللقاحـات لألمهـات، اتـافري    ات احلددـد امنشط اءفيتامني بالتكميلية بال تغذدةال
، أدضــا للنســاء احلاامــل، اتــافري الناماســيات ملكافحــة املالقدــا امســتلزمات الــاال ة النظيفــة       

األمهـات  إحالـة  الطـااقئ الـف تنطـات علـى     التاليـد ل حـاالت   احلصـال علـى قعادـة    إمكانيـة  ا
ي د  حيتــادان إىل الرعادــة ل حــاالت الطــااقئ مــ  املنــافق الردفيــة إىل مستشــف  ااألففــال الــذ

تتعلـق  أنشـطة  تنفيذ على األمم املتحدة للسكان صنداق مع ميامناق الطبية  اتتعاان قابطةالبلدة. 
ة حبـا  منـع احلمـل ل حـاالت     يالصـح الشـؤان  دقدم قسم كما تافري تكاليف الغذاء االنقل، ب

تنظـيم األسـرة ااملباعـدة بـني الـاال ات      خـدمات  ا ل مجيـع البلـدات  ألمهات لنساء االالطااقئ 
فـريا   منـع انتقـال عـداى    مشـرا   خـالل  مـ    هات املصابات بـالفريا  ألملية ئ ادة الاقااألا

تافري إمـدا ات األق  إىل املـداق  االبتدائيـة    كما جيرت . م  األم إىل الطفل نقص املناعة البشردة
ــام  األغ  ــى كلــ ،   مــ  خــالل برن ــاء عل ــة العــاملي. ابن عــام لإحصــاءات ا اقة الصــحة  تشــري ذد

 حالة احلمل االاال ة امعدل املااليد هي كما دلي:إىل أن ، 2013
 

 

 معدل املواليد الوالدة احلمل

 معدل الافيات معدل املااليد الافيات املا اليد األحياء الاال ات الافيات عد  النساء احلاامل

 3،1 29،6 90 16 233 16 323 10 17 572 مانغدا

  1،7 29،9 49 9 602 9 651 8 9 607 باثيتانغ
ــرة  - 151 ــام  امت ل الفتـ ــ  عـ ــام  2012مـ ــة ل ، 2013إىل عـ ــد   اقات تدقدبيـ ــابالت تقـ لقـ

 15لـا أ ى إىل تـدقد    ل االدـة قاخـني،   ة بلـد  12ل  البنغاليات علـى فـ  التاليـد   التقليددات 
اجيـرت  سـيتات.  بلدة ل  اتقابالت مساعدات بنغالي 5اباثيتانغ لدة بنغالية ل ب ةمساعدة قابل

هــذا تاســيع نطــاق اســيتم ة بلــد 163ل الاقــ  احلاضــر، تنفيــذ مشــرا  الصــحة ا جنابيــة ل  
تاسـيع  ، اخـدمات الرعادـة الصـحية ا جنابيـة     املشرا  اتنفيذه ل البلدات املتبقية. اجيرت تنفيذ

 االفقراء.املنافق الردفية نطاقها لتشمل 

أنشـطة مثـل   االضـطال  ب ، األمم املتحدة لشؤان الالدـئني  بالتعاان مع مفاضيةجيرت ا - 152
التثقيـف الصـحي   ا؛ األساسـي  يدعم الصـح اتقـد  الـ   الطفالـة؛ األمامـة ا قعادة خدمات تقد  
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ة؛ التغذدـ سـاء  عـالج  ا؛ األغذدة التكميليةبساء التغذدة املصابني ب حال التغذدة، اتغذدة األففال
 اتعزدز نظام الرعادة الصحية العام للدالة.

جلميـع األففـال ل   الال مة لتافري التعلـيم  تدابري الجيرت ا اك  :األنشطة ل وال التعليم - 153
، بغــ  النظــر عــ  العــرق أا الــدد ، افقــا لنظــام التعلــيم  االدــة قاخــنيســة ل بلــدات اســ  الدق

 األساسي ا لزامي.

حيظــر الــالي ســة اهتمــام للفتيــات ل ســ  الدقاالصــاص، إدــالء علــى ادــه اخلجيــرت ا - 154
لفتيـات  امك  حـ  تـت   ية،شـمال الالعا ات االتقاليد الددنيـة ل االدـة قاخـني    بسب  تعلم عليه  ال

بالتعـاان  اجيـرت  املدقسة م  خالل التنسيق مع السكان احمللـيني.  االلتحاق بالتمتع باحلق ل م  
مـ    6 000ـ لغة ميامنـاق لـ  باالبلدات، تنظيم صفا  أساسية للدالة ماظفي التعليم التابعني مع 

ا ـاك  جيرت لألففال أدضا. اعالاة على كل ، سنادا كما تقدم  قا  اللغة املراهقني االبالغني 
لغة ميامناق امسـاعدهتم علـى مااصـلة    بفال  املرحلة االبتدائية  لتحسني مهاقاتالال مة تدابري ال

حـ  دتمكنـاا   صـعابات ل مااصـلة التعلـيم    مل  دعـانان مـ    ساعدة الال مة التعليم. كما تقدم امل
 اقات ألمهـات  لقـدم  ت. اللطالبـات بيات إنشاء عالاة على كل ، جيرت مااصلة التعليم. ام  

تقـد   دـتم  ا. املغذدةمسحاق املاا  الغذائية كما دقدم ل  االتغذدة الصحية النظافة تدقدبية على 
مـ   األففـال الـذد  تتـراا  أعمـاقهم     مـ    2 000وماعه حاايل ملا املبكرة  الطفالة ءابرام  من

ىل دانــ  كلــ ، جيــرت ا ــاك  اإمــ  خــالل نظــام التعلــيم مــا قبــل االبتــدائي.  ســناات  5إىل  3
حضــاق فصــال التعلــيم مــا بعــد  متكــني املــنقطعني عــ  الدقاســة مــ   التــدابري الال مــة مــ  أدــل  

العـا ة  علـى  أمكـ  تقـد  املسـاعدة    ملدقسي. ال هـذا الصـد ،   النظام اإىل  هتماألساسي أا إعا 
 .فتاة 6 000لـ املدقسة إىل 

تقـــد  العددــد مـــ  آليـــات  دضـــطلع للجنـــة،  43ققــم  لمالحظـــة اخلتاميـــة اســتجابة ل ا - 155
، الربملـان اجلان اجلمهادة اى )ملا ل كل  اللجنة الافنية حلقاق ا نسان، امكت  قئيس اشكال

أن حقـاقهم  بـ ألشـخاص الـذد  دعتقـدان    اميكـ  ل بشكل ديد.  بعملها  ميامناق( لاما إىل كل 
قد انتهك  تقد  شكااى باستخدام هذه اآلليات. ابا ضـافة إىل هـذه اآلليـات، ميكـ  للمـرأة      

املعنيــة ميامنــاق اجلنــة ميامنــاق الافنيــة  ل احتــا  شــؤان املــرأة إىل تقــد  الشــكااى  صادــه خــبا
ــرأة. اعــالاة  ب ــ ،  شــؤان امل ــى كل ــؤ ت عل ــد    د ــة اســائل ا عــالم ل البل ــد حرد إىل إتاحــة تزاد

الـف  للحصـال علـى معلامـات أكثـر تفصـيال حـال الشـكااى        اصـات الشـع .   االستما  إىل 
-2008ل الفتـرة   ميامنـاق امؤشـرات منـع العنـف ضـد املـرأة      ل احتا  شـؤان املـرأة   اق ت إىل 

 .” ال“، دردى االفال  على املرفق 2013
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ل االدـة قاخـني، انـدلع      2012األحداث املؤسـفة الـف اقعـ  ل عـام     بفيما دتعلق ا - 156
نـ  التحـرد  االشـائعات    اإىل دالـف اقتكبـ    اجلـرائم الاحشـية   بسب  أعمال العنف الطائفي 

 العنف الطائفي.اقد عاىن كل م  الطائفتني م  قناات. خمتلف الم  الف انطلق  

ــة  - 157 ــيس اجلمهاقد ــام قئ ــة قاخــني  ، بإنشــاء 2012أغســطس آ / 17ل  اق ســتقلة املجلن
. طادـل الاالقصري ااملتاسـ   ل اآلدال لال حبأسبا  العنف الطائفي االتاصية  لتقصيلتحقيق ل

 .2013أبردل نيسان/ 29ل للجمهاق  الذت أتي  اأصدقت جلنة التحقيق تقردرها

ــاق ل   - 158 ــة ميامن ــ  حكام ــاق  آكاق/ 23 اقام ــاء 2013م ــ، بإنش ــة لتجلن ــق ة مركزد حقي
، الـف اعتمـدهتا اللجنـة املركزدـة    . ام  أدل تنفيـذ السياسـات   ستقراق االتنمية ل االدة قاخنياال

آكاق/  29ل  قامـ  احلكامـة  لتحقيق اا دراءات الضـراقدة األخـرى،   قاخني لاتاصيات جلنة 
 االجـرة  نياناالقـ إنفـاك  سـيا ة القـانان ااألمـ  ا   معنيـة ب سبع جلـان فرعيـة   بإنشاء  2013ماق  

اإعـا ة التـافني املؤقـ  اإعـا ة ا عمـاق االتنميـة االدتماعيـة ااالقتصـا دة         اجلنسـية  ااستعرا  
 االتخطي  االستراتيجي.

الطــااقئ علــى مســتاى  حــاالت ، مت إنشــاء مركــز تنســيق2014 /أبردلنيســان 9ل ا - 159
ت األمـم املتحـدة ااملنظمـات    االحتا  لتنسيق األنشطة ا نسانية بني حكامة االدة قاخني ااكاال
جلنــة تنســيق حــاالت  قامــ الداليــة، ا عــم عمــل احلكامــة احملليــة ل ماادهــة الطــااقئ. اقــد  

 خطة العمل م  أدل السالم ااالستقراق االتنمية ل االدة قاخني.باضع الطااقئ 

 تـدابري فاقدـة لاضـع حـد للعنـف ل غضـان فتـرة قصـرية        اقام  حكامة ميامناق با اك  - 160
الـذد  اقتكبـاا دـرائم إدـراءات قانانيـة بغـ  النظـر عـ  عـرقهم أا  دنـهم.           ااادـه  م  الزم . 

تنظـر ل  احملـاكم  اال تـزال  . قضـية  195اجلناة املتاقفني ل م   507على م احكصدقت أاقد 
منـع تكـراق   متكنـ  احلكامـة مـ     منـذ كلـ  احلـني،    ام  املشـتبه هبـم.    662قضية تتعلق بـ  45

 .الطائفي العنف

بغ  النظـر عـ  لـل    ادد قيا  على سفر مااف  ميامناق تافيما دتعلق حبردة التنقل، ال  - 161
تتضـ   تعلـق باألشـخاص الـذد  مل    بيد أنـه فيمـا د  . الشمالية ، ملا ل كل  ل االدة قاخنيإقامتهم

اتقـام  ، ال بد م  احلصال على ماافقة السلطات احملليـة لسـفرهم خـاقج الدالـة.     بعددنسيتهم 
إصداق أكانات السفر افقـا للقااعـد ااألنظمـة املعمـال هبـا ل إ اقة الجـرة       السلطات املختصة ب
 االتسجيل الاف .

النسـاء ل ميامنـاق، ملـا ل كلـ  ل االدـة      على ااحلمل اليس هنا  سياسة حتظر الزااج  - 162
يل افقــا للقــاانني إدــراءات التســجاتبــا  البنغاليــة أدضــا ادــتعني علــى الطائفــة . الشــمالية قاخــني
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تقـد  اخلـدمات األساسـية    جيـرت  مجيـع األشـخاص الـذد  دقيمـان ل ميامنـاق. ا      ئراسـ ، كالنافذة
اامليـاه االتعلـيم اخـدمات الرعادـة الصـحية      اء لـى الغـذ  عصـال  البنغاليـة، ملـا ل كلـ  احل   جالية لل

 بالتعاان مع املنظمات الدالية.

 لـرئيس األال نائـ   برئاسـة ال االدة قاخني لاالتنمية ال ميامناق، مت تشكيل جلنة السالم  - 163
اأمكـ   . بنجـا   عضاا اتسعى داهدة لتنفيذ برام  السالم االتنميـة  19الف تتكان م  لدالة ا

ــافني  ــة  84،8إعــا ة ت ــضــحادا المــ  ل املائ ــغ عــد هم   ينيراخينال ــذد  بل شخصــا،  7 614ال
. اقـد مت بالتعـاان مــع   شـخص  120 000ني اعــد هم ضـحادا البنغـالي  ال مـ  ل املائـة   85،3 ا

ل الفتــرة املمتــدة مــ  فــ  متــرت مــ  ا مــدا ات الغذائيــة  28 071تا دــع  املنظمــات الداليــة،
ــادر كــانان الثاين/ ــاق   . 2013ســبتمرب أدلال/إىل  2012دن  26،79كمــا أنفقــ  حكامــة ميامن

تحـدة ااملنظمـات   اكـاالت األمـم امل   قامـ  كيـات  عـا ة تأهيـل االدـة قاخـني. اباملثـل،       بليان 
 .2012 هداليمنذ متا /، اجيرت تنفيذها الستجابةلاضع خطة قاخني ب الدالية

: جيـرت تنفيـذ خاقفـة الطردـق الـف تـؤ ت       ملنع تكراق العنف الطائفي ل االدة قاخنيا - 164
اجملتمعـات  خمتلـف    ا آلفهـم  المزدـد مـ    تحقيـق  السـعي ل ع  فردق إىل ظهاق وتمع متحضر، 

املتعلقـة بتحقيـق   التنميـة  السـالم  لقاخـني  خطـة   . اقد مت اضعهااتقاليد تهاثقافا ا اهتاملدنية اعا
ــة، ا  ــ  االطمأنين ــل، االجــرة    نشــر األم ــا ة التأهي ــانان االنظــام، اإع ــدقيقاالق ، ل اجلنســية الت

 االتنمية االدتماعية ااالقتصا دة االتعادك السلمي اجيرت تنفيذها.

ملـا دـؤ ت إىل    املـرأة صال على املعرفة الاقائية، اتعزدـز قـدقة   للحاابا ضافة إىل كل ،  - 165
دـتم  كمـا  املسـاااة بـني اجلنسـني    ة علـى  تدقدبتظعقد  اقات  ،االدة قاخنيسالم ل معا ل العيك 
 تقـد   بشأن التنسيق االتفاا  ألالئ  الـذد  تعرضـاا للعنـف اجلنسـي، مـ  خـالل      تدابري ا اك 

 ة االقانانية.يالصحاملساعدة 

حقـاق ا نسـان األساسـية االصـحة االتعلـيم      نمية لتالال مة تدابري الجيرت حاليا ا اك  ا - 166
قعادـة  اقابطـة  ، املـرأة شـؤان  املعنيـة ب للنساء ااألففال ل االدـة قاخـني بالتعـاان مـع املنظمـات      

ــة ــة االطفالـ ــية ، ااألمامـ ــنداق   مفاضـ ــئني اصـ ــدة لشـــؤان الالدـ ــم املتحـ ــدة األمـ ــم املتحـ األمـ
 االيانيسيف. لسكان،ل

قابطــة فرانســاا  االســكان ا اقة الشــؤان االدتماعيــة، بالتعــاان مــع صــنداق اقامــ   - 167
خميمــات  غاثــة  3ا نيغاثــة البنغــالي خميمــات  7املــرأة ل بإنشــاء مراكــز لرعادــة ، افييــه بــاغنا 
دـة قاخـني   النساء ااألففال ل خميمـات ا غاثـة ل اال  تزادد سيتات م  أدل بلدة ل  ينيراخينال
الصـحة  خـدمات  االتغذدة االصحية النظافة تافري اسائل األساسية ام احتياداهتتلبية املشاقة، اب
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التـدقد  املهـ ، اتبــا ل املعلامـات اتنسـيق االدتماعــات،     اا جنابيـة ااملباعـدة بـني الــاال ات،    
 إىل املستشفيات اخلاصة امراكز الشرفة.اا حالة 

لـددهم  لغـة ميامنـاق، ا  دتقنـان  ( الـذكاق م   1ناث ام  ا  3بني )مت اختياق أقبعة مدقا - 168
 تزادــدهم ا غاثــة امتمــ  خميمــات ق  االقــدقة علــى العمــل مــ  كــل خمــيم ااملعــ نشــر اتمهــاق
اق  آكاق/مــ 9إىل  6مــ  مت ل الفتــرة بنــاء القــدقات. ابا ضــافة إىل كلــ ،  املتعلــق ب تــدقد بال

ذكاق( مـ  الـ   4نـاث ا  مـ  ا   16متدقبا ) 20اعية لـ تقد   اقات تدقدبية تتعلق بالت 2013
ذكاق( مـ  خميمـات إغاثـة    مـ  الـ   4نـاث ا  مـ  ا   8متـدقبا )  12ا نيم  خميمات إغاثة البنغالي

ة يالصــح: النظافــة . اكانــ  املاضــاعات الــف مت تناالــا ل هــذه الــداقات التدقدبيــة  ينيراخينالــ
اال ات، االاقادـة مـ  فـريا  نقـص املناعـة البشـردة       االتغذدة االصحة ا جنابية ااملباعـدة بـني الـ   

املسـاااة بـني اجلنسـني، االعنـف القـائم علـى       ا، نسـي عـ  فردـق االتصـال اجل   ااألمرا  املنقالـة  
التـدقد   تـافري  املشـاقة. اعـالاة علـى كلـ ، دـتم      إسـداء  نا  اجلنس، ااالجتاق باألشـخاص، ا 

تبــا  ل بصــنعها لكــي النســاء تقــام الــف  دــتم إقســال املنتجــات احلرفيــة ااملهــ  للنســاء أدضــا. 
 احملالت التجاقدة ل املخيمات اخاقج املخيمات، اهبذه الطردقة، تكس  املرأة  خلها.

 
 

 (م  االتفاقية 15املساااة ل احلقاق أمام القانان )املا ة 

 التنفيذ

 على ما دلي:، 2008لعام  ستاق مجهاقدة احتا  ميامناق  دنص - 169

احلق ل املســاااة، ااحلــق ل احلردــة ااحلــق ل بــ(: دتمتــع كــل مــااف  ألــف) 21 املــا ة 
 العدالة، على النحا املنصاص عليه ل هذا الدستاق.

كمـا دكفـل   باملسـاااة ل احلقـاق أمـام القـانان،     متتع اجلميع االحتا  دكفل : 347 املا ة 
 تقد  احلمادة القانانية.

مجهاقدــة احتــا  مــاف  أت مــااف  مــ  ضــد  يــزيمعــدم التاالحتــا  دكفــل : 348املــا ة  
 اأاجلـنس   اأالثقافـة   اأا املركـز أ ، ةالرمسيـ الاظيفـة  العرق أا املالـد أا الـدد  أا   بسب  ميامناق، 
 الثراة.

الـف دتلقاهـا الردـل عـ  العمـل كت      احلقاق االرااتـ   التمتع بحيق للمرأة : 350املا ة  
 .القيمة املماثلة
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ــا ة   ــع : 351امل ــى  باملســاااة ل احلات ااألففــال االنســاء احلاامــل  األمهــتتمت قــاق عل
 النحا الذت حيد ه القانان.

مجهاقدـة احتـا    مـااف   أت مـااف  مـ    عـدم التمييـز لصـاحل    االحتا  دكفل : 352املا ة  
مـؤهالت  ، عنـدما دكـان مسـتافيا لل   اجلـنس  اأ أا الدد  العرق أا املالدبسب  ، أا ضده ميامناق
بيــد أنــه لــيس ل هــذه املــا ة . الاادبــاتب همأا تكلــيف مــاظفي اخلدمــة املدنيــة ، ل تعــينيد ةاحملــ
 ناسبة للردال فق .الاظائف املتعيني الردال ل م   مينع ما

اتقــد  املســاعدة لــم ل التعلــيم املتفــاقني االحتــا  تكــر  املــاافنني دكفــل : 368املــا ة  
 اجلنس. اأالدد   اأبغ  النظر ع  العرق  ،افقا ملؤهالهتم

 (7املا ة )الفر  املتعلق ب( ل ألف) 369سبق إدرا  نص املا ة (: ألف) 369املا ة  

افقــا لقــانان العقابــات  تلتــزم احملـاكم ل األحكــام الــف تصـدقها  ابا ضـافة إىل كلــ ،   - 170
لـف  ا املسـاااة ل احلقـاق  بقـانان ا دـراءات اجلنائيـة ا ليـل احملـاكم،      ا اخلاصة القاانني اجلنائيةا

  ان متييز بني اجلنسني ل ميامناق.جترت لاقستها 
 
 

 أحكام قانان العقابات

محادــة خاصــة علــى تــافري بشــكل منفصــل  316ا 314ا، 313ا، 312تــنص املــاا   - 171
املــرأة اكرامتــها مــ  حليــاء حلمادــة علــى تــافري ا 354ا 509املا تــان ص نتــكمــا ملــرأة. احلمــل 

ــة. ا  ــداء اا هان ــنص االعت ــانهت ــان ات ــه ال حيــق ألحــد أن دادــه    ، املا ت ــى أن ــة عل  ةدســددإهان
 درمية.اعلى أن كل  دعد لنساء ميامناق  ةشفاد اأ

املـرأة  شـؤان  املعنيـة ب بالتعاان مع املنظمـات   ،التاعيةامت تقد   اقات تدقدبية ل وال  - 172
الـــف  القااننيبـــعلـــى علـــم أفضـــل أن تكـــان امنظمـــات اجملتمـــع املـــدين حـــ  دتســـو للمـــرأة  

 .احقاقه حتمي
 

 أحكام قانان ا دراءات اجلنائية

باقتكـا  درميـة.   املتعلـق بتاديـه االهتـام    ا دـراء  علـى  قانان ا دـراءات اجلنائيـة   دنص  - 173
تـهم باقتكـا  درميــة   الـذت د إكا كـان الشـخص   فــابالتـايل، لـيس هنـا  أت متييـز بـني اجلنسـني.       

أن نص القانان علـى  ( أنثى، د1) 497جلنائية ققم  ان كفالة افقا لقانان ا دراءات ااحيتجز 
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مناهضـة  دـنص قـانان   ل الاقـ  احلاضـر،   ا. أمر بإخالء سبيل املتهمـة بكفالـة  احملكمة ميك  أن ت
 تافري محادة أكثر فعالية للنساء.على العنف ضد املرأة 

 
 (م  االتفاقية 16)املا ة  العائليةالزااج االعالقة 

 التنفيذ

ل املائـة مـ     88،22 م  أصل ومـا  السـكان ل ميامنـاق،   هنا  األ دان، ب فيما دتعلق - 174
ل املائــة مــ   6،23ااملســلمني، ل املائــة مــ   4،28النــدا  ال املائــة مــ   0،73ا البــاكدني

الـزااج االطـالق    تلف أحكـام  ل ميامناق، ا. األخرىل املائة م  الددانات  0،54املسيحيني ا
الـدد  االعـا ات   باختال  األففال ااملرياث احضانة ل اففاألاتب  زادية املمتلكات الاتا دع 
 عرقية.م  اجملماعات الكل وماعة لاالتقاليد 

املعتقـدات الددنيـة   باالسـتنا  إىل  املتعلقـة بـالزااج   للحـاالت  القاانني الف سـن   ا تلف  - 175
مـ   أهـم عنصـر    ماافقـة الطـرفني  عترب تميامناق، ل لطرفني، الردل ااملرأة. اافقا للقانان العرل ل

ال ميكـ  أن دكـان    أنـه اتنص القـاانني ااألعـرا  حاليـا علـى      .صحي الزااج التشكيل عناصر 
باكدـة   اامـرأة  بـاكت  قدلاشتر  إكا ا. نيم  العراساحلرة اافقة تاافر امل،  ان ازااج صحيحال

 ادـني ل  يعتـربان  ، فني ادـ  ادصـبح ل أن ، مـع النيـة   دتمتعان بأهليـة الـزااج ل عالقـة تعـادك    
ل  ااج يكــزاج ا ادــة هــا كــل مــا هــا مطلــا  لتشــك  ألن العــيك معــا علنــا القــانان. نظــر 

 صحي .

مـ    493تـنص املـا ة   ، للمـرأة صـحي   الزااج الـ ابا ضافة إىل كلـ ، مـ  أدـل محادـة      - 176
 لي؛ما دقانان العقابات على 

بشكل قاناين عـ  فردـق اخلـدا     نه مأت امرأة غري متزادة دعاق  الردل الذت داهم   - 
هــذا ملادــ  اجلمــا  معــه متــاق  أا معــه تتعــادك ف، بشــكل قــاناينمنــه متزادــة  اأهنــب

ا  ملدة قد متتد إىل عشـر سـناات، اجيـ   مع األشغال الشاقة أا بداهنا االعتقا ، بالسج  
 .عليه غرامةفر  أدضا 

سـنة   20الف تبلـغ  مرأة حيق لل، املرأةج ميامناق، فيما دتعلق بزاال اافقا للقانان العرل  - 177
منــه ملحــ   جازاالــالباهبــا احلــق ل اختيــاق  ،أقملــة أا مطلقــة تكــان مــ  العمــر بالضــب  اال

ماافقـة  حادـة إىل احلصـال علـى    فـإن هنـا    ،  ان س  العشرد إكا كان  املرأة ااحلرة. إقا هتا 
رأة بغـ  النظـر عـ     املـ ىن لسـ   ااج  احلـد األ  دظـنص علـى   ل ميامنـاق،  ا. هـا االددها أا ايل أمر

 حاليا.تعددله جيرت الذت ، 1993لعام ل قانان الطفل  ها دن
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املمتلكات الزادية اتقسيم املمتلكات أثنـاء الـزااج اعنـد فسـخ الـزااج،      بافيما دتعلق  - 178
املمتلكـات  ككـر   اقـد سـبق  . كـل مـ  الـزادني    عـا ات اتقاليـد  ادراءات افقا لـدد   ا  تلف 
 املمتلكات ل التقردر السابق.تقسيم اللمرأة الباكدة ة الزادي

السـتة التاليـة   املبـا ئ  باالستنا  إىل  ميامناقل احلق ل املرياث افقا للقانان العرل  دظقرَّقا - 179
 : ان متييز بني اجلنسني

 اصية ان ا قث  )أ( 

 م  دبقى على قيد احلياة م  الزادني درث تركة الزاج املتا  ) ( 

 للفرا  ال لألصالاملرياث دعطى  )ج( 

   املرياثع األقر  حيج  اجليل األبعديل اجل ) ( 

 ع  املرياثاألبعد قرد  ال حيج ميك  أن القرد  األقر   (ـ)ه 

 األفعال السيئة حتج  املرياث، الك  لمرياثاحلسنة سببا لاألفعال ال تصل   )ا( 

بــاحلق ل افقــا للقــانان العــرل ل ميامنــاق،  بنــة دتمتــع االبــ  ااالابا ضــافة إىل كلــ ،  - 180
  ان متييز. املرياث على قدم املساااة

ل، اففــاأللكــل مـ  الردــل ااملـرأة تــب    مقبــاال ل العـر ، احيــق  القـاناين  دعتـرب التــب    - 181
 .الذت سيتبونس الطفل متييز فيما دتعلق جبالاق  نفسه اليس هنا  ل 

 3الفصل   

 خامتة  

االبيانــات ااملعلامــات الــااق ة ل التقردــر الــاف  باضــا  التــزام ميامنــاق ظهــر الاقــائع ت - 182
ــه االتقــدم  ،تنفيــذ أحكــام اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة   ب الــذت أحر ن

تعزدـز حقـاق املـرأة    ها لدهـد قصـاقى  . اسـا  تااصـل ميامنـاق بـذل     الف اادهتـها  االتحددات
للفتـرة  خطتها االستراتيجية الافنية للنـها  بـاملرأة   اتنفيذ أحكام االتفاقية،  م  خاللتها امحاد

املتعلقـــة  نـــ  التـــدابري ا  اقدـــة االتشـــردعيةا، إىل دالـــربام  الافنيـــةخمتلـــف ا 2013-2022
 تمكني النساء االفتيات.ب
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