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مالحظات
تشمل هذه الوثيقة إجابات مجهو اة الل الشعبية عـ قائمـة األ ـتلة املوجهـة إليهـا
يف آذا /ما س  4152م اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة التابعـة لممـم املتحـدة.
ئتتضــم ثةثــة أجــزاء :ايــزء األئل تــوا علــى إجابــات الكومــة املر زاــة لللـ ئايــزء
الثاين توا على إجابات حكومة منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصة ئايزء الثالث اتضـم
إجابات حكومة منطقة ما ائ اإلدا اة اخلاصة.
دئد الكومة اللينية على قائمة القضااا ئاأل تلة اليت طرحتها اللجنـة املعنيـة بالقضـاء
علــى التمييــز ضــد املــرأة التابعــة لممــم املتحــدة فيمــا اتعلــل بــالتقرار ايــامع للتقراــرا
الــدئ ا الســابع ئالثــام يمهو اــة الل ـ الشــعبية خبلــوت تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ايزء األئل
الكومة املر زاة يمهو اة الل الشعبية
التحفظ ئاإلعةنات
 - 5جاء تقدمي معلومات ع التدابري اخلاصة املتخذة لسحب التحفظ علـى الفقـرة 4
م املادة  55م االتفاقية املنطبل على منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصـة .ئارجـى أاضـا
إاضاح ما إذا ان م املتـوىى ا ـتعراا اإلعةنـات التفسـرياة بلـدد االتفاقيـة .ئارجـى
ــذلش شــرح يفيــة تــقثري تطبيــل اإلعةنــات التفســرياة علــى تنفيـ ذ االتفاقيــة يف املنطقــت
اإلدا ات اخلاصت .
إطا التشراعات ئالسيا ات ئمجع البيانات
 - 4جاء يف التقرار أن قرا تعدال قانون مجهو اة الل الشعبية بشقن محااة حقوق املـرأة
ئملــالها بــدأ ــراانن يف ــانون األئل/داســم  ،4111ئطُبقــمب جوجبــن عــدة أمــو منــها
”مبــدأ ال قضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة“ (الفقرتــان  54ئ  .)11ارجــى تقــدمي
معلومات عما إذا ان التعدال اتضم أاضا تع رافا للتمييز ضد املرأة اتمشى مع املادة  5مـ
االتفاقيــة الــيت تتضــم عناصــر عـ التمييــز املباشــر ئالتمييــز غــري املباشــر .ئإضــافة إ ذلــش،
ارجى بيان التدابري املتخذة لتعدال قـانون التمييـز علـى أ ـاس ايـنس يف هونـغ ونـغ ضـمانا
إلد اج التمييز غري املباشر ضم تعراف التمييز الوا د يف ذلش القانون؟
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الرد:
ال اتضم قانون محااة حقوق املرأة ئملالها بلـيتتن املعدلـة يف عـا  4111تعرافـا
حمددا للتمييز ضد املرأة .لك القـانون اعكـس مـ حيـث املبـدأ مقاصـد املـادة  5مـ االتفاقيـة
ئ ئحها ،ئانص على أن تتخـذ الدئلـة التـدابري الضـرئ اة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز
ضد املرأة ،ئأن للمرأة حقوقا مسائاة لقوق الرجل يف الياة السيا ـية ئاالقتلـاداة ئالثقافيـة
ئاالجتماعية ئاأل راة .ئيف ذات الوقمب ،حتمي الدئلة القوق ئامللاحل اليت تنفرد هبا املرأة.
 - 3مـــا هـــي تـــدابري اإلصـــةح املتخـــذة ملعايـــة التناقضـــا ت بـ ـ القـــانون التشـــراعي
ئالقانون العريف ئاملما ات اليت تنطوا علـى التمييـز ضـد النسـاء ئالفتيـات؟ جـاء بيـان
التدابري املتخذة إلد اج التمييز ب الطوائف الذا تواجهن نسـاء األقليـات اإلثنيـة يف إطـا
القوان ئالسيا ات.
الرد:
( )5ال اُعتــ القــانون العــريف ملــد ا مسيــا للتشــراع يف اللــ  ،ئليســمب هنــا
م ـ مث مســقلة تنــاق ب ـ القــانون التشــراعي ئالعــريف .إال أنــن يف املما ــة العمليــة ،ئنتيجــة
اخلضوع للمجتمع األبوا لردح طوال م الزم  ،ال زال بع األما اشهد مما ات متييزاة
حبــل املــرأة .ئمثــال لــذلش أن األعــرا ئالقواعــد القرئاــة املعمــول هبــا يف بعـ املنــاطل الرافيــة
ترف االعترا حبل املتزئجات يف اإلدا ة التعاقداة لم ا ،ئهو ما اشكل انتها ا للقانون.
ئإزاء هذه الالة ،تنص الفقرتان  4ئ  3مـ املـادة  42مـ القـانون األ ا ـي املتعلـل
بلجــان القــرئا بلــيتتن املعدلــة يف عــا  4151علــى أال لــالف ”ميثــاق مما ــة القــرئا
للحكـــم الـــذاو أئ األعــــرا ئالقواعـــد القرئاــــة أئ االلتزامـــات أئ القــــرا ات الـــيت تُتخــــذ
بعد مدائالت جمالس القرئا أئ م جانـب ممثلـي القـرئا  ،الد ـتو أئ القـوان أئ اللـوائ
أئ السيا ــات املعمــول هبــا يف الدئلــة أئ تتضــم عناصــر تنطــوا علــى انتــها مــا للقــرئا
مـ ـ حقـــوق مـ ـ قبيـــل حقـــوقهم الشخلـــية الديقراطيـــة القانونيـــة يف حيـــازة ممتلكـــات“
فــاذا ”تضــم ميثــاق مما ــة القــرئا للحكــم الــذاو ئتضــمنمب األعــرا ئالقواعــد القرئاــة
ئااللتزامــات ئالقــرا ات املتخــذة بعــد مــدائالت جمــالس القــرئا أئ ممثلــي القــرئا انتــها ا
للفقرة السابقة ،تطلب الكومة الشـعبية تلـحي هـذا االنتـها علـى مسـتود البلـدة أئ حمليـة
األقلية اإلثنية أئ املدانة ،حسب االقتضاء“.
ئتبــذل بعـ الكومــات اهليــة جهــودا نشــطة لتشــجيع مراجعــة األعــرا ئالقواعــد
القرئاــة ــعيا إ إزالــة أا عناصــر تنطــوا علــى متييــز جنســاين .ئعلــى ــبيل املثــال ،أجــرت
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مقاطعــــة هيلونــــغ جيــــانغ محلــــة يف افــــة قراهــــا لتنقــــي األعــــرا ئالقواعــــد القرئاــــة
مــ أجــل تطعيمهــا بقحكــا تتعلــل باملســائاة بــ اينســ  ،ئجــرت يف مدانــة دانــغ فينــغ
يف مقاطعـة هينـان مراجعـة  01يف املائـة مـ األعـرا ئالقواعـد يف القـرد التابعـة الىتلــات
املدانة ،ئنُشرت ئثيقـة توجيهيـة بعنـوان ” آ اء بشـقن تعزاـز املسـائاة بـ اينسـ عـ طراـل
تنقي األعرا ئالقواعد القرئاة“ ،فضة ع عدة ئثائل توجيهية أىرد.
( )4ئانص أحد املبادئ األ ا ية املشمولة بالد ـتو اللـيع علـى تسـائا مجيـع
ايماعــات اإلثنيــة ئئجــوب حمــر التمييــز حبــل أا منــها .ئاــنص قــانون االنتخابــات ئقــانون
التعلــيم ئقــانون تعزاــز العمــل ئقــوان صــينية أىــرد علــى حقــوق متســائاة للنســاء ئالرجــال
املنــتم ألقليــات إثنيــة .مــا اــنص قــانون محااــة حقــوق املــرأة ئملــالها علــى حمــر التمييــز
حبل النساء املنتميات إ افة اجملموعـات اإلثنيـة جـ يف ذلـش نسـاء األقليـات اإلثنيـة ،ئاـنص
علـى ئجــن اخللـوت علــى أن تر ــز الكومـة علــى تـد اب ئاىتيــا ــواد نسـائية مـ بـ
األقليات اإلثنية .ئانص القانون الوطع للحكـم الـذاو اإلقليمـي يف اللـ علـى قيـا األجهـزة
املسؤئلة ع اإلدا ة الذاتية يف مناطل الكم الذاو على اللـعيد الـوطع ،باالهتمـا بالتـد اب
ئالتطوار الوظيفي لشاغةت املناصـب الرمسيـة يف مجيـع املسـتواات ئاملتخللـات ئالتقنيـات
يف مجيع امله فيما ب األقليات اإلثنية .ئبتيـة ضـمان متتـع طـةب األقليـات اإلثنيـة جـ فـيهم
اإلناث حبل التعليم ،انص القانون أاضا على أن تقيم الدئلة مؤ سات للتعليم العـا لمقليـات
اإلثنية ئإعداد صفو د ا ية نماميـة ئدئ ات متهيداـة يف مؤ سـات التعلـيم العـا األىـرد
اكون االلتحاق فيها مقتلرا على طةب األقليات اإلثنية ،ئيكـ تطبيـل إجـراءات تسـتهد
اإللــاق املُســبل اــؤالء الطــةب بالوظــائف .ئاُطلــب إ مؤ ســات التعلــيم العــا ئمــدا س
التد اب املهع الثانواة عد التشدُّد حسب مقتضى الال يف شرئط ئمعااري االلتحاق بالنسـبة
للطةب املنـتم إ األقليـات اإلثنيـة مـا اُطلـب إليهـا أن تطبـل يا ـات تفضـيلية إضـافية
للمتقدم م طةب اجملموعات اإلثنية قليلة العدد.
ئتلـيغ الكومـة اللـينية قــوان ئ يا ـات للنـهوا جشــا ة املـرأة يف ا ـاذ القــرا
ئيف عمليــات اإلدا ة ئتعمــل م ـ أجــل حتســينها بلــو ة مســتمرة .ئتُبــذل ايهــود لتشــجع
أصحاب املللحة املعني على ا اذ تدابري تسـتهد زاـادة حلـة النائبـات يف اجمللـس الشـع
ئزاــادة عضــوات املــؤمتر اال تشــا ا السيا ــي الشــع ئاللجــان القرئاــة ئاللجــان اجملتمعيــة،
ئزاــادة نســبة املرشــحات م ـ ب ـ األقليــات اإلثنيــة .ئيف معــرا ا ــاذ قــرا ات مهمــة تتعلــل
باللــاحل العــا  ،جــا يف ذلــش قــرا ات تتعلــل حبقــوق املــرأة ئملــالها ،تُبــذل ايهــود مـ أجــل
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اإلنلات الكامل آل اء ئمقترحات نائبات اجمللـس الشـع ئعضـوات املـؤمتر السيا ـي الشـع
املنتميات إ األقليات اإلثنية ،ئعامة نساء هذه األقليات.
ئا ــذت الكومــة أاضــا جمموعــة م ـ التــدابري الشــاملة م ـ أجــل اإل ــراع بتطــوار
التعليم املتاح لمقليات اإلثنية عيا إ ضـمان القـوق الثقافيـة لنسـاء األقليـات اإلثنيـة ئمحااـة
حقه جوجب القانون يف تعلم لتات األقليات اإلثنية الةئـي انـتم إليهـا ئا ـتخدامها تابـة
ئشفاهة ئتطوارها.
 - 2اشــري التقراــر إ أن جملــس الدئلــة اعتمــد ىطــة العمــل الوطنيــة لقــوق اإلنســان
ع الفترة ( 4151 - 4110الفقرتان  42ئ  .)20فهـل أُجـرا تقيـيم شـامل ملـدد تـقثري
اخلطة على ايانب اينساين؟ ارجى أاضا تبيان ما إذا ان قد جـرد اعتمـاد ىطـة جداـدة
الحقــة يف هــذا اجملــال .ئيف حالــة ئجــود مثــل هــذه اخلطــة ايداــدة ،هــل ئعيــمب فيهــا
االحتياجات اخلاصة للجماعات اإلثنية ئمجاعات األقليـات؟ ئهـل هنـا مؤشـرات يف هـذا
اللــدد عـ صــد التقــد اهــرز؟ ئمــا هــي آليــات التنســيل املتاحـ ة يف جمــال مجــع البيانــات
ئتلنيفها ئتقييمها حسب اينس ئاإلثنية ئالدا ئاملوقع ،ئم أجـل ضـمان نـانس تلـش
البيانات ئموثوقيتها؟
الرد:
( )5أجرت الكومة اللينية يف عا  4155التقيـيم النـهائي خلطـة العمـل الوطنيـة
األئ لقــوق اإلنســان ( ،)4151-4110ئنشــرت تقراــر التقيــيم الــذا اشــتمل علــى فــرع
مســتقل اتعلــل حبقــوق املــرأة ىاصــة .ئأظهــرت نتــائ التقيــيم أن القــوق املتســائاة للمــرأة
يف املشا ة يف تسيري الدئلة ئالشؤئن االجتماعية ،ئحقها يف العمل ئيف اللول علـى ـبيل
متكافئ للموا د االقتلاداة مى حبمااة فعليـة مـا أظهـرت حتسُّـ ظـرئ تـوفري ىـدمات
اللــحة اإلبابيــة للمــرأة يف ـ اإلبــاب ،ئزاــادة توطيــد جهــود مكافحــة ا تكــاب العنــف
العائلي ضد املرأة.
( )4ئنشر جملس الدئلـة يف حزاران/اونيـن  4154ىطـة العمـل للـدئ ة ايداـدة،
أا ىطـة العمـل الوطنيـة لقـوق اإلنسـان ( .)4151-4154ئقـد للـمب اخلطـة الـيت تتنــائل
حقوق ايماعات اإلثنية ئتو امل االعتبا الحتياجاهتا اهددة العناصر التالية :محااـة حقهـا
املكفول بالقانون يف املشا ة املتسائاة يف تسيري الدئلة ئالشؤئن االجتماعيـة ئالتر يـز علـى
تد اب األقليات اإلثنيـة ئا ـتخدا مها اهتـا يميـع أنواعهـا ئ فالـة حقهـا يف ـبيل متكـافئ
للحلــول علــى اخلــدمات العامــة ئضــمان حقهــا يف التنميــة االقتلــاداة ئاإل ــراع بتطــوار
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التعليم املتاح اذه األقليات ئضمان حقوقها الثقافية ئمحااة حقها املكفول بالقـانون يف تعلـم
لتاهتا اخلاصة ئا تخدامها شفاهة ئ تابة ئتطوارها.
( )3ئتليغ ىطة العمل الوطنية ايدادة لقوق اإلنسان جمموعـة مـ املؤشـرات،
تنص مثة ئبشكل ئاض على أنن ”اتع ئجود امرأة ئاحدة علـى األقـل يف عضـواة قيـادات
اجملالس الشعبية ئالكومات ئاملؤمترات اال تشا اة السيا ية الشعبية على مسـتود املقاطعـات
ئالبلداات ،ئيف قيادات حكومات اهافمات“ ئأنن اتع حبلول عا ” 4151أن الـل عـدد
النســاء الةئــي اســتفدن م ـ برنــام تــقم األمهــات إ  511مليــون امــرأة“ .ئتــدعو ىطــة
العمل بشكل جلي إ تعزاز جهود ئضـع إحلـاءات جنسـانية ئحتسـ مجـع ئنشـر البيانـات
امللنفة حبسب نوع اينس .ئ ُلفـمب آليـة االجتماعـات املشـتر ة التابعـة خلطـة العمـل ،ئالـيت
تتــقلف ممــا اربــو علــى  11ئ الــة حكوميــة ،جســؤئلية اإلشــرا علــى تنفيــذ تلــف هــذه
املؤشرات ئتقييمها ضمانا التساق البيانات ئموثوقيتها.
اآللية الوطنية للنهوا باملرأة
 - 1جاء يف التقرار أن ينة العمل الوطنية املعنيـة بالطفـل ئاملـرأة ،ئهـي الو الـة املعنيـة
بالتنسيل يف جمـال تشـجيع املسـائاة بـ اينسـ ”شـهدت وـوا مسـتمرا يف عـدد املـوظف
ئأمــوال التشــتيل“ ئأن ”تلــش اآلليــة قــد ُعــززت“ (الفقرتــان  20ئ  .)21ارجــى تبيــان
التدابري املتخذة لضمان من هـذه اللجنـة الوالاـة الةزمـة ئمتكينـها مـ القيـا علـى النحـو
املةئـــم بانفـــاذ برنـــام تنميـــة املـــرأة اللـــينية (  )4141 - 4155ئالسيا ـــات األىـــرد
املتعلقة باملرأة.
الرد:
اــرأس ينــة العمــل الوطنيــة املعنيــة بالطفــل ئاملــرأة التابعــة جمللــس الدئلــة ،نائــب ئــيس
جملــس الدئلــة ،ئتتــقلف اللجنــة يف عضــواتها الراهنــة مـ  31منممــة تشــمل إدا ات حكوميــة
ئمنممات غري حكومية يثلها مسؤئلون على املستود الوزا ا أئ مسـتود س ـاء املنممـات
األعضاء .ئقد صاغمب مجيع هذه املنممات املها اهددة لكل منها ئ مسمب حدئد مسـؤئلياهتا
ئالتزاماهتا فيما اتلل حبمااـة حقـوق ئملـاحل املـرأة ئالطفـل ئتعزاـز وائهمـا ئتنفيـذ ال نـاجم
(أا ال نام الوطع لتنمية املرأة اللينية ئال نـام الـوطع لتنميـة الطفـل اللـيع) .ئقامـمب يف
مجيــع الكومــات الشــعبية يف املســتود الــذا اعلــو مســتود املقاطعــة بانشــاء يــان ئمكاتــب
مناظرة يف هذا اخللوت.
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• ئصاغمب اللجنة ئحسنمب لوائحها ئنممها املتعلقة بعقد االجتماعات ئتقدمي التقـا ار
ئالرصد ئالتقييم ئاإلشـرا ئالتوجيـن ئاالتلـال .ئتعقـد اللجنـة جلسـة عامـة ـنواا
ال ــتعراا العمــل املُنجــز علــى مــدا العــا الســابل ئئضــع اخلط ـ ئتوزاــع املهــا
خبلوت العمل يف العا ايا ا ئتُعقد م ئقمب آلىـر اجتماعـات تنسـيل فيمـا بـ
بع املنممـات األعضـاء ال تكشـا ُـبل تيسـري حـل بعـ املشـا ل البـا زة الـيت
تعترا النهوا باملرأة ئالطفل.
• ئانص ال نام الوطع لتنمية املرأة اللينية ( )4141-4155بشكل ئاضـ علـى أن
”جملس الدئلة ئيان العمل اهلية املعنية بالطفل ئاملـرأة يف مجيـع املسـتواات مسـؤئلة
ع تنميم ال نام ئتنسيقن ئتوجيهن ئاإلشـرا علـى تنفيـذه“ .ئقامـمب ينـة العمـل
الوطنية املعنية بالطفل ئاملرأة ،عمة ب نـام تنميـة املـرأة اللـينية ئىطـة توزاـع املهـا
فيما ب املنممات األعضاء ئاإلدا ات الكومية ذات الللة ،بلـياغة ئإصـدا ئثيقـة
تتضم شـرحا تفلـيليا ئتوزاعـا لمهـدا ئاملسـؤئليات فيمـا اتعلـل بتنفيـذ ال نـام
للــمب تعــي األهــدا ئاملســؤئليات ئ ليلــها بشــكل حمــدد فيمــا ب ـ املنممــات
األعضاء اخلمس ئالثةث إضـافة إ اإلدا ات الكوميـة العشـر ذات اللـلة ئتولـمب
ــل منممــة م ـ املنممــات األعضــاء أاضــا صــياغة ىططهــا م ـ أجــل االضــطةع
باألهدا ئامل سؤئليات املنوطـة هبـا يف إطـا اخلطـة .ئأنشـئ فراـل تـوجيهي ألغـراا
الرصد ئالتقييم م أجل متابعة ئتقيـيم تنفيـذ ال نـاجم اتبعـن فراقـان أحـدصا للرصـد
ئاآلىر للتقييم ئأُعد نما للمؤشرات اتعلل برصد ئتنفيـذ ال نـاجم ئجـرد نشـره،
مــا جــرد االضــطةع بعمليــة ــنواة للرصــد ئإجــراء تقيــيم ملنتلــف املــدة ئتقيــيم
ىتامي بشقن تنفيذ املؤشرات السبعة ئاخلمس اليت تتطي اجملاالت السـبعة اهـددة يف
ال نام الوطع لتنمية املرأة اللينية .ئع طرال تنفيذ مشا اع ئا اذ تـدابري ملمو ـة
حتقــل اللــواحل الفعليــة للمــرأة اللــينية ،أمكـ التوصــل إ حلــول ملشــا ل مستعلــية
ئيسية تواجهها املرأة .ئمـ ىـةل تـوفري توجيهـات ئتقـدمي عـرئا عمليـة ملشـا اع
ووذجية ئنرابية ئالتعراف بالتجا ب اييدة ئتعميمهـا ،أمكـ أاضـا النـهوا بتنفيـذ
برنام تنمية املرأة اللينية.
التدابري اخلاصة املؤقتة
 - 2اشـري التقراـر إ أن الدئلـة الطـر ا ـذت لسـ لة مـ التـدابري اخلاصـة املؤقتــة يف
جماالت عمل املرأة ئمشـا تها السيا ـية ئتـوفري الرعااـة اللـحية اـا بتيـة اإل ـراع بـوترية
املسائاة الفعلية ب الرجـال ئالنسـاء (الفقـرات  .)27 - 24فكيـف اُرصـد التقـد اهـرز يف
14-59315

7/74

CEDAW/C/CHN/Q/7-8/Add.1

التنفيذ؟ جاء تقدمي معلومات ع التدابري اخلاصة املتخذة ،جا يف ذلـش حتداـد اللـص الـيت
اُستهد هبا اإل راع بوترية املسائاة الفعلية ب الرجال ئالنساء جا اتفل مـع الفقـرة  5مـ
املادة  2م االتفاقية ئالتوصية العامة قم  41املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة.
الرد:
( )5متلش اللـ آليـة ىاصـة يمـع ئإدا ة املعلومـات ئمراقبـة نوعيتـها ئ صـدها
ئتقييمها تتو صد التقد اهرز يف التنفيذ بسُبل عدادة ،تشمل يف مجلة أمو  ،مجع البيانـات
يف الوقــمب املةئــم ئتقييمهــا ئالتفتــيت علــى دقتــها دئ اــا .ئيف ميــدان الرعااــة اللــحية ،تنفــذ
الكومة اللينية منذ عا  4110مشرئعا للخـدمات األ ا ـية يف جمـال اللـحة العامـة تقـد
جوجبــن مؤ ســات الرعااــة اللــحية علــى اللــعيد الشــع اخلــدمات اللــحية اجملانيــة لســكان
الضــر ئالراــف .ئحــت اآلن تضــاعف عــدد فتــات اخلــدمات املشــمولة بال نــام ليلــل إ
إحدد عشرة ىدمة ،يثل توفري الرعااة اللحية لممهات أحد عناصرها األ ا ية ئجيرا مـ
ىةلن حتدادا توفري الرعااة يف مرحل المـل املبكـرة ئالو ـيطة ئاملتـقىرة للحوامـل ئاألمهـات
ايدد ،حسب مقتضى الال ،ئإجراء زاا ات ما بعـد الوضـع ئالفحـص الطـ عقـب انقضـاء
 24اوما على ئالدة الطفل .ئتتحمل امليزانيـات الكوميـة يف مسـتواات تلفـة تكـاليف هـذه
اخلدمات .ئيف هنااة عا  4153بلـغ معـدل التتطيـة خبـدمات هـذا النمـا  7091يف املائـة مـ
الوامــل ئاألمهــات ايــدد .جيــرا صــد تنفيــذ ال نــام يمــع بيانــات إمجاليــة علــى اللــعيد
الوطع اتو النهوا هبا املر ـز الـوطع للمعلومـات اإلحلـائية مـ ناحيـة ،ئإجـراء عمليـات
نواة للتفتيت ئالتقييم تقو هبا أطرا ثالثة يف مقاطعات تا ة م ناحية أىـرد ،مـ أجـل
االخنراط ع قُرب مع مؤ سات الرعااة اللحية على اللعيد الشع للتيق م التقـد اهـرز
فعليا يف تنفيذ املشا اع.
( )4ئفيمــا اتعلــل بالتــدابري اخلاصــة املؤقتــة ،ا ــذت الكومــة اللــينية عــددا م ـ
التــدابري اهــددة لتشــجيع اىتيــا ئتعــي الكــواد النســائية .ئجيــرا أئال ،قبــل تشــكيل أفرقــة
القيادة اليت تسبل ل فترة عمل جدادة عقد حلقات د ا ية ئتوزاـع ئثـائل ئاقتـراح أهـدا
حمددة الىتيا ئتعي الكواد النسائية .ئ تـاج اقتـراح تشـكيل الفراـل القيـادا لفتـرة العمـل
ايدادة إقرا ه لضمان ا ـتيفاء االشـتراطات ذات اللـلة فيمـا اتعلـل باىتيـا ئتعـي الكـواد
النســـائية .مث جيــــرا ثانيــــا إد اج ذلـــش التشــــكيل يف عمليــــة للرصـــد اإلحلــــائي الســــنوا
ئاالضطةع بتحليل إحلائي دئ ا نوا للبيانات م أجـل تـدعيم تعـي الكـواد النسـائية
ا ـتنادا إ االناهـات الـيت تـنم عنـها البيانـات ئمـ ناحيـة ثالثـة جـرد إنشـاء نمـا ل بـة
السنوا ئآلية لةتلال يف جمال تد اب ئاىتيا الكواد النسـائية اُطلـب جقتضـاصا مـ مجيـع
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اهليات ئاإلدا ات الكومية تقدمي تقا ار نواة ع عملها يف هذا اخللوت ،ئاإلبة علـى
نطاق ئا ـع عـ حالـة التنفيـذ ،حـت يكـ تـوفري اإلشـرا ئالتوجيـن يف الوقـمب املةئـم علـى
مستود مجيع اهليات ئاإلدا ات حتسينا للتنفيذ.
ئتعلــل الكومــة اللــينية أصيــة فائقــة علــى مســقلة محااــة حقــوق األمومــة للعــامةت،
ئقامــمب منــذ مرحلــة مبكــرة م ـ نشــقة الل ـ الداثــة باصــدا قــوان ئلــوائ تتعلــل بتــقم
األمهــات .ئمــع التطــو ات ئالــتتريات الاصــلة علــى مــدد الوقــمب ،ا ــتطاعمب اللـ عمليــا
إنشــاء شــبكة تنميميــة لمااــة حقــوق املــرأة ئملــالها فيمــا اتعلــل باللــول علــى حقــوق
متسائاة يف العمل ئاإلباب ،تضمنمب قـانون محااـة حقـوق املـرأة ئملـالها ئقـانون الضـمان
االجتمــاعي ئاللــوائ اخلاصــة لضــمان محااــة املوظفــات ئالعــامةت ئالتــدابري املؤقتــة لتــقم
األمهات املوظفات ئالعامةت يف الشر ات ،ئ ود ذلـش مـ القـوان ئاللـوائ الـيت تسـهم
أاضا يف تعزاز مسائاة املرأة يف العمل ئتضم للعامةت الد األ ا ي لسُبل العـيت ئاللـحة
البدنية يف فترة ما قبل امليةد ئبعده.
ئحبلول هنااة عا  ،4153بلغ عدد املشـتر ات يف نمـا تـقم األمهـات علـى نطـاق
الل  522مليون موظفة ئعاملة .ئمتكّنـمب مجيـع اهليـات يف ـائر أاـاء اللـ مـ إحـراز
تقد عملي مستمر لتحس يا ـات تـقم األمهـات فيمـا اتلـل باجـازة الوضـع ئعـةئات
األمومــة ئا ــتحقاقات الرعااــة الطبيــة لكــي تضــم للنســاء العمــل ئحتمــي أح ـواا اللــحية،
ئذلــش بــالنص علــى عــد فــي األجــو ئالرئاتــب يف أثنــاء إجــازة الوضــع ئتتطيــة امــل
التكـاليف الطبيـة املتكبـدة يف أثنـاء عمليـة الـوالدة ،ئفقمـا اـرد يف الـنُمم التقمينيـة ذات اللــلة.
ئأد جـــمب الكومـــة اللـــينية األتعـــاب الطبيـــة لـــوالدة أطفـــال ـــكان املنـــاطل الضـــراة يف
املستشفيات ضم التتطية اليت اشملها صندئق التقم الط األ ا ي لسـكان الضـر ،بينمـا
تــوفر أمـ األمهــات لنســاء الراــف مـ ىــةل النمــا التعــائين ايداــد للرعااــة الطبيــة الرافيــة.
ئحبلول هنااة عـا  4153شـا فمب نسـبة مشـا ة ـكان الضـر ئالراـف يف برنـاجمي التـقم
الط بنوعين  01يف املائة.
القوالب النمطية ئاملما ات الضا ة
 - 2اذ ر التقرار أن الدئلة الطر ا ذت تدابري تثقيفية ئأهنا تُجـرا حتقيقـات بشـقن
حــاالت التعــر علــى نــوع ايــن لتــري األغــراا الطبيــة بتيــة مكافحــة القوالــب النمطيــة
العميقة ايذئ ع أدئا ئمسؤئليات النساء ئالرجال ئ اليت تعبـر عـ نفسـها يف شـواغل
تـنعكس يف تفضـيل األبنـاء الــذ و ممـا افضـي إ ا تفـاع عــدد املواليـد الـذ و عـ عــدد
املواليـــد اإلنـــاث ،ئاللجـــوء إ اإلجهـــاا االنتقـــائي غـــري القـــانوين بســـبب نـــوع ايـــن
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(الفقرة  .) 73ارجى بيان يفية صد ئإنفاذ قـوان مكافحـة اإلجهـاا االنتقـائي بسـبب
نوع اين ئالتعقيم القسرا ئئأد املواليد اإلناث؟ ئارجى أاضا بيان مـا إذا انـمب هنـا
ا ــتراتيجية أئ مبــاد ة شــاملة تســتهد القضــاء علــى التلــوار الســل للمــرأة يف ئ ــائ
اإلعة مجرد ئ يلة للمتعة اينسية ،ئ ال يما يف هونغ ونغ .ئارجـى ـذلش إاضـاح
التدابري املتخذة مل راج عة يا ة البيمب اللتري يف هونـغ ونـغ الـيت ـو ل لرجـال الشـعوب
األصلية ( دئن نسا ء هذه الشعوب) حل طلب إصـدا تـرىيص لبنـاء مسـك يف األ اضـي
ايدادة ( ،CEDAW/C/CHN/CO/6الفقرة .)37
الرد:
( )5بتيــة مكافحــة مما ــيت التعـــر علــى نــوع ايـــن لمغــراا غــري الطبيـــة
ئاإلجهاا االنتقـائي بسـبب نـوع ايـن (”املما ـتان غـري القـانونيت “) ،جـرد يف اللـ
ئضع النما القانوين ذا الللة ئحتسينن ئتكثيف عمليات التحقيـل ئتشـداد العقـاب سـبيل
مهم للحو مة الشاملة املتعلقة جسقلة اىـتةل معـدل مواليـد الـذ و إ املواليـد اإلنـاث .ئيف
الوقمب الراه تتضم عدة قوان ئلوائ منـها قـانون السـكان ئتنمـيم األ ـرة ئقـانون عااـة
صحة األ ئالطفل ئلوائ إدا ة اخلدمات التقنية يف جمال تنميم األ رة أحكاما ئاضـحة حتمـر
”املما ــت غــري القــانونيت ” .ئجي ـر القــانون اينــائي إهنــاء المــل علــى اــد أا شــخص
ال مل شهادة مما ة الطب ئاقو بدئن تلرا باجراء عملية إلهنـاء المـل ،ئاعتـ ه مـذنبا
يريــة ا تكــاب عمليــة غــري قانونيــة ملنــع المــل .ئيف عــا  ،4114أصــد ت اللجنــة الوطنيــة
للسكان ئتنميم األ رة ئئزا ة اللـحة ئاإلدا ة الكوميـة لمغذاـة ئالـدئاء األحكـا املتعلقـة
حبمر التعر على نوع اين لتري األغراا الطبية ئاإلجهـاا االصـطناعي االنتقـائي بسـبب
نــوع ايــن  .ئمنــذ ذلــش الوقــمب ،أد جــمب  42مقاطعــة (منــاطل ئبلــداات متمتعــة بــالكم
الذاو) املسؤئليات القانونية املتعلقة (”باملما ت غري القانونيت “) يف نممهـا اهليـة املتعلقـة
بالسـكان ئتنمــيم األ ـرة .ئأصــد ت  52مقاطعــة (منـاطل ئبلــداات متمتعـة بــالكم الــذاو)
تشراعات حملية أئ قواعد حكومية حملية لمر ”املما ت غري القانونيت “.
ئمــ أجــل صــد ئاإلشــرا علــى تنفيــذ القــوان ئاللــوائ ذات اللــلة ،ثّفــمب
الكومة اللينية جهود التوعية بالقوان ئاللوائ اليت حتمي حقوق املرأة ئالطفل ئملـالهما
ئحتمر ”املما ت غـري القـانونيت “ ـاعية إ زاـادة ئعـي النـاس يف هـذا اللـدد ئتشـجيع
مقائمتهم الطوعية الواعية ملثل هذه املما ات .ئعززت الكومة أاضـا املؤ سـات الـيت تـوفر
ىدمات الرعااة اللـحية ئتنمـيم األ ـرة ئحسـنمب إدا هتـا لعمليـة بيـع ئا ـتخدا أدئاـة إهنـاء
المل ،ما عمب إ تدعيم األىةقيات املهنية ئتعزاز التنميم الـذاو يف اللـناعة .ئأجراـمب
عمليات تفتيت مشتر ة إلنفاذ القانون ئمت تشتيل ىطوط هاتفية مباشـرة تقـد مكافـملت ملـ
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اُبلِّغ ع هذه املما ـات ،إضـافة إ فـرا عقوبـات شـدادة علـى مـرتك ”املما ـت غـري
القــانونيت “ ،ئفقــا للقــانون .ئجــرد يف ــياق أنشــطة التوعيــة ألغــراا البيــان العملــي إبــراز
حاالت تا ة ”للمما ت غري القانونيت “ ئتسلي الضوء عليهما.
( )4ئفيما اتعلل بالقضاء علـى التلـوار السـل للمـرأة يف ئ ـائ اإلعـة  ،جيـد
أئال التــذ ري بــقن القواعــد اإلدا اــة ئالقطاعيــة الناظمــة لقطــاع اإلذاعــة ئالتليفزاــون يف اللـ
تتضم بشكل ئاضـ تعليمـات بـقال اـرد يف التقـا ار اإلىبا اـة اإلذاعيـة ئالتليفزاونيـة ئمجيـع
ال ام التليفزاونيـة أا حمتـود اشـجع علـى اإلباحيـة أئ اهـ املـرأة أئ ييـز ضـدها أئ اسـخر
منـــها .ئيف حالـــة انتـــها هـــذه األحكـــا تطلـــب اإلدا ات الكوميـــة املختلـــة إ املؤ ســـة
اإلعةمية املعنية تلحي األىطاء ئحما بة املسؤئل  .ئثانيا ،توفر الل التـد اب املتخلـص
لللــحفي ئاملما ـ يف ئ ــائ اإلعــة لتثقــيفهم يف اجملــال اينســاين ئتلــحي فهمهــم
لقضااا املرأة .ئثالثا ،جيـرا إعطـاء املنممـات النسـواة دئ ا ـامة يف صـد ئ ـائ اإلعـة .
ئعلى بيل املثال ،أنشق االحتاد النسائي لعمو الل نماما لرصد اناهـات الـرأا العـا  ،ئيف
حالة ا تشا تلوار ل للمرأة يف ئ ائ اإلعة تُتخذ تدابري إلزالة تقثريه .ئ ابعـا ،اُقـد
الدعم لو ائ اإلعة للقيا بـدئ بنـاء يف تلـوار املـرأة بشـكل إجيـا ئىلـل صـو ة صـحية
إجيابيــة شــاملة ع ـ املــرأة اللــينية املعاصــرة .ئتبــث مؤ ســات اإلذاعــة ئالتليفزاــون ئئ ــائ
اإلعــة ايداــدة بشــكل فعلــي بــرام ئتقــا ار عــ املســائاة اينســانية .ئىامســا ،جيــرا
باال تعانة بالو ـائل القانونيـة ئاإلدا اـة ئاالقتلـاداة ئالتـدابري األىـرد ،ئعـ طراـل ئ ـائ
اإلعة  ،نشر الوعي على نطاق ئا ع ب عامة الناس بالسيا ـة الوطنيـة األ ا ـية الراميـة إ
حتقيل املسائاة ب الرجال ئالنساء .ئااد م ذلش هـو إشـاعة احتـرا املـرأة ئزاـادة الـوعي
بالتدابري اليت تتخذها الدئلة مبتتية منها ،يف مجلة أمـو  ،تعزاـز املسـائاة بـ اينسـ ئالقضـاء
على اللو النمطية للمرأة ئالتمييز ضدها ئتعزاز حقوق املرأة ئالطفـل ئملـالهما ئحمـر
اإلجهاا االنتقائي بسبب نوع ايـن ئمنـع المـل قسـرا ئئأد البنـات ،ئمـ أجـل مكافحـة
االنا بالنساء ئاألطفال.
العنف ضد املرأة
 - 7ارجى تقدمي معلومات ئبيانات إحلائية ع انتشا العنف ضـد املـرأة جـا يف ذلـش
العنف العائلي ،يف الدئلة الطر ئيف املنطقت اإلدا ات اخلاصت  .ئاشـري التقراـر إ أن
معمم املدن أقاممب مرا ز إاواء لتقدمي العةج الط ئالدعم ا لنفسي ئإعادة تقهيل النسـاء
ئاألطفال ضحااا العنف العائلي (الفقرتان  03ئ  .)01ارجـى تقـدمي معلومـات عـ عـدد
أما اإلاـواء املتاحـة ئىطـوط هواتـف االتلـال املباشـر اجملانيـة الـيت جـرد تشـتيلها اـذا
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التــرا  .ئارجــى تقــدمي آىــر املســتجدات يف مشــرئع قــانون العنــف العــائلي ،ئبيــان هــل
ات ضم مشـرئع القـانون إصـدا أئامـر حبمااـة الضـحااا ئمـا مـدد تـوافر ىـدمات الـدعم
ئنرمي االغتلاب الزئجي؟ ئارجى أاضـا تعـي التـدابري امللمو ـة املتخـذة حتسـينا ملقاضـاة
مرتك العنف العـائلي يف هونـغ ونـغ .ئعـةئة علـى ذلـش ،ارجـى بيـان التـدابري العمليـة
املتخذة ملكافحة تزااد عدد حاالت االغتلـاب ئالعنـف العـائلي يف ما ـائ .ئارجـى تقـدمي
معلومات ع التدابري املتخذة للتحقيل على ئجن السرعة يف حوادث العنف ضـد املـرأة يف
مرا ز االحتجاز ،إضافة إ بيان ما اتُخذ م تدابري ئقائية يف هذا اخللوت.
الرد:
( )5جيـــرا يف إطـــا النمـــا اإلحلـــائي ألجهـــزة األمــ العـــا بشـــقن البةغـــات
الشُرطّية تلنيف هـذه البةغـات بشـكل أئ ئفقـا لطبيعـة القضـااا حسـبما امهـر يف ئصـفها
املبدئي م دئن تطبيل مؤشر حمدد اتعلل حبوادث العنف العائلي .ئئفقا للد ا ة اال تقلـائية
الثالثة ع املر ز االجتمـاعي للمـرأة اللـينية ،تبلـغ النسـبة املتواـة لعـدد النسـاء ضـحااا العنـف
امل ـ علــى اــد أزئاجه ـ يف أا مرحلــة م ـ مراحــل الــزئاج  4292ئال توجــد إحلــاءات
تتعلل جدد انتشا االغتلاب.
( )4ئقد افتتحمب ئزا ة الشؤئن املدنية اللينية  4 512ىطا للـهواتف املباشـرة.
ئافتتحــمب املنممــات النســواة  54 377ىطــا هاتفيــا مباشــرا إضــافيا للتوعيــة حبقــوق املــرأة يف
أ ثر م  4 711مقاطعة .ئال توجد إحلاءات خبلوت العدد اإلمجا ملةجئ النساء.
( )3ئيف عـــا  ،4154أجـــرت ينـــة الشـــؤئن التشـــراعية التابعـــة للجنـــة الدائمـــة
للمجلــس الــوطع الشــع عرضــا/تقييما للتشــراع املتعلــل جكافحــة العنــف العــائلي .ئيف عــا
 4153أُد ج قــانون مكافحــة العنــف العــائلي يف اخلطــة التشــراعية للجنــة الدائمــة للمجلــس
الوطع الشع الثاين عشر الذا قر أن اقو جملس الدئلة باقتراح القانون للنمـر فيـن .ئجيـرا
يف الوقمب الراه مناقشة ئصياغة مشرئع قانون مكافحة العنف العائلي.
( )2ئحتتــر مرا ــز االحتجــاز اللــينية املعــااري الدئليــة لقــوق اإلنســان ئتنفــذ
بشكل صا اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الللة جا فيها اتفاقية األمـم املتحـدة للقضـاء علـى
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،ئتسبغ محااة املة على القوق ئامللاحل املشرئعة للمـرأة يف
مرا ز االحتجاز.
ئئفقا للوائح مراكز االحتجاز ئالقوان ئالقواعـد اإلدا اـة ذات اللـلة ،متـا س مرا ـز
االحتجاز نُهجا إدا اة مبنية على القانون ئالعلـم ئاللياقـة ،ئحتمـي السـةمة الشخلـية ئالقـوق
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ئامللاحل املشرئعة للمحتجزا حسبما اقتضـين القـانون ،ئحتتـر رامتـهم اإلنسـانية ئمتتنـع عـ
تعرضـــهم ل هانـــات أئ العقـــاب البـــدين أئ إ ـــاءة معاملـــة اهتجـــزا أئ حتـــرا اآلىـــرا أئ
السماح ام بعمـل ذلـش .ئنـرا اإلدا ة املباشـرة لشـؤئن اهتجـزا يف مرا ـز االحتجـاز علـى
اـد جـال الشـرطة املعيـن لـذلش التـرا ،ئاوضــعون هنـا لنمـا الرصـد األمـع الشـامل علــى
مدا الساعة مع االحتفاظ بقشرطة فيداو املراقبة ملدة  51اوما علـى األقـل ،ئجيـرا التعامـل مـع
املشا ل فو ا تشافها .ئتُحتجز النسـاء ئتـدا شـؤئهن يف مرا ـز االحتجـاز بشـكل منفلـل،
ئجيرا التفتيت البدين ئالتعامل املباشـر معهـ علـى اـد عناصـر شُـرطّية نسـائية .ئتتق ـد مرا ـز
االحتجــاز م ـ إمكانيــة تقــدمي اهتجــزا شــكائد يف توقيــمب مــؤات عنــدما اُقــد ئن تعــرا
حقوقهم القانونية لةنتها  .ئجيرا تر يب نُمم ل نذا يف غر االحتجـاز لـتمك اهتجـزا
م اإلبة ع حوادث التعرا لسوء املعاملـة أثنـاء ئقوعهـا ،ئيكـ للمحتجـزا أاضـا طلـب
االجتماع مـع مـدارا مرا ـز االحتجـاز أئ مـع مشـرف حمـددا أئ حمـام أئ أفـراد األ ـرة أئ
أا أشــخات آىــرا ذئا صــلة ل فــادة عمــا اتعرضــون لــن م ـ الــوادث .ئحتــرت مرا ــز
االحتجاز على تسهيل ُبل االطةع العا على عملها يف جمال إنفـاذ القـانون ،ئتقبـل اإلشـرا
االجتماعي .ما ضع لقيادة ئتوجيـن أجهـزة األمـ العـا األعلـى مسـتود ،جـا فيهـا اإلدا ات
الكوميــة الــيت تزئدهــا بقدلــة التشــتيل ،ئ ضــع أاضــا إلشــرا ئتفتــيت املكاتــب القانونيــة
ئمكاتــب التفتــيت التــقدا ئمكاتــب املراقبــة ئ ــواها م ـ ئحــدات التفتــيت ئاملراقبــة التابعــة
إلدا ات األم العا يف ل املستواات .ئعندما اُبلّغ أحد اهتجـزا عـ حادثـة أئ اوجـن اهتامـا
أئ اقـــد طلبــا إلعـــادة النمـــر اإلدا ا أئ اـــدىل يف عمليـــة للمقاضـــاة اإلدا اـــة ،يـــل مر ـــز
االحتجاز املعع املواد ذات اللـلة إ السـلطات املختلـة ىـةل  42ـاعة بـدئن فحـص هـذه
املواد أئ احتجازها.
 - 0جـاء يف التقراـر أنــن جـرد بشــكل فعـال تنفيــذ مشـرئع نــرا ارمـي إ مكافحــة
العنف العائلي ئاتضـم إنشـاء  24حمكمـة يف الدئلـة الطـر  ،ئأن املشـرئع حقـل نتـائ
ملحوظة (الفقرة  .) 02ارجـى تقـدمي معلومـات حمـددة عـ مـدد التـقثري الـذا حققـن هـذا
املشرئع التجرا ئبيان ما إذا انـمب هنـا ىطـ لتكـرا ه يف منـاطل أىـرد مـ الدئلـة
الطر  .ئارجى تقدمي معلومات إضافية ع الفجوات القائمـة يف اإلطـا املؤ سـي املطبـل
يف الدئلـة الطـر يف هـذا اللـدد ،ئاالقتراحـات اهــددة املطرئحـة للنمـر فيهـا أمـا ينــة
الشؤئن التشراعية ئبيان التقد اهرز حت اآلن.

14-59315

13/74

CEDAW/C/CHN/Q/7-8/Add.1

الرد:
أصد ت اهكمة العليـا يف أاا /مـااو  4117دليـل حما مـات قضـااا الزئجيـة املقرئنـة
با تكاب العنف العائلي (”الدليل“) .ئيف حزاران/اونين  ،4117دُش يف اها م على نطـاق
البلد مشرئع نرا للمحا مات املتعلقة بقضـااا الزئجيـة املنطواـة علـى العنـف العـائلي .ئيف
آذا /ما س  4154جرد تو يع املشرئع التجرا ليشمل جمال العدالة اينائية.
ئبممب ع هذا املشـرئع التجـرا نتـائ تبـدت بشـكل ئيسـي يف اجملـاالت التاليـة:
( )5إنشاء هيتـات متخللـة للتعامـل مـع هـذه النوعيـة مـ القضـااا :ففـي السـنوات األىـرية
جــرد يف عــدد م ـ اهــا م الشــعبية القــاد ة علــى اتبــاع هــذا النــه إنشــاء أفرقــة أئ تســمية
متخللـ للقيــا بشــكل ئدا بتنــائل ال اعــات الزئجيــة ئقضــااا األ ــرة املقترنــة با تكــاب
العنـف العــائلي حلــرا .ئ فلــمب حيثمــا أمكـ أن اكــون القضــاة املكلفــون هبــذه القضــااا ممـ
تلقـــوا تـــد ابا ىاصـــا علـــى التـــدىل يف قضـــااا العنـــف العـــائلي ( )4تعزاـــز محااـــة الســـةمة
الشخلية :حيث جيرا ابتداءً اهافمة على راة املعلومات املتعلقـة بسُـبل االتلـال بالضـحااا
ئإجراء حما مات غيابية م أجل محااة الضحااا ( )3إمكان إصدا األحكـا املتعلقـة بـقئامر
المااــة جوجــب القــانون بلــو ة آنيــة :فبعــد أن تتلقــى اهكمــة الشــعبية طلبــا اتعلــل حبمااــة
السـةمة الشخلـية ،تلـد حكمهــا عمومـا يف غضـون  27ــاعة .ئتمهـر اإلحلـاءات غــري
املكتملـ ة املنشـو ة أن اهـا م الـيت شــا مب يف املشـرئع التجـرا أصـد ت منـذ عــا 4117
ما اربـو علـى  111مـ هـذه األحكـا ( )2التوزاـع املعقـول لعـبء اإلثبـات :فبعـد أن اقـد
املدعي أدلة على ئقوع االنتها ئما تبعن م أضرا  ،ئحتداد املتهم مرتكـب اـذا االنتـها ،
انتقل عبء اإلثبات إ املتـهم .ئإذا اـتمك املتـهم مـ تقـدمي أدلـة مضـادة إلثبـات إنكـا ه
ا تكاب االنتها حمل النمر ،اكون بو ـع اهكمـة املضـي قُـدُما يف افتـراا أن املتـهم هـو مـ
ا تكب ايُر ئتقو باثبات ئقائع حدئث العنـف العـائلي .ئحسـبما تشـري هـذه اإلحلـاءات
غري املكتملة ،شهد بع اها م املشتر ة يف املشرئع التجرا زاـادة يف املعـدل العـا ل دانـة
با تكاب العنف العائلي م أقل م  7يف املائة إ ما اربو على  40يف املائـة يف عـا 4155
( )1التقســيم العــادل ملمتلكــات األ ــرة :حيــث تر ــز اهــا م الشــعبية عنــدما تقــر تقســيم
املمتلكات املشتر ة للمدعي ئاملتهم على اال تمسـا باملبـدأ املـذه األ ا ـي للمسـائاة بـ
اينس  .فيجرا أئال حتداد تعوا عادل لتوفري محااـة مسـائاة مللـاحل الطـر الـذا حتمـل
أ ـ قــد مـ عااــة األ ــرة ىــةل فتــرة الــزئاج .ئثانيــا ،ال بــد أن اســهم حكــم اهكمــة يف
مســاعدة املــرأة علــى البقــاء ئالنمــاء بعــد حــدئث الطــةق ( )2طلــب اهكمــة الشــعبية العليــا
للمحــا م املشــتر ة يف املشــرئع التجــرا القيــا قــد اإلمكــان باصــدا أمــر زجــرا جنــائي
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للمتهم با تكاب العنف العـائلي مـ أجـل تقليـل فرصـة ا تكـاب مزاـد مـ العنـف العـائلي أئ
القضاء على هذه الفرصة.
ئاتجن عدد اها م املشتر ة يف املشرئع التجرا إ التزااد حيـث انضـممب إ هـذا
املشرئع زهاء  445م اها م الشعبية .ئجيرا يف الوقمب ذاتـن با ـتمرا ترمجـة ئح الـدليل
ئمتطلباتن األ ا ية إ تشراعات ئئ قات قضائية حملية.
ئأمكـ يف الســنوات األىــرية إحــراز تقــد ملحــوظ يف العمــل املتعلــل جعايــة العنــف
العائلي يف الل  ،غري أنن ال ازال اتع مواجهة الكـثري مـ الفجـوات يف هـذا اجملـال .ئتعمـل
الل ـ اآلن علــى إصــدا قــانون مكافحــة العنــف العــائلي الــذا يتضــم أحكامــا خبلــوت
املسائل ذات الللة هبد التمك م إحراز قد أ م التقد اإلجيا يف هذا املضما .
االنا بالنساء ئا تتةا يف البتاء
 - 51ارجى توفري معلومات ع املستجدات يف مدد شيوع االنا بالبشـر يف افـة أاـاء
إقليم الدئلة الطر  .ئارجى توفري بيانـات ملـنفة حسـب نـوع ايـنس عـ االنـا بالبشـر
تشــمل عــدد الضــحااا ئالــاالت الــيت مت التحقيــل فيهــا ئمقاضــاة اينــاة ئإدانتــهم ئصــدئ
أح كا ضدهم ،ئاملساعدة املقدمة للضحااا جا فيها دُئ اإلاواء ئىدمات إعادة التقهيل الـيت
تتــاح اــم .ئاشــري التقراــر إ اعتمــاد ىطــة العمــل الوطنيــة لللـ املتعلقــة جكافحــة االنــا
بالنساء ئاألطفال (  )4154 - 4117ئقواعد تنفيذ هذه اخلطة (الفقرة  .)513ارجى بيان
ما إذا ان ق د مت إعداد ىطة عمل جدادة بعد تلش الفترة.
الرد:
( )5نمرت اها م يف مجيع أااء الل على مدد الفترة م العا  4117إ عـا
 4153ئأمتّــمب اها مــات فيمــا جمموعــن  0 231قضــية يــرائم االنــا بالنســاء ئاألطفــال،
ئأئقعمب ئفقا للقانون عقوبات حبل  52 525مذنبا .ئيف السنوات السمب األىرية طبقمب علـى
 17يف املائة م ايناة املدان باالنا بالبشـر أحكامـا بالسـج ترائحـمب بـ أ ثـر مـ ـس
نوات أئ السج مدد الياة.
ئحبلــول هنااــة عــا  ،4153مت إنشــاء مــا جمموعــن  5 705مر ــزا لنجــدة ئمســاعدة
املشــردا  ،ئ  422مر ــزا إلنقــاذ ئمحااــة القلــر ،ئ  4 574مؤ ســة عائيــة لتــوفري اللجــوء
املؤقــمب ئىــدمات إعــادة التقهيــل لضــحااا االنــا بالبشــر .ئإضــافة إ فالــة هــؤالء بالرعااــة
الســليمة ،عملــمب عــدة إدا ات معــا للجمــع ب ـ العمــل االجتمــاعي ئالعــةج النفســي ئالسُــبل
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املتخللــة األىــرد لتــوفري املشــو ة ئالــدعم النفســي للضــحااا ئتزئا ـدهم بالتوعيــة القانونيــة
ئالتــد اب علــى املهــا ات ئ ــود ذلــش مـ اخلــدمات مـ أجــل توعيــة ضــحااا االنــا بالبشــر
بالقوان ذات الللة ئحبقوقهم ئزاادة مها اهتم الياتية ،حسب االقتضاء.
( )4ئيف  4آذا /مــا س  ،4153ئعلــى أ ــاس تقيــيم أجــرا خلطــة العمــل الوطنيــة
للل ـ املتعلقــة جكافح ـة االنــا بالنســاء ئاألطفــال ( ،)4154 - 4117أصــد ت الكومــة
اللينية ىطة العمل الوطنية للل املتعلقة جكافحـة االنـا بالبشـر ( .)4141 - 4153ئمتثـل
اخلطة ئثيقة معيا اة للسيا ـات تسترشـد هبـا اللـ يف جهـود مكافحـة االنـا يف املسـتقبل،
ئحتدد اخلطة إجراءات ئتدابري بعينها يف ثري م امليادا جا فيها منع االنـا بالبشـر ئمكافحتـن
ئإنقــاذ ئمســاعدة ضــحااا االنــا بالبشــر ئحتسـ النمــا القــانون ئالنــهوا بالتعــائن الــدئ .
ئ و اؤدا ذلش إ هتيتة ظرئ يك فيها إلدا ات حكومية تلفة القيـا يهـود متضـافرة
للتلـــدا لةنـــا بالبشـــر بالتنســـيل ئالتعـــائن إحـــداها مـــع األىـــرد ،جشـــا ة مــ اجملتمـــع
بكافة أطيافن.
 - 55مـا هـي التــدابري املتخـذة لتنقــي تعراـف االنــا بالبشـر يف قــانون العقوبـات الــذا
اقتلر حاليـا علـى التعامـل مـع مما ـات االنـا بالبشـر بتـرا اال ـتتةل يف البتـاء دئن
أشكال االنا األىرد أئ ال سُخْرة؟ ئتشري الفقرة  551م التقراـر إ أن البتـاء مـا زال
غري قـانوين يف الدئلـة الطـر  .فريجـى إاضـاح التـدابري املتخـذة للـرد علـى الشـواغل الـيت
أبدهتا اللجنة م قبل ” إزاء ا تمرا تعرا البتااا ألثر غري متنا ب جر اء نرمي البتاء بدال
م مقاضاة القـوادا ئاملتجـرا هبـ ئإصـدا أحكـا ضـدهم“ (،CEDAW/C/CHN/CO/6
الفقرة  .)50ئتفيد بع التقا ار بقن البتااا يف هونغ ونغ اُجب رن علـى العمـل ئحيـدات
يف أما معزئلة ازاد فيها ىطر تعرضه ل اذاء ئاال تتةل بل ئتعر ضـه ل لعنـف علـى
اد الزبـائ ممـا قـد اـودا حبيـاهت بسـبب ئجـود أحكـا تشـراعية معينـة ( تشـراع ”أمـا
مما ــة الرذالــة“ ) .فمــا هــي التــدابري املتخــذة الــيت تكفــل تــوفري قــد أ ـ م ـ المااــة
للمشتتةت باينس؟ ارجى بيان األحكا املتاحة إلعادة تقهيل البتااا ئإعـادة إدمـاجه يف
اجملتمع ئى لوصا ع طرال توفري بل أىرد للرزق أمامه .
الرد:
( )5انص القانون اينائي يف الل على نرمي مجيع أشـكال االنـا بالبشـر مهمـا
ـــان غرضـــها ،ئال اقتلـــر علـــى االنـــا بالبشـــر بتـــرا اال ـــتتةل يف البتـــاء .ئجوجـــب
برئتو ول األمـم املتحـدة ملنـع ئقمـع ئمعاقبـة االنـا باألشـخات ئخباصـة النسـاء ئاألطفـال،
املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة ايريــة املنممــة ع ـ الوطنيــة (اُشــا إليــن فيمــا بعــد
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بال ئتو ول) ،اتضم تعراـف االنـا جـانب صـا اال ـتتةل ئاالنـا ئهـو مـا انـاظر نـرمي
اال تتةل ئنـرمي االنـا حسـبما او دصـا القـانون اينـائي .ئيف ىلـوت نـرمي اال ـتتةل،
تتضم أفعال اال تتةل الوا دة يف ال ئتو ول ،يف مجلة أمو  ،اال ـتتةل اينسـي ئالسُـخْرة
لترا أ ا ي هو البتاء .ئنر الل عمليا مجيع أشكال هـذا اال ـتتةل .فاملـادة  317مـ
القانون اينائي مثة تتضم أحكاما تتعلـل بتنمـيم البتـاء ئإجبـا شـخص علـى مما ـة البتـاء
ئاملســـاعدة يف تنمـــيم مما ـــة البتـــاء ئتـــنص املـــادة  422علـــى جريـــة السُـ ـخْرة ئنـــر
املادة  ) 5( 423تنميم بيع األعضـاء البشـراة .ئيف ىلـوت نـرمي االنـا  ،فقنـن باإلضـافة إ
الــنص يف القــانون اينــائي علــى جريــة االنــا بالنســاء ئاألطفــال ئجريــة اىتطــا األطفــال،
ئبتية ا تيعاب األحكا ذات اللـلة الـوا دة يف ال ئتو ـول ،تضـم التعـدال الثـام للقـانون
اينــائي اللــاد يف عــا  4155تنقيحــا للمــادة  )3( 317م ـ أجــل الــنص صــراحة علــى أن
ا تقدا األفراد ئنقلهم إ أشـخات اتولـون تنمـيم انضـمامهم إ شـبكات مما ـة البتـاء أئ
مساعدهتم بقا شكل آىر هو فعل اشكّل جريـة .ئعـةئة علـى ذلـش ،تُتيـر هـذه التعـداةت
جريــة التشــتيل ايـ ا علــى اــو مــا ئ دت يف األحكــا الســابقة للقــانون اينــائي إ جريــة
ملما ــة الســخرة ،ئتضــيف إليهــا أاضــا أحكامــا تعت ـ أن أفعــال ننيــد األشــخات ئنقلــهم
ئاألفعـال األىــرد املنطواــة علــى تقــدمي املســاعدة بتـرا إجبــا اآلىــرا علــى العمــل تشــكل
جرائم .ئأ فرت هـذه التعـداةت عـ نـرمي االنـا ألغـراا اال ـتتةل اينسـي ئألغـراا
سخْرة نريا ئاضحا ،حسبما تقتضين أحكا االتفاقيـة .ئمـ الضـرئ ا اإلشـا ة علـى ئجـن
ال ُ
اخللوت إ أن مجيع مما ات االنا بالنساء ئاألطفال ألغراا بيع الضحااا اُعاقـب عليهـا
جوجــب القــانون بوصــفها جــرائم لةنــا بالنســاء ئاألطفــال .أمــا مما ــات االنــا ألغــراا
إجراميــة أىــرد ،فيُعاقــب عليهــا نمــا العدالــة اينائيــة ئفقمــا حتــدده األحكــا العامــة للقــانون
اينائي الليع املتعلقة باألشكال املختلفة للجـرائم املشـتر ة ،ئجيـرا التعامـل معهـا باعتبا هـا
تواطؤا يف ا تكاب جرية.
( )4ئخبلوت نرمي البتاء ،اُةحظ أن البتاء غري جمـر بذاتـن يف القـانون اينـائي
جعىن أن البتااا ال ضـع للعقوبـة يف نمـا العدالـة اينائيـة اللـيع .ئاقتلـر القـانون اينـائي
علــى نــرمي عمليــات محــل األشــخات علــى مما ــة البتــاء ئاملســاعدة يف تنميمــن أئ إغــواء
األشــخات ملما ــة البتــاء أئ إاــواء أئ تســهيل البتــاء ئإغــواء الفتيــات علــى مما ــة البتــاء
ئاشــتتال األشــخات امللــاب بــقمراا تنتقــل باالتلــال اينســي جما ــة البتــاء .ئبعبــا ة
أىــرد ،تطبــل العقوبــات اينائيــة حلــرا علــى األشــخات الــذا اقومــون بتنمــيم البتــاء أئ
املساعدة يف تنميمن ئالقوادا ئالفتات اخلاصة األىرد م مما ي البتـاء الـذا اعلمـون أهنـم
ملابون بقمراا تنا لية ىطرية.
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 - 54ارجى بيان التدابري اليت جيرد ا اذها إلنشاء نمـا إحالـة فعـال يف إطـا إجـراءات
من مر ز الةجئ ئتـدابري تيسـ ري التعـر السـراع علـى ضـحااا االنـا بالبشـر يف ما ـائ
ئإحالتــهم إ ــلطات اللجــوء املختلــة .ئارجــى أاضــا بيــان التــدابري املتخــذة مل راجعــة
املما ــة اإلدا اــة املتعلقــة باحتجــاز القاصــرات غــري امللــحوبات الةئ ـي الــل إ هونــغ
ونغ بطرال ايو ئاُمنع م دىواا.
املشا ة يف الياة السيا ية ئالياة العامة
 - 53تشــري البيانــات الــوا دة يف التقراــر إ نقــص متثيــل النســاء يف اايتــات التشــراعية
ئمناصـــب ا ـــاذ القـــرا ئيف اايتـــة القضـــائية (الفقـــرات  .)535 - 542ارجـــى تـــوفري
معلومــات ع ـ التــدابري العمليــة ايــا ا ا اذهــا ،جــا يف ذلــش ع ـ طراــل التــدابري اخلاصــة
امل ؤقتة ،متاشيا مع الفقرة  5م املادة  2م االتفاقية ئالتوصـية العامـة قـم )4112 ( 41
املتعلقــة بالتــدابري اخلاصــة املؤقتــة ،هبــد زاــادة متثيــل املــرأة يف مجيــع هيتــات ا ــاذ القــرا
ئاايتــات التشــراعية علــى افــة املســتواات ئىاصــة يف يــان القــرئا فضــة ع ـ زاــادة
متثيله يف هونغ ونـغ ئما ـائ (الفقرتـان  542ئ  .)453ئارجـى بيـان التـدابري اهـددة
املطبقـــة ملعايـــة اخنفـــاا مشـــا ة نســـاء األقليـــات اإلثنيـــة ئالدانيـــة يف اليـــاة السيا ـــية
ئ الياة العامة.
الرد:
( )5ا ــذت الكومــة اللــينية عــدة تــدابري لكفالــة مشــا ة املــرأة املتكافتــة يف
الشؤئن السيا ـ ية .فهنـا أئال حلـة حمـددة موضـوعة اـذا التـرا .حيـث اتضـم ال نـام
الوطع لتنمية املرأة اللينية ( )4141-4155أهدافا ئاضـحة ملشـا ة املـرأة يف هيتـات ا ـاذ
القرا على ل املستواات .ئعندما جرد يف اآلئنة األىرية تشكيل أفرقة قياداـة جداـدة علـى
مستود الدئلة ،ئُضع شرط مسب ل اـنص بوضـوح علـى ضـرئ ة زاـادة حلـة املـرأة فيمـا بـ
نــواب املــؤمتر الــز ئاملــؤمتر الشــع ئأن تكــون هنــا نســبة متواــة حمــددة للنســاء يف عضــواة
املؤمتر اال تشا ا السيا ي الشع  .ئئُضع ثانيا ،عندما جرد تشـكيل أفرقـة القيـادة ايداـدة
على املستود اهلي ،شرط انص بوضوح على ضرئ ة ئجود ـاد نسـائي أئ أ ثـر يف أفرقـة
قيــادة ينــة الــزب ئاملــؤمتر الشــع ئالكومــة ئاجمللــس اال تشــا ا السيا ــي الشــع علــى
صعيدا اهافمة ئالبلداة ،ئيف أفرقة قيادة ينة الزب ئالكومة على صـعيد املقاطعـة ئهنـا
أاضا مطلب اتعلل بوجود حلة حمددة للنساء الةئي اشـتل مناصـب قياداـة يف الـزب ئبـ
املسؤئل الكومي على صعيد البلداة ئاملقاطعة ئما إ ذلـش .ئمـ حيـث املبـدأ ،ال توافـل
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السلطات األعلى ذات الللة على أا تشكل مقترح للفرال القيادا يف أا فترة عمل جداـدة
اذه األفرع إال إذا ا توىف الشرئط املوضوعة خبلـوت النسـبة املتواـة للكـواد النسـائية .ئإذا
تك هنا مرشحات حمليات منا بات يك ملء الشـاغر عـ طراـل تبـادل للمـوظف مـع
حمليـــات أىـــرد ،ئإذا حـــدثمب شـــواغر يف الكـــواد القياداـــة النســـائية ىـــةل فتـــرة تـــوليه
مسؤئليات املنلب تع ملء هذه الشواغر يف أقرب ئقمب .ئثالثا ،هنـا املطلـب املتعلـل بـقن
اتضـم نلـف أفرقــة القيـادة علــى األقـل متثـية للكــواد النسـائية يف مســتود اللجنـة املر زاــة
للحــزب ئأجهــزة الدئلــة ئالــوزا ات ئاللجان/اايتــات علــى املســتود الــوزا ا ،فضــة ع ـ
اللجــان الزبيــة ئاإلدا ات الكوميــة علــى صــعيد املقاطعــات .ئال بــد أاضــا أن تزاــد حلــة
ئظائف املرأة يف منلب املدار العا أئ املدار مقا نة بققراهن م الذ و يف املسـتود ذاتـن ،يف
أجهــزة الــزب ئيف اإلدا ات الكوميــة علــى مســتود البلــداات ئاهافمــات ئمــا اعلوهــا.
ئ ابعــا ،ال بــد أن تُعطــى املــرأة معاملــة تفضــيلية عنــد اىتيــا ئتعــي الكــواد  .ئعلــى ــبيل
املما ــة املســتقرة ،جيــرا عنــدما تتســائد مجيــع املــؤهةت ،تفضــيل املرشــحات يف االىتيــا
ئالتعي يف هذه الكواد  .ئيف عمليات االىتيـا ئاملنافسـات املفتوحـة لشـتل الوظـائف جيـرا
حسب االقتضاء ،حتداد عدد املناصب ئاللص اليت تُعي ابتداء للكواد النسـائية .ئىامسـا،
جيرا تعزاز إعداد موظفي الكواد االحتياطي لضمان اهافمـة علـى حلـة الكـواد النسـائية
املقر ة يف مجيع الرتب ،ئعلى عدد النساء املطلـوب يف الكـواد االحتياطيـة لقيـادات األجهـزة
الزبيــة ئاإلدا ات الكوميــة علــى مســتود اهافمــات ئالبلــداات ئاملقاطعــات .ئقــد زادت
حلــة شــاغةت هــذه الكــواد املشــا ات يف تلــف أنــواع دئ ات التــد اب علــى ــل
املستواات ،ئجيرا فت مزاد م الفرت أمامه للمشا ة يف اللقات التد ابية.
()4
القرئا .

ئتتخذ الل تدابري فعالة لضمان حتقيل النسبة املقـر ة لتمثيـل املـرأة يف يـان

فقئال ئضعمب أهدا ئمتطلبات ئاضحة يف هذا اخللوت .ئاقترح ال نـام الـوطع
لتنمية املرأة اللينية ( )4141-4155بقنن اتع حبلول عا ” 4141أن تكـون املـرأة شـاغلة
أل ثر م  31يف املائة م عضواة يـان القـرئا ئمـا ازاـد علـى  51يف املائـة مـ مـدارات
هــذه اللجــان“ .ئثانيــا جيــرا حتس ـ السيا ــات يف هــذا املضــما  .ففــي أاا /مــااو ،4153
أصد ت ئزا ة الشؤئن املدنية منشو ا خبلوت تـدابري انتخـاب يـان القـرئا  ،اـتع ئفقـا
اا ئجود حلة منا بة للمرشحات ”فاذا حتلل امرأة علـى األصـوات املطلوبـة عـ طراـل
عملية الترشـي املباشـر مـ جانـب القـرئا  ،جيـرا ترشـي الاصـةت علـى أعلـى عـدد مـ
األصــوات يف هــذه العمليــة“” .ئيف حالــة عــد بــاح املرشــحات يف الفــوز جنلــب ئــيس أئ
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نائب ئيس يان القرئا ئئُجدت نساء اتجائز عدد ما حققنـن مـ األصـوات نلـف عـدد
األصوات املُد هبا يف عملية االنتخاب ،تلب املرأة اليت حللمب على أعلى األصـوات بينـه
أئل م ـ اُعت ـ عضــوا منتخبــا ،مث جيــرا إدىــال األىراــات إ اللج ـان حبســب ترتيــب عــدد
األصوات اليت لل عليها ئإذا حتلل مرشحة على نلف عدد األصوات ،جيرا ننيـب
شـــاغر ئاحـــد إلجـــراء انتخابـــات منفلـــلة بشـــقنن إ أن اـــتم التوصـــل إ انتخـــاب امـــرأة
للمنلب“ .ئاُضطلع ثالثا ،ئبشكل ئا ع النطاق حبمةت للتوعية هبذه التدابري م أجل هتيتـة
أجــواء موائمــة ملشــا ة النســاء يف انتخابــات يــان القــرئا  .ئقــد مت االضــطةع جبــاد ات
تثقيفية متعددة األشكال با تخدا قنـوات متعـددة ئمنمـو ات متنوعـة مـ أجـل نشـر الـوعي
بقصيــة مشــا ة املــرأة يف األنشــطة السيا ــية الديقراطيــة علــى مســتود القراــة ئاإلقــرا التــا
بدئ ها الذا ال يك اال تتناء عنن يف التنمية االقتلاداة الرافية ئبنـاء ”الراـف ايداـد“ ئيف
إدا ة الشــؤئن القرئاــة ئهتيتــة البيتــة املؤاتيــة لزاــادة مشــا ة النســاء يف االنتخابــات .ئ ابعــا،
اُجــرا تكثيــف التــد اب لتحس ـ قــد ات املــرأة الرافيــة علــى املشــا ة الديقراطيــة .ئتُعقــد
حلقــات د ا ــية ”للمســؤئالت القرئاــات“ تتضــم ا ــتخدا االجتماعــات ســبيل لتــوفري
التد اب ئتوظيف ُبل فعالة أىرد تستهد تعزاز تد اب نساء الراف ئبـاألىص الكـواد
القياداة ئزاادة ئعي املرأة بالديقراطية ئبفرت املشا ة فضة ع اال تقاء املسـتمر بكفاءاهتـا
ئمها اهتــا .ئجيــرا يف الوقــمب ذاتــن تــوفري دئ ات د ا ــية مُعــدة ىليلــا م ـ حيــث اهتــود
ئاأل اليب لتلبية احتياجات العضوات ايدادات يف جمالس القرئا لكي تـتمكّ بسـرعة مـ
التمرس على الطرائل ئاملها ات الةزمة ل دا ة ئا ـاذ القـرا ات ئالتعامـل مـع افـة ايوانـب
األىــرد للشــؤئن القرئاــة .ئىامســا ،جيــرا حتس ـ ال ـنُمم ئاآلليــات ذات اللــلة لتشــجيع
مشــا ة املــرأة يف الكــم الــذاو للقــرد ،ئتتــاح التوجيهــات يف لقــاءات القــرئا ئلقــاءات
ايماعات القرئاـة ئاجتماعـات ممثلـي القـرئا ملسـاعدهتم علـى إشـرا املـرأة يف عمليـة ا ـاذ
القرا ئإدا ة الشؤئن الرافية ئاإلشرا عليها .ئاوجد يف الوقمب الراه مـا جمموعـن 49344
مليــون عضــوا يف يــان القــرئا منــهم  153 111امــرأة متــثل  4495يف املائــة م ـ العــدد
اإلمجا  .ئقد زادت إ  03922يف املائة النسبة املتواة للقرد اليت اوجـد هبـا متثيـل نسـائي يف
”ينتيها“ (اللجنة الفرعية للحزب ئينة القرئا ) ئيف بع املقاطعات توجـد يف ـل قراـة
امرأة يف أا م هات اللجنت  .ئعلى اللعيد الـوطع ،اوجـد مـا جمموعـن  220 111عضـو
يف يـان ـكان اجملتمعـات اهليـة منـهم  440 111امـرأة متـثل  2797يف املائـة مـ اإلمجـا
ئهو ما يثل زاادة ئاضحة يف عدد النساء املنتخبات مقا نة بالسنوات السابقة.
( )3ئا ــذت حكومــة الل ـ عــددا م ـ التــدابري الــيت تكفــل املشــا ة املتســائاة
لنساء األقليات اإلثنية يف الياة السيا ـية .فجـرد أئال ،تـدعيم التـد اب الـذا اـوفر للكـواد
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النسائية يف اجملموعات اإلثنية ،ئاىتيا نساء اجملموعـات اإلثنيـة املُـ زات لةلتحـاق بايامعـات
أئ مؤ سات التعليم األىرد لتوعيته ئتد ابه علـى تطـوار قـد اهت بشـكل شـامل ئتعزاـز
إمكانيــة مشــا ته يف الشــؤئن السيا ــية ،ئحــدثمب نتيجــة لــذلش زاــادة ملحوظــة يف عــدد
الكــواد النســائية الــيت تنتمــي إ اجملموعــات اإلثنيــة يف الل ـ  .ئثانيــا ،أصــد ت الكومــة
ال نام الوطع لتنمية املـرأة اللـينية ،الـذا ا ـتندت املقاطعـات ئاألقـاليم ئالبلـداات املتمتعـة
بالكم الذاو إلين يف صياغة براجمها اخلاصة يف جمال تنمية املرأة ،ممـا أ ـفر عـ زاـادة توضـي
أهدا محااة املشا ة السيا ية للنساء ج فيه نساء اجملموعات اإلثنية .ئثالثـا ،جـرد ا ـاذ
تدابري لتفضيل املرأة ف يما اتعلـل باىتيـا الكـواد القياداـة يف إطـا اجملموعـات اإلثنيـة ئجيـرا
على بيل املثال إعطاء املرأة أفضلية يف الترقية عندما تتسائد مؤهةهتا جـؤهةت الرجـل ،ئيف
عملية االىتيـا املفتـوح للكـواد القياداـة ،ننُّـب بعـ الوظـائف للمـرأة حلـرا .ئإذا أىـذنا
إقليم التيبـمب امل تمتـع بـالكم الـذاو مثـاال ،بـد أنـن حبلـول متوز/اوليـن  4153ـان يف اإلقلـيم
زهـاء  50 111امــرأة تعملـ يف ئظــائف اخلدمــة املدنيـة ئمتــثل  32920يف املائـة مـ إمجــا
العــامل يف جمــال اخلدمــة املدنيــة ئ انــمب املــرأة ممثيفلــة يف األفرقــة القياداــة للحــزب ئالكومــة
بنسبة  12952يف املائة على صـعيد املنطقـة املتمتعـة بـالكم الـذاو ،ئ  03942يف املائـة علـى
صــعيد اهافمــة ،ئ  05970يف املائــة علــى صــعيد املقاطعــة .ئعلــى مســتود املنــاطل املتمتعــة
بالكم الذاو أاضا ،بلغ عدد النساء شاغةت منلب نائـب املـؤمتر الشـع  512امـرأة متـثل
 43يف املائة م اإلمجا  ،ئ  531امرأة شاغلة ملنلب عضو يف املـؤمتر اال تشـا ا السيا ـي
الشع  ،متثل  45يف املائة م اإلمجا .
التعليم
 - 52جاء يف التقرار أنن أمك إحـراز تقـد ملحـوظ يف إزالـة التباانـات بـ اينسـ يف
مــرحليت التعلــيم االبتــدائي ئالثــانوا (الفقــرة  .)520ارجــى تقــدمي معلومــات عمــا جيــرد
ا اذه م تدابري لزاادة نسبة التحاق الفتيات باملستود ايامعي (الفقـرة  ،)511ئايهـود
املبذئلة للتتلب على قيود التحاق النساء بقـوات الـدفاع الـوطع ئاألمـ العـا  .ئحسـبما
جاء يف بعـ التقـا ار ،ىفّ ضـمب بعـ الكليـات يف الدئلـة الطـر الـد األدد لـد جات
اجتيــاز امتحانــات القبــول يف بعـ املــواد الد ا ــية ئطبقتــن علــى الــذ و فقـ  .فمــا هــي
التدابري املتخذة للحيلولة دئن تعرا املرشحات اذه الكليـات للتمييـز ضـده مـ جـراء
ذلش؟ جاء بيان التدابري اخلاصـة املتخـذة لزاـادة عـدد املعلمـات علـى مجيـع املسـتواات يف
قطــاع التعلــيم (الفقــرة  .)515ئارجــى أاضــا بيــان التــدابري املطبقــة لكفالــة تكــافؤ ُــبل
حلول األقليات غري الناطقة باللينية ئاألقليات الدانية على التعليم جـا يف ذلـش يف جمـا
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تعلــيم البــالت ئالد ا ــة غــري املتفرغــة .ئمــا هــي التــدابري املتخــذة ملعايــة ا تفــاع معــدل
التسرُّب م املدا س الثانواة ب أبناء األقليات العرقية ،ئىلوصـا الفتيـات؟ ارجـى أاضـا
تقــدمي معلومـــات عــ التـــدابري املتخـــذة إل د اج توعيــة مةئمـــة للعمــر بـــالقوق يف جمـــال
اللـــحة اينســـية ئاإلبابيـــة يف منـــاه الد ا ـــة ،جـــا ذلـــش التوعيـــة بالســـلو اينســـي
املتسم باملسؤئلية.
الرد:
( )5تلتــز الل ـ جبــدأا املســائاة ب ـ اينس ـ ئاملنافســة العادلــة يف االلتحــاق
بالتعليم العا  ،ئتطبل ئزا ة التعلـيم ضـمانات يف مجيـع جمـاالت طـي القيـد ئتلقـي طلبـات
املتقدم ئقبوام .ئيف عا  4153بلتـمب نسـبة النسـاء امللتحقـات حـداثا بايامعـات اللـينية
 1590يف املائــة م ـ اإلمجــا ئبلتــمب نســبة النس ـاء املقبــوالت يف مســتود الد ا ــات العليــا
 1194يف املائة يف اإلمجا .
ئاتوقف عدد الفتيات الةئي اُقـبل يف األ ادييـات العسـكراة ئمعاهـد الـدفاع الـوطع
على احتياجات وو القوات املسلحة ئترتيبات تزئادها بالعامل الذا اعكـس متطلباهتـا اخلاصـة
ئفقـــا للمهـــا الـــيت تضـــطلع هبــا .ئيف الســـنوات األىـــرية ئمـــع تطـــو املعـــدات ئزاـــادة عمـــل
اإلصةحات يف بنية القوات املسلحة ،بدأت بع ال ام الرئيسية يف األ ادييات العسكراة يف
قبول الطالبات الةئي ت عـي بعـد التخـرج لشـتل ئظـائف قياداـة يف املسـتود األئل .ئاقـع علـى
عاتل أجهزة األم العا إنفاذ القواعد ئاللوائ اإلدا اة ئإعمال إجراءات العدالة اينائيـة .ئتعـد
ليات األم العا ايهات الرئيسية لتعليم ئتد اب ى اء األم العا  ،ئحتتاج أن تبع ىططهـا
لقيد ئتد اب الطةب على أ اس املتطلبات ئاالحتياجات الوظيفية ألجهزة األم العا .
ئقــد حــدث أن انهــمب بع ـ الكليــات يف حــاالت معينــة إ فــي الــد األدد
لد جات قبول الطةب الذ و هبا بالنسبة لبع ال ام  ،غري أن ئزا ة التعلـيم حتمـر بشـكل
ئاض هذه املما ات يف الوقمب الاضر.
( )4ئاتُخذت عدة تدابري يف مجيع مستواات قطـاع التعلـيم مـ أجـل زاـادة نسـبة
املعلمـــات .فجـــرد أئال ،تـــوفري المااـــة لضـــمان لتمتـــع املعلمــ ئاملعلمـــات حبقـــوق العمـــل
املتسائاة .ئال اُسـم ألا مؤ سـات أئ منممـات تعليميـة يف ـياق عمليـات التعـي بـرف
توظيــف النســاء أئ ئضــع معــااري أعلــى لةلتحــاق تطبــل علــيه علــى أ ــاس جنســاين .ئثانيــا،
جــرد تنفيــذ يا ــة األجــر املتســائا ع ـ العمــل املتســائا بشــكل متكــافئ علــى املعلم ـ
ئاملعلمات .ئالقى النساء ئالرجال نفس املعاملة م ناحية ا ـتحقاقات اإل ـكان ئغريهـا مـ
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اال تحقاقات ،ئ ذلش م ناحية التعيينـات ئالترقيـات ئمـن األلقـاب الفنيـة ئاللـول علـى
املــؤهةت التقنيــة .ئثالثــا ،حتمــي الل ـ ــةمة ئصــحة املعلمــات يف مكــان العمــل جوجــب
القانون .ئ ابعا ،اتمتع املعلمون ئاملعلمات حبقوق متسـائاة يف الـتعلم ،ئتتـاح اـم علـى ـبيل
املثال بل متكافتة للحلول على مزاد م التد اب ئالتعلُّم املتواصل.
( )3ئاتُخذت تدابري لضمان توفري بيل متسائا للـول الطـةب غـري النـاطق
باللــينية علــى فــرت التعلــيم املتكافتــة .فــقئال قامــمب الكومــة اللــينية منــذ بــدء تنفيــذ قــانون
التعليم اإللزامي بليتتن املعدلة يف عا  ،4112بزاادة التموال يف هذا اجملال على او متواصـل
يف ل املسـتواات .ئعلـى ـبيل املثـال ،متـن الكومـة املر زاـة  411اـوان ـنواا للشـخص
اعانــة ــك لــتمك الطــةب الــرافي املنــتم إ أقليــات إثنيــة قليلــة العــدد مـ االلتحــاق
باملــدا س الداىليــة طــوال فتــرة التعلــيم اإللزامــي .ئتُتــاح لتةميــذ املــدا س االبتدائيــة ألبنــاء
املزا ع ئالرُعاة يف منطقة التبمب املتمتعة بالكم الـذاو ”ثةثـة ضـمانات“ (التتذاـة ئاإلقامـة
ئاللــواز املد ــية) مــا اتجــن مس ـتود التمواــل املخلــص اــا إ التزااــد امل ّطــرد .ئننــب
الكومــة املر زاــة أاضــا  41مليــون اــوان ــنواا لمــن ْ للتعلــيم اإللزامــي يف التبــمب ،جيــرا
صــدها للمســاعدة يف تتطيــة ملــرئفات املعيشــة للطــةب الفقــراء مـ منطقــة التبــمب املتمتعــة
بــالكم الــذاو الــذا التحقــون باملــدا س الداىليــة .ئثانيــا ،اُطلــب إ مجيــع املــدا س يف ــل
مناطل الكم الذاو اليت اتقلف تةميذها م أقليات إثنيـة يف األ ـاس ،اعتمـاد منـاه د ا ـية
ثنائيــة اللتــة حســب االقتضــاء ،هنــا بــالمرئ اهليــة .ئاطّبــل التعلــيم الثنــائي اللتــة للــاحل
 45جمموعـة إثنيـة يف اللـ ئاشــمل  40لتـة مكتوبـة لمقليـات اإلثنيــة .ئجيـرا يف ـل عــا
إصدا ما ازاد على  3 111نوع م الكتب املد ـية للتعلـيم االبتـدائي ئالثـانوا يف اللتـات
اإلثنية ئالل جممـوع مـا اُطبـع منـها إ  511مليـون نسـخة تفـي أ ا ـا باحتياجـات منـاه
التعليم الثنائي اللتة .ئأنشقت الكومة منحة ىاصة ”لتعلـيم األقليـات اإلثنيـة“ جيـرا متوالـها
مر زاـا ئتُسـتخد لتـد اب املعلمـ مـ األقليــات اإلثنيـة اجمليـدا يف التـد اس الثنـائي اللتــة.
ئثالثا ،جيرا تطبيل يا ات تفضيلية للقبول بالتعليم .فتم على بيل املثـال اعتمـاد يا ـات
تلفة تتعلل بااللتحاق بايامعـات العاداـة تشـمل مـثةُ فـي الـد األدد لـد جات القبـول
حسب مقتضى الال للاحل مرشـحي األقليـات اإلثنيـة ،أئ إضـافة نقـاط مزاـدة إ د جـاهتم،
ئمن أفضلية ملرشحي األقليـات اإلثنيـة يف ىطـ القيـد .ئا ـذت أاضـا لـنفس التـرا تـدابري
ىاصــة عداــدة تتضــم إنشــاء فلــول متهيداــة لةلتحــاق بــالتعليم ايــامعي تُخلــص لطــةب
األقليات اإلثنية ،ئفلول جامعية حلـراة لطـةب األقليـات اإلثنيـة ئبـرام للـة للطـةب
املوهوب املتفوق املنتم إ هذه األقليات ،ئئضع ىط للقيـد موجهـة حتداـدا للمرشـح
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الناطق بلتات األقليات اإلثنية ،تشمل حتداد حد أدد قـائم بذاتـن لـد جات قبـوام أئ تعـي
حلص للاحل مناطل األقليات اإلثنية.
( )2ئتطبل تدابري لتخفـي معـدل التسـرب مـ املـدا س املتو ـطة ئالثانواـة الـيت
التحل هبا طةب األقليات اإلثنية ،ئخباصـة الفتيـات .فقـد جـرد أئال ،زاـادة دئ الكومـات
على مجيع املستواات يف منع حدئث هذا التسرب ،ئإقـران ذلـش بنمـا للمُسـاءعلة عـ جهـود
مكافحة عمليات التسرب .ئثانيا ،نفذت الدئلة لسلة م املشا اع الرئيسية للتطوار الا ـم
للهيا ل األ ا ية للتعلـيم اإللزامـي يف منـاطل األقليـات اإلثنيـة ئهتيتـة ئحتسـ البيتـة التعليميـة
التمكينية .ئثالثا ،جيرا بشكل شامل إتاحة التعليم اإللزامي اجملـاين ،مـا جيـرا إعفـاء طـةب
الراــف ئالضــر املنتســب اــذا التعلــيم م ـ الر ــو التعليميــة ئ ــود ذلــش م ـ الر ــو ذات
ـو الكتـب ئمـن إعانـات
الللة ئإعفـاء طـةب الراـف يف مرحلـة التعلـيم اإللزامـي مـ
ل عاشـة يف املــدا س الداىليـة للطــةب املنــتم إ األ ـر اهرئمــة اقتلـاداا ئتزئاــد تةميــذ
املناطل الرافية اليت اتر ز فيهـا الفقـر املـدقع علـى نطـاق ئا ـع باإلعانـات التتذئاـة ئالتذائيـة.
ئ ابعــا ،تنفــذ الدئلــة يا ــات لتقــدمي املــن الد ا ــية لطــةب مرا ــز التعلــيم املهــع الثانواــة.
ئاُعفـى مجيــع طــةب الراــف ئالضــر امللتحقـون بــدئ ات د ا ــية ز اعيــة ئالطــةب املنتمــون
لم ر الفقرية م الر ـو الد ا ـية .ئىامسـا ،مت االضـطةع باصـةحات تعليميـة ئتد اسـية
تشــمل ا ــاذ تــدابري فعالــة ملســاعدة الطــةب الــذا اواجهــون صــعوبات يف عمليــة الــتعلم مــع
التر يز على فالة النمو اللحي لكل الطةب بدئن ا تثناء ،ئبـاألىص الفتيـات .ئ اد ـا،
جيرد تعزاز هن اإلدا ة العلمية :حيـث اُسـتخد النمـا الـوطع إلدا ة املعلومـات الطةبيـة يف
املدا س االبتدائيـة ئالثانواـة لرصـد اإلدا ة ئالر ـة اليوميـة لشـؤئن الطـةب مـ أجـل زاـادة
حتس العمل املتلل جكافحة تسرهبم ئاهافمة على بقائهم يف الد ا ة.
( )1اتُخذت تدابري لتضـم املنـاه التعليميـة املد ـية التوعيـة بـالقوق اللـحية
اينسية ئاإلبابية .فجرد أئال ،إصدا ئثائل للسيا ة لزاـادة التوجيهـات يف هـذا اجملـال .ئيف
عــا  4114أصــد ت ئزا ة التعلــيم املبــادئ التوجيهيــة للتوعيــة باللــحة النفســية يف املــدا س
االبتدائيـة ئالثانواــة ،الــذا جــرد تنقيحــن يف عــا  .4154ئيف عــا  4117أصــد ت املبــادئ
التوجيهية للتوعية اللحية يف املدا س االبتدائية ئالثانواة .ئجرد ثانيا ،إدمـاج حمتـود للتوعيـة
مةئــم للعمــر عــ القــوق اللــحية اينســية ئاإلبابيــة يف مجيــع املنــاه الد ا ــية املتعلقــة
جوضوعات األىةق ئالعلو ئاألحياء ئالتربية البدنية ئاللحة .ئمت ثالثا ،تـد اب املعلمـ يف
جمال التوعية اللحية ئشا اخل اء يف مجع مـواد إلعـداد لسـلة مـ تـب التوعيـة اللـحية
املوجهة للمعلم إضافة إ إعداد مواد تعليمية أىرد.
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العمل
 - 51افيــد التقراــر با ــتمرا التمييــز ب ـ اينس ـ ئ التفراــل ب ـ الــذ و ئاإلنــاث يف
العم ل ،ئافيد أاضا بقن نسبة برية م النسـاء مـا زلـ اـوظف يف القطاعـات غـري الرمسيـة
(الفقـــرة  .)520ئاشـــري التقراـــر ـــذلش إ أن ”بعـــ املؤ ســـات اللـــترية الجـــم
ئاملتو طة الجم ما زالمب تنتهش حقوق العمل ل لنساء العـامةت ئملـاله غـم تكـر ا
مطالبتــها حبمــر هــذه املما ــات“ (الفقــرة  .)520ارجــى تقــدمي معلومــات ع ـ التــدابري
امللمو ــة املتخــذة ل ســد الفجــوة املســتمرة يف أجــو اينس ـ ئمعايــة تفشــي التمييــز ب ـ
اينس ئالتفرال يف العمل ب الذ و ئاإلناث ئ التشراعات اليت تكفل التطبيل التـا
التقاعد ل لرجال ئالنسـاء
”ملبدأ تسائا األجر مقابل العمل املتسائا القيمة“ ئتوحيد
محااة مللاحل املرأة يف املعاش التقاعدا.
الرد:
( )5فيمــــا اتعلــــل بتقليــــل الفجــــوة اينســــانية يف األجــــر ئالتلــــدا للمســــقلة
األعــم املتعلقــة بــالتمييز ب ـ اينس ـ يف العمــل ،حتــدد ىطــة العمــل الوطنيــة لقــوق اإلنســان
( )4151-4154يف الفرع املتعلل ”حبقـوق املـرأة“ األهـدا املبتتـاة يف ـبيل القضـاء علـى
التمييــز اينســاين يف العمــل ئمحااــة تكــافؤ فرصــة املــرأة يف اللــول علــى املــوا د االقتلــاداة
ئحقها يف املشا ة يف التنمية االقتلاداة .ئاـنص قـانون العمـل ئقـانون تعزاـز العمـل ئقـانون
محااة حقوق املرأة ئملالها ،ئلفيف آىر مـ القـوان ئاللـوائ علـى حـل النسـاء ئالرجـال
املتسـائا يف العمــل .ئاكـرس قــانون تعزاـز العمــل الـذا بــدأ تنفيـذه يف  5ــانون الثاين/انــاار
 4117فلــة ملســقلة ”العدالــة يف العمــل“ اتضــم حمــرا للتمييــز بكافــة أشــكالن يف العمــل،
جا يف ذلش التمييز اينساين ،ئين العامل حقـا موازاـا للتقـد بالشـكائد ئمتثـل هـذه املـرة
األئ اليت تتحدد فيها ُـبُل االنتلـا القـانوين ضـد التمييـز يف العمـل .أمـا قـانون التقمينـات
االجتماعية الـذا بـدأ ـراانن يف  5متوز/اوليـن  4155فيتضـم الـنص ألئل مـرة علـى تـقم
األمهات ،ئاعزز بشدة املر ز القانوين اـذا التـقم يف ـلم القـوان ئازاـد مـ أثـره القـانوين
بالنسبة للمرأة.
• ئتوجــن الل ـ با ــتمرا املؤ ســات اململو ــة للدئلــة ئتطالبــها بتحقيــل املســائاة يف
التوظيف ئالقضاء على التمييز يف مما اهتا املتعلقة بادا ة املوا د البشراة ،جـا يف ذلـش
التمييز اينساين .ئعلى بيل املثال ،تُبـذل جهـود ـبرية يف ـياق ا ـتقدا املـوظف
العمومي لضمان التعامل مع الطلبات ئاالمتحانات بشكل علع ئمتكافئ ،مـع إاـةء
االهتمـا اخلــات لضـمان القــوق ئامللــاحل املشـرئعة للمتقــدمات فيمـا اتعلــل بتقــدمي
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الطلبــات ئايلـــوس لةمتحانـــات .ئتشـــري اإلحلــاءات إ أن نســـبة النســـاء الةئـــي
اُســتقدم للعمــل يف ئظــائف اخلدمــة املدنيــة م ـ جانــب إدا ات الكومــة املر زاــة
ئالسلطات اهلية اتجن إ التزااد املستمر منـذ عـا  .4155ئبالنسـبة للتعيينـات الـيت
تتم ع طرال االمتحانات اليت نراها املؤ سات العامة ،تنص األحكـا املؤقتـة املعنيـة
با ــتقدا املؤ ســات العامــة للمــوظف ع ـ طراــل املســابقات الــيت أصــد هتا ئزا ة
شؤئن العامل يف عا  ،4111ئاملنشو املتعلل بـاللوائ اإلضـافية خبلـوت املسـائل
املتللة با تقدا املؤ سات العامة للمـوظف عـ طراـل املسـابقات اللـاد ة يف عـا
 ،4151نلا صر ا على ضرئ ة أن تراعي املؤ سات العامـة يف عمليـات اال ـتقدا
عد ئضع أا شرئط متييزاة .ئبالنسـبة لة ـتقدا الـذا تؤداـن املؤ سـات اململو ـة
للدئلــة ،اطلــب جملــس الدئلــة بشــكل بــي أن جيــرا تعزاــز اإلشــرا علــى أنشــطة
اال ــتقدا الــيت نراهــا هــذه املؤ ســات ئتنفيــذ نمــا شــامل لة ــتقدا ع ـ طراــل
املسابقات اشمل تلف املستواات ئالفتات الوظيفية ،ئتلحي أا أئضـاع تنطـوا
على التمييز اينساين أئ أا صو أىرد م صو التمييز يف العمل دئوا إبطاء.
• ئتنخرط الل بشكل مكثف يف مبادالت ئأنشطة للتعائن على اللـعيد الـدئ مـ
أجـــل القضـــاء علـــى التمييـــز اينســـاين .ئتشـــا ئزا ة املـــوا د البشـــراة ئالضـــمان
االجتمــاعي ئاحتــاد نقابــات عمــال عمــو الل ـ ئاحتــاد أ بــاب العمــل يف الل ـ ،
بوصفهم يثلون الكومة ئالعمال ئجهات العمل يف الل  ،علـى التـوا  ،إضـافة إ
االحتاد النسائي لعمو الل يف اللجنة العاملة ملنممـة العمـل الدئليـة ” “5+3املعنيـة
جشــرئع املســائاة بـ اينسـ  ،مـ أجــل تعزاــز تنفيــذ اال ــتراتيجية اللــينية لتعمــيم
املسائاة اينسانية ئزاادة الفهم ئالوعي بايوانب املتلـلة بتحقيـل املسـائاة اينسـانية
لدد مجيع األطرا .
( )4ئفيما اتعلل بالقضاء على التفرال املهع ،فان هذا التفرال ال ازال قائمـا غـم
أن الل متكّنمب م إحراز تقد يف بيل القضاء علين .ئادلل علـى ذلـش زاـادة عـدد النسـاء
الةئي اقتحم صفو العمل الفع ،مجاالت ااند ة ،اليت ظلـمب ضـع يف السـابل ايمنـة
الرجال .ئمع اناه الل إ تطبيل يا ات تشجيع املسائاة ب اينسـ ئيف ظـل التحسـ
الاصل يف تعلـيم املـرأة ئزاـادة االنفتـاح االجتمـاعي ئالثقـايف تتجـن املـرأة بشـكل تـد جيي إ
حتطيم الدئد اينسانية التقليداة ئتقـتحم اومـا عـ اـو قطاعـات التقنيـات العاليـة ئالتقنيـات
ايدادة اليت ظلمب تقليداا يف قبضة الرجـال .ئا ـتطاع عـدد مـ النسـاء أن اتقلـد ئظـائف يف
بعـ ـ امليـــادا التكنولوجيـــة بالتـــة التقـــد مثـــل فيزاـــاء الطاقـــة العاليـــة ئااند ـــة الو اثيـــة
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ئاإللكترئنيــات الدقيقــة ئإطــةق الســواتل ئمــا إليهــا ئحقق ـ إبــازات متميــزة ال تقــل ع ـ
اإلبازات اليت ققها الرجال.
( )3ئخبلــوت الاجــة إ التعــبري التشــراعي ع ـ مفهــو املســائاة يف األجــر ب ـ
الرجال ئالنساء ع العمل املتسـائا القيمـة ،حتمـي الكومـة حـل املـرأة ئالرجـل يف اللـول
علــى أجــر متســائد عـ أداء نفــس العمــل .ئتوجــد أحكــا صــر ة يف الد ــتو ئقــانون العمــل
ئقانون عقود العمل ئقانون محااة املرأة ئملـالها ،فضـة عـ األحكـا اخلاصـة بشـقن محااـة
العمل للعامةت تتعلل باألجر املتسـائا مـع الرجـال عـ العمـل ذا القيمـة املتسـائاة .ئعلـى
صــعيد املما ــة ،تــنمم معمــم املؤ ســات أئضــاع العمــال فيهــا ئفقــا ألحكــا قــانون العمــل
ئقانون عقود العمل ئتعمل على أ اس نمـم موحـدة إ حـد ـبري إلدا ة األجـو تسـتند إ
اخللائص اليت تنفرد هبا األنشطة اليت تضطلع هبا هذه املؤ سـات أا أهنـا تعطـي أجـو ا ثابتـة
ع أداء الوظيفة (ئهو ما اعع عد التمييز ب العـامل حبسـب نـوع ايـنس ،بـل ئضـع أجـر
ثابــمب لكــل ئظيفــة حبيــث لــل الرجــال ئالنســاء الــذا اــؤدئن نفــس الوظيفــة علــى أجــو
متطابقة مع تقييم أدائهم با تخدا نفس املعااري) .م هنا ،اعكس أا فـرق يف أجـو الرجـال
ئالنساء الذا اشتلون نفس الوظائف عوامل أىرد منها أ ا ـا اىـتة مسـتود التحلـيل
التعليمي ئاخل ة العملية ئاألداء الوظيفي ئعناصر أىرد ،مع ا تبعاد العنلر اينساين بشـكل
مُطلل ئمعىن ذلش أاضـا أن نمـا تسـائا األجـر بـ الرجـال ئالنسـاء عـ العمـل املتسـائا
القيمة انطبل بشكل فعال .ئ ـتعمل حكومـة اللـ يف املسـتقبل بعزيـة أ يـدة علـى تشـجيع
التفائا ايماعي بشقن األجو م أجل متك العامل م املشا ة الكاملة يف ا ـاذ القـرا
املتعلل بتوزاع األجر داىل املؤ سات ضـمانا للتمتـع الكامـل حبـل الرجـل ئاملـرأة يف اللـول
علــى األجــر املتســائا عـ العمــل املتســائا القيمــة .ئُتـزئد املؤ ســات بتوجيهــات مـ أجــل
صياغة لوائ للعمل تتوافل مع اإلجراءات القانونية ذات اللـلة ئحتسـ نمـا حسـاب األجـر
األ ا ــي للوظيفــة حبيــث اتضــم يف املقــا األئل ئضــع أجــو ثابتــة للوظــائف ئتوصــيفاهتا
ئتقييمات أداء لشاغليها باتباع هن علمي ليم ئمعقول ،م أجل التق يد املتزااد علـى تنفيـذ
يا ة األجـر املتسـائا عـ العمـل املتسـائا القيمـة .ئيف الوقـمب ذاتـن ،تُبـذل ايهـود لتعزاـز
التفتيت على ةمة أمـا العمـل ئاإلشـرا علـى إنفـاذ القـانون لتلـحي االنتـها ات الـيت
تتضــم مما ــات أداء أجــر غــري متســائد ع ـ عمــل متســائا القيمــة ،ئزاــادة صــون حقــوق
العامل ئمحااة ملالهم فيما اتعلل باألجو اليت اتلقوهنا ع العمل الذا اؤدئنن.
( )2ئخبلـــوت ــ التقاعـــد ،توضــ املما ـــة الراهنـــة يف اللــ أن الرجـــال
العامل يف املؤ سات اتقاعدئن يف الست فيما تتقاعد الكواد النسائية يف ـ اخلامسـة
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ئاخلمس ئتتقاعد العامةت يف اخلمس  .ئقد نُص علـى تلـش السيا ـة ابتـداء يف لـوائ
تقمينات العمل اللاد ة يف سينيات القرن املاضي ئأعيـد التق يـد عليهـا يف عـا  5027مـ
جانب املـؤمتر الـوطع الشـع  .ئ انـمب هـذه السيا ـة تراعـي جممـل المـرئ السـائدة للعمـل
ئمتو العمر املتوقع للرجال ئالنساء ئاللفات الفسيولوجية ئغريها مـ العوامـل األىـرد،
ئأدت م ـ مث دئ ا إجيابيــا يف محااــة حقــوق ئملــاحل العــامل ئأئضــاعهم البدنيــة ئصــحتهم
النفسية .ئمنـذ ذلـش الوقـمب ،ئمـع التطـو ات االقتلـاداة ئاالجتماعيـة علـى اللـعيد الـوطع،
أصد ت الدئلة عدة يا ات ئتنميمـات لرفـع ـ التقاعـد للعـامةت .ئعلـى ـبيل املثـال،
يك للخبريات األقد أن تتقاعدن طوعا يف الست طاملا مسحمب أحـواا البدنيـة بالعمـل
بشــكل طبيعــي .ئإذا تطلبــمب ظــرئ العمــل الــذا تؤداــن اخلــبريات األقــد أن اــبق فعليــا يف
الست جيوز يف حـاالت حمـددة ئبعـد اللـول علـى املوافقـة الةزمـة
العمل بعد أن تبلت
فع تقاعد م تبلغ الد جة الفنيـة املسـاعدة إ  21عامـا ئ ـ تقاعـد مـ تبلـغ الد جـة
الفنية إ  21عاما .ئأشا قرا للدئ ة العمومية الثالثة للجنـة املر زاـة الثامنـة عشـرة للحـزب
الشيوعي الليع إ ضرئ ة ا تكشا ئضع يا ات بشـقن الرفـع التـد جيي لسـ التقاعـد.
ئجيرا يف الوقمب الراه االضطةع بد ا ة متعمقة اذه املسقلة.
 - 52ما هي التـدابري الـيت تُتخـذ ل زاـادة عمـل املـرأة يف اجملـاالت غـري التقليداـة ئ املرتفعـة
األجر؟ ارجى أاضا تقدمي معلومات مفللة ع جماالت العمل اليت اُحمر فيها قانونـا عمـل
املرأة ،ئبيان أ باب ذلش المر.
الرد:
( )5فيمــا اتعلــل بزاــادة عمــل املــرأة يف اجملــاالت غــري التقليداــة ئاجملــاالت املرتفعــة
األجــر ،جــرد أئال ،إقــرا ا ــتراتيجية ألئلواــات العمــل حــت اتســىن تنفيــذ يا ــات عمــل
ا تباقية ئتعزاز تكافؤ الفرت يف العمل يميع العامل  ،جـ يف ذلـش النسـاء .ئبُـذلمب ايهـود
م أجل مواصلة ئتو يع نطاق يا ـات العمـل الراهنـة ئاإل ـهاب فيهـا ئتعدالـها ئإغناءهـا
ترمجمب يف صياغة نما اـادا لسيا ـات العمـل اشـمل مـن اإلعفـاءات الضـرابية ئالقـرئا
اللترية ئإعانات الضمان االجتماعي ئتقدمي اخلدمات يف جمـال التوظيـف ئاإلعانـات يف جمـال
التد اب املهع .ئجرت زاادة الدعم السيا او لتشجيع املـرأة علـى إنشـاء مشـا اعها يف جمـال
األعمال الـرة .ئبُـذلمب أاضـا جهـود قواـة لتـوفري ىـدمات العمـل املفلـلة بشـكل اتـواء مـع
االحتياجات اخلاصة للنسـاء الباحثـات عـ العمـل .ئجـرد ثانيـا ،بـذل جهـود لتعزاـز التوعيـة
ئالتد اب املتاح للمرأة جـا يف ذلـش التـد اب املهـع ئتسـهيل اقتحامهـا لقطـاع التكنولوجيـا
الرفيعــة .ئعلــى ــبيل املثــال ،ــوا قــانون التقــد العلمــي ئالتكنولــوجي الــذا ُ ـ يف عــا
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 4112أحكاما ىاصة ع القوق املتسائاة للمـرأة يف هـذا امليـدان ئجـرد يف السـنة نفسـها
تدش برنام لرعااة املـرأة العاملـة املوهوبـة عاليـة القـد ات .ئيف عـا  ،4154مثّلـمب النسـاء
 2192يف املائة م أصحاب الوظائف الفنية ئالتقنية يف الل  ،ئ  3192يف املائة مـ شـاغلي
ئظائف املستواات العليـا ،ئ  31يف املائـة مـ ئظـائف القطـاع االقتلـادا ئ  5792يف املائـة
يف ئظــائف القطاعــات ااند ــية ئبلــغ عــدد النســاء العــامةت يف قطــاع البحــث ئالتجراــب
ئالتطوار زهاء  59512مليـون امـرأة أا بنسـبة الربـع مـ اإلمجـا  .ئثالثـا ،حميـمب القلـص
النموذجية ل لنجاح الـذا حققتـن النسـاء العـامةت يف اجملـاالت غـري التقليداـة بالتقـدار ئجـرد
اإلعــةن عنــها علــى نطــاق ئا ــع نمــاذج جيــدة تُحتــذد يف قلبــل النســاء األىراــات .ئمثــال
لذلش ،إنشـاء عـدة جـوائز ئألقـاب للنسـاء مثـل جـائزة العاللمـات الشـابات يف اللـ  ،ئلقـب
حامــل ااــة  7آذا /مــا س المــراء للراــادة الوطنيــة ،الــذا حلــلمب عليــن أاضــا نســاء حققـ
اىتراقات يف ميادا غري تقليداة.
( )4ئال دد القانون الليع جمـاالت مـر فيهـا عمـل النسـاء .ئتتضـم اللـوائ
اخلاصة بكفالة المااة يف العمل الذا تؤدان املرأة العاملة ،اللـاد ة عـ جملـس الدئلـة يف عـا
 ، 4154أحكاما بشقن أنواع العمل اليت اُحمر علـى املـرأة االخنـراط فيهـا لتـرا أ ا ـي هـو
التخفيف م امللـاعب الـيت تلـادفها إذا مـا أدت هـذا العمـل بسـبب أئضـاعها الفسـيولوجية
ئمتكينها م التلدا اـذه امللـاعب  ،ئمـ أجـل محااـة صـحة العـامةت .ئتتضـم اجملـاالت
اهددة اليت اتع أن متتنع العامةت عـ العمـل فيهـا مـا الـي :عمليـات ا ـتخراج املعـادن مـ
حتــمب ــط األ ا أا عمــل انــد ج يف ئظــائف الفتــة الرابعــة طبقــا ملعــااري تلــنيف ثافــة
العمـل البــدين العمــل املتضــم محــل أئزان جعــدل ازاــد علــى  41يلوغرامــا ــمب مــرات يف
الساعة ،أئ العمل املتضم محـة متقطعـا ألئزان تزاـد علـى  41يلوغرامـا ـل مـرة .ئتـنص
اللوائ أاضا على اجملاالت اليت اتع على املرأة أن متتنع عـ العمـل فيهـا ىـةل فتـرة الطمـث
ئالمل ئالرضاعة .ئجقا نـة هـذه اللـوائ جـا ـبقها اتـب ئجـود عـدة تعـداةت يف اجملـاالت
اليت اتع على املرأة أن متتنع ع العمل فيها تشمل :إلتاء الكم املتعلـل ججـاالت العمـل الـيت
اــتع أن متتنــع عـ العمــل فيهــا املــرأة املتزئجــة الــيت تتقهــب للحمــل ئتضــييل نطــاق جمــاالت
العمــل الــيت اــتع ع لــى املــرأة أن متتنــع ع ـ العمــل فيهــا أثنــاء فتــرة الطمــث .ئتســهم هــذه
التعداةت يف إجياد توازن ب حل املرأة يف العمل ئإشعا ها بالمااة يف العمل الذا تؤدان.
 - 52ارجــى بيــان التــدابري املتخــذة إللتــاء ’’ قاعــدة األ ــبوع ‘‘ الــيت تســتلز متــاد ة
عمال اخلدمة امل لية األجانب هونغ ونـغ يف موعـد أقلـاه أ ـبوع مـ تـا اخ انتـهاء أئ
إهنـاء عقــود عملــهم ئالــذا اــؤدا إ محلــهم علـى قبــول أعمــال قــد تنطــوا علــى شــرئط
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جمحفة أئ مسـيتة  .ئارجـى أاضـا تقـدمي معلومـات عـ التقـد اهـرز يف التحقيـل يف أعمـال
اإلاذاء ئاال تتةل ئالعنـف الـيت ترتكبـها ئ ـاالت التوظيـف ئا لعـاملون فيهـا حبـل عمـال
اخلدمــة امل ليــة األجانــب ،ئعــ ــوء ظــرئ العمــل فيمــا اتعلــل بــاألجو ئالعطــةت
ئ اعات العمل ئملاد ة جوازات السـفر ،ئمـا صـد عـ هـذه التحقيقـات مـ أحكـا .
ئارجى بيان التـدابري املتخـذة ملنـع إاـذاء عـامةت اخلدمـة امل ليـة املهـاجرات نتيجـة تطبيـل
’’قاعدة اإلقامة مع ب العمل ‘‘ السا اة يف هونغ ونغ ئاليت تسـتلز مـ عمـال اخلدمـة
امل لية املهاجرا اإلقامة مع أ باب عملهم.
اللحة
 - 57اشــري التقراــر إ أن الدئلــة الطــر ”تشــدد علــى ا ــتعمال الو ــائل القانونيــة يف
مكافحة مما ـات التعـر علـى نـوع ايـن ل مغـراا غـري الطبيـة ئحـاالت إهنـاء المـل
االنتقــائي االصــطناعي بســبب نــوع ايــن “ ئا ــتعمال أنشــطة الــدعوة ئالتوعيــة ملعايــة
ا تفاع معدل املواليد الذ و ع املواليد اإلناث (الفقرتان  572ئ  .)572ارجـى تقـدمي
معلومــات تفلــيلية ع ـ التــقثري الناشــئ ع ـ تلــش التــدابري يف معايــة مشــكلة اإلجهــاا
االنتقـائي بســبب نــوع ايــن الــيت اُعــزد إليهــا جزئيــا ا تفــاع معــدل املواليــد الــذ و عـ
املواليــد اإلنــاث .ئارجــى أاضــا تقــدمي معلومــات عـ التقــد اهــرز يف مكافحــة اإلجهــاا
القسرا ئع التقا ار اليت تفيد بالتعقيم القسـرا ملتـاارات ااواـة اينسـانية ،ئعلـى ئجـن
اخللوت يف هونغ ونغ.
الرد:
دأبمب الل على مدد السن على ا تخدا السُبل القانونية للضرب بيد مـ حداـد
على مقتريف ”املما ت غري القانونيت “  ،ئقامـمب بقنشـطة للتوعيـة ئالـدعوة مـ أجـل تتـيري
تلو ات الناس خبلوت الزئاج ئاإلباب ،ئهي التلو ات اليت تدمي زىم اال تفـاع املسـتمر
يف معدالت املواليد الذ و مقا نة باإلناث.
( )5ئأثبــمب ا ــتخدا األ ــاليب القانونيــة فعاليتــن يف إحــداث إثــر قــوا لــردع
”املما ــت غــري القــانونيت “ .ئقــد بــدأت اللـ صــياغة نمــا قــانوين أئ متكامــل نســبيا
لمر ”املما ت غـري القـانونيت “ .ئاتضـم عـدد مـ القـوان ئاللـوائ قـانون السـكان
ئتنمــيم األ ــرة ئقــانون صــحة األ ئالطفــل ئلــوائ إدا ة اخلــدمات التقنيــة يف جمــال تنمــيم
األ رة النص على المر الواضـ ”للمما ـت غـري القـانونيت “ مـا اـو د أحكامـا حمـددة
بالعقوبــات املنطبقــة .ئاــنص القــانون اينــائي علــى أن أا شــخص اقــو بــاجراء عمليــة إلهنــاء
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المــل دئن أن اكــون حــائزا ملــؤهةت مما ــة الطــب اتعــرا ،يف ضــوء ىطــو ة المــرئ ،
لعقوبة الترامة/أئ السج لفترة حمـددة ال تزاـد علـى ثـةث ـنوات ،أئ لةحتجـاز اينـائي أئ
للخضـوع للمراقبـة العامـة .ئيف عـا  4114أصـد ت اللجنـة الوطنيـة السـابقة لتنمـيم األ ــرة
ئئزا ة اللــحة ئاإلدا ة الكوميــة لمغذاــة ئالــدئاء قواعــد مشــتر ة بــ اإلدا ات تفــرا
حمرا بينا على ”املما ت غري القانونيت “ .ئاعتبا ا م عـا  4152جـرد ـ قـوان أئ
قواعد حكومية حملية لمر هذه املما ات يف  52مقاطعة.
ئئفقا للقوان ئاللوائ املذ و ة عالين ،ا ذت الل اخلطوة األئ لبنـاء آليـة عمـل
معنية باإلنفاذ املشتر ب األجهزة لقوان مكافحة ”املما ـت غـري القـانونيت “ ئالتحقيـل
فيها ئاملعاقبة عليهـا .ئاتعـرا املوظفـون العموميـون ئاملما ـون الطبيـون املتو طـون يف هـذه
القضااا لعقوبات تتـرائح ،حسـب مقتضـى الـال ،بـ إلتـاء مما ـة املهنـة ئ فـي الد جـة
الوظيفية ئالطرد م اخلدمـة بـل ئحتمـل مسـؤئليات جنائيـة .أمـا املؤ سـات املتو طـة يف هـذه
املما ــات غــري القانونيــة فيُحمــر عملــها جوجــب القــانون ئنــرا مُســاءعلة املــذنب  .ئيف عــا
 4155شــنمب اللجنــة الوطنيــة للســكان ئتنمــيم األ ــرة ئئزا ة اللــحة ئإدا ات حكوميــة
أىــرد محلــة ئطنيــة ىاصــة مشــتر ة علــى نطــاق البلــد ا ــتترقمب اانيــة أشــهر ئا ــتهدفمب
التلــدا ”للمما ــت غــري القــانونيت “ حلــرا ئحققــمب يف عــدد ــبري م ـ القضــااا الــيت
انطوت على القيا هبات املما ـت ئتلـدت اـا .ئيف عـا  4153صـعدت اللجنـة الوطنيـة
لللحة ئتنميم األ رة ايهود للتحقيل يف هات املما ت ئالتلـدا امـا جوجـب القـانون.
ئأد جــمب اللجنــة مكافحــة ”املما ــت غــري القــانونيت “ يف ــياق الملــة اخلاصــة ملكافحــة
املما ــات الطبيــة غــري القانونيــة ئإصــةح نمــا الســوق ذا اللــلة .ئجــرد يف ــياق ذلــش
حتميل املسؤئلية لعدد م املؤ سات ئاألفراد لتـو طهم يف هـذه القضـااا ،ئهـو مـا ممثّـل دعـا
قواا ”للمما ت غري القانونيت “ ،ئ اعد على صون حل البنات يف البقاء ئالنماء.
( )4ئجرد تعزاز أنشطة التوعية ئالدعوة ئأمك م ىةاـا حتقيـل أثـر إجيـا يف
تتيري تلو ات الناس إزاء الزئاج ئاإلباب .ئيف عـا  ،4113شـنمب اللجنـة الوطنيـة السـابقة
للسـكان ئتنمـيم األ ـرة محلـة بعنـوان ”اهتمـوا بالبنـات“ ـعمب مـ ىةاـا إ نشـر الـوعي
ئا تخدا الدعوة ئأنشطة التوعية األىرد مـ أجـل القضـاء علـى التفضـيةت اينسـانية بـ
آباء املستقبل ئتوعيتهم باملسائاة بـ اينسـ  .ئجـرد االضـطةع بلـو تلفـة مـ أنشـطة
التوعيــة ئالــدعوة إلعطــاء دفعــة قواــة ملســقلة تعزاــز املســائاة بـ اينسـ ئتــدعيم فكــرة ”أن
إباب البنمب طيب اباب الولد“ مـا بُـذلمب جهـود لشـد اجملتمـع بق ـره مـ أجـل هتيتـة
البيتـــة االجتماعيـــة اللـــحية ئالرعائيـــة املؤاتيـــة لنمـــاء البنـــات .ئيف عـــامي  4153ئ 4152
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تضمنمب املباد ة التطوعية املعنونـة ”حتقيـل حلـم البنـات“ الـيت انطلقـمب يف مجيـع أاـاء اللـ
حشــد ئتعبتــة املتطــوع لتقــدمي املســاعدة املباشــرة للفتيــات الفقــريات العائشــات يف املنــاطل
الرافية ،ئبحمب يف توجين أنما افة عناصر اجملتمع إ البيتـة املعيشـية الـيت حتيـا فيهـا البنـات
ئالــدعوة إ املســائاة اينســانية .ئبعــد ــنوات م ـ ايهــود املضــنية متكنــمب محلــة ”اهتمــوا
بالبنات“ م إحداث أثر عميل يف اجملتمع بق ره ئا تطاعمب توجين قد أ م انتبـاه النـاس
إ المرئ املعيشـية للبنـات ئزاـادة التوعيـة العامـة جسـقلة املسـائاة بـ اينسـ  ،إضـافة إ
القيا بدئ ىفي تـد جيي يف تقليـل التفضـيةت اينسـانية لـدد النـاس .ئنتيجـة لـذلش بـدأت
تتشكل بلو ة تد جيية بيتة اجتماعية مؤاتية هتتم بتحقيل واء الفتيات ئتدعم تنمية النساء.
 - 50جاء يف التقرار أنن غم تباطؤ اإلصـابة بوبـاء فـريئس نقـص املناعـة البشـراة/اإلادز
انهمب نسبة امللابات بـاملرا إ التضـاعف بـ عـامي  5007ئ  4110عنـد مقا نتـها
بامجا عـدد السـكان امللـاب (الفقـرة  .) 571ارجـى تقـدمي معلومـات عـ أ ـباب هـذه
الزاــادة ئالتــدابري املتخــذة ملعايتــها .ئارجــى أاضــا تقــدمي معلومــات ع ـ التــدابري العمليــة
املتخذة ل تحس إمكانية اللول على ىدمات الرعااة اللحية بتكلفة ميسو ة يف املنـاطل
الرافيـــة الـــيت ال تـــزال تشـــهد ا تفاعـــا يف الوفيـــات النفا ـــية (،CEDAW/C/CHN/CO/6
الفقــرة  .)42ئارجــى ــذلش شــرح التــدابري املتخــذة ملكافحــة ظــاهرة إجهــاا ئتعقــيم
الوامـــل قســـرا لـــدد ثبـــوت إصـــابته بفـــريئس نقـــص املناعـــة البشـــراة .ئارجـــى بيـــان
املســتجدات يف التقــد اهــرز م ـ أجــل مواصــلة ىف ـ املعــدل املرتفــع النتحــا النســاء
ال ــيما يف املنــاطل الرافيــة ،ئانتحــا النســاء متــاارات ااواــة اينســانية يف هونــغ ونــغ
(الفقرة )452
الرد:
( )5تضاعفمب نسبة اللينيات امللابات بفريئس نقص املناعـة البشـراة بـ عـامي
 5007ئ  4110باملقا نــة بامجــا عــدد الســكان امللــاب بــالفريئس أل ــباب ئيســية بياهنــا
على النحو التـا  :ـان السـبيل األئل ل صـابة بفـريئس نقـص املناعـة البشـراة يف اللـ قبـل
عا  5007هو مجع الد ئتعاطي املخد ات بالَقْ ْ ،ئ ـان معمـم امللـاب بـالفريئس نتيجـة
ايمـع غــري القــانوين للــد أئ إ ــاءة ا ــتعمال املخـد ات هــم مـ الــذ و  ،ئمـ هنــا ،انــمب
اإلصابة ب النساء منخفضة نسبيا .ئمع ـ ْ قـانون التـ ع بالـد يف عـا  5007حُمـرت يف
اللــ عمليــات ايمــع غــري القــانوين للــد  ،ئهــو مــا أدد اآلن إ ئقــف انتشــا اإلصــابة
بالفريئس أ ا ا ع طرال مجـع الـد إضـافة إ ئضـع قنـوات اإلمـداد بالـد حتـمب السـيطرة.
ئباإلضــافة إ ذلــش ئبســبب ا ــاذ إجــراءات صــا مة ملواجهــة إ ــاءة ا ــتعمال املخــد ات
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ئاالنا هبا ،ئفت عيادات جمتمعية لتوفري الرعااة العةجية للمتعاط ئالعمـل بترتيبـات مبادلـة
لقَــ ْ فيمــا بــ
الُقــ ْ ئ ــود ذلــش مــ ايهــود ،حــدث اخنفــاا ملحــوظ يف مشــاطرة ا ُ
مستعملي املخد ات ،مما بم عنن أاضا إحكا الرقابة بشكل فعال علـى انتشـا الفـريئس .ئيف
الســنوات األىــرية بــرز ســبب ئيســي النتقــال الفــريئس يف الل ـ اإلصــابة بــن ع ـ طراــل
النشاط اينسي ب اينس يف معمم األحوال .ئمع تو يع التتطية املتعلقة جكافحة الفـريئس
ع طرال زاادة ىدمات الرصد ئإجـراء الفحوصـات ئتشـجيع السـكان األ ثـر عُرضـة خلطـر
اإلصابة بالفريئس علـى إجـراء الفحوصـات ،إضـافة إ تـدابري أىـرد ،تزااـد يف هنااـة املطـا
عدد األشخات الذا جيرئن هـذه الفحوصـات ب شـكل ـراع عامـا بعـد عـا  ،ئأمكـ مـ مث
التعر على أعداد أ م األشـخات امللـاب بفـريئس نقـص املناعـة البشـراة .ئمـملل هـذه
األ ــباب هــو ا تفــاع عــدد امللــابات بــالفريئس ئزاــادة نســبته يف إمجــا الســكان امللــاب
بالفريئس ئاملرضى باإلادز.
ئبتية إحكا السيطرة علـى زاـادة عـدد امللـابات بـالفريئس ،ا ـذت اللجنـة الوطنيـة
لللــحة ئتنمــيم األ ــرة عــددا م ـ التــدابري علــى النحــو التــا  :أئال ،ش ـ محــةت اإلعــة
ئالتوعيــة م ـ أجــل زاــادة معــا العامــة مــع التر يــز علــى النســاء ئالفتــات األىــرد ذات
األئلواة فيما اتلل جنع اإلادز ئاملعاية منن ،ئزاادة النسبة املتواـة للسـكان املسـتنريا يف هـذا
اخللوت .ثانيا ،تلعيد مستود التدىل ب فتات السـكان األ ثـر عرضـة ل صـابة ئتشـجيع
ا تخدا الواقيات م أجل في انتقال الفريئس ع طرال االتلال اينسي .ثالثـا ،تو ـيع
نطاق التتطية خبدمات الفحص م أجل التعر يف الوقمب املنا ب علـى األشـخات امللـاب
بالفريئس مع زاادة اإلعة /التثقيف ئمتابعـة املعايـة لمشـخات امللـاب بـالفريئس ئاملرضـى
باإلادز م أجل إقنـاعهم بتتـيري ـلو ياهتم املنطواـة علـى د جـة عاليـة مـ املخـاطر ئىفـ
انتقال الفريئس إ إقـراهنم (شـر اسهم يف مما ـة ايـنس) .ابعـا ،ا ـاذ تـدابري للتـدىل مثـل
تــوفري العــةج بالعقــاقري املضــادة للفريئ ــات العكو ــة يف مرحلــة مبكــرة ،ئتــرئا ا ــتعمال
الواقيات ئ واها م أ اليب التدىل الشاملة مع التر يز على األ ر اليت اكـون فيهـا شـخص
ئاحــد حــامة للفــريئس م ـ أجــل تقليــل انتقــال العــدئد لزئجــن .ىامســا ،إجــراء فحــوت
الفــريئس لممهــات ئتقــدمي اخلــدمات للحوامــل منــه الةئــي اثبــمب إصــابته بــالفريئس ملنــع
انتقال املرا م األ إ الطفل.
( )4ئيف الســنوات األىــرية زادت الكومــة اللــينية متواــل جهــود فــي معــدل
ئفيات األمهات .ئأجراـمب إصـةحات عميقـة يف النمـا الطـ مت جقتضـاها إدىـال اخلـدمات
اللحية للحوامل يف املشرئع الوطع خلدمات اللحة العامة األ ا ـية .ئجـرد أاضـا التر يـز

14-59315

33/74

CEDAW/C/CHN/Q/7-8/Add.1

علــى لســلة م ـ املشــا اع الك ـ د يف جمــال ىــدمات اللــحة العامــة منــها مشــرئع ىف ـ
معــدالت ئفيــات األمهــات ئالقضــاء علــى اإلصــابة بتيتــانوس الوليــد ،ئمشــرئع ا ــتحقاقات
األمهات الرافيات لة ـتفادة خبـدمات التوليـد يف املستشـفيات ئمشـرئع منـع انتقـال اإلصـابة
بالفريئس م األ إ الطفل ئىاصة يف املناطل الو طى ئالتربية ئاملنـاطل الرافيـة مـ اللـ
م أجل توحيد ىدمات الرعااة اللحية للحوامل ئ في معـدل ئفيـات األمهـات .ئحبلـول
عــا  ،4117ئ ــعمب الكومــة اللــينية نطــاق مشــرئع فــي معــدالت ئفيــات األمهــات
ئاإلصـــابة بتيتـــانوس الوليـــد ليشـــمل  5 411مقاطعـــة يف منـــاطل ئ ـــ ئغـــرب اللـــ
با ــتثما ات اربــو إمجاليهــا علــى بليــوين اــوان حتملتــها الكومــة املر زاــة ئالكومــات اهليــة.
ئنتيجة لذلش ،جرا بشكل أ ا ي إزالة التفائت ب الضر ئالراـف بالنسـبة ملعـدل ئفيـات
األمهات ،ما جيرا بشكل تد جيي تضييل الفجوة ب تلف املناطل يف هذا املضما .
( )3ئ مــر القــانون يف اللــ اإلجهــاا ئمنــع المــل قســرا .ئحتمــر الدئلــة
اإلجهاا القسرا ئتطلب إ مجيع اهليات املواظبة علـى إنفـاذ القـانون ئتشـدد عليهـا لكـي
تضع ملاحل الناس أئال ئتوفر ام ىـدمات عاليـة ايـودة ئتبـذل جهـودا مـ أجـل تشـجيعهم
على االىتيا الواعي أل اليب منع المل ئمتكينهم م ا اذ قـرا ات طوعيـة مسـتنرية يف هـذا
اخللــوت .ئيف الوقــمب نفســن ،جيــرا تعزاــز اإلشــرا ئالتفتــيت للتق ــد م ـ تطبيــل العقوبــة
الشــدادة علــى مــرتك االنتــها ات ،مثــل اإلجهــاا القســرا ،ئضــمان القــوق ئامللــاحل
املشرئعة للناس بلو ة فعالة.
ئيف شباط/ف اار  ،4155أصد ت الكومة اللينية ىطة تنفيذاة ملنع انتقـال فـريئس
نقص املناعة البشراة ئالزُهرا ئفريئس االلتهاب باء م األ إ الطفل ،تنص يـةء ،يف مجلـة
أمو  ،على توفري ىدمات املشو ة السراة للنساء الةئي اثبمب إصـابته بفـريئس نقـص املناعـة
البشـراة ،ئإطةعهـ علــى تـدابري التــدىل ملنــع االنتقــال مـ األ إ الطفــل ئمناقشــة الوامــل
منه فيما يؤئل إلين محله ئتر الراة ا الىتيا نتائ هذا المـل ئتزئاـده خبـدمات
اإلحالة الضرئ اة .ئاُطلب إ مؤ سـات الرعااـة اللـحية يف مجيـع املسـتواات زاـادة الرعااـة
اللحية ئمتابعة اخلدمات اليت توفر للحوامل امللابات بفريئس نقص املناعة البشراة ئالزُهـرا
ئفريئس االلتهاب باء جا يف ذلش ع طراـل إعطـائه توجيهـات بشـقن مما ـة ايـنس اآلمـ
ئتوجيهات تتذئاة ئ صد السمات ئاألعراا ذات اللـلة باإلصـابة ،ئاملسـاعدة يف ىـدمات
التوليــد اآلمـ علــى اــد القــابةت .ئتــوفر اخلــدمات اآلمنــة إلهنــاء المــل للملــابات الوامــل
الةئي اقع اىتيا ه طواعية على ئضع حد لمله  .ئتقد أاضا مشـو ة يف جمـال اإل ضـاع
ئالدعم النفسي ئالمااة األ راة ئ ود ذلش م التوجيهـات الـيت حتتاجهـا األمهـات بشـكل
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اتفل مع أحواا العامة ئمدد ىطو ة إصابته بالعدئد .ئقد أارت هذه التدابري ع حتقيـل
نتائ إجيابية.
( )2ئتُبذل جهود م أجـل زاـادة فـي املعـدل املرتفـع نسـبيا النتحـا النسـاء.
فيجرا أئال العمل على زاادة حتس السيا ات ئتدابري الضمان االجتمـاعي املراعيـة ألحـوال
كان الراف .ما جيرا عاما بعد عا زاادة ا ـتثما ات الدئلـة يف املنـاطل الرافيـة ئالقطـاع
الز اعي إضافة إ الزاادة امللحوظة يف دىول املزا ع ئالتطو امللموس يف اايا ل األ ا ـية
الرافيــة الــذا اــنجم ع ـ التو ــع يف تطبيــل التــدابري املراعيــة ألحــوال املــزا ع  .ئعلــى ــبيل
املثال ،جرد بشكل متتابع منـذ عـا  4112إلتـاء الضـرائب الز اعيـة ئالضـرائب علـى الثـرئة
اليوانية ئالضرائب على املنتجات الز اعية املتخللة ئعلى ذبـ املواشـي .ئاعتبـا ا مـ عـا
 4112تعد الدئلة تطالب أطفال املدا س يف املناطل الرافية بالر ـو الد ا ـية ئامللـا اف
املتنوعة األىرد ىةل مرحلة التعلـيم اإللزامـي .ئيف عـا  ،4117جـرد بشـكل ـبري إنشـاء
النما التعائين ايداد للرعااة الطبية الرافية ئنما املعونة الطبية يف املناطل الرافية ئلـل ذلـش
البلد بق ملن .ئيف عا  ،4110جرد مسيا تدش املشرئع التجرا لنما املعـاش التقاعـدا
االجتمــاعي ايداـد يف الراــف الــذا أدد بشــكل ــبري إ فيــف العــبء املــا الواقــع علــى
عاتل املزا ع فيما اتعلل جلرئفات العةج الط اليت استعلي علـيهم حتمـل تكاليفهـا ئمـ
أجل مواجهة صـعوبة اللـول علـى املسـاعدة الطبيـة .ئمـ ناحيـة ثانيـة ،جـرد تعزاـز العمـل
املتلل بتدعيم مبـاد ات اللـحة ا لنفسـية .ئعلـى ـبيل املثـال ،اـنص قـانون اللـحة النفسـية،
الذا بـدأ تنفيـذه يف أاا /مـااو عـا  4153علـى محااـة ئتعزاـز اللـحة النفسـية للنـاس ،ئمنـع
ئمعاية اإلصابة باألمراا النفسية .ئثالثـا ،اـو يف هـذا السـياق اهتمـا أ ـ مللـاحل النسـاء
حيث جرد إنشاء مجاعات لـدعم النسـاء يف املنـاطل الرافيـة .ئمت أاضـا إنشـاء دُئ للنسـوة يف
املناطل الضراة ئالرافية على نطاق ئا ـع لتزئاـده باملشـو ة النفسـية ئتـوفري النلـ بشـقن
حقــوقه فضــة عـ تقــدمي التــد اب الــتقع ئاخلــدمات األىــرد املطلوبــة اـ ئحشــد النســاء
للمشا ة يف جمموعة تلفة م األنشطة الثقافيـة ئالرااضـية .ئيف الوقـمب الـراه اوجـد زهـاء
 221 111م هذه الدُئ يف املنـاطل ئاجملتمعـات الرافيـة علـى نطـاق اللـ ئيف التجمعـات
السكانية اليت تكثـر فيهـا أعـداد النسـوة .ئ ابعـا ،جـرد بقـوة النـهوا بعمليـة لبنـاء جمتمعـات
متناغمــة يف حمائلــة للــون القــوق ئامللــاحل املشــرئعة للمــرأة صــيانة فعالــة .ئجــرد يف مجيــع
اهليات ش محةت جمتمعية م أجل زاادة التوعية بالقوان ئاللـوائ املتعلقـة بـاملرأة ئالطفـل
مع االهتما ىاصة بضرئ ة عااة ئمحااة حقـوق املطلقـات ئاأل امـل ئاملراضـات ئالفقـريات
ئالعاطةت ئاملهاجرات ئ بريات الس الةئي اعش ئحيدات ئالفتيات األاتـا ئغريهـ مـ
الفتات الضعيفة .ئتُبذل أاضا جهود برية لتعزاز التنمية الثقافية للمجتمعات مع التر يز علـى
14-59315
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األ رة بتية هتيتة بيتـة معيشـية ـليمة للنسـاء .ئجيـرا أاضـا بشـكل عملـي تنفيـذ جهـود قواـة
لتعزاز التوعيـة علـى األ ـاس اجملتمعـي بانشـاء مـدا س للنسـاء ئإتاحـة فـرت الد ا ـة ئالـتعلم
ئالتد اب ا م أجل تعزاز مؤهةهت العامة ئتشجيع النهوا هب على او شامل.
النساء الرافيات
 - 41ئفقا ل لمعلومات املتاحة اللجنة ،توجـد نسـبة ـبرية مـ النسـاء يف املنـاطل الرافيـة
ال تح زُنْ أ ااد مكفولة بالعقود .ئقد أفيد ت اللجنة أاضا بـقن نسـبة ـبرية مـ النسـاء يف
الدئلــة الطــر ال حتلــل علــى تعــوا نقــدا عــ أ ا ضٍــيه امللــاد ة إذا مــا قــو نّ
بالرجــا ل ،ئأن النســـاء ال تُتـــاح اــ إال فرصــا حمـــدئدة إلعـــادة التـــوط  .ارجـــى تقـــدمي
معلومات عـ التـدابري املتخـذة لضـمان املسـائاة بـ اينسـ يف توزاـع األ اضـي ئحيـازة
املمتلكات .ئارجى أاضا تقدمي معلومات ع عدد النساء الـةو صـود ت أ اضـيه دئن
أن تتلق ال تعـوا  .ئارجـى الـرد علـى التقـا ار الـيت تفيـد بـقن عـدد املشـت ر ات يف نُمُـم
املعاش االجتماعي اقل ع عدد الرجال .ما ارجى بيان أ باب حدئث مثل هـذا االنـاه
ئالتدابري املطبقة ملعاية املشكلة .ئارجى أاضا تقدمي معلومات ع التـدابري املتخـذة ملعايـة
الالة اهددة املتعلقة بنساء األقليات اإلثنية ئالدانيـة ئالنسـاء ذئات اإلعاقـة ئاملسـنات يف
املنــاطل الرافيــة ئ املنــاطل النائيــة الةئــي اتعرضـ ألشــكال متعــددة ل لتمييــز .ئباإل ضــافة إ
ذلـــش ارجـــى بيـــان مـــا إذا ـــان قـــد مت تقيـــيم األثـــر النـــاجم عــ تعـــدال قـــانون الـــزئاج
لعا  4115فيما اتلل حبقوق امللكية للرافيات.
الرد:
( )5اتُخــذت تــدابري مـ أجــل محااــة حقــوق ئملــاحل املــرأة الرافيــة اللــينية فيمــا
اتعلل بعقود األ اضي .فقئال ،نمب الكومة قانون عقود األ اضي يف املنـاطل الرافيـة ئقـانون
الو اطة ئ التحكيم يف نزاعات عقـود األ اضـي يف املنـاطل الرافيـة ئئضـعتهما موضـع التنفيـذ،
ئبدأت العمل بسيا ات ذات صلة للتق يد علـى محااـة حقـوق ئملـاحل املـرأة الرافيـة املتعلقـة
بعقود األ اضي .ئمنـذ بدـدْء العمـل يف عـا  4113بقـانون عقـود األ اضـي يف املنـاطل الرافيـة
قاممب  44مقاطعـة (منـ اطل ئبلـداات متمتعـة بـالكم الـذاو) بلـياغة تـدابري مـ أجـل تنفيـذ
قــانون عقــود األ اضــي يف املنــاطل الرافيــة املوجــودة فيهــا ئجــرد يف  51مقاطعــة (منــاطل
ئبلداات متمتعة بالكم الذاو) إصدا طرائل لتوزاع ئاالنتفاع باارادات التعوا ع حيـازة
األ اضي ئمضمب بع املقاطعات خبطوات أ ئقامـمب بلـياغة لـوائ أ ثـر حتداـدا بشـقن
حقوق ئملاحل املرأة املتزئجة ئاملطلقة ئاأل ملة يف جمال عقـود األ اضـي .ثانيـا ،قامـمب ئزا ة

36/74

14-59315

CEDAW/C/CHN/Q/7-8/Add.1

الز اعة بشكل متتابع بلياغة قواعد ئلوائ للعمـل هبـا بـ اإلدا ات تشـمل تـدابري ا ـتخراج
شهادات حقوق اإلدا ة التعاقداـة لم اضـي يف املنـاطل الرافيـة ،ئتـدابري تنمـيم تـدائل حقـوق
اإلدا ة التعاقداة لم اضي يف املناطل الرافيـة ،ئقواعـد التحكـيم يف املنازعـات املتعلقـة بـاإلدا ة
التعاقداة لم اضي يف املناطل الرافية ،ئالنمـا النمـوذجي للجـان التحكـيم يف منازعـات عقـود
األ اضــي يف املنــاطل الرافيــة .ــذلش قامــمب عــدة حكومــات حمليــة بتطبيــل قــوان ئلــوائ
ئ يا ات ا تباقية تتضم أحكاما صر ة ئمفللة بشقن محااة حقوق ئملـاحل املـرأة الرافيـة
يف عقــود األ اضــي .ئثالثــاُ ،بــذلمب جهــود لضــمان اإلدا ة الســلمية لعقــود ئتــدائل األ اضــي.
ئطبقمب السلطات الز اعية يف ل املستواات برام نرابية بشقن تسجيل حقوق عقـود إدا ة
األ اضـــي يف املنـــاطل الرافيـــة ،ئقامـــمب بعــ اهليـــات مثـــل بـــيج ئشـــنتهاا ئشانكســـي
ئ يشوان ئزجيانغ ،يف مجلة حمليات ،باصدا ئثائل ىاصة تشدد علـى محااـة حقـوق ئملـاحل
املرأة يف عقود األ اضي يف املناطل الرافية .ئقاممب السلطات الز اعيـة أاضـا علـى ـل اللُـعد
بتعزاز اإلدا ة ئاخلدمات املتللة بتدائل األ اضي ئقدممب توجيهـات للنسـاء الرافيـات الةئـي
ــل اـ التمتــع حبقــوق ئملــاحل التعاقــد علــى األ اضــي يف أمــا بعيــدة عـ حمــال إقامتــه
بسبب الزئاج أئ الطةق أئ أل باب أىرد مـ أجـل ضـمان حقـوقه ئملـاله يف عقـود
األ اضــي ع ـ طراــل التــدائل املــنمم لم اضــي موضــوع التعاقــد .ابعــا ،اتُخــذت إجــراءات
تتماشى مع القانون م أجـل تسـواة ال اعـات علـى عقـود األ اضـي .ئمنـذ بدـدْء تنفيـذ قـانون
الو اطة ئالتحكيم يف نزاعات عقود األ اضي يف املنـاطل الرافيـة ،جـرد إنشـاء  4 255ينـة
حتكيم للبمب يف منازعات عقود األ اضي يف املناطل الرافية يف مجيع أااء الل  .ئجـرد ضـم
ممــثةت للمنممــات النســواة إ هــذه اللجــان يف مجيــع أاــاء البلــد ئهــو مــا أتــاح ــبية فعــاال
للمحافمة على حقوق ئملاحل املرأة الرافية يف عقود األ اضي ئحـل ال اعـات املتعلقـة بعقـود
األ اضي يف املناطل الرافية بسرعة ئفعالية .ىامسا ،جرد تعزاز بنـاء املؤ سـات لضـمان متتـع
املــرأة الرافيــة حبقوقهــا يف العائــدات االقتلــاداة ايماعيــة .ئيف عــا  4112أصــد ت ئزا ة
الز اعــة توجيهــات بشــقن مواصــلة تنفيــذ املشــرئع التجــرا إلصــةح نمــا حقــوق امللكيــة
للمنممات االقتلاداة ايماعية يف املناطل الرافيـة ،تضـم علـى ئجـن التحداـد بيانـا للحقـوق
ئامللاحل املتعلقة بتوزاع العوائد االقتلـاداة ايماعيـة ألعضـاء املنممـات االقتلـاداة ايماعيـة،
ج يف ذلش النسـاء يف املنـاطل الرافيـة .ئيف عـا  ،4111أصـد ت ئزا ة الز اعـة آ اء بشـقن
تعزاز اإل شاد ئاإلشرا ئاإلدا ة على إارادات التعوا ع األ اضي الـيت تتلقاهـا املنممـات
االقتلــاداة ايماعيــة يف املنــاطل الرافيــة .ئتطلــب هــذه الوثيقــة إ تلــف املقاطعــات ئضــع
أ ــاليب لتوزاــع إاــرادات التعــوا ع ـ األ اضــي داىــل املنممــات االقتلــاداة ايماعيــة يف
املنــاطل الرافيــة ئإ ــبا المااــة اللــا مة علــى القــوق ئامللــاحل املشـرئعة للمــزا ع الــذا
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نرا اقتناء أ اضيهم ألغراا أىرد ،ج فيهم النساء .ئحسـبما تشـري اإلحلـاءات ،اخنفـ
يف عا  4153عدد القضـااا املتضـمنة منازعـات متعلقـة حبقـوق عقـود األ اضـي/حقوق إدا ة
األ اضــي يف املنــاطل الرافيــة الــيت عايتــها الســلطات الز اعيــة اهليــة يف مســتواات تلفــة إ
 7 711قضية ،ئطرأ حتس بري على الالة فيما اتعلل باالنتها ات الـيت تتعـرا اـا حقـوق
املرأة ئملالها فيما اتعلل بعقود األ اضي يف املناطل الرافية.
( )4ئاُعزد اخنفاا مشا ة املرأة يف نما املعـاش التقاعـدا االجتمـاعي مقا نـة
بالرجــل ،أل ــباب تلفــة أصهــا االىــتة اايكلــي للوظــائف الــيت اؤداهــا الرجــال ئالنســاء.
ئبتية التلدا اذا الوضـع ،يـقت اللـ إ األىـذ خبطـوات فعالـة مـ أجـل تعزاـز الفرصـة
املتكافتة للرجال ئالنساء يف العمل ئتنميم مشـا اع األعمـال الـرة ،ئئاصـلمب يف الوقـمب ذاتـن
تعزاز نما الضمان االجتماعي .ئاتطي نما تـقم التقاعـد للعـامل املطبـل حاليـا يف اللـ
شــر ات الضــر ئمؤ ســات اخلدمــة العامــة الــيت تــدا شــر ات ئاملنممــات االجتماعيــة
ئجهات العمل األىرد ئموظفيها ئالعامل لساب أنفسـهم يف الضـر ئالعـامل األفـراد يف
ئظائف مرنة .ئ ـل للعـامل يف الضـر ،بلـر النمـر عـ قيـدهم مـواطن يف الراـف أئ
الضر ئع نوع جنسهم ،املشا ة يف نما التقمينات ع طراـل دفـع األقسـاط املقـر ة ،مـ
أجل التمتـع با ـتحقاقات التقاعـد .ئيف عـا  ،4154بلـغ عـدد النسـاء املشـتر ات يف النمـا
األ ا ــي لتــقم التقاعــد يف الضــر  537940مليــون امــرأة يف أاــاء اللــ  ،بزاــادة تبلــغ
 54912مليــون امــرأة مقا نــة بعــا  4155مــا ا ــتفاد  01يف املائــة م ـ ــكان الراــف
ئالضر يف أااء الل بالتقم الط األ ا ي ئبلغ عدد املشتر منـهم يف النمـا التعـائين
للرعااــة الطبيــة الرافيــة  751مليــون نســمة جــا الــل بنســبة املشــا ة إ  0793يف املائــة مـ
إمجا السكان .ئيف شباط/ف اار  4152قـر ت اللـ إنشـاء النمـا املوحـد لتـقم التقاعـد
األ ا ي الذا اشمل كان املناطل الضراة ئالرافية مجيعا عيا إ د الفجوة بـ الضـر
ئالراف فيما اتعلل بنما تقم التقاعد.
( )3ئتعمل الل على تو يع نطاق التتطية بنما عـةئات الـد األدد ملسـتود
املعيشة ئنما التقم الط ئنما تقم التقاعـد ليشـمل مجيـع مـواطع اللـ  ،ئال توجـد يف
بيل ذلش أا تـدابري متييزاـة حبـل نسـاء األقليـات اإلثنيـة أئ ـبريات السـ يف املنـاطل الرافيـة
ئاملناطل النائية .ئلةطةع على تدابري السيا ة املتخذة م أجل حتس أحوال نسـاء األقليـات
اإلثنية ارجى الرجوع إ اإلجابة على السؤال .3
ئيف الوقمب الراه متثل املسنات يف املناطل الرافية يف الل زهاء  1592يف املائـة مـ
إمجا السكان املسن  .ئمع تسا ع بناء نمـم اخلـدمات العامـة األ ا ـية يف املنـاطل الضـراة
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ئالرافيــة ،أمك ـ إحــراز تقــد ملحــوظ يف بنــاء النمــا الــوطع لضــمان اخلــدمات االجتماعيــة
للسكان املسن يف املناطل الرافيـة الـذا تفيـد منـن أ ثـر مـ  21مليـون نسـمة مـ املسـنات.
ئتتضم التدابري الرئيسية املتخذة ما الي :أئال ،ئئفقـا للترتيبـات املوحـدة الـيت ئضـعها جملـس
الدئلة ،حقل النما ايداـد ملعـاش التـقم االجتمـاعي يف الراـف يف هنااـة عـا  4154هـد
ا ــتفادة ايميــع م ـ النمــا األ ا ــي ،ئأصــب ــل لتالبيــة املســنات يف هــذه املنــاطل تلقــي
معاشــات أ ا ــية متــول م ـ ميزانيــة الكومــة .ئيف الوقــمب ذاتــن جيــرا تقــدمي الــدعم املــا
للمسنات الفقريات ئاأل ر ئحيدة الطفل ئاأل امـل ـبريات السـ يف املنـاطل الرافيـة ،ضـم
فتات أىـرد .ئثانيـا ،بُـذلمب جهـود لزاـادة حتسـ النمـا التعـائين للرعااـة الطبيـة يف الراـف،
ئزادت مســاصات امليزانيــة الكوميــة علــى ــل املســتواات يف النمــا لتلــل إ  471اــوان
للشــخص يف الســنة ،ئزاــدت نســبة املشــا ة يف تكــاليف العــةج باملستشــفيات الــيت ُتــدفع يف
إطا النما إ  21يف املائة .ئتقد الكومة أاضا إعانات للنساء الةئي تزاـد أعمـا ه علـى
 21عاما املنتميات إ األ ر حمدئدة الـدىل ئاجملموعـات اهرئمـة األىـرد ،ئتقـد الكومـة
الدعم للجزء م التكاليف الطبية اليت اتع على املشـتر يف النمـا دفعـن بقنفسـهم ،ـاعية
إ مساعدة هاتيش النسوة على املشا ة يف النما التقميع .ئتوفر الل أاضا ئبـدئن تكلفـة
الفحــوت الطبيــة ئالفحــوت املخت اــة ئاإل شــاد اللــحي ئىــدمات عــةج األمــراا املزمنــة
لكبا الس الذا تزاد أعما هم علـى  21ـنة ،جـ فـيهم املسـنات يف املنـاطل الرافيـة ،مـا
ت ـوفر الفحوصــات املتخللــة يف جمــال طــب النســا للمســنات .ئثالثــا ،تتــو الكومــة تنفيــذ
مشـــا اع لتجداـــد املســـا املتهدمـــة يف املنـــاطل الرافيـــة دعمـــا لم ـــر املعيشـــية املنتفعـــة
”بالضمانات اخلمس“ ئاأل ر املعيشية املنتفعة ”بالضمانات املعيشـية الـدنيا“ ئاأل ـر الفقـرية
اليت تعيت يف مس ا ىربة م أجل إعـادة بنـاء هـذه املسـا أئ نداـدها .ئ ـاعد ذلـش يف
حـل مشـا ل السـك الـيت تواجـن بعـ املسـنات الفقـريات الةئـي اعشـ يف املنـاطل الرافيــة.
ئ ابعــا ،جيــرا بــذل ايهــود لتطــوار ىــدمات املســن يف املنــاطل الرافيــة .ففــي أالول /ــبتم
 4153أصــد جملــس الدئلــة آ اء ل ــراع بتطــوار ىــدمات املســن  ،اقتــرح فيهــا تــدعيم
ىدمات املسن يف املناطل الرافية باتباع هن ار ز على ثةثة أبعـاد هـي :إقامـة شـبكة مكينـة
للخدمات ئزاادة ملاد التموال ئبنـاء آليـة للتنسـيل .ئمـ شـقن ذلـش أن اسـاعد يف حتسـ
عملية تطوار ىدمات املسن الرافي ئتلبية احتياجاهتم ،ج فيهم املسـنات ،ئضـمان ئمحااـة
متتعهم بنوعية حياة جيدة  .ئىامسـا ،جـرد بـذل جهـود مـ أجـل إاـةء تر يـز أ ـ ملشـكلة
الشـيخوىة يف املنـاطل الرافيـة يف ـياق السيا ـات ئالقواعـد ذات اللـلة .ئيف أالول /ــبتم
 4155أصد جملس الدئلة اخلطة اخلمسية الثانية عشرة لتطوار عااـة املسـن يف اللـ دعـا
فيهـا إ إدمـاج تطـوار ىـدمات عااـة املسـن يف الراـف ئالضـر ئاملنـاطل األىـرد ئاقتـرح
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حتداــدا زاــادة الــدعم يف جمــال السيا ــة املوجــن للمنــاطل الرافيــة ئاملنــاطل التربيــة م ـ الل ـ
ئإعطـاء األئلواــة يف لــيص املــوا د للقواعــد الشـعبية ،ئال ــيما يف املنــاطل الرافيــة ئمنــاطل
ئ ئغرب الل  .ئدىل قانون محااـة حقـوق بـا السـ ئملـالهم املـنق حـداثا حيـز
النفــاذ يف أئل متوز/اوليــن  .4153ئاقــو هــذا القــانون بــدئ مهــم يف إ ــبا المااــة علــى
السكان با الس ئحتس ظرئ معاشهم اليومية ،ج يف ذلش املسـنات يف املنـاطل الرافيـة
الن ائية .ئ اد ا ،جيرا إاةء اهتما ـبري لتلبيـة االحتياجـات النفسـية ئالرئحيـة للمسـنات يف
املناطل الرافية ،حيث اضـطلع جبـاد ات تلفـة يف أاـاء البلـد ،جـا يف ذلـش يف املنـاطل الرافيـة
النائية مثل مباد ة ” ُ يف أدائش لوظيفتـش صـداقا لكبـا السـ “ ئمبـاد ة ” ـس عـائةت
ووذجيـة ريـة“ مـ أجــل هتيتـة بيتـة يف افــة أاـاء اجملتمـع تعـ علــى معاملـة املسـن بعنااــة
ئاحتــرا  .ئجــرد أاضــا إقامــة ابطــات بــا الس ـ يف افــة أاــاء املنــاطل الرافيــة ،حيــث
تشجع املسنات يف إطا ها على القيا بدئ نش ئجيرا حتسـ أئضـاعه ئتزئاـده بكافـة
أنواع املساعدة.
ئا ذت تـدابري للقضـاء علـى التمييـز ضـد النسـاء ذئات اإلعاقـة ئحتسـ أئضـاعه .
أئال ،م ـ ناحيــة اخلــدمات الطبيــة ئاللــحية ئىــدمات إعــادة التقهيــل ئمنــع اإلعاقــة ،تقــو
الكومــة بالتنفيــذ الكامــل لنمــا ل عانــات اتضــم دفــع حلــة األفــراد م ـ ــكان الراــف
ئالضـــر ،جـ ـ يف ذلـــش النســـاء ذئات اإلعاقـــة ،يف تكلفـــة نمـــا التـــقم الطـ ـ األ ا ـــي.
مــا تقــد لمشــخات ذئا اإلعاقــة حلــة دعــم جزئيــة أئ تتطــي امــل التكلفــة الةزمــة
ملشا تهم يف ىطة النمـا التعـائين ايداـد للرعااـة الطبيـة يف الراـف ،ئالنمـا ايداـد لتـقم
التقاعــد يف الراــف ،ئالنمــا ايداــد لتــقم التقاعــد يف الضــر ،ئ ــود ذلــش مــ ىطــ
التقمينات االجتماعية ئمجيع أنواع النمم اخلاصة بالنساء ذئات اإلعاقة .ئتعطي أئلواـة للمـرأة
يف مجيع املشا اع اليت افيد منها األشخات ذئئ اإلعاقة ،ما جيرا تـدعيم الضـمان املؤ سـي
ئآليات تقدمي اخلدمات طوالة األجل ملللحة النساء ذئات اإلعاقة .ئثانيا ،ئم ناحية املعونـة
االجتماعية ئ يا ات التـقم االجتمـاعي ،جيـرا إلـال األشـخات ذئا اإلعاقـة املسـتحق
لعةئة ضمان الد األدد للمعيشة يف الضر ئالراف هبذه اخلط  .ئبُذلمب على هـذا األ ـاس
جهود لتحس نوعيـة املسـاعدة الـيت تقـد إ األشـخات ذئا اإلعاقـة ،جـ يف ذلـش النسـاء
ذئات اإلعاقــة ،مــ أجــل فالــة المااــة الكاملــة لسُــبل معاشــهم األ ا ــي ،مــع الســماح
لمشخات امللاب باعاقات ىطرية بالتقد بطلبـات لفـت حسـابات قائمـة بـذاهتا للحلـول،
يف مجلة أمو  ،على عةئة ضـمان الـد األدد للمعيشـة ،فضـة عـ حتداـد فتـات تلفـة اـذه
العةئة حسب االقتضـاء .ئتنفيفـذ يا ـات تفضـيلية تكفـل مشـا ة النسـاء ذئات اإلعاقـة يف
تــقم التقاعــد األ ا ــي يف الراــف ئالضــر مــع إعطــاء أئلواــة لــذئا اإلعاقــة م ـ النســاء
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ئاألطفــال املنــتم إ أ ــر توجــد فيهــا حــاالت ىطــرية ل عاقــة .ئثالثــا ،ئمـ ناحيــة التعلــيم
ئالعمــل ،تُبــذل جهــود لتعزاــز عمـل النســاء ذئات اإلعاقــة عـ طراــل بنــاء القــد ات يف جمــال
ىــدمات التوظيــف ااتيــش النســوة ،ئإد اج تــوظيفه يف ىطــ التوظيــف اهليــة اخلاصــة.
ئتُتخذ تدابري ا تباقية لتق يـد ئجـود ـبيل متكـافئ للمـرأة يف التعلـيم العـا ئدعـم النسـاء يف
املنـاطل النائيــة ئالنســاء ذئات اإلعاقــة لتمكينـه مـ اللــول علــى التــد اب املهــع .ئ ابعــا،
ئبتية التمكّ م توفري المااة الفعالة لقوق األشخات ذئا اإلعاقـة ئملـالهم ،جـ فـيهم
النســوة ذئات اإلعاقــة ،اــنص قــانون محااــة األشــخات ذئا اإلعاقــة علــى حمــر التمييــز علــى
أ اس اإلعاقة ئحمر إ اءة معاملة النساء ذئات اإلعاقة أئ التخلي عنـه  .ئزاـدت يف الوقـمب
ذاتن ايهود م أجل توعية ئتثقيف اجملتمـع بق ـره ئزاـادة قد اتـن طوعـا علـى مقائمـة العنـف
العـائلي ئحتسـ قــد ة النســوة علــى محااــة أنفســه مـ هــذا العنــف .ئىامســا ،ئمـ منمــو
مشا ة النسـاء ذئات اإلعاقـة يف اجملتمـع ئيف ا ـاذ القـرا ات ئمما ـة أعمـال اإلدا ة ،جيـرا
هتيتة اجملتمع بق ـره إلجيـاد بيتـة اجتماعيـة تقـو علـى احتـرا النسـاء ذئات اإلعاقـة عـ طراـل
زاادة التوعية ئالتثقيف يف هذا اجملـال ،مـا تُبـذل ايهـود إلظهـا قـد اهت يف جمـال املشـا ة
االجتماعية ئىلل صو ة جدادة للمرأة ،ئمساعدة النساء ئاألطفـال ذئا اإلعاقـة علـى البقـاء
علــى ع ْلــم يميــع أنــواع اخلــدمات املتاحــة ىليلــا اــم ئتيســري مشــا اهتم الفعالــة يف مجيــع
أنواع األنشطة االجتماعية.
تــنق الل ـ يف عــا  4155قــانون الــزئاج إوــا أصــد ت تفســريا قضــائيا
()2
لقــانون الــزئاج (التفســري الثالــث) .ئحتــوا هــذه الوثيقــة تفســريا اتلــل بعـدة قضــااا يف ــياق
تطبيل قانون الزئاج يمهو اة الل الشعبية ئتُستخد تكملة فعلية لقانون الزئاج املعمـول
بن .ئتنلب أحكا هذا التفسـري القضـائي علـى مسـقلة قسـمة املمتلكـات بـ طـريف الطـةق،
ئتتعلل أ ا ا بسبل بيع ئالتلر يف عقا قابل للتسوال يف املناطل الضراة ،ئال تتلـل مـ
مث جمتلكات املرأة الرافية.
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ايزء الثاين
حكومــــة منطقــــة هونــــغ ونــــغ اإلدا اــــة اخلاصــــة التابعــــة يمهو اــــة
الل الشعبية
د حكومــة منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة علــى قائمــة القضــااا ئاأل ــتلة
اليت طرحتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة التابعـة لممـم املتحـدة
فيمـــا اتعلـــل بـــالتقرار ايـــامع للتقراـــرا الـــدئ ا الســـابع ئالثـــام يمهو اـــة
الل الشعبية
التحفظ ئاإلعةنات
الفقرة 5
معلومات ع التدابري املتخذة لسحب التحفظ علـى الفقـرة  4مـ املـادة  55مـ االتفاقيـة
املنطبل على منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصة.
 - 5فيما اتعلل بالفقرة  4م املادة  55م اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد
املــرأة (االتفاقيــة) ،حتــتفظ مجهو اــة اللـ الشــعبية يف شــقن تطبيــل األحكــا الــوا دة يف هــذه
الفقرة ،حبـل منطقـة هونـغ ونـغ اإلدا اـة اخلاصـة إزاء إعمـال أا مـ الشـرئط غـري التمييزاـة
ىةل فترة التوظيف املؤهلة.
 - 4ئجوجب قانون العمل (الفلل  12مـ قـوان هونـغ ونـغ  -ئاُشـا إليـن فيمـا الـي
بالفلــل  12اىتلــا ا) تتمتــع مجيــع العــامةت الوامــل بلــر النمــر ع ـ فتــرة ىدمتــه
بالمااــة م ـ أداء األعمــال املرهقــة أئ اخلطــرة أئ املؤذاــة .ئ ــل للموظفــة الامــل الــيت تعمــل
جوجب عقد عمل مستمر (أا اليت جرد توظيفهـا جوجـب عقـد عمـل قبـل فتـرة ال تقـل عـ
أ بعــة أ ــابيع ئعملــمب علــى األقــل  57ــاعة أ ــبوعيا) ئتكــون قــد أىطــرت جهــة العمــل
حبملها ،أن تتمتـع باجـازة ئضـع ئبالمااـة مـ الفلـل مـ جانـب جهـة العمـل .ئإذا انـمب
املوظفــة تعمــل جوجــب عقــد عمــل مســتمر لفتــرة ال تقــل عـ  21أ ــبوعا قبــل بــدء اإلجــازة
املقر ة للوضع ،ل اا اللول على إجازة ئضع مدفوعة األجر أاضا.
 - 3ئتــوفر األحكــا الراهنــة لمااــة األمومــة جوجــب القــانون محااــة شــاملة للموظفــات
الوامل يف جوانب عدادة .ئاُعت الشرط الراه املتعلل بوجود عقـد العمـل الـدائم مسـو
للحلول على ا تحقاقات إجـازة الوضـع ئإجـازة الوضـع املدفوعـة األجـر ضـرئ اا مـ أجـل
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إجيــاد تــوازن معقــول بـ ملــاحل جهــات العمــل ئملــاحل العــامةت .ئحتتــاج حكومــة منطقــة
هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصة عند صياغة يا ـات ئتشـراعات العمـل أن تقىـذ بعـ االعتبـا
المرئ االجتماعية ئاالقتلاداة اهلية ئأن تراعـي مـدد التوافـل يف الـرأا حواـا يف اجملتمـع.
ئيف املرحلة الالية ال توجد أا ىطة لسحب التحفظ.
إاضاح ما إذا ان متوىيا ا تعراا اإلعةنات التفسرياة بلـدد االتفاقيـة .ئشـرح يفيـة
تقثري تطبيل اإلعةنات التفسرياة على تنفيذ االتفاقية يف املناطل اإلدا اة اخلاصة.
 - 2أعلنمب مجهو اة الل الشعبية نيابـة عـ منطقـة هونـغ ونـغ اإلدا اـة اخلاصـة ـبعة
حتفمات ئإعةنات تتعلل بتنفيذ االتفاقيـة علـى منطقـة هونـغ ونـغ اإلدا اـة اخلاصـة موليـة يف
ذلــش االعتبــا الواجــب لمــرئ هــذه املنطقــة .ئتــرد حكومــة منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة
اخلاصة أن هذه التحفمـات ئاإلعةنـات السـبعة ضـرئ اة ئاـتع اإلبقـاء عليهـا .ئقـد أئ دت
مســوغات اإلبقــاء علــى هــذه التحفمــات ئاإلعةنــات يف التقراــر ايــامع للتقراــرا الــدئ ا
السابع ئالثام يمهو اة الل الشعبية.
 - 1ئتلتز حكومـة منطقـة هونـغ ونـغ اإلدا اـة اخلاصـة بالنـهوا جلـاحل املـرأة ئ فالـة
فاهها يف املنطقة ،ئتضطلع يف بيل ذلش بالتزاماهتا جوجب االتفاقية .ئقـد ئضـعمب املكاتـب
ئاإلدا ات ذات اللــلة يا ــات ئتــدابري مةئمــة مــ أجــل الوفــاء باألهــدا الــيت تبتتيهــا
االتفاقية.
إطا التشراعات ئالسيا ات ئمجع البيانات
الفقرة 4
الت دابري املتخذة لتعـدال قـانون التمييـز علـى أ ـاس ايـنس يف هونـغ ونـغ ضـمانا إلد اج
التمييز غري املباشر ضم تعراف التمييز الوا د يف هذا القانون.
 - 2اعر قانون التمييز على أ ـاس ايـنس (الفلـل ” )271التمييـز“ باعتبـا ه متضـمنا
”التمييز املباشر“ ئ ”التمييز غري املباشر“ .ئمؤدد ”التمييز املباشر“ هـو ئجـود معاملـة أقـل
تفضية لشخص ع شخص آىر يف ظل ظرئ مماثلة ترجع إ نوع جـنس الشـخص املميـز
ضده أئ حالتن الزئجية أئ بسبب المل .ئاتضم ”التمييز غـري املباشـر“ فـرا االشـتراطات
أئ املطالب نفسها على ـل النـاس ،غـم مـا اكـون اـا مـ أثـر ضـا ججموعـة معينـة منـهم.
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ئيثــل هــذا االشــتراط متييــزا ”غــري مباشــر“ جوجــب القــانون إذا اك ـ هنــا مــا اســوغن.
ئ اطرأ على تعراف التمييز يف القانون أا تتيري فيما اتعلل بالتمييز ضد املرأة.
الفقرة 3
تـــدابري اإلصـــةح املتخـــذة ملعايـــة التناقضـــات بــ القـــانون التشـــراعي ئالقـــانون العـــريف
ئاملما ات اليت تنطوا على متييز ضـد النسـاء ئالفتيـات .التـدابري املتخـذة إلد اج التمييـز
ب الطوائف الذا تواجهن نساء األقليات اإلثنية يف إطا القوان ئالسيا ات.
 - 2تتضم قوان التمييز على أ اس اينس ،ئالتمييز على أ اس العـرق (الفلـل )214
ئالتمييــــز علــــى أ ــــاس الوضــــع العــــائلي (الفلــــل  )142ئالتمييــــز علــــى أ ــــاس اإلعاقــــة
(الفلل  ،) 272أحكاما تتعلـل بالقضـاء علـى التمييـز ضـد األشـخات علـى أ ـاس ايـنس أئ
الالة الزئجية أئ المـل أئ العـرق أئ الوضـع العـائلي أئ اإلعاقـة .ئتنطبـل هـذه القـوان علـى
حد واء عند التلدا للتمييز املباشر ئالتمييز غري املباشـر الـذا تتعـرا لـن النسـاء ئالفتيـات
على أ اس اينس أئ الالة الزئجية أئ المل أئ العرق أئ الوضع العائلي أئ اإلعاقة.
 - 7ئلتــرا حتــداث قــانون التمييــز علــى أ ــاس ايــنس أدىلــمب الكومــة عــددا مــ
التعداةت تلتي هبا بع العناصر ئتستثنيها م نطاق إنفـاذ القـانون .ئتتضـم هـذه العناصـر
ا ــتثناءات تتلــل خبــدمات اهافمــة علــى النمــا  ،املتطلبــات املتلــلة بــالزا ئالتجهيــزات
ئا تبقاء ئظائف للرجال يف الوحـدة التكتيكيـة للشـرطة ئاىـتة التـد اب علـى ا ـتخدا
األ لحة ب الرجال ئالنساء.
 - 0ئيف بيان السيا ات العامة لعا  4152الـذا أد بـن الـرئيس التنفيـذا ملنطقـة هونـغ
ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة يف ــانون الثاين/انــاار م ـ هــذا العــا  ،أعل ـ أن منطقــة هونــغ ونــغ
اإلدا اة اخلاصة تتو تنفيذ عدد م تدابري الـدعم مـ أجـل زاـادة التوعيـة ئتعزاـز ىـدمات
التوظيــــف للــــاحل األقليــــات اإلثنيــــة ئمســــاعدهتا علــــى االنــــدماج يف اجملتمــــع .ئيف الفتــــرة
 4151-4152ــتتو ينــة تكــافؤ الفــرت االضــطةع بطائفــة جداــدة مـ أنشــطة التوعيــة
العامــة ئبــرام التــرئا ئ ــتجرا د ا ــات لتعزاــز الر ــائل الداعيــة إ اال ــتيعاب ئالتنــوع
ئتعزاز االندماج االجتماعي ئبناء اجملتمع الرعائي .ئتتحدد اخلطة األئلية للجنة يف إنشاء فرقـة
عمل معنية باألقليات اإلثنيـة ملسـاعدهتا يف التقـد بعملـها .ئ ـتتو فرقـة العمـل شـ محـةت
دعائيــة ئبــرام تثقيفيــة جــا يف ذلــش تــوفري ىــدمات التــد اب ايداــدة يف مســائل السا ــية
الثقافيــة ئقــانون التمييــز علــى أ ــاس العــرق ئتنمــيم عــدد أ ـ مـ الشــرا ات ال ناجميــة مــع
تلــف املنممــات تعزاــزا لتكــافؤ الفــرت ب ـ األقليــات اإلثنيــة .ئ ــتتو فرقــة العمــل أاضــا
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التواصــل مــع ذئا اللــلة م ـ املكاتــب الكوميــة ئاملــدا س ئأصــحاب امللــلحة ئمنممــات
اخلـدمات ،ئ ــتتابع مــع املكاتـب املعنيــة يف الكومــة زاــادة الـدعم املطلــوب لتلبيــة احتياجــات
األقليات اإلثنية يف جما التعليم ئالعمل.
القوالب النمطية ئاملما ات الضا ة
الفقرة 2
ا ـتراتيجية أئ مبـاد ة تسـتهد القضـاء علـى التلـوار السـل للمـرأة يف ئ ـائ اإلعــة
مجرد ئ يلة للمتعة اينسية.
 - 51تلتز مجيع ايهات املرىص اا بالبث يف منطقة هونغ ونغ اإلدا اـة اخلاصـة باالمتثـال
ملدئنات قواعـد البـث اللـاد ة عـ هيتـة االتلـاالت يف منطقـة هونـغ ونـغ اإلدا اـة اخلاصـة.
ئجوجــب مــدئنات قواعــد البــث تلتــز ايهــة املــرىص اــا بعــد تضــم الـ ام الــيت تبثهــا أا
مــواد تمــل أن حت ـ علــى الكراهيــة أئ تبــث اخلــو أئ تكــون حمقِّــرة أئ مهينــة ألا شــخص
(أشخات) أئ مجاعة (مجاعات) على أ اس اعتبـا ات تلفـة منـها نـوع ايـنس ،أئ أن تنطـوا
علـــى أا توجـــن اتعـــا ا مـــع القـــوان جـــا يف ذلـــش قـــانون التمييـــز علـــى أ ـــاس ايـــنس
(الفقرتـــان ( 4ب) ئ (ج) مــ الفلـــل  3مــ القـــانون األ ا ـــي ملعـــااري املما ـــة يف بـــرام
التليفزاون (قـانون بـرام التلفزاـون) ،ئالفقرتـان ( 2ب) ئ (ج) مـ معـااري املما ـة يف بـرام
اإلذاعة) .ئاشترط قانون برام التليفزاون أاضا أن تو ايهـة املـرىص اـا عنااـة ـبرية ملسـقلة
تلوار العنـف املرتكـب حبـل املـرأة ،مـ بـ مسـائل أىـرد ،ئعلـى األىـص يف السـياقات الـيت
تنطوا على وء معاملتها .ئال اُسـم بـالتحرا علـى العنـف حبـل جمموعـات بعينـها انطةقـا
مـــ اعتبـــا ات تلفـــة اكـــون نـــوع ايـــنس أحـــدها (الفقـــرة  1يف الفلـــل  2مـــ قـــانون
برام التلفزاون).
التدابري املتخذة ملراجعة يا ة البيمب اللتري.
 - 55ال ازال ا تعراا يا ة البيمب اللتري قيـد التنفيـذ .ئهـذه السيا ـة مطبقـة مـ زمـ
طوال ئتنطوا علـى أبعـاد معقـدة يف جوانـب متعـددة تشـمل مسـائل قانونيـة ئبيتيـة ئمسـائل
تتعلل بتخطي ا تخدا األ اضي ،ئهي مسائل تاج مجيعها إ د ا ة متقنية.
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العنف ضد املرأة
الفقرة 7
معلومــات ئبيانــات إحلــائية ع ـ مــدد انتشــا العنــف ضــد املــرأة ،جــا يف ذلــش العنــف
العائلي.
 - 54ئفقا أل قا نما املعلومـات املر ـزا بشـقن حـاالت تعنيـف الزئج/العشـري ئحـاالت
ا تكـــاب العنـــف اينســـي ،ئأ قـــا ـــجةت محااـــة الطفـــل الـــيت تتعهـــدها ئزا ة الرعااـــة
االجتماعيــة ،ــان عــدد حــاالت االعتــداء بالضــرب علــى اــد الزئج/العشــري ئحــاالت ــوء
معاملـة األطفــال املبّلــغ هبــا حــداثا ،ئالــيت تتضــم ضــحااا مـ اإلنــاث ،علــى مــدد الفتــرة مـ
 4151إ  ،4153على النحو التا :
حاالت التعنيف على اد الزئج/العشري املب ليفغ هبا حداثا ئاملتضمنة ضحااا م اإلناث
النسددبة امليويددة يف إمجدداا الدداالت اجل يدد
املبل با

السنة

ع د د ال داالت اجل ي د املبل د ب دا املتضددةنة
ضحايا من اإلناث

4151
4155

4 223
4 252

7392
7492

4154
4153

4 311
3 522

7295
7491

حاالت وء معاملة األطفال املبلغ هبا حداثا ئاملتضمنة ضحااا م اإلناث
النسددبة امليويددة يف إمجدداا الدداالت اجل يدد
املبل با

السنة

ع د د ال داالت اجل ي د املبل د ب دا املتضددةنة
ضحايا من اإلناث

4151
4155
4154

247
127
122

2492
2491
2392

4153

125

1093

عدد مرا ز اإلاواء املتاحة ،ئىطوط هواتف االتلال املباشر اجملاين املشتلّة.
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 - 53تلتز حكومـة منطقـة هونـغ ونـغ اإلدا اـة اخلاصـة جكافحـة العنـف العـائلي .ئعلـى
مدا السـنوات القليلـة املاضـية ،ر ـمب الكومـة مـوا د إضـافية لزاـادة تعزاـز النطـاق الكـبري
املتــاح م ـ اخلــدمات الوقائيــة ئالداعمــة ئاملتخللــة جــا فيهــا التوعيــة العامــة ئىــدمات دعــم
الضحااا ئاخلدمات النفسية السراراة ،ئما إ ذلش ملنفعة ضحااا العنـف العـائلي ئاأل ـر الـيت
حتتاج إ مساعدة.
 - 52ئجيوز لمفراد ئاأل ر اليت نتاز أزمة عنف عائلي التماس حمل إقامة مؤقـمب يف ئاحـد
مــ مةجـــئ الطـــوا ئ .ئهنـــا ســـة مرا ـــز إاـــواء للـــة للنســـاء بســـعة إمجاليـــة تبلـــغ
 421مكانــا .ئاــوفر مر ــز التــدىل يف األزمــات ئتــوفري الــدعم املتعــدد األغــراا (ئاســمى
مر ـز األزمــات)  71مكانــا ل قامــة القلــرية األجـل لضــحااا العنــف اينســي ئاألفراد/األ ــر
الــذا اعــانون العنــف العــائلي أئ جيتــازئن إحــدد أزماتــن ،بينمــا اقــد مر ــز دعــم األ ــر يف
حاالت األزمة  21مكانا آىر توفر إقامة قلرية ألفراد ئأ ر تعاين األزمة أئ الكرب.
 - 51ئمنــذ عــا  ،4117تقــد ئزا ة الرعااــة االجتماعيــة ا تشــا ات هاتفيــة علــى مــدا
الساعة با تخدا ىطوط االتلال املباشر ئتوفر لمفراد ئاأل ر اليت تكون حباجـة للمسـاعدة
الــدعم ئاملشــو ة علــى اــد األىلــائي االجتمــاعي  ،ئترتــب أاضــا لتقــدمي ىــدمات املتابعــة
املةئمة .ئعةئة على ذلش تتوافر ىدمات االتلال اااتفي املباشر على مدا السـاعة لضـحااا
العنف العائلي ئعائةهتم يف مرا ز اإلاواء اخلمسـة املتاحـة للنسـاء ،إضـافة إ مر ـز األزمـات
ئمر ز دعم األ ر يف حاالت األزمة.
أئامر المااة.
 - 52يف عــا  4117عــدلمب حكومــة منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة قــانون العنــف
متكـ ألحــد طــريف الــزئاج أئ
العـائلي لتو ــيع نطــاق المااــة الــيت اســبتها هــذا القــانون ئالــيت ِّ
لرجل أئ امرأة اتعاشران التقد إ اهكمة بطلب إصدا أمـر زجـرا لوقـف مضـااقة اتعـرا
اا طر م جانب الطر اآلىر ،حبيث بات اآلن اشمل األزئاج أئ العشـراء السـابق مـ
جنس ـ ــتلف إضــافة إ أفــراد األ ــرة اللــترية أئ املمتــدة جــا يف ذلــش ايــدئد ئاألحفــاد
ئاألعما ئالعمات ئأبناء األىوات ئبنات األىوات ئأبناء العمومة ئمـا إ ذلـش  ...ئجـرد
أاضا تعزاز محااة القلر الذا تقل أعما هم ع  57عاما م ضحااا العنف العـائلي .ئجـرد
منذ انون الثاين/اناار  4151تتـيري ا ـم القـانون إ ”قـانون العنـف يف العائلـة ئيف عةقـات
العشراء“ (الفلـل  ،) 570الـذا تضـم تو ـيعا إضـافيا لنطـاق المااـة ليشـمل العشـراء مـ
نفس اينس.
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التدابري امللمو ة املتخذة لتحس املةحقة يف قضااا ا تكاب العنف امل

.

 - 52بلغ عدد قضااا جرائم العنف العائلي اليت تعاملمب معها الشرطة علـى مـدد السـنوات
املاضـــية  4 512يف عـــا  ،4151ئ  5 047يف عـ ـا  ،4155ئ  4 114يف عـــا ،4154
ئ  5 721يف عا .4153
 - 57ئتتعامــل الشــرطة يداــة شــدادة ئحسا ــية مفرطــة مــع مجيــع تقــا ار العنــف العــائلي
ــاعية إ محااــة الضــحااا ئمقاضــاة املــذنب  .ئبتيــة فالــة التنا ــل ب ـ السيا ــات املتعــددة
الو ـاالت ئالشـاملة لعــدة قطاعـات ،جيــرا علـى الفــو حتواـل الضــحااا إ ىـدمات الــدعم،
اإلقامة يف املةجئ مثة ،ئتقدمي املساعدة ام عند الضرئ ة .ئيف الوقمب نفسن جيرا بسـرعة
القــب علــى املشــتبن هبــم إذا تــوافرت أ ــباب معقولــة تــدعو إ االشــتباه يف أن جرمــا قــد
ا تُكب.
 - 50ئاُطلب إ أحد أفراد األمـ يف تبـة الرقيـب أئ يف تبـة أعلـى أن اكـون حاضـرا يف
مســرح قضــااا العنــف العــائلي مجيعهــا ضــمانا لســةمة التعامــل معهــا .ئقــد جــرد إقــرا نمــا
”أ رة ئاحدة  -فرال ئاحد“ الذا او ل جقتضاه إ فرال ئاحد التعامل مـع مجيـع القضـااا
الــيت تتضــم األ ــرة املعيشــية نفســها جــا اضــم إملــا املــوظف الــذا اتولــون القضــية بقبعــاد
املشكلة إملاما تاما.
 - 41ئاضطلع بتقييم للمخاطر بشقن مدد ا تمرا اة ئتكرا اة العنف العـائلي ا ـتنادا إ
القائل املشمولة بالادث املبلغ بن ئأا تا اخ قضائي اتضم األطرا نفسها ئ افـة املسـائل
األىــرد ذات اللــلة .ئتتضــم القائمــة املرجعيــة ملؤشــرات العنــف العــائلي ئقاعــدة البيانــات
املر زاة املعززة املعنية بالعنف العائلي تفاصيل التقا ار اليت تكون قد أُعدت م قبـل مـ أجـل
مساعدة موظفي اخل األمامي يف إجراء تقييمات املخاطر.
 - 45ئيف عــا  4112أصــد ت ئزا ة العــدل يف حكومــة منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة
اخلاصة ” يا ة املةحقة القضائية للعنف العائلي“ اليت تتضـم شـرحا ملفهـو العنـف العـائلي
ئبيان دئ النيابة العامة ئتقدمي توجيهات بشقن يا ات ئمما ات توجين االهتـا  .ئجوجـب
هذه السيا ة تتـو النيابـة العامـة يف معـرا تقراـر مـا إذا ـان جيـرا مةحقـة قضـية تتضـم
عنفا عائليا ،النمر فيما إذا انـمب هنـا أدلـة افيـة لت اـر إقامـة الـدعود علـى أ ـاس ئجـود
احتمال معقول ل دانة ،ئفيمـا إذا ـان إجـراء هـذه املةحقـة القضـائية هـو مـ اللـاحل العـا .
ئاتطلب اللاحل العا عادة إقامة الدعود يف قضااا العنف العائلي إذا انـمب الضـحية مسـتعدة
للشهادة .ئألن الضحااا اكونون أحيانا عزئف ع اإلدالء بشهاداهتم أل باب تلفة ،الـب
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لزاما على النيابة العامة أن تتق د م أن الشرطة ئاألىلائي االجتمـاعي اتلـلون بالضـحية
ئاــوفرئن اــا ىــدمات الــدعم املةئمــة م ـ أجــل تيســري إقــدامها علــى اإلدالء بشــهادهتا .ئإذا
ا تنتجمب النيابة العامة ضرئ ة ا تمرا إقامة الـدعود غـم إ ادة الضـحية ،اـتع البـمب فيمـا
إذا ان الز تقدمي طلب ال تخدا أقـوال الضـحية ـدليل دئن مطالبتـها بـاإلدالء بشـهادهتا
أئ إذا ـــان ممكنـــا أن متضـــي عمليـــة االدعـــاء جســـاعدة الضـــحية علـــى الضـــو إ اهكمـــة
با تخدا تدابري ىاصة ،مثل الدئائر التليفزاونية املتلقة أئ مـا إذا ـان اـتع إجبـا الضـحية
على اإلدالء بشهادهتا بنفسها يف اهكمة .ئا هتانا بمرئ القضية يك للنيابة العامـة أن تنمـر
يف طلــب إبقــاء املتــهم حمتجــزا أئ اإلفــراج عنــن بكفالــة مشــرئطة مـ أجــل محااــة الضــحية مـ
التعرا للخطر أئ للتهدادات أئ ألعمال أىرد م جانب املتـهم ،ئهـو مـا يكـ أن اتسـبب
يف عرقلــة العدالــة .ئتنمــر النيابــة العامــة أاضــا فيمــا إذا ــان الــز ا ــاذ تــدابري ىاصــة لــدعم
الشهود يف اهكمة .ئإذا اعتُ الشخص ضحية العنف العائلي ”شاهدا ىائفا“ جوجب قـانون
اإلجــراءات اينائيــة (الفلــل  )445يك ـ أن اتــاح لــن اإلدالء بالشــهادة ع ـ طراــل ئصــلة
تليفزاونية حية داىل اهكمة .ئيك ىةفـا لـذلش أن تسـم اهكمـة للضـحية بالشـهادة مـ
ئ اء تا اُسدل يف قاعة اهكمة.
 - 44ئلتجنب تقىر االدعـاء يف ال قضـااا الـيت تتضـم عنفـا عائليـا ،اعتمـدت ئزا ة العـدل
تدابري إدا اة تلفة للتق د مـ التعـر علـى قضـااا العنـف العـائلي ئالعمـل عليهـا علـى ئجـن
الســرعة .ئتتضــم هــذه التــدابري :تــوفري املشــو ة القانونيــة يف قضــااا العنــف العــائلي يف أقــرب
ئقمب بعد تسلّم ملفات القضية م الشرطة بلر النمر ع مكان اها مـة ئتقـدمي مشـو ة
عاجلة حت لو تك مستنسخات اهر ات الكاملـة لمقـوال املسـجلة بالفيـداو أئ الترمجـات
املعدة للمستندات متاحة يف امللفـات ئأن جيـرا حيثمـا أمكـ ئمـت ـان ذلـش مةئمـا إبـاز
حما مــات العنــف العــائلي باللتــة اللــينية .ئيف الالــة الــيت ال اكــون فيهــا منــات مـ التــقىري،
تتو الشرطة إطةع الضحية على الوضع ئإفادهتا بق باب التقىري.
االنا بالنساء ئا تتةا يف البتاء
الفقرة 51
معلومات ع املستجدات بشقن مدد شيوع االنا بالبشر.
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 - 43اـتع اإلشــا ة بشـكل ئاضـ أن منطقــة هونـغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصـة ليســمب مقلــدا
ألنشطة االنا بالبشر ئليسمب منشق أئ نقطة عبو ملثل هذه األنشطة .ئفضـة عـ ذلـش ،اـوفر
التشراع الا يف املنطقة إطا ا متينا تستند إلين جهودنا القواة يف مكافحة االنا بالبشر.
 - 42ئحتمــر منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة أعمــال االنــا علــى النح ـو املعــر يف
”برئتو ول منع ئقمع ئمعاقبة االنا باألشخات ئخباصة النسـاء ئاألطفـال املكمـل التفاقيـة
األمــم املتحــدة ملكافحــة ايريــة املنممــة ع ـ الوطنيــة“ (”برئتو ــول بــالريمو التــابع لممــم
املتحدة“) ئتستع يف ذلـش ججموعـة مـ التشـراعات املختلفـة منـها قـانون ايـرائم (الفلـل
 ،)411ئقــانون ااجــرة ( ،)551ئقــانون ايــرائم املرتكبــة حبــل األشــخات (الفلــل .)454
ئتلل العقوبات املنلوت عليها يف هذه ايرائم م السج عشـر ـنوات إ السـج مـدد
اليــاة .ئال تــدىر حكومــة منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة ئ ــعا للتعــائن الوثيــل مــع
نمرائها فيما ئ اء البحا يف جماالت تبادل املعلومات اال تخبا اتية ئإجـراء عمليـات مشـتر ة
ملكافحة االنا بالبشر.
 - 41ئنــاد ا مــا جيــرا يف منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة االنــا بالبشــر ألغــراا
اال ــتتةل يف ايــنس .ئقــد متكنــمب الشــرطة م ـ القضــاء علــى ــس علــابات إجراميــة يف
السنوات الثةث امل اضـية ئإلقـاء القـب علـى أشـخات حُكـم علـيهم بالسـج ملـدد تلـل إ
 31شـــهرا .ئيف الفتـــرة مـ ـ  4110إ  4153ـــان عـــدد قضـــااا االنـــا بالبشـــر علـــى
النحو التا :
عدد قضااا االنا بالبشر
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 - 42ئجراعاة التطو ات األىرية يف االناهات العاملية بشـقن االنـا بالبشـر ،تضـم قـانون
املةحقة القضـائية الـذا أصـد تن ئزا ة العـدل يف أالول /ـبتم  4153قسـما جداـدا بشـقن
”قضااا ا تتةل البشر“ .ئاوفر هذا القسم م القانون مبـادئ توجيهيـة مفيـدة للنيابـة العامـة
يف التعر على قضااا ا تتةل البشر ئ دد مبادئ عامة تتعلـل بتنـائل هـذه القضـااا جوجـب
املعـااري ئاملما ـات الدئليـة املتلـلة بضـحااا االنـا بالبشـر ،ـعيا إ تعزاـز ا ـاذ القـرا ات
العادلة ئاملنلفة ئاملتسقة يف مجيع مراحل عمليات املةحقة اذه القضااا.
 - 42ئعةئة على ذلش ،شجعمب حكومة منطقة هونغ ونغ اإلدا اـة اخلاصـة التعـائن مـع
املنممات غري الكومية الدئلية ئاهلية م أجل توفري اخلدمات الداعمـة ذات اللـلة ،جـا فيهـا
ىدمات محااة ضحااا االنا بالبشر .ئئضـعمب ئزا ات اخلـ األمـامي ىططـا تتضـم عقـد
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عــدة دئ ات مشــتر ة مــع هــذه املنممــات مــ أجــل إفــادة مــوظفي إنفــاذ القــوان بــملىر
املستجدات املتعلقة باناهات االنا بالبشر ئتزئادهم جها ات التعر على الضحااا.
 - 47ئبتيــة محااــة معــائين اخلدمــة امل ليــة األجانــب ،جــرد تنفيــذ تــدابري لمجــل القلــري
ئاملتو ـ ئالطواــل يتواصــل العمــل هبــا يف املســتقبل .ئ ــتعمل حكومــة املنطقــة علــى تعزاــز
أنشطتها يف جمال التوعية ئالتثقيف جا يف ذلش تعزاز تعائهنا مع القنلـليات العامـة ذات اللـلة
املوجــودة يف منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة ،ئزاــادة توعيــة معــائين اخلدمــة امل ليــة
األجانــب حبقــوقهم ئبالتــدابري املتاحــة اــم للــون ملــالهم ئم ـ ذلــش يفيــة التعامــل مــع
األحوال اليت تتعرا فيها ـةمتهم الشخلـية للمسـاس ئملـاد ة اآلىـرا ملسـتندات ااواـة
ىاصتهم إضافة إ توعيتهم بقنـوات التمـاس ايـ ئمـا إ ذلـش .ئيف نيسـان/أبرال ،4152
زادت حكومة املنطقة القوة العاملة الةزمة لتعزاز ئمتابعة ئ االت التوظيف ئالتفتيت عليهـا،
ئ تنمر يف ا ـتعراا اآلليـة الاليـة إلصـدا تـراىيص ئ ـاالت التوظيـف الـيت تتـو تنسـيب
معائين اخلدمة امل لية األجانب.
الفقرة 55
التدابري املتخذة اليت تكفل توفري قد أ

م المااة للمشتتةت باينس.

 - 40حتـــتفظ الشـــرطة يف منطقـــة هونـــغ ونـــغ اإلدا اـــة اخلاصـــة بلـــةت مـــع ابطـــات
املشتتةت باينس ئتعمم عليها معلومات ع تدابري ضمان ـةمة املشـتتةت بـاينس .ئقـد
جرد نشـر ئ قـات عُممـمب علـى هاتيـش املشـتتةت للـمب نلـائ موجهـة إلـيه خبلـوت
ُبل محااة أنفسه  .ئتشجع املشـتتةت بـاينس أاضـا علـى تر يـب أنممـة ل نـذا يف حمـال
تواجده للتحذار م أا طوا ئ أئ عنف قد اتهدد حياهت .
الفقرة 54
التــدابري املتخــذة ملراجعــة املما ــة اإلدا اــة املتعلقــة باحتجــاز القاصــرات غــري امللــحوبات
الةئي الل إ هونغ ونغ بطرال ايو ئاُمنع م دىواا.
 - 31جوجــب القــانون املعمــول بــن يف هونــغ ونــغ ،جيــوز احتجــاز الشــخص الــذا ُاــرف
التلرا لن باابوط م الطـائرة اثمـا اـتم ترحيلـن مـ منطقـة هونـغ ونـغ اإلدا اـة اخلاصـة.
ئبالنســبة للقلــر غــري امللــحوب الــذا الــلون جــوا ئُاــرف اإلذن هببــوطهم ،تقــو ئزا ة
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ااجرة عادة بترتيب ترحيلهم الفـو ا مـع شـر ة الطـريان املعنيـة مـ أجـل إعـادهتم إ مطـا
اإلقةع يف أئل حلة طريان متاحة .ئتكـون شـر ة الطـريان مسـؤئلة عـ االتلـال بـو أمـر
القاصر يف مطا اإلقةع لتسليمن إااه فو ئصولن .غري أنن يك أاضا احتجـاز القاصـر بشـكل
مؤقمب يف عنابر االحتجـاز باملطـا املوجـودة يف منطقـة مقيـدة الـدىول يف مطـا هونـغ ونـغ
الدئ اثما جيرا ترحيلـن ضـمانا لسـةمة القاصـر غـري امللـحوب .ئداىـل عنـابر االحتجـاز
باملطا  ،تقع غر احتجاز الذ و يف مكـان منفلـل عـ غـر احتجـاز اإلنـاث ئال اتسـىن
الدىول إ غر احتجاز اإلناث إال ملوظفات ااجرة.
 - 35ئيف المــرئ اال ــتثنائية الــيت اتعــذ فيهــا ترحيــل القاصــر اهتجــز ىــةل فتــرة زمنيــة
ئجيـزة ،ئجوجـب السيا ــة املعمـول هبـا حاليــا ،ال اسـتمر احتجـاز هــذا القاصـر إال يف ئجــود
بب قوا (إذا مـا اعتُقـد مـثة أن الطفـل يحلـل علـى مسـاعدة للفـرا  ،أئ أن الطفـل غـري
امللحوب ل لل على الرعااة السليمة إال إذا جرد احتجازه على هـذا النحـو  ...ئمـا إ
ذلش) .ئجيرا تقييم ل حالة على حدة بالنمر إ حيثياهتا ئجيرا غالبا اإلفراج عـ القاصـر
نمري ضمان فو إاداعن مؤ سة للرعااة امل لية ىاضعة ل شرا  .ئيف الالـة الـيت اكـون فيهـا
االحتجـاز ضـرئ اا بالفعـل ،جيـرا عمـة بـالفقرة  2ئايـدئل  4مـ مر ـو ااجـرة (أمـا
االحتجـــاز) ،إاـــداع القاصـــر دا تيـــون مـــون لمطفـــال ئالقلـــر الـــيت تـــدارها ئزا ة الرعااـــة
االجتماعية حيث لل الطفل على الرعااة ئالتوجين السليم .
املشا ة يف الياة السيا ية ئالياة العامة
الفقرة 53
مشا ة املرأة يف ايهاز التشراعي ئئظائف اإلدا ة ئاايتة القضائية.
متثيددا املددر يف االددر التوددري ا قاددالر امل ا ددا ت قاللجنددة االنتباةيددة املبتاددة ةانتبددا
الرئير التنفيذي ملنط ة هون كون اإلدارية اخلاصة
 - 34اتمتــع الرجــال ئالنســاء بــنفس القــوق فيمــا اتعلــل بالتلــوامب ئالترش ـ النتخابــات
اجمللس التشراعي ئجمـالس املقاطعـات ئاللجنـة االنتخابيـة املختلـة بانتخـاب الـرئيس التنفيـذا
ملنطقـــة هونــغ ونـــغ اإلدا اـــة اخلاصـــة .ئهـــذا الـــل مكفـــول جوجـــب القـــانون األ ا ـــي.
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ئال اتضم التشراع ذئ اللـلة أا إشـا ة لنـوع جـنس الشـخص أئ أصـلن اإلثـع( )5أئ داانتـن،
لكي اكون مؤهة ألن الب مقترعـا أئ مرشـحا يف االنتخابـات .ئ تواصـل حكومـة املنطقـة
بذل جهودها لضمان إجراء االنتخابات بشكل منفت ئعادل ئنزان يف مجيع األئقات.
 - 33ئتشــكل الناىبــات حــوا نلــف هيتــة النــاىب املقيــدا  .ففــي انتخابــات اجمللــس
التشراعي لعـا  4154بلـغ عـدد الناىبـات املسـجةت  5921مليـون ناىبـة مقيـدة يف ـجل
الناىب  ،متثل  1192يف املائة م مجيـع النـاىب املقيـدا يف منطقـة هونـغ اإلدا اـة اخلاصـة.
ئيكــ مقا نــة ذلــش بعــدد بلــغ  5927يف املائــة مليــون ناىبــة مقيــدة يف انتخابــات جملــس
املقاطعــات يف عــا  1195( 4155يف املائــة) ،ئ  5922مليــون ناىبــة مقيــدة يف انتخابــات
اجمللــس التشــراعي يف عــا  2092( 4117يف املائــة) .ئعــةئة علــى ذلــش ئم ـ إمجــا عــدد
النــاىب الــذا أدلــوا بقصــواهتم يف انتخابــات اجمللــس التشــراعي لعــا  ،4154بلتــمب نســبة
الناىبــات  2092يف املائــة .ئ ــان الــرقم املقابــل يف انتخابــات جملــس املقاطعــات لعــا 4155
ئانتخابات اجمللس التشراعي لعا  4117هو  1195يف املائة ئ  2790يف املائة على التوا .
 - 32ئيف انتخابــات اجمللــس التشــراعي لعــا  4154بلــغ عــدد املرشــحات  5097( 10يف
املائة) م إمجا عدد املرشح البـالغ  407مرشـحا .ئبحـمب إحـدد عشـرة مرشـحة منـه
ئم ـثّل نســبة  5192يف املائــة م ـ أعضــاء اجمللــس التشــراعي الســبع  .ئيف انتخابــات جملــس
املقاطعــات لعــا  ،4155ئانتخابــات اجمللــس التشــراعي لعــا  ،4117بلــغ عــدد املرشــحات
 5297( 522يف املائــة م ـ أصــل  031مرشــحا) ،ئ  5790( 37يف املائــة م ـ أصــل 415
مرش ) على التوا  .ئبلغ عدد املنتخبـات ( 20متـثل  5094يف املائـة مـ أصـل  254عضـوا
منتخبا) ،ئ ( 55متثل  5793يف املائة م أصل  21عضوا منتخبا) ،على التوا .
 - 31ئفيمــا اتعلــل بفتــرة الوالاــة الاليــة للجنــة االنتخابــات ،جــرد شــتل  5 132مقعــدا
باالنتخابات( ،)4م ىةل االنتخابات الفرعية اليت جرت يف عا  4155ئبلغ عدد الناىبـات
__________
( )5تنص املادة  22م القانون األ ا ي على أنن جيوز للمقيم إقامة دائمة يف منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصـة
الذا ال ملون اينسية اللينية أئ الذا ـل اـم اال ـتقرا يف بلـدان أجنبيـة ،أن الـبحوا أعضـاء يف اجمللـس
التشراعي إذا مت انتخاهبم هبذه اللفة على أال اتجائز عـددهم  41يف املائـة مـ إمجـا عضـواة اجمللـس .ئجيـوز
للمقيم إقامة دائمـة مـ غـري اللـيني الـذا ارغبـون يف ا تسـاب اينسـية اللـينية أن اطلبـوا ذلـش جوجـب
املادة  2م قانون اينسـية يمهو اـة اللـ الشـعبية ئ ”شـرئحات اللجنـة الدائمـة للمجلـس الـوطع الشـع
لبع املسائل املتعلقة بتنفيذ قانون اينسية يمهو اة الل الشعبية يف منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصة“.

( )4إضافة إ عدد مقاعد ينة االنتخابات الذا اُشتل بقعضـاء منتخـب  ،ئالبـالغ  5 132مقعـدا ،تضـم اللجنـة
أاضــا  512مقاعــد اشــتلها أعضــاء حبكــم مناصــبهم (أا نــواب هونــغ ونــغ يف اجمللــس الــوطع الشــع ،
ئأعضاء اجمللس التشراعي) ئ  21عضوا تعينهم مب هيتات دانية حمددة.
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املقيدات فيها  531 010ناىبات متـثل  12يف املائـة مـ إمجـا عـدد امللـوت املقيـدا (.)3
ئدىـــل مـــا جمموعـــن  5 173مرشـــحا انتخابـــات القطاعــات الفرعيـــة منـــهم  417مرشـــحة
( 5293يف املائة) .ئاىتريت م ب هؤالء  512مرشـحة .ئيف أعقـاب انتخابـات القطاعـات
الفرعية جرد تشكيل ينة االنتخابات الاليـة يف عـا  .4154ئضـممب اللجنـة  571عضـوة
(يف ئقـــمب انتخـــاب الـــرئيس التنفيـــذا لفتـــرة ابعـــة يف عـــا  ،)4154ئهـــو عـــدد اشـــمل
 25عضوة إضافية إذا ما قو ن بالفترة السابقة (عندما جرد انتخاب الـرئيس التنفيـذا للفتـرة
الثالثة يف عا .)4112
املر يف االر التنفيذي قاملناصب ال امة
 - 32اوجــد يف الوقــمب الــراه مــا إمجاليــن  31عضــوا يف اجمللــس التنفيــذا ــتة منــهم م ـ
النســاء ( 41يف املائــة) .ئتشــتل امــرأة منلــب الــوزار اإلدا ا األئل ،ئهــو املنلــب التــا
مباشرة ملنلب الرئيس التنفيذا لكومـة منطقـة هونـغ ونـغ اإلدا اـة اخلاصـة .ئحبلـول هنااـة
عــا  ،4153انــمب موظفــات اخلدمــة املدنيــة متــثل  3293يف املائــة م ـ إمجــا العــامل يف
اخلدمة املدنية .ئا تفع عدد بريات املدارات يف اخلدمـة املدنيـة مـ  302يف عـا  4110إ
 231يف عــا  ،4153ئهــو مــا مثــل  3391يف املائــة م ـ الوظــائف املوجــودة باملــداراات يف
قطاع اخلدمة املدنية .ئيف متوز/اولين  4152شـتلمب النسـاء تسـع مـ الوظـائف السـبع عشـرة
يف تبة األمـ الـدائم ،ئهـي ئظـائف تلـنف يف مسـتود املوظـف اإلدا ا يف الد جـة األئ
املمتازة (أعلى تبة يف اخلدمة املدنية).
املر يف اهليية ال ضائية
 - 32تــنص املــادة  04مـ القــانون األ ا ــي علــى اىتيــا القضــاة ئأعضــاء اايتــة القضــائية
اآلىــرا يف منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة علــى أ ــاس مــؤهةهتم القضــائية ئالفنيــة.
ئال ادىل نوع اينس اعتبا ذا صلة يف التعيينات القضـائية .ئاعتبـا ا مـ  5نيسـان/أبرال
 4152ان هنا  25امرأة ( 4292يف املائة) م أصـل إمجـا القضـاة ئاملـوظف القضـائي
البالغ عددهم .512

__________
( )3ئفقا ألحدث جل هنائي للقيد منشـو يف عـا  4153بلـغ عـدد الناىبـات املقيـدات يف القطاعـات الفرعيـة
 542 434ناىبة متثل  1190يف املائة م العدد اإلمجا للملوت املقيدا يف تلف القطاعات الفرعية.
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توجيع املر على املواركة يف مستويات خمتلفة لالنتباةات ال رقية
 - 37متثل مشا ة الشخص يف االنتخابات القرئاة مسقلة اىتيا تعود إليـن بالكامـل .ئمـع
ذلـش ،تلتــز حكومــة منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة بتشــجيع األشــخات املــؤهل مـ
الرجال ئالنسـاء علـى املشـا ة يف االنتخابـات القرئاـة ،ئقامـمب يف ـبيل ذلـش بسلسـلة مـ
أنشطة التوعية ئالترئا .
 - 30ئ تعمل حكومة منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصة على مضاعفة جهودها م أجـل
تشجيع النساء على املشا ة يف االنتخابات القرئاة جا يف ذلش ع طراـل الدعااـة يف اإلذاعـة
ئالتليفزاون يف الساعات اليت تكثر فيها املستمعات النساء ،ئع طراـل النشـرات اللـحفية يف
اللحف ئتعليل الةفتات ئاملللقات ئاللوحـات الدعائيـة ئا ـتخدا مر بـات البـث املتنقـل،
ئالتماس التقايد ع طرال ينة هيونغ اي و لشؤئن املرأة ئالشباب ئتوزاع واذج القيـد يف
جل الناىب لةنتخابات القرئاة يف مرا ز ئيسـية ىـةل األنشـطة الـيت نـرا علـى صـعيد
املقاطعة (ئال يما األنشطة اليت اُضطلع هبا للاحل املرأة).
 - 21ئقد أجراـمب ايولـة األىـرية لةنتخابـات القرئاـة العاداـة يف عـا  ،4155ئجقا نتـها
باالنتخابات القرئاة العاداة يف عـا  4112فـان عـدد املرشـحات الةئـي ثبتـمب ـةمة أئ اق
ترشــيحه ــان أعلــى يف عــا  4155حيــث زاد إ  30مـ  31يف عــا  4112أا بنســبة
 55يف املائــة .ئا تفــع أاضــا عــدد املمــثةت القرئاــات الةئــي مت انتخــاهب م ـ  47يف عــا
 4112إ  31يف عا  4155بنسبة زاادة قد ها  2يف املائة.
متثيل املرأة يف اايتات الكومية اال تشا اة ئالقانونية.
 - 25نــرا حكومــة منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة التعيينــات يف اايتــات الكوميــة
اال تشـا اة ئالقانونيــة علــى أ ــاس ايــدا ة الــيت ابــداها الشــخص املعــع آىــذة بعـ االعتبــا
قد اتــن ئى اتــن الفنيــة ئنا بــن العمليــة ئنزاهتــن ئالتزامــن باخلدمــة العامــة ،مــع إاــةء االهتمــا
الواجــب ملهــا اايتــات اال تشــا اة ئالقانونيــة ئطبيعــة أعمااــا إضــافة إ أحكــا األنممــة
األ ا ية للهيتات القانونية .ئتواصل حكومة منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصـة ا ـاذ تـدابري
ا ــتباقية لتعزاــز مشــا ة املــرأة يف اجملتمــع ئيف اليــاة العامــة .ئترحــب جشــا ة الرابطــات
ئاملنممات الفنية النسواة يف تسمية عضوات إلد اجه يف الدليل املر زا للشخليات الـذا
ــتفظ بــن مكتــب الشــؤئن الداىليــة .ئجيــرا م ـ ئقــمب آلىــر تــذ ري املكاتــب ئاإلدا ات
بضـــرئ ة االهتمـــا النشــ بتعـــي عضـــوات يف اايتـــات اال تشـــا اة ئالقانونيـــة الداىلـــة يف
نطاق ئالاتها.
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 - 24ئعمة بنليحة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،حددت حكومـة منطقـة
هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة يف عــا  4112نســبة  41يف املائــة نقطــة مرجعيــة جنســانية
مبتتــــاة ،ئاعت هتــــا هــــدفا عمليــــا لتعــــي النســــاء يف اايتــــات اال تشــــا اة ئالقانونيــــة .ئيف
حزاران/اونين عـا  ،4151فعـمب الكومـة هـذه النقطـة املرجعيـة إ  31يف املائـة .ئاعتبـا ا
م  35آذا /ما س  4152بلغ عدد النساء املعينات م قلبل الكومـة يف اايتـات اال تشـا اة
ئالقانونية  5 032م شاغةت الوظـائف غـري الرمسيـة مقابـل  2 123للرجـال ،ئمتثـل نسـبة
مشا ة املرأة بذلش  3492يف املائة.
التدابري املتخذة ملعاية اخنفاا مشا ة نساء األقليات اإلثنيـة ئالدانيـة يف اليـاة السيا ـية
ئالياة العامة.
ح وق التاويت قالترشح يف االنتباةات
 - 23علــى اــو مــا جــاء يف الفقــرة  34أعــةه ،اتمتــع الرجــال ئالنســاء بــنفس القــوق يف
التلــوامب ئالترش ـ يف انتخابــات اجمللــس التشــراعي ئجمــالس املقاطعــات ئاللجنــة االنتخابيــة.
ئهذا ا لـل مكفـول بالقـانون األ ا ـي .ئال تتضـم التشـراعات ذات اللـلة إشـا ة إ نـوع
جنس الشخص أئ أصلن اإلثع أئ داانتن ،لكي اتقهل ملوت أئ مرش يف االنتخابات.
الت يينات يف اهلييات الكومية االستوارية قال انونية
 - 22تكفــل حكومــة منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة عنــد تعــي أئ إعــادة تعــي
األشخات يف اايتات اال تشا اة ئالقانونية اتباع املما ات املسـتقرة املتعلقـة بـالتقييم املـدقل
ألهليــة املرشــح اهــتمل  ،آىــذة بع ـ االعتبــا العناصــر ذات اللــلة يف هــذا الســياق مثــل
قد اهتم ئى اهتم الفنية ئنا هبم العملية ئنزاهتهم ئالتزامهم باخلدمة العامة.
 - 21ئتــدعو حكومــة املنطقــة بشــكل ا ــتباقي املنممــات العامــة ئاملنممــات األىــرد إ
تسمية أفراد للعمل يف اايتـات اال تشـا اة ئالقانونيـة ،ئتـدعوها أاضـا إ أن تقـد للحكومـة
وــاذج الســرية الذاتيــة اــؤالء األفــراد .ئعمــة جبــدأ عــد التمييــز ال اُطلــب مـ مقــدمي الســري
الذاتية اإلشا ة يف دريِّهم إ عرقهم أئ دانـهم .ئال تتـوافر معلومـات جـاهزة حاليـا عـ عـدد
أفراد األقليات اإلثنية ئالدانية الذا اعملون يف اايتات اال تشا اة ئالقانونية.
 - 22ئتتقيد حكومة منطقة هونـغ ونـغ اإلدا اـة اخلاصـة بسيا ـة تعـي الشـخص األ ثـر
قد ة على تلبية االحتياجات اهددة للشاغر املع يف هذه اايتات ئترد أن التعي يف اايتـات
املــذ و ة جيــب أال اكــون متييزاــا .ئ تواصــل حكومــة املنطقــة تشــجيع الســلطات املختلــة
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بــالتوظيف علــى تعــي عــدد أ ـ يف اايتــات اال تشــا اة ئالقانونيــة م ـ عامــة النــاس م ـ
اإلنــاث الةئــي انــتم إ ىلفيــات ثقافيــة تلفــة ضــمانا لتمثيــل هــذه اايتــات مللــاحل اجملتمــع
ئقطاعاتن املختلفة.
العمل
الفقرة 51
التــدابري املتخــذة ملعايــة التمييــز ب ـ اينس ـ ئتفشــي التفراــل ب ـ الــذ و ئاإلنــاث يف
العمل ،ئتشجيع ئتنفيذ مبدأ ”تسائا األجر مقابل العمل املتسائا القيمة“.
 - 22ر قانون التمييز علـى أ ـاس ايـنس قيـا أا شـخص ،يف ـياق التعـي يف منشـقة
قائمة يف منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصة ،بالتمييز ضد شخص آىـر يف شـرئط توظيفـن يف
هذه املنشقة .ئيف الوقمب الراه تتو معاية شكائد التمييز ينة حتقيل تكافؤ الفـرت ،ئهـي
هيتة قانونية تابعة ملنطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصة.
 - 27ئقد دأبمب هذه اللجنة منذ نشقهتا يف عا  5002على العمل م أجـل النـهوا جبـدأ
”تسائا األجـر عـ العمـل املتسـائا القيمـة“ ،ئقامـمب باد اجـن يف مدئنـة مما ـات العمـل
اللاد ة ئفقا لقانون التمييـز علـى أ ـاس ايـنس .ئيف عـا  4112أصـد ت اللجنـة د ا ـتها
املتعلقة جبدأ تسائا األجر ع العمل املتسـائا القيمـة ،الـيت جـاءت يف إطـا مشـرئع طواـل
األجــل اضــطلعمب بــن مـ أجــل النــهوا هبــذا املبــدأ يف منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة.
ئ شفمب الد ا ة اليت أجرامب على بع الوظائف املختا ة يف جمال اخلدمـة املدنيـة ئيف اايتـة
العامــة لللــحة عـ عــد ئجــود مشــكلة نُمميــة للتحداــد غــري املنلــف لمجــو علــى أ ــاس
جنساين.
 - 20ئيف ئقـمب الحـل ،قامـمب ينـة تكـافؤ الفـرت يف عـا  4117بوضـع جمموعـة ئاضــحة
م املبادئ التوجيهيـة موجهـة أل بـاب العمـل ملواصـلة زاـادة التوعيـة العامـة جفهـو املسـائاة يف
األجر ئالتلدا ملسقلة تفائت األجو ب اينس ئإجراء حتقيقـات يف التناقضـات الـيت اُـدعى
بوجودهـا .ئ تبـمب اللجنـة إلجـراء مناقشـات بـ جهـات العمـل ئاجملموعـات النسـواة ئ ــواها
م أصحاب املللحة بشقن موضوع تسائا األجـر مقابـل العمـل املتسـائا القيمـة .ئأد جـمب
جــوهر املبــادئ ئاملما ــات املتعلقــة هبــذا املفهــو يف التــد اب الــدئ ا الــذا تقدمــن ملختلــف
أصحاب امللـلحة ئإ عامـة ايمهـو  .ئ تواصـل اللجنـة التـرئا ملبـدأ تسـائا األجـر مقابـل
العمل املتسائا القيمة جزء م جهودها العامة للتوعية جفهو تكافؤ الفرت للجميع.
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 - 11ئمنذ إصدا التوجيهات املتعلقة باملبدأ ئاضطةعها بالعمل التوعوا ئالتـد ا املشـا
إلين عالين ،تتلل اللجنة أا شكائد .ئتنفذ الترتيبات الالية بشـكل جيـد ئال توجـد حاجـة
ملحة إلصدا تشراع خبلوت هذا املبدأ.
الفقرة 52
زاادة عمل املرأة.
 - 15توفر ئزا ة العمل ىدمات توظيف شاملة ئعادلة ئجمانية يميـع األشـخات البـاحث
ع الوظائف بلر النمر ع نوع جنسهم .ئتتطي الشواغر الـيت تـرد إ ئزا ة العمـل مـ
افة جهات العمل يف ياق ىدمات اال تقدا نطاقا ئا عا م اللناعات ئاملهـ  .ئيف عـا
 4153ئم إمجا الشواغر اليت تعهـدهتا ئزا ة العمـل ئعـددها  5 457 771شـاغرا ،ـان
 210 252منـــها منـــد جا حتـــمب الفتـــات املهنيـــة للمـــدارا ئاملشـــرف ئاملـــوظف الفنـــي
ئاملوظف الفني املساعدا الذا للون على أعلـى األجـو  ،بنسـبة بلتـمب  3392يف املائـة
م جمموع الوظائف .ئجيرا تعميم املعلومات ع الشـواغر علـى نطـاق ئا ـع ئبشـكل فـؤ
مـ ىــةل شــبكة تضــم  54مر ــزا للتوظيــف إضــافة إ شــبكة خلــدمات التوظيــف التفاعليــة
(ئهي شبكة حكومية ذائعة الليمب جلمب يف عا  4153زهاء  1937بليون مـ صـفحات
الــرأا) ئحمطــات البحــث عـ الشــواغر املقامــة يف مواقــع مةئمــة عداــدة يف مجيــع أاــاء إقلــيم
منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصة .ئتنمم ئزا ة العمـل أاضـا بشـكل دئ ا أ ـواق التـرئا
لفرت العمـل الـيت تُعقـد علـى نطـاق ـبري علـى مسـتود املقاطعـات يف مواقـع تلفـة لتسـراع
تعمــيم معلومــات التوظيــف ئمســاعدة الفتــات املختلفــة مـ البــاحث عـ الوظــائف يف العثــو
على العمل .ئعةئة على ذلش ،تذ ّر الوزا ة جهات العمل املستعينة خبـدمات التوظيـف الـيت
توفرهــا بضــرئ ة ا ــتعراا املــؤهةت املهنيــة القيقيــة للوظــائف يف أثنــاء عمليــة اال ــتقدا .
ئتتو الوزا ة التدقيل يف الشواغر اليت تقد إليها لضمان ا تيفاء متطلبات الوظائف ئشـرئط
التوظيــف لتشــراعات العمــل ئقــوان عــد التمييــز ،جــا يف ذلــش قــانون التمييــز علــى أ ــاس
اينس ،قبل أن توافل على اإلعةن عنها.
 - 14ئبالنسبة للباحث ع الوظائف الذا اسـجلون بيانـاهتم لـدد ئزا ة العمـل مـ أجـل
اال تفادة م ىدمات التوظيف ،يك أن جيرا توظيفهم إما ع طرال ىدمات اإلحالة الـيت
تتوالها الوزا ة أئ م ىةل تقدمي طلب مباشر إ جهات العمل اليت تعل ع شواغرها عـ
طرال ئزا ة العمل .ئيف عـا  ، 4153جـرد عـ طراـل ىـدمات اإلحالـة الـيت اضـطلعمب هبـا
ئزا ة العمل تقم  5 551عملية تنسيب يف الفتات املهنية للمدارا /الفني  .ئم أصـل هـذا
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الرقم ان ( 125أا بنسبة  2791يف املائة) م اإلناث الباحثات عـ الوظـائف .ئيف الوقـمب
الراه  ،اتمثل  01يف املائة م الوظائف الـيت اُعلـ عنـها مـ ىـةل ئزا ة العمـل يف ئظـائف
مفتوحة للبـاحث عـ العمـل لتقـدمي طلبـات التوظيـف املباشـرة .ئال تـاج األشـخات الـذا
للون على ئظائف ع طرال الطلبات املباشرة إبة ئزا ة العمل ع عمليات تنسيبهم.
محااة العامةت جوجب قانون العمل.
 - 13اُســبغ قــانون العمــل (الفلــل  )12علــى العــامةت نفــس القــوق ئأئجــن المااــة يف
جمال العمل اليت اسبتها على العامل .
الفقرة 52
القواعد املتعلقة بو االت التوظيف.
 - 12تعلــل حكومــة منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة أصيــة فائقــة علــى تنمــيم أنشــطة
ئ ــاالت التوظيــف مــ ىــةل إصــدا التــراىيص ئإجــراء عمليــات التفتــيت ئالتحقيــل يف
الشــكائد ئاملةحقــة القضــائية ئمــا إ ذلــش  ...لكــي تضــم عمــل هــذه الو ــاالت ئفقــا
للقانون ئم أجل محااة ملاحل الباحث ع العمل.
 - 11ئئفقا للجزء الثاين عشر م قانون العمل ئاللوائ املتعلقة بو االت التوظيـف ،اـتع
على مجيع هذه الو االت جا فيها الو االت الو يطة اليت تتو تنسيب معائين اخلدمـة امل ليـة
األجانــب ،اللــول علــى تــرىيص م ـ ئزا ة العمــل قبــل مزائلــة أا أعمــال يف جمــال تقــدمي
ىــدمات التوظيــف يف منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة .ئال اُسـم اــا أاضــا بتلقــي أا
و م الباحث ع العمل تزاد على  51يف املائـة مـ أئل اتـب شـهرا يف الوظيفـة الـيت
انسبون إليها .ئتكون ئ الة التوظيف اليت تعمل بدئن تـرىيص أئ حتلـل ـوما تزاـد علـى
املبالغ املقر ة مرتكبة جريـة ئ ضـع لترامـة حبـد أقلـى  11 111مـ دئال ات هونـغ ونـغ
( 2 251م دئال ات الوالاات املتحدة).
 - 12ئاقــو موظفــو ئزا ة العمــل بــالتفتيت الــدئ ا ئاملفــاجئ علــى ئ ــاالت التوظيــف،
ئجيرئن حتقيقـات عنـدما اتلقـون شـكائد تـزعم املبالتـة يف حتلـيل الر ـو أئ ا تكـاب أىطـاء
مهنية ،ئاتابعون ذلش باملةحقة القضائية عندما تتوافر لـداهم أدلـة افيـة علـى هـذه املخالفـات.
ئيف عا  4153أجرت ئزا ة العمل  5 325عمليـة تفتـيت علـى مجيـع ئ ـاالت التوظيـف يف
منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصة ،ئانلب  21يف املائة مـ هـذه التفتيشـات علـى التـدقيل يف
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عمل ئ االت التوظيف اليت تتو تنسيب معائين اخلدمة امل لية األجانب .ئزادت ئزا ة العمل
منذ نيسان/أبرال  4152القوة العاملة فيها م أجل مضاعفة عمليات الرصد ما ط لزاـادة
عدد التفتيشات اليت نراها بنسبة  37يف املائة لتلل إ  5 711تفتيت نواا.
 - 12ئىــةل الفتــرة نفســها ،قامــمب ئزا ة العمــل باملةحقــة القانونيــة لتســع م ـ ئ ــاالت
التوظيـف الــيت اشـتُبن يف ىرقهــا للقــانون .ئأُداـ ـبع مـ بـ هــذه الو ــاالت ئال اــزال أمــر
إحداها منمو ا أما اهكمة.
 - 17ئإذا اقتنعمب ئزا ة العمل بشكل معقول بقن إحدد هذه الو ـاالت ىرقـمب القـانون،
جيــوز ملفــوا العمــل ،الــذا اــرأس الــوزا ة ،ف ـ نداــد تــرىيص الو الــة أئ إلتــاء هــذا
الترىيص .ئيف عا  4153جرد إلتاء/عد نداد تـراىيص أ بـع مـ ئ ـاالت التوظيـف يف
أعقاب إدانتها باملتاالة يف الر و  ،ئجيرا النمر حاليا يف إدانة ثةثة م املـرىص اـم بتشـتيل
ئ ــاالت التوظيــف يريــة تتضــم عــد األمانــة ئتقــدمي مســتندات مــزئ ة إ ئزا ة ااجــرة،
ئاُنمر يف اعتبا هم غري أ فاء ئغري أهل لتشتيل ئ االت توظيـف بعـد تقاعسـهم عـدة مـرات
ع تزئاد ئزا ة العمل باملعلومات اليت استوجبها قانون العمل.
 - 10ئيف األجـل الطواـل ،ـتنمر ئزا ة العمـل يف ا ــاذ تـدابري لتعزاـز اآلليـة الاليـة املعنيــة
باصدا تراىيص ئ االت التوظيف م أجل محااة ملاحل معائين اخلدمة امل لية األجانب.
محااة ملاحل معائين اخلدمة امل لية األجانب.
 - 21تعلــل حكومــة منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة أصيــة ــبرية علــى محااــة حقــوق
معــائين اخلدمــة امل ليــة األجانــب .ئأ ــوة بالعــامل اهلــي تتمتــع تلــش الفتــة حبمااــة مكافتــة
ئ املة ئ ل اا اللول على نفس املكتسبات جوجب قانون العمل ،جا يف ذلش أاـا الراحـة
ئاإلجــازات الســنواة ئمــا إ ذلــش .ئإذا قــا ب العمــل بــدئن عــذ مقبــول بعــد مــن أاــا
الراحة ملعائن اخلدمة امل لية األجنبية العامل لداـن أئ فـرا عليـن العمـل يف اـو احتـن ،اكـون
عرضـــة للمةحقـــة للقضـــائية ئدفـــع غرامـــة أقلـــاها  11 111مـ ـ دئال ات هونـــغ ونـــغ
( 2 251م دئال ات الوالاات املتحدة) إذا ثبتمب إدانتن.
 - 25ئ جزء مـ المااـة القانونيـة اتمتـع معـائنو اخلدمـة امل ليـة األجانـب حبمااـة إضـافية
تتمثل يف بنود عقد العمل النمـوذجي الـذا أقرتـن الكومـة ،ئ ـل اـم جوجبـن اللـول علـى
الد األدد لمجر املرىص بن ،ئعلى التتذاة اجملانيـة (أئ عـةئة غـذاء بدالـة) ئحراـة االنتقـال
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م ئإ مكان اإلقامة ،ئالعـةج الطـ اجملـاين فضـة عـ اإلقامـة اجملانيـة مـع حـد معقولـة مـ
اخللوصية.
 - 24ئحتدد حكومة منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصة منذ مطلع بعينيات القرن املاضـي
الــد األدد لمجــر املــرىص بــن ملعــائين اخلدمــة امل ليــة األجانــب مــ أجــل محااتــهم مــ
اال تتةل .ئلضع هـذا الـد األدد ال تعراضـات مسـتمرة .ئانبتـي أال اـدفع أ بـاب العمـل
أجرا اقل ع هذا الد األدد املنلوت عليـن يف عقـد العمـل النمـوذجي الـذا اوقعـن معـائنو
اخلدمــة امل ليــة األجانــب .ئابلــغ الــد األدد لمجــر املــرىص بــن الشــائع اآلن  2 151م ـ
دئال ات هونغ ونغ ( 152م دئال ات الوالاات املتحدة) ئهـو انطبـل علـى مجيـع العقـود
املوقعة يف أئل تشرا األئل/أ توبر  4153أئ بعده .ئتقع مسؤئلية قانونيـة علـى ب العمـل
الذا اقو عمدا ئ بدئن عـذ مقبـول بـدفع أجـر اقـل عـ هـذا الـد األدد ئنـرا مةحقتـن
قضــائيا ئتتريــن يف حالــة ثبــوت إدانتــن ،جبلــغ أقلــاه  311 111م ـ دئال ات هونــغ ونــغ
( 22 725م دئال ات الوالاات املتحدة) فضة ع عقوبة السج ملدة ثةث نوات.
 - 23ئاتاح ملعائين اخلدمة امل لية األجانب بيل امل للوصـول إ اخلـدمات اجملانيـة الـيت
تقدمها ئزا ة العمـل جـا فيهـا ىـدمات امللـالة يف ـبيل حـل ال اعـات مـع ـدئميهم .ئإذا
اتس الوصول إ تسواة بالتراضي ،حتال القضااا إ حما م العمل للمقاضاة فيها.
 - 22ئتوفر ئزا ة العمل ىدمات امللالة ئاخلدمات ذات اللـلة ملسـاعدة معـائين اخلدمـة
امل لية األجانب يف متابعة دعائاهم املدنية .ئال تقبل ئزا ة العمـل بـقا حـاالت لسـوء معاملـة
معائين اخلدمة امل لية األجانب ئتتخذ إجراءات قواـة إلنفـاذ اإلجـراءات ضـد مـرتك جـرائم
العمل .ئجيرا على الفو التحقيل يف أا شكائد تتضم شكو ا حـول أداء مبـالغ منقوصـة
لمجو أئ عد من او للراحة .ئجيرا إقامة دعود قضائية حبل جهة العمل املنتهكة إذا قـا
دليل ا ٍ على ذلش.
 - 21ئلضــمان توعيــة معــائين اخلدمــة امل ليــة األجانــب حبقــوقهم ئتوعيــة أ بــاب العمــل
بواجباهتم ئبالعواقب اليت يك أن تترتب علـى انتـها القـانون ،تقـو ئزا ة العمـل ججموعـة
م أنشطة التوعية تقدمها با تمرا على مدا العا ئتشمل ما الي:
’‘5

14-59315

إصدا مطبوعات تلفة (ئإتاحة بعضها بلتة معائين اخلدمة امل لية األجانـب
إضافة إ اللتـة االنكليزاـة) تتنـائل حقـوقهم ئالتزامـاهتم ئحقـوق ئالتزامـات
أ بــاب أعمــاام ئتوزاعهــا بــدئن ــو  .ئتتــاح هــذه املعلومــات أاضــا علــى
اإلنترنمب
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’‘4

القيا م ئقمب آلىر بعقد حلقات د ا ية ئإقامة معا ا عـ قـانون العمـل
ئعقــد العمــل النمــوذجي باالشــترا أحيانــا مــع قنلــليات البلــدان امللــد ة
ملعائين اخلدمة امل لية األجانب

’‘3

إنشاء أ شا إعةمية يف األما اليت اشيع فيها نمع معائين اخلدمة امل ليـة
األجانب ئتوزاع حز املعلومات عليهم

’‘2

نشر إعةنات يف ايرائد اهلية اليت اقرأها معائنو اخلدمة امل لية األجانب

’‘1

بث اإلعةنات التجا اة اإلذاعية ئعرا أشرطة التوعية بالفيـداو يف األمـا
العامة.

 - 22ئ ــيجرا تعزاــز جهــود التوعيــة ئالتثقيــف مـ أجــل تو ــيع مــدا معــائين اخلدمــة
امل لية األجانب بسبل صون أنفسـهم ئبـايهود ايا اـة الـيت تبـذاا ئزا ة العمـل ئتر ـز فيهـا
على حقوق العامل ئا تحقاقاهتم .ئعلى بيل املثال ،جرد نشر إعةنـات يف ايرائـد اهليـة
اليت اقرأها معائنو اخلدمـة ا مل ليـة األجانـب بشـقن القنـوات الـيت يكنـهم التما ـها إذا ،ئمـت،
تعرضوا لة تتةل .ئ تقو ئزا ة العمل باقامة مزاد م األ شا اإلعةمية م أجل توزاـع
حـــز املعلومـــات الـــيت تتضـــم منشـــو ات عـ ـ حقـــوق معـــائين اخلدمـــة امل ليـــة األجانـــب
ئا ـتحقاقاهتم ئقنــوات ايـ املتاحــة اــم ئ ـذلش مـ أجــل عــرا أشــرطة الفيــداو ألغــراا
التوعية .ئعةئة على ذلش ،تعزز ئزا ة العمل فهم معائين اخلدمـة امل ليـة األجانـب لقـوق
العمــل ىاصــتهم عـ طراــل ىــدمات اإلعــةن التليفزاــوين املوجــة لللــاحل العــا ئالتعــائن مــع
القنلــليات العامــة ذات اللــلة املوجــودة يف منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة ئمناشــدة
جهــات العمــل الــرت علــى معاملــة معــائين اخلدمــة امل ليــة األجانــب معاملــة حســنة ئعــد
احتجاز ئاتبهم أئ في هذه الرئاتب باقتطاع أا و للو طاء أئ للتد اب.
قاع األسبوعني
 - 22ئفقا للسيا ة املتبعة حاليا ،اُطلـب إ معـائين اخلدمـة امل ليـة األجانـب متـاد ة منطقـة
هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة فــو ا ــتكمال عقــودهم أئ يف غضــون  52اومــا ابتــداء مـ اــو
انتــهاء العقــد ،أاهمــا أقــرب .ئاُلــز أ بــاب العمــل تعاقــداا بتــوفري ــبيل إلعــادهتم إ أما نــهم
األصلية .ئتُعت ”قاعدة األ بوع “ أ ا ية ملما ة الرقابة الفعالة يف جمـال ااجـرة ئاملسـاعدة
يف منع معائين اخلدمة امل لية األجانب م تبدال أ باب العمل بشـكل متكـر أئ مزائلـة أعمـال
غري قانونية يف منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصة بعد انتهاء عقـودهم .ئال حتـول هـذه السيا ـة
دئن قيــا معــائين اخلدمــة امل ليــة األجانــب بالتقــد جمــددا للعمــل يف املنطقــة بعــد عــودهتم إ
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أما نــهم األصــلية مــا تســم جرئنــة افيــة للتعامــل مــع بع ـ الــاالت اال ــتثنائية .فيجــوز
لـوزا ة ااجـرة مما ـة ـلطة تقداراـة بشـقن طلـب معـائين اخلدمـة امل ليـة األجانـب تتـيري ب
العمل يف املنطقة بدئن ا ـتلزا عـودهتم إ أما نـهم األصـلية ،ئذلـش إذا انتـهى العقـد أل ـباب
تعــود إ إجــراءات تتعلــل بــااجرة أئ بتحــواةت ىا جيــة أئ بســبب الوفــاة أئ أل ــباب ماليــة
أىرد ترتب برب العمـل األ ـبل ،أئ إذا ئُجـد دليـل علـى أن معـائين اخلدمـة امل ليـة األجانـب
تعرضــوا لســوء املعاملــة أئ اال ــتتةل .ئتعتـ حكومــة منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة اخلاصــة أن
”قاعدة األ بوع “ قاعدة مةئمة ئال توجد لداها ىط لتتيريها.
مطلب اإلقامة ل ى ر ال ةا
 - 27متثــل اإلقامــة لــدد ب العمــل قاعــدة األ ــاس لسيا ــة منطقــة هونــغ ونــغ اإلدا اــة
اخلاصة با ترياد معائين اخلدمة امل لية األجانب .فالسيا ة اليت أ تها حكومـة املنطقـة تقـو ،
مثلما هو الال يف الوالاات القضائية األىرد ،على ئجوب إعطاء األئلواـة يف التشـتيل لقـوة
العمل اهلية ئأال اُسم با ترياد العمالة إال إذا حـدث نقـص ظـاهر يف القـوة العاملـة يف مهنـة
بعينــها ال يكـ التشــتيل فيهــا بالعمالــة اهليــة .ئجيــرا منــذ ــبعينيات القــرن املاضــي ا ــترياد
معائين اخلدمة امل لية األجانب م أجـل ـد العجـز الشـداد يف معـائين اخلدمـة اهلـي الـذا
اقيمــون لــدد أ بــاب العمــل .ئهــذه اإلقامــة شــرط منلــوت عليــن صــراحة يف عقــد العمــل
النموذجي الذا اتع توقيعن م جانب ب العمل ئمعـائن اخلدمـة امل ليـة األجـن  .ئجيـرا
بشـكل جلــي توضـي هــذا املطلـب ملعــائين اخلدمـة امل ليــة األجانـب قبــل تـوليهم ئاجبــاهتم يف
منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصة.
 - 20ئإضــافة إ االعتبــا ات األ ا ــية املوضــحة عاليــة املتعلقــة بالسيا ــة ال بــد أن تؤىــذ
أاضا بكامل االعتبا أ باب أىرد تتعلل جدد قـد ة ب العمـل علـى تـوفري اإلقامـة املسـتقلة
ملعائن اخلدمة امل لية األجن العامل لداـن ،ئتـوفري التكـاليف الطبيـة اإلضـافية ئ ـداد تكـاليف
التقم اليت تاجها ،إضـافة إ حتمـل أا ـاطر أىـرد تترتـب علـى السـماح ملعـائن اخلدمـة
األجن باإلقامة ىـا ج مـ ل ب العمـل ئعـةئة علـى ذلـش هنـا بعـ املسـائل اإلضـافية
األىرد مثل زاادة الضتوط على اإل كان اخلات ئعلى النقل العـا يف املنطقـة ئمـا إ ذلـش
ئاليت جيب أن تؤىذ بكامل االعتبـا  .ئتـرد حكومـة املنطقـة أنـن مـ الضـرئ ا اإلبقـاء علـى
”مطلب اإلقامة لدد ب العمـل“ ئاالشـتراطات األىـرد اهـددة يف عقـد العمـل النمـوذجي
ملعائين اخلدمة امل لية األجانب.
 - 21ئئفقا للسيا ة املعمول هبا ،التز ب العمل بتوفري حمل إقامـة جمـاين منا ـب ئمؤثـث
ملعــائن اخلدمــة امل ليــة األجــن  .ئيف ــياق نهيــز طلبــات اللــول علــى التقشــريات اخلاصــة
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هبؤالء املعائن  ،تقو ئزا ة ااجرة بتقييم ما إذا انمب اإلقامة اليت اوفرها ب العمل منا ـبة
ئتتــي قــد ا معقــوال مـ اخللوصــية ئتــوفر الــد األدد مـ املنــافع ئاألثــاث ،ئمــا إ ذلــش.
ئاُـرف الطلــب إذا تكـ اإلدا ة مرتاحــة إ قــد ة ب العمـل علــى تــوفري اإلقامــة املنا ــبة
ملعائن اخلدمة امل ليـة األجـن املعـع .ئإذا ئ دت تقـا ار عـ عـد قيـا أ بـاب العمـل بتـوفري
اإلقامة املنا ـبة اـؤالء املعـائن العـامل لـداهم ،تتـابع ئزا ة ااجـرة هـذه الشـكائد ئترتـب
إجراء زاا ات ميدانية عند الضرئ ة .ئإذا أئ د ب العمل يف الطلـب معلومـات زائفـة اكـون
بذلش الفا لقانون ااجرة (الفلل  .)551ئجوجب التشراع املعمول بن اُعـد جريـة قيـا أا
شخص بتقدمي معلومات زائفة ملوظفي ااجرة .ئاُةحل املذنبون قضـائيا ئتطبـل علـيهم غرامـة
تلــــل إ  511 111مــ ـ دئال ات هونــــغ ونــــغ ( 50 435مــ ـ دئال ات الوالاــــات
املتحدة) ئبالسج أ بعة عشر عاما إذا ثبتمب إدانتـهم .ئاكـون مـتحمة للمسـؤئلية ئمعرضـا
للمةحقة القضائية أاضا األطرا اهرضة ئاألطـرا الـيت تقـد املسـاعدة يف هـذا اخللـوت.
ئتقىذ ئزا ة ااجرة بع االعتبا أاضا لو ب العمل عند النمر يف الطلبـات الـيت اقـدمها
يف املستقبل ال تقدا معائين اخلدمة امل ليـة األجانـب .ئيكـ لـوزا ة ااجـرة فـ مـا اقـد
إليهــا يف املســتقبل م ـ هــذه الطلبــات ا ــتنادا إ ــابل انتــها ب العمــل اللتزاماتــن بشــقن
ترتيبات اإلقامة.
 - 25ئيف حالة تعرا معائن اخلدمة امل لية األجن يف املنطقة لسـوء املعاملـة أئ اال ـتتةل
على اد أ باب العمل أئ ئ االت التوظيف اـتع عليـن أن اقـو علـى الفـو بـابة اإلدا ات
الكومية ذات الللة طلبا للمساعدة .ئإذا ئجد معائن اخلدمة امل لية األجـن نفسـن مشـتبكا
يف نزاع عمل أئ نزاع نقدا تعي علين حضو جلسات ا تماع يف اهـا م ذات اللـلة ،ئإذا
جــرد إ هابــن أئ إ ــاءة معاملتــن بشــكل إجرامــي ئطُلــب إليــن البقــاء يف املنطقــة للمســاعدة يف
التحقيقات أئ ل دالء بالشهادة ئما إ ذلـش ...بعـد أن تكـون فتـرة العقـد قـد انتـهمب ،جيـوز
لــوزا ة ااجــرة ا ــتنادا إ حيثيــات ــل حالــة علــى حــدة مما ــة ــلطة تقداراــة بالســماح
بتمداد مدة بقاء معائن اخلدمة امل لية األجن يف املنطقة زائر .ئجيـرا أاضـا االحتفـاظ هبـذه
السجةت ئأىذها بع االعتبا م جانب ئزا ة ااجرة عند النمـر يف الطلبـات الـيت اقـدمها
أ باب العمل مستقبة ال تقدا معائين اخلدمة امل لية األجانب.
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اللحة
الفقرة 57
معلومات ع التقد اهـرز يف مكافحـة اإلجهـاا القسـرا ،ئالتقـا ار الـيت تفيـد بـالتعقيم
القسرا ملتاارات ااواة اينسانية.
 - 24ئفقا للباب  22ألـف مـ قـانون ايـرائم ضـد األشـخات (الفلـل  ،)454جيـوز إهنـاء
الطبي املقيدا يف السجةت ،على أ اس حُس النية ،أن:
المل إذا أد اثنان م املما
’‘5

ا ــتمرا المــل يك ـ أن اتضــم ىطــرا أ ـ علــى حيــاة املــرأة الامــل أئ
اإلضرا بلحتها البدنية أئ النفسية ،مما إذا جير إهناسه

’‘4

أن هنا جمازفة برية بتعرا الطفـل إذا مـا بلـغ مرحلـة ئالدتـن ،لتشـوهات
بدنية ئعقلية تؤدا إ إصابتن باعاقة ىطرية.

ئال يك إهناء المل إال يف غضـون  42أ ـبوعا مـ حدئثـن ،مـا اكـ اإلقـدا علـى ذلـش
اشكل ضرئ ة مطلقة إلنقاذ حياة األ الامل .ئال بد أن نرا أا معاية إلهناء المـل علـى
اد ممـا س طـ مقيـد يف مستشـفى حكـومي معتمـد أئ معلـ عنـن مسيـا أئ يف غرفـة عمليـات
ابطة تنميم األ رة يف هونغ ونغ .ئيف منطقة هونغ ونغ اإلدا اة اخلاصـة تُحمـل أا امـرأة
اثبـمب أهنـا تـدىلمب علـى أا اـو بنيـة تـدبري إ ـقاط محلـها أئ محـل امـرأة أىـرد بشـكل غــري
قانوين ،مسؤئلية ا تكاب هذا الفعل مما اعرضها للسج أئ الترامة.
 - 23ئجوجب قانون السلو املهع الـذا أصـد ه جملـس هونـغ ونـغ الطـ لقيـد مما ـي
امله ـ الطبيــة ،ال جيــوز للطبيــب أن جيــرا التشــخيص أئ اقــد العــةج الط ـ للمــرا الــذا
ال ابدا موافقتـن علـى ذلـش .ئهبـذا الوصـف ،اكـون اإلجهـاا القسـرا أئ التعقـيم القسـرا
غري مسموح هبما يف اإلطا القانوين القائم.
الفقرة 50
بيان املستجدات يف التقد اهرز م أجل مواصلة ىفـ
ئال يما انتحا متاارات ااواة اينسانية يف هونغ ونغ.

املعـدل املرتفـع النتحـا النسـاء،

 - 22تتبع حكومة منطقة هونغ ونغ اخلاصة هنجا متعدد املسا ات شامة لعـدة للـات
ئتعمل مع قطاعات تلفة تتضم املنممات غري الكومية ئالفني العـامل يف القطـاع الطـ
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ئقطاع الرعااـة اللـحية ئاأل ـاديي مـ أجـل فـي
مكافحتن يف اجملتمع.

ـاطر اإلقـدا علـى االنتحـا ئتعزاـز

 - 21ئاقــد التخلــص املعــع بالطــب النفســي يف اايتــة العامــة لللــحة جمموعــة ــبرية مـ
اخلدمات منـها إجـراء التقييمـات الشـاملة للميـول االنتحا اـة لـدد املرضـى الـذا تزاـد بينـهم
هذه املخـاطر .ئئفقـا ليليـة الثةثيـة الاليـة الـيت تطبقهـا اايتـة العامـة لللـحة ،اُـد ج املـرا
الذا اكتنفن ىطر اإلقدا على االنتحا يف قائمة ”األئلواة  “5ئهي الرتبة اليت تستلز عـادة
ترتيب زاـا ة طبيـة عاجلـة ىـةل أ ـبوع ئاحـد .ئا ـتنادا إ االحتياجـات الفرداـة للمـرا
اقد إلين الدعم املةئم ئاآلين ئاملتعدد التخللات .ئتوفر ئزا ة الرعااـة االجتماعيـة جمموعـة
ــبرية مـ اخلــدمات الوقائيــة ئالداعمــة ئالعةجيــة ئتــنمم محــةت للتوعيــة ئبــرام للتــد اب
موجهــة إ الفنــي العــامل يف اخلطــوط األماميــة ملســاعدة األشــخات املكــرئب عاطفيــا أئ
األشخات ذئا امليول االنتحا اة العالية.
 - 22ئحبســب بيانــات ئزا ة التعــدادات ئاإلحلــاءات بلــغ املعــدل اإلمجــا للوفــاة املعــزئة
لةنتحا (أا عدد حاالت االنتحا املعلومة لكل  511 111مـ السـكان) يف عـا ،4154
 0حاالت ل ناث ئ  5293حالة للـذ و  .ئقـد لـوحظ أاضـا أن املعـدالت اإلمجاليـة للمـوت
انتحا ا ىةل العقد املاضي اخنفضمب عند النساء مقا نة بالرجال.
 - 22ئال توجد إحلاءات ع عدد حاالت املوت انتحا ا لـدد متـاارا ااواـة اينسـانية،
ئمــع ذلــش اــو اهتمــا ملتــاارا ااواــة اينســانية الــذا قــد تــاجون إ متطلبــات ــراراة
ئنفسية ىاصة .ئخبلوت حالة األشخات متاارا ااواـة اينسـانية الـذا ارغبـون يف إجـراء
عملية جراحية لتتيري نوع جنسهم ،فقهنم للون على الدعم ئاخلـدمات اال تشـا اة املةئمـة
ا ــتنادا إ مــا تاجــن ــل شــخص منــهم م ـ االحتياجــات الســراراة ئالنفســية الــيت جيــرا
حتدادها قبل إجراء العملية ئبعدها .ئاستمر ملدة نت علـى األقـل جممـل العمليـة الـيت لـل
فيها هؤالء األشخات على ىدمات املشو ة منـها  54شـهرا حـد أدد مـ التجربـة الياتيـة
الناجحة (أا نربة تتيري الدئ االجتماعي لنـوع ايـنس) قبـل إجـراء هـذه ايراحـة .ئ تلـف
م حالة ألىرد فترة املشو ة اليت تقد فيها هذه اخلدمات اال تشـا اة ئتـرهت باالحتياجـات
السراراة ئالنفسية ئاالجتماعية اهددة للشخص املعع.
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ايزء الثالث
حكومة منطقة ما ائ اإلدا اة اخلاصة التابعة يمهو اة الل الشعبية
د حكومــة منطقــة ما ــائ اإلدا اــة اخلاصــة علــى قائمــة القضــااا ئاأل ــتلة الــيت
طرحتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة التابعـة لممـم املتحـدة يف
 2آذا /مــــا س  ،(CEDAW/C/CHN/Q/7-8) 4152فيمــــا اتعلــــل بــــالتقرار
ايامع للتقرارا الـدئ ا السـابع ئالثـام يمهو اـة اللـ الشـعبية خبلـوت
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 - 5جـاء تقـدمي معلومـات عـ التـد ابري املتخـذة لسـحب الـتحفظ علـى الفقـرة  4مـ
املادة  55مـ االتفاقيـة املنطبـل علـى منطقـة هونـغ ونـغ اإلدا اـة اخلاصـة .ئارجـى أاضـا
إاضاح ما إذا ان م املتـوىى ا ـتعراا اإلعةنـات التفسـرياة بلـدد االتفاقيـة .ئارجـى
ذلش شرح يفية تقثري اإلعةنات التفسرياة علـى تنفيـذ االتفاقيـة يف املنطقـت اإلدا اـت
اخلاصت .
-5

فيما اتعلـل بتـقثري تطبيـل اإلعةنـات التفسـرياة علـى تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف منطقــة مكــائ اإلدا اــة اخلاصــة (اشــا إليهــا فيمــا بعــد
باالتفاقية) الز توضي أن مجهو اة الل الشـعبية منـذ أىطـرت األمـ العـا لممـم
املتحدة يف  50تشرا األئل/أ توبر  ،5000بلفتن ايهة الوداعة لةتفاقية ،بسـراان
االتفاقية بالنسبة ملنطقة ما ائ اإلدا اة اخلاصة اعتبـا ا مـ  41ـانون األئل/داسـم
 ،5000ئخبة إعةهنا تطبيـل الـتحفظ علـى املـادة  )5( 40مـ االتفاقيـة ئاملتعلقـة
بال اعات يف شقن تفسري االتفاقيـة ئتطبيقهـا بالنسـبة ملنطقـة ما ـائ اإلدا اـة اخلاصـة،
تقــد أا حتفمــات أئ إعةنــات تفســرياة أىــرد تتعلــل بتطبيــل االتفاقيــة بالنســبة
ملنطقة ما ائ اإلدا اة اخلاصة.

 - 7ارجى تقدمي معلومات ئبيانات إحلائية ع انتشا العنف ضد املرأة ،جـا يف ذلـش
العنف العائلي ،يف الدئلة الطر ئيف املنطقت اإلدا ات اخلاصت  .ئاشـري التقراـر إ أن
معمــم املــدن أقامــمب مرا ــز إاــواء لتقــدمي العــةج الطـ ئالــدعم النفســي ئإعــادة التقهيــل
للنسـاء ئاألطفــال ضــحااا العنــف العــائلي (الفقرتــان  03ئ  ،)01ارجــى تقــدمي معلومــات
عـ (أ) عــدد أمــا اإلاـواء املتاحــة (ب) ىطــوط هواتــف االتلــال املباشــر اجملانيــة الــيت
جــرد تشــتيلها اــذا التــرا  .ئارجــى تقــدمي آىــر املســتجدات يف مشــرئع قــانون العنــف
العائلي ئبيان هل اتضم مشرئع القانون إصدا أئامـر حبمااـة الضـحااا ئمـا مـدد تـوافر
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ىدمات الدعم ئنرمي االغتلاب الزئجي؟ ئارجى أاضـا تعـي التـدابري امللمو ـة املتخـذة
حتســينا ملقاضــاة مــرتك العنــف العــائلي يف هونــغ ونــغ .ئعــةئة علــى ذلــش ارجــى بيــان
التدابري العملية املتخذة ملكافحة تزااد عدد حاالت االغتلاب ئالعنـف العـائلي يف ما ـائ.
ئارجى تقدمي معلومات ع التدابري املتخذة للتحقيل على ئجن السرعة يف حو ادث العنـف
ضد املرأة يف مرا ز االحتجاز ،إضافة إ ما اتُخذ م تدابري ئقائية يف هذا اخللوت.
 - 4ئفقا للمعلومات اليت قدمتها الشرطة ،انن عدد حاالت النساء ضحااا العنـف العـائلي
إ االخنفاا على مدد األعوا  4151إ  ،4153م  420حالة إ  423حالـة
إ  435حالـة مث إ  572حالـة للضـحااا مـ اإلنــاث .ئاـدلل ذلـش علـى التحسـ
الاصل يف الالة املتعلقة بالنساء ضحااا العنف العـائلي .ئجوجـب نمـا الـدعم املـا
الــذا اقدمــن مكتــب الرعااــة االجتماعيــة ،تتــو مؤ ســتان أهليتــان تــوفري ىــدمات
اللجــوء للنســاء ئاألطفــال املتضــر ا بــالعنف العــائلي .ئاُفــوا مكتــب ا تشــا ات
األ رة التابع ملكتب الرعااة االجتماعية يف تقدمي ىدمات الدعم لم ر اهتاجة ،بـدءا
مـ مسـتود الوقااـة ،بتزئاـدها علـى ـبيل املثـال باملسـاعدة املاليـة ئاملشـو ة النفســية
ئىدمات اال تعة القـانوين ئمـا إ ذلـش ،ـاعيا إ ـب حـاالت العنـف العـائلي
الذا اؤدا بالتبعية إ في معدالت ايرية.
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ئفيما لص هواتف االتلال اجملانيـة املباشـرة ،ئإضـافة إ اخلـ املباشـر الـذا اُشـتل
على مدا الساعة ئىدمة ال اد اإللكتـرئين املتاحـة لتلقـي التقـا ار اجملهلـة أئ اإلبـة
ع املعلومات املتللة بايرائم ،ئصا اخلدمتان اللتان توفرصـا قـوة شـرطة األمـ العـا
ئهيتة قضاء الشرطة ،استع مكتب الرعااـة االجتماعيـة أاضـا جؤ سـة ىاصـة (هـي
مر ز الا اوا التابع للرابطة النسواة العامة ملا ـائ) لتقـدمي ىـدمات هاتفيـة مباشـرة
على مدا الساعة تتاح ىليلا للنساء ئاألطفال املتضر ا بالعنف العائلي مـ أجـل
تزئادهم خبدمات الدعم ئالرد على ا تفسا اهتم .ئإضافة إ ذلش ،تتـاح املنشـو ات
ئاملللقات يف املرا ز اللـحية ئاملستشـفيات ئاملـدا س ئاإلدا ات الكوميـة ئمرافـئ
ااجرة الدئداة لكـي اطلـع عليهـا العامـة مـ أجـل تو ـيع مـدا هم بالو ـائل الـيت
جيرا هبا اإلبة ع ايرائم ئم أجل إشاعة اإلعةن ع هذه الو ائل.

-2

ئتبدا حكومة منطقة ما ائ اإلدا اـة اخلاصـة انشـتااا حبالـة العنـف العـائلي ئ طـ
إل با مزاد م المااة على النسـاء ئاألطفـال داىـل األ ـرة جوجـب قـانون جيـرا
ــنن ملنــع العنــف العــائلي .ئيف الوقــمب الــراه ا ـتُكملمب صــياغة القــانون املقتــرح
ئ ــيدىل املرحلــة التشــراعية يف القراــب العاجــل .ئعمــة بقحكــا القــانون املقتــرح
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يكون م حل الضحية ،يف حالة تعرضـها للعنـف العـائلي ،اللـول علـى املسـاعدة
املوضحة فيما الي:
’‘5

يف إطــا التنســيل ئالترتيــب الــذا اتــواله مكتــب الرعااــة االجتماعيــة ،اتــاح
للضــحية اإلقامــة املؤقتـة يف املرافــل االجتماعيــة ئاللــول علــى ىــدمات مـ
قبيل املساعدة املالية ئالقانونية ئاخلدمات الطبية اجملانية ئاالنتمـا يف الد ا ـة
ئاملســاعدة يف العثــو علــى عمــل إضــافة إ تلقــي املشــو ة الفرداــة ئاأل ــراة
ئما إ ذلش يف إطا القانون

’‘4

يك للشرطة تقم السةمة الشخلية للضحااا ئأفـراد األ ـرة ذئا اللـلة،
ئيكنها أاضا أن تقد ام ىدمات االصـطحاب إ املرافـل ئاملستشـفيات أئ
العودة إ مواقع الوادث أئ حمال إقامتهم ال ترجاع أمتعتهم

’‘3

يك ـ للقاضــي أن اــقمر باعتمــاد تــدابري للحمااــة القضــائية بنــاء علــى طلــب
الضحية ،ئيك أن اشمل ذ لـش فـرا أئامـر أئ أحكـا تقييداـة علـى اينـاة
تتضــم حتداــدا ،األمــر جتــاد ة األمــا الــيت اعيشــون فيهــا مــع الضــحااا
ئحمرهم م االقتراب م الضحااا أئ تتـبعهم ئحمـرهم مـ االقتـراب مـ
األما اليت اقيم أئ اعمل فيهـا الضـحااا ئحمـرهم مـ التسـكّع يف منـاطل
مــدا س الضــحااا ئحمــرهم مـ االتلــال بقطفــاام القلــر ئأمــرهم بتلقــي
ىدمات املشو ة  ...ئما إ ذلش.

 - 1ئخبلــوت االغتلــاب الزئجــي ،ئطاملــا أن الفعــل ذا اللــلة اتطــابل مــع العناصــر
التق يسية للجريـة املنلـوت عليهـا يف املـادة  512مـ القـانون اينـائي ملا ـائ ،فقنـن
ئبلر النمر عما إذا ان ا تكاب الفعل جيرد داىـل عةقـة زئجيـة ،فانـن اشـكل
جرية اغتلاب ئاعاقب علين بالسج لفترة تترائح بـ  3ـنوات ئ  54ـنة .ئإذا
ا تكب اياين الفعل اإلجرامي ذا الللة مستتة اعتمـاد الضـحية املـا عليـن ،جيـرا
تشـــــداد الـــــدا األدد ئاألقلـــــى للعقوبـــــة املـــــذ و ة أعـــــةه جعـــــدل الثلـــــث
(املادة ( )5( 525أ) م القانون اينائي ملا ائ).
-2
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ئئفقا لسجةت غر االحتجاز يف هيتة قضاء الشرطة ئ ـج ما ـائ ،ال توجـد يف
الســجةت أا حادثــة عنــف حبــل النســاء يف غــر االحتجــاز .ئيف حالــة تلقــي أا
شــكائد أئ ئجــود حــاالت مشــتبن فيهــا هبــذا اخللــوت جيــرا علــى الفــو توقيــع
الفحص الط على الضحية املعنيـة ئإجـراء حتقيقـات تتضـم مجـع األدلـة ئاال ـتماع
إ أقوال الشهود ئمراجعة تسجيةت الدئائر التليفزاونية املتلقة .ئإذا للـمب الادثـة
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تو طا جنائيا ،حتال القضـية إ مكتـب النيابـة العامـة ملتابعتـها .ئيف الالـة الـيت اكـون
فيها املشتبن بن جنائيا أحد أفراد الشـرطة تطبـل حبقـن إجـراءات داىليـة ئتقدابيـة يف آن
ئاحد مع اإلبـة عـ الالـة لـدد ينـة مراقبـة التقداـب لقـوات ئىـدمات األمـ يف
ما ـائ ،الـيت تتـو مسـؤئلية صـد أا ـوء ـلو تـقو بـن قـوات الشـرطة ئإصـدا
توصيات يف هذا اخللوت ،ئم ذلـش علـى ـبيل املثـال األعمـال الـيت توقـع الضـر
حبقــوق اإلنســان ،ئ ــوء ا ــتعمال الســلطة أئ ــوء تطبيــل اإلجــراءات ئمــا إ ذلــش
(املادة  )5( 3م مر و الرئيس التنفيذا قم .)4111/52
 - 2ئعلى اللعيد العملي ،اعتمد ل م هيتة قضاء الشـرطة ئ ـج ما ـائ لسـلة مـ
التدابري الوقائية لضمان السةمة البدنيـة ئالنفسـية للمحتجـزات .ئيف غـر االحتجـاز
التابعة ايتة قضاء الشـرطة ،جيـرا ا ـتجواب مجيـع الضـحااا اإلنـاث الةئـي اتعرضـ
للعنف البدين أئ اينسي على اد ضابطات تد ب ىليلا للمساعدة يف التحقيل مـع
هـذه النوعيـة مـ الضـحااا .ئنـرا اال ـتجوابات يف غرفـة ىاصـة ئيكـ أن حتلـل
الضـــحااا علـــى مســـاعدة اقـــدمها ممثـــل قـــانوين ئمتـــرجم شـــفوا (عنـــد الضـــرئ ة)
ئأىلائي اجتمـاعي .ئحتـاط اهتجـزات أاضـا حبمااـة افيـة عـ طراـل فلـله عـ
املشــتبن فــيهم الــذ و ئئضــعه يف غــر منفلــلة مــزئدة بــدئائر تليفزاونيــة متلقــة.
ئم ناحية أىرد ،تتضم التدابري الوقائيـة الـيت أقرهـا ـج ما ـائ بلـو ة أ ا ـية
قابة الزنازا على مدا الساعة م قلبل ضابطات إصـةحيات ،ئ صـد مجيـع منـاطل
الر ــة (با ــتثناء الزنــازا ئدئ ات امليــاه) بنمــا للــدئائر التليفزاونيــة املتلقــة ئعلــى
ادا موظفات اإلصةحيات ،ئ فالة حل تقـدمي الطلبـات ئ فـع الشـكائد أئ إبـة
إفاداهتم إ القاضي أئ املدع العام الذا جيرئن زاا ات دئ اة تفتيشية للسج .
 - 54ارجى بيان التدابري اليت جيرد ا اذها إلنشاء نمـا إحالـة فعـال يف إطـا إجـراءات
من مر ز الةجئ ،ئتدابري تيس ري التعـر السـراع علـى ضـحااا االنـا بالبشـر يف ما ـائ
ئإحالتهم إ لطات اللجوء املختلة (.)...
-7

70/74

بت ية التنفيذ الدقيل يف منطقة ما ائ اإلدا اـة اخلاصـة لةتفاقيـة ئال ئتو ـول املـتعلق
جر ز الةجت  ،أنشق القانون قم  4112/5نماما داىليا بشقن االعتـرا أئ فـ
االعترا جر ز الةجـئ اـنص علـى إجـراءات اللـول علـى هـذا االعتـرا ئمحااـة
مقدمي طلبات اللجوء ،ئبيـان األ ـباب الـيت اُسـتند إليهـا يف فـ االعتـرا جر ـز
الةجئ ئالتبعات املترتبة على ذلش ئما إليهـا ،ئانشـئ القـانون ينـة شـؤئن الةجـت
اليت تناط جسـؤئلية حتليـل فـرادد حـاالت مقـدمي طلبـات اللجـوء ئاقتـراح توصـيات
14-59315

CEDAW/C/CHN/Q/7-8/Add.1

ذات صــلة ئ فعهــا إ الــرئيس التنفيــذا .ئحتــدد املــادة  3م ـ هــذا القــانون حــالت
للمرئ اخلاصة املسوغة لةعتـرا جر ـز الةجـئ صـا :حالـة الشـخص الـذا اعتـ
الجتا عمة باالتفاقية ئال ئتو ول املتعلق جر ز الةجـت  ،ئحالـة الشـخص الـذا
اــدىل يف اىتلــات مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية لشــؤئن الةجــت علــى النحــو
املنلوت علين يف املـادت  2ئ  2مـ النمـا األ ا ـي للمفوضـية ،ئتعت صـا الفتـت
اللت يك االعترا هبما ةجت يف منطقة ما ائ اإلدا اة اخلاصة.
-0

ئاتع على ئجن التحداد تقدمي طلبات االعترا جر ز الةجئ فـو دىـول مقـدمي
الطلبات إ منطقة مكائ اإلدا اة اخلاصة .ئإذا حـدثمب األ ـباب الـيت تقـد الطلبـات
بســببها بعــد الــدىول إ ما ــائ ،اــتع علــى ملتمســي اللجــوء تقــدمي طلبــاهتم فــو
علمهــم بالقــائل ذات اللــلة .ئيف أثنــاء فتــرة نمــر الطلبــات ،جيــرا إطــةع مقــدمي
الطلبــات علــى حقــوقهم ئئاجبــاهتم ،جــا يف ذلــش علــى املعلومــات اخلاصــة بامكانيــة
قيامهم باالتلال جفوضية األمـم املتحـدة السـامية لشـؤئن الةجـت ئضـرئ ة قيـامهم
بــابة ئزا ة ااجــرة بعنــائا مســا نهم ئا ــتيفاء مــا اُطلــب إلــيهم اإلبــة عنــن،
ئما إ ذلـش .ئعـةئة علـى ذلـش يكـ جوجـب القـانون أن اتلقـى ملتمسـو اللجـوء
مساعدة م مترجم شـفوا مـا يكـ الـرد جمانـا علـى ا تفسـا اهتم القانونيـة فضـة
ع متتعهم بالمااة القانونية ،ئأ ثر م ذلش يك أن اطلبوا ضمان راة معلومـاهتم
ئأن اـــد جوا أزئاجهـــم ئأبنـــاءهم يف طلبـــاهتم ئأن لـــلوا علـــى متطلبـــات معيشـــية
أ ا ــية (غــذاء ئإقامــة ئمســاعدة ماليــة شــهراة) إضــافة إ ىــدمات الــدعم اخلاصــة
األىرد مثل اخلدمات الطبية ئالتحاق صتا هم باملدا س (املـواد  7ئ 0ئ  35ئ 33
ئ  32ئ  37م القانون قم .)4112/5

 - 51ئابمب الرئيس التنفيذا يف الطلب با اذ قرا على ضوء التوصية الـيت تقـدمها لـن ينـة
شؤئن الةجت بقبول الطلب مبدئيا أئ فضـن يف غضـون  27ـاعة مـ تلقيـن .ئإذا
ان القرا هو قبـول الطلـب يف مرح لـة مبدئيـة ،تتـو ينـة شـؤئن الةجـت ترتيـب
مقابلة مع مقد الطلب ىـةل سـة أاـا مـ تلقيهـا طلبـن ئا ـاذ التـدابري الضـرئ اة
( التماس مساعدة اخل اء) لتقلي أا ئقائع يك اعتبا ها حامسة يف حتليـل الطلـب.
ئفو ا تكمال التقلي تقد اللجنة توصـيات مسـببة إ الـرئيس التنفيـذا خبلـوت
البـمب بــاالعترا أئ فـ االعتــرا جر ــز الةجـئ ملقــد الطلـب .ئاتحــدد اإلطــا
الــزمع املتــاح للجنــة للتقلــي ئمجــع أئ اق ملــف الالــة جــدة  31اومــا ،ئيكـ عنــد
الضرئ ة متداده إ حـد أقلـى الـل إ عـا ئاحـد .ئتُعتـ إجـراءات االعتـرا أئ
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عــد االعتــرا جر ــز الةجــئ غــري موجبــة للتعــوا علــى املســتود اإلدا ا ئعلــى
صــعيد اإلجــراءات القضــائية ،ئنــرا معاملتــها ــاجراءات طــوا ئ (املــواد )5( 51
ئ  )5( 52ئ  )1( 57ئ  32م القانون قم .)4112/5
 - 55ئيف حالة ف الطلب ،جيوز مللتمس اللجوء التقد بطع أما حمكمة الد جـة الثانيـة
يف غضــون  51اومــا م ـ إىطــا ه بــالقرا ذا اللــلة .ئتلــد ملقــد الطلــب الــذا
لل على مر ز الةجئ بطاقة هواـة ئئثيقـة ـفر ىاصـت بـالةجت  ،ئاُسـم لـن
بالبقاء يف منطقة ما ائ اإلدا اة اخلاصة بلو ة قانونية .ئيك عند االقتضـاء مواصـلة
تقدمي املسـاعدة االجتماعيـة ئاملاليـة املـذ و ة أعـةه ملقـد الطلـب بعـد حلـولن علـى
مر ز الةجئ (املواد  ،)1( 51ئ  ،)4( 44ئ  )4( 31م القانون .)4112/5
 - 54ئيف أثناء عملية نهيز الطلبات املذ و ة أعةه لةعترا جر ز الةجئ ،تتعـائن ينـة
شؤئن الةجت مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤئن الةجت يف تقيـيم طلبـات
اللول على مر ز الةجئ ئتعمةن علـى ذلـش معـا .ئاـذا السـبب ـل للمفوضـية
االتلــال جقــدمي الطلبــات أئ الةجــت  ،ئتزئاــدهم باملســاعدة (جــا فيهــا الفتــائد
القانونيــة) ئاملشــا ة يف أا مرحلــة م ـ مراحــل اإلجــراءات املتعلقــة بــاالعترا أئ
ف االعترا جر ز الةجئ ،ئحضو املقابةت اليت نرا مع مقدمي الطلبـات أئ
مع الةجت ئتقدمي املستندات اليت تنطوا علـى أصيـة لعمليـة تقلـي القـائل ئحتليـل
الطلبـــات ذات اللـــلة ،مـــا جيـــرا إطةعهـــا علـــى القـــرا ات املتلـــلة بالطلبـــات
(املادتان  2ئ  2م القانون قم .)4112/5
 - 53ئفيما اتعلل بالتعر بسرعة على ضحااا االنا بالبشـر ئإحالتـهم إ نمـا اللجـوء،
أنشقت قوة شرطة األم العا بالفعل هاتفا مباشرا اعمـل علـى مـدا السـاعة ل بـة
ع جرائم االنا بالبشر ئاال تتةل اينسي ،ما اقـو مكتـب الرعااـة االجتماعيـة
بتقدمي إعانة إلحدد املؤ سات اخلاصة م أجل توفري ى هاتفي مباشر اعمـل علـى
مدا الساعة خلدمة هـؤالء الضـحااا يف ـبيل مكافحـة االنـا بالبشـر .ئبالتنـاظر مـع
ذلش أنشقت اللجنة املعنية بتدابري دع االنا بالبشر (مر ـو الـرئيس التنفيـذا قـم
 )4112/422جمموعـــة آليـــات ألغـــراا االتلـــال ئالتعـــائن فيمـــا بـ ـ اإلدا ات
املختلة بااجرة ئقوة شـرطة األمـ العـا ئملـلحة ايمـا يف ما ـائ ئهيتـة قضـاء
الشرطة م أجل تسهيل التعائن فيمـا بينـها فـو ا تشـافها حـاالت لضـحااا حمـتمل
لةنا بالبشر ئإحالة هؤالء الضحااا إ مكتب اللحة ئمكتـب الرعااـة االجتماعيـة
أئ إ الســفا ات أئ القنلــليات ذات اللــلة ،عنــد االقتضــاء .ئعــةئة علــى ذلــش،
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جرت بالفعل صياغة مبادئ توجيهية داىلية ملساعدة القائم علـى إنفـاذ القـوان يف
التعر على ضحااا االنا بالبشر ئتقدمي املساعدة ام.
 - 52ئم ناحية أىرد ،ئبتيـة إ ـبا المااـة علـى ضـحااا االنـا بالبشـر تـنص املـادة 2
مــ القــانون قــم ” 4117/2قــانون مكافحــة جريــة االنــا باألشــخات“ علــى
جمموعة م التدابري الوقائية ،جا فيها توفري المااة الكافية م جانب الشـرطة ئتقـدمي
ىــدمات اال ــتعة القــانوين ئىــدمات املســاعدة القضــائية ئ فالــة حــل الرجــوع
للحلول على التعوا املدين ئتوفري الدعم النفسي ئالبدين ئالليدالين ئاملسـاعدة
بالتر مجة الشفواة .ئيف الالـة الـيت تكـون فيهـا الضـحية أجنبيـة ،تقـو حكومـة ما ـائ
على الفو بابة السفا ات أئ القنلـليات أئ املمـثل الـرمسي لبلـداهنم أئ منـاطقهم
باألنباء ذات الللة ،ئتسم للضحااا بالبقاء يف منطقة ما ائ اإلدا اة اخلاصـة ىـةل
فترة نمر قضاااهم .ئجيوز لم شـخات املعنـي التمتـع علـى الفـو باخلـدمات الداعمـة
املذ و ة حاملا ثبمب وهنم ضحااا حمتمل .
 - 51ئيف  57آذا /مــا س  ،4155ئقّــع مكتــب الرعااــة االجتماعيــة اتفاقــا للتعــائن مــع
مكتب هونغ ونغ لرابطة ااجرة الدئلية ،ئالـذا اقـد مسـاعدة إ حكومـة منطقـة
ما ــائ اإلدا اــة اخلاصــة يف اصــطحاب ضــحااا االنــا بالبشــر إ مواطنــهم األصــلية
ئإجراء عمليات متابعة ئتقييم للمخاطر اليت حتيل بالضحااا ئأ رهم.
 - 53تشــري البيانــات الــوا دة يف التقراــر إ نقــص متثيــل النســاء يف اايتــات التشــراعية
ئمناصب ا اذ القرا ئيف اايتة القضائية (الفقرات  )535 - 542ارجى تـوفري معلومـات
ع التدابري العملية ايا ا ا اذها ،جـا يف ذلـش عـ طراـل التـدابري اخلاصـة املؤقتـة متاشـيا
مــع الفقــرة  5م ـ املــادة  2م ـ االتفاقيــة ،ئالتوصــية العامــة قــم  )4112 ( 41املتعلقــة
بالتـدابري اخلاصــة املؤقتــة ،هبــد زاــادة متثيــل املـرأة يف مجيــع هيتــات ا ــاذ القــرا ئ اايتــات
التشراعية على افة املستواات ئىاصة يف يان القرئا فضة ع زاـادة متثيلـها يف هونـغ
ونــغ ئما ــائ (الفقرتــان  542ئ  .)453ئارجــى بيــان التــدابري اهــددة املطبقــة ملعايــة
اخنفاا مشا ة نساء األقليات اإلثنية ئالدانية يف الياة السيا ية ئ الياة العامة.
 - 52ال جييــز القــانون يف منطقــة ما ــائ اإلدا اــة اخلاصــة أا شــكل م ـ أشــكال التمييــز.
ئاتمتـــع الرجـــال ئالنســـاء جر ـــز متكـــافئ ئيا ـــون حقوقـــا متســـائاة يف الشـــؤئن
السيا ية ئالشؤئن العامة.
 - 52ئعمــة باملــادة  42مــ القــانون األ ا ــي ملنطقــة ما ــائ اإلدا اــة اخلاصــة ،اتمتــع
األشــخات املقيمــون إقامــة دائمــة يف ما ــائ حبــل التلــوامب ئالترشـ ئفقــا للقــانون.
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ئاعتبــا ا م ـ  35ــانون األئل/داســم  4153ــان عــدد النــاىب املســجل يف
منطقة ما ائ اإلدا اة اخلاصـة  475 411ناىـب ،منـهم  1592يف املائـة مـ النسـاء
( 521 251امرأة) ئ  2793يف املائة م الرجال ( 531 201جة) .ئتمهـر هـذه
األ قا تعادل د جة مشا ة نساء ما ائ ئ جااا يف الياة العامة.
 - 57ئفيما اتعلل بعد فااة متثيل النسـاء يف اجمللـس التشـراعي اـتع اإلشـا ة إ أن عـدد
النســاء املنتخبــات لعضــواة اجمللــس التشــراعي اخلــامس يف عــا  4153زاد إ  23يف
املائة مقا نة باجمللس التشراعي الرابع يف عا  4110الـذا اـزد فيـن العـدد اإلمجـا
للنساء ع  2عضوات.
 - 50ئعلى الناحية األىرد ،ئحسب املعلومات املقدمة م مكتب اإلدا ة العامـة ئاخلدمـة
املدنيــة ،حــدثمب زاــادة يف عــدد العــامةت يف اخلدمــة املدنيــة املوظفــات يف مؤ ســات اإلدا ة
العامة .ئاعتبا ا م  35انون األئل/داسم  ،4153ئم إمجا العامل يف اخلدمـة املدنيـة
البالغ عددهم  ،42 103انمب النساء متثل  24يف املائـة ( 55 175امـرأة) ئهـو مـا اعكـس
ووا مطّردا يف املها اليت تؤداها املرأة يف مؤ سات اإلدا ة يف منطقـة ما ـائ اإلدا اـة اخلاصـة.
ئفضة ع ذلـش ،ئاعتبـا ا مـ  35ـانون األئل/داسـم  ،4153بلـغ إمجـا عـدد القضـاة
 72منهم  21يف املائة م النساء ( 37امرأة) ئبلغ إمجا عـدد قيـادات ئ س ـاء املؤ سـات
اإلدا اة  241منهم  25يف املائة م النساء ( 402امرأة) ئبلغ إمجا عـدد قيـادات ئ س ـاء
القطاع اإلدا ا يف املؤ سات القضائية  13منهم  20يف املائة مـ النسـاء ( 42امـرأة) ئبلـغ
إمجا عـدد قيـادات ئا ـات القطـاع اإلدا ا يف مؤ سـات ايهـاز التشـراعي أ بـع ئظـائف
شتلمب لها بالنساء .ئتشتل امرأة حاليا ثاين أبرز منلـب يف منطقـة ما ـائ اإلدا اـة اخلاصـة
ئهــو منلــب أم ـ اإلدا ة ئالعدالــة .ئعــةئة علــى ذلــش ،توجــد امرأتــان ( 5794يف املائــة)
ضــم  55عضــوا اشــكلون اجمللــس التنفيــذا الــراه  ،ئهــو مؤ ســة معنيــة بتقــدمي املســاعدة
للرئيس التنفيذا يف جمال ا اذ القرا  .ئاخلةصة ،حسبما تُمهـر البيانـات ئاملعلومـات الـوا دة
أعةه أنن ال يك بقا حال القول باخنفاا نسـبة النسـاء الةئـي اشـتل ئظـائف ا ـاذ القـرا
يف النما السيا ي ملنطقة ما ائ اإلدا اة اخلاصة.
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