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  مقدمة    
 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، تقــدم  ١٨مبوجــب املــادة   - ١

 إىل  ٢٠٠٢ة خـالل الفتـرة مـن        تنفيـذ االتفاقيـ   مجهورية بيالروس تقريرها الـدوري الـسابع عـن          
٢٠٠٧. 

أُِعــّد التقريـــر وفقـــا ملبـــادئ اإلبـــالغ التوجيهيـــة الـــيت اعتمـــدهتا اللجنـــة بـــشأن شـــكل    - ٢
ــوزارات وهيئــات     . وحمتويــات التقــارير ــها ال ــر علــى أســاس املعلومــات الــيت قدمت ويقــوم التقري

ين البيالروسـي العاملـة يف جمـايل        حكومية أخرى يف مجهوريـة بـيالروس ومنظمـات اجملتمـع املـد            
 .املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز بني اجلنسني

االقتـصادية يف مجهوريـة بـيالروس       - يقدم التقرير استعراضـا عامـا للحالـة االجتماعيـة           - ٣
تؤثر يف العمليات الدميوغرافيـة واآلليـة املؤسـسية الـيت أرسـيت تنفيـذا التفاقيـة القـضاء علـى                       إذ
 .يع أشكال التمييز ضد املرأةمج

تشمل أقـسام التقريـر معلومـات عـن التـدابري التـشريعية واإلداريـة وغريهـا املعتمـدة يف                      - ٤
 .اجلمهورية بغية اإليفاء بااللتزامات اليت توردها أحكام االتفاقية

يــنعكس يف التقريــر التقــدم احملــرز يف حتــسني حالــة املــرأة يف اجلمهوريــة خــالل الفتــرة      - ٥
 .ملشمولة بالتقرير، وأيضا العقبات الثابتة يف ذلك اجملالا

عتمــده اجمللــس الــوطين املعــين بالــسياسة اجلنــسانية التــابع جمللــس   اوالتقريــر املقــدم اآلن   - ٦
 .الوزراء يف مجهورية بيالروس

  
  اجلزء األول    
  معلومات أساسية    

  
   احلالة الدميوغرافية-  ألف  

  
ة املعاصـرة يف مجهوريــة بـيالروس حبـدوث عمليـة مـن اهلبــوط      تتـسم احلالـة الدميوغرافيـ     - ٧

 .٢٩ ٤٠٠ جتاوز عدد الوفيات عدد املواليد بـ ٢٠٠٧يف . الطبيعي يف حجم السكان

نـسمة،   ٩ ٦٨٩ ٨٠٠  بلـغ عـدد سـكان اجلمهوريـة        ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ١يف    - ٨
ـــ٢٠٠٧وقــد هــبط عــددهم منــذ   ــة يف ٠,٣أي ، ٢٤ ٧٠٠  ب ــاملائ ــة حبجــم ، مــا ميثّ ل، باملقارن

 .املائة يف ٢,٦أو ، ٢٦١ ١٠٠ ، هبوطا بلغ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١السكان يف 
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تغري أيـضا التركيـب العمـري للـسكان وذلـك ُيعـزى أساسـا إىل هبـوط عـدد الـسكان                        - ٩
 بلـغ عـدد     ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ١يف  .  سنة ١٥ إىل   صفرالذين هم دون سن العمل، أي       

 مـن الـسكان، وذلـك هبـوط بلـغ منـذ كـانون               املائة يف   ١٦أو  ،  ١ ٥٤٧ ٠٠٠ أولئك الشباب 
 .شخص ٣٧١ ٢٠٠، ٢٠٠٢يناير /الثاين

 سـنة   ٥٩ إىل   ١٦سـن الرجـال مـن       ( بلغ عدد السكان يف سن العمل        ٢٠٠٨يف بداية     - ١٠
ــن    ــساء م ــنة٥٤ إىل ١٦وســن الن ــة يف ٦٢,٥شخــصا أو  ٦ ٠٥٣ ٣٠٠ ) س ــدد  املائ ــن الع  م
ُتعـزى تلـك الزيـادة إىل النمـو         . ٢٠٠٢منذ   ١٣٥ ٣٠٠  شكّل ارتفاعا بلغ   الكلي للسكان، ما  

 سـنة الـذين ُولـدوا بعـد احلـرب           ٥٤ و   ٥٠يف عدد األشخاص يف فئة السن اليت تراوحـت بـني            
 .العاملية الثانية

 ٢١,٥أو  ،  ٢ ٠٨٩ ٥٠٠  بلغ عدد األشـخاص يف سـن التقاعـد         ٢٠٠٨يف بداية سنة      - ١١
ــسكان، مــ    ــي لل ــدد الكل ــن الع ــادة م ــل زي ــذ  ٢٥ ٠٠٠ ا مثّ ــك   . ٢٠٠٢من ــسبة أولئ وبلغــت ن

 . يف املناطق الريفيةاملائة يف ٣٠,٢ يف املناطق احلضرية و املائة يف ١٨,٤األشخاص 

 استمرارا لالجتاه صوب هبوط يف عـدد الـسكان يف مجيـع أحنـاء               ٢٠٠٧وشهدت سنة     - ١٢
 .البلد باستثناء مدينة منسك

شـهدت  . اخلـصوبة والوفيـات واهلجـرة   : عدد وتركيب السكانتؤثر العوامل التالية يف    - ١٣
 ١٤ ٢٠٠ حالة وفاة، دخل فيها البلـد      ١٣٣ ٠٠٠  و ٢٠٠٧مولود يف    ١٠٣ ٦٠٠ بيالروس

 .شخص ٩ ٥٠٠ شخص وغادره

ـــ    - ١٤ ــة ب ــد بـــ   ٢٠٠٢باملقارن ــدد املوالي ــع ع ــة يف ٣أو ، ١٤ ٩٠٠  ارتف ــو  . املائ ــغ النم وبل
 .٢٠٠٧شخص يف  ٤ ٧٠٠ السكاين النابع من اهلجرة

 حدث بعض االستقرار يف عدد املواليد، الذي كان ُيعـزى إىل            ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٢من    - ١٥
 مواليـد  ١٠,٧ بلـغ معـدل املواليـد    ٢٠٠٧يف . تركيب عمري أكثر مواتاة يف صـفوف اإلنـاث     

ـــ  ، ١ ٠٠٠ لكــل ــة ب ــتني     . ٢٠٠٢ يف ٨,٩باملقارن ــة عــرب البيئ ــشاهدة اجتاهــات مماثل ومتكــن م
 ويف املنــاطق املائــة يف ١٠,٩ويف البلــدات ارتفــع معــدل املواليــد األويل إىل . يفيــةاحلــضرية والر
ــة إىل  ــة يف ١٠,١الريفي ــث يف      . املائ ــاين والثال ــل الث ــسبة والدة الطف ــاع يف ن ــك ارتف ــق ذل وراف

 .األسر

 .٢٠٠٢يف  ١ ٢٢٢ ، باملقارنة بـ٢٠٠٧يف  ١ ٣٧٣ وبلغ معدل اخلصوبة الكلي  - ١٦

أهنا شأن بلدان أوروبية كثرية، مثة اجتاه يف صـفوف النـساء إىل تأجيـل         يف بيالروس، ش    - ١٧
، كان متوسط سن النساء املتزوجات أول مـرة         ٢٠٠٧يف  . الزواج ووالدة األطفال إىل حد ما     
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ــال  ٢٣,٨ ــنة والرجـ ـــ  ٢٥,٩ سـ ــة بـ ــان ٢٠٠٧يف . ٢٠٠٢ يف ٢٥,٣ و ٢٣,٠، باملقارنـ ، كـ
 .٢٠٠٢ يف ٢٣,٥ باملقارنة بـ ٢٤,٢متوسط سن النساء الالئي محلن طفلهن األول 

، ٧٨,٨، ارتفعــت النــسبة املئويــة للمواليــد حــديثا يف الزجيــات املــسجلة إىل ٢٠٠٧يف   - ١٨
 .٢١,٢وهبطت النسبة املئوية للمواليد حديثا الذين ولدوا لوالدين غري متزوجني إىل 

. وجيـة واألسـرية   يف السنوات القليلة املاضية حـدثت تطـورات إجيابيـة يف العالقـات الز               - ١٩
 وبلـغ معـدل   املائـة  يف ٣٥,٧ ارتفع عـدد الزجيـات اجلديـدة بنـسبة           ٢٠٠٧-٢٠٠٢خالل فترة   

 املائــة يف ٣,٣واخنفــض عــدد حــاالت الطــالق بنــسبة . ٢٠٠٧يف  ١ ٠٠٠  لكــل٩,٣الــزواج 
وبلغـت النـسبة املئويـة للرجـال املتـزوجني          . ٢٠٠٧يف   ١ ٠٠٠  لكل ٣,٧وبلغ معدل الطالق    

 .٧٢,٨، وللنساء ٥٢,٨ ،٢٥قبل سن الـ 

ــات بــــ  ٢٠٠٧يف   - ٢٠ ــدد الوفيـ ــبط عـ ــات يف    ٥ ٤٠٠  هـ ــدد الوفيـ ــة بعـ ، ٢٠٠٦باملقارنـ
مـن قبيـل     ، مـا ُعـزي إىل هبـوط يف عـدد الوفيـات ناشـئ عـن أسـباب أساسـية                    املائة يف   ٣,٩ أو

ــدوري      ــة، واألمــراض املتعلقــة بالنظــام التنفــسي ومــشاكل النظــام ال ــة والطفيلي األمــراض املعدي
 املائـة  يف   ١٣,٧ إىل   ٢٠٠٢ يف   املائـة  يف   ١٤,٨وهبط معـدل الوفيـات األويل مـن         . لتورماتوا

يف البلـدات   . ومت تبيُّن اجتاهات مماثلة يف كل من املناطق احلـضرية واملنـاطق الريفيـة             . ٢٠٠٧يف  
 ويف املنـاطق الريفيـة هـبط املتوسـط مـن      املائـة  يف ١٠,٤ إىل املائة يف   ١٠,٩حدث اخنفاض من    

 .املائة يف ٢٢,٦ إىل املائةيف  ٢٤,١

ومـن بـني   . وبيالروس من البلدان اليت هلا معدل متوسط من وفيـات الرضـع واألطفـال         - ٢١
وكـان معــدل  . بلـدان كمنولـث الـدول املـستقلة لـدى بــيالروس املعـدل األقـل لوفيـات الرضـع         

 .٢٠٠٢  يف٧,٨ باملقارنة بـ ٢٠٠٧ لأللف يف ٥,٢الوفيات للرضع دون سن السنة األوىل 

 ٢٠٠٧ مـن الـسنني يف   ٢,٣بلغ االرتفاع الكلي ملتوسط العمر املتوقع عند الـوالدة بــ            - ٢٢
 مـن الـسنني لإلنـاث، ووصـل إىل عـدد          ٢,١ مـن الـسنني للـذكور و         ٢,٢ (٢٠٠٢باملقارنة بــ    

وللنــساء يف املنــاطق ).  للنــساء٧٦,٢ ســنة للرجــال و ٦٤,٥ (٧٠,٣إمجــايل مــن الــسنني بلــغ  
 . سنوات أقل من الرقم للمناطق احلضرية٣,٢متوقع يبلغ الريفية عمر 

بالتايل، فإن املشاكل الدميوغرافية الرئيسية اليت تواجه بيالروس هي اخنفـاض يف معـدل             - ٢٣
ــة أخفــض لعــدد األطفــال يف     اخلــصوبة إىل مــستوى دون مــستوى اإلحــالل، وقاعــدة اجتماعي

ات مرتفــع، أساســا مــن الفئــة العمريــة ومعــدل وفيــ) غلبــة األســر ذات الطفــل الواحــد(األســرة 
 .املة من السكان، ال سيما الرجالالع
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إن االجتاهات املتوقعة يف التركيب العمري للسكان يف السنوات القادمـة تـشري إىل أنـه              - ٢٤
. ستحدث زيادة يف القوى العاملة يتبعها نقـص يف عـدد األشـخاص الـذين يبلغـون سـن العمـل               

ملتقــدمني بالــسن عــن التحــسينات يف معــديل الوفيــات واالعــتالل،  ونــشأ النمــو النــسيب يف فئــة ا
ــة األخفــض للقــوى       ــة االجتماعي ــاالقتران باالنتاجي ــسكان ب ــصادي لل ــشاط االقت واحلــد مــن الن
العاملة والعبء الدميوغرايف املتزايد الذي تتحمله الفئة العاملـة مـن الـسكان باملقارنـة باملـسنني،                 

 .ن االجتماعي والرفاه االجتماعينيوازدياد نفقات الدولة على الضما

 إىل اعتمـــاد ٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٦ الـــصادر يف ١٣٥أدى املرســـوم الرئاســـي رقـــم   - ٢٥
ويهــدف . ٢٠١٠-٢٠٠٧يف مجهوريــة بــيالروس للفتــرة  الربنــامج الــوطين لألمــن الــدميوغرايف

كاين يف الربنـــامج إىل منـــع مزيـــد مـــن التـــدهور يف احلالـــة الدميوغرافيـــة وإىل حفـــز النمـــو الـــس
 .اجلمهورية

 - يسعى الربنامج إىل حتقيق أهدافه عـن طريـق اختـاذ جمموعـة مـن التـدابري االجتماعيـة                    - ٢٦
االقتـــصادية والقانونيـــة والتنظيميـــة املـــستهدفة الراميـــة إىل حتـــسني نوعيـــة احليـــاة لألســـر ذات   

ايـة صـحة األمهـات      األطفال؛ واختاذ جمموعة من التدابري الرامية إىل تعزيز الصحة اإلجنابيـة ومح           
واألطفــال؛ واحلــد مــن معــديل االعــتالل والوفــاة عــن طريــق التــدريب يف جمــال أســاليب احليــاة  
الصحية؛ والقضاء على تأثري العوامل البيئية السلبية؛ وحتسني نوعيـة حيـاة املـواطنني عـن طريـق                  

لـصحية، وتعزيـز    وضع تدابري تنظيمية وتكنولوجية وغريهـا مـن التـدابري االبتكاريـة يف الرعايـة ا               
األدوات اإلعالمية والتعليمية يف نظم الرعاية الـصحية، وحتـسني اخلـدمات االجتماعيـة املقدمـة                
للمــسنني؛ وحتقيــق احلــد األقــصى مــن تــدفقات اهلجــرة احملليــة واألجنبيــة مبــا يتفــق مــع املــصاحل   

 .الدميوغرافية الوطنية
  

  رأةاالقتصادية والسياسية للم - احلالة االجتماعية  -باء  
إن حتقيق املساواة بني الرجل واملـرأة يف املـشاركة يف مجيـع جمـاالت احليـاة االجتماعيـة                 - ٢٧

ال تؤيـد مجهوريـة بـيالروس ذلـك         . هو أحد املبـادئ الرئيـسية املرشـدة لتطـوير اجملتمـع املعاصـر             
املبدأ فحـسب ولكـن أخـذت علـى عاتقهـا علـى حنـو كامـل أيـضا التزامـات حمـددة جتـاه ذلـك                        

 .اهلدف

أعلنت بيالروس عن خمتلف التدابري لكفالة إعمال الرجال والنساء علـى قـدم املـساواة                 - ٢٨
وإحـدى أولويـات سياسـة      الرئيـسية   حلقوقهم وحرياهتم باعتبـار ذلـك أحـد املبـادئ الدسـتورية             

 .احلكومة، وتولت التزامات حمددة جتاه مواطنيها واجملتمع الدويل بإعمال تلك احلقوق
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ذ القواعد الدستورية يف هذا اجملال يف قانون الزواج واألسـرة يف مجهوريـة              انعكس تنفي   - ٢٩
، وأيـضا يف قـانون العمـل والقـانون اجلنـائي والقـانون املـدين وغريهـا مـن التـشريعات                      بيالروس

 .املعتمدة من ِقبل اجلمهورية

ال إن تنفيذ مبدأ املساواة يف احلقوق مكفول بـضمان تكـافؤ الفـرص للنـساء مـع الرجـ                    - ٣٠
 والتعـويض   بالعمالـة للحصول على التعلـيم والتـدريب املهـين واملـساواة يف احلقـوق فيمـا يتعلـق                  

عن عملهم والتقدم يف وظائفهم، ويف نشاطاهتم االجتماعية والسياسية والثقافية، وأيضا باختـاذ             
 .تدابري خاصة حلماية األيدي العاملة وصحة املرأة

لتعــديل وتكميــل قــانون العمــل وقــانون الــزواج  اعتمــدت مجهوريــة بــيالروس قــوانني    - ٣١
تكفل إىل حد بعيد هـذه القـوانني املعياريـة متتـع املـرأة والرجـل باملـساواة يف احلقـوق                     . واألسرة

 .وبتكافؤ الفرص

 حتـت عنـوان     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٥خ الصادر يف    -١٢٥يركز تنفيذ القانون رقم       - ٣٢
كفالـــة األســـس القانونيـــة واالقتـــصادية   علـــى “بـــشأن عمالـــة ســـكان مجهوريـــة بـــيالروس ”

 الدولـة فيمـا يتعلـق حبمايـة         وضـمانات واملؤسسية لسياسة الدولة فيما يتعلق بالنـهوض بالعمالـة          
 .احلقوق الدستورية للمواطنني يف العمل ويف االستفادة من احلماية االجتماعية من البطالة

علـى وجـه اخلـصوص ضـبط        إن عملية حتـسني قـانون العمـل يف مجهوريـة بـيالروس، و               - ٣٣
 إىل محايـة  احلاجـة توازن متطلبات العمل للمواطنني مـع التزامـاهتم األسـرية، تأخـذ يف احلـسبان               

الوظيفة اإلجنابية اهلامة للمرأة وأيضا احلاجة إىل جعل فرص العاملني متكافئة، مع مراعـاة نـوع                
 .اجلنس وحالتهم األسرية

 حتـت   ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٢٠ل بـإقرار قـانون      إن قانون العمل، على حنو خـاص، كُمِّـ          - ٣٤
، الـذي أضـاف أحكامـا       “بشأن تعديل وتكميـل قـانون العمـل يف مجهوريـة بـيالروس            ”عنوان  

املادتـان  (ترمي إىل توفري فرص ألن يشارك األب على قدم املساواة مع األم يف تنـشئة األطفـال                  
اهلن عـن ثـالث سـنوات       وفضال عن ذلك، فإن النساء الالئي تقل أعمـار أطفـ          ). ٢٦٥ و   ١٨٥

 ).٢٦٣املادة (ال ميكن أن يضطلعن بالعمل الليلي إال باملوافقة املكتوبة 

 “بـشأن األمـن الـدميوغرايف جلمهوريـة بـيالروس         ”خ حتـت العنـوان      -٨٠القانون رقم     - ٣٥
كان ذلك خطوة عملية خطتها احلكومة حلماية مـستقبل         . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٤أُقّر يف   
 .البلد

 األحـوال حدد القانون األسس القانونية واملؤسسية لألمن الدميوغرايف بالتحـسينات يف             - ٣٦
االقتصادية لسكان البلد عن طريق التعزيز التدرجيي للمعايري االجتماعية الوطنيـة            - االجتماعية



CEDAW/C/BLR/7  
 

10-28867 11 
 

الدنيا لألجور واملعاشـات التقاعديـة والتعلـيم والرعايـة الـصحية والثقافـة واإلسـكان وخـدمات             
تمعات احمللية والدعم االجتمـاعي واخلـدمات االجتماعيـة؛ وتـوفري احلـوافز والـدعم األفـضل                 اجمل

لألخصائيني العـاملني يف املنـاطق الريفيـة، وتـشكيل ِقـيم روحيـة وُخلقيـة مناسـبة بـني املـواطنني                      
 .فيما يتعلق بالعالقات األسرية وتعزيز حالة اُألسر يف اجملتمع

ــانون األمـــن الـــد   - ٣٧ ميوغرايف شـــكل األســـاس لوضـــع الربنـــامج الـــوطين لألمـــن   تنفيـــذ قـ
 ١٣٥ رقـم    الرئاسـي أقـره املرسـوم      (٢٠١٠-٢٠٠٧الدميوغرايف يف مجهورية بيالروس للفتـرة       

، ويسعى أساسا إىل وضـع الـشروط املـسبقة لتحـسني احلالـة              )٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٦الصادر يف   
بوط الطبيعي يف عدد السكان، وهو اهلبـوط        الدميوغرافية املعاصرة يف البلد، اليت تتسم بعملية اهل       

 .الذي ميكن أن يهدد التطوير املستقر للدولة وتنمية األمن الوطين

ــة         - ٣٨ ــساواة بــني اجلنــسني يف مجهوري ــق امل ــة لتحقي ــيالروس خطــة العمــل الوطني نفــذت ب
ــيالروس ــرة بـ ــم   (٢٠٠٥-٢٠٠١ للفتـ ــرار رقـ ــا القـ ــة  ٦٧٠أقرهـ ــوزراء يف مجهوريـ  جمللـــس الـ

يف ســياق تنفيــذ اخلطــة اختــذت خمتلــف التــدابري القانونيــة   ). ٢٠٠١مــايو / أيــار٨ بــيالروس يف
 .واملؤسسية واإلدارية املستهدفة لتحسني حالة املرأة والدفاع عن حقوقها ومصاحلها

إن األنـــشطة املـــضطلع هبـــا مبوجـــب خطـــة العمـــل الوطنيـــة ترمـــي إىل تعزيـــز تطـــوير     - ٣٩
ة الـصغرية واملتوسـطة احلجـم بـني النـساء ورصـد ظـروف           املؤسسات واملشاريع التجارية الفردي   

واسـتمر  .  أنـواع امللكيـة    مبختلـف عمل العـاملني، والنـساء علـى وجـه اخلـصوص، يف منظمـات               
العمل على تدريب احتياطي متوازن بني اجلنسني مـن األشـخاص اإلداريـني للترشـيح للـهيئات                 

ائط اإلعالم اجلماهريي للتغلب علـى      يف وس  وأطلقت محالت إعالمية وتثقيفية   . اإلدارية للدولة 
 .اآلراء املقولبة النمطية يف مشاركة املرأة يف صنع القرار

يف التعلــيم، روجعــت املنــاهج الدراســية والكتــب   بغيــة القــضاء علــى التمييــز اجلنــساين   - ٤٠
خــالل تنــشئة . املدرســية وغريهــا مــن مــواد التعلــيم لتخليــصها مــن القوالــب النمطيــة اجلنــسانية 

 .ت من مجيع األعمار وتعليمهن ُشجعن على تنمية مهاراهتن القياديةالبنا

يف بــيالروس اســتحدثت شــبكة ملؤســسات اخلدمــة االجتماعيــة لتقــدمي خمتلــف أنــواع     - ٤١
ويف ذلــك الــصدد ُوضــع نظــام لتــوفري التــدريب والتعلــيم . املــساعدة إىل النــساء ضــحايا العنــف

ــدر   ــشاملني لألخــصائيني االجتمــاعيني، والت ــوفرهم يف نظــامي   ال ــالزم ت ــضا للمــوظفني ال يب أي
الرعايــة الــصحية والتعلــيم وهيئــات إنفــاذ القــانون مــن أجــل العمــل مــع النــساء الالئــي كابــدن   

ــة مــن العنــف يف    بالعمــلواضــطُلع أيــضا . العنــف  اإلعالمــي والتعليمــي والبحثــي بــشأن الوقاي
 .األسرة واالجتار باملرأة
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هوريــة بــيالروس لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني للفتــرة إن خطــة العمــل الوطنيــة يف مج  - ٤٢
 وزراء  جملـس  الـذي اختـذه      ١٢٨٦أقرهـا القـرار رقـم       ( قد ُوضعت واعُتمدت     ٢٠١٠-٢٠٠٨

وترمـي األنـشطة مبوجـب اخلطـة اجلديـدة إىل         ). ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣مجهورية بيالروس يف    
ناهضة للتمييز القائم على أساس نـوع       تعزيز نتائج اخلطة السابقة واإلبقاء على سياسة الدولة امل        

اجلنس، والساعية إىل إجياد الظروف اليت تسمح لكـل مـن النـساء والرجـال بـأن حيققـوا كامـل                     
 .إمكاهنم يف مجيع جماالت النشاط

ــسنوات    - ٤٣ ــوان   ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠١خــالل ال ــامج الرئاســي حتــت العن ــذ الربن أطفــال ” ُنفِّ
هبـدف  ) ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٢٤ الـصادر يف     ٢٨١ رقم   لرئاسياالذي أقره املرسوم     (“بيالروس

ــق        ــال يف ظــروف صــعبة، وحتقي ــال، وخباصــة األطف ــدعم لألطف ــة امل ــة جهــاز الدول ــز فعالي تعزي
األولويات واملبادئ التوجيهية املـشتركة للـسياسة االجتماعيـة للدولـة لألطفـال والنـساء، وهـي              

نـــشطة احلكوميـــة علـــى مجيـــع  األولويـــات واملبـــادئ التوجيهيـــة الـــيت ســـتطبق علـــى مجيـــع األ  
 .املستويات

 الطبيـة مت حتسني مـستوى الرعايـة   :  النتائج التالية“أطفال بيالروس”لقد حقق برنامج     - ٤٤
لألطفال والنساء؛ واختذت تدابري لتخفيف األثـر الـسليب لكارثـة تـشرينوبيل يف صـحة األطفـال           

تعلقـة بالـدفاع عـن حقـوق األطفـال          والنساء احلوامل؛ ومت التناُول النـاجح ملختلـف املـشاكل امل          
ومــصاحلهم واملــشاكل احملــددة لتطــورهم النفــسي والبــدين؛ وُحــسنت منظومــة املؤســسات الــيت 

 .تقدم اخلدمات االجتماعية لُألسر واألطفال

 للفتـرة   “أطفـال بـيالروس   ”يف الوقت احلاضر جتري أنشطة يف إطار الربنامج الرئاسي            - ٤٥
). ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٥ يف الـصادر    ٣١٨م الرئاسي رقـم     الذي أقره املرسو   (٢٠١٠-٢٠٠٦

حتسني نوعيـة حيـاة األسـرة يف األسـر        : وتشمل األنشطة ذات األولوية مبوجب الربنامج ما يلي       
ــني         ــصحية يف األســر وب ــاة ال ــهوض بتطــوير أســاليب احلي ــصحة والن ــز ال ــال؛ وتعزي ذات األطف

ــشرينوبي      ــة ت ــة حمط ــسليب لكارث ــر ال ــف األث ــال؛ وختفي ــشئة    األطف ــة يف تن ــة النووي ــد الطاق ل لتولي
األطفــال؛ وإجيــاد الظــروف الــيت حيتمــل أن تنــهض بزيــادة يف معــدل املواليــد؛ ومنــع االخــتالل   

 .الوظيفي االجتماعي يف األسر؛ وتعزيز التطور البدين والعقلي والروحي للجيل القادم

قيـق املـساواة يف     يرمي تنفيـذ بـرامج وخطـط الدولـة املوصـوفة أعـاله إىل النـهوض بتح                  - ٤٦
 . بني املرأة والرجل يف مجيع جماالت النشاطاحلقوق

فرصـهم التكـافؤ يف      تتطلب سياسة املـساواة يف احلقـوق بـني النـساء والرجـال وتكـافؤ                - ٤٧
 . يف صنع القرار على مجيع املستوياتاملشاركة
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ــرئيس مجهو         - ٤٨ ــيس اإلدارة ل ــة رئ ــل نائب ــن قبي ــيالروس مناصــب م ــساء يف ب ــد ن ــة تتقل ري
اللجنــة املركزيــة يف مجهوريــة بــيالروس املعنيــة باالنتخابــات واالســتفتاءات   ورئيــسة بــيالروس 
 .اجلمهورية

 مـــن املناصـــب القياديـــة يف اهليكـــل اإلداري  املائـــة يف ١٨ شـــغلت النـــساء ٢٠٠٧يف   - ٤٩
ويف جملس الـوزراء يف مجهوريـة بـيالروس تقلـدت مـرأة منـصب وزيـرة الـضرائب                   . اجلمهوري
ومثّلت أربع نـساء اجلمهوريـة علـى الـساحة          .  مرأة منصب نائبة الوزير    ١٣وشغلت  . موالرسو

وكانت مرأتان عضوين يف جملس املـصرف الـوطين يف مجهوريـة            . الدولية على مستوى السفراء   
 .بيالروس

 مــن املائــة يف ٣٢ - وللنــساء متثيــل واســع النطــاق إىل حــد كــبري يف الــسلطة القــضائية   - ٥٠
 املائـة  يف  ٦٣,١ شخـصا، منـهم      ١٤٤هيئـة مـوظفي احملكمـة العليـا مـن           تتكون  و. مجيع القضاة 

ومـن األعـضاء   .  قاضية، مبن يف ذلك نائبـة رئـيس احملكمـة        ١٣وتضم احملكمة العليا    . من النساء 
  .االثين عشر يف احملكمة الدستورية أربع نساء

ــشريعية يف    - ٥١ ــات التـ ــرأة٣٢ انُتِخبـــت ٢٠٠٤يف االنتخابـ ــو   مـ ــة جمللـــس النـ اب للجمعيـ
 ٢٩,٨شـكّلت النـساء عمومـا       .  مرأة جمللس اجلمهورية التابع للجمعيـة الوطنيـة        ١٨الوطنية، و   

 . من أعضاء اجلمعية الوطنية يف مجهورية بيالروساملائةيف 

وحدثت زيادة تدرجيية يف متثيل النساء يف جمالس النواب احمللية على مجيـع املـستويات،           - ٥٢
ــضا ــذ وأيـ ــرع التنفيـ ــت٢٠٠٧يف . ي يف الفـ ــة،    ١٠ ٣٤٨  انُتِخبـ ــواب احملليـ ــالس النـ ــرأة جملـ مـ

 . من العدد اإلمجايل للنواباملائة يف ٤٥,٧ أو

ميكن احلصول على إثبات لوجود مشاكل جنسانية يف بـيالروس يف حقيقـة أن للنـساء          - ٥٣
  مـن النـساء العـامالت متوسـط    املائـة  يف  ٥٥لــ   ( تعليم أعلى كثريا من متوسط الرجـال         متوسط

، ومـع ذلـك لـديهن توجُّـه إىل          ) مـن الرجـال    املائـة  يف   ٣٨تعليم مرتفع أو متوسط، باملقارنـة بــ         
. العمل يف املهن وقطاعات الـصناعة ذات األجـور األقـل، وهـذا التوّجـه يـزداد يف احلقيقـة قـوة                     

 .وذلك عادة نتيجة عن األمومة وحاجتهن إىل تقدمي الرعاية للطفل واألسرة

 الواضحة على قطاعات ال تنطوي على اإلنتـاج ولـيس لـديهن توّجـه إىل                للنساء الغلبة   - ٥٤
 على سبيل املثال، يف قطاعات الرعاية الـصحية       .  يف قطاعات تنطوي على اإلنتاج املادي      العمل

 مـن مجيـع     املائـة  يف   ٨٢,٣مـرأة، أو     ٢٨٠ ١٩٩ والتربية البدنية واخلدمات االجتماعية، تعمـل     
 مـن العـاملني؛     املائـة  يف   ٨٠,٦نساء، أو    ٣٩٢ ٠٠٦ ويف التعليم العاملني، يف تلك القطاعات؛     

نــساء،  ٦ ٤٠٩ ؛ ويف قطــاع الفنــوناملائــة يف ٧٣,٨مــرأة، أو  ٥٠ ٧٧٥ ويف القطــاع الثقــايف
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ــة يف ٥٦,٨ أو ــة  املائ ــرأة، أو  ٢٨٩ ٤٥٨ ؛ ويف قطــاع التجــارة وخــدمات األغذي  يف ٦٩,٩م
 .املائة يف ٦٣مرأة، أو  ٤١ ٩٢٨ ؛ ويف قطاع االتصاالتاملائة

، )املائــة يف ٥٥(مــرأة معلمــات  ١٣ ٠٠٠ يف مؤســسات التعلــيم العــايل تعمــل حــوايل  - ٥٥
ــهن  ــدكتوراه وحــوايل    ٢٣٣ومن حاصــالت علــى درجــة    ٤ ٠٠٠  حاصــالت علــى درجــة ال

 .أستاذات مساعدات ٢ ٦٠٠  مرأة استاذات و٢٢٠البكالوريوس، بينما تعمل 

لـى مجيـع املـستويات يف اإلدارة تبلـغ نـسبة النـساء              من جمموع موظفي اخلدمة املدنية ع       - ٥٦
، يتقلدن عادة مناصب من قبيل األخـصائية الرئيـسية واألخـصائية الكـبرية ومـا إىل         املائة يف   ٦٦
 .ذلك

يف . نـسبيا ما فتئت مـشاركة النـساء يف األعمـال التجاريـة وتنظـيم املـشاريع منخفـضة                - ٥٧
عملـن يف القطاعـات   ) ساء العـامالت يف امليـدان      من الن  املائة يف   ٥٣,٤(مرأة   ٧ ٣٣٦،  ٢٠٠٧

 ). من العاملنياملائة يف ٥٢,٦( ١١ ٥٩٤ التجارية العامة، ويف العقار

ــن         - ٥٨ ــات م ــني املوظف ــايل ب ــيم الع ــساء ذوات التعل ــسبة الن ــة يف ٢٢,٦ارتفعــت ن  يف املائ
 ٢١,١ ،٢٠٠٧ يف   للرجـال ، بينمـا كانـت النـسبة الـنظرية          ٢٠٠٧ يف   املائة يف   ٢٧ إىل   ٢٠٠٢

ــةيف  ــانوي    . املائ ــتقين الث ــيم ال ــساء ذوات التعل ــسبة الن ــة يف ٢٧,٩وبلغــت ن ــساء  . املائ وبــني الن
 فقط مل يكملن تعليمهن الثانوي، بينما كانت نـسبة الرجـال املـوظفني              املائة يف   ٢,٤املوظفات  

 .املائة يف ٤,٨

أجـور   مـن  ائـة امل يف ٧٨,٤ ،٢٠٠٧باملتوسط كانـت األجـور للنـساء يف بـيالروس يف           - ٥٩
 ).املائة يف ٨٠,٩، ٢٠٠٢يف (الرجال 

ولكـن، بفـضل التـدابري املتخـذة      . ما تزال هناك مشكلة هي بطالة اإلناث يف بـيالروس           - ٦٠
 ُسـجِّلت يف كـشوف      ٢٠٠٢يف مطلع   . يهبط ببطء عدد النساء املسجالت بوصفهن عاطالت      

 مل يكـن    ٢٠٠٦ينـاير   /لثـاين  كـانون ا   ١مـرأة باطلـة، ولكـن يف         ٦٢ ٠٠٠ دائرة العمل الوطنيـة   
 .، من مجيع الباطلنياملائة يف ٦٥,٦أو ، ٢٨ ٩٠٠ مسجال سوى

متثّل سوق األيدي العاملـة الـصعوبات األكـرب بالنـسبة إىل النـساء الالئـي يـربني صـغار                      - ٦١
األطفال، وخرجيي املدارس دون مكابدة جتـارب العمـل، والنـساء القريبـات مـن سـن التقاعـد،           

اهلندســة (ء املعــوقني يف جمــاالت تكــون فيهــا الــسوق الراهنــة مواتيــة للرجــال    والرجــال والنــسا
 ).والتقنية والتشييد وختصصات أخرى
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إن املستوى العايل لبطالة اإلناث ُيعـزى إىل حـد بعيـد إىل سـوء االنـسجام بـني عـرض                       - ٦٢
الطلـب  إن . فرص العمل املتاحة والطلب عليها، من ناحية املهارات والكفـاءات ونـوع اجلـنس     

 . الذكورالعاملنيمن جانب أرباب العمل مييل ميال كبريا لصاحل 

إن اآللية الرئيـسية لتنفيـذ سياسـات الدولـة املتعلقـة بتعزيـز العمالـة هـي برنـامج الدولـة               - ٦٣
لسكان مجهورية بـيالروس، وهـو الربنـامج الـذي ُيوضـع سـنويا ويعتمـده جملـس                   العمالةلتعزيز  

على أساس برنامج الدولة توضع برامج إقليميـة تأخـذ يف احلـسبان             و. وزراء مجهورية بيالروس  
 .احلالة احمللية

مبوجــب برنـــامج الدولـــة لتعزيـــز العمالـــة اعُتِمـــدت التـــدابري التاليـــة بوصـــفها املبـــادئ    - ٦٤
التوجيهية األساسية لزيادة العمالة بني السكان، مبن يف ذلـك النـساء؛ ومـساعدة البـاطلني علـى               

العمـل؛ وتطـوير التنقـل اجلغـرايف للقـوى العاملـة؛ والتوجيـه والتـدريب يف                 احلصول على فـرص     
ــني         ــى احلــساب اخلــاص ب ــشاريع ودعــم العمــل عل ــادرات تنظــيم امل ــز مب خمتلــف املهــن؛ وتعزي

 .الباطلني؛ وإجياد فرص عمل جديدة؛ ووضع نظام ملشاريع األشغال العامة

 مجهوريــة بــيالروس تنفيــذ سياســة يف تــنظم وتــدير وزارة العمــل والرعايــة االجتماعيــة  - ٦٥
الدولــة املتعلقــة بالعمالــة والتزامــات الدولــة يف هــذا الــصدد عــن طريــق هيئــات العمــل والعمالــة 

داخـل هيكـل اهليئـات التنفيذيـة واإلداريـة احملليـة املناسـبة تـؤدي         . والرعايـة االجتماعيـة املناسـبة   
ى سبيل املثال يف منسك هنـاك اللجنـة         هيئات العمل والعمالة والرعاية االجتماعية وظائفها؛ عل      

 .املعنية بالعمل والعمالة والرعاية االجتماعية ضمن اللجنة التنفيذية ملدينة منسك

وبغيــة العثــور علــى فــرص عمــل للبــاطلني الــذين حيتــاجون حاجــة ماســة إىل مــساعدة      - ٦٦
يف سـوق األيـدي   الرعاية االجتماعية والذين هم غري قـادرين علـى املنافـسة علـى قـدم املـساواة          

العاملة، وأولئك يف معظمهـم مـن النـساء العازبـات والنـساء ذوات األطفـال الكـثريين والنـساء          
اللوايت يربني األطفال الصغار وذوات األطفال املعوقني، اسُتعمل نظام احلـصص لفـرص العمـل               

 .يف بيالروس

وق فـرص العمـل     وبغية إرشاد النساء يف السعي النشيط إىل العمل وإطالعهن علـى سـ              - ٦٧
 النــشيطة يف جمــال العمــل والعمالــة والرعايــة االجتماعيــة يف اهليئــاتوعلــى كيفيــة تغــريه، تقــوم 

منسك ومراكز إقليمية أخرى بتنظيم معارض التشغيل اليت تشمل فرص العمل املتاحـة وفـرص               
 . اليت تنظم مع أرباب العمل“أيام األبواب املفتوحة”عمل لألخصائيني، وأيضا 

لتــدبري األشــد فعاليــة لتخفيــف أثــر النتــائج االجتماعيــة للبطالــة هــو تــدريب النــساء    وا  - ٦٨
الباطالت يف املهن اجلديدة، يرشده الطلب يف سوق فرص العمل، مبا يف ذلك تقـدمي املـساعدة                 
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 مؤسـسة يف البلـد تعمـل علـى تعزيـز            ٣٢٠ومثـة   . هلن يف تنظيم األعمـال التجاريـة اخلاصـة هبـن          
 .ريب األفراداملهارات وإعادة تد

. وبعد التدريب املهين فإن معدل النساء الالئي يعثرن على العمل يتحسن حتسنا كـبريا               - ٦٩
وقد ُعززت اجلهود لتنظيم التـدريب املهـين للنـساء، بـضمان باحلـصول علـى فرصـة عمـل عنـد                  

 .اإلكمال

 . فرص العمل، خباصة للنساءإلجيادكل سنة زيدت خمصصات امليزانية   - ٧٠

ــتعلم النــاس أدوار     إن  - ٧١ ــة الرئيــسية الــيت عــن طريقهــا ي  األســرة هــي املؤســسة االجتماعي
 .اجلنس ويؤدوهنا

دعم األسرة، ما جيعل من املمكن حتقيق القدر األقصى من وظـائف        الدولة  يف مصلحة     - ٧٢
وحتقيـق ذلـك اهلـدف يتوقـف إىل حـد كـبري علـى املكـان الـذي تـشغله                     . األسرة ويعزز إمكاهنا  

اجملتمع، وعلى مدى مشاركتهن يف صنع القرار، وعلى إدماجهن يف عمليات التنميـة             النساء يف   
ــألدوار يف األســرة    ــول ل ــع معق ــى توزي ــة، وعل ــرء يف   . االجتماعي ويتطلــب األخــري أن يأخــذ امل
 .احلسبان االلتزامات املهنية واألسرية جلميع أعضاء األسرة

ســرة وتعزيــز الــدعم املــادي أحــد  مــا انفكــت كفالــة احلمايــة االجتماعيــة الكــربى لأل    - ٧٣
 .األهداف ذات األولوية لسياسة الدولة يف بيالروس

يف تنفيذ الدولة لـسياستها االجتماعيـة فيمـا يتعلـق بالوالـدين العـاملني أولـت االهتمـام                     - ٧٤
أنــشئ نظــام .  إلجيــاد ظــروف جتعــل مــن املمكــن مراعــاة االلتزامــات املهنيــة واألســرية   اجلــدي

االقتــصادية  - يــة يــوفر لألســرة جمموعــة كــبرية مــن اخلــدمات االجتماعيــة للخــدمات االجتماع
 .والنفسية والتعليمية والقانونية وخدمات للمجتمعات احمللية وغريها من اخلدمات االجتماعية

حتـت   ٢٠٠٣مـايو   / أيـار  ٣٠ الذي اختـذه جملـس الـوزراء يف          ٧٢٤مبوجب القرار رقم      - ٧٥
ملعـايري االجتماعيـة للدولـة فيمـا يتعلـق باخلـدمات لـسكان        بشأن تـدابري لوضـع نظـام ا       ”العنوان  

 أنـشئت وطـورت شـبكة مـن مراكـز اخلـدمات االجتماعيـة يف بـيالروس،                  “مجهورية بيالروس 
 ١٤٤ مركـزا للخـدمات االجتماعيـة للمنطقـة و           ١٥٦جمموعهـا   (تعمل يف كـل منطقـة إداريـة         

اكــز الــدعم االجتمــاعي لألســر  يقــدم األخــصائيون يف هــذه املر ).  تعليميــا- مركــزا اجتماعيــا
، وحيـددون احتياجـات املـساعدة ألسـر معينـة وألطفـال معيـنني، ويقـدمون                 “املعرضة للخطر ”

الدعم النفسي والقانوين للذين يواجهون ظروفا معيشية شاقة وخدمات استـشارية فيمـا يتعلـق               
 .بالعمالة واالستحقاقات والتعويض ومدفوعات أخرى
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مبــا يف ذلــك (ســر ذات األطفــال شــكل أنــواع خمتلفــة مــن املــنح يتخــذ دعــم الدولــة لأل  - ٧٦
ومـــستردات ضـــريبية وبـــدل الوجبـــات الغذائيـــة لألطفـــال، ) يكمـــل اســـتحقاقات البطالـــة مـــا

واملــدفوعات عــن وضــع األطفــال الــصغار يف مؤســسات مــا قبــل التعلــيم املدرســي، والكتــب     
 .املدرسية، وما إىل ذلك

دالت بأنـه نـسبة مئويـة مـن متوسـط ميزانيـة احلـد             فصاعدا ُحدد حجم البـ     ٢٠٠٢من    - ٧٧
األدىن من عيش الكفاف للفرد وُتراجع البدالت كل ثالثـة أشـهر مـن أجـل رؤيـة مـا إذا كـان               

 أدت تلــك املراجعــات إىل زيــادات البــدالت    ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٢ومــن  . مــن الــالزم زيادهتــا  
طفال الذين هم دون سـن      إن البدالت الشهرية عن رعاية الطفل لأل      . يتجاوز تسعة أضعاف   مبا

 سـنة   ١٨الثالثة والبدالت لألسـر الـيت تقـوم بتربيـة األطفـال املعـوقني أو طفـل ال تتجـاوز سـنه                       
يعاين من فريوس نقص املناعة البشرية أو االيـدز ُتمـنح بغـض النظـر عـن إمجـايل الـدخل لعـضو                  

 .األسرة

بلـغ إمجـايل مبناسـبة والدة       تقدم الدولة لألسر عنصرا هاما من الدعم املايل وهـو مـنح م              - ٧٨
الطفل األول، وقد زيد من وحدتني إىل مخس وحدات مـن احلـد األدىن مـن ميزانيـة الكفـاف،           

 وحـدات مـن احلـد األدىن مـن ميزانيـة الكفـاف              ٧وللطفل الثاين ومـن يليـه مـن األطفـال حـىت             
تعزيـز  بـشأن   ” حتـت العنـوان      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٨ الصادر يف    ٢٦٨املرسوم الرئاسي رقم    (

 ).“دعم الدولة لألسر مبناسبة والدة األطفال

فربايـر  / شـباط  ١٤ الصادر يف    ٩٥ قضى املرسوم الرئاسي رقم      ٢٠٠٦فرباير  /يف شباط   - ٧٩
 على االختالفات يف حجم البـدالت املمنوحـة ملختلـف فئـات املـتلقني عـن تربيـة طفـل            ٢٠٠٦

ت، شـأهنن شـأن النـساء العـامالت،     ونتيجة عن ذلك، فإن النساء غري العـامال . دون سن الثالثة 
 . من احلد األدىن من الكفافاملائة يف ٦٥أصبحن يستحققن تلقي بدل يشكل 

، كمـا   ٢٠٠٧مارس  / آذار ١ الذي اختذه جملس الوزراء يف       ٢٧١ومبقتضى القرار رقم      - ٨٠
 مـن متوسـط     املائـة  يف   ١٠٠ُعدل وكُمل، حيق لألسر اليت ال يتجاوز دخلها الشهري املتوسـط            

ــا      ا ــة الكفــاف خــالل الــربعني الــسابقني مــن الــسنة أن تتلقــى غــذاء جماني حلــد األدىن مــن ميزاني
وبتوسيع متطلب االحتياجات والقضاء على التفريق بني فئـات املـتلقني           . لألطفال دون السنتني  

يف تقــدمي الغــذاء اجملــاين لألطفــال دون ســنتني زادت الدولــة زيــادة كــبرية عــدد املــتلقني لتلــك    
 .ة االجتماعية من الدولةاملساعد

 .أويل اهتمام جدي يف بيالروس لوضع نظام حلماية الصحة اإلجنابية  - ٨١

حالة الـسكان   ”استنادا إىل بيانات تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان حتت العنوان             - ٨٢
ــذي      “٢٠٠٧يف العــامل  ــدول املــستقلة ال ــد مــن كمنولــث ال ــد الوحي ــيالروس هــي البل ــإن ب ، ف
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بالنـسبة إىل البلـدان املتقدمـة النمـو يبلـغ           .  من املواليد مبساعدة مَدّربة    املائة يف   ١٠٠حدثت فيه   
 .املائة يف ٩٩ذلك املؤشر 

ــة منــع حــدوث       - ٨٣ تــشمل املــسائل ذات األولويــة لنظــام الرعايــة الــصحية مــن ِقبــل الدول
ظـام ذي   عـن طريـق وضـع ن      . األمراض اليت تـؤثر يف احلمـل والـوالدة وكفالـة الذريـة األصـحاء              

مــستويات ثالثــة للمــساعدة الطبيــة لألمهــات احلوامــل واملواليــد حــديثا متكنــت بــيالروس مــن   
 إىل  ٢٠٠٢ وفيات لكل سنة لكل ألـف مولـود حـي يف             ٧,٨ختفيض معدل وفيات الرضع من      

 .٢٠٠٧ يف ٥,٢

لتقـدمي املعلومـات األساسـية عـن         إن اجلهود املستهدفة من ِقبل دوائـر الرعايـة الـصحية            - ٨٤
. نظــيم األســرة ولنــشر آخــر املعلومــات عــن مــسائل الــصحة اإلجنابيــة أدت إىل نتــائج إجيابيــة    ت

وبالتايل، فإن اهلبـوط يف عـدد حـاالت اإلجهـاض يـشهد بفعاليـة الـربامج لإلبقـاء علـى الـصحة                 
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير هــبط عــد حــاالت اإلجهــاض يف بــيالروس   . اإلجنابيــة للمــرأة
ــدار   ٢٠٠٤يف  ٧١ ٧٠٠  و٢٠٠٣يف  ٨٠ ٠٠٠  و٢٠٠٢يف  ٨٩ ٩٠٠ (١,٩مبقــــــــــــــــــ

  ).٢٠٠٧يف  ٤٦ ٣٠٠  و٢٠٠٦يف  ٥٨ ٥٠٠  و٢٠٠٥يف  ٦٤ ٧٠٠ و

خالل الفترة قيـد النظـر، أصـبحت أشـكال جديـدة علـى درجـة عاليـة مـن التخـصص                        - ٨٥
يف مستوصفات النساء من قبيـل طـب    أكثر توفرا عن طريق تنظيم خمتلف اخلدمات التخصصية 

 ٢٠٠٤يف  . وطب األطفال وطب الغدد الصماء وفحوص الثدي والوقاية من الـسرطان          النساء  
إنه املؤسسة الرئيـسية يف بـيالروس       . العملي اجلمهوري  -  العلمي “مركز األم والطفل  ”أنشئ  

 .الوالدة وطب النساء وطب الوراثةاليت تعمل يف جماالت طب 

ــشاكل انقطــاع احلــ      - ٨٦ ــام اخلــاص مل ــاء االهتم ــويل األطب ــاث  ي ــذكور واإلن ــم ال . يض وعق
 يف مجيـع مراكـز املنـاطق ويف    “الزواج واالُسر”وملعاجلة األزواج املصابني بالعقم أنشئت دائرة   

 .منسك

بغية منع انتقال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية قبـل الـوالدة ُيجـَرى الفحـص التطـوعي                       - ٨٧
ُحــدِّد الــشراء املركــزي  . سلفــريوس نقــص املناعــة البــشرية جلميــع النــساء احلوامــل يف بــيالرو   

ألدوية الوقاية مـن انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية للنـساء احلوامـل وللنـساء الالئـي علـى                        
تــدفع احلكومــة عــن مجيــع مراحــل الوقايــة مــن انتقــال ذلــك . وشــك الــوالدة وللمواليــد حــديثا

 .الفريوس قبل الوالدة

. هود الرامية إىل محايـة الـصحة اإلجنابيـة        توخذ يف احلسبان االعتبارات اجلنسانية يف اجل        - ٨٨
، الذي ينطـوي علـى إشـراك الـزوجني يف التـدريب، علـى حنـو خـاص،                   “الشراكة”إن برنامج   
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. نظم حلقات عمـل لألسـرة معنيـة بـالوالدة لتـدريب اآلبـاء يف األبـوة املتـسمة حبـس املـسؤولية             
 .وعدد الوالدات يف ظل الشراكة حيث يكون األب حاضرا ينمو سنويا

وميكـــن للمـــرء أن يقـــول، وهـــو ينظـــر إىل التدابرياملوصـــوفة، إن مجهوريـــة بـــيالروس    - ٨٩
. أحرزت عموما التقـدم يف حتـسني حالـة املـرأة، بوسـائل منـها الـسياسة االجتماعيـة املـستهدفة                    

وعلى الرغم من ذلك، فإن احلالة فيما يتعلـق بكفالـة املـساواة بـني اجلنـسني سـتحتاج إىل بـذل                  
هود من أجل القضاء على التمييز اجلنساين وللنـهوض بـالتحقيق الكامـل لإلمكـان               مزيد من اجل  

 .الشخصي لكل من الرجال والنساء يف مجيع جماالت النشاط
  

  اآللية املؤسسية املعنية بتحسني حالة املرأة  -جيم   
إن تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني يتوقـف إىل حـد بعيـد علـى                - ٩٠

 .اآللية الوطنية املنشأة لتنسيق نشاطات مجيع اهليئات العاملة يف ذلك اجملال

 :تشمل اهليئات اليت تتناول حالة املراة واملساواة بني اجلنسني ما يلي  - ٩١

  مجهورية بيالروس؛ اجمللس الوطين املعين بالسياسة اجلنسانية التابع جمللس وزراء   
لتابعـة جمللـس اجلمهوريـة       ا دميوغرايف والتنمية االجتماعيـة   اللجنة الدائمة املعنية باألمن ال      

  للجمعية الوطنية يف مجهورية بيالروس؛
والــشباب التابعــة  اللجنــة الدائمــة املعنيــة باحلمايــة الــصحية، والثقافــة البدنيــة واألســرة    

  بيالروس؛ جمللس النواب للجمعية الوطنية يف مجهورية
  دارة جملس الوزراء يف مجهورية بيالروس؛الثقايف إل - جملس القطاع االجتماعي  
ــة     ــة االجتماعي ــوع اجلــنس    (وزارة العمــل والرعاي ــسكان ون ــة بال ــسياسة املتعلق إدارة ال

  ؛)واألسرة
على املستوى اإلقليمي تقوم هيئات العمل والعمالة والرعاية االجتماعيـة احملليـة بتنفيـذ                

  .السياسة االجتماعية للدولة
  

 .ات يف اآللية الوطنية يؤدي وظائفه يف حدود اختصاصهكل من هذه الكيان  - ٩٢

ُيعّد جملس النواب وجملس اجلمهورية للجمعية الوطنية يف مجهوريـة بـيالروس األسـاس                - ٩٣
 .القانوين للعمل يف اجملال االجتماعي، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة حبالة املرأة

 جملـس الـوزراء يف مجهوريـة بـيالروس          الثقايف إلدارة  - على جملس القطاع االجتماعي     - ٩٤
وخـــرباء إدارة الـــسياسة املتعلقـــة بالـــسكان ونـــوع اجلـــنس واألســـرة لـــوزارة العمـــل والرعايـــة 
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االجتماعية يف مجهورية بيالروس تقع املسؤولية عن وضـع وتنفيـذ سياسـة الدولـة، الـيت تـسعى                   
 الفرص بني الرجال والنـساء،      إىل حتسني حالة املرأة وكفالة التمتع باملساواة يف احلقوق وتكافؤ         
 .لتقدمي مقترحات لتحسني التشريعات املراعية للمسائل اجلنسانية

أدى عمل اآللية الوطنية إىل حتسينات يف التشريعات الوطنيـة، واعتمـاد وتنفيـذ خطـط                  - ٩٥
ــسية وإداريــة           ــدابري قانونيــة ومؤس ــسني، واعتمــاد ت ــساواة بــني اجلن ــة لكفالــة امل ــل الوطني العم

 .ة ترمي إىل حتسني حالة املرأة وإىل الدفاع عن حقوقها ومصاحلهامستهدف
  

  اجلزء الثاين    
  تنفيذ مواد االتفاقية    

  
  القضاء على التمييز ضد املرأة -  ٢املادة     

اجلميـع  ) مـن هنـا فـصاعدا الدسـتور       ( من دستور مجهورية بيالروس      ٢٢مبوجب املادة     - ٩٦
ييــز، يف احلمايــة املتــساوية حلقــوقهم ومــصاحلهم     سواســية أمــام القــانون وهلــم احلــق، دون مت    

ــة ــالزواج       . القانوني ــى أســاس طــوعي، ب ــام، عل ــزواج احلــق يف القي ــساء والرجــال يف ســن ال للن
).  مـن الدسـتور    ٣٢املـادة   (للزوجني مساواة يف احلقوق يف العالقات األسـرية         . وتكوين األسر 

 ناحية إمكانية احلـصول علـى التعلـيم         ُتتاح للنساء فرص متكافئة مع الفرص املتاحة للرجال من        
 والتدريب املهين، واحلصول على العمل والتقدم يف العمل، واملـشاركة يف اجملـاالت االجتماعيـة     

السياسية والثقافية وغريها من جماالت النشاط، ونفس التدابري حلماية مكان العمل والـصحة              -
القـصر، احلـق يف التعـويض املتـساوي         للنساء والرجال، والراشـدين و    ).  من الدستور  ٣٢املادة  (

واالنتخابات للممثلني وأشـخاص آخـرين   ).  من الدستور ٤٢املادة  (عن العمل املتكافئ القيمة     
احلق يف انتخـاب املمـثلني      : منتخبني للخدمة احلكومية من ِقبل الشعب مفتوحة يف وجه اجلميع         

 مـن   ٦٤املـادة   ( سـنة    ١٨ يعود إىل مجيع مواطين مجهوريـة بـيالروس الـذين ال تقـل سـنهم عـن                
 ).الدستور

ونظرا إىل أن القواعد الدستورية تنص على املـساواة يف احلقـوق بـني الرجـال والنـساء                    - ٩٧
يف مجيــع اجملــاالت األساســية فــال يبــدو أن مــن املناســب إدراج حكــم عــام يف الدســتور بــشأن   

 .املساواة بني الرجال والنساء

طـردا الـربامج الراميـة إىل كفالـة املـساواة يف احلقـوق       تنفذ مجهوريـة بـيالروس تنفيـذا م       - ٩٨
ومبــدأ املــساواة يف احلقــوق منــصوص عليــه يف قــانون اجلمهوريــة بــشأن . بــني الرجــال والنــساء

الزواج واألسرة، وقانون العمل يف مجهورية بيالروس، والقانون اجلنائي يف مجهورية بـيالروس             
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ــيالروس ويف ال   ــة بــــ ــدين يف مجهوريــــ ــانون املــــ ــم  والقــــ ــانون رقــــ ــصادر يف -١٢٥قــــ خ الــــ
ــه /حزيــران ١٥ ــوان  ٢٠٠٦يوني ــة بــيالروس حتــت العن ــة الــسكان يف بــشأن ” يف مجهوري عمال

 .، ويف قوانني معيارية أخرى للجمهورية“مجهورية بيالروس

 ُنفذت خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بـني اجلنـسني يف            ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠١ومن    - ٩٩
 واملتخذ مـن ِقبـل جملـس        ٢٠٠١مايو  / أيار ٨ الصادر يف    ٦٧٠ر رقم   اليت أقرها القرا  (بيالروس  

ــيالروس  ــة ب ــد اختــذت خمتلــف      ). وزراء مجهوري ــة يف البل ــذ خطــة العمــل الوطني ويف إطــار تنفي
هدفة لتعزيـــز تقـــدم النـــساء ومحايـــة حقـــوقهن  تالتـــدابري القانونيـــة واملؤســـسية واإلداريـــة املـــس 

 .ومصاحلهن

علــى حتــسني التــشريعات الوطنيــة بغيــة جعلــها منــسجمة مــع  وُتــُوخِّي بنــشاط العمــل  - ١٠٠
 تـــشرين ٣٠ومشـــل ذلـــك اعتمـــاد قـــانون مجهوريـــة بـــيالروس الـــصادر يف  . القواعـــد الدوليـــة

بشأن التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة األمـم             ” واملعنون   ٢٠٠٣أكتوبر  /األول
نون مجهوريـة بـيالروس الـصادر يف        وقـا  “املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة          

بــشأن التــصديق علــى اتفاقيــة محايــة األمومــة لعــام ” واملعنــون ٢٠٠٣نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٤
 .“)١٨٣تفاقية منظمة العمل الدولية ا) (منقحة (١٩٥٢

-٢٠٠٨إن هدف خطة العمل الوطنية التاليـة لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني للفتـرة                   - ١٠١
 واملتخــذ مــن ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٣ الــصادر يف ١٢٨٦ا القــرار رقــم الــيت اعتمــده (٢٠١٠

ــيالروس  ــة ب ــة    ) ِقبــل جملــس وزراء مجهوري ــز اجلنــساين وكفال هــو القــضاء علــى حــوادث التميي
 .التحقيق األمثل لإلمكان الشخصي للنساء والرجال يف مجيع جماالت النشاط

ــي       - ١٠٢ ــا يل ــدف م ــك اهل ــق ذل ــة لتحقي ــشطة هام ــشمل أن ــة،  حتــسني: وت ــد القانوني  القواع
ــز          ــرص لتعزي ــوفري تكــافؤ الف ــساين؛ وت ــن منظــور جن ــوانني م ــشاريع الق ــوانني وم ــة الق ومراجع
املهارات والتدريب املهين؛ ومحاية األمومة واألبوة والطفولة؛ والقضاء علـى التمييـز يف العمالـة               

ني النـساء والرجـال؛     بـ  والفصل والترقية؛ والنهوض بتوزيع متوازن لاللتزامات املهنية واألسـرية        
وكفالة املشاركة احلقيقيـة مـن ِقبـل النـساء يف اإلدارة؛ ومنـع العنـف ضـد النـساء ويف األسـرة؛                       
وتيسري التعاون الفعال ومشاطرة املسؤوليات من ِقبـل النـساء والرجـال يف مجيـع جمـاالت حيـاة                   

بـدور ومكــان النــساء يف  األسـرة؛ وإزالــة األمنــاط املقولبـة التقليديــة يف الــرأي العـام فيمــا يتعلــق    
 .اجملتمع

إن التقرير اجلامع للتقارير الرابع واخلـامس والـسادس جلمهوريـة بـيالروس عـن تنفيـذ                  - ١٠٣
أحكــام اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة قــدم نظــرة مفــصلة إىل اجلهــود   



CEDAW/C/BLR/7
 

22 10-28867 
 

سـتور مجهوريـة بـيالروس    القانونية لتعزيـز مبـدأ املـساواة يف احلقـوق بـني النـساء والرجـال يف د            
 .وتشريعات أخرى

ــربامج املناســبة       - ١٠٤ ــشريعات واعتمــاد ال ــيالروس حتــسني الت ــة ب ــايل، تواصــل مجهوري وبالت
 .لتناُول املسائل اجلنسانية مبا يتفق مع القواعد واملعايري القانونية الدولية الراهنة

  
  كفالة املساواة بني الرجل واملرأة -  ٣املادة     

الدولة مجيع التدابري الضرورية لكفالة التنمية والتقـدم الـشاملني للمـرأة واحتـرام         تتخذ   - ١٠٥
 .حقوقها على قدم املساواة مع الرجل

ــيم والتــدريب املهــين    ٣٢تــضمن املــادة  - ١٠٦  مــن الدســتور للمــرأة تكــافؤ الفــرص يف التعل
افيـــة وغريهـــا مـــن  الـــسياسية والثق - والعمالـــة والترقيـــة يف العمـــل ويف اجملـــاالت االجتماعيـــة 

 .اجملاالت، وأيضا يف النهوض بظروف محاية عملها وصحتها

 .توفر فيما يلي معلومات حمددة تؤكد تنفيذ هذه االلتزامات - ١٠٧
  

  اواة الفعلية بني الرجل واملرأةتدابري خاصة مؤقتة لكفالة املس -  ٤املادة     
 اعتماد تدابري خاصة مؤقتة  )١(    

ــة إىل    لــدى تقيــيم أداء قطــ  - ١٠٨ ــة وقطــاع اجملتمــع املــدين يف تنفيــذ الــسياسة الرامي اع الدول
حتسني احلالة االجتماعية للمرأة وكفالة املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بـني الرجـل واملـرأة                

 .خالل الفترة املشمولة بالتقرير نرى أن بيالروس قد أحرزت التقدم يف االجتاه الصحيح

ــذلت جهــود نــشيطة لتحــسني    - ١٠٩ ــة وجلعلــها متوائمــة مــع املعــايري      ُب  التــشريعات الوطني
 .القانونية الدولية

باإلضافة إىل الصكوك الدولية املوقعة سابقا والرامية إىل كفالة تكـافؤ الفـرص للرجـل        - ١١٠
بـشأن التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري          ”واملرأة فإن قـانون مجهوريـة بـيالروس املعنـون           

ــم املتحــدة    ــة األم ــرأة     التفاقي ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة بالق ــد يف “املعني  اعُتم
ــشرين األول ٣٠ ــوبر /ت ــة      . ٢٠٠٣أكت ــرأة يف العمال ــساواة امل ــادئ م ــدعم ملب ــن ال ــد م ويف مزي

ــون       ــيالروس املعن ــة ب ــانون مجهوري ــة صــحة وأمــن األم والطفــل، فــإن ق ــة األمومــة وكفال ومحاي
اتفاقيـة   (١٩٥٢) املنقحـة (قيح اتفاقية محاية األمومـة      بشأن التصديق على االتفاقية املتعلقة بتن     ”

 .٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٤ اعُتمد يف “١٨٣منظمة العمل الدولية 
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أُدِخلت التعديالت واإلضافات يف قانون العمـل جبمهوريـة بـيالروس وقـانون الـزواج                - ١١١
حلقــوق وتكــافؤ الفــرص واألســرة جبمهوريــة بــيالروس، اللــذين يرميــان إىل كفالــة املــساواة يف ا

 .للمرأة والرجل

وبغية احلد من الفجوة القائمة بني احلاالت املستندة إىل القانون واألمر الواقـع للمـرأة                 - ١١٢
ــرة           ــسني للفت ــني اجلن ــساواة ب ــق امل ــة لتحقي ــل الوطني ــة العم ــإن خط ــاة، ف ــع جمــاالت احلي يف مجي

الـــوزراء يف مجهوريـــة الـــذي اختـــذه جملـــس  ٦٧٠الـــيت أقرهـــا القـــرار رقـــم   (٢٠٠٥-٢٠٠١
قــد ُنفــذت، األمــر الــذي ســاعد يف كفالــة تكــافؤ الفــرص  ) ٢٠٠١مــايو / أيــار٨بــيالروس يف 

 .للجنسني كليهما يف بيالروس

ــة    - ١١٣ ــة التالي ــة اجملــاالت ذات األولوي حقــوق املــرأة والرجــل،  : تــورد خطــة العمــل الوطني
والتعلـيم، واملـرأة والـصحة، ومـشاركة     واملرأة واالقتـصاد واحلمايـة االجتماعيـة للمـرأة، واملـرأة        

املرأة يف صنع القرار على املستويات السياسي والتشريعي والتنفيـذي، واملـرأة والعنـف، واملـرأة                 
 .ووسائط اإلعالم، وتطوير اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة

 ٢٠٠٥-٢٠٠١ووفقــا خلطــة العمــل الوطنيــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني للفتــرة    - ١١٤
طُُلع مبختلف األعمال، مبا يف ذلك التحليل اجلنساين للتشريعات ومـشاريع القـوانني ورصـد           اض

 .االحترام لقوانني العمل والعمالة وحتسني املعرفة القانونية للمرأة

روجعــت املنــاهج الدراســية للمؤســسات التعليميــة بغيــة القــضاء علــى األمنــاط املقولبــة  - ١١٥
ويف املعهـد   .  من أشكال التمييز اجلنساين يف املـواد التعليميـة         اجلنسانية واإلعراب عن أي شكل    

الوطين للتعليم، الذي هو مؤسسة هلا توجه إىل البحـوث واملنهجيـة، جيـري العمـل علـى إعـداد                    
الكتب املدرسية واملواد التعليمية للجيل اجلديد يف املؤسسات التعليمية يف بيالروس على ضـوء              

 وعلــى وضــع بــرامج ألنــشطة مــا بعــد فتــرة التــدريس تــدعى حتليــل جنــساين للكتــب املدرســية،
 .“العناصر األساسية لثقافة جنسانية”

وحدثت زيادة الفتة للنظر يف النشاط االجتماعي للمرأة ومشاركتها يف احلياة املدنيـة               - ١١٦
ويتـــسع تـــدرجييا نطـــاق مـــشاركة املـــرأة يف صـــنع القـــرار الـــسياسي واالقتـــصادي . للمجتمـــع

 .واالجتماعي

ناقََش يف املنتديات العامة وهي تعتـرب مهمـة         إن مشاكل العنف املرتيل واالجتار بالبشر تُ       - ١١٧
 .وزيدت اجلهود للحد من تلك الظواهر والقضاء عليها. اجتماعيا

إن وزارة الداخلية يف مجهورية بيالروس وضعت، مع هيئات أخرى للدولة، جمموعـة              - ١١٨
فحة العنف ضد املرأة واالجتـار هبـا، وهـي تـشمل حتـسني مجـع            من التدابري الرامية إىل منع ومكا     
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املعلومات اإلحصائية وتوسيع نطاق اخلدمات االجتماعية املتاحة للمرأة ضحية خمتلف أشـكال            
 .العنف واالجتار بالبشر

-٢٠٠٨إن تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة لتحقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــرأة للفتــرة  - ١١٩
ســبتمرب  / أيلــول٣ الــذي اختــذه جملــس الــوزراء يف    ١٢٨٦لقــرار رقــم  الــيت أقرهــا ا  (٢٠١٠
سيجعل من املمكن مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل منـع التمييـز اجلنـساين والنـهوض                ) ٢٠٠٨

 .بالتحقيق األمثل لإلمكان الشخصي للمرأة والرجل يف مجيع جماالت احلياة

 ٢٠١٠-٢٠٠٧مجهوريـة بـيالروس للفتـرة       إن الربنامج الوطين لألمن الـدميوغرايف يف         - ١٢٠
يـسعى إىل تنفيـذ     ) ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٦ الصادر يف    ١٣٥الذي أقره املرسوم الرئاسي رقم      (

االقتـصادية والقانونيــة والتنظيميـة الراميــة إىل حتــسني    - نظـام متكامــل مـن التــدابري االجتماعيــة  
جنابيــة وصــحة األم والطفــل نوعيــة حيــاة األســر ذات األطفــال، مــع تــدابري لتحــسني الــصحة اإل

 .واحلد من االعتالل والوفاة عن طريق اجلهود لتعزيز أسلوب حياة صحي ونوعية حياة حمسنة

وتتطلــب حالــة املــساواة بــني اجلنــسني يف بــيالروس القيــام مبزيــد مــن العمــل إلرســاء     - ١٢١
 .املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة يف التمتع بتكافؤ الفرص

  
  األمومةمحاية  )٢(    

 من دسـتور مجهوريـة بـيالروس، يتمتـع الـزواج واألسـرة واألمومـة                ٣٢مبوجب املادة    - ١٢٢
 .واألبوة والطفولة حبماية الدولة

 من قانون الزواج واألسرة يف مجهوريـة بـيالروس فـإن محايـة األسـرة                ٣مبوجب املادة    - ١٢٣
 .دولةواألمومة واألبوة والطفولة ُيعتَرف بأهنا ذات أولوية يف ال

ــل         - ١٢٤ ــن ِقب ــاعيتني م ــوظيفتني اجتم ــزامن ل ــى األداء املت ــضا عل ــشريعات العمــل أي ــنص ت ت
ــرأة ــة- املـ ــة واإلجنابيـ ــساء    .  املهنيـ ــة للنـ ــوَق اخلاصـ ــشريعاُت احلقـ ــم التـ ــذا الـــصدد حتكـ ويف هـ
 .باألمومة املتعلقة

عنـون   وامل ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢ الـصادر يف     ٣٦٩ببدء نفاذ املرسوم الرئاسي رقـم        - ١٢٥
س الـــــصادر يف  يف مجهوريـــــة بـــــيالرو١٨٠بـــــشأن اإلضـــــافة إىل األمـــــر الرئاســـــي رقـــــم ”
أو البــدء بعقــد  ( يــتعني علــى رب العمــل أن ميــّدد عقــد العمــل      “٢٠٠٠أبريــل /نيــسان ١٢

تعـود إىل العمـل قبـل       ) أو أب الطفل بدال من األم، أو الوصي على الطفـل          (، مبوافقة أّم    )جديد
مومة، اليت تدوم حىت يبلـغ الطفـل الثالثـة مـن العمـر، إىل مـا ال يقـل عـن                      أو بعد إهناء إجازة األ    

 .بلوغ الطفل سن اخلامسة
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ــيالروس الــصادر يف  -٢٧٢إن القــانون رقــم  - ١٢٦ ــة ب ــه / متــوز٢٠خ جلمهوري  ٢٠٠٧يولي
النافــذ منــذ    (“بــشأن تعــديل قــانون العمــل جبمهوريــة بــيالروس واإلضــافة إليــه       ”واملعنــون 

أدخــل بــضعة تعــديالت علــى قــانون العمــل يف مجهوريــة       ) ٢٠٠٨نــاير ي/كــانون الثــاين  ٢٦
إن النـساء ذوات األطفــال دون ســن الثالثــة ال ميكــن،  . بـيالروس وأضــاف بــضع إضــافات إليــه 

 ).٢٦٣املادة (على حنو خاص، أن يكُّن مطالَبات بالعمل ليال إال مبوافقتهن املكتوبة 

 حـق أّم تـريب ثالثـة أطفـال أو أكثـر دون        من قـانون العمـل علـى أن        ٢٦٥تنص املادة    - ١٢٧
سن السادسة عشرة سنة أو طفال معوقا دون الثامنة عشرة يف إجازة ليـوم إضـايف يف األسـبوع                    
بأجر مبقدار أجرها اليومي املتوسط ميكن أن ُيوسـع ليـشمل األب أو الوصـي أو األمـني وتتـيح                    

 .توزيع أيام اإلجازة تلك على أولئك األشخاص

باء واألقارب اآلخرين العاملني الـذين يـوفرون يف الواقـع الرعايـة لطفـل مـريض                 إن اآل  - ١٢٨
دون سنة الرابعة عـشرة، أو لطفـل دون سـن الثالثـة، أو لطفـل معـوق دون سـن الثامنـة عـشرة                    

، استحقاقات على االنعـدام     )األمناء(يستحقون، يف حالة مرض األم، بوصفهم مقدمي الرعاية         
 . باملقدار احملدد يف القانون ورهنا بالشروط احملددة فيهاملؤقت للقدرة على العمل،

كمـا هـو معـدل       (١٩٩٣يونيـه   / حزيـران  ١٨ من القانون الصادر يف      ٥مبقتضى املادة    - ١٢٩
 ُيــضَمن ملــواطين مجهوريــة “بــشأن الرعايــة الــصحية”واملعنــون ) ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٤يف 

ــصحية، بقطــع النظــر عــن     ــة ال ــيالروس احلــق يف احلماي ــهم   ب ــصرهم أو لغت ــسهم أوعن ــوع جن  ن
ــدين،      أو ــهم، أو مــوقفهم مــن ال ــة واالجتماعيــة، أو مكــان إقامت جنــسيتهم أو حالتــهم الوظيفي
 .معتقدهم أو أحوال أخرى أو

ذلك احلق مكفول عن طريق محايـة البيئـة، وإجيـاد ظـروف عمـل صـحية، وحتـسينات             - ١٣٠
 ذي اجلـودة العاليـة، وتـوفر سـبل الوصـول إىل             يف بيئة املعيشة اليومية، والراحـة، وإنتـاج الغـذاء         

مرافق التربية البدنية واأللعاب الرياضية، وتوفري الرعايـة الـصحية ذات التكلفـة املعقولـة، مبـا يف                  
 .ذلك العالج اجملاين يف مؤسسات الدولة للرعاية الصحية

ــرة    - ١٣١ ــيالروس للفت ــة ب ــة الــصحية يف مجهوري ــز الرعاي ــة لتعزي -٢٠٠٣ إن اخلطــة اإلطاري
أكتــوبر / تــشرين األول٨ الــصادر يف ١٢٧٦الــيت أقرهــا مرســوم جملــس الــوزراء رقــم  (٢٠٠٧
أولــت األولويــة لتطــوير الرعايــة الــصحية األوليــة وخــدمات األمومــة ورعايــة الطفــل    ) ٢٠٠٣

واخلدمات الوراثية الطبية، وحلماية املصاحل االجتماعية للمواطنني بتقـدمي الرعايـة الطبيـة اجملانيـة        
 .مهل

يف تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية تعمـل وزارة الـصحة يف مجهوريـة                - ١٣٢
بيالروس باالشـتراك مـع مؤسـسات الرعايـة الـصحية لتركيـز العمـل علـى زيـادة عـدد مكاتـب                
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تنظــيم األســرة يف مــستوصفات املــرأة، وعلــى تعزيــز خــدمات الــصحة اإلجنابيــة للمــراهقني          
 .سيع نطاق اخلدمات ملنع األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسيوالشباب، وأيضا تو

ــشئت ســتة مراكــز اســتبطان        - ١٣٣ ــيالروس أن ــة للمــرأة يف ب ــصحة اإلجنابي ــة حتــسني ال وبغي
إقليمية، وهي تؤدي وظائفها اآلن، وأيضا مركز املدينة للجراحة اجملوافية، وتدفع الدولـة مجيـع               

 . تكاليف العمليات اجلراحية

ــساء يف      - ١٣٤ ــوالدة للن ــة وخــدمات ال ــساعدة الطبي ــشاورات وامل ــدَّم امل  مــستوصفا ١٢٢ُتق
ــا ــوالدة و   ملـ ــل الـ ــساء و  ٢١٨قبـ ــراض النـ ــستوصفا ألمـ ــوالدة ١٩ مـ ــستوصفا للـ ــل .  مـ وتعمـ

مــستوصفات الــوالدة يف البلــد علــى اســتحداث نظــام ميكــن فيــه لــألم والطفــل أن يبقيــا معــا؛     
 . الرضاعة الثدييةوتدعم أيضا على نطاق واسع مبادئ

ــشئ مركــز  ٢٠٠٤يف  - ١٣٥ ــي اجلمهــوري  -  العلمــي“األم والطفــل” أن هــذا هــو  . العمل
املؤســسة الرئيــسية للبلــد يف جمــال طــب الــوالدة وطــب أمــراض النــساء وطــب األطفــال وعلــم   

 .الوراثة

 يف  “الـزواج واألسـرة   ”بغية عالج األزواج املعانني من العقـم، أنـشئت مـستوصفات             - ١٣٦
 . ويف كل مركز إقليميمنسك

  
  القضاء على التحيزات والقوالب النمطية اجلنسانية -  ٥املادة     
   االجتماعية والثقافيةكتغيري أمناط السلو  )أ(    

إن التغيريات اجلارية يف اجملتمع البيالروسـي قـد وسـعت نطـاق الفـرص لتحقيـق املـرأة            - ١٣٧
 احلياة االجتماعية واملهنية والـسياسية العامـة   لذاهتا، وقد وفرت خمتلف الطرق ملشاركة املرأة يف    

أصبحت املرأة منخرطة بنشاط أكرب يف تنظيم املشاريع ويف إجياد فرص العمل علـى حنـو                . للبلد
بيد أن املبادرات الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني واملساواة بـني احلقـوق تعيقهـا              . مستقل

ر مبوجبها املغزى االجتماعي للمرأة على دورها التقليـدي يف          أحيانا اآلراء النمطية املقولبة ُيقصَ    
 .األسرة

إن خطة العمـل الوطنيـة لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف مجهوريـة بـيالروس للفتـرة            - ١٣٨
 واملتخــذ مــن ٢٠٠١مــايو / أيــار٨ الــصادر يف ٦٧٠الــيت أقرهــا القــرار رقــم  (٢٠٠٥-٢٠٠١

مشلــت اخلطــة مواصــلة اجلهــود إلجيــاد  . مت تنفيــذهاقــد ) ِقبــل جملــس وزراء مجهوريــة بــيالروس 
وُتـشن محـالت إلذكـاء      . احتياطي متـوازن جنـسانيا مـن األفـراد للتوظيـف يف اهليئـات اإلداريـة               

الــوعي يف وســائط اإلعــالم للتغلــب علــى األمنــاط املقولبــة فيمــا يتعلــق مبــشاركة املــرأة يف صــنع  
 .القرار
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 ٢٠١٠-٢٠٠٧رايف يف مجهوريـة بـيالروس للفتـرة         إن الربنامج الوطين لالمن الـدميوغ      - ١٣٩
يـشمل األنـشطة    ) ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٦  الـصادر يف   ١٣٥الذي أقره املرسوم الرئاسي رقم      (

املنتظمة إلذكاء الوعي وتغيري أمنـاط الـسلوك االجتمـاعي والثقـايف للرجـل واملـرأة بغيـة القـضاء                    
 . واع حيال التزامات الوالدينعلى النماذج النمطية، وحتسني مكانة األسرة وترسيخ هنج

ميكـن العثـور علـى مـواد تعـاجل          . يعود دور ذو مغـزى يف العمليـة إىل وسـائط اإلعـالم             - ١٤٠
. الـسياسية والثقافيـة والتعليميـة    - حالة املرأة يف مجيع املنشورات تقريبا يف اجملاالت االجتماعية      

 .يعولعدد من الصحف واجملالت أعمدة منتظمة خمصصة لتلك املواض

إن املسائل املتعلقة بتغـيري أمنـاط الـسلوك االجتمـاعي والثقـايف للرجـل واملـرأة كليهمـا                     - ١٤١
والقضاء على التحيـزات شـكّلت مواضـيع املـؤمترات الـصحفية واملوائـد املـستديرة وغريهـا مـن                    

ة النشاطات من ِقبل اإلدارات املعنية واملركز الدويل لإلعـالم املتكامـل ومركـز الدولـة للـصحاف                
 .الذي هو مؤسسة مجهورية مشتركة

صــباح اخلــري، ”  و“املواكبــة” إن بــرامج التليفزيــون واإلذاعــة الوطنيــة، مبــا يف ذلــك   - ١٤٢
ــا ــيالروس ي ــاة ألوىل، و “ب ــوطين،  “شــؤون األســرة ”  التابعــان للقن ــون ال ــاة األوىل للتلفزي  للقن
 للربنــامج “راهنــةمواضــيع ”  و“موضــوع اليــوم”  و“بعــد التنفيــذ”  و“حقيقــة اإلذاعــة” و

األول لإلذاعة الوطنية البيالروسـية تـسلط الـضوء علـى املـشاكل املقترنـة بتغـيري أمنـاط الـسلوك                     
 .االجتماعية والثقافية للرجل واملرأة

يف مجهوريـــة  نظمـــت وزارة اإلعـــالم يف مجهوريـــة بـــيالروس، مـــع وزارة الـــصحة      - ١٤٣
هوريــــة بــــيالروس واحتــــاد النــــساء بــــيالروس، ووزارة األلعــــاب الرياضــــية والــــسياحة يف مج

البيلوروسيات منافسات وطنية مفتوحة يف وجه الصحافيني يف وسـائط اإلعـالم املطبوعـة فيمـا                
 .يتعلق بأفضل تناُول ملوضوع الطفولة واألمومة وِقيم األسرة وتعزيز أساليب احلياة الصحية

 املعلومـات للطـالب عـن       إن. وتستمر اجلهود لتعزيز التعلـيم بـشأن املـسائل اجلنـسانية           - ١٤٤
 . حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق الطفل تصاغ مبصطلحات متناسبة مع األعمار

الــيت (إن اخلطــة اإلطاريــة للتربيــة املــستمرة لألطفــال والــشباب يف مجهوريــة بــيالروس  - ١٤٥
ــم    ــرار رق ــا الق ــيالروس يف    ١٢٥أقره ــة ب ــيم يف مجهوري ــه وزارة التعل ــذي اختذت ــانون ١٤ ال  ك

 وبرنــامج التربيــة املــستمرة لألطفــال والــشباب يف مجهوريــة بــيالروس  ) ٢٠٠٦ديــسمرب /ولاأل
 الـــذي اختـــذه جملـــس وزراء مجهوريـــة ٣٢الـــذي أقـــره القـــرار رقـــم  (٢٠١٠-٢٠٠٦للفتـــرة 

يوليان االهتمام اخلاص للحاجـة إىل التـدريب        ) ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٨بيالروس يف   
ؤكدان على احلاجـة امللحـة إىل تكثيـف العمـل لتعزيـز ثقافـة مـن                 اجلنساين للشخصية الفردية وي   

ويـوىل االهتمـام    . العالقات األسرية، وثقافة وعادات جنسانية تـستند إىل الـسلوك غـري العنيـف             
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ــة        ــز األمنــاط املقولب ــسانية وإىل تعزي ــات اجلن ــد إزاء العالق ــاع هنــج جدي اخلــاص للحاجــة إىل اتب
 .اإلجيابية يف عقول أفراد اجلمهور

ــية         - ١٤٦ ــام واملهــين دورة دراس ــانوي الع ــيم الث ــوفر التعل ــيت ت ــة ال ــدم املؤســسات التعليمي تق
تلــك الــدورة الدراســية تركــز علــى . “العلــوم االجتماعيــة”مــشتركة بــني التخصــصات تــدعى 

دراسـة املراحــل التارخييـة لتطــور حقـوق اإلنــسان والدميقراطيـة بوصــفها طريقـا حلمايــة حقــوق      
إهنا تشمل أيضا الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان، وحقـوق املـرأة وحقـوق              اإلنسان وحرياته؛   

ويف مؤسسات التعليم الثانوي املتخصص، ُتدَرس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقـوق             . الطفل
 .“العناصر األساسية للقانون”املرأة، يف دورة دراسية ُتدعى 

 حبقـوق اإلنـسان وحقــوق   ل مـسائل متعلقـة  مؤسـسات التعلـيم العـايل جيـري تنــاو    ويف  - ١٤٧
املرأة يف برامج معنية بالفلسفة والعلوم السياسية والقانون وحقـوق اإلنـسان ويف دورة دراسـية                

تـوفر الـدورة الدراسـية حلقـوق        . “العناصر األساسية أليديولوجيـة الدولـة البيالروسـية       ”ُتدعى  
 .ملرأةاإلنسان معلومات منتظمة وشاملة عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق ا

ــيالروس أيــضا   - ١٤٨ ــة يف ب ــة أخــرى، مــن ق  تقــدم املؤســسات التعليمي بيــل نــشاطات تعليمي
الدورات الدراسية االختيارية عن األسرة والعالقـات اجلنـسانية واجملـالت الـشفوية واملناقـشات               

 .القانونية وأنشطة أخرى ترمي إىل إجياد تغيري سلوكي يف العالقات بني الرجل واملرأة

الل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير أُُصــِدرت، بوصــف ذلــك دعمــا منــهجيا للتعلــيم يف وخــ - ١٤٩
املؤســسات التعليميــة، خمتلــف النــصوص املقــررة بــشأن منــع واستئــصال مجيــع أشــكال التمييــز   
والعنف، وبشأن منع االجتار بالبشر، وبشأن برامج التأهيل االجتماعي ودعـم ضـحايا االجتـار،              

سـاليب احليــاة الــصحية وبــشأن  أواألسـري واجلنــساين، وبــشأن تعزيــز  وبـشأن التعلــيم القــانوين  
 .أفكار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  تنشئة وتنمية األطفال يف األسرة  )ب(    

ــا األدوار        - ١٥٠ ــؤدي عــن طريقه ــها وي ــرء عن ــتعلم امل ــيت ي ــسية ال ــة الرئي املؤســسة االجتماعي
 .اجلنسانية هي األسرة

تقوم أحكام قانون الزواج واألسرة يف مجهوريـة بـيالروس علـى أسـاس تفـسري صـارم         - ١٥١
 .ملبدأ املساواة بني الزوجني وتسعى إىل إعطاء شكل ملموس حلقوقهما والتزاماهتما

ــوعي حبقــوق        - ١٥٢ ــات األســرية وال ــة العالق ــزواج واألســرة، وحتــسني ثقاف ــة ال ــة تقوي وبغي
 عـن األطفـال ومـسؤوليات الواحـد منـهما حيـال اآلخـر،               ومسؤوليات الزوجني ومـسؤولياهتما   

ميكــن للــزوجني أن يــدخال يف عقــد للــزواج ميكــن أن يــشكل أيــضا، يف حالــة الطــالق، أساســا 
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للبــت يف مــسائل املمتلكــات وجوانــب أخــرى مــن ارتبــاط الزوجيــة، وأيــضا يف املكــان الــذي    
ارة مـن ِقبـل األب الـذي يعـيش          سيعيش فيه األطفال، ومقدار نفقة الطفل، وحتديد مواعيد الزي        

 ).١٣املادة (مبفرده، وأيضا أمور أخرى متعلقة بإعالة األطفال وتعليمهم 

ــادل واملــساعدة       - ١٥٣ ــرام املتب ــأن يقيمــا عالقاهتمــا األســرية علــى االحت الزوجــان ملزمــان ب
 حقـوق  املتبادلة، والتقاسم املنصف ملسؤوليات األسرة، واملساعدة من ِقبل كل منهما يف تنفيـذ           

ــة، ويف التعلــيم واإلعــراب عــن   )أو األبــوة(اآلخــر يف األمومــة  ــة اجلــسدية والروحي ، ويف التنمي
 .قدراهتما، ويف العمل والترفيه

ُيحال إىل األسرة احلق والواجب الرئيسيان يف تقرير أشكال تربية األطفـال ووسـائلها           - ١٥٤
وق األطفـال كمـا يـنص عليهـا     وواجبـات األسـرة فيمـا يتعلـق باألطفـال حتـددها حقـ       . وطرقهـا 

قـــانون الـــزواج واألســـرة يف مجهوريـــة بـــيالروس وتـــشريعات أخـــرى يف مجهوريـــة بـــيالروس  
 ).٦٦املادة (إن تربية األطفال يف األسرة حتميها الدولة وتشجعها ). ٦٥ املادة(

ــسليم لأل  - ١٥٥ ــسما     إن غــرس الفهــم ال ــة وهنجــا مت ــة اجتماعي ــوة بوصــفه وظيف ــة واألب موم
 ية جتــاه الوالديــة ورعايــة األطفــال يف األطفــال والــشباب تــشمله دورة دراســية خاصــةباملــسؤول

ــي       ــامج الرئاسـ ــن الربنـ ــزء مـ ــيم كجـ ــوطين للتعلـ ــد الـ ــعها املعهـ ــرة وضـ ــة باألسـ ــال ”معنيـ أطفـ
 الـــصادر يف ٣١٨الـــذي أقـــره املرســـوم الرئاســـي رقـــم  (٢٠١٠-٢٠٠٦للفتـــرة  “بـــيالروس

 ).٢٠٠٦مايو /أيار ١٥

 الوطين للتعليم، الذي جيمع بني األحباث النظريـة واملنهجيـة، علـى إعـداد               يعمل املعهد  - ١٥٦
ومــواد تعليميــة مراعيــة للجــنس للجيــل اجلديــد يف املؤســسات التعليميــة يف         كتــب مدرســية 

ــامج    ــيالروس، ووضــع برن ــسانية  ”ب ــة جن ــدوام   “العناصــر األساســية لثقاف ــد ال ــا بع ــشطة م  ألن
 اجلنــساين القــائم علــى أســاس فكــرة تفــوق جــنس املدرســي، أهدافــه هــي القــضاء علــى التحيــز

واحد، وتثقيف اجليل اجلديد على التسامح مـع اجلنـسني كليهمـا، ومنـع مجيـع أشـكال التمييـز            
ــسانية يف اجملتمــع وغــرس املواقــف         ــشاكل اجلن ــام الطــالب بدراســة امل ــادة اهتم ــساين، وزي اجلن

 .اإلجيابية إزاء إنشاء العائلة وتربية األطفال

ملناهج الدراسية وبرامج الـدورات الدراسـية لتجديـد املعلومـات وإعـادة التـدريب           إن ا  - ١٥٧
لألخــصائيني يف نظــام التعلــيم تــشمل مواضــيع تتعلــق بالــسمات اخلاصــة للــسلوك االجتمــاعي    

التعليميـة   - وحالة املرأة يف العامل احلديث، وأُصدرت مواد تدريبية عن الدراسـات االجتماعيـة   
مــة لألســرة، وعــن التقنيــات الــيت متنــع    تعلــيم الــشباب األغــراض القيّ والنفــسية لألســرة، وعــن 

 .املعاملة القاسية والعنف واالجتار بالبشر
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ونظـرا إىل احلاجـة إىل تغـيري الـدور التقليـدي للرجـل واملـرأة يف اجملتمـع واألسـرة بغيــة           - ١٥٨
مجهوريــة بــيالروس حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، أولــت أكادمييــة التعلــيم اجلــامعي األعلــى يف  

ــيم اجلنــساين واألســري،       ــة لألخــصائيني يف جمــال التعل االهتمــام الكــبري لتطــوير املهــارات املهني
التعليمــي والنفــسي إىل األســر، واحلمايــة االجتماعيــة ومحايــة       - وتقــدمي الــدعم االجتمــاعي  

و خـاص   التعليمي إىل األسـر تـشمله علـى حنـ          - إن تقدمي الدعم االجتماعي   . األمومة والطفولة 
ما ميكن للمعلمـني    ”  و “التعليمية لألسرة  - املشاكل االجتماعية ”دورتان دراسيتان عنوانامها    

 .“يمي لألسر احملرومةالتعل - أن يفعلوه من ناحية الدعم االجتماعي

ــاه الكــبري يف    - ١٥٩ ــسألة االنتب ــذه امل ــى ه ــاعي   تتلق ــي‐العمــل االجتم ــة  ،  التعليم وهــي جمل
 .منهجية - وهي جملة علمية، علم النفسمية شهرية ويف منهجية وإعال - علمية

ــيالروس يف  ) ٢٠٠٧(وســنة الطفــل  ) ٢٠٠٦(أدى إعــالن ســنة األم   - ١٦٠ ــا يف ب دورا هام
إطالق محلة للتوعية واإلعالم تعـزز األسـر واألمهـات واألطفـال، وتنطـوي علـى اختـاذ خمتلـف                    

أة يف اجملتمع، وإىل تعزيز وضـع األسـرة وتعزيـز    التدابري الرامية إىل زيادة التوعية العامة بدور املر     
 .الدعم العام لألسر ذات األطفال

ومببــادرة مــن احتــاد النــساء البيالروســيات، وهــو منظمــة غــري حكوميــة، وكجــزء مــن   - ١٦١
األنشطة املضطلع هبا يف إطار سنة األم، فإن مدينيت سوليغورسك يف مقاطعة منـسك وغرودنـو        

وتـنظم املتـاحف    .  بغية تعزيز مركز ومكانة األسـرة واألمومـة        “مومةمتاحف معنية باأل  ”فتحتا  
جوالت بصحبة مرشدين لألطفال واألزواج الـشباب وجتـري اجتماعـات القيـادات يف جمـالس               

ويف املــستقبل القريــب، مــن املتوقــع أن تفــتح مدينــة منــسك يف مقاطعــة . النــساء التابعــة للمــدن
 .بريست متاحف كتلك

ضطلع بأنشطة كل سـنة يف يـوم األم ويـوم املـرأة ويـوم األسـرة، تـسعى                   يف بيالروس يُ   - ١٦٢
وتقــيم . إىل النــهوض بــالقيم اإلنــسانية العامليــة وتــشكل تعــبريا عــن االحتــرام العميــق لألمهــات  

اللجان التنفيذيـة للمقاطعـات واللجنـة التنفيذيـة ملدينـة منـسك احتفـاالت رمسيـة لتقـدمي جـائزة                     
. ألســر الكــبرية الالئــي ولــدن وربــني أكثــر مــن مخــسة أطفــال  لألمهــات ذوات ا“وســام األم”

 .مرأة ٤ ٥٩٩  ُمنِحت هذه اجلائزة ذات املكانة لـ٢٠٠٦ومنذ 

وعلــى الــرغم مــن أن إدارات املــدن واملقاطعــات تــضطلع تقليــديا باألنــشطة املــذكورة  - ١٦٣
عروضــا فنيــة حــداثا أســرية ومباريــات وأأعــاله، فــإن املنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة تــنظم  

لألعمال اليت تقوم األسـر هبـا واجتماعـات نـوادي األسـر وحفـالت موسـيقية حتييهـا فـرق مـن                       
وتطلق السلطات احمللية محالت خاصة يف مناطق ريفية نائية لتنظـيم مـستوصفات زائـرة               . اهلواة

 .مزودة بأخصائيني طبيني واجتماعيني وعلماء النفس
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   باملرأةمنع مجيع أنواع االجتار -  ٦املادة     
. إن مــشكلة االجتــار بالبــشر يف مجهوريــة بــيالروس ُتعــالَج بطريقــة شــاملة ومستفيــضة - ١٦٤

 .وبفضل التدابري املتخذة، فإن مشكلة االجتار بالبشر ليست واسعة االنتشار يف بيالروس

للبلد إطار معياري وقانوين حسن اإلعداد يرمي إىل مكافحـة االجتـار بالبـشر، ومنـهم              - ١٦٥
 .اء واألطفالالنس

مــارس / آذار٩وبغيــة جعــل التــشريعات الوطنيــة متفقــة مــع املعــايري الدوليــة اعُتمــد يف  - ١٦٦
مـن   (“بشأن بعض التـدابري ملكافحـة االجتـار بالبـشر         ” املعنون   ٣ املرسوم الرئاسي رقم     ٢٠٠٥

، الــذي واءم بــني القواعــد ووضــع األحكــام )٣هنــا فــصاعدا يــشار إليــه بوصــفه املرســوم رقــم  
ألساسية اليت حتكم أهـم العناصـر يف جمـاالت العمالـة والتـدريب يف اخلـارج، وأنـشطة الـزواج                     ا

 .ووكاالت وضع النماذج وعملية التبين

اليت تتفق مع األفكـار الـواردة         أُقر عدد من القوانني واألنظمة     ٣وعمال باملرسوم رقم     - ١٦٧
 . بطريقة شاملة ومستفيضةل مشكلة االجتار بالبشريف املرسوم وجتعل من املمكن تناو

وبغية وضـع إطـار قـانوين ومؤسـسي يكفـل احلمايـة الوافيـة بـالغرض لـضحايا االجتـار                     - ١٦٨
ــم     ــشر، اعُتمــد املرســوم الرئاســي رق ــصادر يف ٣٥٢بالب ــون ٢٠٠٥اغــسطس / آب٨ ال  واملعن

 وحيـدد   “ضـحية االجتـار بالبـشر     ”، وهـو يعـّرف مفهـوم        “بشأن منع عواقـب االجتـار بالبـشر       ”
دابري اليت ينبغي اختاذها لكفالة سـالمة الـضحايا، ومحايتـهم وتأهيلـهم، وبـارامترات املكـوث                 الت

ــذين هــم         ــسية ال ــدميي اجلن ــب واألشــخاص ع ــواطنني األجان ــيالروس للم املؤقــت يف أراضــي ب
 .ضحايا االجتار، وحيدد أيضا إعفاءهم من املسؤولية اجلنائية

بــشأن تعــديل ” واملعنــون ٢٠٠٥مــايو /يــار أ٤إن قــانون مجهوريــة بــيالروس املــؤرخ  - ١٦٩
وإضــافة قــوانني معينــة يف مجهوريــة بــيالروس لزيــادة العقوبــات علــى االجتــار بالبــشر وجــرائم     

إلداريـة   يف القانون اجلنـائي وقـانون اجلـرائم ا        ٣ أدرج عددا من أحكام املرسوم       “جنائية أخرى 
 .يف مجهورية بيالروس

ة ليس فقـط عـن االجتـار بالبـشر ولكـن أيـضا عـن عـدد                  حيدد القانون اجلنائي املسؤولي    - ١٧٠
اســتعمال البغــاء  وهــو علــى حنــو خــاص جيــّرم . مــن اجلــرائم املتعلقــة علــى حنــو وثيــق باملــشكلة 

، والتحــريض علــى البغــاء أو إجبــار آخــرين علــى ) مــن القــانون١٧١املــادة (تــشجيع البغــاء  أو
الجتـار بالبـشر، مبـا يف ذلـك لالسـتغالل           ، وا ) من القـانون   ١٧١املادة  ( مواصلة االشتغال بالبغاء  

ــسي  ــادة (اجلن ــانون ١٨١امل ــن الق ــال،     أ، و) م ــك اختطــاف األطف ــا يف ذل ــاف، مب ــضا االختط ي
 ). من القانون١٨٢املادة (لالستغالل اجلنسي 
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وفضال عن مواد القـانون اجلنـائي يف مجهوريـة بـيالروس الراميـة علـى حنـو مباشـر إىل                      - ١٧١
غالل اجلنـسي، ُجرِّمــت أيـضا أفعــال أخـرى ذات صــلة، مبـا يف ذلــك     محايـة األطفــال مـن االســت  

وأيـضا نـشر   )  مـن القـانون اجلنـائي     ١٧٣املـادة   (استدراج القُصر إىل السلوك املناوئ للمجتمع       
 ). من القانون٣٤٣املادة (مواد أو أشياء إباحية 

ــه مــشمول يف مفهــو    - ١٧٢ ــاملرأة جرميــة حمــددة، نظــرا إىل أن االجتــار ”م ال يــشكل االجتــار ب
 .“بالبشر

  
  ١اجلدول 

  بيانات إحصائية عن عدد اإلدانات على جرائم متصلة باالجتار بالبشر
  
  عدد اإلدانات  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  مادة القانون اجلنائي

  ١١٥  ٧٣  ٧٨  ١١٢  ٨٧  ٥٤  )استعمال البغاء أو تشجيع البغاء (١٧١
جبـار آخـرينالتحريض على البغـاء أو إ      (١١٧١

  ٥٣  ١١  ٤٠  مل توجد املادة آنئذ  )على مواصلة االشتغال بالبغاء
  ٨٤  ٣٢  ٣٨  ٢٤  ١٣  ٤  )االجتار بالبشر (١٨١
  ٨  ٤  ١٤  ١٣  ٣  - )االختطاف ألغراض االستغالل اجلنسي (١٨٢
أنشطة غـري قانونيـة تنطـوي علـى ترتيـب (١٨٧

  ٤  ٤  ٢  مل توجد املادة آنئذ  )احلصول على وظاثف يف اخلارج
    

تنبغـــي مالحظـــة أن شـــكلني مـــن االجتـــار موجـــودان يف بـــيالروس، أحـــدمها يتعلـــق    - ١٧٣
ويـصنف االجتـار أيـضا وفقـا ملـا إذا      .  اسـتغالل األيـدي العاملـة     -باالستغالل اجلنسي، واآلخـر     

 ).داخل بيالروس(أو حمليا ) بتصدير مواطنني بيالروسيني إىل اخلارج(كان دوليا 

ــيالروس هــي أساســا   - ١٧٤ ــشأ  ب ــد من ــة ”بل ــضائع احلي ــا “الب ــد عبوره ــضا  .  وبل ــشأت أي ون
ويف أعقـاب اختـاذ     . حاالت انطوت على تصدير مواطنني بيالروسيني إىل أكثر من ثالثني بلـدا           

 .تدابري فعالة، اخنفض عدد بلدان املقصد بنسبة النصف

ضـحية مـن     ٣ ٠٠٠  كشفت هيئات إنفاذ القانون عن     ٢٠٠٧-٢٠٠٢خالل الفترة    - ١٧٥
 ).اجلميع كانوا من النساء( االستغالل اجلنسي ضحايا
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  ٢اجلدول 
  عدد النساء ضحايا االستغالل اجلنسي واستغالل األيدي العاملة

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  السنة

  ٤١٨  ١ ١٠٧  ٦٢٥  ٤٠٠  ٣٥٠  ١٠٠  العدد
    

وعلـى وجـه    ( اخلـارج    إن مشكلة استغالل األيدي العاملة للمواطنني البيالروسـيني يف         - ١٧٦
  .اكتسبت مؤخرا اإلحلاح على حنو خاص) رئيسي يف االحتاد الروسي

 ضـحية   ٣٩٧ كشفت هيئات إنفاذ القانون يف بـيالروس عـن           ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٥من   - ١٧٧
 .من ضحايا السخرة

اعتمدت بيالروس ونفذت برامج ملكافحـة االجتـار بالبـشر، تـسعى إىل أن تنفـذ علـى                   - ١٧٨
ــي جم  ــو أساسـ ــة       حنـ ــة والوقائيـ ــسية والقانونيـ ــة املؤسـ ــدابري ذات الطبيعـ ــن التـ ــسقة مـ ــة منـ موعـ

 .واالجتماعية والطبية لتضييق نطاق االجتار بالبشر وتوفري مساعدة إعادة اإلدماج للضحايا

ــاء للفتــرة          - ١٧٩ ــشر والبغ ــة االجتــار بالب ــشاملة ملكافح ــة للتــدابري ال ــامج الدول ــذ برن إن تنفي
 الـذي اختـذه جملـس وزراء مجهوريـة بـيالروس      ١٦٣٦قرار رقم الذي أقره ال   (٢٠٠٧-٢٠٠٢

ــة    ) ٢٠٠١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٨يف  ــاه اجملتمــع البيالروســي علــى أمهي ــز انتب ســاعد يف تركي
مـشكلة االجتـار وعـاجل عـددا مـن املـشاكل ذات األولويـة، مبـا يف ذلـك تعزيـز اآلليـات ووضـع             

 .تدابري فعالة جديدة ضد هذا الشّر االجتماعي

 أدى إىل   ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٦ الصادر يف    ٦٢٤إن املرسوم الرئاسي رقم      - ١٨٠
واألعمــال غــري  اعتمــاد برنــامج الدولــة املعــين مبكافحــة االجتــار بالبــشر واهلجــرة غــري القانونيــة   

ــرة    ــا للفت ــة املرتبطــة هبم ــشطة     ٢٠١٠-٢٠٠٨القانوني ــذ األن ــى مواصــلة تنفي ــنص عل ــذي ي ، ال
 . على ضوء االجتاهات احلاضرةالشاملة ذات الصلة

إن مواجهة حتديات برنامج الدولة شاركت فيها أكثر من مخس عـشرة وزارة وطنيـة                - ١٨١
 .وهيئات حكومية

لوزارة الداخلية يف مجهورية بيالروس، بوصفها املنسقة ألنشطة اهليئـات احلكوميـة يف             - ١٨٢
طة الكشف عـن جـرائم تنطـوي علـى          مجهورية بيالروس يف احلملة ملكافحة االجتار بالبشر، سل       

 .االجتار بالبشر ومنعها والتحقيق فيها واحتجاز األشخاص املرتكبني لتلك اجلرائم
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الــوزارة مــرتني يف الــسنة بتقــارير إىل اللجنــة املــشتركة بــني اإلدارات املعنيــة         تــوايف - ١٨٣
 مجهوريـة بـيالروس،     مبكافحة اجلرمية والفساد واإلدمان على املخدرات التابعة جمللس األمـن يف          

 .بغية القيام بعدئذ بإخبار رئيس مجهورية بيالروس

تتناول وزارة العمل والرعاية االجتماعية يف مجهورية بيالروس إعـادة التأهيـل وإعـادة               - ١٨٤
 . سنة١٥اإلدماج االجتماعي لضحايا االجتار بأشخاص تتجاوز أعمارهم 

مـاعي لألطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني       إن إعادة التأهيل وإعـادة اإلدمـاج االجت        - ١٨٥
سنوات ومخس عشرة سنة والذين هم ضـحايا االجتـار بالبـشر قـد أُسـندتا إىل وزارة التعلـيم                     ٣

وهذه اهليئة احلكومية مسؤولة أيضا عن القيام حبملة إعالمية تتعلق مبنـع            . يف مجهورية بيالروس  
 .“جتارة الرقيق احلديثة”

ســـتغالل اجلنـــسي لقُـــّصر، تتـــوىل وزارة التعلـــيم يف مجهوريـــة  وبغيـــة منـــع إمكـــان اال - ١٨٦
ــشطة       ــبين األطفــال وأن ــة إرســال طــالب إىل اخلــارج للدراســة وت ــة علــى عملي ــيالروس املراقب ب

 .وكاالت وضع النماذج

إن إعادة تأهيل ضحايا االجتار الـذين هـم أطفـال دون سـن الثالثـة أُسـنِدت إىل وزارة             - ١٨٧
 ).الروس عن اجتار باألطفال يف تلك السنمل ُيكشف يف بي( الصحة

أُوِلي االهتمام اخلاص لربامج التوعية العامـة والوقايـة الراميـة إىل منـع االجتـار بالبـشر،                   - ١٨٨
تــؤدي وزارة اإلعــالم يف مجهوريــة بــيالروس ووســائط اإلعــالم دورا  . ومنــهم النــساء والبنــات
 .هاما يف تلك العملية

ــذ  - ١٨٩ ــام لتنفيـ ــُتحِدث نظـ ــشر    اسـ ــار بالبـ ــحايا االجتـ ــة ضـ ــم ومحايـ ــي إىل دعـ ــرامج ترمـ  بـ
 .واألشخاص الشهود لدى التحقيق يف هذه اجلرائم

تدفع الدولة عن إعادة التأهيل وإعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي لـضحايا االجتـار بالبـشر،                   - ١٩٠
 ومنهم النساء واألطفال الذين هـم ضـحايا االسـتغالل اجلنـسي، وتـشمالن األنـواع التاليـة مـن                   

 :املساعدة

 توفري أماكن اإلقامة املؤقتة، مبا يف ذلك اَألِسّرة والطعام؛  -  

 املساعدة القانونية، مبا يف ذلك املشورة القانونية؛  -  

أيـضا يف مستـشفيات     (الرعاية الطبية املقدمة من ِقبل وكاالت الدولة للرعايـة الـصحية              -  
 ؛)املرضى الداخليني
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عالج النفسي الوقائي والنفـسي التشخيـصي وغـريه مـن         املساعدة النفسية على شكل ال      -  
- املـــساعدة االجتماعيـــةأنـــواع العـــالج التـــصحيحي، واالستـــشارة النفـــسية، وأيـــضا

 التعليمية؛

وبغية تقليل العواقب االجتماعية السلبية إىل احلد األدىن وتيسري إعـادة تأهيـل ضـحايا                - ١٩١
ــيم يف مجهور   ــشأت وزارة التعل ــشر، أن ــيالروس  االجتــار بالب ــة ب ــة  ١٥٦ي ــا للخدم  مركــزا إقليمي

 .االجتماعية كجزء من نظام احلماية االجتماعية يف البلد

تعليميـة أنـشأهتا    -  مؤسـسة اجتماعيـة  ١٤٥وميكن للقُّصر أن يتلقوا التأهيل اجملدد يف    - ١٩٢
ــيالروس   ــة ب ــيم يف مجهوري ــة  (وزارة التعل ــسعة مراكــز اجتماعي ــها ت ــة و  - من  ملجــأ ٣٧تعليمي

 ). مركزا أنشئ يف املالجئ٩٩ماعيا لألطفال و اجت

ــل اجملــدد يف      - ١٩٣ ــة يقــدم التأهي ــذين هــم دون ســن الثالث ــال  ١٠لألطفــال ال ــوت لألطف  بي
 .تديرها وزارة الصحة يف مجهورية بيالروس

تشارك املنظمات غري احلكومية البيالروسية مشاركة نـشيطة يف تنـاول مـسائل إعـادة                - ١٩٤
أطلقت مجعيـة الـشابات املـسيحيات يف        . ار بالبشر، ومنهم النساء واألطفال    تأهيل ضحايا االجت  

 ملنع االجتار بالبـشر يف بلـدان أوروبـا الوسـطى            “ال سترادا ” ُيدعى   ٢٠٠١بيالروس برناجما يف    
ــة  “جيــب اال يتعــرض األطفــال للعنــف ”تنفــذ منظمــة . والــشرقية ، وهــي منظمــة غــري حكومي

، يرمـي إىل مكافحـة بغـاء        ٢٠٠٢ منـذ    “تعمال عـصا الـشر    أوقفوا اسـ  ”حضرية، برناجما ُيدعى    
ــتغالل         ــن أجــل االس ــال م ــار باألطف ــة، واالجت ــواد اإلباحي ــال يف امل ــال، واســتغالل األطف األطف

، وهــي منظمــة غــري حكوميــة أخــرى، تــدير مركــزا لألزمــات منــذ “راديــسالف” و. اجلنــسي
 ٢٠٠٧ويف . يا العنــف، مقدِّمــة خمتلــف اخلــدمات للنــساء واألطفــال الــذين هــم ضــحا  ٢٠٠٢

ســـاعدت تلـــك املنظمـــةُ غـــري احلكوميـــة املركـــَز اإلقليمـــي للخـــدمات االجتماعيـــة يف منطقـــة  
 .بريفومايسكي التابعة ملنسك على البدء خبدمة تقدم املساعدة لضحايا العنف

وتتعاون بيالروس بنشاط يف مكافحـة االجتـار بالبـشر مـع خمتلـف املنظمـات الدوليـة،                   - ١٩٥
تـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة،                    من قبيل مك  

واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومبـادرة أوروبـا الوسـطى، ومـع                
ســاعدت هــذه املنظمــاُت بــيالروس عــن  . خمتلــف املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة يف امليــدان 

 . املساعدة التقنية الدولية الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشرطريق مشاريع وبرامج

مكافحـة االجتـار    ”وتشمل املـشاريع املنفـذة برناجمـا للمنظمـة الدوليـة للـهجرة ُيـدعى                 - ١٩٦
 إىل  ٢٠٠٢سـبتمرب   /، مشل عددا من املشاريع الـيت متتـد مـن أيلـول            “مجهورية بيالروس : بالبشر

 مشتركا بني االحتاد األورويب وبرنامج األمـم املتحـدة           ومشروعا ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 
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، “ورية بـيالروس  مكافحة االجتار بالنساء يف مجه    ”اإلمنائي وحكومة مجهورية بيالروس ُيدعى      
وجعل املشروع األخري مـن     . ٢٠٠٥ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٣يونيه  /امتد من حزيران  

 .٢٠٠٤يوليه /املرأة يف متوزاملمكن فتح ملجأ إلعادة تأهيل ضحايا االجتار ب

 أمكــن لبــيالروس، مبــساعدة املنظمــة الدوليــة للــهجرة، أن تطلــق مــشروعا  ٢٠٠٧يف  - ١٩٧
 .“مجهورية بيالروس: جتار بالبشرمكافحة اال”ُيدعى 

إن التدابري اليت اختذت علـى املـستويني الـوطين والـدويل جعلـت مـن املمكـن القـضاء،                     - ١٩٨
منخرطـة يف   ) عشر منها كانت عـرب وطنيـة      ( منظمة إجرامية    ١١، على   ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٢من  

 .عرض مواطنني بيالروسيني على زبائن يف اخلارج

 .تتناول بيالروس بنشاط على الصعيد الدويل مشكلة مكافحة االجتار بالبشر - ١٩٩

ــول    - ٢٠٠ ــدول واحلكومــات يف أيل ــؤمتر قمــة رؤســاء ال ــورك، ٢٠٠٥ســبتمرب /يف م  يف نيوي
ــرئيس أ  ــق ال ــة إىل      أطل ــادرة لتكثيــف اجلهــود الرامي ــيالروس مب ــيس ب ليكــسندر لوكاشــينكو رئ

 .مكافحة االجتار بالبشر، مهامجا على حنو خاص الطلب على السلع البشرية

اختذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا احلادية والستني يف نيويـورك باإلمجـاع               - ٢٠١
ــا     ــيالروس معنون ــة ب ــه مجهوري ــرارا أعدت ــ”ق ــار    حت ــة ملكافحــة االجت ــود املبذول ــسيق اجله سني تن

، الذي شـارك    )٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ الصادر يف    ٦١/١٨٠القرار   (“باألشخاص
 . بلدا يف تقدميه٢٠

مكافحــة ” دويل مــشترك معنــون مــؤمتر قــدم مثــاال هامــا علــى التعــاون الــدويل البنــاء   - ٢٠٢
بـني   “اون بني بلـدان املنـشأ وبلـدان املقـصد      توسيع نطاق التع  : الطلب على االجتار باألشخاص   

املنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ُعقـد              
 دولـة مـن االحتـاد       ٤٠ مبشاركة ممـثلني لــ       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧-٢٦يف منسك يف    

 منظمـات   ٨ منظمـة دوليـة و       ١٢ األورويب وكمنولث الدول املـستقلة والـشرق األوسـط، مـع          
 .غري حكومية

ختطــو مجهوريــة بــيالروس خطــوات نــشيطة الجتــذاب االهتمــام الــدويل إىل مــشكلة     - ٢٠٣
ــشر   ــار بالب ــف واالجت ــذا، يف . العن ــارس / آذار٥وهك ــيالروس    ٢٠٠٧م ــن ب ــادرة م ــد، مبب ، ُعِق

 والــشراكة العامليــة والفلــبني وباملــساعدة مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة
لألصــوات احليويــة، وهــي منظمــة غــري حكوميــة دوليــة، مــؤمتر دويل يف مقــر األمــم املتحــدة يف  

وحـضر املـؤمتَر أكثـر مـن     . “مواجهة التحـدي معـا  : االجتار بالنساء والفتيات”نيويورك معنون   
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طنيـة   بلدا، منهم ممثلون للمنظمات غري احلكوميـة الدوليـة والو          ٩٠ شخص من أكثر من      ٤٠٠
 .ومجاعات اجملتمع املدين

 أنشأت بيالروس، وهي تأخذ يف احلسبان اخلربات العمليـة الـيت         ٢٠٠٧يوليه  /يف متوز  - ٢٠٤
تراكمــت لــديها والتــشريعات التقدميــة الــيت ســنتها، مركــز الدراســة الــدويل لتــدريب املــوظفني 

 بالبـشر، وهـو املركـز       العاملني وحتسني مهـاراهتم وإعـادة تدريبـهم يف جمـاالت اهلجـرة واالجتـار              
الــذي يعتــرف بأنــه مؤســسة للتــدريب األساســي ملكافحــة االجتــار بالبــشر للــدول األعــضاء يف   

 .كمنولث الدول املستقلة

لقـد جعلـت التـدابري املتخـذة     . يف بلدنا مل يصبح االجتار بالبشر ظاهرة واسـعة النطـاق       - ٢٠٥
 وكفالـة األمـن للـسكان       “حلديثـة جتـارة الرقيـق ا    ”من املمكـن مكافحـة التهديـد الـذي تـشكله            

وإحدى النتائج هي أن اإلبالغ عن ذلك النوع من اجلـرائم قـد تـضاعف ثـالث                 . البيالروسيني
 .مرات خالل السنوات السبع األخرية

  
  املرأة يف احلياة السياسية والعامة -  ٧املادة     
 حق االنتخاب  )أ(    

ــيالروس ملــ  ٣٨مبقتــضى املــادة  - ٢٠٦ ــة ب ــة احلــق يف أن  مــن دســتور مجهوري واطين اجلمهوري
َينتخبــوا وأن يرشَّــحوا حبريــة لــشغل الوظــائف العامــة علــى أســاس التــصويت العــام واملتــساوي  

 .واملباشر أو غري املباشر باالقتراع السري

ملواطين مجهورية بـيالروس احلـق يف املـشاركة يف القـرارات املتعلقـة بالـشؤون العامـة،                  - ٢٠٧
ومــشاركة املــواطنني املباشــرة يف إدارة . يــق ممــثلني منتَخــبني حبريــةعلــى حنــو مباشــر أو عــن طر

شؤون اجملتمع والدولة مكفولة عن طريق االسـتفتاءات، ومناقـشة مـشاريع القـرارات واملـسائل                
وبوسـائل حمـددة يف التـشريعات       . ذات املغزى الوطين واحمللي ووسائل أخرى حمددة يف القانون        

يف مناقــشة مــسائل احليــاة العامــة يف اجلمعيــات اجلمهوريــة يــشارك مواطنــو مجهوريــة بــيالروس 
 ). من دستور مجهورية بيالروس٣٧املادة (واحمللية 

س النـواب   االنتخابات لـرئيس مجهوريـة بـيالروس وممثلـي جملـس النـواب وممثلـي جمـال                 - ٢٠٨
.  الـسري  فيها عن طريـق االنتخـاب العـام واملتـساوي واملباشـر بـاالقتراع      احمللية مفتوحة، وُيَبت  

وهـذه األحكـام   . وُيَبت يف االستفتاءات عن طريق االنتخاب العـام واحلـر واملتـساوي والـسري      
 ).٧-٣املواد (يضمنها القانون االنتخايب جلمهورية بيالروس 
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 املشاركة يف إدارة احلكومة  )ب(    

يونيــه / حزيــران١٤ مــن قــانون مجهوريــة بــيالروس الــصادر يف     ٢٤مبوجــب املــادة   - ٢٠٩
ــون  ٢٠٠٣ ــشأن ا”واملعن ــيالروس   ب ــة ب ــة يف مجهوري ــة العام ــدخل أشــخاص   “خلدم ــا ي ، حينم

ــسمح بقيــود أو فوائــد علــى أســاس نــوع اجلــنس       اخلدمــة العامــة، وأيــضا خــالل اخلدمــة، ال ُي
العنصر أو اجلنسية أو األصل االجتمـاعي أو املمتلكـات أو الـدين أو املعتقـد أو العـضوية يف                  أو

رابطــات العامــة باســتثناء احلــاالت املنــصوص عليهــا يف دســتور  أحــزاب سياســية وغريهــا مــن ال
 .مجهورية بيالروس

إن سياسة املساواة يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص للمـرأة والرجـل، النافـذة يف مجهوريـة                    - ٢١٠
. بيالروس، تنطوي، يف مجلـة أمـور، علـى املـساواة يف مـشاركة املـرأة والرجـل يف اختـاذ القـرار                    

رأة يف صــنع القــرار علــى مــستوى الدولــة يف بــيالروس علــى حــدوث   يــبني حتليــل مــشاركة املــ 
 .حتسينات

ــرأة       - ٢١١ ــيالروس وتعمــل م ــة ب ــرئيس مجهوري ــرئيس اإلدارة الرئاســية ل ــة ل تعمــل مــرأة نائب
 .أخرى رئيسة للجنة املركزية لبيالروس لالنتخابات واالستفتاءات اجلمهورية

ــساء ٢٠٠٧يف  - ٢١٢ ــة يف ١٨، شــغلت الن ــة    مــن املائ ــة يف اهليئــات اإلداري املناصــب القيادي
يف جملــس الــوزراء يف مجهوريــة بــيالروس شــغلت مــرأة منــصب وزيــرة الــضرائب   . اجلمهوريــة
بـيالروس علـى الـساحة       ومتثـل أربـع نـساء     .  مـرأة منـصب نائبـة الـوزير        ١٣وشغلت  . والرسوم

 .ورية بيالروسومثة مرأتان عضوان يف جملس املصرف الوطين يف مجه. الدولية برتبة سفرية

 املائـة  يف   ٣٢ -النساء ممـثالت متثـيال واسـع النطـاق إىل حـد كـبري يف اهليئـة القـضائية                     - ٢١٣
ــن ــضاة    م ــع الق ــدد مجي ــوع ع ـــ  . جمم ــن ال ــا   ١٤٤وم ــة العلي ــا يف احملكم ــة يف ٦٣,١ موظف  املائ
ومـــن . يف احملكمـــة العليـــا، ومنـــهن نائبـــة الـــرئيس   مـــرأة قاضـــيات١٣وتعمـــل . النـــساء مـــن
 .عضوا يف احملكمة الدستورية أربع نساء ١٢ الـ

ــام    - ٢١٤ ــشريعية ع ــات الت ــة انُتِخبــت   ٢٠٠٤يف االنتخاب ــة الوطني ــرأة جمللــس  ٣٢ للجمعي  م
ونـــسبة املمـــثالت يف اجلمعيـــة الوطنيـــة يف مجهوريـــة .  مـــرأة جمللـــس اجلمهوريـــة١٨النـــواب و 

 .املائة يف ٢٩,٨بيالروس تبلغ 

ن مناصـب انتخابيـة يف جمـالس النـواب احملليـة علـى مجيـع        إن عدد النساء الالئـي يـشغل       - ٢١٥
، انُتخبـت   ٢٠٠٧وهكـذا، يف    . املستويات، وأيضا يف هيئـات الفـرع التنفيـذي، يتزايـد بـاطراد            

مـن جممـوع عـدد      املائـة    يف   ٤٥,٧(مرأة جملالس النواب احمللية على مجيع املـستويات          ١٠ ٣٤٨
: ٢٠٠٧النــساء يف الربملــان يف  املنــشورة يف الــدويلووفقــا لبيانــات االحتــاد الربملــاين  ). املمــثلني
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 من ناحية نسبة النساء يف الربملـان، متقدمـة علـى            ٢٢حتتل بيالروس املرتبة الـ     ،  استعراض السنة 
بلدان كمنولث الـدول املـستقلة وبـضعة بلـدان متقدمـة النمـو، مبـا يف ذلـك أسـتراليا وبريطانيـا                       

 .يابانوإيطاليا والواليات املتحدة وفرنسا وال
  

 املشاركة يف املنظمات غري احلكومية  )ج(    

ــة مــضمون مبوجــب املــادة     - ٢١٦ ــة النقابي ــيالروس فــإن احلــق يف احلري  مــن دســتور  ٣٦يف ب
 . كل فرد ميتلك هذا احلق-مجهورية بيالروس 

 ملــواطين مجهوريــة بــيالروس احلــق يف القيــام، مببــادرة خاصــة هبــم، بتــشكيل رابطــات    - ٢١٧
الثــاين عــشر مــن -٣٢٥٤ مــن القــانون رقــم ٢ رابطــات قائمــة مبقتــضى املــادة وباالنــضمام إىل

بـــشأن الرابطـــات ” واملعنـــون ١٩٩٤أكتـــوبر / تـــشرين األول٤مجهوريـــة بـــيالروس الـــصادر 
 مــن القــانون تــضمن الدولــة محايــة احلقــوق واملــصاحل القانونيــة        ٦مبقتــضى املــادة  . “العامــة

 .للرابطات واالحتادات العامة

ل الفترة املشمولة بالتقرير فـإن إجـراءات تـسجيل الرابطـات العامـة ُبـسِّطت إىل                وخال - ٢١٨
 ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين األول٦ الـــصادر يف ٦٠٥إن املرســـوم الرئاســـي رقـــم  . حـــد كـــبري
ات العامـــة واحتاداهتـــا  بـــشأن بعـــض املـــسائل املتعلقـــة بتـــسجيل الدولـــة للرابطـــ      ”واملعنـــون 

ملنظمـات عامـة،   ) أو إعـادة التـسجيل  ( املعنيـة بالتـسجيل    ألغى اللجنـةَ اجلمهوريـة   “)الرابطات(
إن تــسجيل الرابطــات احملليــة تتناولــه . ُنقلــت وظائفهــا إىل وزارة العــدل يف مجهوريــة بــيالروس

على املستوى اإلقليمي مكاتُب وزارة العدل علـى مـستوى املقاطعـة للجـان التنفيذيـة اإلقليميـة              
 .واللجنة التنفيذية ملدينة منسك

ومــن .  منظمــة غــري حكوميــة نــسائية وهــي تــؤدي وظائفهــا٣٦يف بــيالروس أنــشئت  - ٢١٩
هــذه املنظمــات األكثــر نــشاطا احتــاد النــساء البيالروســيات، ومجعيــة الــشابات املــسيحيات يف   

ــيالروس ــامالت،       ب ــساء الع ــة البيالروســية للن ــستقلة، واملنظم ــسائية امل ــة الن ــة الدميقراطي والرابط
 .ألخصائيني االجتماعيني وغريهاوالرابطة البيالروسية ل

تدير رابطات النساء يف بيالروس عددا مـن املـشاريع الراميـة إىل تنـاُول املـشاكل الـيت                    - ٢٢٠
ــع احلــديث    ــرأة يف اجملتم ــا امل ــادة      : تواجهه ــع، وزي ــرأة يف اجملتم ــة للم ــة االجتماعي حتــديث احلال

حبات املـشاريع؛ والتوصـل إىل      مشاركة املرأة يف صنع القرار على مجيع املستويات؛ وتنشئة صا         
طرق للقضاء على العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل؛ واالجتـار بالبـشر، وخـصوصا                  

 .النساء واألطفال
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ينفـــذ احتـــاد النـــساء البيالروســـيات مـــشاريع ترمـــي إىل تعزيـــز محايـــة حقـــوق املـــرأة   - ٢٢١
ــصاد    ــة واالقتـ ــاة االجتماعيـ ــرأة يف احليـ ــني املـ ــصاحلها ومتكـ ــةومـ ــساء  . ية والثقافيـ ــاد النـ إن احتـ

 - ، واملركـز العلمـي    “رسـالة األمـل العاجلـة     ”البيالروسيات، الذي يعمل مع املنظمـة الدوليـة         
مـايو حـدثا   / أيـار ١٥أبريل إىل / نيسان٧، ينظم تقليديا من “األم والطفل” العملي اجلمهوري 

يني الطبـيني وقـادة   يـشمل احلـدث اجتماعـات مـع املهنـ       . “ صـحة األمـة    =صحة املـرأة    ”ُيدعى  
يف مـصنع كليـرب والـشركات       (األعمال واالحتادات يف مشاريع صناعية كثرية ومساكن العمال         

املـسامهة ماسـترا وإليمـا وبلبالسـت، ومـصنع منـسك للـسيارات، ومـصنع منـسك للجـرارات،           
 ).فافيلوف، وعدد من الشركات األخرى. ا. ومصنع منسك للساعات، ومصنع س

ــيال  - ٢٢٢ ــادي ب ــساء      إن ن ــن احتــاد الن ــساعدة م ــشئ مب ــذي أن ــال، ال ــصاحبات األعم روس ل
ويف اجتماعـات النـادي تنـاقش النـساء مـشاكل      . ٢٠٠٢البيالروسيات، يـضطلع بأعمالـه منـذ       

. ومسائل األعمال التجارية من قبيل مشاركة املرأة يف احليـاة االجتماعيـة والـسياسية للمجتمـع            
جــات وبيعهــا املنتجــة يف املــصانع ويــساعد يف فــتح   ويــوفر النــادي الــدعم لإلعالنــات عــن املنت 

ويـساعد نـادي بـيالروس لـصاحبات األعمـال       . جممعات وفروع للشركات لبيع هذه املنتجات     
يف تــوفري الــصفوف الدراســية يف مراكــز اإلقلــيم واملقاطعــة لرؤســاء املنظمــات الرئيــسية داخــل   

 .مدرسة القياديات

ــي    - ٢٢٣ ــاون احتــاد النــساء البيالروس ــات املــرأة الدوليــة    ويتع ووقــع . ات بنــشاط مــع منظم
مـــذكرات التعـــاون مـــع منظمـــات املـــرأة يف روســـيا وليتوانيـــا والـــصني وفييـــت نـــام وســـورية 

 .وأوكرانيا

 ملنـع  “ال سـترادا ” تدير مجعية الشابات املسيحيات يف بيالروس برنامَج        ٢٠٠٢ومنذ   - ٢٢٤
ــشرقية     ــا الوســطى وال ــدان أوروب ــات   .االجتــار باألشــخاص يف بل ــشطة حلق ــذه األن ــشمل ه  وت

دراســية ومــؤمترات ومناقــشات املوائــد املــستديرة ملمثلــي الوكــاالت احلكوميــة واملنظمــات غــري 
 مــع وســائط اإلعــالم ويــشن محــالت إعالميــة وتثقيفيــة       احلكوميــة؛ يعمــل الربنــامج بنــشاط   

 بـشأن فـرص      املـشورة  “ال سترادا ”ويوفر اخلط اهلاتفي املباشر لـ      . للجماعات املتعرضة للخطر  
ويـساعد  . السفر املأمون وظروفه وقواعده إىل اخلارج فيما يتعلق بالعمالة أو الزواج أو التعلـيم             

ويقدم الربنامج خـدمات إعـادة التأهيـل        . أيضا األسر اليت تبحث عن أعضاء األسرة يف اخلارج        
 .وإعادة اإلدماج للضحايا، مبا يف ذلك املساعدة الطبية والقانونية والنفسية

 “ة الدميقراطيـة النـسائية املـستقلة      احلركـ ”خمتلف املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك         - ٢٢٥
التعـاون فيمـا بـني صـاحبات األعمـال والنـساء            ”  و “بريـست نادي صاحبات األعمال يف     ” و
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، تنــشط يف إدارة املــشاريع حلمايــة حقــوق ومــصاحل املــرأة، وتعزيــز حالــة املــرأة يف   “اخلالقــات
 .اث بىن اجتماعية ترمي إىل مساعدة املرأةاجملتمع واستحد

، وهـي منظمـة     “التعاون فيما بني صـاحبات األعمـال والنـساء اخلالقـات          ”إن منظمة    - ٢٢٦
، اليت هـي مـورد للمعلومـات مـستند إىل           “شبكة النساء البيالروسيات  ”غري حكومية، أنشأت    

ات والعائـدة هلـا، وهـي تـوفر         املتعلقـة جبماعـات النـساء البيالروسـي       ) االنترنـت (الشبكة الدولية   
املعلومــات يف الوقــت املناســب عــن املــسائل االجتماعيــة الراهنــة املــؤثرة يف املــرأة البيالروســية،  
وعن التشريعات املتعلقة حبمايـة حقـوق املـرأة، وعـن املعلومـات عـن طريقـة االتـصال بـاملراكز                     

  وأيـضا دليـل املـوارد للمـرأة        اليت تساعد الناس يف احلاالت الصعبة، وعن الدراسات اجلنـسانية،         
 .وأخبار اجملتمع النسائي البيالروسي واحلركة النسائية الدولية

ــامى التفاعــل بــني املنظمــات غــري احلكوميــة والــسلطات احلكوميــة وغريهــا مــن          - ٢٢٧ يتن
 .الوكاالت بغرض إشراك ممثلني لبضع منظمات غري حكومية يف وضع تشريعات معيارية

د النساء البيالروسـيات واحلركـة الدميقراطيـة النـسائية املـستقلة ومجعيـة       إن ممثالت احتا  - ٢٢٨
الــشابات املــسيحيات يف بــيالروس أعــضاء يف اجمللــس الــوطين املعــين بالــسياسة اجلنــسانية التــابع 

 .جمللس الوزراء يف مجهورية بيالروس
  

  املرأة يف املنظمات الدولية ويف اخلدمة الدبلوماسية -  ٨املادة     
علـى   حتدد التشريعات البيالروسية احلقوق والشروط اليت وفقا هلا متثل املـرأة والرجـل      - ٢٢٩

 .حد سواء حكومة مجهورية بيالروس والدولة على الصعيد الدويل

يقوم قبـول شـغل مناصـب دبلوماسـية وغريهـا يف البنيـة املركزيـة لـوزارة اخلارجيـة يف                      - ٢٣٠
ضا ترقيــة املــوظفني وتنــاوهبم علــى أســاس املبــدأ مجهوريــة بــيالروس واملكاتــب يف اخلــارج، وأيــ

 .القاضي بأن تفرض بالتساوي املتطلبات على مجيع األفراد بغض النظر عن نوع اجلنس

 مـــن النـــساء املوظفـــات يف وزارة اخلارجيـــة يعملـــن يف مكاتـــب  املائـــة يف ٢٠زهـــاء  - ٢٣١
 .ريولية برتبة سفبيالروس يف اخلارج، ومنهن أربع نساء ميثلن البلد على الساحة الد

بيد أنه ينبغي أن يالحظ أن متثيل نساء بـيالروس يف املنظمـات الدوليـة املـشتركة بـني                    - ٢٣٢
 .احلكومات ال يزال منخفضا
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  اجلنسية -  ٩املادة     
 احلق يف اكتساب املرء للجنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا  )١(    

ــم   - ٢٣٣ ــانون رق ــون   -١٣٦الق ــيالروس املعن ــة ب ــة   ”خ جلمهوري ــسية يف مجهوري ــشأن اجلن ب
 .٢٠٠٢أغسطس / آب١ اعُتمد يف “بيالروس

ينعكس يف القانون هنج وطين ال مييز بني املواطنني على أساس نـوع اجلـنس يف تنظـيم                   - ٢٣٤
 .األمور املتعلقة باجلنسية

على وجه خـاص اجلنـسية يف مجهوريـة بـيالروس متـساوية بالنـسبة إىل مجيـع مـواطين                      - ٢٣٥
روس، بغض النظر عـن األسـباب املؤديـة إىل اكتـساهبا، وال ميكـن ألحـد أن حيـرم                مجهورية بيال 

 ٣املـــادة (مـــن جنـــسيته أو جنـــسيتها يف مجهوريـــة بـــيالروس أو مـــن احلـــق يف تغـــيري اجلنـــسية 
 ).القانون من

إن إبرام أو فسخ عقد الـزواج بـني مـواطن يف مجهوريـة بـيالروس ومـواطن مـن دولـة               - ٢٣٦
يكتـسب شـخص   . اجلنسية ال يؤثر هو يف حد ذاته يف جنسية الزوجنيأخرى أو شخص عدمي    

عقد زواجا مع مواطن مـن مجهوريـة بـيالروس اجلنـسية يف مجهوريـة بـيالروس، حيـث أعـرب                     
إن إقامـة مـواطن     ). ٧املـادة   (أعربت عن تلك الرغبة ورهنا بالشروط الـيت يوردهـا القـانون              أو

 تؤدي حبد ذاهتا إىل فقـدان اجلنـسية يف مجهوريـة            يف مجهورية بيالروس يف أرض دولة أجنبية ال       
 ). من القانون٦املادة (بيالروس 

  
 جنسية األطفال  )٢(    

 يـنص   “بـشأن اجلنـسية يف مجهوريـة بـيالروس        ”إن قانون مجهورية بـيالروس املعنـون         - ٢٣٧
 ويـنص القـانون أيـضا     . على املساواة يف احلقـوق بـني املـرأة والرجـل يف احلـصول علـى اجلنـسية                 

عن رغبتهما فيما يتعلـق جبنـسية أطفاهلمـا يف حالـة            ) حىت األبوين املتبنيني  (على إعراب األبوين    
 ٢٥ و ٢٣ و ١٩املـواد  (فقدان اجلنسية أو تغيريها أو اكتساهبا أو االحتفاظ هبا أو تبين الطفـل     

 ).٢٧ و ٢٦و 
  

  التعليم -  ١٠املادة     
لتحقيــق  ريــة بــيالروس خطــوات هامــةخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير خطــت مجهو  - ٢٣٨

لربنـامج    التـابع  “٢٠٠٧تقريـر التنميـة البـشرية     ”وفقـا لــ     . مزيد من تطوير نظام التعليم الـوطين      
ــستقلة          ــدول امل ــث ال ــدان كمنول ــع بل ــن مجي ــة م ــيالروس متقدم ــإن ب ــائي ف ــم املتحــدة اإلمن األم
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ــا ــة     فيم ــالقراءة والكتاب ــام الراشــدين ب ــق بإمل ــة يف ٩٩,٦(يتعل ــى    ) املائ ــضا أحــد أعل ــديها أي ول
 ).املائة يف ٩٩,٨(مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة يف العامل بني الشباب 

 أدخلت تغـيريات مـن أجـل حتـسني التـشريعات يف جمـال التعلـيم،                 ٢٠٠٧-٢٠٠٢يف   - ٢٣٩
ــة الالزمــة لعمــل وتطــوير نظــام      ــة واملؤســسية واالقتــصادية واالجتماعي إلجيــاد األســس القانوني

 يف مجهورية بـيالروس، وإجيـاد الظـروف الالزمـة لتـشكيل وتطـوير الفـرد وإعمـال حـق                     التعليم
 .كل فرد يف التعليم

واملبادئ األساسية لـسياسة الدولـة يف التعلـيم الـيت تتبعهـا مجهوريـة بـيالروس حـددها                    - ٢٤٠
أكتـوبر  / تـشرين األول  ٢٨الثاين عشر يف مجهوريـة بـيالروس الـصادر يف           -١٢٠٢القانون رقم   

يونيــه / حزيــران٢٩خ الــصادر يف -٢١٦، واملرســوم رقــم “بــشأن التعلــيم” واملعنــون ١٩٩١
ــانون رقـــم “بـــشأن التعلـــيم املهـــين والـــتقين ” واملعنـــون ٢٠٠٣ يف مجهوريـــة  خ-٢٨٥، والقـ

بشأن تعلـيم األشـخاص ذوي اإلعاقـات        ” واملعنون   ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٨بيالروس الصادر يف    
خ يف مجهوريـة بـيالروس الـصادر        -١٤١، والقانون رقم    “)اصالتعليم اخل (قلية أو اجلسدية    الع
خ يف  -٢٥٢، والقـانون رقـم      “بشأن التعليم الثـانوي العـام     ” واملعنون   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٥يف  

 .“بشأن التعليم العايل” واملعنون ٢٠٠٧يوليه / متوز١١مجهورية بيالروس الصادر يف 

ــم   - ٢٤١ ــرار رقـ ــيم  ٥٣القـ ــه وزارة التعلـ ــذي اختذتـ ــصادر يف    الـ ــيالروس الـ ــة بـ  يف مجهوريـ
. ٢٠١٠-٢٠٠٦ أقر الربنامج املعين بتطوير نظام التعلـيم الـوطين للفتـرة             ٢٠٠٦مايو  /أيار ٢٥

 ، يبلــغ“التعلــيم”إن املقــدار اإلمجــايل للتمويــل املخــصص للربنــامج، مبــا يف ذلــك حمتــوى قــسم  
 .من مليارات الروبالت ٤٠ ٣٤٧,٤

 :باملهام الرئيسية التاليةيسعى الربنامج إىل القيام  - ٢٤٢

 حتسني اإلطار القانوين لعمل النظام التعليمي؛  -  

 حتديث حمتوى التعليم والدعم التعليمي واملنهجي واملرافق واملعدات؛  -  

 إنشاء نظام لتقييم نوعية التعليم؛  -  

 إنشاء آليات إلشراك قطاعات االقتصاد احلقيقي يف حتسني نوعية التدريب املهين؛  -  

 تكامل التعليم والعلوم واإلنتاج؛  -  

 حتسني تدريب العاملني ومحاية رفاهتهم يف النظام التعليمي؛  -  

 .حتسني كفاءة اإلدارة يف التعليم  -  
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بغيـة حتـسني نظـام      ) أو ما تزال تنفذ   (اعُتمد وُنفذ عدد من الربامج واخلطط احلكومية         - ٢٤٣
لتحسني حالـة األطفـال ومحايـة حقـوقهم          يةالتعليم يف بيالروس، مبا يف ذلك خطة العمل الوطن        

 الــذي اختــذه جملــس وزراء مجهوريــة  ١٦٦١الــيت أِقرهــا القــرار رقــم   (٢٠١٠-٢٠٠٤للفتــرة 
ــيالروس يف  ــانون األول١٨بـ ــسمرب / كـ ــون   )٢٠٠٣ديـ ــي املعنـ ــامج الرئاسـ ــال ”، والربنـ أطفـ

  الـــصادر يف٢٨١الـــذي أقـــره املرســـوم الرئاســـي رقـــم  (٢٠٠٥-٢٠٠١ للفتـــرة “بـــيالروس
 ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفتـرة    “أطفال بيالروس ”والربنامج الرئاسي املعنون    ) ٢٠٠١مايو  /أيار ٢٤

واخلطـة اإلطاريـة    ) ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٥ الـصادر يف     ٣١٨الذي أقره املرسوم الرئاسـي رقـم        (
 الـذي  ١٢٥الـيت أقرهـا القـرار رقـم        (للتربية املستمرة لألطفال والشباب يف مجهورية بـيالروس         

ــه وزارة  ــيالروس يف  اختذتـــ ــة بـــ ــيم يف مجهوريـــ ــانون األول١٤التعلـــ ــسمرب / كـــ ) ٢٠٠٦ديـــ
 ٢٠١٠-٢٠٠٦التربيــة املــستمرة لألطفــال والــشباب يف مجهوريــة بــيالروس للفتــرة    وبرنــامج

ــم   ( ــرار رق ــره الق ــذي أق ــيالروس يف    ٣٢ال ــة ب ــذي اختــذه جملــس وزراء مجهوري  كــانون ٢٨ ال
 ).٢٠٠٦ديسمرب /األول

ا مبوجــب هــذه اخلطــط قــد ســاعدت يف احلفــاظ علــى نوعيــة إن األنــشطة املــضطلع هبــ - ٢٤٤
التعليم اليت كانت تقليديا متأصلة يف النظام التعليمـي يف بـيالروس، وجعلـت هـذه اخلطـط مـن                
املمكن للفتيـان والفتيـات، والرجـال والنـساء احلـصول علـى التعلـيم الـذي يناسـب احتياجـات                

 .الفرد واجملتمع والدولة

ــرة املــ   - ٢٤٥ ــدارس      وخــالل الفت ــي يدرســن يف امل ــساء الالئ ــدد الن ــاوز ع ــالتقرير جت شمولة ب
 .م العايل يف بيالروس عدد الرجالاإلعدادية املتخصصة ومؤسسات التعلي

 بلـغ عـدد النـساء املـسجالت يف املؤسـسات            ٢٠٠٧/٢٠٠٨يف بداية السنة املدرسـية       - ٢٤٦
وبلـغ عـدد الفتيـان      ). جلني مـن جممـوع عـدد املـس        املائـة  يف   ٥١( ٩٢٢ ٠٠٠ التعليمية يف البلد  

، ٢٠٠٧/٢٠٠٨ويـــــة يف بدايـــــة الـــــسنة املدرســـــية نوالفتيـــــات املـــــسجلني يف املـــــدارس الثا
ويف املـدارس املهنيـة، بلغـت الفتيـات أكثـر       .  منـهم فتيـات    املائـة  يف   ٤٩كانت  ،  ١ ١٣٥ ٠٠٠
خصـصة  إن نـسبة الطالبـات يف املؤسـسات التعليميـة الثانويـة املت            .  من الطـالب   املائة يف   ٣٣من  

 .املائة يف ٥٤بلغت 

، املائــة يف ٦٠إن النــسبة العاليــة مــن الفتيــات بــني الطــالب يف التعلــيم العــايل، أي         - ٢٤٧
مثــة اجتــاه لــدى الفتيــات إىل أن يتواجــدن يف الدراســات اإلنــسانية والعلــوم   . تــزال مــستقرة مــا

 املائـة  يف ٧١يـات، و   من الطالب الذين يدربون على التعليم مـن الفت       املائة يف   ٨٠االجتماعية؛  
 .يف االقتصاد واالتصاالت والقانون والُكم والرعاية الصحية
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  ٣اجلدول 
خـالل الـسنة األكادمييـة       توزُّع الطالب يف املؤسسات التعليمية العليا الـيت متتلكهـا الدولـة           

  ، مصنفة حسب الدورة الدراسية ونوع اجلنس٢٠٠٧/٢٠٠٨
  

  النسبة املئوية  عدد النساء  بالعدد اإلمجايل للطال  الدورة الدراسية

 ٧٧,٠ ٩٨٣ ٤٣ ١٠١ ٥٧  تدريب املعلمني
 ٨٢,٣ ٧٩٥ ١٢ ٥٣٨ ١٥  الدراسات اإلنسانية

 ٧٢,٩ ٩٢١ ٨٥ ٨٨٦ ١١٧  االتصاالت والقانون واالقتصاد واإلدارة

 ٥٣,٧ ٥٨٠ ٦ ٢٦٣ ١٢  العلوم الطبيعية

 ٧٨,٠ ٢٠٦ ٢ ٨٢٩ ٢  العلوم البيئية

 ٢٨,٤ ٧١٦ ٢٠ ٠٢٨ ٧٣  اهلندسة والتكنولوجيا

 ٣٠,٩ ٧١٥ ٤ ٢٦٧ ١٥  فن العمارة والتشييد

 ٣٢,٩ ٨٣٣ ٧ ٨١٧ ٢٣  الزراعة واحلراجة وتصميم احلدائق واملترتهات

 ٧١,١ ٦٦٨ ١٠ ٠٠١ ١٥  الرعاية الصحية

 ٩١,١ ٠٨٦ ٣ ٣٨٧ ٣  احلماية االجتماعية

 ٤٤,٨ ٧٤٢ ٢ ١٢٦ ٦  التربية البدنية والسياحة وخدمات الفنادق

 ٧٧,٦ ٦٣٩ ٨٢٣  مي العام لألغذية، خدمات املستهلكنيالتقد

 ١١,٤ ٦٦٨ ٨٦٥ ٥  خدمات األمن

 ٧٠,٣ ٢٥٦ ٤ ٠٥٧ ٦  الفن والتصميم
    

  ٤اجلدول 
ــة خــــالل   ــا اخلاصــ ــة العليــ ــة  تــــوزُّع الطــــالب يف املؤســــسات التعليميــ الــــسنة األكادمييــ

  ، مصنفة حسب الدورة الدراسية ونوع اجلنس٢٠٠٧/٢٠٠٨
  

  النسبة املئوية  عدد النساء  إمجايل عدد الطالب  الدورة الدراسية

 ٨٥,٦ ١٦١ ١٨٨  تدريب املعلمني

 ٧٠,٦ ٤٧٨ ٦٧٧  الفن والتصميم

 ٧٨,٣ ٧٤٥ ٩٥١  الدراسات اإلنسانية

 ٦٧,١ ٦٤٣ ٣٧ ٠٦٧ ٥٦  االتصاالت والقانون واالقتصاد واإلدارة

 ٧,٤ ٣٢ ٤٣٢  العلوم الطبيعية

 ٣٦,٨ ١٢٠ ٣٢٦  اهلندسة والتكنولوجيا

 ٨٦,٢ ٢٥ ٢٩  الرعاية االجتماعية
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بني املعلمني يف املؤسسات اليت توفر التعليم الثانوي املتخصص تغلب النـساء، إذ يبلـغ           - ٢٤٨
 مـرأة حاصـلة     ٣٣ومنـهن   .  من جممـوع عـدد املعلمـني       املائة يف   ٧٣أو   ٨ ٠٠٠ عددهن حوايل 

ــة الــدكتوراه   ــى درج ــدريب املع   . عل ــا لت ــشغِّل املؤســسات العلي ــاء ت مــرأة  ١٣ ٠٠٠ لمــني زه
مـرأة حاصـلة علـى درجـة البكـالوريوس،           ٤ ٠٠٠ ؛ ومنـهن زهـاء    ) من املـوظفني   املائةيف   ٥٥(
 . أستاذة٢٢٠ حاصلة على درجة الدكتوراه و ٢٣٣أستاذة مساعدة، و  ٢ ٦٠٠ و

يف بيالروس فـإن املـستوى التعليمـي بـني النـساء أعلـى مـن ذلـك بـني الرجـال، وهـذا                         - ٢٤٩
 درجـات التعلـيم   املائـة  يف   ٥٥وبـني املوظفـات، لـدى       . هذا النحو منذ بعض الوقت    األمر على   

 .املائة يف ٣٨اخلاص العايل والثانوي؛ وبني الرجال، 
  

 اختيار املهنة  )أ(    

ــة      - ٢٥٠ ــال، فـــرص متكافئـ ــساء والرجـ ــضا النـ ــان، وأيـ ــات والفتيـ ــيالروس لـــدى الفتيـ يف بـ
 ســـبل احلـــصول علـــى التعلـــيم والـــدرجات يف يتعلـــق باختيـــار املهنـــة أو العمـــل، وتـــوفر فيمـــا

وهـذه املـساواة تنطبـق علـى التعلـيم قبـل االبتـدائي والعـام          . املؤسسات التعليمية جلميـع الفئـات     
 .واملتخصص والعايل، وأيضا مجيع أنواع التدريب املهين

إن مؤســـسات التعلـــيم الثـــانوي والتخصـــصي واملهـــين والـــتقين والعـــايل يف مجهوريـــة  - ٢٥١
 للخــرجيني مــن املــدارس االبتدائيــة بغيــة إرشــادهم يف اختيــار “أيامــا مفتوحــة” تعقــد بــيالروس

 .مهنتهم مستقبال

ــشأن         - ٢٥٢ ــؤمترات ب ــد امل ــة وتعق ــاب األوملبي ــنويا األلع ــايل س ــيم الع جتــري مؤســسات التعل
أيـضا يف اكتـساب      مواضيع أكادميية لطالب الـسنة النهائيـة يف املـدارس الثانويـة، مـا يـساعدهم               

 .مبهنهم مستقبال عيالو

كل سنة تنشر وزارة التعليم دليال للذين يسعون أىل القبـول يف املؤسـسات الـيت تـوفر                   - ٢٥٣
التعليم الثانوي املهين والتخصصي والعايل، مع معلومات كاملة عن متطلبـات الـدخول واملهـن               

 .والتخصصات يف خمتلف املؤسسات التعليمية

ــال، يف    - ٢٥٤ ــبيل املث ــى س ــاب   أ٢٠٠٧ُعل ــيالروس صــدر كت ــستقبلك ‐ب ــد م ــاب .  بل كت
ــتقين        للخــرجيني  ــين وال ــانوي امله ــيم الث ــة ومؤســسات التعل ــة العام خلرجيــي املؤســسات التعليمي

ومؤسسات التعلـيم الثـانوي التخصـصي؛ ويـشمل الكتـاب مـواد أساسـية شـاملة عـن مـستوى                     
الروس جلميـــع تطـــور خمتلـــف القطاعـــات االقتـــصادية واملؤســـسات التعليميـــة يف مجهوريـــة بـــي

 .مستويات التعليم
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 إمكانية احلصول على التعليم ونوعيته  )ب(    

ُتدرَّب الفتيات والفتيان يف املناطق احلضرية والريفية على مجيع املستويات علـى نفـس        - ٢٥٥
مكفولة عـن طريـق نظـام مـن معـايري            وهذه املساواة . الربامج ويتلقون نفس الكفاءات التعليمية    

 .م، وهي املعايري اليت ُوضعت يف مجهورية بيالروس جلميع مستويات التعليمالدولة يف التعلي

يستعمل مجيع الطالب، من كل من الذكور واإلناث، نفس الكتـب املدرسـية ومـواد                - ٢٥٦
ــساوية    ــيم واملعــدات ويدرســهم املعلمــون ذوو الكفــاءات املت نفــس املواضــيع، مــستعملني   التعل

 والتعلــيم ووســائل التعلــيم؛ وتــشمل االمتحانــات نفــس   أشــكاال متماثلــة مــن منــاهج الدراســة 
 .الربامج

  
 التعليم املختلط  )ج(    

 .يف املؤسسات التعليمية يف مجهورية بيالروس يدرس اجلنسان معا - ٢٥٧

الـيت  ( يف مجهورية بـيالروس  “اخلطة اإلطارية للتربية املستمرة لألطفال والشباب    ”إن   - ٢٥٨
ــم    ــرار رق ــا الق ــذي اخت١٢٥أقره ــيم  ال ــه وزارة التعل ــيالروس يف   ذت ــة ب ــانون ١٤يف مجهوري  ك

برنامج التربية املستمرة لألطفـال والـشباب يف مجهوريـة بـيالروس            ” و) ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
ــرة  ــم     (“٢٠١٠-٢٠٠٦للفتـ ــرار رقـ ــره القـ ــذي أقـ ــوزراء يف    ٣٢الـ ــس الـ ــذه جملـ ــذي اختـ  الـ

ــسمرب /كــانون األول ٢٨ ــام اخلــاص للحاجــ  ) ٢٠٠٦دي ــان االهتم ــسانية  يولي ــة اجلن ة إىل التربي
للفرد ويؤكدان على إحلاح تكثيف اجلهود واحلاجة إليه للنهوض بثقافة من العالقـات األسـرية               
الصحية والثقافة اجلنـسانية وتنميـة املهـارات يف الـسلوك غـري العنيـف؛ ويـوىل االهتمـام اخلـاص             

زيـز القوالـب اإلجيابيـة يف     أيضا للحاجة إىل اختاذ هنج جديـد إزاء نظـام العالقـات اجلنـسانية وتع              
 .االقتصادي - عقل اجملتمع ودور املرأة يف احلكم واجملال االجتماعي

ودالئـل   إن املعهد الوطين للتعليم، الذي هو الوكالة الرئيسية لوضـع الكتـب املدرسـية              - ٢٥٩
التدريب للمؤسسات التعليمية العامة يف بيالروس، يعمل على إعـداد جيـل جديـد مـن الكتـب            

رسية والدالئل يأخذ يف احلسبان التحليل اجلنساين الذي أُجـرِي علـى مـواد منـشورة فعـال،                  املد
وعلى القـضاء علـى حـاالت التنمـيط اجلنـساين والتمييـز اجلنـساين مبختلـف األشـكال يف املـواد                     

 .التربوية
  

 املنح واإلعانات الدراسية  )د(    

رأة والرجــل للحــصول علــى تــنص التــشريعات البيالروســية علــى تكــافؤ الفــرص للمــ   - ٢٦٠
خ جلمهوريـة  -٢٥٢إن القـانون رقـم     . إعانات دراسـية ومـساعدة ماليـة ومـنح تعليميـة أخـرى            

 يـضمن أن يكـون      “بشأن التعليم العايل  ” واملعنون   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١١بيالروس الصادر يف    
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وريـة  يف إمكان الطـالب أن يتلقـوا إعانـات دراسـية وفقـا للقواعـد الـيت حتـددها تـشريعات مجه                     
ــسديد تكــاليف   ــيالروس، وت ــى ســكن يف      ب ــستطيعوا احلــصول عل ــساكن، إذا مل ي اســتئجار امل

باملقـدار والطريقـة احملـددين مـن        ) للطالب الذين يدرسون علـى نفقـة الدولـة        (مساكن الطالب   
ِقبل قانون مجهورية بيالروس؛ والتشجيع املادي واملعنوي على النجاح يف أنـشطتهم األكادمييـة      

لبحثيــة؛ والقــروض امليــسرة لــدفع تكــاليف برنــاجمهم األول مــن التعلــيم العــايل وفقــا   والعامــة وا
  ).٣٠املادة (لقوانني مجهورية بيالروس 

  
  التعليم املستمر وإعادة التدريب  )هـ(    

للمرأة حقوق مساوية حلقـوق الرجـل يف مواصـلة التـدريب علـى مهنـة متتلكهـا أو يف                  - ٢٦١
وتنفيـذ اخلطـة اإلطاريـة للتربيـة املـستمرة للبلـد ميكـن املـرأة                . ةإعادة التـدريب علـى مهنـة خمتلفـ        

الثــاين -١٢٠٢القــانون رقــم . أو العــودة إىل التـدريب  مــن حتـسني مهارهتــا ) دون حـد ُعمــريّ (
ــصادر يف    ــيالروس ال ــة ب ــشرين األول٢٨عــشر جلمهوري ــوبر / ت ــون ١٩٩١أكت ــشأن ” واملعن ب

تعلـيم الرامـي إىل النـهوض بالتنميـة الفكريـة       يضمن احلق يف احلصول على مزيـد مـن ال   “التعليم
ــق       ــة واجلــسدية للــشخص خــالل تعليمــه أو تعليمهــا األساســي وإىل تعمي ــة واألخالقي واجلمالي
املهارات املهنيـة؛ ويـسعى القـانون أيـضا إىل تنـاول مـشكلة احلـصول علـى األفـراد املـدربني يف                       

 احلـصول علـى التعلـيم اإلضـايف         وقـد ميكـن   . االقتـصادية  - مجيع جمـاالت األنـشطة االجتماعيـة      
  ).٨املادة (على مجيع مستويات التعليم األساسي وهو يشمل تدريب وإعادة تدريب األفراد 

التـدريب  ) مـع وحـداهتا الفرعيـة     ( مؤسـسة تعليميـة      ٣٠٠يف بيالروس توفر أكثـر مـن         - ٢٦٢
 ٦٠٠ ٠٠٠ نأكثـر مـ    وتدرب هذه املؤسـسات التعليميـة     . املستمر أو إعادة التدريب املستمرة    

 . يف املائة منهم نساء٤٠وأكثر من شخص سنويا، 

الـيت  (ومبوجب اخلطة اإلطارية املعنيـة بـسياسة مـوظفي الدولـة يف مجهوريـة بـيالروس                  - ٢٦٣
ُوضــعت واعُتمــدت ) ٢٠٠١يوليــه / متــوز١٨ الــصادر يف ٣٩٩أقرهــا املرســوم الرئاســي رقــم  

ــة بغيــة حتــديث اآلليــات االقتــصادية   خمتلــف التــدابري لتحــسني مهــارة العــاملني يف خدمــة ا   لدول
وحتقيقــا هلــذا اهلــدف، ُشــجع التفاعــل . والقانونيــة املدعمــة ألنــشطة النظــام التعليمــي التكميلــي

وزارات (الفعــال جملموعــة عريــضة مــن اجلهــات الــشريكة االجتماعيــة مــن أجــل تطــوير النظــام  
 ).وسلطات حملية ومؤسسات تعليمية ومشاريع

ير النــاجح لنظــام مــن تــدريب وإعــادة تــدريب املــوظفني علــى املهــارات لكفالــة التطــو - ٢٦٤
يف كــل فــرع يــوفر القيــادة  املتقدمــة، جيــري العمــل علــى حتديــد مؤســسات التــدريب الرئيــسية 

 .واملنهجية والتنظيمية ويطور النظم الفرعية القطاعية العلمية والتعليمية
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إن بـيالروس، إذ تأخـذ      . ملني والبـاطلني  تويل بيالروس األمهية لتنظيم تدريب غري العا       - ٢٦٥
يف احلــسبان خــربات بلــدان أخــرى، أنــشأت هيئــات العمــل والعمالــة والرعايــة االجتماعيــة يف   

ــدريب العــاطلني علــى اســتعمال املؤســسات     ــاطق البلــد لتنظــيم ت ــة ومراكــز   خمتلــف من التعليمي
 .شخص باطل ٢٦ ٠٠٠ وكل سنة قدمت هذه اهليئات التدريب ألكثر من. التدريب العامة

  
  التعليم اإللزامي  )و(    

وتبلغ املواظبة علـى الدراسـة   . يف مجهورية بيالروس فإن التعليم األساسي العام إلزامي     - ٢٦٦
 .املائة يف ١٠٠من جانب اجملموعة العمرية ذات الصلة من األطفال 

  
 املشاركة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية  )ز(    

ية والرياضة والسياحة عوامل مهمة يف مجهورية بيالروس لتحـسني صـحة            التربية البدن  - ٢٦٧
ــسكان ــسي       . ال ــة الرئي ــت مركــز األولوي ــاب الرياضــية أعطي ــة واأللع ــة البدني ــة التربي ة يف وحرك

 .السياسة االجتماعية للدولة

يضمن القانون ويكفل املساواة يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص للبنـات واألوالد، وأيـضا                 - ٢٦٨
وإلعمال هذه احلقوق، أنـشأت الدولـة نظامـا         . والرجال لتوخي التربية البدنية والرياضة    النساء  

مــن التعلــيم قبــل املدرســي واملــدارس ومــدارس األلعــاب الرياضــية لألطفــال والــشباب واللياقــة   
البدنية الطوعية ورابطـات األلعـاب الرياضـية حيـث يعـيش النـاس، يف املدرسـة ويف العمـل ويف                     

كن اإلجـازة ويف املؤسـسات واألعمـال التجاريـة الـيت تقـدم اخلـدمات املـدفوع                  املترتهات وأمـا  
 .عنها للياقة البدنية

 يف مجهوريـــة ١٩٩٣يونيـــه / حزيـــران١٨خمتلـــف التـــشريعات، مبـــا يف ذلـــك قـــانون  - ٢٦٩
، كمــا عدلــه قــانون مجهوريــة  “بــشأن الثقافــة البدنيــة واأللعــاب الرياضــية ”بــيالروس املعنــون 
خ يف مجهوريـة  -٢٠٥، والقـانون رقـم   ٢٠٠٣نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٩ يف   بيالروس الصادر 

بــشأن تعــديل قــانون مجهوريــة ” واملعنــون ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين٩بــيالروس الــصادر يف 
ــه‘بــشأن الــسياحة’بــيالروس املعنــون  ــة   “ واإلضــافة إلي ــة الثقافــة البدني ــة لتنمي ، وبرنــامج الدول

ــة   ــرة  واأللعــاب الرياضــية يف مجهوري ــيالروس للفت ــم    (٢٠٠٦-٢٠٠٣ب ــرار رق ــره الق ــذي أق ال
، )٢٠٠٣ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٦ الـــذي اختـــذه جملـــس وزراء مجهوريـــة بـــيالروس يف ٢٥٤

الـذي أقـره    (٢٠١٠-٢٠٠٦يف مجهوريـة بـيالروس للفتـرة         والربنامج الوطين لتطـوير الـسياحة     
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢١  الذي اختذه جملس وزراء مجهورية بـيالروس يف        ١٧٩٦القرار رقم   

قد ركزت على استعمال الثقافة البدنية والرياضة والـسياحة ملـصلحة الفـرد واجملتمـع،             ) ٢٠٠٧
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ــة يف نظــام      ــة واأللعــاب الرياضــية اجلماعي خــصوصا األطفــال والــشباب، وتنظــيم الثقافــة البدني
 .الدولة للتعليم والتطوير الشخصي

 مـن األنـشطة لكفالـة تـوفر سـبل الوصـول العـايل               مبقتضى هذه الربامج، اضطُلع بعـدد      - ٢٧٠
ــاطق        ــاس يف املن ــا يف ذلــك الن ــيالروس، مب ــة ب ــع اجلماعــات يف مجهوري ــسبة إىل مجي ــة بالن النوعي
الريفيــة، لتمكينــها مــن املــشاركة يف األحــداث الرياضــية والنــوادي واســتعمال مرافــق األلعــاب  

 .الرياضية، بقطع النظر عن قدراهتا ومستوى تدريبها

األلعـاب الرياضـية      قاعـة للركـوب يف     ٤٠ ملعبـا و     ٢٣٠يوجد يف بيالروس أكثر من       - ٢٧١
 بِركـة صــغرية يف  ٦٥٠قاعــة ملمارسـة الرياضــة وأكثـر مــن    ٦ ٥٠٠ و  بركـة للـسباحة  ٢٣٥و 

وأيـضا خمتلـف قواعـد التـدريب األوملـيب، مثـل سـتايكي وروبيتـشي                 مؤسسات ما قبل املدرسـة    
 اضــية والتــنس وحلقــات اجلليــد املتعــددة األغــراض وأكثــر مــنوراومكــا وقاعــات األلعــاب الري

 .ياضي مكشوفميدان ر ١٠ ٠٠٠

إن نوادي األلعاب الرياضية والثقافـة البدنيـة أنـشئت يف املنـاطق وملختلـف القطاعـات                  - ٢٧٢
 علـى املـستوى   ١١خالل الفترة املشمولة بـالتقرير مشلـت النـوادي املنظمـة قطاعيـا       . االقتصادية

وأنـشئت مراكـز التربيـة البدنيـة والتـدريب          .  يف املقاطعـات   ٣٨ يف املناطق و     ٣١ اجلمهوري و 
 ناد للتربيـة البدنيـة واأللعـاب الرياضـية          ١٠٠يف املقاطعات؛ ويف املدن واملناطق يعمل أكثر من         

 .ومركز للياقة والعالج البدنيني

 الرياضــية يف أخــصائي يف جمــال التربيــة البدنيــة واأللعــاب  ٢٥ ٠٠٠ يعمــل أكثــر مــن - ٢٧٣
 .معلم يف جمال التربية البدنية ٧ ٨٠٠ البلد، ومنهم

تقريبا مجيع املدارس الثانوية واملـدارس الثانويـة التخصـصية خصـصت ثـالث سـاعات                 - ٢٧٤
 .يف األسبوع للتربية البدنية، وللتعليم العايل، أربع ساعات يف األسبوع

ــة   - ٢٧٥ ــرامج الدول ــون   يف مكــان الدراســة والعمــ  فــضال عــن ب ــر مــن ملي ــة، ألكث ل واإلقام
نــشاط يف نــوادي األلعــاب الرياضــية، ومجاعــات )  مــن جممــوع الــسكاناملائــة يف ١١(شــخص 

 وحبصر املشتغلني بربامج الدولـة للتربيـة البدنيـة،   . ومراكز التربية والعالج البدنيني  اللياقة البدنية 
 .ءخاص األشداشيطني بدنيا واأل من النشاملائة يف ٣٠يشارك حوايل 

  
 تطوير أسلوب حياة صحي  )ح(    

نفـذ البلـد    . تويل الدولة واجملتمع انتباها كـبريا ملـسائل تتعلـق باسـاليب احليـاة الـصحية                - ٢٧٦
 الـذي   ٣٩٣الـذي أقـره القـرار رقـم          (٢٠٠٥-١٩٩٩ للفتـرة    “صـحة األمـة   ”بنجاح برنـامج    

اليب احليــاة وبرنــامج الدولــة لتعزيــز أســ   ) ١٩٩٩مــارس / آذار٢٣اختــذه جملــس الــوزراء يف   
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 الـذي   ١٥٥٣الـذي أقـره القـرار رقـم          (٢٠٠٦-٢٠٠٢الصحية يف مجهورية بيالروس للفتـرة       
 ).٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٦اختذه جملس وزراء مجهورية بيالروس يف 

الــذي  (٢٠١٠-٢٠٠٧إن الربنــامج الــوطين لألمــن الــدميوغرايف يف بــيالروس للفتــرة   - ٢٧٧
يـسعى إىل تنفيـذ نظـام     ) ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٦ الـصادر يف     ١٣٥أقره املرسوم الرئاسـي رقـم       

االقتصادية والقانونية واملؤسسية، وهي التـدابري       - متكامل من التدابري ذات الطبيعة االجتماعية     
الــيت ترمــي إىل حتــسني نوعيــة احليــاة لألســر ذات األطفــال وإىل تنفيــذ تــدابري لتحــسني الــصحة  

 .طقلاإلجنابية والصحة النفاسية وصحة ال

ويف إطار هذه الربامج افُتِتحت أعمدة صحف منتظمة للشباب بـشأن مـسائل متعلقـة                - ٢٧٨
. باحلفــاظ علــى الــصحة الطبيــة وجيــري االحتفــاظ هبــا يف وســائط اإلعــالم الوطنيــة واإلقليميــة   

والـصحة  وجيري أيضا توزيع مواد علمية وعملية مبّسطة عن النهوض بأساليب احلياة الـصحية               
 .تنظيم األسرةاإلجنابية و

ويف املؤسسات التعليمية يف مجهورية بيالروس جيري العمل املنتظم على محايـة صـحة               - ٢٧٩
األطفــال والــشباب مــن اجلنــسني وعلــى تدريبــهم يف تطــوير أســاليب احليــاة الــصحية والــسلوك 

 .اآلمن

نفذت وزارة الصحة يف مجهورية بيالروس، وهي تعمـل مـع صـندوق األمـم املتحـدة                  - ٢٨٠
حتسني إمكانية وصول الشباب إىل املعلومات عـن        ”لسكان، خمتلف املشاريع املعقدة من قبيل       ل

 .٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣ ومن ٢٠٠٣ إىل ١٩٩٩ من “محاية املراهقني”  و“الصحة اإلجنابية 

يف مستوصفات صحة الطفـل يف منـسك افُتتحـت مخـسة مراكـز مراعيـة الحتياجـات                   - ٢٨١
لنفــسية والطبيــة مــن ِقبــل أخــصائيي الــصحة اإلجنابيــة، الــيت  الــشباب، وهــي تقــدم االستــشارة ا
 .واملساعدة املقدمة إىل املراهقني والراشدين الشباب سرية. تشمل تقنيات منع احلمل احلديثة

 للمرضــى اخلــارجيني للمــرأة تقــدم مــشورة متعلقــة بتنظــيم  ١٢٢إن املــستوصفات الـــ  - ٢٨٢
صفات للرعايــة قبــل الــوالدة للمــرأة احلامــل أنــشأت منظمــات الرعايــة الــصحية مــستو. األســرة

ونوادي لألسر الشابة واحلـديثي الـزواج، تعـرض شـريطا تـسجيليا تعليميـا لطـالب املؤسـسات            
 .التعليمية الثانوية والعليا

تؤدي وسائط اإلعالم دورا هاما يف تعزيز أسـاليب احليـاة الـصحية والـصحة اإلجنابيـة                  - ٢٨٣
 .وتنظيم األسرة

ــسترعي  - ٢٨٤ ـــ   ت ــة ال ــصحف الوطني ــق     ١٣ال ــسائل تتعل ــتظم إىل م ــى أســاس من ــاه عل  االنتب
) رايـة الــشباب يف صـحيفة   (“أنـت وأنـا  ”بالـصحة اإلجنابيـة والـسلوك املـأمون يف أعمـدة مثــل      
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مبـادئ  ” و) الـسن االنتقاليـة   ( “وقت احلب ” و) كومسومولسكايا برافدا ( “لقاء املدرسة ” و
تؤكــد . )ورقــة األعمــال التجاريــة البيالروســية ( “ةاحلالــ” و) الــشباب البيالروســي( “اجلــنس

هــذه املقــاالت علــى الــسلوك اجلنــسي املــأمون واملــسؤولية يف احليــاة اجلنــسية للمــرء ومــشاكل   
وُشّنت أيضا محـالت مـستهدفة تـشجع أسـاليب          . األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي     

ط اإلعالم يف املنـاطق تنـشر أيـضا         إن مجيع الصحف ووسائ   . يف مناطق بيالروس   احلياة الصحية 
ــل    ــتظم مث ــى حنــو من ــاة صــحي  ”أعمــدة عل ــة ”  و“مــن أجــل أســلوب حي ــشارة الطبي  “االست

 .“صحة املرأة”  و“صحتك”  و“أصغِ”  و“آخر كلمة” و

يف برنـامج   تنشر قناة تليفزيون العاصـمة قصـصا وتقـارير إخباريـة عـن مـسائل صـحية            - ٢٨٥
ــدعى  ــدعى   وبرنــامج “ ســاعة٢٤”إخبــاري ُي ــاري ُي ــامج . “األســبوع”للتحليــل اإلخب والربن

 علـى قنـاة التليفزيـون       “موضـوع ”ويقـدم برنـامج ُيـدعى       .  ُيعرض مـرة أخـرى     “آلو، دكتور ”
وميكـن  .  ممثلني حكوميني وأطباء ومعلمني وعلمـاء الـنفس وهـم يناقـشون صـحة األمـة                “الد”

تكلمني وإىل املــسؤولني عــن لـزوار موقــع القنـاة علــى شــبكة االنترنـت أن يقــدموا أســئلة إىل املـ    
 .الربامج

إن صحافيي اإلذاعة من حمطات إف إم يشاركون بنـشاط يف تغطيـة مـشاكل الـصحة          - ٢٨٦
 “٢اإلذاعـة   ”  و “العاصـمة ”  و “مـري ”وجتري الربامج املذاعة على حمطات اإلذاعـة        . اإلجنابية

مـع املهنـيني يف جمـال        مقـابالت    “اإلذاعة البيالروسـية  ”  و “إذاعة الفا ”  و “إذاعة الشباب ” و
بيد أنه تنبغي مالحظة أنـه ال توجـد بـرامج         ). أطباء ومعلمون وأخصائيون اجتماعيون   (الصحة  

 .مكرسة متاما ودوما هلذه املسألة على اهلواء

دار الصحافة، وهـو مـشروع      / فإن املركز الدويل ملركز اإلعالم املتكامل      ١٩٩٩ومنذ   - ٢٨٧
يف إطــار برنــامج ُيــدعى  مــم املتحــدة للطفولــة، ويــديرمجهــوري مــشترك، يعمــل مــع منظمــة األ

 ، مـشروعا شـبابيا  “اإليـدز / الوقاية من فريوس نقص املناعة البـشرية  -صحة الشباب والتنمية    ”
 يـسعى إىل    “أصوات الشباب يف وسائط اإلعالم اجلماهريي من أجل الصحة والتنميـة          ”ُيدعى  

أصوات الـشباب    ُتدعى  إصدار صحيفة  وتشمل أنشطة املشروع  . تعزيز أساليب احلياة الصحية   
علــى أســاس منــتظم وعقــد مــؤمترات صــحفية ومناقــشات املائــدة املــستديرة للــصحافيني تغطــي  

أصـوات  ”وبفضل نطاق هـذه األنـشطة فـإن أفكـار مـشروع         . موضوع أساليب احلياة الصحية   
سـع   ُنـشرت علـى نطـاق وا       “الشباب يف وسائط اإلعالم اجلماهريي من أجل الـصحة والتنميـة          

 .يف مجيع مناطق بيالروس
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  العمالة -  ١١املادة     
لقد لوحظ، يف التقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والسادس، أن دسـتور              - ٢٨٨

مجهورية بيالروس يضمن املساواة يف تويل املرأة والرجـل أي منـصب يف أجهـزة الدولـة، وفقـا                   
أو عمــل وفقــا مليلــهما وقــدراهتما    اختيــار مهنــة؛ واحلــق يف)٣٩املــادة (لقــدراهتما وتدريبــهما 

وتعليمهمــا وتدريبــهما، مــع مراعــاة احتياجاهتمــا االجتمايــة؛ واحلــق يف التمتــع بظــروف العمــل 
؛ واحلـــق يف املـــساواة يف األجـــور علـــى العمـــل املتـــساوي      )٤١املـــادة (الـــصحية واملأمونـــة  

ــادة( ــيم    )٤٢ امل ــصحية والتعل ــة ال ــادة (؛ واحلــق يف الرعاب ــاعي يف  ) ٤٩امل ــضمان االجتم ويف ال
 ).٤٧املادة (الشيخوخة 

لقد نوقشت الطريقة اليت ينظم هبا قانون العمل يف مجهورية بيالروس جوانـب حمـددة                - ٢٨٩
واحلقــوق األساســية للعــاملني، مــن كــل مــن النــساء والرجــال  . مــن عالقــات العمــل مــع املــرأة 

ل املـرأة والعـاملني ذوي املـسؤوليات    ، قد أدرجت يف قائمة، وخصوصا قواعد عمـ     )١١ املادة(
 .واآلن نضيف معلومات فيما يلي). ١٩الفصل (العائلية 

  
 احلق يف العمل  )ب(، )أ() ١(    

 وافتنـا هيئـات العمـل والعمالـة واحلمايـة االجتماعيـة        ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ١يف   - ٢٩٠
فهم عـاطلني عـن     شـخص قـد ُسـجلوا بوصـ        ٤٤ ١٠٠ يف مجهورية بـيالروس بتقريـر مفـاده أن        

ــهم  ــرأة  ٢٨ ٩٠٠ العمــل، وكانــت من ــة يف ٦٥,٦(م ــات   ). املائ ــع الفئ ــساء يف مجي ــة للن والغلب
ومعظـم هـؤالء النـساء تتـراوح أعمـارهن بـني            . العمرية للمسجلني بوصفهم عاطلني عن العمل     

ــشكلن ٣٤  و٢٠ ــنة، ي ــرأة أو  ١٨ ٢٠٠  س ــة يف ٤٢,٢م ــة   املائ ــاطلني، أو يف اجملموع ــن الب  م
ــة  ــل التقاعــد، أي  العمري ــا قب ــة يف ١٢,٥( ســنة ٥٤ إىل ٥٠مل ــساء  ). املائ إن متوســط ســن الن

 . سنة٣٧,١البيالروسيات العاطالت هو 

ــساء  ٢٠٠٧يف  - ٢٩١ ــة يف ٤٥,٣، شــكلت الن  مــن العــاطلني املــسجلني، مبــن يف ذلــك   املائ
مبحـض  ولئك الالئـي تـركن العمـل        أو) املائة يف   ٤,٤(أولئك املسرحات بسبب إلغاء الوظائف      

 ).املائة يف ١٥,٢(إرادهتن 

وذلـك يـنعكس يف كـل مـن         . تواجه املرأة وقتا أكثـر صـعوبة يف البحـث عـن الوظيفـة              - ٢٩٢
الالئـي حبـثن عـن العمـل         متوسط طول الوقت الذي يستغرقه البحث عن الوظيفة وعدد النساء         

ظيفــة  علــى و٢٠٠٧تــبني اإلحــصاءات أن الرجــال العــاطلني عثــروا يف   . مــدة أكثــر مــن ســنة 
.  مـن األشـهر    ٣,١جديدة خالل شهر ونصف الشهر، بينما تطلب البحث بالنسبة إىل النـساء             

 مــن األشــهر باملقارنــة  ٥,٤ونتيجــة عــن ذلــك، تنفــق النــساء فتــرات أطــول يف حالــة البطالــة،    
ومن بني املسجَّلني بوصـفهم عـاطلني مـدة أطـول مـن سـنة،         .  أشهر بالنسبة إىل الرجال    ٤,٠ بـ
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إن البحث الطويل عن فرص العمل هو جانـب واحـد مـن       . املائة يف   ٧٨,٢شكلن  فإن النساء ي  
 .ضعف النساء يف سوق العمل

إن األداة الرئيسية لتنفيذ سياسة الدولة املتعلقة بالنهوض بالعمالـة هـي برنـامج الدولـة                 - ٢٩٣
. روسالسنوي لتعزيز العمالة يف مجهورية بيالروس، الذي اعتمـده جملـس وزراء مجهوريـة بـيال               

إن الــربامج اإلقليميــة الــيت تأخــذ يف احلــسبان احلالــة احملليــة ُتعتمــد علــى أســاس برنــامج الدولــة    
 .السنوي لتعزيز العمالة

مبوجــب برنــامج الدولــة لتعزيــز العمالــة، اختــذت خمتلــف التــدابري يف جمــاالت رئيــسية     - ٢٩٤
يف العثـور علــى وظــائف؛  للعمالـة، مبــا يف ذلــك عمالـة النــساء، مبــا يف ذلـك مــساعدة العــاطلني    

ــهوض          ــين؛ والن ــدريب امله ــوظيفي والت ــة؛ واإلرشــاد ال ــوى العامل ــرايف للق ــل اجلغ ــوير التنق وتط
ــام          ــدة؛ وتوســيع نظ ــاد وظــائف جدي ــل احلــر؛ وإجي ــم العم ــال ودع ــة باألعم ــادرات املتعلق باملب

 .األشغال العامة ومنع البطالة

جتماعيـة قـد أُسـست لتنفيـذ سياسـات      إن خمتلف هيئات العمـل والعمالـة والرعايـة اال         - ٢٩٥
الدولــة الراميــة إىل تعزيــز العمالــة وإىل كفالــة الــضمانات الــضرورية للمــواطنني؛ وعمــل تلــك    

إن سـلطات  . اهليئات تنظمه وتقـوده وزارة العمـل والرعايـة االجتماعيـة يف مجهوريـة بـيالروس       
ــا يف ذلــك يف م     ــة، مب ــة اإلقليمي ــة االجتماعي ــة والرعاي ــة العمــل   العمــل والعمال ــة منــسك جلن دين

ــة        ــا يف إطــار بني ــؤدي مهامه ــسك، ت ــة من ــة ملدين ــة التنفيذي ــة للجن ــة االجتماعي ــة والرعاي والعمال
 .السلطات التنفيذية واإلدارية احمللية املناسبة

  اختذت خمتلف التدابري مبوجب برنامج الدولة لتعزيـز العمالـة  ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٢ومن   - ٢٩٦
احلياة العامة، وتشجيع نـشاطاهتا املهنيـة ومتكينـها مـن إجيـاد التـوازن               هبدف تعزيز َدور املرأة يف      
واعتمدت هذه التـدابري اعتمـادا كـبريا علـى          . ومسؤوليتها األسرية  بني أنشطتها املتعلقة بالعمل   

التدريب املهين وإعادة التدريب املهين، وإجياد الوظـائف وتطـوير نظـام األشـغال العامـة، الـذي                  
وجــدت النــساء، إىل حــد بعيــد، العمــل يف  . يف احلــسبان البعــد اجلنــساينتعــني عليــه أن يأخــذ 

الــصناعة اخلفيفــة الناميــة وقطاعــات معاجلــة األغذيــة، ويف املنظمــات االجتماعيــة اجلديــدة ذات 
 .التوجه إىل اخلدمة وغري الساعية إىل جين األرباح ويف قطاع اخلدمات االجتماعية املتوسعة

اســع حــصص الوظــائف يف بــيالروس لتــأمني عمالــة الفئــات  اســُتعملت علــى نطــاق و - ٢٩٧
الضعيفة مـن املـواطنني، ويف املقـام األول النـساء الوحيـدات ذوات األطفـال الكـثريين والنـساء                    

 .الالئي يربني األطفال القُصر واملعوقني

ء إن أحد أشد التدابري فعالية لتخفيف أثر النتائج االجتماعية للبطالة هو تدريب النـسا              - ٢٩٨
العــاطالت علــى مهــن جديــدة عليهــا طلــب يف ســوق العمــل، مــا يــشمل مــساعدهتن يف إنــشاء  
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 مؤسـسة للتـدريب وإعـادة    ٣٢٠وحتقيقـا هلـذا اهلـدف أُنـشئت     . األعمال التجارية اخلاصـة هبـن     
وتبـّين النــساء الالئــي أكملــن التـدريب املهــين معــدالت عمالــة   . التـدريب وهــي تــؤدي مهامهــا 

جهــود أكثــر حملاولــة عــرض التــدريب املهــين علــى النــساء مــع ضــمان لقــد بــذلت . أعلــى كــثريا
 .احلصول على وظيفة فيما بعد

زادت بيالروس سنويا أموال الدولة املخصصة إلجياد الوظائف، وخصوصا الوظـائف            - ٢٩٩
 .للنساء

وبغية إرشاد املرأة يف سعي حثيث من أجل العمل وإطالعها على حالـة سـوق العمـل              - ٣٠٠
ــات ا ــة       واجتاه ــة االجتماعي ــة والرعاي ــل والعمال ــة بالعم ــات املعني ــف اجلماع ــنظم خمتل ــة، ت  لعمال

األبـواب  ”معارض الوظائف يف كل أحناء البلد، الوظائف لألخصائيني؛ وللشركات أيضا أيـام             
 .“املفتوحة

وبغية إعالم اجلمهور بتـوفر فـرص العمـل يف مجيـع أحنـاء البلـد، أنـشأت وزارة العمـل            - ٣٠١
جتماعيـة يف مجهوريـة بـيالروس علـى موقعهـا علـى الـشبكة الدوليـة نظامـا حموسـبا                     والرعاية اال 

 وهــي تــستكمله “بنــك البيانــات لــشواغر الوظــائف يف اجلمهوريــة كلــها”للمعلومــات ُيــدعى 
 .باستمرار

إن سياسة الدولة لتطوير ودعم تنظـيم املـشاريع تـشكل جـزءا ال يتجـزأ مـن الـسياسة                     - ٣٠٢
ــيالروس؛  ــصادية لب ــتثمارية      االقت ــة واالس ــة واالبتكاري ــشطة اإلنتاجي ــز األن ــسعى إىل تعزي ــا ت  إهن

لألعمــال التجاريــة الــصغرية، وتوســيع نطــاق صــادرات البــضائع واخلــدمات وإنتــاج منتجــات    
تـستعيض عـن الــواردات، والتعجيـل بتطـوير أعمــال جتاريـة صـغرية يف مــدن صـغرية ومتوســطة        

دابري أيـضا إىل ختفيـف أثـر بطالـة النـساء وإىل تعزيـز               وترمي هذه الت  . احلجم ويف املناطق الريفية   
 .التمكني االقتصادي للمرأة

وهلذا الغرض ُيقر جملس الوزراء سنويا برنامج دعم الدولة لألعمال التجارية الـصغرية              - ٣٠٣
إن الدولـــة واحلكومـــات احملليـــة واملـــصارف تـــوفر األمـــوال ألنـــشطة  . يف مجهوريـــة بـــيالروس
 الدعم املايل ملنظمي املـشاريع يف مـشاريعهم االسـتثمارية وتـوفري املـوارد               الربنامج، الذي يشمل  

 .املالية وغريها من األصول عن طريق اإلجيارات املالية وغريها من أنواع الدعم املايل

إن املواطنني، ومنهم النساء، الذين تقدموا بطلبات إىل دائرة عمالـة الدولـة باملـساعدة              - ٣٠٤
ــشاريع يف تنظــيم العمــل احلــر   ــة      وتنظــيم امل ــشارية واملنهجي ــساعدة االست ــوا امل ــهم أن يتلق ميكن

 .والقانونية واملالية
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 وحـدات مـن ميزانيـة       ٧منحـة تبلـغ     ) بالتوقيع علـى اتفـاق    (وميكن للعاطلني أن يتلقوا      - ٣٠٥
ميكـن مـنح قـرض يبلـغ        ). بـدون فائـدة ولكـن واجـب التـسديد         (الكفاف وأيضا قرضا مصرفيا     

 شهرا؛ والذين يشاركون يف تنظيم االنتـاج        ١٨نية الكفاف ملدة ال تتجاوز       وحدة من ميزا   ٤٥
 وحـدة مـن ميزانيـة الكفـاف       ٩٠أو معاجلة املنتجات الزراعية ميكنهم احلصول على قرض يبلغ          

 . شهرا٣٠ملدة ال تتجاوز 

لــدى املــرأة توّجــه يف األعمــال التجاريــة يف بــيالروس إىل التركــز يف حقــول اإلنتــاج     - ٣٠٦
ناعي، وتقــدمي اخلــدمات العامــة، وجتــارة التجزئــة؛ إهنــا تفــضل األعمــال التجاريــة املــستقرة الــص

وعلــى األمــد الطويــل، ويبــدو أهنــا تريــد أن توجــد بيئــة عمــل جتــاري متحــضرة وشــفافة متتثــل   
احملاسـبات ذوات التـدريب العـايل      مشلـت النـساء املـشتغالت باألعمـال      ٢٠٠٧حبلول  . للقانون

اريات ومراجعات احلسابات على حنو فردي واملصممات وفنانـات املاكيـاج           واملهندسات املعم 
تـشمل  . والعامالت يف جمال التجميل والبائعات بالتجزئة للبضائع واملـواد الغذائيـة يف األسـواق             

النساء يف األعمال النـساء بوصـفهن مـشاركات يف امللكيـة أو مـديرات لـشركات كـبرية ممولـة             
هن مالكــات أو مؤســسات ألعمــال جتاريــة منــشأة يف اآلونــة  بأســهم مــشتركة أو نــساء بوصــف

ويــشمل ذلــك ورشــا تتعلــق بالبــضائع اجللديــة الــصغرية وحمــالت ومــشاغل اخلياطــة    . األخــرية
واملطاعم وصالونات الـشعر ومكاتـب طـب األسـنان وخـدمات الـسياحة واإلعـالن وعمليـات                  

 .سندات األوراق املالية

 املتخـذ   ١١١١بالقرار رقم   (عمال التجارية الصغرية    أنشأت بيالروس شبكة لدعم األ     - ٣٠٧
بـشأن مركـز الـدعم    ” واملعنـون   ١٩٩٧أغـسطس   / آب ٢٥من قبل جملـس الـوزراء الـصادر يف          

ــيالروس   ــة بـ ــة يف مجهوريـ ــال التجاريـ ــال    )“لألعمـ ــم األعمـ ــز دعـ ــن مراكـ ــون مـ ــي تتكـ ، وهـ
 حاضــنات ١٠وتوجــد يف الوقــت احلاضــر  . وحاضــنات األعمــال التجاريــة الــصغرية  التجاريــة

 . منها١٣ مركزا، تدير النساء ٣٨ و

 مببــاراة ٢٠٠٧كانــت ســت نــساء قياديــات يف جمــال العمــل التجــاري فــائزات يف         - ٣٠٨
 . الوطنية السنوية“أفضل منظم للمشاريع”

ويف إطار دعم الدولة لألعمال التجارية الـصغرية أدارت وزارة االقتـصاد يف مجهوريـة      - ٣٠٩
 لوضع مواقع مفيدة علـى شـبكة اإلنترنـت، مبـا يف ذلـك               ٢٠٠٧يا يف   بيالروس مشروعا منوذج  

واملواقع مـصممة جملموعـة واسـعة       . “مركز املقاولة الفرعية  ”  و “العمل التجاري اخلاص بك   ”
تنمية األعمـال التجاريـة، مـن عمليـات البـدء باألعمـال              من منظمي املشاريع يف خمتلف مراحل     
 .قالتجارية إىل العمليات الواسعة النطا
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ــصادر يف    - ٣١٠ ــانون ال ــذ أحكــام الق ــران١٥إن تنفي ــه / حزي ــون ٢٠٠٦يوني ــشأن ” واملعن ب
 أدى إىل مواصــلة تطــوير تنظــيم العمالــة املؤقتــة علــى  “عمالــة املــواطنني يف مجهوريــة بــيالروس

شكل العمل املأجور يف مشاريع األشغال العامة، ما مسح لعدميي الوظـائف والعـاطلني بتكميـل                
ــدة يف جمــال العمــل أو بتحــديثها     دخــوهلم وباحل ــاراهتم املفي ــى مه ــاظ عل  وقّعــت ٢٠٠٧يف . ف

عقدا مـع شـركات علـى مـشاريع أعمـال            ٤ ٣٤١ هيئات العمل والعمالة والرعاية االجتماعية    
مـرأة   ٤٦ ٣٠٠ شـخص، منـهم    ١٠١ ١٠٠ عامة مأجورة، وبـذلك ُوفـرت العمالـة املؤقتـة لــ           

 .عاطلة
  

 التدريب املهين  )ج(    

سوق عمل تنافسية يطالب أربـاب العمـل مبـستويات أعلـى مـن املهـارة والتـدريب         يف   - ٣١١
 .للموظفني اجلدد

بيد أن مثة توجها لدى النساء العاطالت املسجالت إىل امتالك مستويات مـن التعلـيم                - ٣١٢
ــة يف ٩,٧: أعلــى مــن مــستويات الرجــال   ــا، و  املائ ــن دراســتهن العلي ــة يف ٢٠,٤ أكمل  - املائ

 املائـة  يف   ٢١,٩ التعلـيم الثـانوي النظـامي، و         - املائة يف   ٣٨,٢تعليم الثانوي، و    ختصصن يف ال  
 يف  ١٠,٩ أكملـوا تعلـيمهم العـايل، و         املائـة  يف   ١٠,٣وبـني الرجـال     .  التعليم املهـين والـتقين     -

 يف  ١٥ التعلـيم الثـانوي النظـامي، و         - املائـة  يف   ٤١,٨ التعليم الثـانوي التخصـصي، و        - املائة
 . التعليم األساسي العام- املائة

التـدريب املهـين، وإعـادة التـدريب وإعـادة          : تضمن الدولة ملواطين بيالروس العـاطلني      - ٣١٣
التـدريب املــستمرة، رهنـا باحتياجــات اجملتمـع ووفقــا مليـوهلم وقــدراهتم ومهـاراهتم واخلــصائص      

ية خــالل تدريبــهم احملــددة لنمــوهم العقلــي والبــدين؛ ودفــع اســتحقاقات البطالــة واملــنح الدراســ
بإرشــاد وكــاالت شــغل الوظــائف ووكــاالت العمالــة والرعايــة االجتماعيــة؛ وتقــدمي املــساعدة  
املادية إىل العاطلني والذين يعيلوهنم؛ والتعويض عـن النفقـات النامجـة عـن كـوهنم ُمرَسـلني مـن                    

ــهوض بنــشاط      ــة إىل العمــل أو الدراســة يف مكــان آخــر؛ والن ــة العام ــر العمال ــل دوائ ــد  ِقب جدي
 .موسع يف جمال األعمال التجارية أو

ومن الـشائع لـدى     .  مؤسسة للتدريب وإعادة التدريب    ٣٢٠أنشأت بيالروس وتدير     - ٣١٤
 .تدريب النساء أن يكون منظما على حنو يضمن آفاق توفر الوظيفة

  
  والضمان االجتماعي األجور  )هـ(، )د(    

ساواة يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص بـني          يؤدي تكـافؤ األجـور دورا هامـا يف كفالـة املـ             - ٣١٥
واخنفـض  . الرجل واملرأة، ويؤثر تأثريا كبريا يف مستوى االستحقاقات املتلقاة بعد بـدء التقاعـد             
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 بلغــت نــسبة أجــور  ٢٠٠٧يف . الفــرق املتوســط يف األجــور بــني الرجــل واملــرأة يف بــيالروس  
 ).٨٠,٩ - ٢٠٠٢يف  (املائة يف ٧٨,٤النساء إىل أجور الرجال 

إن أحد األشـكال الـذي تتخـذه احلمايـة االجتماعيـة ملـواطين مجهوريـة بـيالروس هـو                     - ٣١٦
 ٦٧,٥(مرأة يف بيالروس يـتلقني معاشـا تقاعـديا           ١ ٧٠٠ ٠٠٠ زهاء. توفري املعاش التقاعدي  

 ). من إمجايل عدد املتلقني للمعاش التقاعدياملائةيف 

أبريـل  / نيسان ١٧يالروس الصادر يف     الثاين عشر يف مجهورية ب     -١٥٩٥القانون رقم    - ٣١٧
 ينص علـى أن املـرأة ميكنـها أن حتـال علـى التقاعـد                “بشأن األمن التقاعدي  ” واملعنون   ١٩٩٢

حيـق للمـرأة أن تتلقـى معاشـا         : يف سن أدىن من سن الرجل وبعد حيـاة عمـل أقـصر مـن حياتـه                
مبا ال يقـل عـن   ( سنة ٢٠ سنة وبعد أن تكون عملت مدة ال تقل عن         ٥٥تقاعديا عند بلوغها    

 ).مخس سنوات من فترة اخلدمة احملسوبة يف املعاش التقاعدي

إن التقاعــد يف ســن أكثــر تــبكريا ُمــربَّر بالطبيعــة الثقيلــة أو الــضارة أو جوانــب حمــددة   - ٣١٨
وهـذه التـشريعات تـضع عـددا مـن اسـتحقاقات التقاعـد الـيت ال تتــوفر         . أخـرى للعمـل املـؤدى   

 .للنساء إال

 :ايل، متنح املعاشات التقاعديةوبالت - ٣١٩

نظــر قائمــة الــصناعات ا(للنــساء العــامالت يف صــناعة النــسيج علــى األنــوال واآلالت    -  
، حينمـا يـبلغن اخلمـسني مـن العمـر ويكُـّن قـد               )واملهن املعتمدة من ِقبل جملس الوزراء     

  سنة على األقل؛٢٠أّدين ذلك النوع من العمل مدة 

للنــساء اللــوايت يعملــن ســائقات جــرارات ويف امليكانيكــا وميكانيكــا التــشييد، وآالت    -  
شـــق الطـــرق ومناولـــة الـــشحنات احملمولـــة علـــى اجلـــرارات واآلالت املزيلـــة للتربـــة،  

 ســنة علــى األقــل،   ٢٠ ســنة ويكُــن عملــن يف ذلــك اجملــال مــدة      ٥٠يــبلغن  حينمــا
 لعمل؛سنة منها على القيام بذلك النوع من ا ١٦ انطوت

أو يـربني العجـول أو اخلنـازير علـى     ) مـشّغالت آلـة احللـب     (للنساء الالئي حيلنب البقـر        -  
ــن ســن         ــي بلغ ــة أخــرى، الالئ ــشاريع زراعي ــة أو م ــزارع الدول ــة أو م ــزارع اجلماعي امل

 سنة من اخلدمة على األقل حيث كُّن ملزمات باإليفـاء بقواعـد             ٢٠ولديهن   اخلمسني
 العمل الثابتة؛

ــساء  -   ــي بلغــن ســن      للن ــة، الالئ ــهم فــوق ســن الثامن ــر، كل  ذوات مخــسة أطفــال أو أكث
وعملـن مـدة ال تقـل    ) حىت إذا كان الطفل األخري ال يزال دون سـن الثامنـة      (اخلمسني  

  سنة؛١٥عن 
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ــر تتجــاوز ســنهم     -    ســنة، الالئــي عملــن علــى  ١٦للنــساء ذوات مخــسة أطفــال أو أكث
ــة ومــشاريع   ــة ومــزارع الدول ــى علــى حنــو مباشــر   املــزارع اجلماعي ــة أخــرى ُتعَن  زراعي

ال تـــشمل اإلجـــازات لرعايـــة (مـــدة عـــشر ســـنوات علـــى األقـــل   باإلنتـــاج الزراعـــي
  .، مهما كانت سنهن الراهنة)األطفال

إن الــسن الــدنيا للتقاعــد واخنفــاض املتطلبــات مــن ناحيــة طــول العمــل للمــرأة يعــوَّض  - ٣٢٠
تضيف كل سنة من خـربة العمـل،        (التقاعدية  عنهما بزيادة قيمة خدمتها يف حساب املعاشات        

ــل، أي       ــدي الكام ــاش التقاع ــة للمع ــة لألهلي ــرة الالزم ــرأة   ٢٠ضــمن الفت ــسبة إىل امل ــنة بالن  س
 مــن األجــر ملقــدار املعــاش التقاعــدي للمــرأة   املائــة يف ٢,٧٥ســنة بالنــسبة إىل الرجــل،   ٢٥ و
 ). للرجلاملائة يف ٢,٢ و

 حساب معاش تقاعدي تشمل فترة العمـل الـيت ُسـددت            إن فترة العمل اليت تدخل يف      - ٣٢١
تلك الفترة هي الوقت الـذي كانـت        . االشتراكات خالهلا، ويف حالة املرأة فترات أخرى أيضا       

، أو طفـال معوقـا      ) سنوات ٩حىت حد أقصى قدره     (األم خالله ترعى األطفال دون سن الثالثة        
 .دون سن الثامنة عشرة، وغريها

ـــ    إن املقــدار امل - ٣٢٢ ــة يف ١٠توســط للمعــاش التقاعــدي للمــسنات أقــل قلــيال، ب ، مــن املائ
روبـل   ٣٥٦ ٤٠٠،  ٢٠٠٨مـايو   /بلغت املعاشات التقاعدية يف أيـار     (املقدار املتوسط للمسنني    

 .، والسبب الرئيسي يف ذلك رواتبهن األقل)روبل على التوايل ٣٩٣ ٦٠٠ و

ــتلقني املعــاش التقاعــدي بــ   ١٢٧ ٠٠٠ زهــاء – ٣٢٣ ــة  مــرأة ي سبب األحــوال اخلاصــة املقترن
 أعلــى مــن املائــة يف ٤,٣لتلــك املعاشـات التقاعديــة هــو   احلجــم املتوســط: بالعمـل الــذي أَّدينــه 

وال يعين ذلك أنه يوجد متييز ضد املرأة يف األجر، ولكـن ألن املـرأة               . متوسط املعاش التقاعدي  
 .تعمل تقليديا يف قطاعات األجر فيها أقل

  
 محاية العمل  )و(    

ما تزال الـسالمة املهنيـة والـصحة حتظيـان باألولويـة بالنـسبة إىل الـسياسة االجتماعيـة                    - ٣٢٤
خالل الفترة املشمولة بالتقرير أنشأت بيالروس نظام الدولة الراهن إلدارة الـسالمة            . للحكومة

 .املهنية ووضعت تشريعات وطنية يف هذا اجملال

امج ذات األغـــراض العامـــة، أي الربنـــامج حتقيقـــا هلـــذا اهلـــدف ُنفـــذت خمتلـــف الـــرب  - ٣٢٥
الـذي أقـره املرسـوم رقـم         (٢٠٠٥-٢٠٠٢اجلمهوري لتحسني ظروف العمل ومحايتـه للفتـرة         

ــوزراء يف  ٨٨١ ــران١٣ واختــذه جملــس ال ــه / حزي ــة   )٢٠٠١يوني ــه اعتمــاد اخلطــة اإلطاري ، تبع
 املتخذ مـن ِقبـل      ٩٠٤ اليت أقرها القرار رقم   (إلدارة الدولة حلماية العمل يف مجهورية بيالروس        
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، وبرنــامج الغــرض اخلــاص اجلمهــوري لتحــسني ٢٠٠٥أغــسطس / آب١٦جملــس الــوزراء يف 
 املتخـذ مـن قبـل       ٩٠٥الـذي أقـره القـرار رقـم          (٢٠١٠-٢٠٠٦ظروف العمل ومحايته للفترة     

 .وبرامج قطاعية وإقليمية أخرى ذات صلة) ٢٠٠٥أغسطس / آب١٦جملس الوزراء يف 

ني اإللزامي من احلـوادث الـصناعية واألمـراض املهنيـة بغيـة كفالـة احلمايـة                 اعُتِمد التأم  - ٣٢٦
 .االجتماعية لضحايا احلوادث الصناعية واألمراض املهنية

وبغية محاية صحة املرأة العاملة اعتمـد جملـس وزراء مجهوريـة بـيالروس، بقـراره رقـم              - ٣٢٧
واملنطويــة علــى ظــروف خطــرة ، قائمــة املهــن املرهقـة  ٢٠٠٠مــايو / أيــار٢٦ الـصادر يف  ٧٦٥

 .لدرجة أن املرأة ال ُيسمح بتعيينها ملزاولتها

إن وضع مشاريع القوانني واللوائح، والربامج وخطط العمل لتحسني ظـروف العمـل              - ٣٢٨
وسالمته، واإلشراف على االمتثال لقوانني العمل ومحاية العمل ورصده جيـري االضـطالع هبـا               

ــة   ــشراكة االجتماعي ــار ال ــة     . يف إط ــة والقطاعي ــات العام ــشمولة يف االتفاق ــسالمة م ــسائل ال وم
 .واحمللية واتفاقات املساومة اجلماعية

 شــخص قــد أُعيــد  ٢٠٠زهــاء . جيــري تعزيــز نظــام التعلــيم يف جمــال الــسالمة املهنيــة   - ٣٢٩
ولكـن، علـى الـرغم مـن االجتـاه          . تدريبهم وُمنِحوا شهادة بوصـفهم أخـصائيي الـسالمة املهنيـة          

 عــدد مــن احلــوادث الــصناعية وحــاالت األمــراض املهنيــة، فــإن اخلــسائر االجتماعيــة  اهلــابط يف
 .واالقتصادية اليت تسببها تلك املشاكل ال تزال كبرية

 .ونواجه أيضا يف بيالروس مشكلة النساء الالئي يعملن يف ظروف غري صحية - ٣٣٠

 املائـة  يف   ٣٠زهـاء   (ة  مرأة يف ظروف ال تفي باملعايري الصحي       ١٣٣ ٤٠٠ تعمل زهاء  - ٣٣١
ويشمل ذلـك النـساء العـامالت يف الـصناعات الكيميائيـة            ). من مجيع العامالت يف تلك املواقع     

، واحلراجــة، ومعاجلــة األغذيــة وصــناعات لــب اخلــشب )املائــة يف ٤٦,٧(والكيميائيــة النفطيــة 
احلبـوب،  ، وطحـن    )املائـة  يف   ٣٨,٢(، وصناعات الزجـاج والفخـار       )املائة يف   ٣٨,٤(والورق  

ــات    ــة احليوان ــوب وأغذي ــة يف ٣٤,٢(وصــناعات احلب يف تلــك  والعوامــل األشــد ضــررا ). املائ
 .الصناعات هي مستويات الضوضاء املرتفعة، والغبار وتلوث اهلواء بالغازات يف منطقة العمل

وبغية منع حدوث األمراض ومحاية حياة وصحة العاملني يف ظـروف العمـل اخلطـرة،            - ٣٣٢
التقاعـد املبكـر،    : اء، ينص القانون على وضـع نظـام مـن االسـتحقاقات والتعـويض             ومنهم النس 

 .وعطل إضافية، وساعات عمل أقل، وعالج احلمية اخلاصة وتدابري تعويضية أخرى

وتبــّين . إن عــدد النــساء ضــحايا احلــوادث الــصناعية مــا يــزال يف هبــوط يف بــيالروس  - ٣٣٣
د النساء الالئي أصـنب يف حـوادث صـناعية اخنفـض            بيانات وزارة اإلحصاءات والتحليل أن عد     
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 - ٢٠٠٣مـــرأة، ويف  ١ ٤٧٣ - ٢٠٠٢يف  (املائـــة يف ٢٩ بنـــسبة ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٢مـــن 
ويف ،  ١ ٠٤٤ - ٢٠٠٦ويف  ،  ١ ١٨٦ - ٢٠٠٥ويف  ،  ١ ٣٧٨ - ٢٠٠٤ويف  ،  ١ ٤٦٥

٩٠٥ - ٢٠٠٧.( 
  

  ٥اجلدول 
  إحصاءات عن عدد النساء يف احلوادث الصناعية

  
  نسبة مجيع الضحايا الذين قُتلوا يف احلوادث الصناعية  لنساء الالئي قُتلن يف حوادث صناعيةعدد ا  السنة 

٧,٩  ١٨  ٢٠٠٢  
٩,٣  ٢٠  ٢٠٠٣  
٦,٠  ١٥  ٢٠٠٤  
٦,٨  ١٦  ٢٠٠٥  
٤,٨  ١١  ٢٠٠٦  
٥,٦  ١٢  ٢٠٠٧  

    
إن إدارة التفتــيش العامــة علــى العمــل التابعــة لــوزارة العمــل والرعايــة االجتماعيــة يف    - ٣٣٤
هورية بيالروس تضطلع علـى حنـو منـتظم، وهـي تعمـل مـع هيئـات الدولـة للرقابـة والرصـد                       مج

املفوضة على حنو خاص ومكاتب املدعني والنقابات العمالية، باإلشراف والرقابة العامني علـى             
 .االمتثال لتشريعات العمل بغية محاية حقوق العمالة للمواطنني

اصــدة التركيــز علــى االمتثــال فيمــا يتعلــق بالنــساء تــضع هــذه األنــشطة اإلشــرافية والر - ٣٣٥
 ٢٠٠٧يف . وفئــات أخــرى مــن العــاملني الــذين يتمتعــون باحلمايــة اخلاصــة يف عالقــات العمــل 

 حـاالت مدنيـة تنطـوي علـى دعـاوى باإلعـادة إىل              ٤نظرت احملاكم يف مجهوريـة بـيالروس يف         
ودعـوى   ن عـن أعمـاهلن    الوضع الـسابق رفعتـها نـساء حوامـل كـان أربـاب العمـل قـد فـصلوه                  

ويف ثــالث قــضايا قبلــت الــدعاوى، ومتــت تــسوية قــضية . رفعتــها أم عزبــاء تــريب طفــال صــغريا
 .واحدة على حنو ودي أعاد املُدافع مبقتضاها املدعية إىل الوضع السابق

 ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٢٣ الصادر يف    ٣٩٢ومنذ بدء نفاذ املرسومني الرئاسيني رقم        - ٣٣٦
بـشأن تعـديل املرسـوم الرئاسـي رقـم      ” بعنوان ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢   الصادر يف  ٣٦٩ورقم  
، الذي وضع ضـمانات لفئـات حمـددة مـن النـساء      “٢٠٠٠أبريل / نيسان١٢ الصادر يف    ١٨٠

العـامالت لـدى إبـرام ومتديـد عقـودهن، مل تـسجل سـوى قـضية انتـهاك واحـدة مـن ِقبــل رب            
 .ازة األمومة ريثما يبلغ طفلها سن الثالثةللعمل فيما يتعلق بتمديد عقد مع مرأة كانت يف إج
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  مسؤوليات العمل والتزامات األسرة للمرأة  )٢(    
 قـدمنا معلومـات عـن       ٢٠٠١-١٩٩٤يف التقارير الدورية اجلامعة السابقة عن الفتـرة          - ٣٣٧

ــي حيــتجن إىل مجــع         ــال الالئ ــساء ذوات األطف ــل والن ــساء احلوام ــة الن ــة إىل محاي ــدابري الرامي الت
 . مع العملاألمومة

يف تنفيذ السياسات االجتماعيـة فيمـا يتعلـق    . وميكننا اآلن أن نضيف املعلومات التالية   - ٣٣٨
باآلباء العـاملني، أولـت بـيالروس االهتمـام اجلـاد إىل رسـم طـرق مجـع املـرأة بـني املـسؤوليات                        

ن املـرأة  وتأخذ تـشريعات العمـل يف مجهوريـة بـيالروس يف احلـسبان حقيقـة أ               . املهنية واألسرية 
 الوظيفة املهنية والوظيفـة اإلجنابيـة، وهـي تـنظم           -جيب عليها عادة أن تؤدي وظيفتني بالتزامن        

 .احلقوق اخلاصة للنساء املقترنة باألمومة

وبغيــة محايــة األمهــات واألطفــال حتــدد قــوانني العمــل يف البلــد ضــمانات فيمــا يتعلــق   - ٣٣٩
 .مل والنساء ذوات األطفالبالتوظيف والفصل وظروف العمل للنساء احلوا

للنساء العامالت إجـازة أمومـة طوهلـا      من قانون العمل على أنه حيق   ١٨٤تنص املادة    - ٣٤٠
 ٩٠ -إذا كُــّن يعملــن يف منطقــة مــصابة بــالتلوث اإلشــعاعي   ( يومــا تقومييــا قبــل الــوالدة  ٧٠
 ٧٠ - أو أكثـر     يف حـاالت الـوالدة العـسرية أو والدة طفلـني          ( يومـا بعـد الـوالدة        ٥٦و  ) يوما
 .، مدفوعة األجر خالل تلك الفترة واالستحقاقات مبوجب تأمني الدولة االجتماعي)يوما

 واملعنــون ٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ٢ الــصادر ٣٦٩وببـدء نفـاذ املرســوم الرئاسـي رقـم      - ٣٤١
أبريـل  / نيـسان  ١٢ جلمهوريـة بـيالروس الـصادر يف         ١٨٠بشأن تعديل املرسوم الرئاسي رقـم       ”

ــربم، مبوافقــة أم  اب علــى رب  جيــ“٢٠٠٠ أو أب للطفــل بــدال مــن األّم  (لعمــل أن ميــدد أو ي
تعود إىل العمل قبـل أو بعـد انتـهاء إجازهتـا لألمومـة، الـيت تـدوم حـىت يبلـغ الطفـل                   ) الوصي أو

 .سن الثالثة، عقدا جديدا لفترة تدوم حىت يبلغ الطفل سن اخلامسة

بــشأن تعــديل ” واملعنــون ٢٠٠٧يوليــه /ز متــو٢٠خ الــصادر يف -٢٧٢القــانون رقــم  - ٣٤٢
) ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٢٦الــذي بــدأ نفــاذه يف  (“قــانون العمــل يف مجهوريــة بــيالروس

إن النـساء ذوات األطفـال دون       . أدخل عددا من التعديالت على قانون العمل واإلضافات إليه        
ــل لـــيال إال مب        ــاص أال يطـــالََنب بالعمـ ــى حنـــو خـ ــة ميكنـــهن علـ ــن الثالثـ ــهن املكتوبـــة  سـ وافقتـ

 ).٢٦٣ املادة(

 من قانون العمل علـى وجـوب أن ميـنح رب للعمـل ألّم تـريب ثالثـة                  ٢٦٥تنص املادة    - ٣٤٣
أو طفـل معـوق دون سـن الثامنـة عـشرة احلـق يف أن            أطفال أو أكثر دون سن السادسة عـشرة       

سـبوع بـأجر    يتلقى والد الطفـل أو مقـدم الرعايـة لـه أو الوصـي عليـه يـوم عطلـة إضـافيا كـل أ                        
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مدفوع مبقدار األجر اليومي املتوسـط لـذلك الـشخص، وتـنص أيـضا علـى أن تـوزع األّم أيـام              
 .العطلة تلك بني أولئك األشخاص

يرعون فعال طفال مريـضا دون سـن الرابعـة           حيق ألب عامل أو أقارب آخرين عاملني       - ٣٤٤
عـشرة، يف حالـة مـرض أّم        عشرة، أو طفال دون سن الثالثة، أو طفـال معوقـا دون سـن الثامنـة                 

الطفل، أو مرض مقدم الرعاية له أو الوصي عليه، استحقاقات مؤقتة لإلعاقة، رهنـا باألحكـام                
 .والشروط املنصوص عليها يف القانون

إن الشبكة املتطورة ملؤسسات التعليم قبل املدرسي تساعد يف تثقيف وتربيـة األطفـال       - ٣٤٥
مـع مـسؤولياهتم    طة عملهم والتدريب يف إطـاره متوازنـة         الصغار وتسمح أيضا لآلباء جبعل أنش     

 .احمللية واألسرية

إن الرعاية لألطفال الصغار خـالل التعلـيم قبـل املدرسـي جمانيـة، كمـا كـان األمـر يف                      - ٣٤٦
 من تكلفة الغـذاء، علـى أسـاس جـدول خيتلـف وفقـا          املائة يف   ٦٠سنوات سابقة، ويدفع اآلباء     

 .التعليم قبل املدرسيلسن الطفل ونوع وطريقة عمل 

مؤســـسات مـــا قبـــل التعلـــيم املدرســـي قـــدمت  ٤ ١٠٩  كانـــت يف البلـــد٢٠٠٧يف  - ٣٤٧
وعـدد  .  من تلك الفئـة العمريـة      املائة يف   ٨١,٣طفال، ما يشمل     ٣٦٥ ٢٩٨ الرعاية ألكثر من  

املـدارس مـن نـوع بـساتني        : مؤسسات ما قبل التعليم املدرسـي يف ازديـاد وهلـا خمتلـف املظـاهر              
وازدادت مراكـز التنميـة قبـل التعلـيم املدرسـي بنـسبة              ،املائـة  يف   ٧,٠١طفال ازدادت بنسبة    األ

 .املائة يف ٣,٧٥، وازداد عدد املصحات قبل التعليم املدرسي بنسبة املائة يف ٢١,٤

تقــدم الرعايــة القــصرية األمــد قبــل التعلــيم املدرســي، مــن ســاعتني إىل ســبع ســنوات،   - ٣٤٨
ومثـة أيـضا منـو يف مؤسـسات مـا قبـل التعلـيم املدرسـي         .  التعليم املدرسـي    جمموعة ملا قبل   ٣٤٧

 .الذاتية الدعم يف كل من املناطق احلضرية والريفية

تقدم مؤسسات ما قبل التعليم املدرسي خمتلف اخلدمات التثقيفية والـصحية، ويتزايـد              - ٣٤٩
 ٧ ٥١٨  وفـرت ٢٠٠٧يف . ةالطلب من ِقبل الوالدين على اخلدمات التثقيفية املدفوعـة التكلفـ    

وتلـك اجملموعـات، الـيت      . طفـل  ١٢٢ ٠٠٠ مجاعة تلك اخلدمات على أساس دفع رسـوم عـن         
والغنـاء واأللعـاب الرياضـية والـسباحة واللعـب       تركز على الفنون اجلميلـة والـرقص واملوسـيقى    

ــة لألطفــال     ــة القــدرات اخلالق ــسعى إىل تنمي ــضا  . اللــني وغريهــا، ت ــويل هــذه اجملموعــات أي  وت
 .األولوية إىل تقدمي اخلدمات التثقيفية يف مرتل الطفل أو بالقرب منه

يساعد األخصائيون يف مؤسسات مـا قبـل التعلـيم املدرسـي األسـرة يف تنـشئة وتعلـيم                    - ٣٥٠
ويف كـل   . أطفاهلا ويف كفالـة أن يكـون يف إمكـان األطفـال أن ُيعملـوا احلـق يف التعلـيم الالئـق                     
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ــيم امل  ــة  ٥٠ ٥٦٨ درســي يعمــل معلمــون أكفــاء بلــغ عــددهم  مؤســسات مــا قبــل التعل يف هناي
 .وحيسن موظفو مؤسسات ما قبل التعليم املدرسي مهاراهتم املهنية على الدوام. ٢٠٠٧

إىل مــن صــفر (لــة املبكــرة تنميــة الطفــل يف الطفو”، يف إطــار مــشروع ٢٠٠٦ذ ــــومن – ٣٥١
ريـة بـيالروس ُنهجـا جديـدة         يـستحدث وخيتـرب املعهـد الـوطين للتعلـيم جلمهو           “) سنوات ٧-٦

األســرة وريــاض األطفــال ومــدارس  (إزاء التــدريب يف الوالديــة الواعيــة يف خمتلــف اجملموعــات  
أنــشئت جمموعــات لتقــدمي املــساعدة إىل الوالــدين يف ). احلــضانة ونــوادي الوالــدين واجلامعــات

يــة إىل الوالــدين يف التــبين، وقــام األخــصائيون بزيــارات تعليميــة للمنــازل لتقــدمي املــساعدة املهن  
تنشئة وتنمية األطفال وليتعرفوا علـى التكنولوجيـات اجلديـدة يف تنـشئة وتثقيـف األطفـال مـن                   
الوالدة إىل السنة السادسة وأيضا لتقدمي املساعدة املهنية إىل من سيكونون والـدين وإىل األسـر                

 .حيضر أطفاهلا املؤسسات قبيل التعليم املدرسي اليت ال
  

  الرعاية الصحية -  ١٢املادة     
 الرعاية الطبية  )١(    

يف صحة املرأة والطفـل واالجتاهـات يف الـصحة واملؤشـرات الدميوغرافيـة، وخـصوصا                 - ٣٥٢
االقتـصادي يف اجملتمـع    - اهلبوط يف معدالت وفيات الرضع، تنعكس حالة التطـور االجتمـاعي    

 .البيالروسي

ــاق ال    - ٣٥٣ ــا يف اإلنف ــا ثابت ــيالروس ارتفاع ــصحة  شــاهدت ب ــى ال ــام عل ــن : ع  إىل ٢٠٠١م
ــال       ٢٠٠٦ ــذا اجمل ــات يف ه ــا النفق ــة أضــعاف تقريب ــن(ازدادت ثالث  دوالرا إىل ٥٣٧ ٥٠٠ م
 دوالرا  ١٤٥,٥٠ دوالرا إىل    ٥٢,٨٠؛ وازداد اإلنفاق على الفرد مـن        )دوالرا ١ ٥٧٩ ٥٠٠

 بـه علـى     وجناح بيالروس يف حتـسني صـحة األّم والطفـل قـد ُنـوِّه             ).  من املرات  ٢,٧٦أعلى بـ   (
) ٢٠٠٥تقريـر االنتقـال   نظـر  ا(استنادا إىل املصرف األورويب للتعمري والتنمية     . املستوى الدويل 

 مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل،     املائة يف ٤,٩كان لبيالروس أعلى نسبة من اإلنفاق على الصحة،      
 .باملقارنة ببلدان أخرى من كمنولث الدول املستقلة

وبضعة بلدان من أوروبا الـشرقية يف         كمنولث الدول املستقلة   وبيالروس تتقدم بلدان   - ٣٥٤
ووفيـات  ) مولـود حـي    ١٠٠ ٠٠٠  وفيـات لكـل    ٥,٨،  ٢٠٠٧يف  (احلد من وفيات األمهات     

 ).والدة ١ ٠٠٠  وفيات لكل٧، ٢٠٠٧يف (األطفال دون سن اخلامسة 

قــيح تن (١٩٩٣يونيــه / حزيــران١٨ومبقتــضى قــانون مجهوريــة بــيالروس الــصادر يف   - ٣٥٥
، تقـدم الرعايـة الطبيـة اجملانيـة         “بـشأن الرعايـة الـصحية     ”واملعنـون   ) ٢٠٠٧يونيـه   /حزيران ١٤

 .للنساء يف املؤسسات الطبية للدولة
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تــؤثر احلالــة الــصحية للمــرأة تــأثريا كــبريا يف رفاهــة األســر واألطفــال، ولــذلك تــوىل     - ٣٥٦
ــاة   ــة للمــرأة والفت ــة   إن برنــامج الد. األولويــة للــصحة اإلجنابي ــة املعــين بعمــل منظمــات الرعاي ول

الصحية له أهداف وضعتها اخلطة اإلطارية للرعايـة الـصحية يف مجهوريـة بـيالروس للفتـرة مـن         
 الــذي وضــعه جملــس الــوزراء يف  ١٥٢٥الــيت أقرهــا املرســوم الرئاســي رقــم   (٢٠٠٧-٢٠٠٣
ريـة بـيالروس   والربنامج الوطين لألمن الدميوغرايف يف مجهو ) ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ٢٣

ــرة مــــن  ــوم الرئاســــي رقــــم    (٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧للفتــ ــره املرســ  الــــصادر يف ١٣٥الــــذي أقــ
 ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفتـرة مـن   “أطفال بيالروس”، والربنامج الرئاسي   )٢٠٠٧مارس  /آذار ٢٦

، املركــزة علــى )٢٠٠٦مــايو / أيــار١٥ الــصادر يف ٣١٨الــذي أقــره املرســوم الرئاســي رقــم  (
مــرأة وتعزيــز محايــة األّم والطفــل، ومكافحــة فــريوس نقــص املناعــة  حتــسني الــصحة اإلجنابيــة لل

 .اإليدز/البشرية

منـع نـشوء    : يف بيالروس يـشمل نظـام محايـة الـصحة اإلجنابيـة التـدابري الوقائيـة التاليـة                  - ٣٥٧
حاالت احلمل غري املرغوب فيه؛ واحلد من عدد حـاالت اإلجهـاض واالعـتالل الـذي يتـسبب            

أحداث ملختلف اجملموعات العمرية إلجياد أمنـاط سـلوك تكـون مـصدر             اإلجهاض فيه؛ وتنظيم    
ــة؛ وتنظــيم األســرة         ــصحة اإلجنابي ــسائل ال ــشأن م ــشورة ب ــدمي امل ــاة؛ وتق ــصحة واحلي ســالمة لل
وتدريب املرأة واألسر على احلمل ووالدة األطفـال؛ ومحايـة اجلـنني قبـل الـوالدة، مبـا يف ذلـك                     

ــة ومنــ    ــهابات الرمحي ــع ومعاجلــة االلت ــال الرأســي لإلصــابات بفــريوس نقــص املناعــة    من ع االنتق
 .البشرية؛ ووضع برامج الفحص للوقاية من أمراض النظام اإلجنايب وللكشف املبكر عنه

 مكتبـا يعمـل     ٤٧يعمل نظام رصد صحي حسن التنسيق للبنات واملراهقات، يـشمل            - ٣٥٨
وعنـد االقتـضاء ميكـن    . يـد فيها معا أطبـاء أخـصائيون يف أمـراض النـساء وطـب األطفـال والتول       

جتــري مــستوصفات طــب األطفــال فحوصــا ديناميــة علــى البنــات    . جلــب أخــصائيني آخــرين 
وجيـري أطبـاء أمـراض النـساء فحوصـا مجاعيـة فيمـا يتعلـق         . واملراهقات البالغات الثامنة عـشرة    

ثـالث سـنوات    (حينما تبدأ البنات تعلم الطفولة املبكرة       ) أطباء النساء يف جمال التوليد    (بالتوليد  
 إىل ١٢وبعــد ذلــك ســنويا مــن )  ســنوات مــن العمــر٧-٦(، واملــدارس االبتدائيــة )مــن العمــر

وحينمــا حتــدد هويــة أمــراض يف النظــام اإلجنــايب يف البنــات، ُيَحلــن علــى  . ســنة مــن العمــر ١٨
 .مستوصف إلجراء الفحص والعالج من ِقبل أطباء النساء يف جمال التوليد

وأنـشأت منظمـات    .  مستوصفا ملـا قبـل الـوالدة       ١٢٢م األسرة يف    تعمل مكاتب تنظي   - ٣٥٩
الرعاية الصحية مدارس للصحة للنساء احلوامل، وأيـضا نـوادَي لألسـر الـشابة واحلديثـة العهـد                  

 .بالزواج
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ووفقـا لبيانـات وزارة    . مـن األزواج يف بـيالروس مـصابون بـالعقم    املائة يف ١٤,٥إن   - ٣٦٠
حالـــة مـــسجلة مـــن حـــاالت العقـــم يف النـــساء   ٩ ٨٥٦ ةالـــصحة يف مجهوريـــة بـــيالروس مثـــ

 حالـــة يف ٤٧٣حالـــة جديـــدة يف النـــساء و  ٢ ٩١٢ ونـــشأت. حالـــة يف الرجـــال ١ ٧٩٤ و
ــال الــزواج ”وأنــشأ كــل مركــز مقاطعــة، مبــا يف ذلــك مدينــة منــسك، مــستوصفات        . الرج
تكنولوجيـا   لعالج األزواج الذين يعانون مـن العقـم، تـشمل خـدمات إدارة الدولـة ل                “واألسرة

 .“األم والطفل”العملي اجلمهوري  - املساعدة على اإلجناب بانتداب من املركز العلمي

إن اإلصابات املنقولة باالتصال اجلنـسي واإلجهـاض عوامـل هامـة هلـا أثـر يف الـصحة                    - ٣٦١
اإلجنابيــة، ألهنــا ميكــن أن تــؤدي إىل مــرض التــهايب مــزمن والعقــم وتعــريض صــحة الذريــة           

 .اخلطر ىلإ

 ٢٠٠٤يف  . حدث اخنفاض يف حدوث اإلصابات املنقولة باالتصال اجلنـسي يف البلـد            - ٣٦٢
 بلــغ عــدد ٢٠٠٧نــسمة، ويف  ١٠٠ ٠٠٠  حالــة لكــل٦٣٦بلــغ معــدل اإلصــابات اجلديــدة  

 .نسمة ١٠٠ ٠٠٠  لكل٥٤١احلاالت 

 ولكن حدثت زيادة يف عدد النساء احلوامل اللوايت ُشخِّصن باإلصـابة بفـريوس نقـص         - ٣٦٣
ــة البـــشرية  ــرأة يف ٤٤(املناعـ ــرأة يف ١١٣ و ٢٠٠٢ مـ ــدد عـــدد النـــساء  ). ٢٠٠٧ مـ ومل ُيحـ

 ).اإليدز(احلوامل الالئي ُشخصن باإلصابة مبتالزمة نقص املناعة املكتسب 

اإليـدز، وعلـى   /تقوم الدولة بنشاط كامل يف الوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية        - ٣٦٤
ُيجـرى علـى النـساء احلوامـل فحـص      . نتقال مـن األّم إىل الطفـل  حنو خاص باختاذ تدابري ملنع اال 

االيدز حينما يبدأن جمـرى اإلشـراف الطـيب يف          /طوعي فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية      
وحينمـا ُيكـشف عـن إصـابة مـرأة مقبلـة علـى األمومـة بفـريوس                  . مستوصفات ما قبـل الـوالدة     

عالج املـضاد للفريوسـات الرجعيـة خـالل احلمـل وبعـد       اإليـدز، ُتعـالَج بـال   /نقص املناعة البشرية  
وتـستعمل أيـضا الـوالدة القيـصرية مـن          . الوالدة، وفقا حلمية توصي هبا منظمـة الـصحة العامليـة          

 .وُيعطى الرضيع بديال من حليب الثدي عند التغذية. أجل الوالدة املأمونة

 يف ٩٣,٨ء احلوامـل و   مـن النـسا    املائة يف   ٨٨,٢ تلقت   ٢٠٠٧يف النصف األول من      - ٣٦٥
ومجيـع  .  من املواليد عالجا وقائيـا ضـد انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية قبـل الـوالدة                     املائة

األطفال الذين ولدهتم أمهات مصابات بفريوس نقص املناعة البـشرية تـوفَّر هلـم وصـفة حليـب                  
نقـص املناعــة  الوقايــة مـن فـريوس   ”تعويـضية باجملـان ملـدة ال تتجـاوز ســنة مـن خـالل مـشروع        

، وهـو مـشروع دويل للمـساعدة التقنيـة ينفـذه            “اإليدز وعالجه يف مجهورية بيالروس    /البشرية
 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي باالشتراك مع وزارة الصحة يف مجهورية بيالروس
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وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ُعممـت علـى نطـاق واسـع معلومـات عـن فـريوس              - ٣٦٦
ــة ا  ــشريةنقــص املناع ــالم  /لب ــائط اإلع ــدز يف وس ــى     . اإلي ــة عل ــة العام ــات اخلدم وأذيعــت إعالن

ــة         ــة ومؤســسات الرعاي ــى نطــاق واســع يف وســائل النقــل العام ــون وهــي معروضــة عل التليفزي
وأصـدرت مـواد علميـة وعمليـة شـعبية عـن أسـاليب              . الصحية واملدارس وغريهـا مـن األمـاكن       

 .اإليدز/ املناعة البشريةاحلياة الصحية والصحة اإلجنابية وفريوس نقص

، افتتح املركز اجلمهوري للنظافة الـصحية وعلـم األوبئـة والـصحة العامـة               ٢٠٠٥ويف   - ٣٦٧
اإليدز ويضطلع بأنشطة تعليمية متعلقـة      /مكتبا يقدم معلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية       

ة فــريوس نقــص هبمــا حيــث ميكــن للمــواطنني أن يتلقــوا املــشورة املهنيــة والــسرية بــشأن مــشكل
 .اإليدز/املناعة البشرية

أصبحت املنظمات غري احلكومية مشاركة بنشاط يف العمـل الوقـائي املتعلـق بفـريوس                - ٣٦٨
 ساعد صندوق األطفال املسيحيني يف تنفيـذ عـدد مـن            ٢٠٠٧يف  . اإليدز/نقص املناعة البشرية  

فـذت منظمـة غـري حكوميـة        ن. املشاريع الرامية إىل دعـم األطفـال املـصابني بـالفريوس وأسـرهم            
 مـشروعا يرمـي     “مركز غومل اإلقليمي للدعم االجتمـاعي والنفـسي       ” أو   “الروحانية”ُتدعى  

إىل تدريب النساء احلوامل والنساء يف أجنحة الوالدة يف جمال السلوك املناسـب واآلمـن، وهـي      
دينــة تعمــل مــع جنــاح الــوالدة يف املستــشفى الــسريري ملقاطعــة غومــل، ومستــشفى الــوالدة مل  

ومشل املـشروع أيـضا تنظـيم       . غومل، ومستشفى كلوموف السريري البلدي الثالث يف منسك       
جمموعــة مــن الــدورات الدراســية لــألزواج، وخطــا هاتفيــا مباشــرا لالستــشارة، وناديــا لألســر    

 أيــضا الــدعم  “الروحانيــة”وتقــدم املنظمــة غــري احلكوميــة    . الــشابة، وإعــداد مــواد تدريبيــة   
 .عي للوالدين املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةاالجتما - النفسي

ساعدت جلنة الرعاية الصحية التابعة للجنة التنفيذية ملدينـة منـسك ومستـشفى املدينـة            - ٣٦٩
مــــأوى األطفــــال ”الــــسريري ألمــــراض األطفــــال املعديــــة يف منــــسك يف إنــــشاء مــــشروع  

ال املـصابني بـالفريوس ووالـديهم    ويرمي املشروع إىل حتسني نوعية حياة األطف . “البيالروسيني
ويف إطار املشروع تتلقى تلك األسر الرعاية امللطفة الـشاملة يف           . وإىل زيادة معرفة األخصائيني   

 .املرتل

ــاض       - ٣٧٠ ــي اإلجه ــا ه ــة إحلاح ــصحية اإلجنابي ــشاكل ال ــيالروس . إن إحــدى أشــد امل يف ب
طلب من املرأة يف األسـابيع      ميكن إهناء احلمل بناء على      . اإلجهاض مسموح به حسب القانون    

 أسبوعا ميكـن أن ُينـهى احلمـل مبوافقـة املـرأة يف ظـروف                ٢٢ إىل   ١٣ ومن. االثين عشر األوىل  
خاصة معينة، قد تكـون طبيـة، أي املـرض اخلطـري، أو اجتماعيـة، أي كوهنـا قاصـرة أو ضـحية                  

 .االغتصاب أو أسباب أخرى
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الكـشف عـن التـشوه اِخللقـي اجلنـيين الـذي            إن إهناء احلمل ألسباب طبية جينية، مثـل          - ٣٧١
يتناىف مع احلياة، ميكن أن ينَجز يف أي وقت ُيكَشف فيه عن التـشوه، شـريطة أن تكـون املـرأة                     

 .قد وافقت على ذلك ومع مراعاة حالتها الصحية

خالل الفترة املشمولة بـالتقرير هـبط عـدد حـاالت اإلجهـاض يف مجهوريـة بـيالروس                   - ٣٧٢
 ).٢٠٠٧يف  ٤٦ ٣٠٠  و٢٠٠٢يف  ٨٩ ٠٠٠(حبوايل النصف 

  
  ٦اجلدول 

  اجتاه حاالت اإلجهاض يف مجهورية بيالروس
  

  السنة
ــع حــاالت اإلجهــاض    مجي

  )اجلراحي وبالشفط(

ــاض    ــدد حــاالت اإلجه ع
 مـــــرأة يف ١ ٠٠٠لكـــــل 

  سن محل األطفال
عــدد حــاالت اإلجهــاض  

  لكل مائة والدة

٨٠,٧ ٢٦,٨ ٧٠٠ ٧١  ٢٠٠٤ 
٧٢,٠ ٢٤,٣ ٦٥٥ ٦٤  ٢٠٠٥ 
٦١,٠ ٢٢,١ ٥١٦ ٥٨  ٢٠٠٦ 

٤٥,٢ ١٧,٧ ٢٨٥ ٤٦  ٢٠٠٧ 
    

ــزال اإلجهــاض       - ٣٧٣ ــرغم مــن اهلبــوط يف العــدد املطلــق حلــاالت اإلجهــاض، مــا ي علــى ال
ــسل   ــد الن ــسية لتحدي ــة الرئي ــساء يف ســن     . الطريق ــدد الن ــة املاضــية، ازداد ع ــسنوات القليل يف ال

 مـن النــساء  املائـة  يف ٢٠,٩( نـع احلمـل  اإلجنـاب الالئـي يـستعملن أنواعـا أخـرى مـن وسـائل م       
ــازا   ــتعملن جه ــا(اس ــرحم و  ) أنبوب ــة يف ١٧,٤داخــل ال ــع    املائ ــة ملن ــائل هرموني ــتعملن وس  اس

 .، ولكن استعمال تلك الطرق أقل تواترا مما هو يف أوروبا الغربية)احلمل
  

 محاية صحة املرأة والطفل  )٢(    

نــساء احلوامــل الفحــوص الطبيــة يف  مبوجــب تــشريعات مجهوريــة بــيالروس ُتجــرى لل  - ٣٧٤
منظمــات الرعايــة الــصحية العامــة والرعايــة الطبيــة للمرضــى املقــيمني خــالل الــوالدة وبعــدها،  

 .ويتلقى املواليد الرعاية الطبية الوقائية وُتجرى الفحوص الطبية عليهم

فـإن   لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان          “تقرير عن حالة السكان يف العـامل      ”ووفقا لـ    - ٣٧٥
 مــن املائــة يف ١٠٠بــيالروس هــي البلــد الوحيــد مــن كمنولــث الــدول املــستقلة الــذي حتــدث   

 .املائة يف ٩٩يف البلدان املتقدمة النمو فإن الرقم هو . الوالدات فيه باملساعدة الطبية الكفؤة

 مــن املائــة يف ٥,٤(طبيــب توليــد يف املؤســسات الطبيــة البيالروســية    ٢ ٥٢٦ يعمــل – ٣٧٦
 ).طباءمجيع األ
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تـشمل اآلن   .  أعادت مجهورية بـيالروس تنظـيم خـدمات التوليـد          ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف   - ٣٧٧
مستشفيات الوالدة اإلقليمية الكـبرية ومستـشفيات املقاطعـات القائمـة مراكـز ملـا قبـل الـوالدة                   

للنـساء الالئـي يعـانني مـن مـشاكل شـديدة متعلقـة بالتوليـد واخلاليـا                   لتقدمي الرعاية التخصصية  
 .، وأيضا لتقدمي املساعدة يف رعاية اخلُدجاجلسدية

، الـذي هـو حاليـا املؤسـسة         “األّم والطفـل  ”العملـي اجلمهـوري      - إن املركز العلمي   - ٣٧٨
الطبيـة الرئيـسية يف جمــال طـب النــساء والتوليـد وطـب الــوالدة وطـب األطفــال وعلـم الوراثــة،        

كل الالتناســلية املتعلقــة بــالوالدة، إىل النــساء الالئــي يعــانني أشــد املــشا  يقــدم املــساعدة الطبيــة
والـشديدو االبتـسار مـن مجيـع         والعالج املكثف والرعاية للمواليد، مبن يف ذلك املواليد اخلُـدج         

لألمراض الوراثية واِخللقية؛ وُتستحَدث طرائق الليـزر        مناطق بيالروس، واخلدمات التشخيصية   
 .وغريها من التكنولوجيا الطبية احلديثةاالقتحامية واجلراحة القَرِّية مع اإلخصاب األنبويب 

ويــوىل . تعمــل مستــشفيات الــوالدة علــى اســتحداث نظــام إلبقــاء األم والطفــل معــا    - ٣٧٩
االهتمــام اخلــاص للتغذيــة الثدييــة الطبيعيــة، الــيت هــي عامــل أساســي يف كفالــة النمــو والتنميــة    

 عدد األطفـال املرَضـعني عـن    وأدت اجلهود لدعم الرضاعة الثديية إىل مضاعفة  . الوافيني للطفل 
 .طريق الثدي خالل السنوات العشر املنصرمة

ــة حــسنة          - ٣٨٠ ــد بطريق ــساء يف جمــال التولي ــاء الن ــل يستــشرن أطب ــساء احلوام ــل الن إن جع
 .التوقيت عامل هام يف محاية صحة املرأة والطفل

ملـا قبــل  تقـدم بـيالروس إعانـة لتحفيـز املـرأة احلامــل علـى التـسجيل لـدى مـستوصف           - ٣٨١
وأدى . قبل األسبوع الثاين عشر مـن محلـها وعلـى االمتثـال الكامـل لتوصـيات األطبـاء                 الوالدة

 ٩٥ سـجلت    ٢٠٠٧يف  . ذلك إىل زيادة كبرية يف نسبة النساء الالئي تسجلن يف احلمل املبكر           
 إن الفحوص باملوجات فوق الصوتية قبـل      .  من النساء محلهن قبل األسبوع الثاين عشر       املائةيف  

 يف ٩١,٦ - أسـبوعا  ١٢حـىت   : الوالدة شائعة جدا وُتجرى يف خمتلف األوقات خـالل احلمـل          
 .املائة يف ٩٢,١ - أسبوعا ٢٢، وبعد املائة يف ٩٤,٣ - أسبوعا ٢٢ إىل ١٢، ومن املائة

وجتري مجيـع مـستوصفات مـا قبـل الـوالدة التـشخيص باملوجـات فـوق الـصوتية قبـل              - ٣٨٢
وجيعل ذلك من املمكن حتديد هوية التشوهات واختـاذ التـدابري           . للجننيالوالدة للتشوه اِخللقي    

لقد حّدت تلك التدابري مـن تـواتر حـاالت اخللـل الـوراثي           . لتفادي تدهور حالة اجلنني    الوقائية
 .املائة يف ١٥ إىل ١٠واِخللقي بني املواليد وحّدت من حاالت عجز األطفال بنسبة 

ــإن االجتــاه،   - ٣٨٣ ــيالروس ف ــة، إجيــايب   يف ب ــة والدميوغرافي ــات الطبي ــق بالعملي يف . فيمــا يتعل
 ١٠٢ ٧١٤ ، إذ بلــغ عــدد الــوالدات  املائــة يف ١٤,٣، ازداد عــدد الــوالدات بنــسبة   ٢٠٠٧

 ).٢٠٠٥يف  ٨٩ ٨٤٤(
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  االقتصادية -  جماالت أخرى من احلياة االجتماعية -  ١٣املادة     
 احلماية االجتماعية لألسرة  )أ(    

ئة ممكّنة للحياة األسرية والدعم االجتماعي لألسـر ذات األطفـال هـو حمـل               إن إجياد بي   - ٣٨٤
 .اهتمام من جانب الدولة

ــة لألســر ذات األطفــال يــشمل جمموعــة مــن الــضمانات      - ٣٨٥ ــة االجتماعي إن نظــام احلماي
ــسات        ــا، واملؤسـ ــا قانونـ ــرف هبـ ــة املعتـ ــال العمالـ ــة ويف جمـ ــصادية واالجتماعيـ ــوق االقتـ واحلقـ

 .قيام بتنفيذها ولتمكني األسر من أداء وظائفها االجتماعيةاالجتماعية لل

وبغية كفالة الرعاية املطورة تطـويرا كـامال لألطفـال وتربيتـهم يف اُألسـر تـوفر الدولـة            - ٣٨٦
املستوى الضروري من الدعم املادي على شكل االستحقاقات احلكومية، وضـمانات احلـق يف              

فر اســـتحقاقات تـــسديد تكـــاليف الوجبـــات يف  االســـتفادة مـــن مرافـــق رعايـــة األطفـــال وتـــو 
 مـن القـانون     ٢١املـادة   (مؤسسات ما قبل التعليم املدرسـي، وفقـا لقـوانني مجهوريـة بـيالروس               

 الــصادر يف “بــشأن حقــوق الطفــل ”الثــاين عــشر جبمهوريــة بــيالروس املعنــون   -٢٥٧٠رقــم 
 ).١٩٩٣نوفمرب /تشرين الثاين ١٩

خالهلـا دعـم الدولـة مـن أجـل تنـشئة األطفـال واإلنفـاق                إن الفترة اليت تتلقـى األسـرة         - ٣٨٧
ــة عــشرة مــن الــسن      ــدِّدت إىل أن يبلــغ الطفــل الثامن  مــن القــانون رقــم  ١املــادة (علــيهم قــد ُم

ــون   -٢٥٧٠ ــيالروس املعنـ ــة بـ ــشر جلمهوريـ ــاين عـ ــل ”الثـ ــوق الطفـ ــشأن حقـ ــصادر يف “بـ  الـ
 ). ١٩٩٣نوفمرب /تشرين الثاين ١٩

 ٢٠١٠-٢٠٠٧من الـدميوغرايف يف مجهوريـة بـيالروس للفتـرة           إن الربنامج الوطين لأل    - ٣٨٨
ــره املرســـوم الرئاســـي رقـــم  ( وبرنـــامج ) ٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٦ الـــصادر يف ١٣٥الـــذي أقـ
 ٢٨١الذي أقـره املرسـوم الرئاسـي رقـم      (٢٠٠٥-٢٠٠١ الرئاسي للفترة  “أطفال بيالروس ”

الـذي أقـره     (٢٠١٠-٢٠٠٦ للفتـرة    “أطفال بيالروس ” و) ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٤الصادر يف   
ــم   ــصادر يف ٣١٨املرســوم الرئاســي رق ــار١٥ ال ــايو / أي ــها االهتمــام   ) ٢٠٠٦م ــويل هــي كل ت

 .اخلاص للدعم االجتماعي لُألسر واألوالد

ــال     - ٣٨٩ ــر ذات األطفـ ــة إىل األسـ ــة املقدمـ ــساعدة العامـ ــسية للمـ ــكال الرئيـ وتـــشمل األشـ
االسـتحقاقات واملعاشـات   (عانـة والتنـشئة   املدفوعات النقديـة لُألسـر عنـد والدة األطفـال، واإل         

، وأيــضا املــساعدة املاديــة نقــدا وعينــا؛ واســتحقاقات العمــل والــضريبة واإلســكان    )التقاعديــة
لألســر  واالسـتحقاق الطــيب واســتحقاقات أخـرى للوالــدين واألطفــال؛ واخلـدمات االجتماعيــة   

 ).القانونية وغريها - جتماعيةاالجتماعية والنفسية والتعليمية واال - تقدمي اخلدمات الطبية(
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ــذ  - ٣٩٠ ــة       ٢٠٠٣من ــة مــن متوســط احلــد األدىن مــن ميزاني ــسبة مئوي ــات كن  ُتحــدَّد اإلعان
أدت . الكفاف للفـرد وهـي ُتراَجـع علـى أسـاس ربـع سـنوي نظـرا إىل زيـادة هـذا احلـد األدىن                        

. ٩ إىل ١ إىل زيــادات يف اســتحقاقات بواقــع أكثــر مــن     ٢٠٠٦-٢٠٠٢املراجعــات للفتــرة  
 ســنوات مــن العمــر، وأيــضا ٣لرعايــة الطفــل الــذي يبلــغ ســنا ال تتجــاوز  واإلعانــات الــشهرية

االستحقاقات ألسر تريب طفال معوقا أو طفال مصابا بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية أو اإليـدز        
 .يبلغ سنا ال تتجاوز الثامنة عشرة ُتمَنح بقطع النظر عن إمجايل الدخل لعضو األسرة

 زيدت اإلعانة لرعاية الطفل حىت الثالثة مـن العمـر           ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ١ومن   - ٣٩١
ــة يف ٨٠ إىل ٦٥مــن  ــة الكفــاف   املائ ــوع مــن  .  مــن متوســط احلــد األدىن مــن ميزاني وهــذا الن

 .االستحقاق ُيعطَى جلميع األسر بقطع النظر عن الدخل

 مـن   املائـة  يف   ٣٠ تبلـغ    سـنة ) ١٨ (١٦ سـنوات إىل     ٣واإلعانة لألطفال البـالغني مـن        - ٣٩٢
احلــد األدىن مــن ميزانيــة الكفــاف، حمــسوبة علــى أســاس املتوســط للفــرد، وهــي ُتمــَنح شــريطة  

 مـن احلـد   املائـة  يف ٦٠يتجاوز متوسط إمجايل الدخل الشهري لعضو األسرة للسنة السابقة         اال
انــة وُتــدفع، وختــصص اإلع .ســبتمرب مــن الــسنة الــسابقة/األدىن مليزانيــة الكفــاف بأســعار أيلــول

 من املبلغ احملدد، شريطة أال يتجاوز متوسط إمجايل الدخل الـشهري لعـضو       املائة يف   ٥٠مبقدار  
بأســـعار   مـــن احلـــد األدىن مـــن امليزانيـــة الكفافيـــة املائـــة يف ٨٠ عـــن الـــسنة الـــسابقة  األســـرة
 .سبتمرب من السنة السابقة/أيلول

ريعات الوطنيــة الــيت حتكــم    تعمــل بــيالروس مــن أجــل حتــسني التــش     ٢٠٠٢ومنــذ  - ٣٩٣
 .ختصيص ودفع االستحقاقات

ون ن كـا  ١٨ الـصادر يف     ٧٢٦املرسـوم الرئاسـي رقـم       (إن خمتلف التشريعات املعياريـة       - ٣٩٤
 وقـانون مجهوريـة     “بشأن حساب االستحقاقات االجتماعية   ” واملعنون   ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

بـــشأن تعـــديل قـــانون ”ن  واملعنـــو٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول٢٨بـــيالروس الـــصادر يف 
قـد  ) “‘بشأن مساعدة الدولة لألسر املربية لألطقـال واإلضـافة إليـه     ’مجهورية بيالروس املعنون    

 اعُتمدت لزيادة حجـم املـدفوعات لفئـات معينـة مـن املـتلقني، وختـصيص بعـض االسـتحقاقات             
ر تـريب   ألسر مل تكن هلا سابقا تلك احلقوق، وحتسني اإلجراءات لتخصيص االستحقاقات ألس           

 .لألسر الكبرية وذات الوالد الوحيد أطفاال ذوي إعاقة، وأيضا

إن الزيــادة يف حجــم اســتحقاق املبلــغ اإلمجــايل فيمــا يتعلــق بــوالدة الطفــل األول مــن   - ٣٩٥
وحدتني إىل مخس وحدات من احلد األدىن من امليزانيـة الكفافيـة، وبـوالدة الطفـل الثـاين ومـن                    

املرسوم الرئاسـي رقـم     (دات من احلد األدىن من امليزانية الكفافية        يليه من األطفال إىل سبع وح     



CEDAW/C/BLR/7
 

72 10-28867 
 

بشأن زيادة الدعم العام لألسر عنـد والدة        ” املعنون   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٨ الصادر يف    ٢٦٨
 .ملقدم إىل األسر من ِقبل الدولة تشكل تدبريا هاما يف الدعم املادي ا“األطفال

ــشرعيني،  يــنص القــانون علــى مكمــالت الســتحقاق   - ٣٩٦ ذا ُســجلت إات األطفــال غــري ال
معلومات عن أب الطفل يف كتاب تـسجيل الـوالدات بنـاء علـى طلـب األم؛ واألطفـال الـذين                     
تبناهم أشخاص وحيدون، أو أطفال رباهم والد واحـد، أو أطفـال حتـت الوصـاية أو الرعايـة،                   

ــد ــة الطفــل، أو يف حــاالت أخــرى حمــددة يف  /ون آخــر/إذا رفــض وال  تــشريعات ون دفــع إعال
مجهورية بيالروس، حيث تستحيل استعادة إعالة الطفـل؛ واألطفـال املعـوقني دون سـن الثامنـة         
عشرة ُربوا يف أسرة؛ وأطفال والد خيدم يف القوات املسلحة لفترة حمددة أو موظـف عـسكري                 
مبتدئ؛ وأطفال أشخاص يف سن التجنيد الذين ُيدعون إىل اخلدمـة العـسكرية يف حالـة التعبئـة                  
نتيجة عن نشوب احلرب أو سبب خاص ما؛ وأطفال أفراد القوات االحتياطية الـذين يقومـون                

 .اخلدمة الفعلية أو جيري تدريبهمب

 الــــصادر يف ٩٥ قــــضى املرســــوم الرئاســــي رقــــم    ٢٠٠٦فربايــــر /ومنــــذ شــــباط  - ٣٩٧
 بشأن تعزيز الدعم لألسـر ذات األوالد الـذين تقـل سـنهم            ” واملعنون   ٢٠٠٦ فرباير/شباط ١٤

 على االختالفات يف حجم االسـتحقاقات لرعايـة طفـل مـا تقـل سـنه عـن                   “عن ثالث سنوات  
ونتيجة عـن ذلـك، فـإن املـرأة غـري العاملـة تقـف اآلن               . لفئات خمتلفة من املتلقني    ثالث سنوات 

 من احلد األدىن مـن امليزانيـة   املائة يف ٦٥على قدم املساواة مع املرأة العاملة وحتق هلا إعانة تبلغ    
 .لكفافيةا

 املتخـذ مـن ِقبـل جملـس وزراء مجهوريـة بـيالروس والـصادر يف                ١١٧٤إن القرار رقم     - ٣٩٨
 “ عــن والدة تــوائمبــشأن دفــع التعــويض املــايل لألســر ” واملعنــون ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٢١

مبقتضى القـرار ُيـدفع     . يسعى إىل تعزيز احلماية االجتماعية من ِقبل الدولة لألسر لوالدة التوائم          
عويض مايل مبقدار وحدتني من احلد األدىن من امليزانية الكفافية عن كل طفل توأم، بدال مـن                 ت

 .استحقاق سابق يف جمموعة من الضرورات األساسية للطفل

مــارس / آذار١ املتخــذ مــن ِقبــل جملــس الــوزراء واملــؤرخ   ٢٧١مبقتــضى القــرار رقــم   - ٣٩٩
كمـا ُعـدِّل     (“ل السنتني األوليني من احلياة    بشأن توفري الغذاء لألطفال خال    ” واملعنون   ٢٠٠٧
 ١٠٠، فإن األسر اليت ال يتجاوز متوسط الدخل الشهري للفـرد مـن األسـرة املعيـشية                  )وكُّمل

 من متوسط احلد األدىن مـن امليزانيـة الكفافيـة للفـرد خـالل الـربعني األخرييـن حيـق هلـا                    املائةيف  
وبتوسيع نطـاق معـايري األهليـة       . ألوليني من حياهتم  توفري الغذاء اجملاين لألطفال خالل السنتني ا      

زادت  وإلغاء مبدأ فئات املـتلقني لتـوفري الوجبـات باجملـان لألطفـال الـذين هـم دون سـن الثالثـة           
 .بيالروس زيادة كبرية عدد املتلقني هلذا النوع من املساعدة االجتماعية من ِقبل الدولة
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ــش    - ٤٠٠ ــة يف ت ــة والطفول ــة األموم ــة محاي ــز خمتلــف   وبغي ــيالروس مت تعزي ريعات العمــل يف ب
ــضمانات املتعلقــة بالعمالــة والفــصل وحتــسني ظــروف العمــل للمــرأة احلامــل واملــرأة ذات          ال

النـساء العـامالت    ( يوما تقومييـا قبـل الـوالدة         ٧٠ُتمَنح املرأة العاملة إجازة والدة من       . األطفال
يف ( يومـا بعـد الـوالدة        ٥٦و  ) ا يومـ  ٩٠يف مناطق وجماالت ذات تلوث إشعاعي حيصلن علـى          

بـأجر مـدفوع خـالل هـذه الفتـرة      )  يومـا ٧٠ -حالة الوالدة العسرية أو والدة طفلني أو أكثـر         
 .من االستحقاقات مبوجب تأمني الدولة االجتماعي

ــك، أن ُتمــنح        - ٤٠١ ــها، إذا رغبــت يف ذل ــة، ميكن ــة، بقطــع النظــر عــن األقدمي ــرأة العامل امل
زة الوالدة، لرعاية طفلها أو طفلتها حىت يبلـغ أو تبلـغ سـن الثالثـة، بـأجر                  إجازة، بعد هناية إجا   

وهــذه اإلجــازة ميكــن أن  . مــدفوع خــالل هــذه الفتــرة مــن االســتحقاق الــشهري مــن الدولــة   
إن إجـازة رعايـة الطفـل حـىت يبلـغ      . تستعملها املرأة على حنو كامل أو يف أجزاء مـن أي طـول    

ألب عامـل أو أقـارب آخـرين يقومـون فعـال برعايـة الطفـل،                الطفل سن الثالثة ميكن أن ُتمـنح        
 .بدال من منحها لألم أو، حيث ُحدِّدت الوصاية، للوصي

وتشمل وسائل أخرى للمـساعدة املاديـة لألسـر ذات األطفـال االمتيـازات الـضريبية،                 - ٤٠٢
م وختفيضات الرسوم على خدمات املؤسسات قبـل التعلـيم املدرسـي، وتكلفـة الكتـب واللـواز                

وتكـاليف العقـاقري     املدرسية، وتكلفة األغذية لألطفال يف مؤسسات ما قبـل التعلـيم املدرسـي،            
وبالتايل، تقدم جلميـع األطفـال دون سـن الثالثـة           . والنقل العام؛ ومكمالت استحقاقات البطالة    

ائل العقاقري جمانا بوصفة طبية وأدوية باجملان، وحيق للذين دون سن السابعة الـسفر باجملـان بوسـ                
 .النقل يف املدينة والضواحي، باستثناء سيارات األجرة

 واملعنـون   ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ الـصادر يف     ٦٣٨املرسوم الرئاسي رقـم      - ٤٠٣
 يـــسعى إىل حتقيـــق الوضـــع األمثـــل لنظـــام  “بـــشأن بعـــض التـــدابري لـــدعم الدولـــة للـــسكان ”

 املائـة  يف   ١٠٠ األهليـة للمـساعدة إىل       َوسَّع املرسوم توسيعا كبريا نطاق معـايري       .االستحقاقات
مـــن املتوســـط األعلـــى للحـــد األدىن مـــن ميزانيـــة الكفـــاف للفـــرد خـــالل الـــربعني املاضـــيني    

 مـن احلـد األدىن مـن امليزانيـة الكفافيـة            املائـة  يف   ١٢٠وإىل   لالستحقاقات االجتماعيـة الـشهرية    
ــة  ــة اإلمجاليـ ــتحقاقات االجتماعيـ ــات  . لالسـ ــتعمال فئـ ــضا اسـ ــل أيـ ــد  وأزيـ ــستفيدين لتحديـ  املـ

 . االستحقاق

 .حتصل األسر املنخفضة الدخل أيضا على إعانات اإلسكان غري النقدية - ٤٠٤

ــة األســر    ٢٠٠٧يف  - ٤٠٥  كــان املتلقــون الرئيــسيون للمــساعدة االجتماعيــة مــن ِقبــل الدول
مجيـع   مـن    املائـة  يف   ٨١,٩أو  ،  ٤٨ ٥٠٠ الكبرية وأسر الوالد الوحيـد، الـيت بلـغ عـدد أفرادهـا            

 .املتلقني
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 مـن متلقـي     املائـة  يف   ٠,٥األسر ذات األطفال املعوقني حىت سن الثامنة عـشرة بلغـت             - ٤٠٦
 ). نسمة٢٨٦جمموعهم  (٢٠٠٧املساعدة املستهدفة يف 

إن حتــسني نظــام اخلــدمات االجتماعيــة هــو أحــد املكونــات الرئيــسية الــسريعة النمــو     - ٤٠٧
 .لسياسة البلد االجتماعية

 واملعنـون   ٢٠٠٣مـايو   / أيـار  ٣٠ املتخـذ مـن ِقبـل جملـس الـوزراء يف             ٧٢٤ار رقم   القر - ٤٠٨
ــسكان مجهو      ” ــة ل ــة للخــدمات االجتماعي ــايري الدول ــام ملع ــدابري الســتحداث نظ ــشأن الت ــة ب ري

 أدى إىل إنشاء وتطوير شبكة من مـستوصفات اخلـدمات االجتماعيـة ممثلـة يف كـل             “بيالروس
ــة للخــدم   ــة مبراكــز حملي ــة مقاطعــة إداري ــغ جمموعهــا (ات االجتماعي ويف ).  مــستوصفا١٥٦ يبل

مواطن يف حاالت عسرية مسجلني يف تلـك         ١ ٦٠٨ ٠٠٠  كان ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ١
 .املراكز

بغية حتسني اخلدمات االجتماعية، جيري على حنو منتظم تطوير بنية مراكـز اخلـدمات               - ٤٠٩
ــة  ــة اإلقليمي ــا يف . االجتماعي ــشاملة للوحــدات    ازداد عــدد٢٠٠٧عموم ــة ال  الوحــدات البنيوي

 .٧١٠ إىل ٦٥٦الفرعية لتلك املراكز من 

ترمي هذه العملية إىل تيسري أنشطة الربنـامج املعـين باسـتحداث شـبكة مـن اخلـدمات                   - ٤١٠
 الذي اختـذه جملـس     ١٢٢٩أقره القرار رقم     (٢٠١٠االجتماعية وبتحقيق فعاليتها املثلى حبلول      

 ).٢٠٠٧بتمرب س/ أيلول٢٨الوزراء يف 

مـــن اجلـــدير باملالحظـــة أنـــه يف الـــسنوات القليلـــة املاضـــية، وكمؤشـــر علـــى فعاليـــة     - ٤١١
السياسات االجتماعية للدولة، حدث هبوط مطرد يف عـدد املـواطنني ذوي الـدخول الـيت تقـل                  

 مـن الـسكان دخـول       املائة يف   ٣٠,٥ كانت لـ    ٢٠٠٢يف  . عن احلد األدىن من ميزانية الكفاف     
وهبطـت نـسبة    . املائة يف   ٧,٧ بلغت النسبة    ٢٠٠٧ األدىن من ميزانية الكفاف، ويف       دون احلد 

األسر املعيشية الفقرية ذات األطفال وذات دخول متاحة دون مستوى ميزانيـة الكفـاف للفـرد                
 .٢٠٠٧ يف املائة يف ٩,٧ إىل ٢٠٠٢ يف املائة يف ٣٦الواحد من 

 مجهوريـــة بـــيالروس هـــي الرفاهـــة    إن إحـــدى أولويـــات الـــسياسة االجتماعيـــة يف    - ٤١٢
 .االجتماعية للمسنني، مبن يف ذلك املسنات

وبغية حتـسني حالـة هـذه الفئـة مـن املـواطنني، اعُتِمـدت خمتلـف الـربامج، مبـا يف ذلـك                   - ٤١٣
الربنــامج الــشامل اجلمهــوري للــدعم االجتمــاعي للمــسنني واحملــاربني القــدماء واألشــخاص         

 الــذي اختــذه ١٤٨٨الــذي أقــره القــرار رقــم  (٢٠١٠-٢٠٠٦املــصابني بــاحلروب للفتــرة مــن 
والربنــامج الــشامل لتحــسني املــساعدة  ) ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٩جملــس الــوزراء يف 



CEDAW/C/BLR/7  
 

10-28867 75 
 

أقــّره القــرار  (٢٠١٠يف مجهوريــة بــيالروس حبلــول  االجتماعيــة للمــواطنني املــسنني الوحيــدين
 ).٢٠٠٤يوليه / متوز١٣الذي اختذه جملس الوزراء يف  ٨٥٥ رقم

القانونيـة وتعزيـز    - ترمي أنشطة هـذه الـربامج إىل تنـاول مـسائل احلمايـة االجتماعيـة        - ٤١٤
الصحة واملشاركة يف العمل املناسب والدعم االجتماعي املستهدف وتطوير البنية التحتيـة الـيت              

مج وُوضـعت واعُتمـدت بـرا     . توفر اخلدمات االجتماعية للمحاربني القدماء واملعوقني واملسنني      
 .إقليمية مماثلة على طراز الربنامج اجلمهوري

مــن أجــل املــسنني احملتــاجني اضــطُلع مبختلــف األنــشطة لتقــدمي املــساعدة االجتماعيــة    - ٤١٥
ــاء مبختلـــف االســـتحقاقات والـــضمان االجتمـــاعي،    الفعالـــة واخلـــدمات االجتماعيـــة، ولإليفـ

هم، وتعزيـز نوعيـة الرعايـة    وحتسني ظروف اإلسكان، وملد خطـوط اهلـاتف إىل منـازهلم وشـقق            
الطبية واملصحات والعالج باملنتجعات وتوفري وسائل النقل اخلـاص وغريهـا مـن وسـائل إعـادة             

 .التأهيل االجتماعي، وتقدمي أنواع إضافية من اخلدمات

واخلـــدمات األكثـــر طلبـــا عليهـــا هـــي اخلـــدمات الـــيت تقـــدمها وكـــاالت املـــساعدة     - ٤١٦
مــواطن مــسن   ٧٩ ٠٠٠ا، ُتقــدم تلــك املــساعدة إىل أكثــر مــن    حاليــ. االجتماعيــة يف املــرتل 

وللمـواطنني الـذين ال يـستطيعون العـيش علـى           .  يعيشون يف القـرى    املائة يف   ٧٠ومعوق، منهم   
مـواطن   ١ ٤٠٠  سـاعة لــ  ٢٤ فرعا، توفر اإلقامـة املرتليـة مـدة    ٤٢حنو مستقل أنشأت املراكز    

 .وشخص معوق

ــدمي    - ٤١٧ ــا تق ــل      وحتــاول املراكــز دوم ــن قبي ــة، م ــن اخلــدمات االجتماعي ــدة م ــواع جدي أن
خدمات التمريض والنقل وخدمات أخرى للرعاية االجتماعية مرة واحدة، مبا يف ذلـك بعـض               

ــدفع   ــاء ال ــة لق ــستهدفة     . اخلــدمات املقدم ــة واملــساعدة امل ــة االجتماعي ــدأ العدال وذلــك يعــزز مب
 . القدرات السُّوقية للمراكزويساعد يف احلصول على موارد إضافية يف امليزانية لتعزيز

لقــد جعلــت املــوارد املقدمــة مــن الــسلطات واملؤســسات التنفيذيــة احملليــة مــن املمكــن  - ٤١٨
افتتاح سبعة من مرافق اإلقامـة الداخليـة الـصغرية املـصممة إليـواء مـواطنني مـسنني وأشـخاص                    

 .ال يتجاوز عددهم اخلمسني معوقني
  

  االئتماناتاحلق يف احلصول على القروض و  )ب(    
ال شيء يف بيالروس مينع املرأة من احلصول علـى ائتمانـات أو قـروض مـصرفية علـى                    - ٤١٩

وبنـشوء أشـكال جديـدة مـن العالقـات االقتـصادية، الـذي              . نفس أساس حصول الرجل عليها    
أتاح لألفراد فرصا أكثر لتحقيق إمكاهنم عن طريق األنـشطة التجاريـة، مـن الطبيعـي واملنطقـي                  



CEDAW/C/BLR/7
 

76 10-28867 
 

 أصبحت املرأة يف بيالروس نشيطة يف إنشاء وتشغيل كيانات اقتصادية مبركـز تنظيمـي     متاما أن 
 .وقانوين وبشكل للملكية خمتلفني اختالفا أساسيا

وتويل بـيالروس األمهيـة الكـبرية إلنـشاء األعمـال التجاريـة الـصغرية الـيت تـؤدي دورا             - ٤٢٠
 البيئـة التنافـسية، وحتقـق قـدرا أكـرب مـن             االقتصادية وتعـزز تنميـة     - هاما يف التنمية االجتماعية   

إنتاج الـسلع االسـتهالكية، وجمموعـة أكـرب مـن اخلـدمات وتوجـد فـرص عمـل جديـدة وقـدرا                      
 .أكرب من االستقرار يف االقتصاد

يف . إن نطــاق األعمـــال الــصغرية يـــشمل مجيــع قطاعـــات وجمــاالت النـــشاط تقريبـــا     - ٤٢١
 ٣٩,٦ -ة يف التجارة وخـدمات تقـدمي الطعـام           كان العدد األكرب من األعمال الصغري      ٢٠٠٧

 .املائة يف ٥,٩ -، والنقل املائة يف ١٢,١ -، والتشييد املائة يف ٢٣,٦ -، والصناعة املائةيف 

-٦٨٥نــشأ نظــام دعــم الدولــة لألعمــال التجاريــة الــصغرية بعــد إقــرار القــانون رقــم   - ٤٢٢
بـشأن دعـم    ” املعنـون    ١٩٩٦توبر  أك/ تشرين األول  ١٦الثالث عشر يف مجهورية بيالروس يف       

 ُوضـع وُنفــذ برنـامج ســنوي   ١٩٩٧ومنـذ  . “الدولـة لألعمـال التجاريــة الـصغرية يف بــيالروس   
 .لدعم الدولة لألعمال التجارية الصغرية

بغية محاية احلقوق واملصاحل املشروعة للناس املنخـرطني يف أنـشطة املـشاريع، وتوسـيع       - ٤٢٣
ع رئـيس مجهوريـة بـيالروس علـى          اقتـصادي مـوات، وقّـ      سوق السلع واخلـدمات وخلـق منـاخ       

بـشأن التـدابري امللحـة لــدعم    ” واملعنـون  ٢٠٠٥مـارس  / آذار٢٤ الـصادر يف  ٤٨املرسـوم رقـم   
بـشأن  ” واملعنـون  ٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ١٨ الصادر يف    ٢٨٥ واملرسوم رقم    “تنظيم املشاريع 

 .“بري لتنظيم أنشطة إنشاء املشاريعبعض التدا

إدارة تنظـيم   :  نظام موحد للدعم ملنظمي املشاريع، ويعمل النظـام بالبنيـة التاليـة            أنشئ - ٤٢٤
املشاريع التابعة لوزارة االقتـصاد تـشكل هيئـة حكوميـة مـسؤولة عـن حتقيـق سياسـة الدولـة يف                      
دعــم تنظــيم املــشاريع، والــصندوق البيالروســي للــدعم املــايل ملنظمــي املــشاريع، واملؤســسات    

للدعم املـايل ملنظمـي املـشاريع، واملؤسـسات احملليـة املقدمـة للـدعم يف املنـاطق                  اإلقليمية املقدمة   
، وأيـضا املنظمـات غـري    )مراكز الـدعم لألعمـال التجاريـة، وحماضـن العمـل التجـاري الـصغري            (

 .الساعية إىل حتقيق الربح ملنظمي املشاريع

 بــيالروس لــسنة  إن برنــامج دعــم الدولــة لألعمــال التجاريــة الــصغرية يف مجهوريــة       - ٤٢٥
) ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ٢٨ الذي اختذه جملس الوزراء يف       ٢٦٤الذي أقره القرار رقم      (٢٠٠٧

يسعى إىل مواصلة تطوير األعمال التجارية الصغرية، وزيادة عدد األعمـال التجاريـة الـصغرية،               
ضا األمـوال  إن املـوارد مـن امليزانيـة الوطنيـة وامليزانيـات احملليـة، وأيـ         . جديدة وإجياد فرص عمل  

من املصارف، قد ُحددت لتمويل أنشطة الربنامج الذي يـشمل الـدعم املـايل ملنظمـي املـشاريع                  



CEDAW/C/BLR/7  
 

10-28867 77 
 

عــن طريــق دعــم املــشاريع االســتثمارية وتــوفري املــوارد واألصــول التمويليــة عــن طريــق التــأجري  
 .التمويلي وأنواع أخرى من الدعم التمويلي

ــي    - ٤٢٦ ــصغر يف ب ــالغ ال ــُدما يف    إن نظــام االئتمــان الب ــة واســعة قُ الروس خطــا خطــوة نوعي
، حينمــا بــدأ املــصرف األورويب لإلنــشاء والــتعمري بتقــدمي أمــوال للمــصارف    ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 .البيالروسية لتمويل األعمال التجارية الصغرية

وفقــا للمــصارف البيالروســية، الــيت تتــصرف بوصــفها جهــات وكيلــة لتطــوير خــط      - ٤٢٧
 املائــة يف ٣٠ف األورويب لإلنــشاء والــتعمري، كانــت مــؤخرا  االئتمــان االســتثماري مــن املــصر 

تقريبا من الزبائن الساعني إىل احلصول على قروض على األمد الطويل نـساء يعملـن بوصـفهن                 
 .منظِّمات للمشاريع على حنو فردي

إن بعــض أنــواع الــدعم املــايل املقدمــة إىل منظمــات املــشاريع تــشمل أمــواال لتطــوير      - ٤٢٨
عــدات، وضــمانات القــروض، وإنــشاء نظــام لكفالــة خمــاطر االســتثمار يف األعمــال  اســتئجار امل

التجارية الصغرية، وخصوصا إنشاء صناديق ضمان االئتمان لألعمـال التجاريـة الـصغرية، الـيت               
 .هي غري متاحة يف بيالروس

  إىل مبــادرات٢٠٠٧ومبقتــضى برنــامج الدولــة للعمالــة قُــدمت املــساعدة املاليــة لعــام   - ٤٢٩
 ). من كل مقادير القروض واملنح املتلقاةاملائة يف ٤٥,٧(مرأة  ١ ٣٠٠ األعمال التجارية لـ

  
  املشاركة يف احلياة الثقافية ويف الرياضة  )ج(    

املعنــون ) ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٨كمــا ُعــّدل يف  (١٩٩١يونيــه / حزيــران٤يف قــانون  - ٤٣٠
ــيالروس ” ــة ب ــة يف مجهوري  حقــوق وواجبــات املــواطنني يف  ٢٠  إىل١٥ توضــح املــواد  “الثقاف

 .جمال الثقافة

ــيالروس      - ٤٣١ ــواطين ب ــة حــق م ــضمن الدول ــساء  -ت ــاة  - رجــاال ون ــشاركة يف احلي  يف امل
ومعرفــة قــيم الثقافــة الوطنيــة والعامليــة وتنــهض بوضــع شــبكة مــن املؤســسات الثقافيــة     الثقافيــة

 .والتعليمية

ــيالروس - ٤٣٢ ــة عامــــــة و   ٣ ٩٨٦ يف بــــ ــا و  مت١٤٥مكتبــــ  دارا للــــــسينما ١٤٠حفــــ
ل الوصـول إليهـا لـدى مجيـع         مسرحا، توفر السياق املؤسسي لإلبداع الثقايف وتتوفر سـب         ٣٠ و

 .السكان

حتــدد بــيالروس علــى حنــو منــتظم أنــشطة فنيــة ومجاليــة يف تعلــيم األطفــال والــشباب،   - ٤٣٣
ــرقص والعمــل املــسرحي      ــا هلــذا الغــرض تنــشئ مــدارس املوســيقى والفــن وال  واحلــرف وحتقيق

وباإلضــافة إىل تــوفري هــذه املؤســسات لــسياق للتعلــيم فــإن هلــا نــشاطا يف األحــداث  . املدرســية
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ــة        ــات الوطني ــا يف احلفــالت املوســيقية واملهرجان ــشارك طالهب ــة، وي ــشطة التعليمي ــة واألن الثقافي
 .والدولية واحلفالت املسرحية

ــك      - ٤٣٤ ــن يف ذل ــشباب، مب ــراغ لل ــت الف ــواد لتنظــيم وق ــشأ ن ــن،   وُتن ــواة الف  جمموعــات ه
 .ودورات احملاضرات عن خمتلف املواضيع األكادميية واستوديوهات األعمال املسرحية

ويــنظم باســتمرار األداء املــسرحي واحلفــالت املوســيقية وبــرامج املناقــشة يف وســائط    - ٤٣٥
نـاء  اإلعالم والعروض املسرحية يف اهلواء الطلـق وبـرامج التـسلية ومعـارض الفـن ومباريـات الغ                  

 .واجلمال

بــشأن ” املعنــون ١٩٩٣يونيــه / حزيــران١٨إن خمتلــف القــوانني، مبــا يف ذلــك قــانون  - ٤٣٦
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٩، كمـا عدلـه القـانون الـصادر يف     “الثقافة البدنية واأللعاب الرياضـية   

بـشأن  ” واملعنـون    ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٩خ الـصادر يف     -٢٠٦، والقانون رقـم     ٢٠٠٣
برنـامج الدولـة    ”  و “ واإلضـافة إليـه    ‘بـشأن الـسياحة   ’ل قانون مجهورية بيالروس املعنـون       تعدي

الـذي   (“٢٠٠٦-٢٠٠٣لتنمية الثقافة البدنية واأللعاب الرياضية يف مجهورية بيالروس للفترة          
ــاير / كــانون الثــاين١٦ املتخــذ مــن قبــل جملــس الــوزراء يف   ٢٥٤أقــره القــرار رقــم   ) ٢٠٠٣ين
ــة  ــرة    وبرنــامج الدول ــيالروس للفت ــة ب ــه مجهوري ــة الــسياحة الــذي اعتمدت  ٢٠١٠-٢٠٠٦لتنمي

ــره القــرار رقــم   ( ــوزراء يف   ١٧٩٦الــذي أق ديــسمرب / كــانون االول٢١ الــذي اختــذه جملــس ال
، ركزت على اسـتعمال الثقافـة البدنيـة والرياضـة والـسياحة ملـصلحة الفـرد واجملتمـع،                   )٢٠٠٧

لثقافة البدنيـة واأللعـاب الرياضـية الـشعبية يف نظـام            وال سيما األطفال والطالب، وعلى تنظيم ا      
 .الدولة للتعليم

تـــضمن القـــوانني وتكفـــل املـــساواة يف احلقـــوق وتكـــافؤ الفـــرص يف الثقافـــة البدنيـــة   - ٤٣٧
جيــري إعمــال هــذه احلقــوق عــن طريــق نظــام  . والرياضــة للبنــات واألوالد، وللنــساء والرجــال

لألطفـال والـشباب والرابطـات      األلعـاب الرياضـية  الدولة لريـاض األطفـال واملـدارس ومـدارس      
الطوعية للياقة البدنية واأللعاب الرياضـية للمـواطنني يف املـرتل واملدرسـة وحمـل العمـل وأمـاكن               
االستراحة واالستجمام، وأيضا عن طريق مؤسـسات وأعمـال جتاريـة تـوفر اخلـدمات املـدفوع                 

 .عنها يف جمال اللياقة البدنية

 هبـوا للركـوب يف األلعـاب الرياضـية     ٤٠ ملعبـا و  ٢٣٠ يوجد أكثـر مـن      يف بيالروس  - ٤٣٨
 بركـة صــغرية يف  ٦٥٠وأكثـر مــن   قاعــة ملمارسـة الرياضــة  ٦ ٥٠٠  بركـة للـسباحة و  ٢٣٥ و

مؤسسات ما قبل التعليم املدرسي، وأيضا قواعد التدريب لأللعاب األوملبيـة وقاعـات األلعـاب        
إن تـوفر  . ملعب عـام  ١٠ ٠٠٠ دة األغراض وأكثر من   الرياضية والتنس وحلقات اجلليد املتعد    
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سبل الوصول إىل األلعـاب الرياضـية ومرافـق األلعـاب الرياضـية مـن ِقبـل مجيـع فئـات الـسكان                     
 .مضمون دون أي متييز

  
  املرأة الريفية -  ١٤املادة     
 حالة املرأة الريفية  )١(    

عاملة الريفية اليت ال توظـف يف       تشكل النساء وما يزلن يشكلن جزءا هاما من القوة ال          - ٤٣٩
فقـط ولكنـها توظـف أيـضا يف         ) اخلـدمات وأسـلوب احليـاة والتعلـيم       (قطاعات األنثى التقليدية    

 .القطاعات الرئيسية للزراعة وتربية احليوانات والفالحة

. تؤثر األحوال االجتماعية واملعيـشية وظـروف العمـل يف العمـر املتوقـع ألهـل الريـف                  - ٤٤٠
وكـان العمـر    .  مـن الـسنني    ٧٦,٢ للنـساء    ٢٠٠٧ان العمر املتوقع عنـد الـوالدة يف         وبالتايل، ك 

 من السنني من ذلك للمـرأة الـيت تعـيش يف املنـاطق              ٣,٢املتوقع للمرأة يف املناطق الريفية أقل بـ        
 .احلضرية

ــسكان الريــف هــبط مــن      - ٤٤١ ــات اخلــام ل ــة يف ٢٤,١إن معــدل الوفي  إىل ٢٠٠٢ يف املائ
 .٢٠٠٧ يف ئةاملا يف ٢٢,٦

يف بيالروس تتجه تدفقات اهلجرة الداخلية علـى حنـو رئيـسي مـن املنـاطق الريفيـة إىل                    - ٤٤٢
ــاطق احلــضرية  ــد أن . املن ــة يف ٦٠بي ــة مــن    املائ ــاطق الريفي ــشون يف املن ــذين يعي ــسكان ال  مــن ال

 .مرأة ١ ٤٠٠ ٠٠٠ الريف هو موطن لـ. الشباب، وأغلبهم من النساء

ــة يف ٤٠مــرأة، أو  ١٧٩ ٤٠٠  الزراعــة عملــت يف٢٠٠٧يف  - ٤٤٣  مــن إمجــايل عــدد  املائ
 .بيد أن عدد النساء يف ذلك القطاع ما يزال يف هبوط. أولئك العمال

  
  ٧اجلدول 

  عدد النساء العامالت يف الزراعة
  
  النسبة املئوية جلميع العاملني يف القطاع  آالف األشخاص  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 ٥٢,٨ ٥٢,٧ ٥٢,٩ ١٧٩,٦ ٢ ١٤٢,٠ ٢ ١١٢,٦ ٢  موعاجمل

 ٤٠,٠ ٣٩,٣ ٣٩,١ ١٧٩,٤ ١٨٢,٣ ١٨٤,١  الذين يعملون يف الزراعة
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ــع        - ٤٤٤ ــستوى متوســط أجــور مجي ــا م ــساوي تقريب ــة ت ــامالت يف الزراع ــساء الع أجــور الن
لــى وللنــساء العــامالت بوصــفهن ُمــشغِّالت آالت حلــب البقــر أجــور أع . العــاملني يف الزراعــة

 . املائة يف ٤٠بنسبة 
  

  ٨اجلدول 
بـآالف  (متوسط األجر االمسي احملسوب للعاملني مصنف حسب اجلنس وقطـاع االقتـصاد      

  )الروبالت
  

  أجور النساء بوصفها نسبة مئوية  من أجور الرجال    ٢٠٠٧    ٢٠٠٦    ٢٠٠٠  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  الرجال  النساء  الرجال  النساء  الرجال  النساء  

 ٧٨,٤ ٧٩,٩ ٨١,٠ ٨٨٦,٥ ٦٩٤,٨ ٧٣٨,٠ ٥٨٩,٥ ٩٧,٢ ٧٨,٧  موعاجمل

 ٩٨,٤ ١٠٢,١ ٩٤,٠ ٤٥٨,٠ ٤٥٠,٧ ٣٧٥,٢ ٣٨٣,٠ ٥٢,٢ ٤٩,١  العاملون يف الزراعة
    

إن نـسبة الـسكان   .  اخنفضت حدة الفقر يف املناطق الريفيـة مـن بـيالروس     ٢٠٠٢منذ   - ٤٤٥
 بلغـت   ٢٠٠٧ىن من امليزانيـة الكفافيـة يف        يف املناطق الريفية بدخل تصريف للفرد دون احلد األد        

ــة  يف ١٢,٤ ـــ (املائ ــة ب ــة يف ٣٥,١مقارن ، بينمــا بلغــت يف املــدن والبلــدات يف  )٢٠٠٢ يف املائ
ــة يف ٢٨,٤ - ٢٠٠٢يف  (املائــة يف ٥,٦ - ٢٠٠٧ إن اإلنتــاج الزراعــي علــى املــزارع  ). املائ

اطق الــضواحي واملنــاطق اخلاصــة للمقــيمني يف الريــف وِقطَــع أرض علــى شــكل حــدائق يف منــ  
 .احلضرية للمقيمني يف املدينة ما انفك يؤثر يف املستوى املعيشي

  
  ٩اجلدول 

ــسنة، بالنــسبة  (نــسبة اُألســر املعيــشية ذات قطــع األرض علــى شــكل حــدائق     ــة ال يف بداي
  )على أساس دراسة انتقائية لألسر املعيشية) (املئوية

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

 ٥٩,٣ ٥٨,٥ ٦٠,٣ ٦٠,٦ ٦٢,١ ٦٣,٤٦٠,٣  مجيع األسر املعيشية

 ٤١,٨ ٤١,٣ ٤٣,١ ٤٢,٥ ٤٥,١ ٤٣,٨ ٤٧,٩  مناطق حضرية وضواح

 ٩٣,٨ ٩٣,٣ ٩٣,٩ ٩٦,١ ٩٥,٢ ٩٥,١ ٩٤,٩  املستوطنات الريفية
    

إن اإلنتــاج مــن هــذه القطــع علــى شــكل احلــدائق هــو علــى حنــو رئيــسي لالســتهالك    - ٤٤٦
، ولكنــه يــساعد أيــضا األقــارب واألصــدقاء أو ينقــل إىل الــسوق       )املائــة يف ٩٤(الشخــصي 

 ).املائة يف ٦(
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  ١٠اجلدول 
علـى  () بالنـسبة املئويـة   (نسبة الدخل املشتق من احلدائق السوقية اخلاصة إىل إمجايل الدخل           

  )أساس دراسة انتقائية لألسر املعيشية
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

 ٥,٨ ٦,٢ ٧,١ ٨,٤ ١٠,١ ١٠,٨  ع األسر املعيشيةمجي

 ٣,٦ ٣,٩ ٤,٤ ٥,٦ ٦,٥ ٦,٩ مناطق حضرية وضواح

 ١١,٨ ١٢,١ ١٤,١ ١٥,٤ ١٩,٢ ٢٠,٤  مناطق ريفية
    

علـى  . مثة بعض االختالل يف تقدمي االستحقاقات االجتماعية رهنـا مبكـان إقامـة املـرء               - ٤٤٧
مجــايل لالســتحقاقات االجتماعيــة املتلقــاة عــن  كــان متوســط املبلــغ اإل٢٠٠٧ســبيل املثــال، يف 

 مـن املـرات ممـا كـان يف املنـاطق الريفيـة، علـى وجـه                  ١,٦األسرة يف املنـاطق احلـضرية أكـرب بــ           
 - ؛ ولتغذية الطفل ورسوم املؤسسات قبل التعليم املدرسـي        ٠,٧٩ أعلى بـ    -للغذاء  : التحديد

ـــ   ــى ب ــاقري ٠,٦٤أعل ــضعف  -؛ وللعق ــسبة ال ــى بن ــ.  أعل ــساعدة   وُيع ــا بامل ــك جزئي وض عــن ذل
على سبيل املثـال، يف املنـاطق الريفيـة كانـت نـسبة األسـر املتلقيـة لتلـك                   . االجتماعية املستهدفة 

املساعدة من العدد اإلمجايل للذين تقدموا بالطلب للحصول عليها أعلـى بنـسبة الـضعفني منـها        
 .يف املناطق احلضرية

  
 برامج العمالة يف القرى) أ( )٢(    

األداة الرئيسية لتنفيذ سياسة الدولة لتعزيز العمالة هي برنامج الدولـة الـسنوي لتعزيـز                - ٤٤٨
علــى أســاس . العمالــة يف مجهوريــة بــيالروس الــذي اعتمــده جملــس وزراء مجهوريــة بــيالروس  

 .برنامج الدولة توضع برامج إقليمية تأخذ يف احلسبان احلالة احمللية

تعزيــز العمالــة ولكفالــة متتــع املــواطنني باحلمايــة املناســبة،  بغيــة تنفيــذ سياســة الدولــة ل  - ٤٤٩
أنشئت خمتلف هيئات العمل والعمالة والرعاية االجتماعية، تنظم عملَهـا وتقـوده وزارة العمـل               

 الــسلطات التنفيذيــة واإلداريــة احملليــة تــشمل بنيــة. ة يف مجهوريــة بــيالروسوالرعايــة االجتماعيــ
 اللجنـة   - والعمالـة والرعايـة االجتماعيـة، ويف مدينـة منـسك             املناظرة سلطات العمل اإلقليمـي    

 .املعنية بالعمل والعمالة والرعاية االجتماعية التابعة للجنة التنفيذية ملدينة منسك

مبقتضى برنـامج الدولـة لتعزيـز العمالـة، جيـري تنفيـذ التـدابري التاليـة الراميـة إىل تقـدمي                   - ٤٥٠
 : النساء الريفيات، يف العثور على العملاملساعدة إىل النساء، مبن يف ذلك
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العروض التخصـصية للوظـائف الـشاغرة، مـع التأكيـد الغالـب علـى اسـتعمال األيـدي                -  
 العاملة النسائية؛

وضع تركيز رئيسي علـى التـدريب املهـين لألمهـات العـاطالت الالئـي مل يعملـن وقتـا                  -  
االت ميكـن فيهـا أن يقمـن        طويال بسبب قيامهن برعاية األطفال، مع التأكيـد علـى جمـ           

 بالعمل للحساب اخلاص وأن يعملن يف املرتل؛

القيام على سبيل األولوية بتخصيص قروض امليزانية من صندوق الـضمان االجتمـاعي               -  
ــة بــيالروس إىل أربــاب العمــل الــذين     ــة االجتماعيــة يف مجهوري لــوزارة العمــل والرعاي

 يوجدون فرص العمل لتوظيف النساء؛

يــد أربــاب العمــل بقــوانني العمــل يف توظيــف وفــصل النــساء ذوات األطفــال  رصــد تق  -  
 .دون سن الثالثة

ُيستعمل على نطاق واسع نظام حلصص الوظائف لتعزيز عمالـة الفئـات الـضعيفة مـن               - ٤٥١
املواطنني، ويف املقام األول النساء الوحيدات، والنساء ذوات األطفال الكـثريين والالئـي يـربني              

 .أو األطفال املعوقني/صر واألطفال القُ

ــة لإلنعــاش والتطــوير الــريفيني للفتــرة    - ٤٥٢ الــذي أقــره  (٢٠١٠-٢٠٠٥إن برنــامج الدول
يـشمل جمموعـة مـن التـدابري        ) ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٢٥ الـصادر يف     ١٥٠املرسوم الرئاسي رقم    

 .الرامية إىل تعزيز عمالة سكان الريف، ومنهم النساء

 : ما يلي٢٠٠٧دولة يف ومن نتائج برنامج ال - ٤٥٣

ـــ   -   ــة، مــستعمال وظــائف     ٢٦ ٧٠٠ وظــائف دائمــة ل ــاطق الريفي شــخص عاطــل يف املن
  من اهلدف السنوي للربنامج؛املائة يف ١٢٧منشأة حديثا وقائمة، ما شكل 

شـخص عاطـل يف املنـاطق الريفيـة          ٥ ٤٠٠ التدريب املهين وإعـادة التـدريب املهـين لــ           -  
  أشخاص يف بلدات زراعية؛٧٠٥، منهم يعيش ) من اهلدفاملائة يف ١٥٠(

ـــ   -   مـــن األشـــخاص العـــاطلني الـــذين يعيـــشون يف   ٢ ٤٠٠ مت العثـــور علـــى وظـــائف لـ
 ؛٢٠٠٦مستوطنات ُحوِّلت إىل بلدات زراعية يف 

 . وظيفة للمقيمني يف الريف٨٠٠باملساعدة املالية من صندوق الدولة للعمالة أنشئت   -  

العمل والعمالـة والرعايـة االجتماعيـة يف مجهوريـة بـيالروس             تلقت هيئات    ٢٠٠٧يف   - ٤٥٤
ــات للمــساعدة مــن   ــاطق     ٤٣٢طلب ــة خاصــة هبــم يف املن  شخــصا عــاطال بتنظــيم أعمــال جتاري

ويف نفـس الوقـت يتلقـى مواطنـون يعيـشون يف بلـدات              . وُدعِّم مجيعهم بقروض ومـنح    . الريفية
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) إعانـة (ن البطالة استحقاقا نقديا     ومستوطنات صغرية ذات مستويات عالية على حنو مستمر م        
 . أضعاف احلد األدىن من امليزانية الكفافية١٠مرة واحدة غري واجب السداد من الدولة يبلغ 

، ٢٠٠٧بلــغ عــدد األشــخاص العــاطلني الــذين يعيــشون يف املنــاطق الريفيــة يف هنايــة     - ٤٥٥
 . شخص٧٠٠ما يشري إىل هبوط بلغ ، ٩ ١٠٠

ى علم بتوفر الوظائف يف القطاع الزراعي للبلد، مبـا يف ذلـك تلـك      إلبقاء اجلمهور عل   - ٤٥٦
اليت تـوفر اإلسـكان، أنـشأت وزارة العمـل والرعايـة االجتماعيـة يف مجهوريـة بـيالروس نظامـا                     

الوظـائف   (“بنك البيانـات لـشواغر الوظـائف علـى نطـاق اجلمهوريـة            ”حموسبا لإلعالم ُيدعى    
 .قوم باستكماله باستمرارعلى موقع شبكة اإلنترنت وت) املتوفرة

  
   احلماية الصحية  )ب(    

الـذي أقـره     (٢٠١٠-٢٠٠٥يدعو برنامج الدولة لإلنعاش والتطـوير الـريفيني للفتـرة            - ٤٥٧
إىل التـدخالت الـصحية إلفـادة       ) ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٥ الصادر يف    ١٠املرسوم الرئاسي رقم    

 .عاية الصحية املاهرةسكان الريف بغية أن يكفل هلم توفر سبل احلصول على الر

داخـل نـصف قطْـر       ُتنشأ على حنو خاص مستوصفات طبية عامة للمرضى اخلـارجيني          - ٤٥٨
 ســاعة ٢٤ كيلــومترا يــؤدي املــساعدون الطبيــون واجبــهم مــدة   ١٥ - كيلــومترات ١٠يبلــغ 

وجيري العمل على تنظـيم مـستوصفات للمرضـى اخلـارجيني تقـدم الرعايـة               . يوميا يف كل منها   
لعامــة علــى طــراز طبيــب العائلــة، تــوفر خــدمات املــستوصفات املتعــددة التخصــصات    الطبيــة ا

ُتجـرى فحـوص إلزاميـة يف       . للمرضى اخلارجيني، وحتل حمل الرعاية الطبية للمرضـى الـداخليني         
املستوصفات جلميع األطفـال والكبـار يف سـن العمـل بغيـة الوقايـة مـن املـرض ورصـد املرضـى                       

 .املصابني بأمراض مزمنة

أطبـاء  (تتنامى اجلهود الرامية إىل تعيني عاملني يف القطاع الـصحي وأطبـاء املقاطعـات                - ٤٥٩
 ١ ٣٠٠ وأطبــاء األســنان بغيــة بلــوغ متوســط طبيــب واحــد لكــل   ) بــاطنيني وأطبــاء األطفــال 
 .شخص يف املناطق الريفية

يت يـديرها  يشمل برنامج الدولة جهودا لتحسني املوارد املادية والسَّوقية للمصحات الـ          - ٤٦٠
 . املوحد لتحسني معاجلة وإعادة تأهيل العاملني يف الزراعة“بيالغروجرافنيتسا”مشروع 

الـيت أقرهـا     (٢٠٠٧-٢٠٠٣إن اخلطة اإلطارية للصحة يف مجهورية بيالروس للفتـرة           - ٤٦١
تعطــي ) ٢٠٠٣أكتــوبر / تــشرين األول٨ الــذي اختــذه جملــس الــوزراء يف  ١٢٧٦القــرار رقــم 
مي خــدمات حلمايــة األمومــة والطفولــة، وتــوفري الرعايــة الطبيــة الوراثيــة، ومحايــة   األولويــة لتقــد

 .املصاحل االجتماعية للمواطنني بتقدمي الرعاية الطبية اجملانية
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بغيــة تنفيــذ سياســة الدولــة بــشأن الــصحة اإلجنابيــة، تبــذل وزارة الــصحة يف مجهوريــة  - ٤٦٢
 مكاتـب تنظـيم األسـرة يف مـستوصفات     بيالروس، مع وكـاالت الـصحة، جهـودا لزيـادة عـدد      

للمقـيمني  (قبل الوالدة، ويف مراكز طب التوليد، واملستوصفات الطبية للمرضى اخلـارجيني             ما
 .، ولزيادة توفر خدمات الصحة اإلجنابية واالستشارة فيما يتعلق بتنظيم األسرة)يف الريف

لمرضــى اخلــارجيني مركــزا لطــب التوليــد ومــستوصفا ل ٢ ٤٣١ يف بــيالروس، أنــشئ - ٤٦٣
وميكـن تنظـيم اإلحـاالت، مـا يتـيح إجـراء املـشاورات              . لتقدمي الرعاية الطبية يف املناطق الريفيـة      

 .مع املتخصصني يف املستشفيات اإلقليمية ومستشفيات املقاطعات

ويف كل سنة تضطلع السلطات احمللية، كجزء من أحداث يوم األم ويـوم املـرأة ويـوم                - ٤٦٤
إلفادة املـستوطنات الريفيـة النائيـة عـن طريـق إجـراء مـشاورات تتعلـق                   خاصة األسرة، بأنشطة 

 .بالزيارة مع األخصائيني الطبيني واالجتماعيني وعلماء النفس
  

  محاية األيدي العاملة  )ج(    
 .ُتتخذ تدابري مناسبة لتحسني ظروف العمل للمرأة الريفية - ٤٦٥

 حيــث اسـتعمال عمالــة األنثــى حمظــور وفقــا يف الزراعـة، ال تعمــل النــساء يف وظــائف   - ٤٦٦
والـيت أقرهـا القـرار      (لقائمة الوظائف اليت تنطوي على العمل الشاق والعمل يف ظروف خطرة            

 ).٢٠٠٢مايو / أيار٢٦ الذي اختذه جملس الوزراء يف ٧٦٥رقم 

ــة       - ٤٦٧ ــدي العامل ــة األي ــامج القطــاعي لتحــسني ظــروف العمــل ومحاي ــا للربن ــرة  ووفق للفت
 املتخـــذ مـــن ِقبـــل وزارة الزراعـــة واألغذيـــة يف ٥الـــذي أقـــره القـــرار رقـــم  (٢٠١٠-٢٠٠٦

فـإن عـدد الوظـائف الـيت تنطـوي علـى ظـروف              ) ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢١بيالروس يف   
، مبـا يف ذلـك   ٢٠٠٥ باملقارنـة بــ   املائـة  يف ٢٠ سـيخفَّض بنـسبة   ٢٠١١أو خطـرة يف  /ضارة و 

ووفقـا للربنـامج جيـري العمـل علـى          . حتسني اإلنتاج الزراعي  الوظائف اليت تؤديها النساء، بغية      
إمداد مزارع املاشية باحلواسيب وبأنابيب املياه اجلاريـة يف املرافـق والتـسخني املركـزي للميـاه،                 
وإنشاء غرف لإلغاثة النفسية للنساء ولـصحتهن، ونقـل العـامالت إىل العمـل ومنـه يف وسـائل                   

ومـن  . يم زيـارات املـصحات واملنتجعـات الـصحية للنـساء          النقل اليت ميلكها رب العمـل، وتنظـ       
 .احملظور استخدام العامالت يف املناوبات الليلية

بغيـــة إجيـــاد ظـــروف أفـــضل ملـــشّغالت اآلالت العـــامالت علـــى اجلـــرارات واآلالت   - ٤٦٨
الدّراســة وغريهــا مــن اآلالت الزراعيــة املعقــدة، ُخفِّــضت حــصص اإلنتــاج بنــسبة    - احلــّصادة

 . من املعايري املعتادة يف مشاريع كتلكملائةايف  ١٠



CEDAW/C/BLR/7  
 

10-28867 85 
 

وبالنــسبة إىل النــساء املوظفــات يف بــضع مهــن زراعيــة، يــنص الربنــامج علــى شــروط    - ٤٦٩
 ). العامة للتقاعد٥٥قبل بلوغ سن الـ (تفضيلية للتقاعد 

أو مربيـات العجـول أو اخلنـازيز        ) مشّغالت آلـة احللـب    (النساء الالئي يعملن حالبات       -  
زارع مجاعية أو مزارع الدولة ومشاريع زراعية أخرى ميكنـهن التقاعـد يف سـن         على م 

ـــ  ــا لقواعـــد    ٥٠الـ ــة وفقـ ــنة علـــى األقـــل يف تلـــك املهمـ ــرة عـــشرين سـ  إذا عملـــن فتـ
 الثابتة؛ اخلدمة

ــة، أن        -   ــهم إىل ســن الثامن ــد ربين ــهن، وق ــر ميكن ــساء ذوات مخــسة أطفــال أو أكث إن الن
بعـد  )  كان الطفل اخلامس ما يـزال دون سـن الثامنـة           ذاإحىت   (٥٠يتقاعدن يف سن الـ     

  سنة على األقل؛١٥أن يكُّن قد عملن فترة 

ـــ       -   ، أن ١٦إن النــساء ذوات مخــسة أطفــال أو أكثــر ميكنــهن، وقــد ربينــهم إىل ســن ال
ــة         ــزارع مجاعي ــى م ــن عل ــد عمل ــد أن يكــنَّ ق  يتقاعــدن، بقطــع النظــر عــن ســنهم، بع

ــشاريع زرا  أو ــة أو مـ ــزارع الدولـ ــرة    مـ ــي فتـ ــاج الزراعـ ــرة يف اإلنتـ ــرى مباشـ ــة أخـ عيـ
 ).دون حساب طول وقت رعاية األطفال(سنوات على األقل  ١٠

ينص الربنامج القطاعي على تدابري لتحسني وضـع الـشباب يف املنـاطق الريفيـة لتعزيـز                  - ٤٧٠
اقتــصادية  - اإلنتـاج الزراعـي عــن طريـق العـاملني الــشباب املـؤهلني وخللـق ظــروف اجتماعيـة       

ستـساعد هـذه التـدابري يف    . كّنة يف املناطق الريفية، وإنشاء وظائف مركّزة على عمالة النـساء    مم
 .احلد من هجرة النساء من املناطق الريفية وحتسني احلالة الدميوغرافية

  
  التدريب املهين  )د(    

وس، بغية زيادة مشاركة املرأة يف اإلصالحات اليت تؤثر يف القطاع الزراعـي يف بـيالر               - ٤٧١
ُتعّد اجلامعات الزراعيـة طالبـا      . اختذت خمتلف التدابري لتحسني قدرهتا التنافسية يف سوق العمل        

وُوضـعت قائمـة بـاملهن الـيت وضـعت هلـا دورات تدريبيـة يف                . لتخصصات جديدة عليها طلب   
 .املدارس املهنية والتقنية الريفية

 قواعــد ٢٠٠٦فربايــر /شــباط  الــصادر يف٨٠يف التعلــيم، أقــر املرســوم الرئاســي رقــم   - ٤٧٢
القبول يف املؤسسات التعليمية التخصصية العليـا والثانويـة، وهـي القواعـد الـيت ينبغـي أن تعـزز                    

للمنظمــات الزراعيــة، مبــن يف ذلــك النــساء الالئــي يعــشن يف    التــدريب اهلــادف للمتخصــصني 
سسات التعليم الزراعيـة    ومبقتضى القواعد، فإن القبول يف التعلم عن بعد يف مؤ         . املناطق الريفية 

ديسمرب، ما جيعل مـن األيـسر علـى املـرأة املوظفـة يف اإلنتـاج                /سُيعلَن عنه يف كل كانون األول     
 .الزراعي أن تتلقى الدراسة
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وبقضل تلك التحسينات، اليت يّسرت التعليم اخلـاص األعلـى والثـانوي يف اجلامعـات                - ٤٧٣
 املائـة  يف   ٤٤,٢(مـرأة    ٢٨ ٣٠٠ خصـصة، ُسـجِّلت   الزراعية واملؤسسات التعليميـة الثانويـة املت      

 ).من إمجايل عدد الطالب والتالميذ
  

  حتسني ظروف العمل  )ز(، )هـ(    
إن ضمانات إضافية للمساعدة يف العمالة للمواطنني، مبـن يف ذلـك أولئـك يف املنـاطق           - ٤٧٤

، وتوليـد مزيـد مـن    الريفية، ُتقدَّم عن طريق وضـع وتنفيـذ بـرامج هادفـة للدولـة لتعزيـز العمالـة                
، )مبا يف ذلك تلـك الـيت تتعلـق بالعمـل للمعـوقني     (الوظائف وإنشاء منظمات العمل املتخصص  

 .وتقدمي خدمات اإلرشاد املهين والتدريب عن طريق الربامج اخلاصة، وتدابري أخرى

الـــذي أقـــره املرســـوم  (٢٠١٠-٢٠٠٥إن برنـــامج الدولـــة للتطـــوير الريفـــي للفتـــرة  - ٤٧٥
هـو قيـد التنفيـذ يف بـيالروس خـالل           ) ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٢٥  الصادر قي  ١٥٠قم  الرئاسي ر 

واهلــدف .  تريليــون روبــل لتنفيــذه٧٠خصــصت امليزانيــة الوطنيــة حــوايل . الــسنتني املنــصرمتني
الرئيسي للربنامج هو إنعاش وتطوير القطاعني االجتماعي واإلنتـاجي للقريـة، مـن أجـل كفالـة                 

 ورفــع مــستوى الــدخول الريفيــة، وإجيــاد فــرص العمــل، والنــهوض   اإلنتــاج البنيــوي املــستدام،
 .بتحسني احلالة الدميوغرافية يف الريف

إن برنامج الدولة لإلنعاش والتطوير يف املنـاطق الريفيـة يـشمل إنـشاء بلـدات زراعيـة،         - ٤٧٦
 ، أنـشئت ٢٠٠٧يف . تقوم على أساس اجملـالس الريفيـة واملـزارع املركزيـة للمنظمـات الزراعيـة           

 ).بلدة زراعية ١ ٤٨١  تستدعي اخلطة إنشاء٢٠١٠حبلول ( بلدة زراعية ٤٢٥

إن اآلليــة لتقــدمي الــدعم املــايل إىل العــاطلني، مبــن يف ذلــك أولئــك يف املنــاطق الريفيــة،   - ٤٧٧
يف . ملساعدهتم يف الشروع يف عمل جتاري جديد هـي العمـل يف بـيالروس فتـرة بـضع سـنوات                   

شـخص عاطـل عـن       ٢ ٨٠٠ ائرة العمالة للدولة أكثر مـن      ساعدت على وجه خاص د     ٢٠٠٧
وخيـــصص الـــدعم املـــايل للعـــاطلني  . العمـــل يف الـــشروع يف األعمـــال التجاريـــة اخلاصـــة هبـــم 

عـن  ) خـصوصا يف اخلـدمات    (للمساعدة يف تنظيم أنشطة تنظـيم املـشاريع وإنـشاء العمـل احلـر               
 امليزانيــة لــوزارة العمــل طريــق األمــوال مــن صــندوق الــضمان االجتمــاعي للدولــة اخلــارج عــن 

والرعاية االجتماعية يف مجهورية بيالروس، وتلـك الـصناديق تنقـل بعدئـذ إىل امليزانيـات احملليـة                  
 .لألنشطة لتوفري العمالة

إن هيئات العمل والعمالة والرعاية االجتماعية ساعدت كثريا يف تنظيم أنشطة تنظـيم              - ٤٧٨
موال فقـط ولكـن باألنـشطة التنظيميـة واملنهجيـة           ويعـرب عـن هـذا الـدعم لـيس بـاأل           . املشاريع

أيضا، أي بإطالع العاطلني على إجراءات وشروط املساعدة يف الـشروع يف العمـل التجـاري،                
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عن طريق اإلحاالت إىل التـدريب املهـين، وعـن طريـق تقـدمي املـساعدة إىل العـاطلني يف إعـداد                      
 .الوثائق الالزمة للحصول على املنحة

ــذ  - ٤٧٩ ــدعى  ٢٠٠٢ومن ــاد ُي ــيالروس  ”، يعمــل ن ــة يف ب ــساء األعمــال التجاري ــشئ “ن ، أن
ويف جلسات النادي تناقش النـساء مـشاكل متعلقـة     . البيالروسي باملساعدة من االحتاد النسائي   

لقـد سـاعد    . بالصناعة ومسائل متعلقة مبشاركة املرأة يف احلياة االجتماعية والسياسية للمجتمع         
 يف تنظـيم دورات دراسـية يف مراكـز املقاطعـات            “ يف بـيالروس   نساء األعمال التجارية  ”نادي  

إن حلقــات دراســية . “مدرســة القياديــات” واملراكــز اإلقليميــة لرؤســاء املنظمــات الــشعبية، و
ودورات تدريبية ومشاورات بشأن األعمال التجارية الصغرية ُنظِّمت للنـساء الالئـي يـردن أن               

 “ل التجاريـة يف بريـست     نادي نساء األعما  ”ظم أيضا   ون. يبدأن األعمال التجارية اخلاصة هبن    
 .أحداثا من هذا النوع

لقد بينت اخلربة أن للنساء الريفيات توجهـا إىل تفـضيل االخنـراط يف التجـارة والنقـل                    - ٤٨٠
ــق املالبــس         ــشعر واحلياكــة ورت ــزيني ال ــك ت ــا يف ذل ــستهلكني، مب ــدمي خــدمات امل البحــري وتق

 .املعيشيةواألحذية وتصليح أدوات األسر 
  

  حتسني أحوال املعيشة يف املناطق الريفية  )ح(    
تــشمل األنــشطة ذات األولويــة يف جهــود تطــوير اجلــو االجتمــاعي يف املنــاطق الريفيــة  - ٤٨١

زيادةَ جاذبيـة العمـل وأحـوال املعيـشة لـسكان الريـف، وحتـسَني البنيـة التحتيـة يف املـستوطنات                 
ق اجملتمعـات احملليـة يف املنـاطق الريفيـة؛ وحتـديث الطـرق              الريفية، وتطوير تشييد املساكن ومراف    

وتطوير النقل يف املناطق الريفية؛ وحتـسَني نوعيـة التعلـيم يف املنـاطق الريفيـة؛ وحتـسني خـدمات               
الصحة الريفية؛ ووضع األنشطة الثقافية والترفيهية؛ وصون وتطوير الثقافـة التقليديـة للمنـاطق؛              

ياضــة والــسياحة يف املنــاطق الريفيــة؛ وحتــسني اخلــدمات احملليــة       وتطــوير الثقافــة البدنيــة والر  
 .والتجارية لسكان الريف

وتقدمي القـروض امليـسرة إىل األسـر الـيت تعـيش يف املنـاطق الريفيـة بغيـة بنـاء املـساكن              - ٤٨٢
كــل ســنة، يقــرر علــى حنــو مــشترك جملــس الــوزراء  . شــكل هــام مــن دعــم الدولــة هلــذه األســر

ــاء عــدد الزم مــن املــساكن، ُتمــول بعدئــذ عــن طريــق    واملــصرف الــوطين لبــ  يالروس هــدفا لبن
ويشمل البناء، على سبيل املثال، املزارع حمـسنة التخطـيط، مبـا يف ذلـك مبـان                 . التسليف امليسَّر 

ملحقة هبـا وحتـسينات الـساحات للنـاس الـذين تـرد أمسـاؤهم يف قائمـة احملتـاجني إىل اإلسـكان                       
 ).د سواءللمرأة والرجل على ح(األفضل 
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 من تكلفة بنـاء مـسكن       املائة يف   ٩٥ميكن للقروض امليسرة أن تغطي حدا أقصى يبلغ          - ٤٨٣
مبساحة معيارية ُتموَّل على حنو ميسر واملالمح االستهالكية التقليدية للمـواطنني املقـيمني علـى               

ــة ولألســر الكــبرية    ــرة ُيقــدَّم قــرض ملــواطن كــذلك . حنــو دائــم والعــاملني يف املنــاطق الريفي  لفت
 .املائة يف ٣ سنة بفائدة سنوية مقدارها ٤٠تتجاوز  ال
  

  املساواة أمام القانون -  ١٥املادة     
 املساواة أمام القانون  )١(    

ــن      - ٤٨٤ ــرة مـ ــدوري للفتـ ــر الـ ــار التقريـ ــة  ٢٠٠١ إىل ١٩٩٤أشـ ــتور مجهوريـ  إىل أن دسـ
 .بيالروس يضمن مساواة الرجل واملرأة أمام القانون

  
 ملساواة يف احلقوق يف إبرام العقودا  )٣ (‐  )٢(    

تكفــل الدولــة للمــواطنني املــساواة يف إبــرام العقــود والتــصرف يف املمتلكــات، وأيــضا  - ٤٨٥
 .جلميع املواطنني املساواة يف املعاملة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية

  
  اختيار مكان اإلقامة  )٤(    

حلقـوق فيمـا يتعلـق حبريـة التنقـل واختيـار            يف بيالروس، ُيضمن للرجـل واملـرأة نفـس ا          - ٤٨٦
 .مكان اإلقامة

ــار      - ٤٨٧ ــة التنقــل واختي حــىت يكــون مــن املمكــن للمــواطنني أن ميارســوا حقــوقهم يف حري
ينــاير / كــانون الثــاين١ مــن دســتور مجهوريــة بــيالروس، يف  ٣٠مكــان اإلقامــة مبقتــضى املــادة  

 واملعنـــون ٢٠٠٧ســـبتمرب /لـــول أي٧ الـــصادر يف ٤١٣ الغـــى املرســـوم الرئاســـي رقـــم ٢٠٠٨
 نظـاَم رخـصة اإلقامـة       “بشأن حتسني نظام تسجيل املواطنني يف مواطنهم ويف أماكن إقامتـهم          ”

ووضـــع نظامـــا وحيـــدا لتـــسجيل مـــواطين مجهوريـــة بـــيالروس، وأيـــضا املـــواطنني األجانـــب    
أمكنـة  واألشخاص عدميي اجلنسية املقيمني على حنو دائم يف مجهورية بيالروس، يف مواطنهم و            

 .إقامتهم

 .ُيحتفَظ حبقوق والتزامات املواطن فيما يتعلق برخصة إقامة دائمة أو مؤقتة - ٤٨٨

) مؤقتـة (ملـرء واجـب مـدين والتـسجيل يف مكـان إقامـة         ) دائم(إن التسجيل يف موطن      - ٤٨٩
مع القيام، خصوصا، باستثناء الناس القادمني من مكان آخر للدراسة يف املؤسـسات             (ملرء حق   

 ).طيلة فترة تدريبهم عليمية أو منظمات األحباث، الذين جيب عليهم أن يتسجلواالت
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  الزواج والعالقات اُألسرية -  ١٦املادة     
 احلقوق املتساوية يف عقد الزواج   )أ) (١(    

إن قـانون   . باإلضافة إىل املعلومات الواردة يف التقريـر الـسابق نقـدم املعلومـات التاليـة               - ٤٩٠
 أدخــل تعــديال علــى قــانون الــزواج ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢٠روس الــصادر يف مجهوريــة بــيال

 .واألسرة يف مجهورية بيالروس وأضاف إليه

ــدة   - ٤٩١ ــادة جدي ــيالروس،    ١-٢٠أضــيفت م ــة ب ــزواج واألســرة يف مجهوري ــانون ال  إىل ق
 علـى  مبقتضى هذه املادة، جيب أن يبت الزوجـان  . تتعلق مبساواة الزوجني يف العالقات األسرية     

حنــو مــشترك يف مجيــع املــسائل املتعلقــة بــالزواج والعالقــات األســرية، باملوافقــة املتبادلــة وعلــى   
والزوجان ملَزمان بأن يقيما عالقاهتما األسرية على االحتـرام املتبـادل وتقاُسـم      . أساس املساواة 

األمومـة  مسؤوليات األسرة، وبأن يساعد زوج الزوج اآلخر يف تنفيذ كل منهما حلقوقهما يف              
 .، والتنمية البدنية والروحانية، والتعليم، وإظهار مواهبهما، ويف العمل والترفيه)األبوة(

ــذين        - ٤٩٢ ــزواج يف األشــخاص ال ــرام عقــود ال ــانون يكمــن احلــق يف إب ــدأ نفــاذ الق ــذ ب ومن
إن عقـد الـزواج بـني الطـرفني املتـزوجني يبـدأ نفـاذه               . يدخلون يف عقد الزواج وأيضا زوجاهتم     

يــوم تــسجيل الــزواج مــن ِقبــل الــسلطات العامــة الــيت تــسجل اإلجــراءات املتعلقــة بالوضــع    يف 
ويف اجلــزء الــذي حيــدد موضــوع عقــد الــزواج مل ُتغيَّــر أحكــام القــانون بــشأن الــزواج   . املــدين

وبالتايل، ميكن لطريف عقد الزواج أن ينظما، عن طريق اتفـاق           . واألسرة يف مجهورية بيالروس   
ا قبل إبـرام الـزواج أو يف أي وقـت قبـل طـالق، أيَّ عالقـات امللكيـة أو غـري                       كذلك، اآلن، إم  

امللكية بني الزوجني، شريطة أال يتناىف االتفاق مع قانون الزواج واألسـرة وأال ينتـهك احلقـوق               
 .واملصاحل املشروعة لآلخرين

  
  مسؤوليات الوالدين  )د(    

 يف مجهوريـة    ١٨رسـوم الرئاسـي رقـم        اعُتمـد امل   ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٤يف   - ٤٩٣
ُيلــزم . “بــشأن بعــض التــدابري حلمايــة األطفــال مــن اُألســر املختلــة وظيفيــا ”بــيالروس املعنــون 

نفقاهتـا املتعلقـة بوضـع أطفاهلمـا يف رعايـة الدولـة، إذا كـان                 املرسوُم األبوين بأن يسددا للدولة    
 الكحـول أو مـدمنان علـى املخـدرات          األطفال قد أُِخذوا من األبوين ألن األبوين مدمنان على        

أو غــري قــادرين علــى االضــطالع علــى حنــو ســليم مبــسؤولياهتما يف تنــشئة األطفــال واإلنفــاق     
 .عليهم، ما يؤدي إىل تعريض األطفال للخطر االجتماعي
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  السن الدنيا للزواج  )٢(    
ــصادر يف   - ٤٩٤ ــيالروس الـ ــة بـ ــانون مجهوريـ ــل قـ ــران٢٠ أدخـ ــه / حزيـ  بعـــض ٢٠٠٦يونيـ

ــيالروس، مــا أدى إىل تعــديل قواعــد      ال ــة ب ــزواج واألســرة يف مجهوري ــانون ال تعــديالت علــى ق
وعلى وجه اخلصوص يف حـاالت اسـتثنائية نابعـة          ).  سنة ١٨(ختفيض احلد األدىن لسّن الزواج      

من احلمل أو الوالدة، أو يف حاالت حصل فيها قاصر على األهلية القانونية الكاملة قبل بلـوغ                 
كن هليئة من هيئـات الدولـة تـسجل إجـراءات متعلقـة بالوضـع املـدين أن ختفـض                    سّن الرشد، مي  

جيـري ختفـيض سـّن      . سّن الزواج ألفراد يعتزمون الزواج، ولكن ليس بأكثر من ثالث سنوات          
ويف هـذه احلالـة، لـيس مـن الـالزم      . املوافقة بناء على طلب الطـرفني الـداخلني يف عقـد الـزواج          

 .صر أو األوصياء عليهم على الزواجاحلصول على موافقة آباء القُ
  

  اجلزء الثالث    
  معلومات فيما يتعلق بتوصيات اللجنة    
  ٣٣٣الفقرة     

مات عن هذه النقطة يف اجلزء الذي يتناول املواد مـادة مـادة             وميكن احلصول على معل    - ٤٩٥
 . من االتفاقية٢من التقرير يف إطار مناقشة املادة 

  
  ٣٣٦ و ٣٣٥ و ٣٣٤الفقرات     

سعياً إىل حتسني التشريعات ومواءمتـها مـع املعـايري الدوليـة وإىل االمتثـال                ،٢٠٠٤يف   - ٤٩٦
قت علـى اتفاقيـة القـضاء       لاللتزامات الـيت قطعتـها مجهوريـة بـيالروس علـى نفـسها عنـدما صـدّ                

عت على الوثائق اخلتامية للمـؤمتر العـاملي الرابـع          على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعندما وقّ       
املــساواة بــني : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”املعــين بــاملرأة والــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنونــة  

، وضـعت بـيالروس القـانون اإلطـاري         “السالم يف القرن احلادي والعـشرين     اجلنسني والتنمية و  
بيــد أن اخلطــة إلعــداد مــشاريع القــوانني مل تــشمل قــسما يتعلــق . بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني

ع مــشروع القــانون املــشار إليــه أعــاله، نظــرا إىل أن محايــة تكــافؤ الفــرص للرجــل واملــرأة  بوضــ
ــذلك إحــدى       ــة هــي ل ــدأ دســتوري، وتلــك احلماي ــساوية مب إلعمــال حقوقهمــا وحرياهتمــا املت

 .أولويات سياسة الدولة

يــنعكس تنفيــذ القواعــد الدســتورية يف خمتلــف القــوانني الــيت حتكــم االحتــرام حلقــوق     - ٤٩٧
ــ ــيالروس، وقــانون العمــل يف    -رص الرجــل واملــرأة وف ــة ب ــانون الــزواج واألســرة يف مجهوري  ق
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ــة       ــانون املــدين يف مجهوري ــيالروس، والق ــة ب ــائي يف مجهوري ــانون اجلن ــيالروس، والق ــة ب مجهوري
 .بيالروس، وتشريعات أخرى

  
  ٣٣٨ و ٣٣٧الفقرتان     

اجلزء الذي يتناول املواد مادة مـادة       ميكننا أن نضيف ما يلي إىل املعلومات الواردة يف           - ٤٩٨
 . من االتفاقية٤من التقرير يف إطار مناقشة املادة 

تتمــسك مجهوريــة بــيالروس بــَنهج ثابــت حيــال الــسياسة والــربامج الراميــة إىل كفالــة  - ٤٩٩
 .املساواة بني الرجل واملرأة

ي يعــّدل قــانون ُســنَّت خمتلــف القــوانني، مبــا يف ذلــك قــانون مجهوريــة بــيالروس الــذ    - ٥٠٠
هـذه تـشريعات منطبقـة      . العمل وقانون الزواج واألسرة يف مجهورية بيالروس ويضيف إليهمـا         

 .وهي تعزز االحترام للمساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص للمرأة والرجل عموما

والغرض من التحسينات لقانون العمل يف مجهورية بيالروس هو حتـسني التـوازن بـني                - ٥٠١
 للمواطنني ومـسؤولياهتم األسـرية، مـع مراعـاة اسـتمرار أمهيـة الوظيفـة اإلجنابيـة           عالقات العمل 

ــة        ــوع اجلــنس أو احلال ــاملني بقطــع النظــر عــن ن للمــرأة واحلاجــة إىل إجيــاد تكــافؤ الفــرص للع
 .الزواجية

 “بـشأن األمـن الـدميوغرايف يف مجهوريـة بـيالروس          ”خ املعنـون    -٨٠إن القانون رقـم      - ٥٠٢
وهــو ميثـل خطــوة عمليـة خطتــها الدولـة وترمــي إىل    . ٢٠٠٢ينـاير  /نون الثــاين كـا ٤اعُتمـد يف  

 .تأمني مستقبل البلد

أدى تنفيـــذ القـــانون بـــشأن األمـــن الـــدميوغرايف إىل وضـــع الربنـــامج الـــوطين لألمـــن    - ٥٠٣
الـذي أقـره املرسـوم الرئاسـي رقـم           (٢٠١٠-٢٠٠٧الدميوغرايف يف مجهورية بـيالروس للفتـرة        

، والذي يسعى يف املقـام األول إىل تيـسري التحـسينات    )٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ الصادر يف  ١٣٥
كـل الطبيعـي للـسكان، الـذي ميكـن          آيف احلالة الدميوغرافية الراهنة للبلد، وهي حالـة تتـسم بالت          
 .أن يكون هتديدا للتنمية املستدامة للدولة واألمن الوطين

ــة لتحقيــق املــس    - ٥٠٤ ــيالروس خطــة العمــل الوطني ــة  نفــذت ب اواة بــني اجلنــسني يف مجهوري
 جمللـــس وزراء مجهوريـــة ٦٧٠الـــيت أقرهـــا املرســـوم رقـــم  (٢٠٠٥-٢٠٠١بـــيالروس للفتـــرة 

ومبقتضى اخلطة اختذت خمتلف التدابري القانونيـة والتنظيميـة         ). ٢٠٠١مايو  / أيار ٨بيالروس يف   
 .واإلدارية بغرض النهوض بوضع املرأة ومحاية حقوقها ومصاحلها
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نــشطة خطــة العمــل الوطنيــة إىل تعزيــز األعمــال التجاريــة الــصغرية واملتوســطة رمــت أ - ٥٠٥
احلجم وتنظيم املشاريع الفردية بني النساء، وإىل الرصد املـستمر حلالـة ظـروف العمـل، وعلـى                  

ويـستمر العمـل   . وجه اخلصوص ظروف عمل املرأة، يف املنظمات ذات خمتلف أشكال امللكيـة         
للتوظيــف يف اهليئــات  ني اجلنــسني مــن مــوظفي اخلدمــة املدنيــة علــى إنــشاء جمموعــة متوازنــة بــ 

وُشّنت محالت إلذكاء الـوعي يف وسـائط اإلعـالم للتغلـب علـى القوالـب                . اإلدارية والتنظيمية 
 .النمطية فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف صنع القرار

ني يف ُوِضــعت واعُتمــدت اآلن خطــة العمــل الوطنيــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــس         - ٥٠٦
ــرة   ــيالروس للفت ــة ب ــم   (٢٠١٠-٢٠٠٨مجهوري ــرار رق ــا الق ــذي اختــذه جملــس  ١٢٨٦أقره  ال

، وترمي أنشطتها إىل البناء علـى منـع التمييـز علـى أسـاس      )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول ٣الوزراء يف   
نوع اجلنس، ما يوجد الظروف اليت تتيح التحقيق األكمل لإلمكان الشخصي للمرأة والرجـل              

 .احلياةيف مجيع جماالت 

الــيت (إن اخلطــة اإلطاريــة للتربيــة املــستمرة لألطفــال والــشباب يف مجهوريــة بــيالروس  - ٥٠٧
ــم    ــرار رق ــا الق ــيالروس يف    ١٢٥أقره ــة ب ــيم يف مجهوري ــه وزارة التعل ــذي اختذت ــانون ١٤ ال  ك

وبرنــامج التربيــة املــستمرة لألطفــال والــشباب يف مجهوريــة بــيالروس   ) ٢٠٠٦ديــسمرب /األول
 كـانون   ٢٨ الذي اختـذه جملـس الـوزراء يف          ٣٢الذي أقره القرار رقم      (٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  
يوليان االهتمام اخلاص للحاجـة إىل التعلـيم اجلنـساين للفـرد ويؤكـدان            ) ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

علــى احلاجــة امللحــة إىل العمــل املكثــف للنــهوض بثقافــة للعالقــات األســرية واجلــنس والثقافــة   
ومهــا يوليــان االهتمــام اخلــاص للحاجــة إىل َنهــج جديــد إزاء  . نيــفومهــارات الــسلوك غــري الع

 .العالقات اجلنسانية واحلاجة إىل تعزيز املواقف اإلجيابية يف عقول أفراد اجملتمع
  

  ٣٤٠ و ٣٣٩الفقرتان     
ميكن احلصول على معلومات عن هذه النقطة يف اجلزء الذي يتناول املواد مـادة مـادة                 - ٥٠٨

 . من االتفاقية٥ار مناقشة املادة من التقرير يف إط
  

  ٣٤٢ و ٣٤١الفقرتان     
ميكن احلصول على معلومات عن هذه النقطة يف اجلزء الذي يتناول املواد مـادة مـادة                 - ٥٠٩

 . من االتفاقية٥من التقرير يف إطار مناقشة املادة 

ــة     - ٥١٠ ــات التالي ــدم املعلوم ــك، نق ــدر  . باإلضــافة إىل ذل ــادة الت ــد إلع ــة إن املعه يب والتربي
املنـشأ مبوجـب املرسـوم    (املستمرة للقـضاة ومـوظفي مكاتـب املـدعني واحملـاكم ونظـام القـضاء               

يقـوم بتنفيـذ بـرامج تدريبيـة لكفالـة      ) ١٩٩٨يونيه / حزيران٣٠  الصادر يف٣٤٨الرئاسي رقم   
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مواصــلة تعزيــز املهــارات يف جمــال القــانون، ويعمــل علــى إطــالع العــاملني يف مكاتــب املــدعني  
 .احملاكم والنظام القضائي على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةو

إن أحكام الصكوك القانونية الدولية املصدقة من ِقبل مجهورية بيالروس، مبا يف ذلـك               - ٥١١
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وبروتوكوهلـا االختيـاري، ُتفـسَّر دومـا يف                     

، واحملاضـرات مـن    )وبعضها ُيعطَى للمنظمات غري احلكوميـة     (عمل واملوائد املستديرة    حلقات ال 
ــال     ــة، علــى ســبيل املث ــاة ”ِقبــل املتخصــصني ووســائط االتــصال الوطني التلفزيــون ”  و“١القن

، سوفيتـسكايا بـيالروس   ، والصحف الوطنية، من قبيـل       “تلفزيون إس يت يف   ”  و “الوطين العام 
ــة البيالروســية صــحيفة األعمــال التجارو ــة مثــل   وي كومسومولــسكايا برافــدا، وصــحف إقليمي

 .كوريار فروم بوريسوفوإيفنينغ غرودنو وفتيبسك كوريار 

االلتزامــات : اتفاقيــة املــرأة يف بــيالروس” ُعقــدت موائــد مــستديرة معنونــة ٢٠٠٣يف  - ٥١٢
يـع أشـكال     يف منـسك وفيتبيـسك وبريـست، تناولـت تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مج                  “والتنفيذ

، أُجريــت مناقــشة ٢٠٠٤ويف . التمييــز ضــد املــرأة، وفــسرت أحكــام الربوتوكــول االختيــاري 
الطاولـة املـستديرة يف منـسك ملناقـشة نتـائج تقريــر بـيالروس املقـدم إىل الـدورة الـثالثني للجنــة          

لرعايـة  وحـضر املوائـَد املـستديرة ممثلـو وزارة العمـل وا           . املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة        
االجتماعية يف مجهوريـة بـيالروس وهيئـات حكوميـة معنيـة وخمتلـف املنظمـات غـري احلكوميـة                    

 “يــة الــشابات املــسيحيات يف بــيالروسمجع”  و“احلركــة الدميقراطيــة النــسائية املــستقلة”مثــل 
 .ائط اإلعالم اجلماهريية الوطنيةوممثلو وس

ون بـني النـساء صـاحبات األعمـال        التعـا ”، نظمت املنظمـة غـري احلكوميـة         ٢٠٠٤يف   - ٥١٣
ــدعات  ــساء املب ــى شــبكة اإلنترنــت يف      “والن ــؤمترا عل ــشاري م ــرأة التعليمــي واالست  ومركــز امل

 نــاقش املــشاركون خاللــه النتــائج احملققــة يف  “احلركــة النــسائية يف بــيالروس”منــسك بعنــوان 
 .أةبيالروس عن طريق تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر

ــدعى    - ٥١٤ ــشروع ُي ــاعي    ”ويف إطــار م ــوذ االجتم ــى أداء دور أوســع يف النف ــشجيع عل الت
 نظمت وعقدت على حنـو مـشترك        “٢٠٠٥-٢٠٠٢رية بيالروس خالل فترة     للمرأة يف مجهو  

وزارة العمل والرعاية االجتماعية يف مجهورية بيالروس ومكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي             
 ألسـاتذة القـانون     “الدعم القانوين للمساواة بني اجلنسني    ”تديرة معنونة   يف بيالروس مائدة مس   

ويــشمل التــدريب لطــالب الــصحافة يف  . مــن مؤســسات التعلــيم العــايل والبــاحثني القــانونيني  
، “نس يف وسائط اإلعـالم اجلماهرييـة      بناء اجل ”جامعة الدولة البيالروسية حلقةً دراسية بعنوان       

ئط اإلعالم اجلماهريية البيالروسية من ناحية تغطيـة مـشاركة          حيث حيلل الطالب نصوص وسا    
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وقـد ُوِضـع كتـاب مدرسـي الكتـروين عـن            . املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة      
 .“ تفسري دور املرأة يف صنع القرار”مسائل جنسانية للصحفيني بعنوان 

  
  ٣٤٤ و ٣٤٣الفقرتان     

ىل املعلومات الواردة يف اجلزء الذي يتناول املواد مادة مـادة           ميكننا أن نضيف ما يلي إ      - ٥١٥
 . من االتفاقية٧من التقرير يف إطار مناقشة املادة 

ــوا مببــــادرهتم بتــــشكيل رابطــــات    - ٥١٦ ملــــواطين مجهوريــــة بــــيالروس احلــــق يف أن يقومــ
الثـاين عـشر يف   -٣٢٥٤وذلـك مـضمون مبقتـضى القـانون رقـم        . يف رابطات نشيطة   واالخنراط

ــيالروس يف   ــة ب ــشرين األول٤مجهوري ــوبر / ت ــون ١٩٩٤أكت ــة ” املعن ــشأن الرابطــات العام  “ب
 ).٦  إىل٢املواد (

احلـــق يف تلقـــي وتوزيـــع : تتمتـــع منظمـــات غـــري حكوميـــة كتلـــك بـــاحلقوق التاليـــة  - ٥١٧
املعلومـات ذات الـصلة بأنـشطتها؛ ويف إنـشاء وسـائط اإلعـالم اخلاصـة هبـا واسـتعمال وسـائط           

ــة بالطريقــة احملــددة؛ ويف االخنــراط يف أنــشطة نــشر؛ ويف متثيــل احلقــوق واملــصاحل     إعــالم الدو ل
والـــدفاع عنـــها يف هيئـــات ومنظمـــات الدولـــة واهليئـــات  ) املـــشاركني(املـــشروعة ألعـــضائها 

واملنظمات االقتصادية واالجتماعية؛ ويف إنشاء فروع ووحدات فرعية حسب االقتضاء وعلـى            
ة إنتاجية واقتصادية ترمي إىل حتقيق أغراض وأهـداف حمـددة يف            نفقتها؛ ويف االضطالع بأنشط   

 ). من القانون٢٢املادة (نظمها األساسية 

تــشارك رابطــات املــرأة يف بــيالروس مــشاركة نــشطة يف التــصدي للمــشاكل الــيت          - ٥١٨
 :تواجهها املرأة يف اجملتمع املعاصر

ركة املرأة يف صنع القرار علـى       حتسني الوضع االجتماعي للمرأة يف اجملتمع وزيادة مشا         -  
احلركــة الدميقراطيــة النــسائية  ”  و“االحتــاد النــسائي البيالروســي ”(مجيــع املــستويات 

 ؛)“التحالف النسائي”  و“نادي صاحبات األعمال يف بريست”  و“املستقلة

ــشاريع     -   ــات املـ ــوير منظِّمـ ــساء   ”(تطـ ــني النـ ــاون بـ ــساء   التعـ ــال والنـ ــاحبات األعمـ صـ
ــدعات ــا”  و“املبـ ــال يف بريـــست نـ ــاحبات األعمـ ــة  ”  و“دي صـ ــة الدميقراطيـ احلركـ

 ؛)“النسائية املستقلة

ــا يف ذلــك العنــف اُألســري        -   ــرأة ، مب ــشابات  ”(القــضاء علــى العنــف ضــد امل ــة ال مجعي
يالروســية لألخــصائيني  الرابطــة الب”  و“راديــسالف”  و“املــسيحيات يف بــيالروس 

 ؛)“االجتماعيني
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 باألشخاص، وخصوصا النساء واألطفـال، ومـا يقتـرن هبـا            إعادة تأهيل ضحايا االجتار     -  
 ).“راديسالف”  و“مجعية الشابات املسيحيات يف بيالروس”(من تدابري وقائية 

مجعيـة  ”  و“االحتاد النـسائي البيالروسـي  ”شارك يف إعداد هذا التقرير الدوري ممثلو         - ٥١٩
حبات األعمـــال والنـــساء التعـــاون بـــني النـــساء صـــا”  و“الـــشابات املـــسيحيات يف بـــيالروس

 .“نادي صاحبات األعمال يف بريست”  و“املبدعات
  

  ٣٤٦ و ٣٤٥الفقرتان     
ــة       - ٥٢٠ ــابع جمللــس وزراء مجهوري ــسانية الت ــسياسة اجلن ــوطين املعــين بال إن تكــوين اجمللــس ال

 الــذي اختــذه جملــس الــوزراء يف    ٨٠٧ مبقتــضى القــرار رقــم   ٢٠٠٣بــيالروس قــد ُجــدِّد يف   
 .٢٠٠٣نيه يو/حزيران ١٦

، أُِعــّد مــشروع خلطــة عمــل وطنيــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني للفتــرة   ٢٠٠٧يف  - ٥٢١
ســبتمرب / أيلــول٣ الــذي اختــذه جملــس الــوزراء يف  ١٢٨٦أقــره القــرار رقــم   (٢٠١٠-٢٠٠٨
بغرض تقدمي التأكيد على التكوين اجلديد للمجلس الوطين املعين بالـسياسة اجلنـسانية    ) ٢٠٠٨
 .لس وزراء مجهورية بيالروس وتعزيز عمل اجمللسالتابع جمل

 كـــانون ٢٦ الـــذي اختـــذه جملـــس الـــوزراء يف ٩٥القـــرار رقـــم (إن اجمللـــس اجلديـــد  - ٥٢٢
ــاير /الثــاين ــة    ) ٢٠٠٩ين ــة واهليئــات التنفيذي اشــتمل علــى مــدراء وممثلــي اجلهــاز اإلداري للدول

نية يف بـيالروس، وممثلـي املنظمـات غـري         واإلدارية احمللية، واحملكمة العليا، وأعضاء اجلمعية الوط      
 .احلكومية واملنظمات الدولية وأعضاء األوساط العلمية

  
  ٣٤٨ و ٣٤٧الفقرتان     

، سـجلت سـلطات   ٢٠٠٧يف . إن أحد جتليات التمييـز ضـد املـرأة هـو العنـف املـرتيل               - ٥٢٣
 .حادثا ينطوي على العنف املرتيل ضد املرأة ٢ ١١٥ إنفاذ القانون

ــيالروس ال يعــاجل العنــف األســري بوصــفه جرميــة     إن ا - ٥٢٤ ــة ب ــائي يف مجهوري لقــانون اجلن
 .حمددة

ــه مبقتــضى        - ٥٢٥ ــضحية يعاقَــب علي ــاة أو صــحة ال ــذاء يهــدد حي ــد أن العنــف بوصــفه إي بي
التــشريعات اجلنائيــة واإلداريــة يف مجهوريــة بــيالروس، بقطــع النظــر عــن العالقــة بــني الــشخص 

 .ضحية اجلرميةللجرمية احملددة و املرتِكب

على سبيل املثال، القسم السابع مـن القـانون اجلنـائي يف مجهوريـة بـيالروس، املعنـون                   - ٥٢٦
، واإلحلـاق املقـصود     )١٣٩املـادة   (، جيـّرم أعمـاال مثـل القتـل املتعمـد            “جرائم ضد الـشخص   ”
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بة ، واإلصــا)١٤٩املــادة (، واإلصــابة األقــل خطــورة )١٤٧املــادة (لإلصــابة اجلــسدية اخلطــرية 
، واإلكـراه علـى   )١٦٦املـادة  (، واالغتـصاب  )١٥٤املـادة  (، والتعـذيب    )١٥٣املـادة   (اخلفيفة  

، واإلهانـة   )١٨٣املـادة   (، واحلرمان غـري القـانوين مـن احلريـة           )١٧٠املادة  (أداء أعمال جنسية    
 .، وغريها)١٨٩املادة (

جرائم من قبيـل اإلحلـاق      إن قانون اجلرائم اإلدارية يف مجهورية بيالروس يتناول أيضا           - ٥٢٧
، الـــشائعتني يف حـــوادث .)٩,٣املـــادة (واإلهانـــة .) ٩,١املـــادة (املتعمـــد لإلصـــابة اجلـــسدية 

 .املرتيل العنف

 .وبالتايل، أنشئ يف مجهورية بيالروس إطار منظِّم قانوين فعال ملكافحة العنف املرتيل - ٥٢٨

وُيعـزى ذلـك، يف     . ىل حـد كـبري    وينبغي أن يالحظ أن العنـف املـرتيل عمومـا كـامن إ             - ٥٢٩
املقــام األول، إىل أن القــضايا اجلنائيــة الــيت تنطــوي علــى بعــض اجلــرائم الــيت تقتــرن بوجــه أعــم  

 مـن القـانون اجلنـائي       ١٨٩ و   ١٥٣بالعنف املرتيل، واليت تشملها، علـى سـبيل املثـال، املادتـان             
نائيـة يف مجهوريـة بـيالروس،        من قـانون اإلجـراءات اجل      ٢٦هي، مبقتضى اجلزء الثاين من املادة       

ــشَرع فيهــا إال علــى أســاس   . قــضايا يقــدمها فــرد خــاص واحــد ضــد آخــر   تلــك القــضايا ال ُي
 .شكوى من ِقبل ضحية اجلرمية عن طريق ممثله القانوين

يف تلـك   . إن ضحايا العنف املرتيل ال يريدون دوما تقدمي الشهادة ضد أعضاء أسرهتم            - ٥٣٠
ة واألقـارب القـريبني للمرتِكـب ليـسوا مـسؤولني جنائيـا، مبقتـضى        احلاالت، فإن أعضاء األسـر   

أو عــن ) ٤٠٢املــادة (القــانون اجلنــائي يف مجهوريــة بــيالروس، عــن رفــض تقــدمي الــشهادة        
إخفاقهم يف اإلبالغ عن جرميـة واضـحة خطـرية علـى حنـو خـاص أو املرتكـب الواضـح جلرميـة                    

 ).٤٠٦املادة (كتلك 

االهتمــام الكــبري يف مجهوريــة بــيالروس ملنــع هــذا النــوع مــن  ويف هــذا الــصدد، يــوىل  - ٥٣١
ــادة  . اجلرميــة ــايل، مبقتــضى امل ــانون  ١٤وبالت ــاين ١٠ مــن ق ــشرين الث ــوفمرب / ت ــون ٢٠٠٨ن  املعن

، كُلِّـف عـدد مـن الوكـاالت احلكوميـة بالقيـام علـى               “بشأن مبادئ اإلجـراءات ملنـع اجلـرائم       ”
يل، الـذي ُيعـرَّف بأنـه أعمـال مقـصودة ذات            أساس دائم بواجب العمل علـى منـع العنـف املـرت           

طــابع مــادي ونفــسي وجنــساين يرتكبــها عــضو واحــد يف أســرة ضــد عــضو آخــر يف أســرة ،     
هذا العمـل يقـع     . أو عقلية /منتهكا حقوقه وحرياته وحقوقه املشروعة ومسببا معاناة جسدية و        

 التعليميــة، يف نطــاق اختــصاص وكــاالت الــشؤون الداخليــة، ومكاتــب املــدعني، واملؤســسات 
واملنظمات الصحية، وهيئات العمل والعمالة والرعاية االجتماعية، وخـدمات إدارة اإلسـكان،            

 .وجلان شؤون الشباب ووكاالت الوصاية



CEDAW/C/BLR/7  
 

10-28867 97 
 

الـيت   (٢٠١٠-٢٠٠٨وفقا خلطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنـسني للفتـرة             - ٥٣٢
ــم   ــرار رق ــوزراء  ١٢٨٦أقرهــا الق ــذي اختــذه جملــس ال ــول٣ يف  ال تعمــل ) ٢٠٠٨ســبتمرب / أيل

الــسلطات العامــة املختــصة يف مجهوريــة بــيالروس علــى تعزيــز التــشريعات ملنــع العنــف املــرتيل    
وتــضطلع هبـذا العمـل وزارة الداخليــة يف مجهوريـة بــيالروس،    . وحلمايـة ضـحايا العنــف املـرتيل   

ــيالروس، ووزارة العـــ      ــة بـ ــة يف مجهوريـ ــة االجتماعيـ ــل والرعايـ ــة ووزارة العمـ دل يف مجهوريـ
بـــيالروس، ووزارة التعلـــيم يف مجهوريـــة بـــيالروس، ووزارة الـــصحة يف مجهوريـــة بـــيالروس، 

 .وأيضا منظمات غري حكومية

 الــــصادر عــــن وزارة الداخليــــة يف مجهوريــــة بــــيالروس يف  ٢٠٦أقــــر األمــــر رقــــم  - ٥٣٣
 الـشؤون    اللوائح املعنية مببادئ األعمـال املتخـذة مـن قبـل وكـاالت             ٢٠٠٢أغسطس  /آب ٢٦

الداخلية لتنظيم منع اجلرمية، الذي ينظم جمموعة من التدابري الوقائية الراميـة إىل منـع اجلرميـة يف                  
 .احلياة اليومية

الــذي أقــره  (٢٠١٠-٢٠٠٦ للفتــرة “أطفــال بــيالروس”يــشمل الربنــامج الرئاســي  - ٥٣٤
مثـل  (ة وتعليميـة    بـرامَج تثقيقيـ   ) ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٥ الـصادر يف     ٣١٨املرسوم الرئاسي رقم    

والتدريب على املهارات يف منـع العنـف املـرتيل، ويف اجملتمعـات             ) الدورات الدراسية االختيارية  
احمللية مثل املدرسـة أو مكـان العمـل، ويف اجملتمـع، والتـدريب علـى تقنيـات احلـل غـري العنيـف                       

 .للرتاع

 .العنف املرتيل ومنعهيف بيالروس، تدعم التشريعات الوطنية على حنو فعال مكافحة  - ٥٣٥

ــة اســتحدثت      - ٥٣٦ بغيــة منــع اجلــرائم يف جمــال العالقــات األســرية وداخــل اجملتمعــات احمللي
 لرصــد “احليــاة اليوميــة”ونفــذت وزارة الداخليــة يف مجهوريــة بــيالروس نظامــا خاصــا ُيــدعى  

كبـوا  شـخص ارت   ٢٠ ٤٠٠ وسجلت وزارة الداخليـة   . العنف املرتيل واجلرائم يف احلياة اخلاصة     
أعمـاال عنيفـة يف احليـاة اليوميـة، تعمـل وكـاالت إنفـاذ القـانون والوكـاالت العامـة معهـم ملنــع            

وتعــرض األشــخاص املعنيــون لتــدابري مــن قبيــل التحــذيرات الرمسيــة وهتــم املــسؤولية  . معاودهتــا
اإلدارية، واإلحالة على املستوصفات الوقائية، ما ينطوي على العـالج والعمـل، واحلرمـان مـن                

 .حقوق األبوة

 الــصادر عــن وزارة العمــل والرعايــة االجتماعيــة يف مجهوريــة ١١٤أقــر املرســوم رقــم  - ٥٣٧
 اللـوائح املقترحـة ملراكـز اخلـدمات االجتماعيـة احملليـة،         ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ١٧بيالروس يف   

ـــ        ــشاء وحــدات للتكيــف وإعــادة التأهيــل مــزودة ب ــوائح الــيت تــنص علــى إن غــرف ”وهــي الل
 . داخل هيكل املراكز“األزمات
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إن احلماية والتأهيل اجملدد االجتماعيني لضحايا العنف واالجتار بالبشر يـوفَّران باجملـان      - ٥٣٨
، ) غرفـة مـن هـذا القبيـل      ١٤فُتحـت    (“غـرف األزمـات   ”ويشمالن أمـاكن مؤقتـة لإلقامـة يف         

ل االجتمــاعي ميكــن، عنــد االقتــضاء، أن ُتنــشأ يف وحــدات التكيــف االجتمــاعي وإعــادة التأهيــ
 . مركزا١٣٨وتدير هذه الوحدات . ضمن مراكز اخلدمات االجتماعية احمللية

 مركــز األزمــات لــضحايا “راديــسالف” تــدير املنظمــة غــري احلكوميــة ٢٠٠٢ومنــذ  - ٥٣٩
، مبـساعدة  ٢٠٠٧ويف . العنف من النساء واألطفال، الذي يقدم جمموعة واسعة مـن اخلـدمات           

 افتتح مركز اخلـدمات االجتماعيـة احملليـة يف مقاطعـة بريفوميـسكي              املنظمة غري احلكومية تلك،   
 .“مساعدة ضحايا العنف”ملنسك دائرة ُتدعى 

ــصل ٢٠٠٧ويف  - ٥٤٠ ــا للمـــساعدة   ٣٢٥، اتـ ــصا بالـــدائرة طلبـ ــى الزبـــائن،  .  شخـ ويتلقـ
يـضا  ومثـة أ  . باالتصال اهلاتفي، املعلومات املفيدة واملساعدة اليت يقدمها عامل نفسي مهين وحمام          

 . ساعة يف اليوم٢٤خطة لتنظيم مرافق لتقدمي الطعام واإلقامة إليواء الضحايا مدة 

ويف مراكــز كــثرية ُوِضــعت بــرامج خاصــة لآلبــاء الــشباب لتعزيــز مهــارات العالقــات  - ٥٤١
ــة واألســرية  ــة عالقــات أســرية     . الزوجي ــواد وجمموعــات ملــساعدة األعــضاء يف إقام وُنظمــت ن

 . االجتماعي ودعم األسر والنهوض حبل حاالت الرتاعمنسجمة، وتعزيز التكيف

وبغية إذكاء الوعي بالعنف ضد املرأة والطفل واالجتار باألشخاص، يقـوم أخـصائيون             - ٥٤٢
يف املراكز على ألواح كبرية للمعلومات بتقدمي املشورة للنساء واألطفال فيمـا يتعلـق بالـسالمة                

ة للوكـاالت احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة،           الشخصية وباإلشارة إىل أرقام هاتفية مفيـد      
 “الثقــة”وأنــشئت خطــوط اهلــاتف املــدعوة    . ميكنــهم ن يعــودوا إليهــا يف احلــاالت الــصعبة    

 .“اخلط اهلاتفي املباشر” و

إن الــدافع لــدى املــرأة إىل االلتفــات إىل وكــاالت إنفــاذ القــانون لتقــدمي املــساعدة يف    - ٥٤٣
اإلعالميـة علـى شـكل احملاضـرات واملناقـشات واملـشاورات يف             احلمالت   حاالت العنف تعززه  

ــة،        ــة واملؤســسات التعليمي ــساكن واألعمــال التجاري ــشورة يف امل ــدمي امل املراكــز، ووحــدات تق
 .ووسائط اإلعالم

صباح اخلـري   ”  و “املواكَبة” – ١على القناة   (إن برامج التليفزيون واإلذاعة الوطنيني       - ٥٤٤
؛ وعلـى القنـاة الوطنيـة األوىل        “شـؤون األسـرة   ” -ناة الوطنيـة العامـة      ؛ وعلى الق  “يا بيالروس 

ــية   ــة البيالروسـ ــة ” -لإلذاعـ ــة اإلذاعـ ــذ  ”  و“حقيقـ ــد التنفيـ ــا بعـ ــوم ”  و“مـ ــوع اليـ  “موضـ
 تـسترعي االنتبـاه إىل مـشكلة العنـف املـرتيل وتـسعى إىل حتديـد األسـباب                   “مواضيع راهنـة  ” و

 .املقترنة هبذه الظاهرة
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 أدار برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة محلــة إقليميــة        ٢٠٠٣  إىل٢٠٠١مــن  - ٥٤٥
وانطــوى املــشروع علــى التوعيــة  .  يف بــيالروس“احليــاة دون عنــف”للتوعيــة العامــة ُســميت  

. اإلعالمية والتثقيفية إلذكاء الوعي مبشكلة العنـف املـرتيل ولتوحيـد جهـود مجيـع املعنـيني ملنعـه            
ملـستديرة واحللقـات الدراسـية واملـؤمترات الـصحفية ُنظمـت يف       إن خمتلف األحداث واملائدات ا   

. وُحــدد وقــت نــشر التقوميــات والنــشرات والكتيبــات وامللــصقات ليتــزامن مــع احلملــة   . البلــد
 .وُنشرت أيضا إعالنات اخلدمة العامة على التلفزيون

غــي يل ينبالعنــف املــرت” ُنظمــت محلــة عــن طريــق وســائط اإلعــالم عنواهنــا  ٢٠٠٦يف  - ٥٤٦
صـندوق  ( مبساعدة عدد من وكاالت األمم املتحدة يف بـيالروس           “يكون جزءا من حياتك    أال

األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفـوض             
ــا وإدارة األمــم       ــسامي لــشؤون الالجــئني ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب األمــم املتحــدة ال

 ). لشؤون اإلعالماملتحدة

األســـرة دون ” أدارت كـــل منطقـــة يف بـــيالروس محلـــة معنونـــة  ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف  - ٥٤٧
وشــاركت يف ذلــك جمموعــات تتكــون مــن أعــضاء الــشرطة وعــاملون مــن هيئــات    . “العنــف

العمل والعمالـة والرعايـة االجتماعيـة، والعـاملون يف جمـال الـصحة، واملعلمـون وممثلـو وسـائط                    
لوا يف مراكز العمل يف املساء والليـل لوكـاالت الـشؤون الداخليـة وخرجـوا              اإلعالم، الذين عم  

لــتفحص كــل شــكوى متعلقــة حبــادث أســري بغيــة حتليــل التــدابري الالزمــة والبــت فيهــا لتنــاول 
 .أسباب احلادث األسري

 ســاعد مكتــب األمــم املتحــدة يف بــيالروس الــسلطات      ٢٠٠٨-٢٠٠٦ويف الفتــرة  - ٥٤٨
لعمـل  ستة عشر يوما مـن ا     ”م حبملة إعالمية كجزء من احلملة حتت عنوان         البيالروسية يف القيا  

تلـك احلملـة اإلعالميـة الواسـعة النطـاق أذكـت الـوعي بـني            . “للقضاء على العنـف ضـد املـرأة       
 .التسامح إطالقا مع جتليات العنفاجلمهور وساعدت يف نشوء مواقف متمثلة يف عدم 

ملــرأة والطفــل نــشر أخــصائيون يف مراكــز اخلدمــة وبغيــة زيــادة التوعيــة بــالعنف ضــد ا - ٥٤٩
االجتماعية احملليـة مقـاالت يف وسـائط اإلعـالم، وظهـروا يف دور اإلذاعـة وحمطـات التليفزيـون                    
ــة وأجــروا         ــات احمللي ــات اجملتمع ــوا اجتماع ــوا حماضــرات ونظم ــية وألق ــات دراس ــدوا حلق وعق

ــاء واملراهقــون يف     النــوادي، وقــاموا بألعــاب متثيــل  مقــابالت تركــز علــى املنــع بينمــا كــان اآلب
ــصيحة       ــسدي الن ــيت ت ــات ال ــة؛ ووضــعوا لوحــات املعلوم ــشأن مواضــيع قانوني ــشأن  األدوار ب ب

الــسالمة الشخــصية، مبــا يف ذلــك أرقــام اهلــاتف املفيــدة للوكــاالت احلكوميــة واملنظمــات غــري   
 .يف احلاالت الصعبة احلكومية اليت ميكنهم أن يلتفتوا إليها
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ود إضـافية مــن جانـب الدولـة واجملتمـع ملكافحــة العنـف ضـد املـرأة علــى        سـتركز جهـ   - ٥٥٠
ــدمي        ــسكان، وحتــسني مراكــز األزمــات بتق ــة لل ــة القانوني ــشريعي، وحتــسني الثقاف اإلصــالح الت

 .املساعدة املهنية املاهرة
  

  ٣٥٠ و ٣٤٩الفقرتان     
ولـة واجملتمـع    ميكن احلصول على معلومـات مفـصلة عـن التـدابري املتخـذة مـن ِقبـل الد                  - ٥٥١

للتصدي ملشكلة االجتار باملرأة والفتـاة يف اجلـزء الـذي يتنـاول املـواد مـادة مـادة مـن التقريـر يف             
 . من االتفاقية٦إطار مناقشة املادة 

  
  ٣٥٢ و ٣٥١الفقرتان     

ميكن احلصول على املعلومات عن هذه النقطة يف اجلزء الذي يتناول املواد مـادة مـادة      - ٥٥٢
 . من االتفاقية١٣ و ١١ إطار مناقشة املادتني من التقرير يف

  
  ٣٥٤ و ٣٥٣الفقرتان     

ميكــن احلــصول علــى معلومــات مفــصلة عــن التــدابري املتخــذة مــن ِقبــل الدولــة حلمايــة  - ٥٥٣
املسنني والنساء الريفيات يف اجلزء الذي يتنـاول املـواد مـادة مـادة مـن التقريـر يف إطـار مناقـشة             

 .تفاقية من اال١٤ و ١٣املادتني 

  ٣٥٦ و ٣٥٥الفقرتان     
ميكن احلصول على معلومات عن هذه النقطة يف اجلزء الذي يتناول املواد مـادة مـادة                 - ٥٥٤

 . من االتفاقية١٢من التقرير يف إطار مناقشة املادة 

باإلضــافة إىل ذلــك، نقــدم معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لتحــسني حالــة املــواطنني،    - ٥٥٥
 . ذلك، املتضررين من كارثة حمطة الطاقة النووية تشرينوبيليفمبا  ،والنساء

بــشأن احلمايــة ” أقــر اجمللــس األعلــى جلمهوريــة بــيالروس القــانون املعنــون ١٩٩١يف  - ٥٥٦
، الـذي ُعـدِّل وأكمـل كـل سـنة مـن             “االجتماعية للمواطنني املتضررين مـن كارثـة تـشرينوبيل        

خ -٣١ نتـائج الكارثـة، وخـصوصا بالقـانون رقـم            أجل تعزيـز التـدابري لتقـدمي اإلغاثـة لـضحايا          
خ جلمهوريــة بــيالروس الــصادر يف  -٤٥ والقــانون رقــم ٢٠٠١يونيــه / حزيــران٤الــصادر يف 

بـشأن احلمايـة    ’بشأن تعديل قانون مجهورية بيالروس املعنون       ” املعنون   ٢٠٠١يوليه  /متوز ١٢
 .“فة إليهواإلضا‘ االجتماعية للمواطنني املتضررين من كارثة تشرينوبيل

 :ومن التدابري األخرى املتخذة للتغلب على آثار حادث تشرينوبيل ما يلي - ٥٥٧
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 ٢٠٠١أبريـل   / نيـسان  ٢٥ يف مجهورية بيالروس الصادر يف       ١٠املرسوم الرئاسي رقم      -  
اطق االقتــصادي للمنــ  - بــشأن التــدابري إلعــادة التأهيــل االجتمــاعي    ”حتــت عنــوان  

 ؛“املتضررة من كارثة تشرينوبيل

أغـسطس  / آب ٨ الذي اختـذه جملـس وزراء مجهوريـة بـيالروس يف             ١١٧٥القرار رقم     -  
بشأن حجـم الفوائـد واملـدفوعات اإلضـافية للمتـضررين نتيجـة             ” حتت عنوان    ٢٠٠١

 ؛“عن كارثة حمطة الطاقة النووية تشرينوبيل

ــرار رقــــــم   -   ــيالروس يف  ٥٧القــــ ــة بــــ ــه وزارة الــــــصحة يف مجهوريــــ  الــــــذي اختذتــــ
بــشأن حتــسني الفحــص الــسريري لــضحايا ” حتــت عنــوان ٢٠٠١س أغــسط/آب ٣١

 ؛“كارثة تشرينوبيل وجمموعات مماثلة من السكان

 حتـت عنـوان   ٢٠٠٥نـوفمرب  / تشرين الثاين ٢٩ الصادر يف    ٥٦٥املرسوم الرئاسي رقم      -  
 ؛“ التدابري لتنظيم عالقات اإلسكانبشأن بعض”

 بـشأن   ” حتت عنـوان     ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩ الصادر يف    ١٢٨املرسوم الرئاسي رقم      -  
 ؛“كنية يف الرصيد العام من املساكنبعض املسائل املتعلقة بتوفري واستعمال أماكن س

بــشأن ” حتــت عنــوان ٢٠٠٦فربايــر / شــباط٧ الــصادر يف ٨٠املرســوم الرئاســي رقــم   -  
 ؛“تعليمية اخلاصة العليا والثانويةقواعد القبول يف املؤسسات ال

 حتـــت عنـــوان ٢٠٠٦أغـــسطس / آب٢٨ الـــصادر يف ٥٤٢ رقـــم املرســـوم الرئاســـي  -  
 .“أهيل السكان يف املصحاتبشأن عالج وإعادة ت”

بـشأن احلمايـة االجتماعيـة للمـواطنني        ”ينص قانون مجهوريـة بـيالروس حتـت عنـوان            - ٥٥٨
 علــى عـدد مــن االسـتحقاقات لآلبــاء لرعايــة   “ضـحايا كارثــة حمطـة الطاقــة النوويـة تــشرينوبيل   

 :ملرضىاألطفال ا

الدفع عن إجازة مرضية ألب واحد لطفـل مـريض، أو لـشخص آخـر يـوفر يف الواقـع                      -  
 مــن األجــور لكامــل فتــرة املــرض، مبــا يف ذلــك املائــة يف ١٠٠الرعايــة للطفــل، مبقــدار 

 عالج املصحة، إذا كان ذلك الشخص يف املصحة مع الطفل؛

إىل ) باسـتثناء سـيارة األجـرة    (السفر اجملاين مع طفل مريض باستعمال أي وسـيلة نقـل              -  
 املستشفى ومنه، مع حق شراء التذاكر دون الوقوف يف الطابور؛
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دفع شهري لبدل أساسي للنـساء غـري العـامالت ذوات أطفـال يعـانون مـن اإلعاقـات                      -  
ــدمها شــخص        ــة يق ــة مرتلي ــيب، إىل رعاي ــشاري الط ــس االست ــاجون، يف رأي اجملل وحيت

 .خارجي

ــش   - ٥٥٩ ــي يع ــساء الالئ ــوالدة       للن ــل ال ــازة قب ــي إج ــة لتلق ــعاعيا أهلي ــة إش ــاطق ملوث ن يف من
يف حالــة الــوالدة العــسرية أو والدة طفلــني  ( يومــا بعــد الــوالدة ٥٦ يومــا تقومييــا و ٩٠ مــدهتا
والنــساء الالئــي يعــشن يف مــستوطنات يف منــاطق مــا بعــد إعــادة االســتيطان  ). ٧٠ -أكثــر  أو

 يتلقني بـدال عـن رعايـة الطفـل حـىت يبلـغ الطفـل سـن                  والالئي ُمنِحن احلق يف إعادة االستيطان     
ثالث سنوات مببلغ هو ضعف املبلغ املتلقى يف سائر البلد، كما هو حمـدد للبلـد برمتـه مبقتـضى            

 .تشريعات بيالروس

ما بعد إعادة االستيطان والـذين هلـم    األطفال الذين يعيشون يف مستوطنات يف مناطق   - ٥٦٠
، والعــالج يف )وفقــا لوصــفة طبيــة(كنــهم أن يتلقــوا أدويــة باجملــان احلــق يف إعــادة االســتيطان مي

بعـض األمـاكن تـسدد      (املصحة باجملـان، والوصـول اجملـاين إىل مرافـق مـا قبـل التعلـيم املدرسـي                   
ويف منـاطق   . واإلقامة باجملان يف خميمات الصحة لألطفال     ) نفقات األطفال احملرومني عن الغذاء    

وى اإلشعاع، ميكن لألطفـال الـذين أعيـد اسـتيطاهنم يف املنـاطق           يعاد فحصها دوريا ملعرفة مست    
واألطفـال الـذين يعيـشون يف       . درسـي باجملـان   الريفية أن يذهبوا إىل مؤسسات ما قبل التعليم امل        

  . أن يعاجلوا باجملان يف املصحاتاملنطقة ميكن
 .ة تشرينوبيلونفذت بيالروس عددا من برامج الدولة الرامية إىل احلد من أثر كارث - ٥٦١

الــذي أقــره   (“وسأطفــال بــيالر ” ُنفــذ الربنــامج الرئاســي   ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠١مــن  - ٥٦٢
بغية حتسني فعاليـة نظـام الدولـة        ) ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٤ الصادر يف    ٢٨١املرسوم الرئاسي رقم    

ــذين هــم يف ظــروف شــاقة علــى حنــو خــاص، وحتديــد       لــدعم األطفــال، وخــصوصا أولئــك ال
على حنو موحد يف تنفيذ سياسة الدولـة االجتماعيـة للطفـل واملـرأة علـى                األولويات واألهداف   

 .مجيع مستويات احلكومة

ــة اخلــدمات الــصحية للطفــل      - ٥٦٣ ــامج الرئاســي إىل حتــسينات يف نوعي وأدت أنــشطة الربن
واملرأة، بينما اختـذت تـدابري للحـد مـن أثـر العوامـل الـسلبية املترتبـة علـى كارثـة تـشرينوبيل يف                

طفـــال والنـــساء احلوامـــل، مـــا أدى إىل تعزيـــز نظـــام اخلـــدمات االجتماعيـــة لألســـر  صـــحة األ
 .واألطفال

الـذي أقـره     (“أطفـال بـيالروس   ”ويف الوقت احلاضر جيـري تنفيـذ الربنـامج الرئاسـي             - ٥٦٤
ومن أولويات الربنامج حتـسني     ). ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٥ الصادر يف    ٣١٨املرسوم الرئاسي رقم    
ــاة األســر   ــاة الــصحية لألســر    نوعيــة حي ذات األطفــال، وحتــسني الــصحة وتعزيــز أســاليب احلي
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واألطفال، ومواصلة اجلهود الرامية إىل احلد من اآلثـار الـضارة املترتبـة علـى كارثـة تـشرينوبيل                   
ــة         ــة اجلــسدية والعقلي ــز التنمي ــادة اخلــصوبة، وتعزي ــة لزي ــة مواتي ــشاء بيئ ــال، وإن ــة األطف يف تنمي

 .والروحانية للجيل الشاب

وأحد أهم مكونات محاية وتعزيز صحة األطفال الذين يعيشون يف منـاطق ملوثـة هـو          - ٥٦٥
 ُحـسن النظـام لتنظـيم الوجبـات         ٢٠٠٧-٢٠٠٢يف الفتـرة    . احلفاظ على نظام غـذائي متـوازن      

ــال  ــة ألولئــــك األطفــ ــم  . اجملانيــ ــرار رقــ ــدد القــ ــوزراء يف   ٤٣٤حــ ــذه جملــــس الــ ــذي اختــ  الــ
ــسان ١٦ ــل /ني ــوان ٢٠٠٤أبري ــة   ”  حتــت عن ــات جماني ــيم وجب ــشأن تنظ ــتحقني   ب للطــالب املل

.  القواعـَد إلدارة ذلـك االسـتحقاق       “باملؤسسات التعليمية الواقعة يف منطقة التلوث اإلشـعاعي       
إن تواتر تقدمي الوجبات اجملانية يف املدرسة يتوقف على كثافة التلوث اإلشعاعي ملنطقة اإلقامـة               

ذي اختذتــه وزارة التعلــيم واللجنــة املعنيــة باملــشاكل   الــ٨١/١إن القــرار املــشترك رقــم . املعنيــة
  أقـر املعـايري التغذويـة      ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧النامجة عن نتائج كارثة تشرينوبيل يف       

لتقــدمي وجبــة أو وجبــتني أو ثــالث وجبــات يف اليــوم، مــع مراعــاة ســّن  ) جمموعــة اإلجــراءات(
طالـب يف املؤسـسات التعليميـة الواقعـة          ١٩٥ ٠٠٠  تلقـى  ٢٠٠٦يف السنة املدرسية    . األطفال

 .املناطق امللوثة وجبات جمانيةيف 

إن اإلقامــة واملعاجلــة اجملــانيتني يف املــصحات أديتــا أيــضا دورا يف احلفــاظ علــى صــحة   - ٥٦٦
ــشرينوبيل   ــة تـ ــن كارثـ ــضررين مـ ــواطنني املتـ ــاين ١ويف . املـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــتفاد٢٠٠٧ينـ   اسـ

وشـاركت أكثـر    . طفـل ومراهـق، مـن تلـك اإلقامـة          ٢٥٨ ٥٠٠ شخص، ومنهم  ٣١١ ٢٠٠
 . منظمة يف إعادة تأهيل تلك اجملموعة٩٠من 

ــسي،        - ٥٦٧ ــدعم النف ــة االهتمــام اخلــاص وال ــاطق امللوث ــذين يتركــون املن ــال ال ــاج األطف حيت
ولذلك يوجَّهون على حنو رئيـسي إىل مراكـز إعـادة تأهيـل األطفـال وعالجهـم، الـيت تـستطيع                  

أكثـر  (طفـل    ٦٠ ٠٠٠  مـن تلـك املراكـز زهـاء        ١٤ عاجل   ٢٠٠٦يف  . ملاهرة هلم توفري الرعاية ا  
 ).ن جمموع عدد األشخاص املعاجلني ماملائة يف ٤٠من 

ــاطق التلــوث اإلشــعاعي،      - ٥٦٨ حــددت عــدة اســتحقاقات خلرجيــي املــدارس الواقعــة يف من
 املــدارس يف) عنــد تــساوي األمــور األخــرى(وخــصوصا احلــق يف القبــول علــى ســبيل األولويــة 

املهنيـة، مـع تـوفري     اخلاصة العليا والثانوية واملدارس املهنية والتقنية والدورات الدراسية التدريبية       
إن القبول يف أقسام إعداديـة يف مؤسـسات التعلـيم العـايل ُيمـَنح،      . مساكن خالل فترة الدراسة 

نـات الدراسـية    وزيـد حجـم اإلعا    . بقطع النظر عن توفر األماكن، بعرض أكيد للحيـز الـسكين          
 .املائة يف ٥٠لئك األشخاص بنسبة واملمنوحة أل
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أدت حقيقــة أن بعــض األســر ذاُت أطفــال معــوقني إىل زيــادة تكــاليف متويــل برنــامج  - ٥٦٩
ــشوء احتمــال أكــرب أن ُيفــَصل أحــد        ــززة، وأدت إىل ن ــة املع ــة اجلاري ــة واملعاجلــة والرعاي التغذي

لدولـة، عـن طفـل معـوق دون سـن الثامنـة عـشرة،        ويف هذا الـصدد تـدفع ا     . األبوين عن العمل  
 مـن مقـدار   املائـة  يف  ٤٠االستحقاقات، بقطع النظر عن جممل دخل األسـرة، مـع مكمـل يبلـغ               

وإذا ُريب طفل معوق يف أسرة حيث يوجد أطفـال آخـرون، ُتـدفع االسـتحقاقات                . االستحقاق
طلون واألشــخاص غــري واألشــخاص العــا. جلميــع األطفــال دون إيــالء االعتبــار للــدخل الكلــي

املتلقني للمعاش التقاعدي الذين يـوفرون الرعايـة لطفـل معـوق يتلقـون بـدال عـن تلـك الرعايـة               
وُيمـَنح هـذا البـدل عـن رعايـة األطفـال       .  من احلد األدىن من امليزانية الكفافية     املائة يف   ٦٥يبلغ  

ال املعـوقني الـذين    املعوقني دون سن العاشرة بقطـع النظـر عـن درجـة العجـز، ويف حالـة األطفـ                  
 ســنة، لألطفــال الــذين هــم يف الدرجــة الثانيــة والثالثــة   ١٨ ســنوات و ١٠تتــراوح ســنهم بــني 
 .والرابعة من العجز

لألطفــال املعــوقني دون ســن الثامنــة عــشرة الــذين يقتــرن عجــزهم بالكارثــة يف حمطــة    - ٥٧٠
 مـن احلـد األدىن      املائة يف   ١٠٠الطاقة النووية تشرينوبيل ُحدِّد مكمل ملعاشهم االجتماعي يبلغ         

 .من معاش الشيخوخة

إن نظام الرعاية الطبية، الذي متوله امليزانية الوطنية، جعـل مـن املمكـن التعـويض، إىل                  - ٥٧١
 .حد ما، عن اإلصابات الصحية اليت تسببت كارثة تشرينوبيل فيها

ع هـي نظـام الفحـوص    واألداة األساسية يف نظام الوقاية من األمراض املتصلة باإلشـعا      - ٥٧٢
 .السريرية اخلاصة، الذي ينص على الفحص املبكر واملعاجلة احلسنة التوقيت

ومجيع احملتـاجني   .  من مواطنيها  املائة يف   ٩٩-٩٧جتري بيالروس سنويا فحوصا على       - ٥٧٣
وسـاعدت الفحـوص الـسريرية يف       . يتلقون كال من عالج املرضى اخلارجيني واملرضى املقيمني       

ـــ . تــشار املــرض بــني الــسكان املتــضررين اســتقرار ان  فــإن معــدل االعــتالل  ١٩٩٩وباملقارنــة ب
، املائـة  يف ٢٣,٩ بنـسبة  ٢٠٠٥الرئيسي بني النساء املتضررات من كارثـة تـشرينوبيل هـبط يف         

 .املائة يف ٢٧,٥ بنسبة -وبني الرجال 

ايل ملؤسـسات   بغية تقدمي اخلـدمات العالجيـة والتشخيـصية املثلـى وترشـيد النظـام احلـ                - ٥٧٤
ــشئ يف       ــصحية للحــادث إىل احلــد األدىن أن ــار ال ــيص اآلث ــة لتقل  مركــز ٢٠٠٢األحبــاث العامل

وأحـد األنـشطة الرئيـسية      . عملي مجهـوري للطـب اإلشـعاعي واإليكولوجيـا البـشرية           - علمي
للمركـز هـو تنـسيق الـدعم التنظيمـي واملنـهجي للفحـوص الـسريرية الـيت جتـرى علـى الـسكان             

 .املتضررين
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وتعمل الدولة على شكل متزامن على احلد من خطر اإلشعاع على الـصحة البـشرية،      - ٥٧٥
وعلــى خلــق ظــروف معيــشة طبيعيــة للــذين أعيــد اســتيطاهنم وللــذين اختــاروا البقــاء يف منــاطق 

 .حيث يوجد التلوث اإلشعاعي

ــة تــشرينوبيل ل     - ٥٧٦ ــار كارث ــة ملكافحــة آث ــامج الدول ــرة وحتقيقــا هلــذا الغــرض، فــإن برن لفت
ينــاير / كــانون الثــاين ٩الــذي أقــره بروتوكــول لرئاســة جملــس الــوزراء يف       (٢٠٠٥-٢٠٠١
الـذي أقـره    (١٠٢٠-٢٠٠٦وبرنامج الدولة ملكافحة آثـار كارثـة تـشرينوبيل للفتـرة          ) ٢٠٠١

يبينان املهـام املقبلـة فيمـا يتعلـق        ) ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١١قرار جملس وزراء بيالروس يف      
ويقــدم الربناجمــان   . االقتــصادي احلقيقــي والتنميــة املــستدامة يف املنــاطق املتــضررة      باالنتعــاش 

جمموعــة مــن التــدابري الراميــة إىل حتــسني اإلطــار التــشريعي والتنظيمــي للحــد مــن نتــائج كارثــة  
تشرينوبيل، وإلجياد األحوال االقتصادية املواتيـة يف املنـاطق املتـضررة ولإلبقـاء علـى الـصناعات           

 .احليوية

إن تنفيذ جمموعـة مـن التـدابري الراميـة إىل كفالـة محايـة الـسكان مـن اإلشـعاع خطـوة             - ٥٧٧
وتـشمل هـذه التـدابري إنـشاء        . حيوية يف اجملهود الرامي إىل التغلب على نتائج كارثة تشرينوبيل         

نظام للكشف عن اإلشعاع ورصده، وإزالة تلوث أشـياء مهمـة اجتماعيـا، ودفـن مـستوطنات                 
واحلفـاظ علـى نظـام إدارة النفايـات اإلشـعاعية، واحملافظـة علـى منـاطق االسـتبعاد           مت إخالؤها،   

وُتعطى األولوية لكفالة إنتاج منتجات غذائيـة صـحية، واألغذيـة األساسـية وغريهـا               . واإلخالء
 .من املنتجات الزراعية ولتنفيذ تدابري محاية الغابات

ســر املعيــشية املــصابة بالــضرر األشــد  وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير اســتفادت األ  - ٥٧٨
واملقيمـون يف هـاتني     . خطورة يف مقاطعيت غومل وموغيليف من برنامج إلعادة التدريب املهين         

. املنطقــتني ُزودوا أيــضا بعــدد كــبري مــن أجهــزة قيــاس اجلرعــات اإلشــعاعية املناســبة للماشــية    
ت األعــشاب لزراعــة احملاصــيل وتلقــت املــزارع امللوثــة األمســدة الفوســفاتية والبوتاســية ومبيــدا  

وأنـشئت حقـول   . وأضيفت مواد معاجلة بـاجلري إىل التربـة احلمـضية        . يتمشى متاما مع اخلطة    مبا
 .هكتار ٣٧ ٨٠٠ جديدة لتنمية العلف إلنتاج الثروة احليوانية، مبساحة يبلغ إمجاليها

كن بيـــت وشـــقة يف مجيـــع األمـــا ٨ ٥٠٠ ومبقتـــضى الربنـــامج، سيوَصـــل أكثـــر مـــن - ٥٧٩
وباإلضـافة إىل ذلـك، سـُيزوَّد الـسكان          .املتضررة من حادث تشرينوبيل بأنابيب الغاز الرئيـسية       

ــول           ــسية بط ــاه الرئي ــب املي ــد أنابي ــق م ــن طري ــشرب ذات اجلــودة ع ــاه ال ــضررون مبي  ١٥٠املت
وسيستمر بنـاء ريـاض األطفـال واملـدارس واملستـشفيات وغريهـا مـن املرافـق                 . كيلومترا إضافيا 

 .الثقافية - ةاالجتماعي
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ــا الراميـــة إىل التغلـــب علـــى نتـــائج كارثـــة     - ٥٨٠ وتتعـــاون بـــيالروس بنـــشاط، يف جهودهـ
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنـك الـدويل، ومنظمـة          : تشرينوبيل، مع بضع منظمات دولية    

مـن  األمم املتحـدة للطفولـة، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وأيـضا فـرادى البلـدان والعديـد                     
 .املنظمات اخلريية

ــذ   - ٥٨١ ــايل، من ــوزارة     ٢٠٠١وبالت ــة ل ــاون التابع ــة والتع ــسرية للتنمي ــة السوي ــوم الوكال ، تق
اخلارجية يف سويسرا، وهـي تعمـل مـع وزارة الـصحة يف مجهوريـة بـيالروس، بتنفيـذ مـشروع                     

ــدعى  ــة والطب  . “صــحة األم والطفــل”ُي ــة الوقائي ــة الرعاي ــة ويرمــي املــشروع إىل حتــسني نوعي ي
بالنويدات املشعة العالقـة يف اهلـواء نتيجـة عـن            للنساء واألطفال الذين يعيشون يف مناطق ملوثة      

 منــاطق يف مقــاطعيت غومــل وموغيليــف بالتعــاون  ٩وُيــضطلع بأنــشطة يف . حــادث تــشرينوبيل
 .إدارات املقاطعات واملناطق الوثيق مع

ــشروع ُزوِّد   - ٥٨٢ ــأجهزة طبيــ  ٢٤وخــالل إدارة امل ــا ب ــة، وُدرِّب  مكتب ــا ١٢٠ة حديث  طبيب
متخصصا يف طب التوليد وطب الولدان وطب األطفـال ويف الطـب العـام، ووضـعت وُنفـذت         

 .خمتلف التدابري لتحسني الثقافة الصحية يف املناطق املتضررة

ــاون مــع معهــد غومــل        - ٥٨٣ ــه بالتع ــه صــلة اضــطُِلع ب ــك، يف مــشروع ل وباإلضــافة إىل ذل
 وخوينيكي من مقاطعة غومل، أُنِشئت شبكة من املراكز املدرسـية           لإلشعاع يف منطقيت براغني   

وبفـــضل عمـــل املراكـــز اخنفـــض عـــدد األطفـــال ذوي  . لتعلـــيم املهـــارات اإلشـــعاعية العمليـــة
 . تقريبا١٠ يف أجسامهم مبعامل ١٣٧-املستويات املرتفعة من سيزيوم

مــم املتحــدة للطفولــة ومــن جمــاالت التعــاون ذات األولويــة بــني بــيالروس ومنطمــة األ - ٥٨٤
مبوجب الربنامج القُطـري محايـة صـحة ومـصاحل األطفـال والـشباب الـذين يعيـشون يف منـاطق                     

 .متضررة من كارثة تشرينوبيل

تعلـيم أسـاليب احليـاة      ”، اضطُِلع مبختلف املشاريع املشتركة حتـت العنـوان          ٢٠٠٦يف   - ٥٨٥
ــيالروس املتــضرر   ــاطق ب ــة يف من ــادة  (“ة مــن حــادث تــشرينوبيل الــصحية واملهــارات احلياتي بقي

األمـل  ” ومركز الثقة    “مركز بريست اإلقليمي للنظافة الصحية وعلم األوبئة والصحة العامة        ”
 ).، وهو منظمة غري حكومية“والشفاء

بالنويـدات املــشعة   وتكونـت املـشاريع مـن أنــشطة التعلـيم والتوعيـة يف املنــاطق امللوثـة       - ٥٨٦
طفال والراشدين باحلاجة إىل احملافظة علـى صـحتهم وتعزيزهـا، وإىل    العالقة يف اهلواء إلقناع األ 

تعزيـــز حـــس باملـــسؤولية بـــني األطفـــال واملـــراهقني ووالـــديهم عـــن صـــحتهم، وإىل النـــهوض  
 .بالتغيريات من السلوك اخلطر إىل أسلوب حياة أكثر صحة
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ليب احليـاة   وخالل تنفيذ املشروع ُنظمت حلقات عمل ودورات تدريبية متعلقة بأسا          - ٥٨٧
ــسية يف     ــؤثرات النف ــع إســاءة اســتعمال امل ــة ومن ــسي   ١٠احلي ــة لونيت ــة يف مدين ــدارس منوذجي  م

وُنظــم نــاد للــشباب يتكــون مــن مــراهقني قيــاديني لــدعم ) مقاطعــة بريــست(ومنطقــة لونيتــسي 
ويف لونيتـسي أنـشئ     . مبادرات األطفال والشباب الرامية إىل بناء وتطوير أساليب حياة صـحية          

ــة لألطفــال واملتخصــصني يف    مركــز ل ــة والتعليمي ــشطة اإلعالمي لمعلومــات واملــوارد إلدارة األن
 .لونيتسي واملنطقة اجملاورة

ــراءة     - ٥٨٨ ــذاكرة قـ ــستخدمة كـ ــة مـ ــراص مدجمـ ــتحداث أقـ ــضا إىل اسـ ــشروع أيـ  وأدى املـ
باســتعمال مــواد إعالميــة ومنهجيــة، بــالطريقتني املطبوعــة والبــصرية، للتــدريب علــى أســاليب    

واملهارات احلياتية ولتعزيزهـا يف املنـاطق املتـضررة مـن نتـائج حـادث تـشرينوبيل                  اة الصحية احلي
ــة للمعلمــني وطــالب الــصفوف املدرســية مــن    ( ــوان ٤-١مبــا يف ذلــك أدل ــادئ ” حتــت عن املب

 ودليــل ملعلمــي الثقافــة البدنيــة حتــت  “األساســية ألســلوب حيــاة صــحي والــسالمة اإلشــعاعية 
البدنية لألطفال والشباب الذين يعيـشون يف منـاطق التلـوث بالنويـدات             محاية الصحة   ”العنوان  

 ). وما إىل ذلك“اإلشعاعية العالقة يف اهلواء

، ُنفـذت خمتلـف املـشاريع، مبـا يف          ٢٠٠٧يف إطار برنامج التعـاون وإعـادة التأهيـل يف            - ٥٨٩
علـى   (“رحاملوسـيقي املـ  ” و) على أساس جملس قلرية تشيتـشريسك  (“العيش بابتسامة”ذلك  

ــة تشيتـــشريسك    ــادة التأهيـــل يف مدينـ ــيم التـــصحيحي والتطـــويري وإعـ ). أســـاس مركـــز التعلـ
واســُتحدثت أشــكال جديــدة مــن العمــل مــع األطفــال املعــوقني ووالــديهم، وخــصوصا بــرامج  

 .إعادة التأهيل عن طريق الفنون والعالج املوسيقي واملسرح

) ٢٠٠٨مـــارس /ُنـــشر يف آذار (“حقـــائق احليـــاة” أُِعـــد عـــدد خـــاص لــــ ٢٠٠٧يف  - ٥٩٠
مـن حـادث     وأُصـدرت طبعـة خاصـة تتعلـق باملنـاطق املتـضررة           . باملساعدة من أشخاص معنيني   

تــشرينوبيل، مشلــت معلومــات عــن النــاس الــذين يعيــشون يف املنــاطق امللوثــة، وأيــضا معلومــات 
 .ميكن أن تساعد الوالدين يف إجياد ظروف أفضل لصحة أطفاهلم وتنميتهم وحياهتم

  
  ٣٥٨ و ٣٥٧الفقرتان     

ميكن العثور على معلومات عن هذه النقطـة يف اجلـزء الـذي يتنـاول املـواد مـادة مـادة                      - ٥٩١
 . من االتفاقية٧ إىل ٤من التقرير يف إطار مناقشة املواد 

  
  ٣٦٠ و ٣٥٩الفقرتان     

 مـن ِقبـل     وفقا ملالحظات اللجنة اخلتامية نقـوم بتقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة                - ٥٩٢
 .الدولة فيما يتعلق باملهاجرين والالجئني، ومنهم النساء واألطفال، يف مجهورية بيالروس
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يشجع املوقع اجلغرايف لبيالروس على اسـتعمال أراضـيها مـن ِقبـل املهـاجرين، ومنـهم             - ٥٩٣
ــة    ــة اجتماعي ــة   - املهــاجرون غــري القــانونيني، مــن منــاطق تتــسم حبال سياســية غــري مــستقرة بغي

 .خول يف دول االحتاد األورويبالد

السياسية يف البلدان املصدرة للمهاجرين غـري        - إن عدم استقرار احلاالت االجتماعية     - ٥٩٤
القــانونيني، وآثــار احلــروب، والــصراعات املــسلحة، والكفــاح الــسياسي الــداخلي يف آســيا         

اجرين غـري القـانونيني   والشرق األوسط، واألنشطة الثابتة، وهي أنشطة املتجرين والناقلني للمه  
ة إىل الفاّرين من احلاالت االقتصادية الصعبة يف خمتلف البلدان، هي أيـضا عوامـل تـدفع بـاهلجر      

 .بيالروس وعن طريق أراضيها

ــا لــدى أكثــر مــن  - ٥٩٥ مــواطن أجــنيب وشــخص عــدمي اجلنــسية تــصريح    ١٣٠ ٠٠٠ حالي
 .أجنيب على تصاريح ١٣ ٠٠٠ – ١٠ ٠٠٠وكل سنة حيصل . باإلقامة الدائمة يف بيالروس

 .شخصا بيالروس ليصبحوا مقيمني دائمني ١٤ ١٥٥  دخل٢٠٠٧يف  - ٥٩٦
  

  ١١اجلدول 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٢ عدد املهاجرين الذين دخلوا مجهورية بيالروس من

  
  املهاجرون الذين وصلوا  

  النساء  الرجال  اجلنسان  السنة

٥٧٠ ٩ ٣٦٩ ٩ ٩٣٩ ١٨  ٢٠٠٢ 

٣١٤ ٩ ٨٣٢ ٨ ١٤٦ ١٨  ٢٠٠٣ 

٤٨٨ ٧ ١٥٤ ٧ ٦٤٢ ١٤  ٢٠٠٤ 

٥٢٥ ٦ ٥٠٦ ٦ ٠٣١ ١٣  ٢٠٠٥ 

٠٤٩ ٧ ٠٧٥ ٧ ١٢٤ ١٤  ٢٠٠٦ 

٠٧١ ٧ ٠٨٤ ٧ ١٥٥ ١٤  ٢٠٠٧ 
    

إن الدفق الرئيسي للمهاجرين يأيت من روسيا وأوكرانيا وكازاخـستان، الـيت شـكلت               - ٥٩٧
 . من جمموع عدد األشخاص الواصلني إىل بيالروساملائة يف ٧٤,٨

 الرئيــسيان اللــذان يــسهمان يف عمليــات اهلجــرة إىل بــيالروس مهــا هجــرة   والعــامالن - ٥٩٨
 .األيدي العاملة واهلجرة القسرية

إن سياسة الدولـة املتعلقـة بـاهلجرة يف مجهوريـة بـيالروس فيمـا يتعلـق هبجـرة األيـدي                      - ٥٩٩
ــة الــيت حتكــم تــصدير واســترياد األيــدي العام     لــة، العاملــة موجهــة إىل حتــسني اآلليــات التنظيمي
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ومحاية سوق األيدي العاملـة الوطنيـة مـن التـدفقات غـري اخلاضـعة للمراقبـة للعمـال األجانـب،                    
وختفيف األثر يف سوق األيدي العاملة احمللية عن طريق تـشجيع عمالـة املـواطنني البيالروسـيني                 

 .يف اخلارج

ــة شــركات ومنظمــ       - ٦٠٠ ــدي العامل ــصدير واســترياد األي ــوم بت ــيالروس تق ــة ب و يف مجهوري
مـن وزارة الداخليـة يف   ) ترخيص خـاص  (املشاريع على مستوى فردي الذين حصلوا على إذن         

يف اجتــذاب األيــدي العاملــة    شخــصا مرخــصا لــه ٧٩٣وحاليــا ينخــرط . مجهوريــة بــيالروس
 .األجنبية إىل بيالروس

 .أنشأت بيالروس نظاما متكامال للحماية القانونية واالجتماعية مللتمس اللجوء - ٦٠١

 املتعلقــة مبركــز الالجــئني ١٩٥١تعمــل مجهوريــة بــيالروس، وهــي طــرف يف اتفاقيــة   - ٦٠٢
 املتعلــق مبركــز الالجـئني، علــى محايــة ملتمـسي اللجــوء وفقــا للقواعــد   ١٩٦٧ويف بروتوكوهلـا  
 .واملعايري الدولية

ــم   - ٦٠٣ ــانون رق ــصادر يف   -٣٦٠٥الق ــشر ال ــاين ع ــر / شــباط٢٢الث ــون ١٩٩٥فرباي  واملعن
يا ويليب املتطلبات املقبولة عامليا الواردة يف الـصكوك         ل هو ساري املفعول حا    “جئنيبشأن الال ”

 .األساسية للقانون الدويل بشأن الالجئني

 بلـدا يف العـامل تقـدموا بطلبـات          ٤٦من األجانـب مـن       ٣ ١٠٠  أكثر من  ١٩٩٤منذ   - ٦٠٤
 .إىل السلطات البيالروسية ملتمسني مركز الالجئني

 .جنبيا مركز الالجئني وحصلوا على اجلنسية البيالروسية أ٧٦وُمنِح  - ٦٠٥

تـــنظم التـــشريعات النافـــذة الـــضمانات القانونيـــة واالقتـــصادية واالجتماعيـــة حلمايـــة   - ٦٠٦
 .احلقوق واملصاحل املشروعة للمهاجرين القسريني

يوفر نظام اللجـوء الـوطين سـبل الوصـول إىل األمـن، ويـضمن عـدم اإلعـادة القـسرية                      - ٦٠٧
جئني، ويوجد الظروف األساسية اليت متكن االندماج االجتمـاعي هلـذه الفئـة مـن األجانـب                 لال

 .يف اجملتمع البيالروسي

ــب مركــز         - ٦٠٨ ــدمون بطل ــذين يتق ــسرية لألجانــب ال ــادة الق ُتكــرس ضــمانات عــدم اإلع
ــادة      ــون يف امل ــأهنم الجئ ــرف فعــال ب ــذين يعت ــون  ٣٧الالجــئني أو لل ــانون املعن ــشأن ” مــن الق ب

، ال ميكن مبقتضاه إعادة الالجئني يف هذه الفئـة أو ترحيلـهم رغـم إرادهتـم إىل دولـة                    “الجئنيال
ُتهــدد فيهــا حيــاهتم أو حريتــهم بــسبب عنــصرهم أو دينــهم أو جنــسيتهم أو عــضويتهم يف فئــة  

 .اجتماعية بعينها أو موقف سياسي
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 بـأهنم الجئـون احلـق       ، لألجانـب املعتـَرف    “بـشأن الالجـئني   ”مبقتضى القانون املعنون     - ٦٠٩
يف تعليم أطفاهلم يف مؤسسات ما قبل التعلـيم املدرسـي واملـدارس الثانويـة العامـة، ويف الرعايـة                    

 ).١١ و ١٠املادتان (الطبية ألطفاهلم القُّصر مع أطفال مواطين مجهورية بيالروس 

روس، لألجانب املعتَرف بأهنم الجئون حقوق مساوية حلقـوق مـواطين مجهوريـة بـيال             - ٦١٠
مبا يف ذلـك احلـق يف الـضمان االجتمـاعي، والرعايـة الطبيـة، والعمالـة، واالخنـراط يف األعمـال                      
ــشطة        ــشاركة يف األنـ ــضائية واملـ ــة القـ ــار، واحلمايـ ــسلع والعقـ ــاء الـ ــيم واقتنـ ــة، والتعلـ التجاريـ

 .االجتماعية

ــَرف        - ٦١١ ــب واملعت ــة األجان ــدريب املهــين لعمال ــة الت ــرة العمــل احلكومي ــأهنم ســتنظم دائ ب
وُتـضَمن هلـم املـساعدة املاليـة وغريهـا مـن املــساعدة       ). ١٣املـادة  (الجئـون يف أمـاكن سـكنهم    

باملبلغ الذي حدده جملس الوزراء ووفقا لإلجراءات اليت وضعها، وأيضا التمتـع حبقـوق أخـرى            
ــق         ــا يتعل ــا فيم ــيالروس هب ــة ب ــزم مجهوري ــيت تلت ــة ال ــشريعات واملعاهــدات الدولي ــة عــن الت منبثق

واطنني األجانـب واألشـخاص عـدميي اجلنـسية الـذين يقيمـون مؤقتـا يف مجهوريـة بـيالروس          بـامل 
 ).١٧املادة (

حيظـــى االدمـــاج االجتمـــاعي للمهـــاجرين بأولويـــة لربنـــامج الدولـــة للـــهجرة للفتـــرة   - ٦١٢
مـــارس  / آذار٢٦ الـــصادر يف ١٣٥الـــذي أقـــره املرســـوم الرئاســـي رقـــم      (٢٠١٠-٢٠٠٦
جيري وضع تدابري لتعزيز إدماج األشخاص املعترف بـأهنم الجئـون     وهلذه األغراض،   ). ٢٠٠٦

املنظمـة الدوليـة    (يف اجملتمع البيالروسي بالتعـاون مـع خمتلـف املنظمـات الدوليـة وبالـدعم منـها                  
للهجرة ومفوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون الالجـئني واللجنـة األوروبيـة وبرنـامج األمـم                    

 ).املتحدة اإلمنائي

ــدود       ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف  - ٦١٣ ــة حب ــيالروس املعني ــة ب ــني جلن ــشترك ب ــشروع م ــار م ، يف إط
الدولــة ومكتــب برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف بــيالروس واللجنــة األوروبيــة، أنــشأت          

لتناُول أشخاص جيتازون حدود دولـة بـيالروس علـى          (بيالروس مركز اإليواء املؤقت لالجئني      
ت، علـى أسـاس املعـايري الـيت حـددها االحتـاد األورويب        سريرا يف بريس٣٠، له )حنو غري قانوين 

ــستعمل       ــدريب سي ــدريب وإعــادة الت ــؤرة مركــز للت ــوع، سيــشكل ب للمؤســسات مــن هــذا الن
 .أخصائيني من املراكز القائمة يف مدن غرودنو وليدا ومسورغون

، تنفــذ املنظمــة الدوليــة للــهجرة، وهــي تعمــل مــع وزارة الداخليــة يف        ٢٠٠٧منــذ  - ٦١٤
ــة مــن قبيــل    مجهو ــيالروس، خمتلــف مــشاريع املــساعدة التقني ــة ب : مكافحــة االجتــار بالبــشر ”ري

 .“)ميغرابيل( إدارة عمليات اهلجرة حتسني قدرات بيالروس على”  و“بيالروس
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يدير سنويا مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجـئني مـشاريع املـساعدة التقنيـة                - ٦١٥
ىل زيادة قدرات املرأة على اسـتقبال وإدمـاج املهـاجرين وعلـى             الدولية يف بيالروس اليت ترمي إ     

وجيـري حاليـا تنفيـذ بـضعة مـشاريع          . توفري سبل وصوهلم إىل نظام احلماية االجتمـاعي الـوطين         
يادة القـدرات علـى   ز” و) جزآن (“تعزيز نظام اللجوء الوطين”للمساعدة التقنية الدولية، أي  

 .“اإلدماج احمللي

شاريع إىل كفالـة تـوفر سـبل وصـول األشـخاص احملتـاجني إىل احلمايـة            تسعى هـذه املـ     - ٦١٦
الدولية وفقا للمعايري الدولية إىل اإلجراءات الكفؤة والفعالة للحصول على مركز الالجـئني يف              
ــة، خباصــة بتحــسني ظــروف اســتقبال        ــة للدول ــدرات اإلداري ــيالروس؛ وتطــوير الق ــة ب مجهوري

املعلومات جلعل النـاس واعـني باحتياجـات الالجـئني إىل     الالجئني؛ ورفع مستوى الوعي ونشر   
 .احلماية وما يليها من االندماج يف اجملتمع

، مببـادرة مـن أكادمييـة وزارة الداخليـة يف مجهوريـة بـيالروس               ٢٠٠٧أبريل  /يف نيسان  - ٦١٧
 وبالتعاون من مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، أجريت املـسابقة الدوليـة األوىل             

ــانون الالجــئني املــدعوة    ــشأن ق ــد ”ب ــة مــن ســت جامعــات    “األفــق اجلدي ، الــيت حــضرهتا أفرق
 .لوزارات الداخلية يف روسيا وأوكرانيا ومولدوفا وبيالروس

ــت  - ٦١٨ ــة ”عمل ــة االجتماعي ــستقلة، ومركــز    “املعون ــة م ــة دولي ــي وكال ــا”، وه  “يوريك
ألمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون     لألطفال والشباب املبـدعني، ومهـا تعمـالن بـدعم مـن مفـوض ا       

الالجئني، على تعزيز التطوير الشخصي للمهـاجرات؛ واسـتفاد أطفـال مـن أسـر الالجـئني مـن               
 .األنشطة التطويرية والثقافيةاألنشطة املوسيقية املنظمة، واأللعاب الرياضية وغريها من 

ة مبواصــلة إن آفــاق التنظــيم الفعــال للــهجرة القــسرية علــى أراضــي بــيالروس مرتبطــ    - ٦١٩
وجيـري إعـداد قـانون جديـد يف مجهوريـة بـيالروس حتـت              . تطوير التـشريعات املتعلقـة بـاهلجرة      

ــوان  ــب      ”عنـ ــواطنني األجانـ ــة للمـ ــافية واملؤقتـ ــة اإلضـ ــئني واحلمايـ ــز الالجـ ــنح مركـ ــشأن مـ بـ
 .“دميي اجلنسية يف مجهورية بيالروسواألشخاص ع

إعداد لوائح بشأن وثـائق اهلويـة وبـشأن       وتقوم وزارة الداخلية يف مجهورية بيالروس ب       - ٦٢٠
ومبقتـضى تلـك اللـوائح سـُتحدَّد        . أو الـدخول فيهـا    /وثائق الزمة ملغـادرة مجهوريـة بـيالروس و        

مناذج جديدة لوثيقة إقامـة املـواطنني األجانـب واألشـخاص عـدميي اجلنـسية يف بـيالروس، مـع                    
للعـــودة إىل مجهوريـــة وثيقـــة الـــسفر جلمهوريـــة بـــيالروس، وبطاقـــة هويـــة الالجـــئ وشـــهادة  

 .بيالروس
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  ٣٦٣الفقرة     
عمال بتوصيات اللجنة، يشمل هذا التقرير منظورات جنسانية بـشأن تنفيـذ مجهوريـة               - ٦٢١

بيالروس لتوصيات الدورة االستثنائية للجمعية العامة باسـتعراض وتقيـيم تنفيـذ برنـامج العمـل                
عـامل  ”(ة السابعة والعشرين املعنية بالطفـل       للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية، والدورة االستثنائي     

 .، واجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة)“صاحل لألطفال

يقدم التقرير معلومـات مفـصلة عـن التـدابري التـشريعية واإلداريـة وغريهـا مـن التـدابري                   - ٦٢٢
 .اليت اختذهتا مجهورية بيالروس هنوضا باملرأة خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 قُـدِّم تقريـر عـن    ٢٠٠٧يونيـه   /وباإلضافة إىل ذلك، ميكننا أن خنربكم بأنه يف حزيـران          - ٦٢٣
للـدورة االسـتثنائية     التدابري اليت اختذهتا مجهورية بيالروس لتنفيذ خطة العمـل والوثيقـة اخلتاميـة            

ــة بالطفــل       ــة العامــة لألمــم املتحــدة املعني ــسابعة والعــشرين الــيت عقــدهتا اجلمعي عــامل صــاحل  ”ال
 .“ألطفالل

ــوان    ٢٠٠٥ســبتمرب /يف أيلــول - ٦٢٤ ــا حتــت عن ــرا وطني ــيالروس تقري ــة ب  أصــدرت مجهوري
أعد التقريَر فريق من اخلـرباء يف الـوطن بـدعم مـن مكتـب            . “حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   ”

 .األمم املتحدة يف بيالروس
  

  ٣٦٤الفقرة     
 ضـد املـرأة وبروتوكوهلـا االختيـاري        إن نص اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         - ٦٢٥

وهـذان النـصان متـوفران يف      . قد أُصدرا باللغة الروسية وُنـشرا يف مجهوريـة بـيالروس للمعنـيني            
مكتبــات اجلمهوريــة واملقاطعــات واملنــاطق، ويف مكتبــات املؤســسات التعليميــة وعلــى مواقــع    

 .شبكة االنترنت

لقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة علــى التقريــر  إن املالحظــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة با - ٦٢٦
اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلـامس والـسادس جلمهوريـة بـيالروس عـن تنفيـذها لالتفاقيـة                  

ــة   ــة احلكومي ــا وهيئــات يف نظــام    قــد ُوزِّعــت علــى اهليئــات اإلداري ــة العلي واملؤســسات التعليمي
  .العدل

  


