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مقدمة
انضــممم كلكــة ــوازالند إق اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
(االتفاقيــةيف  41آذا /مــا  .4112ئشــكه هــذا االنضــمام داللــة علــى التــزام ا كومــة
بالقضاء على التمييز ضد املرأة جبميع أشكاله ،ئهي قدممم التقرار األئل ئالثـاين عـ االتفاقيـة
إق اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عام .4166
ئكُلفــمم إدا ة القضــااا اينســانية ئا األ ــراة التابعــة ملكتــا نائــا ئــي الــوز اء،
بوصــف ا اي ــة الرئيســية املســمجئلة عـ مجيــع املســائه املتلــلة باملســائاة بـ اينسـ ئ كـ
املرأة ،بضمان إعداد د شامه ئلك مقتضا ضم امل لـة ادـددة .ئتتلـه املسـائه ئاأل ـتلة
املطرئحــة باملواضــيع التاليــة ‘6’ :الوضــع القــانوين لالتفاقيــة؛ اإلطــا الد ــتو ل ئالسيا ــا ؛
’ ‘4اآلليــة الوطنيــة للن ـ وأ بــاملرأة؛ ’ ‘3الوصــول إق العدالــة؛ ’ ‘2التــدابا اصاصــة املمجقتــة؛
’ ‘5القوالـــا النمطيـــة ئاملما ـــات الضـــا ة؛ ’ ‘1العنـــد ضـــد املـــرأة؛ ’ ‘7االجتـــا بال ـــر
ئا ـــتماليفم ال مـــاء؛ ’ ‘8امل ـــا كة ا يـــاة السيا ـــية ئا يـــاة العامـــة؛ ’ ‘9اينســـية؛
’ ‘61التعلــيم؛ ’ ‘66العمــه؛ ’ ‘64اللــحة .ئعليــه ،ف ـ ن هــذا التقراــر اقــدم عرضــا لــردئد
ا كومة على القضااا ئاأل تلة املذكو ة.

الوض ع القانوين لالتفاقية ،ئاإلطا الد تو ل ئالسيا ا
 6 - 6ارجى تقدمي معلومات ع اصطوات اليت اختذت مـ أجـه مراجعـة ئتمـيا القـوان الـيت
تعتــح حاليــا نــا منســجمة مــع االتفاقيــة ئاللــكو ال دئليــة األىــرو قــوا اإلنســان،
مبا في ا د تو كلكة وازالند.
مبا

أُد ج عدد م اصحات املستقاة م بلدان ايماعة اإلمنائيـة للجنـوا األفراقـي ئالعـا ،
ذلك االتفاقيات الدئلية قوا اإلنسان ،لتحواه تلك التنقيحات إق قانون ال لد.

ئجرو ـ قـانون يااـة الطفـه ئ فاهـه عـام  .4164كمـا أقـر الحملـان م ـرئ
قانون العنـد املـ يل ئايـرائم اينسـية الـذل انتظـر املوافقـة الرئا ـية .ئعتـدلمم املـادة  61مـ
حـال ن ـا
قانون تسجيه صكو امللكية ،املتله بتسجيه ملكية اللكو با ـم الـزئج
ذلك ،عام  4166بعد فع قضية تا خيية اىتحت ئجاهة هذه املادة اليت طُعـ اـا لـدو
وازالند.
ادكمة العليا
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 4 - 6ارجى تقد مي أمثلة ع قضااا مرفوعة أمام اداكم ،إن ئجدت ،ع ا تعانة اداكم ادلية
بالد تو تفسا القانون الدئلة الطرف.
اتســتع باالتفاقيــة كلــك مرجعــي ئيســي إصــدا األحكــام .ئلك ـ اتست ــد
مضــمو ا م ـ أحكــام معينــة ،ال ــيما م ـ تلــك املتعلقــة بــاحترام حقــوا املــرأة ئكرامت ـ ا.
القضـاء علـى اتلـد املسـتواات للتمكـد مـ معرفتـ م
ئ يكون م امل ـم تـد اا العـامل
ئف م م لكيفية اال تعانة باالتفاقية صنع األحكام ئ/أئ إصدا ها.
بيد أن االتفاقية ا تتخدممم م الناحية اال تراتيجية بوصف ا إحدو أدئات التخطـي
للسيا ات مـ أجـه توجيـه عمليـة ئضـع اإلطـا اال ـتراتيجي الـوطة ئىطـة العمـه املتعلقـة
باالجتا باألشخاص.
 3 - 6ما هي التدابا اليت اتتخذت ملعاية أئجه عدم االتساا ب القـوان التنظيميـة ئالقـوان
ئاملما ات العرفية اليت يز ضد املرأة؟
اعتمــدت الدئلــة الد ــتو الــوطة الــذل اســعى إق جســر ايفـوة بـ القــوان العرفيــة
ئالقــانون املــدين .ئتعكــد ا كومــة ئكيانــات اعتمــع املــدين علــى توعيــة ايم ــو قــوا
املواطن على النحو املنلـوص عليـه الد ـتو ئبم ـ قية حقـوق م الد ـتو اة ئباتـمم املـرأة
قاد ة على املطال ة قوق ا.
 6 - 4ارجى توضيح ـ ا تضـم تعراـد التمييـز قائمـة مملقـ ة بم ـ التمييـز ادظـو ة الـيت
ال ت ــمه التمييــز علــى أ ــا ايــن ئالوضــع الع ـ ائلي ،علــى النحــو املنلــوص عليــه
املادة  6م االتفاقية.
ــوازالند .ئتــن املــادة  6-41م ـ
التمييــز َّظــر مجيــع الســياقات القانونيــة
الد ــتو بوضــوى علــى مســائاة مجيــع النــا أمــام القــانون مجيــع الــاالت ا يــاة السيا ــية
ئاالقتلاداة ئاالجتماعية ئالثقافية ئ ائر اعاالت ،ئعلى ـتع م مااـة القـانون علـى قـدم
املسائاة .ئتستفيض املـادة  4:41منـه بتعراـد اتلـد الفتـات .ئهـي تـن علـى عـدم جـواز
التمييــز اينســاين ئالقــائم علــى الوضــع االجتمــاعي ،الــذل ا ــمه التمييــز اينســي ئالقــائم
علــى الوضــع العــائلي ،ضــد أل شــخ  .كمــا أن قائمــة ُأ ـ التمييــز ادظــو ة نــا مملقــة،
ئحيظر الد تو كه أشكال التمييز .ئقضية دئ آفانيه ضد املدعي العام مفيدة هذا اللدد.
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ارجــى تقــدمي معلومــات ع ـ العقوبــات الــيت تتفــرأ جــراء التمييــز ضــد املــرأة،
( 6 - 4أيف
ئط يعت ا ئمدو تط يق ا الفعلي.
تتحـ ـداد العقوبـــات جـــراء التمييـــز ا ـــتنادا إق أحكـــام صـــاد ة عـ ـ ادـــاكم ـــدف
التمييـز ا ـتنادا إق الد ـتو ئ ـاى
إق التلدل يفذا الوضع أئ السـلو  .ئ حـال الطعـ
الطعـ  ،اتمــنح الحملــان فرصــة ـ ت ــراع تلــحيحي انســجم ئقــرا ادكمــة ايداـد .ارجــى
العودة إق قضية دئ آفانيه ضد املدعي العام.
( 6 - 4ايف ارجى تقدمي معلومات ع
على أ ا التمييز ضدها.

ه االنتلاف املتاحة للمـرأة الـيت انت كـ مم حقوق ـا

حيق للمرأة أن تلتم  ،إطا حق ا الد تو ل ،االنتلاف القانوين م ىالل اداكم
التقراـرا األئل ئالثـاين
حال انت ا حقوق ا .ئتسلّم ا كومة بالكامه ،على النحو املـ
املقــدم ع ـ االتفاقيــة ،بــمن الوصــول إق ـ ه االنتلــاف هــذه دئ ــا بعــض األحيــان عــدم
إمكانية الوصول إق ادام ئاداكم بس ا املسافات ئالر وم ئالقيود االجتماعية ئالثقافية.
ئميك أاضا اال تعانة بس ه االنتلاف اإلدا اة ،اليت ت مه اللجـوء إق اللجنـة املعنيـة
قوا اإلنسان.
 4 - 4ارجــــى تقــــدمي معلومــــات َّداثــــة عـــ التقــــدم ادــــرز
ئالسيا اتية التالية:

اعتمــــاد التــــدابا الت ــــراعية

(أيف م ــرئ قــانون الــزئاج  -تعــرأ م ــرئ القــانون علــى املكتــا املخــت
بالوزا ة املسمجئلة ع ا تعراضه يدا إلحالته إق الحملان؛
املخت

(ايف م ــرئ قــانون إدا ة العقــا ات  -عتــرأ م ــرئ القــانون علــى املكتــا
بالوزا ة املسمجئلة ع ا تعراضه يدا إلحالته إق الحملان؛

(جيف قانون جه صكو امللكيـة  -عتـدل القـانون كـي امىـذ
اللاد ع ادكمة العليا ب من عدم د تو اة املادة  61منه؛

االعت ـا ا كـم

(ديف م رئ قانون ايرمية العابرة للحـدئد الوطنيـة  -ال تـزال امل ـائ ات جا اـة
ب من صيانة م رئ القانون؛
(هـيف
عام 4164؛
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(ئيف
ئزا ة العمه؛

م ــرئ قــانون العمــه  -ال اــزال م ــرئ القــانون قيـد اال ــتعراأ برعااــة

(زيف م رئ قانون ايرائم اينسية ئالعند امل يل  -أقر الحملان م ـرئ القـانون
عام  4163ئهو انتظا املوافقة الرئا ية؛
(ىيف السيا ــة اينســانية الوطنيــة  -أقــرت ا كومــة هــذه السيا ــة عــام .4161
ئئتضـــعمم الحقـــا ىطـــة عمـــه للسيا ـــة اينســـانية الوطنيـــة ئإطـــا للرصـــد ئالتقيـــيم ،ئ ـــا
اتستخدمان ك طا ا ئيسي إلعداد الـحام اينسـانية كـه األن ـطة ا كوميـة للتخطـي
ئإعداد الحام ؛
(طيف م رئ السيا ة العامة لأل اضي  -ال تزال هـذه السيا ـة قيـد النظـر برعااـة
ئزا ة املوا د الط يعية ئالطاقة.

اآللية الوطنية للن وأ باملرأة
( 6 - 3أيف ارجى تقدمي معلومات ع ىطوات َّددة اتتخذت ادف حتس ختلـي مـوا د
امليزانيــة ئاملــوا د ال ــراة لوحــدة تنســيق ال ــمجئن اينســانية ،ئاــدف مواج ــة حتــداات
ج ات اال تلال املعنية بال مجئن اينسانية.
تفــع مســتوو ئح ـدة مســائه القضــااا اينســانية ئاأل ــراة إق إدا ة ،ئهــي ال تــزال
ت كه آلية للتنسيق.
ئباإلضــافة إق ذلــك ،فــ ن تعمــيم مراعــاة املنظــو اينســاين الــوزا ات األىــرو
زاد مـ قــد ات ا ــتراتيجيات التنفيــذ م ـ ىــالل الــوزا ات املختلفــة .ئمــا زالــمم اللــات
برام امليزانية املد جة حتمم إدا ة القضااا األ راة ختضع ال تعراأ نول.
( 6 - 3ايف ارجـــــى تقـــــدمي معلومـــــات عـــ ـ مـــــدو تعمـــــيم مراعـــــاة املنظـــــو اينســـــاين
كه ايفياكه ا كومية.
قُطعمم أشواط عدة
ئم األمثلة على ذلك:

تعميم مراعـاة املنظـو اينسـاين

اتلـد ايفياكـه ا كوميـة،

 - 6اإلطـــا اال ـــتراتيجي الـــوطة ئىطـــة العمـــه ب ـــمن االجتـــا باألشـــخاص
للفترة .4165-4163
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-3

يا ة القطا اللحي ئمكافحة فائ نق

-2

يا ة اللحة اينسية ئاإل ابية لعام .4163

املناعة ال راة لعام .4161

-5

السيا ة املتعلقة باإلعاقة لعام .4163

-1

اإلطا اال تراتيجي الوطة املو ع املتعدد القطاعات للفترة .4168-4162

كما عملمم ا كومـة علـى تـد اا ج ـات االتلـال ئاملخططـ لل ـمجئن اينسـانية
م كه الوزا ات على التخطي ئإعداد امليزانية املراعية للمنظو اينساين.
ئتعكد ا كومة على ئضع ا تراتيجية لتوجيه عملية مراعاة تعميم املنظو اينسـاين
ايفياكه ا كوميـة ،ئاصطـ القطاعيـة ئالـحام مبـا اضـم أن كـه القطاعـات ذات اللـلة
تد ئتضطلع بالكامه مبسمجئليات كه من ا.
( 6 - 3جيف ارجى تقدمي معلومات ع دئ منظمات اعتمع املـدين
ال دئلة الطرف.

النـ و أ قـوا املـرأة

اضــطلع اعتمــع املــدين بــدئ حيــول دعــم ا كومــة للوفــاء بالتزاما ــا جتــاه مــواطة
ــوازالند ،ئم ـ ضــم هــذا الــدئ ك ـ قــد ات اعتمعــات ادليــة علــى حتقيــق املســائاة ب ـ
اينس ئ ك املرأة .كما أنه اعمـم املعلومـات علـى ال ـركاء الـحام ئا ـكه علـى ئجـه
ا صلوص صلة ئصـه هامـة بـ اعتمعـات ادليـة ئالـدعوة الـال السيا ـات .ئاقـدم العداـد
م منظمات اعتمع املـدين ىـدمات م اشـرة إق اعتمعـات ادليـة .ئتعمـه ا كومـة مـع اعتمـع
املدين ضم االحتاد املعـة بال ـمجئن اينسـانية ،املكلـد بضـمان م ـا كة مجيـع اي ـات املعنيـة
ختطي ئتنفيذ السيا ة العامة .ئاواصه اعتمع املدين الدعوة ئح د التمايـد ا كـومي لتنفيـذ
اتلد اللكو اإلقليمية ئالدئلية املتعلقة قوا اإلنسان اليت تدعو إق املساءلة ئالتحر .
 4 - 3ارجــى توضــيح إق أل مــدو ئعــي حتليــه ا الــة الــذل أجرتــه ئحــدة تنســيق ال ــمجئن
اينسان ية عام  ، 4111صيانة السيا ة اينسانية الوطنية.
ـوازالند لـدو ا ـتحدا
ا تترشد بالد ا ة ع العنـد ضـد األطفـال ئال ـابات
اعال املواضيعي املتعلق بالعند اينساين السيا ة اينسانية الوطنية .ئتسـتند هـذه السيا ـة
إق توصية صاد ة ع د ا ة تدعو إق العمه مع الوزا ات املختلة ئاملنظمات نا ا كوميـة
ئاعتمعات ادلية.
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 3 - 3ارجى توضـيح إق أل مـدو ا ـكه م ـدأ املسـائاة ،ال اإلنلـاف ،مسـة ئ يسـية للسيا ـة
اينسانية الوطنية.
ال تتضــم السيا ــة اينســانية الوطنيــة تعرافــا َّــددا للمســائاة ب ـ اينسـ ئلكن ـ ا
ت ا إلي ا مواد اتلفة مبـا في ـا املـادة  : 3األ ـا املنطقـي ،حيـُ اتعتـح ذلـك عائقـا حيـول
دئن حتقيـــق التنميـــة الوطنيـــة املســـتدامة .ئتعتـــرف املـــادة أاضـــا بـــمن ”تقلـــي أئجـــه عـــدم
املســائاة ب ـ اينس ـ حيــول لتحس ـ ا لــول علــى العمــه مقابــه أجــر ئالســيطرة علــى
املوا د اإلنتاجية“.

الوصول إق العد الة
 6 - 2ارجى تقدمي معلومات ع تدابا ملمو ة جيرو اختاذها إلقامة نظام للمسـاعدة القانونيـة
ادف تيسا ئصول املر أة الدئلة الطرف إق العدالة.
انظــــر مكتــــا املــــدعي العــــام حاليــــا م ــــرئ قــــانون للمســــاعدة القانونيــــة.
ئ هذا امل رئ  ،صتنفمم املرأة ئالطفه ضم الفتات الضعيفة.
ئتقدم أاضـا جامعـة ـوازالند مـ ىـالل قسـم القـانون في ـا مسـاعدة قانونيـة الانيـة
إق موكِّل م ال عوا األصلية القانونية اعانية ،ئإن اك ذلك علـى نطـاا ئا ـع جـدا،
ئاعزو ذلك جزء ك ا منه إق أن هذه املساعدة اقـدم ا َّاضـرئن اضـطلعون مبسـمجئليات
أىرو ،عالئة على عدم اإلعالن ع هذه اصدمة ب كهٍ كاف.
ئباإلضــافة إق ذلــك ،ئم ـ الســمات الرئيســية للحنــام امل ــتر للقضــااا اينســانية
املدعوم م األمم املتحدة ا تحدا ىدمات لتقـدمي املسـاعدة القانونيـة ا كوميـة لـول عـام
 .4165ئئزا ة العدل ئقسم القانون جبامعة وازالند ا ال راكان الرئيسيان التنفيذ.
 4 - 2ما هي اي ود امل ذئلة لتحس القد ات ئاملعا ف ب من املسـائاة بـ اينسـ ئحقـوا
املرأة ما الي :القضاء ،أئ قطا التعليم  ،أئ اعتمع املدين أئ ايم و .
ت ــا كــه اي ــات املعنيــة املــذكو ة الحنــام امل ــتر لألمــم املتحــدة لل ــمجئن
اينسانية للفترة  ،4165-4166ايفادف إق كـ املـرأة .ئت ـمه اال ـتراتيجيات الرئيسـية
للحنام (أيف بناء قد ات ا كومة ئاعتمع املدين ئئ ائ اإلعالم علـى تعمـيم مراعـاة املنظـو
اينســاين ئالتنســيق ئالرصــد؛ (ايف التعلــيم ئالتــد اا ،مبــا ا ــمه امل ــا ات ا ياتيــة للنســاء
ئاملراهقــات؛ (جيف ا ــد م ـ الفقــر ،ئالــتمك االقتلــادل للنســاء ئاملراهقــات؛ (ديف السيا ــة
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القانونية ئاملتعلقة قوا اإلنسان ،ئالدعوة إلي ا م ىالل الحام  ،ئئضـع ا ئدعـم تنفيـذها؛
(هـيف ئالعند اينساين.
ئاقـــدم هـــذا الحنـــام الـــدعم للتـــد اا الـــال العنـــد اينســـاين ئحقـــوا املـــرأة
امل ـــا كة القضـــاء ،ئكـــذلك الـــال تـــد اا مســـمجئيل إنفـــاذ القـــانون ،ئاملســـمجئل
اللحي ئمقدمي اصدمات ،ئمقدمي الرعااة اعتمعات ادلية ئناهم مـ اي ـات املعنيـة
الرئيسية امل ا ِكة تقدمي اصدمات إق الناجيات م العند اينساين.
منظمــات اعتمــع املــدين  -املنتــدو اينســاين ،ئاالحتــاد اينســاين ،ئإن ــاء منظومــة
توعية ايم و بطلا اصدمات.
للمراق ة اعال اينساين ،ت ا
الـال كـ الفتيـات،
ئأن مت ئزا ة التعليم ئالتد اا برناالا للطالا ئاملد
ا دف إق إجياد حيـز آمـ لل نـات املـدا لتنـائتل اتلـد القضـااا مبـا في ـا قضـااا اللـحة
اينســية ئاإل ابيــة ئالعنــد اينســاين .ئاــوفر هــذا الحنــام التــد اا علــى م ــا ات إث ــات
القــد ات الذاتيــة ئالقيــادة ئالتقــدار الــذا ئالتلــدل للقوالــا النمطيــة االجتماعيــة ئالثقافيــة.
ئخيلق هذا امل رئ أاضا فرصا إل شاد الفتيات م ق ه مد ي .
ئإق جانــا التــد اا ادــدد األهــداف الــذل اطــال ايم ــو  ،تستضــيد ا كومــة
ئاملنظمـــات نـــا ا كوميـــة بـــرام إذاعيـــة أ ــ وعية حتظـــى ب ـــع ية ئا ـــعة ،اركـــز بعضــ ا
علــى اللــالت القائمــة ب ـ العنــد اينســاين ئفــائ نق ـ املناعــة ال ــراة ئاإلاــدز ئاألثــر
املترتــا علــى املما ــات االجتماعيــة ئالثقافيــة .ئباإلضــافة إق ذلــك ،تتن ــر مقــاالت ب ــكه
منتظم اللحد الوطنية.
ئأطلــق نائــا ئــي الــوز اء مــمجىرا برنــام م ـا كة الرجــال الــذل جيمــع العداــد
م منظمات اعتمع املدين ئالحام املتللة بالـذكو  .ئ ـيعمه الحنـام علـى تـد اا جـال
ليل حوا ميسِّرا التمعي  ،ئع لـى حتفيـزهم علـى اختـاذ إجـراءات إجيابيـة ملواج ـة آفـة العنـد
اينساين .ئاتضم الحنام إجراء و  ،ئالتحكم بالمضا ،ئإجياد مقا بة جداـدة ملف ـومي
الــذكو ة ئاألنوثــة ،ئتــد اا الرجــال كمقــدم للرعااــة امل ـ ل ئ ت ــاطر املســمجئليات
امل لية( .برنام إل شاد الطفلةيف.
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ا لتدابا اصاصة املمجقتة
 6 - 5ارجى تقدمي معلومات ع نو التدابا اصاصة املمجقتة املتوىاة ئع موعـد بـدء تط يق ـا
يُ تستكمه تلك املنلوص علي ا الد تو ما ا تعلق بتمثيه املرأة الحملان.
اتدفع بعد مبا تن عليه املـادة ( 6:95جيف ئ ( 3أيف مـ الد ـتو يـدا ال ـتعمايفا
ب كه فعال عند االقتضاء للتلدل ملسملة اخنفاأ مستوو ثيه املرأة الحملان.
 4 - 5مـا هـي التـدابا املتخـذة لتعزاــز ف ـم التـدابا اإلجيابيـة مـ أجـه النـ وأ بـاملرأة ئتنفيــذ
التدابا اصاصة املمجقتة الدئلة الطرف؟
كما ئ د أعاله.

املفاهيم النمطية ئاملما ات الضا ة
 6 - 1ارجى بيان ما إذا كانمم هنـا أاـة ا ـتراتيجية شـاملة أئ م ـاد ة ترمـي إق القضـاء علـى
” املفــاهيم النمطيــة لتوزاــع األدئا ئالعالقــات نــا املتكافتــة ب ـ اينس ـ “ الســائدة
اعتمع ئ ئ ائ اإلعالم.
ت كه السيا ـة الوطنيـة للمسـائاة بـ اينسـ إطـا ا ئيسـيا علـى اللـعيد الـوطة،
ال لـد .ئتضـم اي ـة املعنيـة اـذه
اتيح اال تجابة ال املة االت عدم املسائاة ب اينس
السيا ــة قســما ل عــالم ئاالتلــاالت اتنــائل دئ ئمســمجئلية ئ ــائ اإلعــالم املســا ة
القضاء على املفاهيم النمطية .ئم ب أهداف القسم ،دعم ئتعزاز التمطية اإلعالمية اإلجيابيـة
ئ ائ اإلعالم علـى إجـراء حتليـه جنسـاين ئتعمـيم مراعـاة
ع طراق بناء قد ات العامل
املنظو اينساين.
 4 - 1مــا هــي التــدابا املتخــذة للقضــاء علــى املفــاهيم النمطيــة الــيت تلــو الفتيــات باعت ــا ه
مقدمات الرعااة ئتن تت اجتماعيا على ق ول ا لعند امل يل ئحتمله؟
ئضــعمم ــوازالند ىطــة عمــه ئطنيــة  315 -اومــا م ـ التحــر ملناهضــة العنــد
اينســاين  -م ـ أجــه مواج ــة التحــداات املتمثلــة العنــد امل ـ يل عــام  .4117ئتســلم
اصطــة بضــرئ ة معايــة تف ــي املفــاهيم النمطيــة الــيت تــمجثر علــى النســاء ئالفتيــات ئحتــد م ـ
ا ياة ئفرص بلفة عامة.
فرص
باإلضافة إق ذلك ،اعتمد الحملـان م ـرئ قـانون ايـرائم اينسـية ئالعنـد املـ يل
عــام  .4163ئاعــد م ــرئ القــانون ممجشــرا ئاضــحا علــى عــدم ق ــول العنــد امل ـ يل جبميــع
أشــكاله .ئتقــوم كــه م ـ ا كومــة ئاعتمــع املــدين ب ـ يــالت منتظمــة ئكا ــة أن ــطة
14-53605

9/24

CEDAW/C/SWZ/Q/1-2/Add.1

تعليميــة ،ــعيا لتوعيــة ايم ــو بالقوالــا النمطيــة املختلفــة ،فضــال ع ـ تســلي الضــوء علــى
آثا ها السل ية .ئ ح ت مه هذه الحام الرجال ئالفتيان ف ي تست دف النسـاء ئالفتيـات
بلفة ىاصـة لتمكينـ مـ التلـدل يفـذه املفـاهيم النمطيـة .ئمـ األمثلـة علـى ذلـك ج ـود
ايفيتــة الوطنيــة لال ـتجابة ــاالت الطــوا ت املتعلقــة بفــائ نقـ املناعــة ال ــراة ئاإلاــدز،
ئئزا ة اللحة ،ئايفياكه اعتمعية للتدىه اليت نظممم أاضا حلقات عمه للتوعية بم ية م ـدأ
املسمجئلية امل تركة تقدمي الرعااة .ئتقدم ش كة إشرا الرجال ،اليت أن تمم مـمجىرا ،الـدعم
يفذه اي ود.
 3 - 1ا رجى تقدمي معلومات عـ دئ الزعمـاء التقليـدا ئمنظمـات اعتمـع املـدين
على املفاهيم النمطية التقليداة ئاملما ات الضا ة الدئلة الطرف.

القضـاء

تتعاطى اإلدا ة املعنيـة باملسـائه اينسـانية ئاأل ـراة ،باالشـترا مـع منظمـات اعتمـع
املدين ،ب كه منتظم مع الزعماء التقليدا ئتنظم دئ ات تثقيفية ب من املسائاة بـ اينسـ
ئ ك املرأة .ئجيرل التمكيد هذه امل ـائ ات علـى مسـمجئليت م كقـادة عـ كفالـة ـالمة
ئ فاه مجيع املواطن اصاضع لوالات م.
 - 7ا داد
 6 - 7ارجى توضيح التدابا اصاصة املتخذة للقضاء على املما ـات الثقاف يـة املتعلقـة بطقـو
ا داد لأل امه ،األمر الذل ال انط ق على الرجال.
ــوازالند .ئقــد أن ــتمم حافظــة األ ــرة لتنفيــذ بــرام التوعيــة
ا ــداد اىتيــا ل
ئالتثقيد لأل ر ب من قضااا حقوا اإلنسان.
 4 - 7ارجى بيان مدو ما لقيه ا كم الوا د الد تو  ،ئالذل مينع اعتمع م ”إك راه امـرأة
على تط يق أئ تمايد عرف م األ عراف تعترأ عليه قـرا ة نفسـ ا“  ،مـ ق ـول لـدو
النساء ئامتثال لدو الزعماء التقليدا .
تن املادة  48م د تو وازالند على أنه ال ان مـي للنسـاء اصضـو للمما ـات
الــيت اعترض ـ علي ــا م ـ حيــُ امل ــدأ .ئتعقــد حاليــا دئ ات لتثقيــد ئتوعيــة القــائم علــى
تط يق الد تو .

10/24

14-53605

CEDAW/C/SWZ/Q/1-2/Add.1

العند ضد املرأة
 6 - 8ارجى تقدمي معلومات ع حجم م كلة العند ضد املرأة ،مبا

ذلك العند امل يل.

ا ـــا تقراـــر املراق ــــة الوطنيـــة اللــــاد كـــانون األئل/داســــمح  ،4163إق أن
 79املائة م حاالت إ اءة املعاملة امل لـ عنـ ا ئقعـمم ضـد نسـاء ،ئأن  81املائـة منـ ا
ئقع املنازل ،ئأن  81املائة م املعتدا كانوا جاال .ئ ـجه اإلاـذاء العـاطفي باعت ـا ه
ال كه الرئيسي إل اءة املعاملة حيُ بلممم نس ته  71املائة.
ــوازالند ،الــيت
ئت ــا الد ا ــة الوطنيــة املعنيــة بــالعند ضــد األطفــال ئال ــابات
مولتـ ا اليونيســيد عــام  ،4117إق أن نسـ ة انت ــا العنــد اينســي بـ النســاء الفتــة
العمراة م  63إق  42عاما قد ت ل  28املائة.
 4 - 8ارجــى تقــدمي معلومــات عـ عــدد (أيف املالجــ) املتاحــة( ،ايف أئامــر ا مااــة الــيت تلــد
نواا( ،جيف اصطوط الساىنة اليت مت إن اؤها.
(أيف املالج) املتاحة ال لد  -تدار ا كومة دا ا إلعادة تمهيـه األطفـال األاتـام،
ئتقوم أاضا بت ييد ملجم مانكاااين .ئهنا عدد م املالج) اململوكة للقطا اصـاص الـيت
تــــوفر الرعااــــة أاضــــا للنســــاء ئاألطفــــال ئلـــ الء دئ األاتــــام الــــيت ت ــ ـ د أشــــكاال مــ ـ
العند اينساين.
(ايف أئامر ا مااة اللاد ة ( نواا إن أمك يف :مستمدة م ا االت امل ل عن ا.
(جيف

ت مه اصطوط الساىنة اليت مت إن اؤها حىت اآلن ما الي:
• شرطة وازالند امللكية،
• ئزا ة التعليم ئالتد اا
• ئحدة مكافحة االجتا بال ر
• ىدمات اإلطفاء ئالطوا ت
• ئحدة اال تجابة ئالتمها للطوا ت
• فراق العمه السوازالندل املعة مبكافحة إ اءة املعاملة
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 3 - 8هه اتم تنسيق هذه اصدمات ئإتاحت ا على مدا الساعة؟ إذا كانمم اإلجابـة ”نعـم“ مـ
هي اي ة املسمجئلة ع ذلك؟
هــذه اصــدمات با ــتثناء ئزا ة التعلــيم متاحــة علــى مــدا الســاعة .ئتتــوق ا كومــة
ئاملنظمات نا ا كومية ذات الللة إدا ة هذه اصدمات.
ئتتــوق ا كومــة عمليــة التنســيق
ازدئاج اصدمات إق أدىن حد كك .

هــذا القطــا يعلــه فعــاال قــد اإلمكــان ،بتقليــه

 2 - 8هه اتلقى مقدمو اصدمات تد ا ا منتظما على مواج ة العند اينساين؟
اتلقى معظم مقدمي اصدمات تـد ا ا علـى مواج ـة العنـد اينسـاين كـي اتسـ يفـم
التعامه مع كه حالة م ا االت سا ـية .ئاقـدم كـه مـ ا كومـة ئال ـركاء مـ اعتمـع
املـدين الــدعم املســتمر هــذا ال ــمن ،ئاــتم تنظــيم التــد اا علــى اللــعيدا الــوطة ئالــدئيل
لت ــادل اصــحات .ئاقــوم كــه م ـ ا كومــة ئال ــركاء اإلمنــائي بــدئ ئيســي دعــم بنــاء
القد ات هذا اعال.
 5 - 8ما هي التدابا املتخذة لتجرمي االنتلاا

إطا الزئاج؟

جيرم م رئ قـانون ايـرائم اينسـية ئالعنـد املـ يل ،كمـا أقـره الحملـان ،االنتلـاا
إطا الزئاج (املادة 656يف.
 1 - 8ما هي التدابا املتخذة ملع اية م كلة انتلاا األطفال ئزنا ادا م اصطاة؟
عويمم هذه املسملة م رئ قانون ايـرائم اينسـية ئالعنـد املـ يل  -االنتلـاا
حتــمم املــادة  ،3ئزنــا ادــا م حتــمم املــادة  .2ئجيــرل حاليــا الفلــه هــذه القضــااا مبوجــا
القانون العام.
 7 - 8ما هي التدابا املتخذة م أجه إن اء ممج سات لرصد العند اينسي ئالعند امل يل؟
أن م مكتا نائا ئي الـوز اء ،مبسـاعدة تقنيـة مـ منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة
(اليونيســــيديف ،ئحــــدة ملراق ــــة العنــــد اينســــي ئاينســــاين ،تعمــــه ب ــــكه ئثيــــق مــــع
مقدمي اصدمات.
 8 - 8هه اعاجل م رئ قانون ايرائم اينسية ئالعند امل يل قضااا التحرش اينسي؟
عوجل موضو التحرش اينسي مبوجا املادة  28م م رئ قانون ايرائم اينسـية
ئالعند امل يل.
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االجتا بال ر ئا تماليفم

ال ماء

 6 - 9ارجى تقدمي معلومات ع حجم م كلة االجتا بال ر ،حيُ تفيد التقـا ار بـمن الدئلـة
الطرف امللد بلد من م ئمقلد ئع و ل الجتا بال ر.
مت اإلبــالع ع ـ أئق حــاالت االجتــا بال ــر عــام  ،4166بعــد ئقــمم قلــا م ـ
صــدئ قــانون (حظــريف االجتــا باألشــخاص ئ راــا األشــخاص لعــام  .4119ئمنــذ صــدئ
القــانون ،تعاملــمم ا كومــة جبداــة شــدادة مــع مســملة االجتــا بال ــر ،ئأقامــمم ممج ســات
ئهياكه مـ أجـه معايـة هـذه امل ـكلة .ئقـد بلـ المـو األشـخاص الـذا مت اإلبـالع عـ
االجتا ام  31شخلا حىت اآلن .ئمت تسجيه الضحااا بوصف م م عااا أئنندا ئموزام يـق
ئنيجااا ئالل ئايفند .ئمعظم م مرئا ب كه عابر طراق م إق جنـوا أفراقيـا .ئاكـون
الضــحااا عــادة م ـ الــذكو الــذا اتــاجر اــم ال ــتماليفم العمــه؛ ئاتــاجر عــادة بالنســاء
ألنــراأ اال ــتمالل اينســي .ئال تــزال قــد ة ممج ســات الدئلــة علــى تعقــا ئحتداــد هــذه
ا االت َّدئدة؛ ئتعتقد ا كومة أن عدد ا االت اليت ال ا ل عن ا أكح م ذلك بكثا.
 4 - 9ارجى ذكر التدابا املتخذة يمع ال يانات ئاإلحلـاءات ئالـحام الـيت توضـع ملكافحـة
االجتا بال ر ئال يما النساء ئالفتيات ،ئإلن اء هياكه م ق يه آلية اإلحالة لضحااا
االجتا بال ر.
وز/اوليه  ،4163أطلقمم ا كومة إطا ا ا تراتيجيا ئطنيا ئىطـة عمـه ملكافحـة
االجتا بال ر ئ راا ال ر الفترة  .4165-4163ئ أقامـمم ا كومـة ،هـذا اللـدد،
بالتعائن مع شركائ ا التنمية ،مكونـا ثيـا مـ شـمنه االضـطال بـدئ قيـادل عمليـات
مجع ال يانات ئإعداد التقا ار.
ئبميــة كفالــة اال ــتجابة الفعالــة ئاملنســقة تنســيقا جيــدا لالجتــا باألشــخاص ،قامــمم
ا كومة ب ن اء عدد م ايفياكه ،مبا ذلك على يه املثال ال ا لر فرقة عمه معنيـة مبنـع
االجتا بال ر ئ راا ال ر ،ئأمانة عامة ،ئى هـاتفي الـاين ملكافحـة االجتـا باألشـخاص.
ئتلتزم ا كومة بتعزاز هذه ايفياكه م أجه مكافحة االجتا باألشخاص بلو ة كلية ئبـمكح
قد كك م الفعالية.
ئقاممم ا كومة أاضا ب ن اء فراق لال تجابة للطوا ت.
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 3 - 9ما هي التدابا املتخذة لوقد توجيه اال امات املتعلقة بانت ا قوان ايفجـرة إق ضـحااا
االجتا بال ر؟
تع دت ا كومة مبواءمة اتلد القوان اليت تمجثر على االجتا بال ر .ئ تعـد توجـه
لضحااا االجتا بال ر ا امات تتعلق بانت ا قوان ايفجرة.
 2 - 9ارجى تقدمي معلومات مستكملة عـ التـدابا املتخـذة مـ أجـه ئضـع م ـا اع إلدىـال
تعداالت على قانون مكافحة االجتا لعام  4161يُ اسمح لضحااا االجتا األجانا
با لول على اإلقامة الدائمة.
جترو م ـائ ات حاليـا ال ـتعراأ حالـة القـانون ئإدىـال التعـداالت الالزمـة عليـه.
باإلضافة إق ذلك ـتجرو التقييمـات الالزمـة للمخـاطر ق ـه الترحيـه حـىت تـتمك ا كومـة
م اختاذ أفضه قرا منلد مع منح األئلواة القلوو للضحية هذا السياا.
 5 - 9مــا هــي التــدابا املتخــذة ملعايــة االجتــا بال ــر ،ال ــيما النســاء ئالفتيــات،
اصدمة املنازل الدئلة الطرف؟

حــاالت

اط ــق قــانون (حظــريف االجتــا باألشــخاص ئ راــا األشــخاص لعــام  ،4119إذا مت
اإلبالع ع حاالت م هذا الق يه ئ/أئ عرفمم حاالت م هذا الق يه .ئمثـة بـرام إعالميـة،
ئم اد ات لتوعية اعتمعات ادلية م أجه معاية هذه املسائه.
 - 61ال ماء
 6 - 61ارجــى تقــدمي معلومــات عـ التــدابا ادــددة املتخــذة مااــة النســاء العــامالت
م العند.

ال مــاء

ـوازالند .ئال تتماضـى الدئلـة عـ ا ـتخدام العنـد ضـد أل
ال ازال ال ماء الرما
مواط مبا ذلك النساء الال ميا ـ ال مـاء .ئاإلطـا القـانوين الـالزم موجـود للتعامـه مـع
مرتكيب ايرائم امل ل عن ا ئمالحقت م قضائيا.
 4 - 61مــا هــي التــدابا املتخــذة لــدحض التــذ بوجــود امــرأة ــا
قضااا االنتلاا مبوجا قانون يااة الفتاة ئاملرأة؟
للدفا

ال مــاء كم ــا مق ــول

اتستعان مالت للدعوة ئالتثقيد م أجه توعية ايم ـو ئايمعيـات القانونيـة بـمن
كــه امــرأة ،بمــض النظــر ع ـ م نت ـ ا أئ مركزهــا االجتمــاعي ،يفــا ا ــق حيــاة ىاليــة م ـ
العنــد .ئانــد ج هــذا املوضــو أاضــا حتــمم املــادة الفرعيــة  1-3مـ م ــرئ قــانون ايــرائم
اينسية ئالعند امل يل لعام .4163
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امل ا كة

ا ياة السيا ية ئا ياة العامة

 - 66التمثيه السيا ي
 6 - 66ارجى تقدمي معلومـات عـ عـدد النسـاء املنتخ ـات ئاملعييفنـات
األىاة اليت أجرامم أالول /تمح .4163

الحملـان

االنتخابـات

على الرنم كا بذلته ايماعات النسائية م ج ـود متضـافرة الـالاي الـدعوة ئتنظـيم
ا مالت ،تتنتخا لعضواة الحملان إال امرأة ئاحـدة ىـالل االنتخابـات العامـة الـيت أجراـمم
أالول /ـ تمح  .4163ئال اــمجثر نظـام التلــوامم علـى ميــول النـاى  .ف ــرف التلــوامم
اظه ملقى على الناى أنفس م .ئاتع ك النساء م التلوامم ألنفسـ أل ـ ا ـكّل
األنل ية مراكز التلوامم ئالدئائر االنتخابية .ئقد عييف جاللة امللك مسـوا الثالـُ الحقـا
ثــال نســاء الل ـ النــواا ليلــه المــو مقاعــده إق أ بعــة مـ مقاعــد اعلـ ال المــة
 15مقعدا.
ئعييف أعضاء الحملان املنتخ ون مخ نساء لعضـواة اللـ ال ـيوس مسـتوفيات بـذلك
المــو مــا اــتع بلونــه بالكامــه عمــال مبــا اــن عليــه الد ــتو  .ئعــييف جاللتــه مخـ نســاء
أىراات ليل ح عدده اإلمجـايل اللـ ال ـيوس ع ـر (61يف نسـاء مـ أصـه عـدد ككـ
قــد ه  31امــرأة .ئاــن الد ــتو بالفعــه علــى أن تتنتخــا أ بــع نســاء أىراــات مـ املنــاطق
األ بع حتدادا.
 4 - 66ارجــى توضــيح مــدو تــمثا نظــام ”تنخونــدال“ االنت خــاا الــذل حيظــر تم ــي
يا ية ،على ا نتخاا النساء ل مه مناصا يا ية.

أحــزاا

اكفه النظام االنتخاا السائد ،مـ حيـُ امل ـدأ ،فـتح بـاا امل ـا كة االنتخابـات
الوطنية للمواطن كافة .ئال تعود عدم م ـا كة النسـاء االنتخابـات إق النظـام االنتخـاا،
بــه إق ــواد الســلطة األبواــة ئالقوالــا النمطيــة االجتماعيــة  -الثقافيــة الــيت حتــد عمومــا مـ
اخنراط املرأة مجيع مناحي ا ياة العامة ئم ا كت ا في ا.
ئ وازالند ،تتعطـى املـرأة أ يـة بالمـة .فلـاح ة اياللـة ،امللكـة األم ،ت ـمه موقعـا
قياداـــا ا ـــتراتيجيا .ئ ـــياقات األ ـــرة ،لل نـــمم األئق ئايـــدات دئ أ ا ـــي اختـــاذ
القرا ات ئإصدا التوجي ات املسـائه األ ـراة .ئاـتع ئضـع ا ـتراتيجية الـال الـدعوة
ئإ اء ا مالت االنتخابية على مسا تعزاز ثيه املرأة الحملان.
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 3 - 66ارجــى تقــدمي معلومــات عـ التــدابا ادــددة الــيت جيــرل اختاذهــا لضــمان ثيــه املــر أة
هيتــات صــنع القــرا ات الــايلا ا يــاة العامــة ئاص اصــة علــى حــد ــواء ،ئال ــيما
فيمــا اتعلــق باصدمــة املدنيــة ،ئاملنظمــات الدئليــة ،ئا كومــات علــى اللــعيد ادلــي،
ئالسلطة القضائية ،ئشركات القطا اصاص.
تعكــد ا كومــة علــى ئضــع ا ــتراتيجية ئطنيــة مل ــا كة املــرأة ا يــاة السيا ــية
ئصــنع القــرا ات ،ئكــذلك ا ــتراتيجية تتعلــق مبجــال الــدعوة .ئ ي ـكّه ذلــك أداة أ ا ــية
تتستخدم للدعوة إق زاادة مستواات م ا كة املرأة ئ ثيل ا مجيع القطاعات .ئ الوقـمم
الــراه  ،جتــرل مجيــع التعيينــات ئمــائد اصدمــة العامــة بنــا سء علــى عمليــة تنافســية ئشــفافة،
تستند إق ايدا ة ئالكفـاءة .نـا أن مـ املسـلّم بـه أنـه اـتع بـذل املزاـد مـ اي ـود لتعزاـز
ئإتاحة التمثيه املتسائل للمرأة اتلد القطاعـات ،مبـا ذلـك القطـا اصـاص ،علـى ـو
ما ت ييفنه األ قام التالية.
الوز اء  5 -نساء ئ  61جال

-6

الل

-4

مد اء عامون للوزا ات  3 -نساء ئ  61جال

-3

ئكالء مد اء عام للوزا ات  61 -نساء ئ  63جال

-2

املنظمات الدئلية (السفراءيف  3 -نساء ئ  64جال

-5

اإلدا ات اإلقليميــة  -متــدارة إقليميــة ئاحــدة ئ  3جــال (أئل امــرأة تتعــييف
مدارة إقليمية عام 4163يف

-1

مومفو التعليم اإلقليميون  3 -نساء ئ جه ئاحد

-7

ك ا مفت ي املدا

-8

املفت ون اإلقليميون  67 -امرأة ئ  63جال

-9

 496 -امرأة ئ  539جال

ؤ اء املدا

 - 61اعال

ا ُملدتنية 69 -

 66 -امرأة ئ  8جال

املائة م النساء ئ 86

املائة م الرجال

 - 66اللجنة االنتخابية  -امرأة ئاحدة ئ  3جال
 - 64ينة حقوا اإلنسان  3 -نساء ئ جتالن
 - 63اللجان العامة  5 -نساء ئ  7جال
- 62
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 - 65ـلك القضـاء (قضــاة اللـلحيف 3775
م الرجال

املائـة مـ النسـاء ئ 1475

املائـة

 - 61ك ـــا املســـمجئل ا كـــومي اآلىـــرا كاملـــدارا ئك ـــا االقتلـــادا -
 65امرأة
 - 67النســـاء مـــ أصـــحاا امل ـــا اع اللـــماة ئاملتو ـــطة ئال المـــة اللـــمر -
 651امرأة
ال ركات اصاصة
’‘6

اإلدا ة46 :

املائة م اإلنا ئ 79

اإلدا ة69 :

’‘4

الال

’‘3

ك ــا املــومف التنفيــذا 41 :
م الذكو .

املائة م الذكو

املائة م اإلنا ئ 86

املائة م الذكو

املائــة مـ اإلنــا ئ 81

املائــة

اينسية
 - 64اينسية
 6 - 64ارجــى تقــدمي معلومــات ع ـ التــدابا ايــا ل اختاذهــا لتنقــيح الد ــتو ئقــانون اينســية
ا دف إدىال تعداالت على األحكام التمييزاـة الـيت نـع انتقـال اينسـية مـ املواطنـات
السوازالنداات إق أبنائ إذا كان آباؤهم م األجانا.
ال توجـــد أاـــة ىطــ لتعـــداه الد ـــتو ئقـــانون اينســـية
امل ائ ات جا اة ب من قانون اينسية.

هـــذا اللـــدد .نـــا أن

 4 - 64ما هي التدابا ايا ل اختاذها لس قانون اتنظّم حلول الرجال األجانا املتـزئج مـ
نساء وازالنداات على اينسية لكي اتس للسوازالنداات التمتع قـوق علـى قـدم
املسائاة مع السوازالندا املتزئج م أجن يات ئالذا حتلـه زئجـا م علـى اينسـية
تلقائيا عند الزئاج؟
حيــق للرجــال األجانــا املقــيم
جنسية وازالند ئا لول علي ا على الدئام.
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 3 - 64ارجى تقـدمي معلومـات عـ التـدابا املتخـذة للحـد مـ ىطـر أن الـ ح هـمجالء األطفـال
عدميي اينسية عندما ال اعترف ام آباؤهم.
ميك ـ للمــرأة
القيام بذلك.

ــوازالند تســجيه أبنائ ــا حتــمم امس ــا العــائلي إذا تع ـذّ علــى األا

التعليم
 6 - 63ارجـــى توضـــيح التـــدابا الـــيت جيـــرل اختاذهـــا لزاـــادة عـــدد النسـ ـ اء الالئـــي اد ـ ـ
املواد العلمية.
ئضــــعمم ئزا ة التعلــــيم ئالتــــد اا منــ ـ جا للمــــدا االبتدائيــــة ا ــــمه العلــــوم
ئالرااضيات كمواد إلزامية .ئت مه يا ة القطا اليت مت إقرا ها عـام  4161تكنولوجيـا
املعلومــات .ئباإلضــافة إق ذلــك ،أقامــمم الــوزا ة شــراكات ثنائيــة ترمــي إق ــ يف برنــام
متطوع م آ ـيا جتـرل ا ـتعا م
إ شادل الال تكنولوجيا املعلومات مب ا كة مد
م ا كومات املعنية لدعم برنام ا تيعاا تكنولوجيا املعلومات ئالعلـوم ئالرااضـيات .نـا
أن الـوزا ة بلـدد اختــاذ التـدابا الالزمـة لضــمان أن تتـابع الفتيـات هــذه املـواد الد ا ـية لكــي
ال اظه هذا األمر مسملة م مسائه السيا ة العامة .ئتعكد ا كومة أاضا على ئضع بـرام
لتحس ايفياكه األ ا ية ملدا املناطق الرافية م أجه زاادة فرص ا لول على التعليم.
 4 - 63ارجــى أاضــا توضــيح أثــر هــذه اصيــا ات التعليميــة علــى املــرأة
املطاف ،ئال يما فيما اتعلق بالتمييز امل ة.

الــال العمــه

ااــة

م املتوقع أن تفضي هـذه التطـو ات ايداـدة إق نـوات إجيابيـة أكثـر فـوال للفتيـات
ئال ابات ،ئم مث إتاحة ىيا ات م نية ئئميفية أفضه يف  .ئعلـى ـو مـا أشـا إليـه تقراـرا
وازالند األئل ئالثاين املقدم إق اللجنة مبوجا اتفاقية القضاء على التمييز ضد املـرأة ،فـ ن
عدم ا تيعاا الفتيات ئال ـابات للعلـوم ئالرااضـيات علـى مسـتوو املـدا مبعـدالت عاليـة
اقويفأ فرص حلويف على املسـا ات الوميفيـة الـيت تعتـح مـ نـا املـملوف أن ت ـمل ا نسـاء
ئهي أاضا أفضه أجرا.
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 3 - 63مـــا هـــي التـــدابا الـــيت جيـــرل اختاذهـــا لتحسـ ـ
قطا التعليم؟

ثيـــه املـــرأة

املناصـــا اإلدا اـــة

تعمه ئزا ة التعليم ئالتد اا الوقـمم الـراه علـى ئضـع ا ـتراتيجية لزاـادة ثيـه
املناصا اإلدا اة على النحو امل أدناه:

املرأة

• ت مه امرأة منلا مدار ئزا ة التعليم ئالتد اا.
• عينمم حكومـة ـوازالند ثـال أىلـائيات تربواـات ئأىلـائي تربـول ئاحـد علـى
اللـــعيد اإلقليمـــي؛ ئ  66امـــرأة ئ  8جـــال مناصـــا ك ـــا مفت ـــي املـــدا ؛
ئ  67امرأة ئ  63جال مناصا مفت إقليمي ؛ ئ  496امـرأة ئ  539جـال
مناصا مدارل مدا .
 2 - 63إق أل ح ـديف ــعمم الدئلــة الطــرف إق التلــدل للقوالــا النمطيــة اينســانية ئالعنــد
اينساين السياقات التعليمية؟
اترجى مطالعة العدد  4-2أعاله هذا اللدد .ئأصد ت الوزا ة أاضا بيـا ان يا ـة
عامة ت جيفع فيه اإلقال ع ا تخدام العقاا ال ـدين املـدا  .ئهـي تعمـه مـع ”صـندئا
إنقاذ الطفولة“ لتد اا مدارل ئمفت ي املدا م أجه ت ـجيع م علـى ا ـتخدام أ ـلوا
التمداا اإلجياا مجيع املدا  .ئارمي ذلك املسعى إق أن اتلمى ااة املطـاف ا ـتخدام
العقــاا ال ــدين بالكامــه .ئاــتم اإلبــالع ع ـ مجيــع املســائه املتلــلة بــالعند اينســاين إلدا ة
التوجيــه ئاإل شــاد .ئجتــرل عمليــات التحقيــق ئتتخــذ اإلجــراءات التمدا يــة حــق املخــالف
ئفقا لذلك بنا سء على ما اتتوصيفه إليه م ا ـتنتاجات .ئ ا ـاالت الـيت اـتم في ـا اإلبـالع عـ
مســملة مــا إق َّكمــة قانونيــة ،حتيل ـ ا ادكمــة إق نظــام العدالــة الختــاذ مــا الــزم ب ــم ا م ـ
إجراءات.

العمه
 - 62األجو ئاال تحقاقات
 6 - 62ارجى تقدمي معلومات ع النطـاا الكامـه للتـدابا الـيت جيـرل اختاذهـا لسـد الفجـوة
األجو ب اينس ئالتلدل للتمييز الوميفي ب الرجه ئاملرأة العمه.
ال ا ـــجع قـــانون العمـــه ئ يا ـــات ا كومـــة علـــى الفـــرئا األجـــو  .فجميـــع
تلــنيفات الومــائد تســتند إق الكفــاءات ئامل ــا ات الالزم ـة .ئتس ـلّم ا كومــة بمنــه ميك ـ
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بذل املزاد م اي ود لتنظيم ئتعزاـز تنفيـذ ذلـك القـانون علـى املسـتوو الـوطة ئال ـيما
القطا اصاص.
 4 - 62ما هي التدابا املتخذة لزاادة عمه املرأة
أجو أفضه؟

الاالت العمه نا التقليداة ئاملدفوعـة عنـ ا

بدأت املساعي

الثانواة ئاالبتدائية.

هذا اللدد على مستوو املدا

 3 - 62ارجى ذكر التدابا املتخذة إلزالة ا ـواجز الـيت تعـوا حلـول املـرأة علـى ا ـتحقاقات
العمــــه ،مثــــه لــــزئم إدالء النســــاء املتزئجــــات مبقتضــــى القــــان ون العــــر ب ــ ـ ادة
إث ات لزئاج .
ال توجد أاة متطل ات مسية تقتضـي مـ املـرأة تقـدمي شـ ادة زئاج ك ث ـات لزئاج ـا
لكي اتس يفا ا لول على ا تحقاقات العمه .إال أنه الزم أن اديل الرجه ئاملـرأة علـى حـد
واء ب كه م أشكال إث ات ايفواـة عنـد املطال ـة باال ـتحقاقات .ئقـد تيسيفـر ذلـك إق حـد
ك ا بمن أص ح معظم مواطة وازالند اآلن حيملون بطاقات هواة ئطنية ،ئهي أاضـا مق ولـة
لــذلك المــرأ .ئ ا ــاالت الــيت تقتضــي في ــا ممج ســة مــا اإلدالء مبــا اث ــمم هواــة ال ــخ
املعة ،جيوز أاضا اإلدالء ب قرا كتاا م فو بيم  .ئاتطيفق ذلك يااة لألصول املعنية.
 2 - 62ارجى ذكر التدابا املتخـذة ملعايـة قيـام األقـا ا رمـان املـرأة مـ ا ـتحقاقات العمـه
عند ئفاة الزئج.
ال توجد الوقمم الراه أل تـدابا ىاصـة للتعامـه مـع قيـام األقـا ا رمـان املـرأة
م ا تحقاق ات العمه عند ئفاة الزئج .ئكقاعـدة عامـة ،تعـرأ املسـملة علـى ئـي ادكمـة
العليا لينظر في ا؛ ئمع أن مساعي النسـاء لالنتلـاف تلـطدم بقيـود اجتماعيـة ئثقافيـة اتلفـة
عند يوئ إق نظام اداكم ،ف ن العداد من مـا زلـ اقـدم الطعـون ضـد األقـا ا الـذا
اقومــون رمــا مـ ا ـتحقاقات العمــه امل ــرئعة .ئاضــطلع العداــد مـ منظمــات اعتمــع
املدين أاضا بتثقيد ايم و با تمرا مبـا ألفـراده مـ حقـوا فيمـا اتعلـق بـاملاا ئالت ـجيع
على صيانة الوصااا.
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 - 65تط يق القانون
 6 - 65ارجــى تقــدمي معلومــات عـ التــدابا الــيت جيــرل اختاذهــا إلنفــاذ قــوان العمــه؛ ئخباصــة
فيما اتعلق ب جازة األمومة لكفالة ا تفادة النسـاء العـامالت القطـاع العـام ئاصـاص
م ا تحقاقات إجازة األمومة على قدم املسائاة.
تتتيفخــذ أل تــدابا َّــددة إلنفــاذ تط يــق قــانون العمــه علــى إجــازة األمومــة .ئجتــرل
ا كومة ئالنقابات العمالية ئالقطا اصاص م ائ ات تتعلق مبراجعة قانون العمالة.
 4 - 65اترجى تقدمي آىر ما ا تجد م معلومات عما إذا مت إن اء صندئا ا تحقاقات التـمم
ضد ال طالة الذل اقتترى إطا م رئ قانون العمالة ،ئالـذل اسـعى إق ضـمان دفـع
كامه اال تحقاقات ىالل إجازة األمومة.
بل ـ إن ــاء إدا ة الضــمان االجتمــاعي مرحلــة متقدمــة ئ ــيتوقّد ت ــميه صــندئا
ا تحقاقات التمم ضد ال طالة على إقرا م رئ قانون الضمان االجتماعي الوطة.

اللحة
 - 61الوفيات النفا ية ئئفيات الر ضاع
 6 - 61ارجــى تقــدمي معلومــات ع ـ اال ــتراتيجيات ئالــحام املعمــول اــا للتلــدل ال تفــا
معدالت الوفيات النفا ية ئئفيات الر ضيفع.
نتقّحمم اصطة اال تراتيجية الوطنيـة لقطـا اللـحة للفتـرة  .4163-4118ئت ـمه
اصطة اال تراتيجية ايدادة للفترة  4168-4163ا ـتراتيجيات للتخفيـد ئالتكامـه تـرد
اصطة السـابقة .ئمـ التحسـينات الـيت تضـمنت ا اصطـة ايداـدة مـا الـي ‘6’ :إن ـاء فراـق
معة با ـتعراأ الوفيـات النفا ـية ،ئتتسـتخدم ا ـتنتاجاته حتسـ تقـدمي اصـدمات انطالقـا
كا حيتدد م ثمرات اتلفة؛ ئ ’ ‘4إن اء ينة معنية باملعلومات ئاملسـاءلة ألنـراأ ا ـتراتيجية
ه تنسيق ختلي املوا د للحة األم ئالطفه ئالوليد.
اللحة لعام  4163تنظر
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الرعااـة
 4 - 61ارجى توضيح أشكال التدىه ادددة اليت ا تتحدثمم ملعايـة م ـكلة الـنق
السابقة للوالدة ضوء الد ا ة الـيت أجراـمم الفتـرة  4117 - 4111ئالـيت ت ـا
التقــدارات الــوا دة في ــا إق أن نسـ ة النســاء اللــوا بــدت علــي أعــراأ مضــاعفات
ا مه ئمت إبالن بتلك املضاعفات ال تتجـائز  52املائـة ،ئأن نسـ ة النسـاء الالئـي
ىضع لفح بدين ت ل و  78املائة فق .
حكومــة كلكــة ــوازالند ملتزمــة بضــمان تقــدمي عااــة صــحية عاليــة جــودة يميــع
املواطن ئا د م الوفيات النفا ية النامجة ع مضاعفات ا مه ئالوالدة .فقد حتسيفـ األداء
على صعيد بعض املمجشرات مثه زاا ة ملحات ما ق ه الوالدة ،ئتوفا قابالت ماهرات أثنـاء
الوالدة ،ئالتوليد املرافق اصاصة بذلك ،ئا د م انتقال العدئو م األم إق الطفه.
• ت ل نس ة زاا ة ملحات ما ق ه الوالدة للمرة األئق 97
نس ة توفا القابالت املاهرات أثناء الوالدة إق  84املائة؛
• ت ل نس ة الوالدة

مرافق التوليد اآلن 81

املائة،

حـ ا تفعـمم

املائة؛

• اخنفضمم نس ة انتقال العدئو م األم إق الطفه
أقه م  4املائة.

الفترة مـا بـ  1ئ  8أ ـابيع إق

ئ وازالند هي م ال لدان القليلة اليت بدأت يلـة التعجيـه خبفـض ئفيـات النفـا
ــوازالند ت ــرا األئل/أكتــوبر  4119أعقــاا االنطالقــة اإلقليميــة ملــة التعجيــه
أفراقيــا أاا /مــااو  4119ئذلــك مـ أجــه تكــوا ئعـي ئطــة
خبفــض ئفيــات النفــا
ئتع تة املوا د ئال ركاء على اللعيد ادلي لتوفا الرعااة اللحية لألام ات ئحـداثي الـوالدة،
أفراقيا.
يا مع الركائز السمم ملة التعجيه خبفض ئفيات النفا
ئأن ــمت ا كومــة أاضــا  5مرافــق بوصــف ا منــاذج ملراكــز التمييفــز الــال إدمــاج
التدىالت املتعلقة خبدمات اللحة اينسية ئاإل ابية/الوقااة م فائ نق املناعة ال راة.
 3 - 61ارجــى ذكــر التــدابا املتخــذة لســد الــنق
ايفجرة النازحة.

العــامل امل ــرة ،الــذل اعــزو جزئيــا إق

ا تقدام مـومف مـمجهل هـو عمليـة متواصـلة ئزا ة اللـحة إطـا ا ـتراتيجية
إدا ة املخــاطر .كمــا أن اللــيمة املنقحــة للخطــة اال ــتراتيجية الوطنيــة لقطــا اللــحة للفتــرة
 4168-4163تتضــم عنلــرا شــامال اضــم ئضــع منــ اج ئمعــااا للقــابالت تســتند إق
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موحــدة ع ـ العمــه اإلضــا  ،ئإن ــاء برنــام للتنــائا ئاإل شــاد.
يف
الكفــاءة ،ئتط يــق أجــو
ئجيرل تنفيذ ما ئ د أعاله با تثناء املن اج الد ا ي الذل ال ازال قيد اإلعداد.
 - 67معاية فائ نق

املناعة ال ر اة ئا تعمال ئ ائه منع ا مه

 6 - 67ارجى تقدمي معلومات ع التدابا املتخذة ملواج ـة ” زاـادة انت ـا فـائ نقـ املناعـة
ـ اإل ــاا“ ئَّدئداــة فــرص حلــول ا وامــه علــى ا لعــالج
ال ــراة ب ـ النســاء
املضاد للفائ ات العكو ة.
ثه م اد ة الوقااة م انتقـال فـائ نقـ املناعـة ال ـراة مـ األم إق الطفـه أحـد
التدىالت الرئيسية لتمتع ا وامه بلحة جيدة ئئضع مواليده نا ملـاب بفـائ نقـ
امل اد ة املكون م أ بعة عناصر.
املناعة ال راة ع طراق ات ا
ئقد ُأ ندت اصدمات ذات الطابع املركزل املتعلقـة مبنـع انتقـال اإلصـابة مـ األم إق
الطفـــه ،ئاإلصـــابات املنقولـــة عــ طراـــق االتلـــال اينســـي ،ئالعـــالج املضـــاد للفائ ـــات
العكو ة ،للعيادات الطرفية يُ أص ح استفيد من ا مـا الموعـه  88املائـة فيمـا تتلقـى
إطا ها  81املائة م ا وامه امللابات بفائ نق املناعة ال ـراة عالجـا ئقائيـا مضـادا
للفائ ات العكو ة.
• بلممم اآلن نس ة التمطيـة خبـدمات منـع انتقـال اإلصـابة بـالفائ مـ األم إق الطفـه
 88املائة حيُ تستفيد من ا معظم مرافق التوليد؛
• اقــدم ملــا نس ـ ته  71املائــة م ـ ا وامــه امللــابات بفــائ نق ـ
برنام العالج الوقائي الكامه مبضادات الفائ ات العكو ة.

املناعــة ال ــراة

ئلــذلك زادت فــرص ا لــول علــى العــالج الوقــائي ،حيــُ جيــرل اإل ــرا بــوتاة
تنفيذه با تمرا .
 4 - 67ارجى أاضا بيان التدابا املتخذة للتعامه مع عـدم ا ـتخدام النسـاء لو ـائه منـع ا مـه
بس ـ ا األعــراف االجتماعيــة ئالدانيــة الســائدة ،ئكــذلك التلــدل لأل ـ اا ايذ اــة
للتعرأ ل صابة ،م ق يه الوصم بالعا ئالتمييز.
أعادت وازالند حتداد ىدما ا الال الرعااة اللحية ادف ضمان تكامـه تنظـيم
األ ـرة مــع تــوفا اصـدمات املتعلقــة بفــائ نقـ املناعــة ال ــراة .ئالتزمـمم ا كومــة أاضــا
بتعزاــز برنــام اللــحة اينســية ئاإل ابيــة عـ طراــق انتــداا مــراهق ئمراعــاة املســائاة بـ
اينسـ ضـم مـومفي تنسـيق ىـدمات اللــحة اينسـية ئاإل ابيـة اـدف تنفيـذ ا ــتراتيجية
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الـال الرعااـة اللـحية
إشرا الرجه في ا .ئهنا ئثائق عمـه معمـول اـا لتوجيـه العـامل
لتقدمي اصدمات .ئقد بدأ العمه بتع تة اعتمعات ادليـة لمـرأ زاـادة اال ـتفادة مـ ىـدمات
تنظيم األ رة ئإشرا الرجه في ا.
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