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التقريران املدجمان السادس والسابع لبنغالديش عن تنفيذ اتفاقية القضاء      
  )٢٠٠٩-٢٠٠١(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  
  مقدمة    

 فتئت بنغالديش، وهي دولة موِقعة على اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                  ما  
ــة املــساواة بــني اجلنــسني  ضــد املــرأة وعلــى منــهاج عمــل بــيجني، ملتزمــة ببلــوغ هــدفَ    ي كفال

وال تــزال حكومــة بــنغالديش تعمــل بنــشاط علــى وضــع   . ومتكــني املــرأة) املــساواة اجلنــسانية(
ذ إجــراءات إجيابيــة للتعجيــل بعمليــة التنفيــذ بغيــة حتقيــق هــدف  سياســات عمليــة املنحــى واختــا

  . متكني املرأة الكامل
ني مــن الــسنني، اكتــسبت املبــادرة الراميــة إىل كفالــة حقــوق   ين املاضــَيوخــالل العقــَد  

 يف بــنغالديش وجنحــت يف تعبئــة النــساء وتنــسيق  متــساوية للمــرأة وعــدم التمييــز ضــدها زمخــاً 
 ال هـوادة فيـه      ومـن ناحيـة أخـرى تبـذل احلكومـة جمهـوداً           . قـوقهن جهودهن ليقفن مطالبات حب   

عن طريق اعتماد سياسـات وتـشريعات واسـتراتيجيات وخطـط عمـل وبـرامج وطنيـة لتحقيـق            
وكان للسياسات واالستراتيجيات والتدابري اليت اختـذهتا احلكومـة لـصاحل املـرأة يف           . متكني املرأة 

واضـطلعت احلكومـة بعـدد مـن الـربامج          . حلـد مـن فقـر املـرأة        يف ا  ها اإلجيايبُ العقود األخرية أثرُ  
ولـدى املنظمـات غـري احلكوميـة يف         . خـرى  أُ اً وجهـود   إمنائيـةً   أمـن، وأنـشطةً    اليت تـشمل شـبكةَ    

كمـا  . البلد برامج لتقدمي ائتمانات صغرية للمرأة ملساعدهتا يف مزاولـة األعمـال احلـرة واإلنتـاج       
وقـد سـامهت كـل هـذه     . ة وخاصـة يف صـناعات األلبـسة    عمالة للمرأ أوجد  القطاع اخلاص  أنّ

وميكـن تتبــع التقــدم الــذي حتـرزه املــرأة مــن خــالل   . اجلهـود يف احلــد مــن املزيـد مــن فقــر املــرأة  
ف يف  مبـا يف ذلـك التوظّـ   ،مشاركتها االقتصادية املتزايدة عن طريق العمل يف خمتلف القطاعات   

 ومـن خـالل عملـها حلـساهبا اخلـاص           ،الرمسيصناعات األلبسة واألحذية والتجميل يف القطاع       
يف تربيـة   و ،تعمل املرأة أيضا يف إنتـاج احملاصـيل       يف القطاع الزراعي،    و. يف األنشطة غري الرمسية   

ل املـرأة للعمـل يف مواقـع        بَـ وهنـاك اجتـاه متنـام مـن قِ        . املواشي، ويف احلراجة، ويف صيد األمساك     
م املرأة يف البلد يف استمرار التكافؤ بـني اجلنـسني           وتنعكس املؤشرات اإلجيابية لتقد   . اإلنشاءات

ــات الرّضــع، ويف اخنفــاض معــدالت      ــدرجيي يف وفي ــدارس، ويف االخنفــاض الت يف االلتحــاق بامل
 الــصحية وســامهت اخلــدماُت. ي الــصحة والتعلــيم يف جمــالَ هــاٌموأُحــرز تقــدٌم. وفيــات النفــاس

 يف حتـسني الـصحة وخاصـة       ،يـة والـسكان   احملّسنة عن طريق تنفيذ برامج تتصل بالـصحة والتغذ        
وهبطــت نــسبة األّمهــات غــري احلوامــل اللــوايت . وحتــّسنت احلالــة التغذويــة أيــضا. لــدى النــساء

ــة مـــن     ــزمن يف الطاقـ ــز مـ ــة عجـ ــانني مـــن حالـ ــام ٤٤,٢يعـ ــة يف عـ ــة  (٢٠٠٠ يف املائـ الدراسـ
ــام    ــنغالديش، عـ ــصحية لبـ ــة والـ ــصائية الدميغرافيـ ــام   يف امل٣٢,٢إىل ) ٢٠٠٠االستقـ ــة يف عـ ائـ

وهبطــت ). ٢٠٠٥الدراســة االستقــصائية للحالــة التغذويــة لألطفــال واألّمهــات عــام   (٢٠٠٥
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 مـن   ٢٠٠٦ حالـة والدة حيـة يف عـام          ١ ٠٠٠ يف كـل     ٣,٣٧ إىلوفيات األّمهات يف النفـاس      
  . ٢٠٠٤ يف عام ٣,٦٥

 ياسةَ من حكومة بنغالديش يف تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة، وضـعت الـس       اًضّيوُم  
 يف ضوء دستور بنغالديش، واتفاقية القـضاء علـى مجيـع    ١٩٩٧ للنهوض باملرأة يف عام   الوطنيةَ

أشكال التمييز ضد املرأة، ومنهاج عمل بيجني، وعملية تشاور عريـضة القاعـدة مـع أصـحاب           
املصلحة مبا يف ذلك منظمات حقوق اإلنسان، والناشطات يف جمال حقـوق املـرأة، واملنظمـات       

. ذ علـى حنـو حتـديثي      نفّـ وتظل هذه السياسة قيد االسـتعراض وتُ      . كومية، واجملتمع املدين  غري احل 
وقامـت الـوزارات القطاعيـة       ١٩٩٨وقد اعُتمدت خطة العمل الوطنية للنهوض باملرأة يف عـام           

  .استراتيجية تعميم اجلنسانية يف كل السياسات احلكومية زابرالرئيسية بإ
التمييــز ضــد املــرأة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة علــى التقريــر   ت جلنــة القــضاء علــى  أّنــهوقــد   

 كـبرية  احلكومة على حتقيق التكافؤ بـني اجلنـسني وعلـى الزيـادة ال             ،الدوري اخلامس لبنغالديش  
  االبتكاريـةُ  وقـد جعلـت اخلطـواتُ     . يف عدد الفتيات امللتحقات باملدارس االبتدائيـة والتمهيديـة        

 استثمارات ضخمة يف كل مـن التعلـيم االبتـدائي           ها بوضع كناًهذا األمَر مم   اليت اختذهتا احلكومة  
  . وإدخال نظام التعليم اجملاين مالية،والثانوي للفتيات عن طريق تقدمي منح دراسية، وإعانات

وقــد أثنــت اللجنــة علــى مبــادرة احلكومــة يف الوصــول إىل النــساء الريفيــات الفقــريات    
ن عن طريق عيادات جمتمعية ومتنقلـة ممـا أسـفر عـن          لتقدمي العناية الصحية وخدمات األمومة هل     

ــالرغم مــن أن معــدل انتــشار    . خفــض معــدل وفيــات النفــاس  والحظــت اللجنــة كــذلك أنــه ب
 تـدابري   تواصل اختـاذَ ، فإن احلكومةَ  اإليدز يف بنغالديش ظل متدنياً    /فريوس نقص املناعة البشرية   

  . عاجلة عن طريق برامج توعية ملنع انتشار أي وباء ممكن
 وها تفكـري سـليم بـأنّ      د حيـ  اىل األمـام  بـنغالديش   مـسرية   واختتمت اللجنة مبالحظـة أن        
  .االقتصادية، مبا يف ذلك متكني املرأة، ممكٌن-ماعيةجت على مجيع اجلبهات اإلالتقدَم

 يف عـام   لكفالة التمكني للمرأة منـذ أن نالـت بـنغالديش االسـتقاللَ    وقد بدأت املسريةُ   
 مــساوية حلقــوق الرجــل يف كــل جمــاالت   بــنغالديش للمــرأة حقوقــاًويــضمن دســتور. ١٩٧١

وحيظر الدستور علـى الدولـة     )). ٢ (٢٨املادة  (الدولة واحلياة العامة بوصف ذلك حقا أساسيا        
التمييز ضد أي مواطن على أساس اجلنس ويذكر أنه مـا مـن شـيء يف هـذه املـادة مينـع الدولـة                        

ويـنص  . ل أو لتقـدم أي فئـة متخلفـة مـن املـواطنني     من وضع حكم خاص لصاحل املرأة أو الطفـ  
الدســتور أيــضا علــى اختــاذ خطــوات لكفالــة مــشاركة املــرأة يف مجيــع جمــاالت احليــاة الوطنيــة     

  ).١٠املادة ( لسياسة الدولة  أساسياًبوصف ذلك مبدأً
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 عهـد    بقـدوم  ٢٠٠٨ديسمرب  /وأذنت االنتخابات الربملانية اليت جرت يف كانون األول         
. “٢٠٢١الرؤيـا   ”فقـد أعلنـت احلكومـة املنتخبـة حـديثا           .  الدميقراطية يف بنغالديش   جديد من 

وحكومة بنغالديش ملتزمة بتعمـيم القـضايا اجلنـسانية بغيـة إدراجهـا داخـل إطـار االقتـصادات                   
وضـع سياسـات إلعمـال تغـيريات فعالـة وكـبرية ومنظـورة يف حيـاة املـرأة علـى مجيـع                      بالكلية و 

  . االتاملستويات ويف كل اجمل
  

  متكني املرأة وتنميتها    
نظـرا إىل   و. التمكني االقتصادي للمرأة هو خطـة حتظـى بأولويـة عاليـة لـدى احلكومـة                 

تشدد احلكومة بقوة على أن مسات فقـر املـرأة تتطلـب            أن القضاء على الفقر هو بؤرة التركيز،        
  .معاجلتها مبنظور جنساين يف استراتيجية منو مؤيدة للفقراء

 املرأة هي العامل األهم يف النمو االقتصادي واالجتماعي، ومبـا أن نـسبة الفقـر                ومبا أن   
 اُألسـر الـيت يرأسـها ذكـور، فقـد           ا هـي يف   املدقع أعلى يف اُألسر املعيـشية الـيت ترأسـها إنـاث ممـ             

اسـتراتيجية وطنيـة للتعجيـل باحلـد        : خطوات حنو التغـيري   ”وضعت احلكومة استراتيجية عنواهنا     
ــر   ــن الفق ــة  ا-م ــة الثاني ــا االنتخــايب      “ ملرحل ــوارد يف برناجمه ــة ال ــزام احلكوم ــذه تعكــس الت وه

وكذلك يف ضوء األهداف اإلمنائية لأللفية، مع التشديد بصورة خاصـة علـى احلـد مـن تأنيـث                   
ث بتقـدمي الـدعم ملبـادرات       وتشدد هذه املرحلة الثانية على احلاجة إىل خفض الفقر املؤنّ         . الفقر

شاريع الصغرية واملتوسطة عن طريق تعبئة املوارد وتـوفري تـسهيالت االئتمـان             النساء يف جمال امل   
للنساء بشروط ميّسرة؛ وإجياد روابط بالـسوق للنـساء مـن أجـل تـسويق منتجـاهتن عـن طريـق                      

كمــا . التعاونيــات؛ وتــوفري التــدريب لتطــوير املهــارات مــن أجــل تيــسري فــرص العمالــة للمــرأة  
حـصوهلا علـى    سري زيـادة مـشاركة املـرأة يف قـوة العمـل وكفالـة               تتوخى هذه املرحلـة الثانيـة تيـ       

ــة   ايــضا  ترمــي وهــي. جــور الرجــلأجــور مــساوية ال ــة غــري الزراعي ــة األنــشطة الريفي إىل رعاي
وبغية جعل هـذا القطـاع أكثـر حيويـة،     . بوصفها أنشطة فعالة للحد من الفقر بالنسبة إىل املرأة    

 حتـسني القـدرة علـى التـسويق عـن طريـق             -مثال  مت حتديد بعض التدخالت بوصفها ضرورية،       
كـز النمـو ويف األسـواق احمليطـة باملنـاطق احلـضرية؛ وتقـدمي               اتوفري مراكـز للمبيـع يف أسـواق مر        

دارة األعمـال التجاريـة   إلاملهـارات األساسـية   ب دويـ زتالالتدريب على أنـشطة جتهيـز األغذيـة؛ و        
 للتــدريب املهــين يف املنــاطق الريفيــة  اخلطوات الــيت تــربط ذلــك باألســواق؛ وإنــشاء معاهــد  بــو

  .واملناطق احمليطة باملراكز احلضرية وغريها
وحرصا على إبقـاء اجلوانـب اخلاصـة لفقـر املـرأة يف االعتبـار، مت االعتـراف بـأن املـرأة                        

،  الفقر بصورة خمتلفة ولذلك فال بد مـن حتديـد أولويـات خمتلفـة للحـد مـن الفقـر                    ربغالبا ما خت  
ويف متكـني املـرأة لكـي تـصبح شـريكا مـساويا يف              . لب تـدخالت إمنائيـة خمتلفـة       يتط األمر الذي 



 

10-28849 7 
 

CEDAW/C/BGD/6-7  

املنعكسة يف املرحلة الثانية من االستراتيجية الوطنيـة للتعجيـل          “ ٢٠٢١الرؤيا  ”التنمية، هتدف   
باحلــد مــن الفقــر، إىل زيــادة مــشاركة املــرأة يف األنــشطة االقتــصادية الرئيــسية؛ وإجيــاد فــرص     

على مهارات قابلة للتسويق، مما ميكِّن املرأة من املشاركة؛ وإدماج حاجـات            للتعليم وللتدريب   
وقـد  . املرأة وشـواغلها يف كـل اخلطـط القطاعيـة؛ وتـشجيع قيـام بيئـة متكينيـة يف مكـان العمـل                      

  . ضخمة واقتصاديةًم عائدات اجتماعيةًأثبت االستثمار يف تعليم املرأة وتدريبها أنه يقّد
شبكة األمن االجتماعي للنـساء الـضعيفات اللـوايت يعـشن يف            باية  ويف جمال تأمني احلم     

 للنـساء اللـوايت يعـشن        تنمية الفئات الضعيفة املـساعدات الغذائيـةَ       ر برنامجُ دقع، يوفّ حالة فقر مُ  
. يف حالــة ضــيق بــسبب الفقــر املــدقع، إىل جانــب التــدريب علــى تنميــة جمموعــة مــن املهــارات 

ارات يف أنــشطة مــدرة للــدخل وكــذلك يف جمــاالت مثــل  وجيــري تقــدمي التــدريب لتطــوير مهــ 
متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب        /التغذية، والـصحة األساسـية، وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            

ــدز( ــصغرية   مــلوتع). اإلي ــات ال ــرامج تقــدمي االئتمان ــى مــساعدة   ب ــرأة يف تطــوير العمــل  عل امل
 وبـدل التقـدم بالـسن، وعـالوات     ل،ترمُّـ قـدم بـدل ال   ُت عالواٌت، باملثل،وهناك. حلساهبا اخلاص 

  . كذلك للنساء ذوات اإلعاقاتم الدعُمقدَّوُي. رضعاتلألمومة ولألّمهات املُ
وقـد  . وقد مت إحراز تقدم ملحـوظ يف بلـوغ تكـافؤ بـني اجلنـسني يف التعلـيم االبتـدائي                     

بتدائيــة عــن زيــادة أســفر تقــدمي اإلعانــات للفتيــات وتــوفري التعلــيم اجملــاين حــىت هنايــة املرحلــة اال
ــسُّ    ــاقص معــدالت الت ــدارس وتن ــات بامل ــة يف خفــض   . يبالتحــاق الفتي ــائج إجيابي ومت إحــراز نت

  . معدالت وفيات النفاس ووفيات الرّضع عن طريق تدابري مؤسسية فعالة
  

  تدابري ملكافحة العنف ضد املرأة    
لقسوة جتـاه النـساء     أما يف جمال منع العنف ضد املرأة فهناك تشريعات مثل قانون منع ا              

، وقـانون كـبح     لبائنـة واألطفال، وقانون مكافحة جرمية احلـرق بـاحلمض، وقـانون حظـر دفـع ا              
  .زواج األطفال، وما إىل ذلك

. وأصبح مشروع قانون منع العنف اُألسري يف مرحلة وضـع اللمـسات األخـرية عليـه                 
ليــا وهــي إحــدى  وأصــدرت حمكمــة االســتئناف الع . وُتتخــذ اآلن خطــوات لــسّنه عمــا قريــب 

 مبـادئ توجيهيـة     دائريت احملكمة العليا لبنغالديش، يف اآلونة األخـرية، إيعـازات تفـصِّل جمموعـةَ             
 يف قــضايا التحــرش اجلنــسي بالنــساء يف املؤســسات التعليميــة، وأمــاكن جــراءات الــيت تتخــذلال

ة شـؤون   وقامـت وزار  . وُتتخـذ خطـوات لتنفيـذ إيعـازات احملكمـة اجلليلـة           . العمل، واملنظمـات  
  .املرأة والطفل بالفعل بتشكيل جلنة امتثاال هلذه اإليعازات
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املة لألزمـات ، ويف هـذه املراكـز       شـ  مراكز خـدمات     يف حمافظات البلد الست    عملوت  
تتلقــى النــساء ضــحايا العنــف املعاجلــة الطبيــة، واملــساعدة مــن الــشرطة، والــدعم القــانوين،          

ؤون املرأة والطفل مركزا وطنيا لتـوفري املـشورة         وقد أنشأت وزارة ش   . وخدمات إعادة التأهيل  
  . للمتأذيات، كما تقدم الدعم عن طريق خط هاتفي للمساعدة

يف وزارة شـؤون املـرأة   “ خلية منع العنف ضد املـرأة    ”وتتوىل تقدمي املساعدة القانونية       
 بعـد   ويـشار إليهـا فيمـا     (“ جـاتييو مـوهيال سانغـستا     ”والطفل، وإدارة شـؤون املـرأة، ومنظمـة         

  ).“منظمة جاتييو”باسم 
بعملـها يف اجملتمعـات    لقيـام الـشرطة  نـامج   يف بر  وزارة شـؤون املـرأة والطفـل         شرعتو  

 جنــسانيا لكفالــة األمــن للنــساء والفتيــات وللتــصدي ملــسألة تعرضــهن  ة حــساساحملليــة بطريفــة
  . للعنف األسري وتيسري وصوهلن إىل العدالة

دعوة مع تركيز حمدد على إشراك الرجـال والفتيـان     ويتم االضطالع بربامج التوعية وال      
وُتعقـد حلقـات حـوار بـشأن        . يف منع العنف ضد املرأة وتغيري الـصورة الذهنيـة املقولبـة لـديهم             

يد علـى دور  دالسياسة العامة يف خمتلف احملافظات يف البلد على مستوى عامة الشعب مع التـش            
د نــوادي للمــراهقني يــشترك فيهــا الفتيــان  وتوجــ. الرجــال والفتيــان يف منــع العنــف ضــد املــرأة 

  . يف بيئة ودية،ديدة، ويف األلعاب الرياضية واألنشطة الثقافيةة تعلّم عوالفتيات يف أنشط
ــانون         ــنغالديش علــى القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، اســنت ق وحرصــا مــن برملــان ب
 أن تنقــل جنــسيتها إىل  الــذي يعطــي املــرأة يف بــنغالديش احلــق يف٢٠٠٩ل لعــام عــدَّاجلنــسية امل

  .أطفاهلا
 يف الطريـق علـى النـهوض بقـضية متكـني املـرأة مــن       وكـان االعتـراف هبويـة األم معلمـاً      

  .خالل إدراج اسم األم يف جواز السفر ويف الوثائق الرمسية األخرى
  :ومن بني اخلطوات اهلامة اليت مت اختاذها يف إعمال التمثيل السياسي للمرأة ما يلي  

 مقاعــد لالنتخــاب املباشــر ة، ُحجــزت ثالثـ ١٩٩٧ قــانون احلكــم احمللـي لعــام  مبوجـب   •  
  .للمرأة

  أحـدمها   نائبـان   جلنـة   علـى أن يكـون لكـل رئـيس         ٢٠٠٨عـام   ل متثيل الـشعب   نص أمر   •  
  .مرأةإكون يجيب أن 

النساء يشغلن رئاسة الوزارة، وزعامة املعارضة، ونائب رئـيس اجمللـس النيـايب، وسـت                 •  
وزارة الداخليـــة، ووزارة اخلارجيـــة، ووزارة الزراعـــة، :  هامـــة هـــيحقائـــب وزاريـــة
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ووزارة العمــل والتوظيـــف، ووزارة شــؤون املـــرأة والطفـــل، ممــا يثبـــت وجـــود إرادة    
  .سياسية قوية على وضع املرأة يف مناصب قيادية

 كذلك األحزاب السياسية بـأن تـشكل النـساء          ٢٠٠٨ويوصي أمر متثيل الشعب لعام        •  
  . ئة من مرشحيها للتنافس املباشر يف االنتخابات الربملانية يف املا٣٣

  :وبغية كفالة التنفيذ الفعال، والرصد والتقييم، اختذت احلكومة اخلطوات التالية  
ملا كان متكـني املـرأة مـسألة شـاملة للقطاعـات، فـإن تنفيـذ الـربامج تتوالهـا الـوزارات                  •  

 بتنـسيق   ،لطفل، بوصـفها الـوزارة الرائـدة      القطاعية يف حني تقوم وزارة شؤون املرأة وا       
  .الوظائف

توجد آلية جهات تنسيق إلدماج املرأة يف عمليـة التنميـة تـستطيع وزارة شـؤون املـرأة                    •  
والطفل من خالهلا أن تتـابع تنفيـذ الـوزارات القطاعيـة جملـاالت االهتمـام اإلثـين عـشر                    

ة القضاء على مجيع أشـكال      الواردة يف منهاج عمل بيجني، وااللتزامات مبوجب اتفاقي       
وتوجد يف كل وزارة موظف تنسيق إلدماج املرأة يف عملية التنميـة            . التمييز ضد املرأة  

وتتوىل وزارة شؤون املرأة والطفـل تنظـيم عقـد االجتماعـات            . وموظف تنسيق معاون  
. الفــصلية الــيت تقــدم فيهــا كــل الــوزارات القطاعيــة األخــرى مــا لــديها مــن معلومــات 

  . مستوى املقاطعة وما دون مستوى املقاطعة جلان تنسيقوهناك على
أعلى هيئة لرسم السياسة هي اجمللس الوطين لتنمية املرأة والطفـل الـذي ترأسـه رئيـسة                   •  

  .الوزراء، ويتوىل رصد وتقييم التنفيذ واألنشطة وتوفري املبادئ التوجيهية
 يف ٦٠ارة تنفـق أكثـر مـن     وز٣٢مبوجب إطار امليزانية املتوسطة األجل، مطلوب من      •  

املائة من جمموع امليزانية الوطنية أن جتيب على أسئلة عن الطريقة اليت يؤثر هبـا إنفاقهـا                
  .على املرأة والفقر

ُوضعت ميزانية مراعية للمنظور اجلنساين مع اهتمام خاص بأربع وزارات سـوف يـتم                •  
  .اجلنسوجيري اآلن إعداد قاعدة بيانات مفصلة حسب نوع . توسيعها

وحتتـاج التحـديات اآلخـذة يف الـربوز إىل     . غري أنه ال تزال هناك الكثري من التحـديات          
التصدي هلا من أجل محاية النساء واألطفال لكوهنم الفئة األضـعف واألكثـر معانـاة مـن جـراء                    

 -وعلينـا أن نواصـل العمـل يف مواجهـة هـذه التحـديات معـا                 . تغري املناخ وحـاالت الكـوارث     
واألمل معقود علـى أن     .  واألصدقاء ، واملنظمات غري احلكومية، والشركاء يف التنمية      احلكومة،

يكون ممكنا من خالل اجلهود املتـضافرة للجميـع إجيـاد بيئـة متكينيـة للمـرأة، خاليـة مـن الفقـر،                   
وحتـت القيـادة القـديرة لـسعادة رئيـسة الـوزراء الـسيدة              . وخالية من العنف، وخالية من التمييز     
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ا، سوف تـنجح بـنغالديش يف أن حتقـق للمـرأة املـساواة اجلنـسانية، والتنميـة وعـدم                    شيخ حسين 
  .التمييز

  
ــسق واملبــادئ             ــالغ املن ــة لإلب ــد يف ضــوء اخلطــوط التوجيهي ــر املُع ــح التقري مالم

القـضاء   التوجيهية اجلديدة لإلبالغ املتصل حتديـدا باالتفاقيـة الـيت وضـعتها جلنـة             
  على التمييز ضد املرأة

 هــذا التقريــر املــدمج الــذي جيمــع التقريــرين الــدوريني الــسادس والــسابع يف ضــوء    أُعــد  
بـشأن شـكل وحمتـوى التقـارير الواجـب تقـدميها مـن الـدول                (اخلطوط التوجيهية لإلبالغ املنسق     

، املؤرخــــة HRI/GEN/2/Rev.5) قــــوق اإلنــــسان الدوليــــةحاألطــــراف إىل هيئــــات معاهــــدات 
توجيهية اجلديدة املتعلقة باإلبالغ املتصل حتديدا باالتفاقية الـيت         ، واملبادئ ال  ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٩

يوليـه   / متـوز  ٨، املؤرخة   CEDAW/SP/2008/INF/1وضعتها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة،        
، ٢٠٠٤يوليـه   /يف متـوز  ) اخلامس(وكانت اللجنة قد نظرت يف التقرير الدوري السابق         . ٢٠٠٨

  .٢٠٠٩ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠٤أغسطس /ن آبوهذا التقرير يشمل الفترة م
  .الباب األول والباب الثاين:  مهاويتألف هذا التقرير من جزأين  

تتـضمن معلومـات    ) الوثيقة األساسية املوحدة  (معلومات أساسية إطارية    : الباب األول   •  
  .ذات طابع عام ووقائعي

  .تصلة حتديدا بتنفيذ االتفاقيةالوثيقة املتعلقة باالتفاقية وامل: الباب الثاين  •  
  
  )الوثيقة األساسية املوحدة(معلومات أساسية إطارية : الباب األول

  معلومات عامة  - أوال  
  اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ألف   

  مساحة البلد وجغرافيته وسكانه: موجز قطري    
بانــدو الــشيخ ا حتــت قيــادة أيب األمــة، البانغ١٩٧١نالــت بــنغالديش اســتقالهلا يف عــام   - ١

 كيلــومترا مربعــا وهــي مــوطن  ١٤٧ ٥٧٠وتبلــغ مــساحة إقلــيم البلــد حــوايل  . جميــب الــرمحن
 شخصا لكـل كيلـومتر مربـع،    ٩٦٦، بكثافة سكانية تبلغ )٢٠٠٧عام ( مليون نسمة  ١٤٢,٦

 يف املائـة مـن      ٩٠وقرابة  . )١(مما جيعل بنغالديش واحدا من أكثر البلدان كثافة سكانية يف العامل          
_________________ 

، التقريــر عــن عينــة لنظــام تــسجيل األحــوال  ٢٠٠٨نــوفمرب /املكتــب اإلحــصائي لبــنغالديش، تــشرين الثــاين   )١(  
 .٢٠٠٧الشخصية، 
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.  يف املائـة هنـدوس ويـشكل اآلخـرون حـواىل واحـد يف املائـة               ٩سكان بنغالديش مسلمون، و     
 يف املائـة مـن   ٨٠أما القطاع املهـيمن بـشكل كاسـح يف االقتـصاد فهـو الزراعـة، إذ أنـه يـشّغل                 

  .)٢( يف املائة من إمجايل الناتج احمللي٢٥جمموع السكان ويساهم بنسبة 
ــام     - ٢ ــسكان لع ــداد ال ــا لتع ــاث هــي    ٢٠٠١ووفق ــذكور إىل اإلن ــسبة ال ــإن ن  ١٠٣,٨، ف

وتــشري هــذه البيانــات إىل حركــة حنــو قيــام  . ١٩٩١ يف تعــداد الــسكان لعــام ١٠٦مقارنــة بـــ 
أمـا العمـر املتوقـع لـدى الـوالدة فقـد ازداد مـن               . توازن أفضل بني الذكور واإلنـاث يف اجملتمـع        

 ٦٤,٥وارتفــع العمــر املتوقــع لإلنــاث مــن . ٢٠٠٦ يف عــام ٦٥,٤ إىل ٢٠٠١ يف عــام ٦٤,٢
وأثناء نفس الفترة املرجعية ارتفع العمر املتوقع للـذكور مـن   . ٢٠٠٦ يف ٦٥,٩ إىل  ٢٠٠١يف  
  .٦٤,٧ إىل ٦٤
وتبني اإلحصاءات املستقاة من الدراسة االستقصائية لدخول ونفقـات األسـر املعيـشية               - ٣

 أن النــسبة املئويــة للــسكان الــذين هــم دون مخــس  ١٩٩١ وتعــداد الــسكان لعــام ٢٠٠٥لعــام 
 يف املائـة    ١٦,٧٨ يف املائـة ذكـور و        ١٦,١٥( يف املائـة     ١٦سنوات من العمر هبطت من حنـو        

أمــا النــسبة املئويــة ).  يف املائــة إنــاث١١,٧٧ ذكــور و ١١,٩٢( يف املائــة ١١,٥٨إىل ) إنــاث
 يف املائـة يف     ٤٥,٣ة فقـد هبطـت مـن         سـن  ١٤للذكور من السكان يف الفئـة العمريـة صـفر إىل            

وخالل نفس الفترة املرجعيـة، هبطـت النـسبة        . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٣٨,٢ إىل   ١٩٩١عام  
  . يف املائة٣٧,٦ يف املائة إىل ٤٤,٨املئوية لإلناث من السكان يف هذه الفئة من العمر من 

 ١٩٩٥ يف عـام  ٧١مـن  )  حالة والدة حية١ ٠٠٠لكل (وهبط معدل وفيات الرّضع      - ٤
وهــبط معــدل وفيــات الرّضــع بالنــسبة إىل   . ٢٠٠٧ يف عــام ٤٣ىل  وا٢٠٠٦ يف عــام ٤٥إىل 

 يف ٧٣، وبالنــسبة إىل الــذكور هــبط مــن  ٢٠٠٦ يف ٤٣ إىل ١٩٩٥ يف عــام ٧٠اإلنــاث مــن 
  .٢٠٠٦ يف عام ٤٧ إىل ١٩٩٥عام 
  إىل٢٠٠٢/٢٠٠٣ مــــن وبلــــغ معــــدل النمــــو الــــسنوي يف قــــوة العمــــل يف الفتــــرة   - ٥

وخالل الفترة ذاهتا، بلـغ معـدل منـو مـشاركة املـرأة             .  يف املائة  ٢,٢١ ما نسبته    ٢٠٠٥/٢٠٠٦
.  يف املائة يف الـسنة     ١,٢٣ يف املائة يف السنة بينما كان بالنسبة إىل الرجل           ٥,٤٥يف قوة العمل    

ــن         ــة م ــصورة عام ــل ب ــوة العم ــشاركة يف ق ــدل امل ــع مع ــا ارتف ــرة  ٥٧,٣وفيم ــة يف الفت  يف املائ
ــرة  ٥٨,٥ إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ــة يف الفتـ ــل  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائـ ــوة العمـ ــد ازدادت قـ ، فقـ

_________________ 
، ومــذكور يف املالمــح )٥الــصفحة (، بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف بــنغالديش  ٢٠٠٥البنــك الــدويل   )٢(  

 .٢٠٠٤صرف التنمية األملاين، اجلنسانية لبنغالديش، م
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 يف املائـة أثنـاء الفتـرة        ٢٩,٢ يف املائة إىل     ٢٦,١النسائية مبعدل أسرع من ذلك إذ ارتفعت من         
  . )٣(ذاهتا

  
  التقدم االقتصادي    

واليـات   دوالرا مـن دوالرات ال ٦٢١كانت حصة الفرد من إمجايل النـاتج احمللـي حنـو        - ٦
وكـــان معـــدل منـــو . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف الفتـــرة ٥٩٥ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨املتحـــدة يف الفتـــرة 

وكانــت مــسامهة قطــاع الزراعــة . )٤(٢٠٠٩ يف املائــة يف ســنة ٥,٨٨إمجــايل النــاتج احمللــي هــو 
ــة    ١٧,١٣ ــصناعة التحويلي ــسامهة قطــاع ال ــة وم ــرة  ١٥,٤٠ يف املائ ــة يف الفت -٢٠٠٨ يف املائ
٢٠٠٩.  

 هتـيمن صـناعة األلبـسة اجلـاهزة         ،لعمالة وحصائل البلـد مـن القطـع األجـنيب         ويف حمايل ا    - ٧
وخالل الـسنوات القليلـة     .  يف املائة منهم   ٨٠اليت توظف مليوين شخص تشكل املرأة أكثر من         

  .  يف تدفق التحويالتأيضاًاد عدد العامالت املهاجرات ي ازد ساهماملاضية،
لقطاعـات العـصرية واملنظمـة فتوجـد        يف ا مات  أما الصناعة التحويليـة، ووحـدات اخلـد         - ٨

وجــرت يف الــسنوات األخــرية بعــض اإلصــالحات مثــل خفــض . معظمهــا يف املنــاطق احلــضرية
  .  املؤسسات العامة وخصخصتهام تأميإلغاءالقيود على االستثمار، واتباع سياسات 

ثمارات اخلاصـة   وساهم حترير التجارة والتعريفات اجلمركية، وإجياد بيئة مواتيـة لالسـت            - ٩
 اتديـ قي فـرض ت التبـاطؤ االقتـصادي العـاملي عـن     واسـفر . يف التحـرك حنـو االنتقـال االقتـصادي    

ســراطني  ( صــناعة األلبــسة اجلــاهزة والــصادرات مــن أمســاك القريــدس  حاليــا اهــتواجهخطــرية 
ــادة يف حتــويالت العمــال البنغالديــشيني املهــاجرين يف الــسنوات األخــرية    .)البجــر  غــري أن الزي

ومكّـن هـذا، إىل جانـب حـشد املـوارد احملليـة،             . سامهت يف التخفيف من أثر االنتكاسة العاملية      
ل أكثر من الثلث من احتياجـات امليزانيـة اإلمنائيـة مـن مواردهـا اخلاصـة يف                  احلكومة من أن متوّ   
  .السنوات األخرية

األراضــي  أن عــدم ملكيــة ٢٠٠٥وأظهــرت دراســة استقــصائية لعّينــة زراعيــة يف عــام    - ١٠
 يف إحــصاء ٨,٦٧ و ١٩٩٦ يف إحــصاء عــام ١٠,١٨املطلــق يف ريــف بــنغالديش ارتفــع مــن  

يف املنــاطق الريفيــة إىل كفــاف وازدادت نــسبة املزارعــي ال. ١٠,٦٦ إىل ١٩٨٤-١٩٨٣عــام 
ــام ٣٨,٠٨ ــن ٢٠٠٥ يف ع ــام ٢٨,٤٥ م ــام ٢٤,٠٦ و ١٩٩٦ يف ع . ١٩٨٤-١٩٨٣ يف ع

_________________ 
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥، الدراسة االستقصائية لقوة العمل ٢٠٠٨أبريل /بنغالديش، نيسانل كتب اإلحصائيامل  )٣(  

ــوطين،    )٤(   ــدخل الـ ــصائيات الـ ــصائي املإحـ ــب اإلحـ ــار ل كتـ ــنغالديش، أيـ ــايو /بـ ــشبكي  ٢٠٠٩مـ ــع الـ ، يف املوقـ
www.bbs.gov.bd. 
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مــن جممــوع األراضــي اململوكــة يف املنــاطق الريفيــة مــن  أمــا نــسبة األراضــي الــيت متلكهــا إنــاث 
 يف املائـــة يف عـــام ٢,٥٨ إىل ١٩٩٦ يف املائـــة يف عـــام ٣,٤٨صت مـــن لّـــقبـــنغالديش فقـــد ت

٥(٢٠٠٥(.  
ــغ معــدل اهلجــرة    - ١١ ــسكان ١ ٠٠٠لكــل (وبل ــى مــستوى اجملمــوع  )  شــخص مــن ال عل

. ٢٨,٢٥ معـدل     وهجـرة الـذكور    ٣٦,٤٧، وسّجلت النساء معـدل      ٣٢,٢٩) ذكور وإناث (
 ٣٠,٥٦ حالـة مـن هجـرة النـساء مـن املنـاطق الريفيـة إىل احلـضر، تكـون                     ١٠٠ومن بني كـل     

.  ألسـباب أخـرى    ٥٦,٨١ للتعلـيم، و     ٢,٩٢ ألجل الـزواج، و      ٩,٧١منها متعلقة بالعمل، و     
 حالة مـن اهلجـرة مـن املنـاطق الريفيـة إىل املنـاطق       ١٠٠وبالنسبة إىل الذكور، فإنه من بني كل       

ــالتعليم، و ٦,٠٧ منــها متــصلة بالعمــل، و  ٥٥,٦٩رية، تكــون احلــض  ألجــل ١,٢٩ متــصلة ب
  .)٦( ألسباب أخرى٣٦,٩٥الزواج و 

ويستفاد من استقصاءات قوة العمل وكذلك مـن الدراسـات املـصغرة أن منـو القطـاع                   - ١٢
غــري الزراعــي الريفــي قــد تــسارع يف الــسنوات األخــرية وأنــه اســتوعب جــزءا مــن قــوة العمــل   

  .ض وأنه ساعد أيضا يف احلد من الفقرا أرونلكمي الذين التنامية من املزارعني امل
  

  حالة املرأة يف بنغالديش    
   الثقافية- احلالة االجتماعية     

ــصحة       - ١٣ ــدريب، وال ــيم، والت ــى التعل ــصادي عل ــشاط االقت ــرأة يف الن  ،تعتمــد مــشاركة امل
وحظت تغيريات إجيابية هامة علـى مـر الـسنني          وقد ل .  االقتصادية التمكينية  -والبيئة االجتماعية 

.  االقتــصادي لكــل مــن الرجــال والنــساء يف بــنغالديش     -يتعلــق بالوضــع االجتمــاعي    فيمــا
وتعكس التسهيالت التعليمية اخلاصة املقدمة للتلميذات، وازديـاد اشـتراك العـامالت يف قطـاع               

يـــة الـــسياسية علـــى خمتلـــف  األلبـــسة اجلـــاهزة، ووجـــود املزيـــد مـــن النـــساء يف املراكـــز القياد  
  . ثقايف إجيايب-املستويات، ما طرأ على حياة املرأة يف بنغالديش من تغيري اجتماعي

، كـان عـدد النـساء اللـوايت يعـشن يف حالـة فقـر أكـرب         ٢٠٠٥ويف الفترة السابقة لعـام      - ١٤
لقـة بـدخل    واسـتنادا إىل الدراسـة االستقـصائية املتع       . من عدد الرجال الذين هم يف نفس احلالـة        

، كانت النسبة املئوية لُألسـر املعيـشية الـيت تعـيش يف حالـة               ٢٠٠٥اُألسر املعيشية ونفقاهتا لعام     
_________________ 

ــنغالديش ل كتــب اإلحــصائي امل  )٥(   ــران(ب ــه /حزي ــنغالديش،   )٢٠٠٦يوني ــة يف ب ــة زراعي ، دراســة استقــصائية لعّين
٢٠٠٥. 

تقريــر عــن عينــة لنظــام تــسجيل األحــوال   ) ٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول(بــنغالديش ل كتــب اإلحــصائيامل  )٦(  
 .٢٠٠٤الشخصية، 
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 يف املائـة بالنـسبة إىل اُألسـر املعيـشية           ٣٤,٢ مقارنـة بنـسبة      ٢٠٠٠ يف املائة يف عـام       ٣٥,٤فقر  
 يف املائـة    ٢١,٩ وقد اخنفضت نسبة اُألسـر املعيـشية الـيت ترأسـها إنـاث إىل             . اليت يرأسها ذكور  

 هــن يــصبحن فقــريات عنــدما يفقــدن عــضَوإذ اّن. ولفقــر النــساء أبعــاد أخــرى. ٢٠٠٥يف عــام 
وتكـشف نفـس    . األسرة الرجل الذي كان حيـصِّل الـدخل بـسبب اهلجـر أو الطـالق أو الوفـاة                 

 يف  ٢٩,٦ حـوايل    األرامـل تبلـغ   /مـن النـساء املطلقـات       نسبة الفقـريات   الدراسة االستقصائية أن  
وبينمـا يـؤثر الفقـر علـى        . اتري يف املائـة للنـساء الفقـ       ٢٥,١ائة مقابل املتوسط الـوطين البـالغ        امل

األسرة املعيشية ككل، فإن املرأة تتحمل قسطا أكرب بصورة غري تناسبية مـن العـبء يف إدارهتـا              
  .إنتاج األسرة املعيشية واستهالكها يف ظل ظروف من الندرة الشديدة

لتمييز ضـد املـرأة داخـل اُألسـر املعيـشية مـن حيـث ملكيـة املـوارد            وهناك حاالت من ا     - ١٥
  .املادية واملالية وموارد املعلومات

  
  التعليم    

 سـنوات   ٧من سن   ( كانت نسبة النساء اللوايت يعرفن القراءة والكتابة         ٢٠٠٤يف عام     - ١٦
 ٢٠٠٧ويف عــام .  يف املائــة للــذكور ٥٣,٧ يف املائــة مقارنــة بنــسبة   ٤٦,٢هــي ) ومــا فــوق 

ــسبة تعلُّــ  ــراءةَ مازدادت ن ــساء الق ــةَ الن ـــ   ٥٢,٧ إىل  والكتاب ــة ب ــة مقارن ــة ٥٩,٤ يف املائ  يف املائ
 والتعلـيم وخاصـة لـدى       ميـة  األُ ووقد اختذت احلكومة تـدابري خمتلفـة لزيـادة معـدل حمـ            . للذكور
باقية مثـل   لربامج احلكوميـة االسـت    ل  نتيجةً ،وكانت املنجزات اليت حتققت يف هذا امليدان      . النساء

ومـن  . برامج تقدمي اإلعانات للتلميذات يف املراحل االبتدائية والتمهيدية والثانوية مـن الدراسـة            
 يف املائــة مــن ٣٠ بالنــسبة إىل يلاملقــرر أن يبــدأ العمــل بربنــامج لتقــدمي اإلعانــات للتعلــيم العــا   

  .التلميذات من اُألسر الفقرية
ون التطبيقيـة بغيـة اجتـذاب الفتيـات إىل التعلـيم            وقد أُنشئت ثالثـة معاهـد نـسائية للفنـ           - ١٧
.  للفتيـات  يلوأُنشئت جامعة دولية للنساء يف مدينة شيتاغونغ لزيـادة تيـسري التعلـيم العـا              . التقين

وبدأ العمل بإدارة للدراسات النسائية يف جامعة داكا مـن أجـل إجيـاد اخلـربة الفنيـة املتخصـصة                
ُتخـذت مبـادرات لتـشجيع األنـشطة الرياضـية يف صـفوف             وا. يف البلد بشأن القضايا اجلنـسانية     

  .الشابات وتوفري برامج للتدريب على احلاسوب للنساء
ــزال توجــد     - ١٨ ــه ال ت ــة واحلــضرية    فغــري أن ــاطق الريفي ــيم بــني املن ــة التعل ــات يف نوعي . روق
يلتحـق  ومل  . املهين والتعلـيم اجلـامعي    /نسانية على مستوى التعليم التقين    جتزال هناك فجوة     وال

وُتظهـر البيانـات املتاحـة خـالل        . املهـين / مبعاهـد التـدريب الـتقين      ثاُن يف املائة من اإل    ٢٦سوى  
 أن أداء التلميذات يف االمتحانات العامة يتحـسن يف كـل مـن املـستوى          ٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة  
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ي والتعليم الثـانو  )  يف املائة  ٥٧,٣٢ يف املائة إىل     ٤٥,٩٨نسبة النجاح ارتفعت من     (اإلعدادي  
  ). يف املائة٦٣,٥٢ يف املائة إىل ٤٦,٧٨نسبة النجاح ازدادت من (
  

  الصحة    
ويتطلـب أي   . ما فتئت احلكومة تعترب صحة املرأة واحدا من مؤشرات التنمية البـشرية             - ١٩

 يف حالـة   عامـاً  الثقافيـة للمجتمـع وحتـسناً      -حتسني يف صحة املرأة تغيريا يف األبعاد االجتماعيـة          
 صحة املرأة وتغذيتـها يـشمل تنميـة املـوارد البـشرية، وخفـض معـدالت وفيـات               وحتسني. املرأة

النفاس والرّضـع، وخـدمات الرعايـة الـصحية األساسـية، وخـدمات العنايـة بالـصحة التناسـلية،                 
ــاه      ومــسؤولية الرجــل يف الــصحة التناســلية، والــصحة التناســلية للمراهقــات، واإلرضــاع، ومي

وقـد اخنفـض معـدل وفيـات النفـاس          . املتقـدمات يف الـسن، إخل     الشرب املأمونة، وصحة النساء     
  .٢٠٠٧ يف عام ٣,٥١ إىل ٢٠٠٤ يف عام ٣,٦٥من )  حالة والدة حية١ ٠٠٠لكل (

 الـصحة   قطـاع  وقد سامهت التحسينات يف اخلدمات الصحية عن طريق تنفيذ برنـامج            - ٢٠
ع يف إقامــة عيــادات وكــان الــشرو. والتغذيــة والــسكان يف حتــّسن الــصحة وخاصــة لــدى املــرأة

وعلـى سـبيل    . للمجتمعات احمللية خطوة أيضا تستحق الثناء يف توفري اخلدمات الصحية للمـرأة           
احلالــة التغذويــة للمــرأة وهــذا مــا يــشهد بــه االخنفــاض يف نــسبة األّمهــات غــري  حتــّسنت املثــال، 

الدراسـة   (٢٠٠٠ يف عـام     ٤٤,٢احلوامل اللوايت يعانني مـن حالـة نقـص مـزمن يف الطاقـة مـن                 
 ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام      ٣٢,٢إىل  ) ٢٠٠٠االستقصائية الدميغرافية والصحية لبنغالديش عـام       

قـد  الوالدة  منذ   لمرأة العمر املتوقع ل    كما أنّ  ).٢٠٠٥الدراسة االستقصائية للطفل واألم عام      (
  .٢٠٠٦ سنة يف عام ٦٥,٥ إىل ٢٠٠٤ سنة يف عام ٦٤,٤ من ازداد

  
  العمالة    

ت نسبة مـشاركة النـساء يف العمالـة نتيجـة الـدعم املقـدم مـن احلكومـة للتعلـيم،                     ارتفع  - ٢١
ــى       ــا يف ذلــك احلــصول عل ــة، مب ــصادية التمكيني ــة االقت ــة االجتماعي ــصحة وللبيئ ــدريب، وال والت

وازدادت ). سياســات متويــل املــشاريع الــصغرية واملتوســطة، وتــسهيالت االئتمــان إخل (املــوارد 
ة يف ســوق العمــل الرمسيــة زيــادة كــبرية بــسبب الــتغريات يف التوســع  مــشاركة املــرأة االقتــصادي

وقــد ازدادت . االقتــصادي، وأمنــاط ســبل العــيش الريفيــة، واهلجــرة مــن الريــف إىل احلــضر        
ــوة العمــل مــن     ــرأة يف ق ــة يف ٢٦,١مــشاركة امل ــرة يف املائ  يف ٢٩,٢ إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ الفت

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥ الفترةائة للرجال يف  يف امل٨٦,٨، مقارنة بنسبة ٢٠٠٦-٢٠٠٥ املائة يف
على املهارات القابلة للتسويق يف جمال تكنولوجيـا        املرأة  وتشدد احلكومة على تدريب       - ٢٢

ــي، إخل    وتعتــرب اخلــدمات الــصحية املواتيــة للمــرأة،     . املعلومــات واالتــصال، واإلرشــاد الزراع
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. املـرأة يف األنـشطة االقتـصادية      واملعرفة والتدخالت التغذوية أمورا هامـة بالنـسبة إىل مـشاركة            
ت األعمـال احلـرة مـن       الوجيري توجيه اخلدمات املاليـة حنـو سـد احتياجـات املزارعـات ومـزاو              

وجيـري  . ة الزراعـ علـى  القائمـة أجل تطوير كل أنواع املشاريع مبا يف ذلك الصناعات الـصغرية            
كــل مــن األنــشطة العمــل علــى جعــل املعلومــات عــن األســواق والتــسهيالت املقدمــة للنــساء، ل

 وعلـى جعـل خـدمات النقـل مفـضية إىل مـشاركة              ،الزراعية وغـري الزراعيـة، مراعيـة للجنـسني        
  .املرأة يف األنشطة االقتصادية

  
  السياسات واالستراتيجيات الوطنية لتعميم اجلنسانية  ١- ٢  

 عـن طريـق عمليـة استـشارية       ١٩٩٧اعُتمدت السياسة الوطنية للنهوض باملرأة يف عام          - ٢٣
واسعة النطاق مع أصـحاب املـصلحة، وجمموعـات حقـوق املـرأة، والناشـطني يف جمـال حقـوق                   
اإلنسان، ويف ضوء اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومنهاج عمـل بـيجني،                

وجتدر اإلشارة إىل أن بـنغالديش كانـت، بعـد التوقيـع علـى منـهاج عمـل                  . ودستور بنغالديش 
، مـن أوائـل البلـدان الـيت اعتمـدت الـسياسة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة يف                    ١٩٩٥بيجني يف عام    

  بوصفها دولـةً   ،، مما عكس التزامها القوي    ١٩٩٨، وبرنامج العمل الوطين يف عام       ١٩٩٧عام  
وبينمــا كانــت األنــشطة والــربامج جتــري وفقــا للــسياسة   .  بــالقوانني اإلقليميــة والدوليــة ،طرفــاً

ــا   ــاملرأة لع ــهوض ب ــة للن ــادة نظــر     ١٩٩٧م الوطني ــذكورة موضــع إع ــسياسة امل ــذه ال ، كانــت ه
وتعكف احلكومة حاليا على عملية مراجعة سياسة عـام         . ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٤بعد يف عامي     فيما

 وإعادة العمل هبا، وفق ما ُشرح بوضوح يف الربنـامج االنتخـايب للحكومـة بعـد إجـراء                   ١٩٩٧
امـات بالنـهوض حبقـوق اإلنـسان،        ح الـسياسة االلتز   وضّـ وت. املشاورات مـع أصـحاب املـصلحة      

والتعليم والتـدريب، والـصحة والتغذيـة، والـتمكني الـسياسي للمـرأة، واإلصـالحات اإلداريـة،                 
  .ومنع العنف واالضطهاد ضد املرأة

وكانت حاجات املرأة ومصلحتها ُتراعـى يف خمتلـف اخلطـط اإلمنائيـة لبـنغالديش بغيـة                   - ٢٤
اولــت أول اســتراتيجية وطنيــة للتعجيــل باحلــد مــن الفقــر وقــد تن. كفالــة املــساواة بــني اجلنــسني

مسائل املساواة بني اجلنـسني مـن زاويـة حقـوق اإلنـسان وكـذلك لتحقيـق                 ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(
ومشلت وثيقة االستراتيجية الوطنية مناقشة شـاملة بـشأن         . )٧(منو موات للفقراء واحلد من الفقر     

طـوات حنـو    خثانية من هذه االستراتيجية املعنونة      وتورد املرحلة ال  . أبعاد الفقر املتصلة باجلنسني   
الـيت  ) ٢٠١١-٢٠٠٩ ( املرحلة الثانيـة   ‐االستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلد من الفقر       : التغيري

ــة     ــة لأللفي ــة يف ضــوء برناجمهــا االنتخــايب واألهــداف اإلمنائي ــة الراهن   جــدولَ،وضــعتها احلكوم

_________________ 
 .ن الفقر، االستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلد م)٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول(جلنة التخطيط   )٧(  
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مـيم اجلنـسانية عـن طريـق إدماجهـا يف التخطـيط             األعمال اجلنساين مبزيد مـن التـشديد علـى تع         
الــيت ُتراعــي الــشواغل األجــل وقــد انعكــس هــذا مــن خــالل إطــار امليزانيــة املتوســطة   . وامليزنــة

ــق          ــن الفجــوات عــن طري ــف إىل أدىن حــد م ــة التخفي ــة بغي ــداد امليزاني ــة إع ــسانية يف عملي اجلن
  .ةيان للجنسنيالتخطيط وامليزنة املراعي

رحلة الثانية من االستراتيجية الوطنية حبيث تعطي مكان الصدارة للحـد           وقد صيغت امل    - ٢٥
ذلـك  .  التشديد علـى اجلوانـب اخلاصـة بفقـر املـرأة           إنصبَّو. من الفقر يف استراتيجيتها اإلمنائية    

ومعظـم الـذين    . أن العدد اإلمجايل من النساء الفقـريات أعلـى بكـثري مـن عـدد الرجـال الفقـراء                  
عـدد الفقـراء املعـدمني وعـدد شـديدي      كمـا أنّ  أساسـي هـم مـن النـساء      يعيشون يف حالة فقـر      

.  يف اُألسـر املعيـشية الـيت يرأسـها ذكـور           والفقر أعلى يف اُألسر املعيشية اليت ترأسها إناث مما هـ          
 أن حــوايل ٢٠٠٥وُتظهــر الدراســة االستقــصائية املتعلقــة بــدخل اُألســر املعيــشية ونفقاهتــا لعــام 

األرامل يعـشن دون خـط الفقـر يف مقابـل متوسـط وطـين               /ساء املطلقات  يف املائة من الن    ٢٩,٦
وعالوة على ذلك فإن اإلخضاع االجتماعي للمرأة جيعلـها أكثـر تعرضـا          .  يف املائة  ٢٥,١يبلغ  
وللمــرأة حقــوق وجمــاالت خيــار قليلــة يف اختــاذ القــرارات الشخــصية املتعلقــة بــالتعليم،  . للفقــر

. األسرة، واملشاركة يف سوق العمل واألنشطة املدّرة للـدخل        والزواج، واحلمل، وأمناط إنفاق     
ــها،          ــها احملــدودة داخــل بيت ــى يف حركت ــاعي يتجل ــستوى االجتم ــى امل ــرأة عل ــز ضــد امل والتميي

العمـر املتوسـط للـزواج للمـرأة هـو        (وافتقارها إىل احلركـة يف اجملـال العـام، ويف الـزواج املبكـر               
. وممارسة دفـع البائنـة أو املهـر       )  سنة ٢٧,٦لرجل هو    سنة بينما متوسط العمر للزواج ل      ٢٠,٢

لـذا فإهنـا قـد تقـع فريـسة          . وللمرأة محايـة اجتماعيـة وقانونيـة ضـعيفة يف حالـة انفكـاك الـزواج               
  .سهلة لالجتار باألشخاص

ــر           - ٢٦ ــن الفق ــل باحلــد م ــة للتعجي ــن االســتراتيجية الوطني ــة م ــة الثاني ــد أوجــزت املرحل وق
االت بالغـة األمهيـة بالنـسبة إىل النمـو االقتـصادي املـوايت للفقـراء،                استراتيجيات للتصدي للمج  

مبا يف ذلك تقـدمي الـدعم للمـرأة املـشتركة يف املـشاريع الـصغرية واملتوسـطة احلجـم عـن طريـق                        
زيـــادة تـــدفق االئتمانـــات الرمسيـــة للنـــساء مـــزاوالت األعمـــال احلـــرة وجعـــل الـــسياسات          

ــشاريع الــ   ــة بامل ــساء    واالســتراتيجيات املتعلق ــة الحتياجــات الن صغرية واملتوســطة احلجــم مراعي
ــزاوالت األعمــال احلــرة  ــزاوالت األعمــال احلــرة يف مؤســسة     . م ــدى م ــستخدم منت وســوف ُي

املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم كقنـاة لـضمان مـصاحل املـرأة بوصـفها شـريكا متـساويا يف                    
 التـصدي ملـسألة احلـصة األصـغر         وتدعو االستراتيجيات أيضا إىل   . أنشطة تطوير األعمال احلرة   

ن امـ األللنساء يف العمالة عن طريق الترويج لعمالة كرمية تشمل التوظيف الذي يـوفر شـبكات                
جتماعي عن طريـق بـرامج األشـغال العامـة، وتوسـيع وتنويـع دورات وتـسهيالت التـدريب                   اال

سياسـة العمـل بغيـة      املهين املوفرة للمرأة، واالضطالع مببادرات لتصدير العامالت، واستعراض         
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نفـس العمـل واإلنتاجيـة، وإنفـاذ قـوانني العمـل            مقابـل   إزالة الفروق بني أجور الرجال والنساء       
  . بعمل النساء منهاتصلي ماوخاصة 

يف وشددت املرحلـة الثانيـة مـن االسـتراتيجية الوطنيـة علـى النـهوض بـاملرأة وحقوقهـا                      - ٢٧
 الفقـر بـصورة خمتلفـة،       ربالعتبار أن املرأة غالبـا مـا ختـ        تأخذ يف ا  اليت   الداعمة   ااستراتيجياهتاطار  

.  يف جمال احلد من الفقر وأهنـا تتـأثر بطـرق خمتلفـة بالتـدخالت اإلمنائيـة                  خمتلفةً وأن هلا أولوياتٍ  
انية، جنـس وتتبع املرحلة الثانية من هذه االستراتيجية، عند تـصديها للتمييـز القـائم علـى أسـس                  

اج اجلنــسانية يف كــل القوالــب املواضــيعية للــسياسة الــيت تــشمل  أوهلمــا، إدمــ-هنجــا ذا شــقني 
  .التدخالت القطاعية؛ وثانيهما أن هناك قالبا حمددا لتناول التزامات املساواة اجلنسانية

االتفاقيــة ومنــهاج عمــل بــيجني  (وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن كــل االلتزامــات الدوليــة     - ٢٨
الــسياسة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة، ( الوطنيــة اتاسوكــذلك الــسي) واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

 قد انعكست كلها يف املرحلة الثانية من االستراتيجية الوطنية مع تـويل             )وبرنامج العمل الوطين  
وقــد اختــذت وزارة شــؤون املــرأة . موضــوع/الــوزارة املعنيــة املــسؤولية احملــددة عــن كــل قطــاع

التعمـيم اجلنـساين يف الـسياسات    /اجلنـسانية والطفل خطـوة هامـة حنـو ترسـيخ شـواغل املـساواة          
. والربامج والنظم والعمليات عـن طريـق آليـة جهـات التنـسيق إلدمـاج املـرأة يف عمليـة التنميـة                     

 إلدمـاج املـرأة يف عمليـة التنميـة          اً موظف تنسيق وموظف تنـسيق معاونـ       ٩٨وهناك حاليا قرابة    
 منتظمـة ملتابعـة تنفيـذ حالـة برنـامج           إدارة يعقدون اجتماعات ربع سنوية    /حمافظة/ وزارة ٤٩يف  

  .العمل الوطين داخل وزاراهتم ووكاالهتم
النــهوض حبقــوق املــرأة ومحايتــها؛ ‘ ١’: ويــشمل اهلــدف اإلمنــائي العــام لــتمكني املــرأة   - ٢٩

ــة التمييــز ضــد املــرأة؛  ‘ ٣’إزالــة عــبء الفقــر الــدائم عــن كاهــل املــرأة؛    ‘٢’ توســيع ‘ ٤’إزال
إجيـاد فـرص لتعلـيم املـرأة وتدريبـها علـى         ‘ ٥’شطة االقتـصادية الرئيـسية؛      مشاركة املرأة يف األن   

مهارات قابلة للتسويق لتمكينها من املشاركة يف كل األنشطة االقتصادية ومـن املنافـسة فيهـا؛                
تعزيـز قيـام بيئـة      ‘ ٧’إدماج حاجات املرأة وشواغلها يف كـل اخلطـط والـربامج القطاعيـة؛              ‘ ٦’

بإقامـة مراكـز للرعايـة النهاريـة ألطفـال اُألّمهـات العـامالت، وإنـشاء          : متكينية يف مكان العمـل    
نزل خاصة بالنساء اللوايت يتابعن حياة وظيفية، وإجياد أماكن إقامـة مأمونـة للنـساء العـامالت؛       

توفري رعاية مأمونة للنساء وأطفال ضحايا االجتار باألشخاص واهلجر، وإجياد بيئة متكينيـة             ‘ ٨’
كفالة متكني املرأة يف ميدان السياسات احلزبية واختاذ القـرارا؛          ‘ ٩’تمع العام؛   إلدماجهن يف احمل  

ــاعي واالقتـــصادي؛        ‘ ١٠’ اختـــاذ إجـــراءات لالعتـــراف مبـــسامهة املـــرأة يف امليـــدانني االجتمـ
ــرأة ضــد كــل َمــ      ‘١١’ ــاعي للم ــضمان االجتم ــة ال ــة   كفال ــار يف الدول ــضعف واألخط واطن ال

ــرة؛   ــع واألسـ ــتغالهلا؛    القـــض‘ ١٢’واجملتمـ ــرأة واسـ ــوق املـ ــهاك حقـ ــكال انتـ ــل أشـ ــى كـ اء علـ



 

10-28849 19 
 

CEDAW/C/BGD/6-7  

تيـسري مـشاركة املـرأة      ‘ ١٤’تنمية قدرات املرأة عن طريـق الرعايـة الـصحية والتغذويـة؛              ‘١٣’
ورصـد  تنـسيق  علـى  ة هنـ ارلاتعزيز القـدرات املؤسـسية   ‘ ١٥’يف كل اهليئات الوطنية والدولية؛     

دعوة واحلمالت على تقدمي صور إجيابيـة عـن         العمل عن طريق ال   ‘ ١٦’عملية النهوض باملرأة؛    
اختاذ تدابري خاصة لتنميـة مهـارات العـامالت املـشتركات يف القطاعـات املوجهـة                ‘ ١٧’املرأة؛  

إدمـاج شـواغل املـساواة اجلنـسانية يف كـل املفاوضـات واألنـشطة املتـصلة                 ‘ ١٨’حنو التصدير؛   
محايــة املــرأة مــن ‘ ٢٠’زن إقليمــي؛ كفالــة النمــو املراعــي للجنــسانية مــع تــوا ‘ ١٩’بالتجــارة؛ 

  .اآلثار املعاكسة لتدهور البيئة وتغري املناخ
  

  اهلياكل الدستورية والسياسية والقانونية  -باء   
  اهليكل الدستوري    

 هو التعـبري الرمسـي عـن إرادة الـشعب           ١٩٧٢دستور مجهورية بنغالديش الشعبية لعام        
 آخر ال يتماشـى مـع الدسـتور اعُتـرب ذلـك القـانون           وإذا كان أي قانون   . والقانون األعلى للبلد  

ويتـضمن اجلــزء الثــاين مـن الدســتور املبــادئ األساســية   . الغيـا بقــدر عــدم متاشـيه مــع الدســتور  
لسياسة الدولة، واُألسس إلدارة بنغالديش الواجب أن تطبقها الدولة عنـد سـن القـوانني والـيت      

  .ألخرى الدستور والقوانني اريتعمل بوصفها دليال لتفس
ويتضمن اجلزء الثالث احلقوق األساسية أي احلق يف املساواة أمـام القـانون، واحلـق يف                  

 أال متيـز  لـى  ع٢٨ مـن املـادة   ١وتـنص الفقـرة     . احلياة، واحلق يف محاية متساوية من القانون إخل       
 بصورة حمددة علـى  ٢٨ من املادة    ٢وتنص الفقرة   . طن على أساس اجلنس     ا ضد أي مو   ةالدول
 أمـا   .“ الرجل يف كل جمـاالت الدولـة واحليـاة العامـة           حلقوقللمرأة حقوق مساوية    تكون  ”أن  

 مـن الدســتور فهـي الـنجم الــساطع فيـه وتـذكر أن كــل الـسلطات يف اجلمهوريـة هــي        ٧ املـادة 
  . ملك للشعب

  
  اهليكل السياسي    

 ٣٠٠ مـن    ويتـألف الربملـان   . رئـيس للـوزراء   يرأسه   لبنغالديش شكل برملاين من احلكم      - ٣٠
 وفـق مـا      حمجوزة للمرأة  مقاعد يف الربملان  يشغلن   اً امرأة عضو  ٤٥عضو ُينتخبون مباشرة ومن     

وجيــدر .  عــضوا٣٤٥هــو منــصوص عليــه يف الدســتور، وبــذلك يتــشكل الربملــان ممــا جمموعــه   
 امرأة فُزن بعضوية الربملان عـن طريـق االنتخـاب املباشـر ممـا جيعـل عـدد النـساء                   ١٩بالذكر أن   

ــة علــى     ). ١٩+٤٥( عــضوا ٦٤ربملــان يف ال ــة فمــسؤولون عــن التنمي ــو احلكومــة احمللي ــا ممثل أم
 مديريــة و ٤٦٧ مقاطعــة و ٦٤والبلــد مقــسم إىل ســت حمافظــات تتــألف مــن . الــصعيد احمللــي

ــون منتخبــون    .  حملّــة٤ ٤٨٠ ــديرها ممثل ــة وي ــة هــي أدىن وحــدة مــن احلكومــة احمللي ــا . واحمللّ أم
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ويتــوىل موظفــون مــدنيون أداء املــسؤوليات     . داريــة الرئيــسية املقاطعــات فهــي الوحــدات اإل  
  .التنفيذية هلذه الوحدات اإلدارية

وميكــن للمــرأة أن تــشارك مباشــرة يف كــل االنتخابــات علــى الــصعيد الــوطين وعلــى       - ٣١
وكتدبري من تدابري اإلنصاف، يتـضمن دسـتور بـنغالديش حكمـا يـنص              . صعيد احلكومة احمللية  

وقـد زيـد عـدد      .  التمثيـل علـى املـستويني الـوطين واحمللـي مـن احلكومـة              على حصص للمرأة يف   
 أعــضاء الربملــان يتــولّى و٢٠٠٦ يف عــام ٤٥ إىل ٣٠ يف الربملــان مــن مــرأةوزة للجــاملقاعــد احمل

، ُحجـز  ١٩٩٧ويف عـام  .  للمقاعـد احملجـوزة   انتخاب املرشـحات الذين يشغلون املقاعد العامة   
 اجملالس واللجان البلدية للنساء اللوايت يتم انتخاهبن مباشـرة عـن            ثُلث مقاعد احلكومة احمللية يف    

ــشعب  ــق ال ــتمكني        . طري ــات ال ــرأة يف عملي ــشاركة امل ــق م ــى طري ــا عل ــذا معلم ــد أصــبح ه وق
  . السياسي

ويف الطبقة الثانية من اهليئات احمللية املنتخبـة، علـى مـستوى املـديريات واحملـالت، فـإن                   - ٣٢
وبنـاء علـى ذلـك فقـد انُتخبـت      .  نائبني أحدمها جيب أن يكون امرأةكل رئيس جلنة أو هيئة له 

 تنافسن على هذه املناصب أثنـاء       ١ ٩٣٦ من بني    اء اللجان واهليئات  سؤ امرأة كنواب لر   ٤٧٥
  .٢٠٠٩يناير /االنتخابات اليت جرت يف كانون الثاين

رئيــسة للــوزراء  فترأســها ٢٠٠٩ينــاير /أمــا احلكومــة املنتخبــة حــديثا يف كــانون الثــاين   - ٣٣
مـسؤوالت عـن    )  دولـة  ثـالث وزيـرات ووزيـريت     (قامت بتعيني مخس نساء يف مناصب وزارية        

حقائــب وزاريــة رئيــسية مثــل الزراعــة والــشؤون الداخليــة والــشؤون اخلارجيــة وشــؤون املــرأة   
ــة والتوظيــف  ــضا    . والطفــل والعمال ــرأة أي ــان ام ــزعم املعارضــة يف الربمل ــسة وزراء  (وتت هــي رئي

 وألول مــرة، ُعينــت امــرأة يف منــصب نائــب رئــيس الربملــان وُعينــت امــرأة عــضو يف    ).ســابقة
  . الربملان رئيسة اللجنة الربملانية الدائمة املعنية بوزارة شؤون املرأة والطفل

وقــد أخــذ عــدد النــساء اللــوايت يــشتركن يف التــصويت يف االنتخابــات املتتاليــة يــزداد      - ٣٤
  . ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٤٨,٢ مقارنة بنسبة ٢٠٠٨  يف املائة يف عام٥٠,٨٧فأصبح 

لعـام  )  املـدن  بلـديات ( مـن قـانون احلكـم احمللـي          ٥ من الفقـرة     ٢ووفقا للفقرة الفرعية      - ٣٥
  . ة، للنساءنديم، يف كل ة، ُيحجز ثُلث جمموع مقاعد جملس البلدي٢٠٠٨

ــة    - ٣٦ ــرة الفرعي ــا للفق ــرة  ١ووفق ــي  ٧ مــن الفق ــانون احلكــم احملل  جمــالس عواصــم  ( مــن ق
  . كل مقاطعة، للنساءعاصمة، ُيحجز ثلث جمموع مقاعد جملس ٢٠٠٨لعام ) اتاملقاطع
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  اهليكل القانوين    
. تتـــألف احملكمـــة العليـــا لبـــنغالديش مـــن دائـــرة االســـتئناف ودائـــرة احملـــاكم الكـــربى  - ٣٧

  .جب الدستوروباإلضافة إىل احملكمة العليا هناك حماكم أدىن درجة وفقا ملا هو متوخى مبو
  

  اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها  - ٢  
  قبول القواعد الدولية حلقوق اإلنسان  -  جيم  

وفقــا ملــا ذُكــر ســابقا فــإن بــنغالديش طــرف يف عــدد مــن معاهــدات حقــوق اإلنــسان    - ٣٨
يـة املتـساوية    الدولية اليت جتعل لزاما على البلد كفالة احلقوق يف املساواة أمام القانون ويف احلما             

من القانون، وكذلك احلق يف حرية الشخص وأمنـه، ويف عـدم التعـرض لالعتقـال واالحتجـاز                 
التعسفيني، ويف عدم التعـرض للتعـذيب واملعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة،                    

وهــذه . واحلــق يف احلــصول علــى ســبل انتــصاف فعالــة يف حالــة انتــهاك أي مــن هــذه احلقــوق  
.  اإلنــسان األساســيةاحلقــوق جمــسدة يف اجلــزء الثالــث مــن دســتور بــنغالديش بوصــفها حقــوَق

ها فيمـا يتعلـق مبـسألة تعزيـز          جديتَ وأثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير، واصلت بنغالديش إثباتَ       
ويعكس التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة لعـام           . حقوق اإلنسان ومحايتها  

 بــنغالديش يف الوفــاء بالتزاماهتــا الدوليــة بوصــفها دولــة وتوكوهلــا االختيــاري التــزاَم وبر٢٠٠٦
  .طرفا
مجيــع املــواطنني متــساوون أمــام ” مــن دســتور بــنغالديش فــإن ٢٧واســتنادا إىل املــادة   - ٣٨

ال متيــز ”، ٢٨ مــن املــادة ١؛ ووفقــا للفقــرة “القــانون وحيــق هلــم محايــة متــساوية مــن القــانون 
؛ “ي مواطن على أساس الدين أو العنـصر أو الطبقـة أو اجلـنس أو مكـان الـوالدة                  الدولة ضد أ  

 الرجـل يف كـل جمـاالت        حلقوقللمرأة حقوق مساوية    تكون  ”،  ٢٨ من املادة    ٢ووفقا للفقرة   
وعـالوة علـى   .  علـى احلـق يف املعاملـة وفقـا للقـانون     ٣١وتـنص املـادة   . “الدولة واحلياة العامـة   

، )٣٢املـادة  (مـن الدسـتور يتـضمن احلـق يف احليـاة وحريـة الـشخص           ذلك، فإن اجلـزء الثالـث       
، وهـذه احلقـوق تنطبـق علـى املـرأة مثلمـا       )٣٩املـادة  (واحلق يف حرية الفكر والضمري والكالم       

أما املبادئ األساسية لـسياسة الدولـة الـواردة يف اجلـزء الثـاين مـن الدسـتور               . تنطبق على الرجل  
تتخـذ خطـوات لكفالـة      ”كة املرأة يف احلياة الوطنيـة، علـى أن          ، مشار ١٠فتنص أيضا يف املادة     

  .“مشاركة املرأة يف مجيع جماالت احلياة الوطنية
  

  اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على املستوى الوطين  - دال   
وتكـون كـل    . يتضمن دسـتور بـنغالديش يف اجلـزء الثالـث حقـوق اإلنـسان األساسـية                 - ٣٩

. لــيت تتنــاىف مــع أحكــام هــذا اجلــزء، باطلــة بقــدر تنافيهــا مــع هــذه األحكــام  القــوانني القائمــة ا
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تسنت الدولة أية قوانني تتناىف مع أي من أحكام هذا اجلزء، ويكون أي قانون يصدر علـى                  وال
  .هذا النحو باطال بقدر ما فيه من هذا التنايف

ــ زجيــو ه علــى أنــ١ مــن املــادة ٢ مــن الفقــرة ١وتــنص الفقــرة الفرعيــة    - ٤٠ دائرة احملــاكم ل
لتوجيـه أو مـن األوامـر    أن تصدر من ايم،  َضهصابأالكربى، بناء على طلب يقدمه أي شخص     

  . ما يكون مالئما إلنفاذ أي من احلقوق األساسية اليت مينحها اجلزء الثالث من الدستور
 غـري   وباإلضافة إىل ذلك هناك تشريعات حمددة حلماية املـرأة وكفالـة معاملتـها معاملـة                - ٤١

متييزية ودعم حقوقها مثل قـانون منـع معاملـة املـرأة والطفـل بقـسوة، وقـانون مكافحـة احلـرق                       
  .، وقانون كبح زواج األطفال)املهر(باحلمض الكيماوي، وقانون حظر البائنة 

ة اجلنـسي وبني القوانني اجلديدة اليت مت إدخاهلا أثناء الفترة املشمولة هبـذا التقريـر قـانون                  - ٤٢
 ١٩٥١ة لعـام    نـسي  من قـانون اجل    ٥ الذي استنه الربملان بغية تعديل املادة        ٢٠٠٩لعام  ) املعدل(

  . حبيث يعطي املرأة البنغالديشية احلق يف أن تنقل جنسيتها إىل أطفاهلا
ــام        - ٤٣  علــى أجــر متــساوي للعمــل    ٢٠٠٦ويــنص قــانون العمــل املــنقح لبــنغالديش لع

ــة للمــرأة و   ــة عمــل مواتي علــى منحهــا إجــازة أمومــة وعلــى إتاحــة ســبل    املتــساوي، وعلــى بيئ
  . انتصاف هلا ضد املضايقة أو التحرش يف مكان العمل، إخل

ــانون جديــد عــن العنــف اُألســري   إقتــربو  - ٤٤ ــانون العنــف  ســُيعَرف  مــشروع ق باســم ق
  .  من االنتهاء٢٠٠٩لعام ) احلمايةواملنع (اُألسري 

لـس الـوطين لتنميـة املـرأة والطفـل، وجهـات       وتشمل اآللية الوطنية للنـهوض بـاملرأة اجمل         - ٤٥
التنسيق إلدمـاج املـرأة يف عمليـة التنميـة، وجلنـة تنفيـذ وتقيـيم تنميـة املـرأة، واللجـان التنـسيقية                     

  .إلدماج املرأة يف عملية التنمية على مستوى املقاطعة واملديرية
 وهنـاك إدراك متزايـد      .ومما لـه أمهيتـه إحـراز تقـدم يف جمـال اإلدارة املراعيـة للجنـسانية                  - ٤٦

طالع ضـ للحاجة إىل إدماج الشواغل اجلنسانية يف اإلطار القطـاعي للـسياسة العامـة وجيـري اال               
وكل القطاعات والوزارات مـسؤولة عـن       . مببادرات خمتلفة على خمتلف املستويات والقطاعات     

القـدرات  ف املـوظفني    فووقـد تزايـدت يف صـ      . التصدي ملسائل إدمـاج املـرأة يف عمليـة التنميـة          
  .وترد أدناه أبرز نقاط بعض التغيريات يف اإلدارة املراعية للجنسانية. على مراعاة اجلنسانية

  
  اجمللس الوطين لتنمية املرأة والسياسة الوطنية للنهوض باملرأة    

 عـضوا بينـهم     ٤٩ وهـو يتـألف مـن        ١٩٩٥أُنشئ اجمللس الـوطين لتنميـة املـرأة يف عـام              - ٤٧
وقـد  . ، وممثلو اجملتمع املدين، واملنظمات النسائية وتترأسه رئيسة الـوزراء         وزراء وأمناء وزارات  
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اعتمــدت احلكومــة الــسياسة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة ضــمن إطــار اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   
 الـسياسة العامـة هـو إزالـة     وهـدفُ .  ملؤمتر بيجني املعين بـاملرأة   أشكال التمييز ضد املرأة ومتابعةً    

 شـريكة  مـن ان تكـون  يـز ضـد املـرأة لتمكينـها عـن طريـق تزويـدها بقـدرات             أشـكال التمي   كل
وحىت اآلونـة األخـرية كـان هنـاك جملـسان مـستقالن أحـدمها               . مساوية للرجل يف عملية التنمية    

 وآخـر لألطفـال وهـو اجمللـس الـوطين لتنميـة الطفـل،               ،هو اجمللس الوطين لتنميـة املـرأة      و ،للمرأة
  .  لتنمية املرأة والطفل الوطَينلَسوقد أُدجما معا ليشكال اجمل

  
  وزارة شؤون املرأة والطفل    

  قياديـةً   شؤون املرأة والطفل على مر السنني وبـرزت بوصـفها مؤسـسةً            تطورت وزارةُ   - ٤٨
ــسانية  ــوزارة ووكاالتُ . هامــة يف اإلدارة اجلن ــربامج   وتقــوم ال ــسياسات وال ــذ ال ــة بتنفي هــا التنفيذي

 لإلجراءات املتعلقة مبسائل مساواة املـرأة ولوضـع وتعزيـز          فاَز الوصل واحل  ةَوتعمل بوصفها جه  
  .استجابات شاملة ومتسقة حلاجات املرأة وأولوياهتا يف أنشطة كل الوكاالت احلكومية

  
  اإلطار لتعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين  - هاء   

يلـتمس محايـة   يف حالة انتهاك حقـوق اإلنـسان األساسـية، جيـوز للـشخص املظلـوم أن               - ٤٩
القانون باللجوء إىل طلب استـصدار أمـر قـضائي مـن دائـرة احملـاكم الكـربى يف احملكمـة العليـا                       

وهناك تشريعات حمـددة حلمايـة املـرأة ومثـة جمـال            .  من الدستور  ١٠٢لبنغالديش مبوجب املادة    
تــسجيل شــكوى يف قــضية لــدى للتــسجيل قــضايا مبوجــب هــذه التــشريعات لــدى الــشرطة أو  

  .لتحقيققاضي ا
 بإنـشاء جلنـة حلقـوق اإلنـسان،         ٢٠٠٩ويأذن قانون جلنة حقوق اإلنسان الوطنية لعام          - ٥٠

عضوا واحـدا مـن طائفـة       و على األقل  تتألف من سبعة أعضاء وتضم يف عضويتها امرأة واحدة        
وتفوض اللجنـة بـالتحقيق يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان وبوسـعها أن تتقـدم بتوصـيات                   . أقلية

  .ة إلدراجها يف التقارير اليت تقدم عن انتهاكات حقوق اإلنسانإىل احلكوم
د نتيجة التغـيريات يف التوسـع   ايدزوتستمر مشاركة املرأة يف سوق العمل الرمسية يف اإل       - ٥١

  .االقتصادي، وأمناط املعيشة الريفية واهلجرة من الريف إىل احلضر
ــب اســم األب إلزام     - ٥٢ ــسبة  وأصــبح إدراج اســم اُألم إىل جان ــا بالن ــات التــ يفي سجيل  طلب

  .ملدارس االبتدائية ويف الوثائق والشهادات وجوازات السفر وغري ذلك من الوثائقبا لاللتحاق
ومسحت وزارة التعليم باستخدام اسم األم ألغراض تسجيل تلميذ لدخول امتحانـات              - ٥٣

  . عامة مثل شهادة الدراسة اإلعدادية وشهادة الدراسة الثانوية
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  عاون مع اجملتمع املدينالت    
. إن التشاور والتعاون الفعلي بني احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة عمليـة مـستمرة                - ٥٤

 مـع اجملتمـع املـدين األوسـع عـن طريـق عمليـة مـن التـشاور                    قويـةً  رت احلكومـة روابـطَ    وقد طوّ 
املـرأة، والكاتبـات     البـارزات يف جمـال       شـطاتُ ا املنظمـات النـسائية والن     عتـرب ممـثالتُ   وُت. املستمر

  . والباحثات جزءا من اآللية الوطنية مثل اجمللس الوطين لتنمية املرأة والطفل
  

  عملية اإلبالغ على املستوى الوطين  - واو   
 مائـدة مـستديرة   مناقشةَ ، عقدت وزارة شؤون املرأة والطفل٢٠٠٧أغسطس  /يف آب   - ٥٥

يـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وإعـداد            بشأن عملية اإلبالغ عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مج             
د لإلبــالغ علــى  منــوذج موّحــ تعمــيُم٢٠٠٨أبريــل /ع هــذا النــشاط يف نيــسانتبِــوقــدَ . التقريــر

جهــات التنــسيق إلدمــاج املــرأة يف عمليــة التنميــة بغيــة اإلبــالغ عــن حالــة التنفيــذ املتعلقــة            
 بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف            باملالحظات اخلتامية اليت قدمتها جلنة األمم املتحدة املعنيـة        

أي التقريــر الــدوري اخلــامس املقــدم يف  ( علــى التقريــر الــسابق لبــنغالديش  ٢٠٠٤يوليــه /متــوز
  .وكذلك لإلبالغ عن حالة تنفيذ مواد االتفاقية الست عشرة) ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول

مثانيـة مـن املـسؤولني يف        عامـل يتـألف مـن         فريـقٌ  لَ، ُشكِّ ٢٠٠٨مايو  /وفيما بعد يف أيار     - ٥٦
 املـرأة   ومبـا أن تنميـةَ    . وزارة شؤون املرأة والطفل لتنـسيق عمليـة مجـع املعلومـات وإعـداد التقريـر               

 جهات التنسيق إلدماج املرأة يف عملية التنمية كوسيلة         خدمت آليةُ سُتإ شاملة للقطاعات،    مسألةٌ
ت علــى املــستوى املــشترك بــني جلمــع املعلومــات ذات الــصلة وتــشاطر املــسائل متعــددة القطاعــا 

  .الوزارات واملنجزات يف جمال النهوض باملرأة ذات الصلة باإلبالغ عن تنفيذ االتفاقية
 تقريـر أويل أبـرز االحتيـاج إىل مزيـد      مـشروعُ ٢٠٠٨ديـسمرب  /وأُعد يف كانون األول   - ٥٧

 الـيت تـصادفها     من املعلومات املتصلة حبالة التقدم الذي أحرزته حكومة بنغالديش والـصعوبات          
ومت تشاطر أبـرز نقـاط مـشروع التقريـر األويل ألول            . يف تنفيذ االلتزامات الناشئة عن االتفاقية     

مــرة يف اجتمــاع مــوظفي التنــسيق إلدمــاج املــرأة يف عمليــة التنميــة املــشترك بــني الــوزارات يف   
أُعـد مـشروع    ، واسـتنادا إىل املعلومـات الـيت مت تلقيهـا مـن عـدة وزارات،                 ٢٠٠٩مايو  /أيار ٦

  .٢٠٠٩يونيه /تقرير ثان يف حزيران
ــسيق         - ٥٨ ــوظفي التن ــضا يف اجتمــاع م ــات أي ــن املعلوم ــد م ــوفري املزي ــشت ضــرورة ت ونوق

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥املعاونني يف 
 اشـترك فيـه     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٦ تشاور مع أصحاب املصلحة يف       م اجتماعُ وُنظّ  - ٥٩

، وممثلـو املنظمـات     )التنـسيق إلدمـاج املـرأة يف عمليـة التنميـة          موظفـو   (ممثلو حكومة بـنغالديش     
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ــة واجملتمــع املــدين لتــشاطر هيكــل اإلبــالغ املــنقح ومجــع املزيــد مــن املعلومــات،       غــري احلكومي
  . حضرته أيضا وزيرة الدولة يف وزارة شؤون املرأة والطفل

 احملافظـات    ُعقد اجتمـاع تـشاور علـى مـستوى         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢ويف    - ٦٠
 جلمـع   ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٤ يف   لهتيس  مدينة  تبعه اجتماع آخر يف    ُخولنا  مدينة يف

ــة، وممــثالت النــساء   . املعلومــات علــى املــستوى دون الــوطين  وكــان ممثلــو الوكــاالت احلكومي
حملـامني  نقابـات ا  (املنتخبات حمليا، واملنظمات غري احلكومية، واجملتمـع املـدين، واهليئـات املهنيـة              

  . من بني املشاركني يف هذين االجتماعنيوغريها ،، واألقليات العرقية)واألطباء والصحفيني
 مشـل املـدخالت الـيت مت        ٢٠٠٩أكتـوبر   /وأُعد مـشروع تقريـر ثالـث يف تـشرين األول            - ٦١

ة مــع صيغومت تــشاطر الــسمات البــارزة هلــذه الــ. تلقيهــا مــن خمتلــف االجتماعــات واملــشاورات
 تــشرين ٥ يف داكــاصلحة ذوي الــصلة ويف اجتمــاع تــشاور وطــين هنــائي ُعقــد يف أصــحاب املــ

 إلجــراء مزيــد مــن التنقــيح علــى التقريــر مــن خــالل مــدخالت إضــافية    ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين
 مبـــا فيهـــا ، وتنظيمـــات اجملتمـــع املـــدين، ومؤســـسات احلكومـــة احملليـــة،للمنظمـــات احلكوميـــة

نـسائية، والقياديـات الرئيـسيات، والناشـطات يف جمـال           املنظمات غـري احلكوميـة والتنظيمـات ال       
وفيمـا بعـد يف     . وزارة شؤون املرأة والطفـل    لالدعوة للجنسانية وغريهن، حضرته وزيرة الدولة       

، وضـعت وزارة شـؤون املـرأة والطفـل اللمـسات األخـرية علـى                ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
  .التقرير لتقدميه

  
  ساواة وسبل االنتصاف الفعالةمعلومات عن عدم التمييز وامل  - ٣  

 الـذي عـّدل مبوجبـه       ٢٠٠٩أجاز الربملان قانونا جديدا هو قانون اجلنسية املعدل لعـام             - ٦٢
 حبيـث ميـنح املـرأة البنغالديـشية احلـق يف نقـل جنـسيتها        ١٩٥١ من قانون اجلنسية لعام      ٥املادة  

  .إىل أطفاهلا
 على األجر املتساوي مقابـل العمـل        ٢٠٠٦وينص قانون العمل املنقح لبنغالديش لعام         - ٦٣

املتساوي، وعلى توفري بيئة مواتية للمرأة ومنحها إجازة أمومة وإتاحة سبل االنتـصاف هلـا مـن               
  . التحرش واملضايقة يف مكان العمل إخل

واقتــرب العمــل علــى وضــع مــشروع تــشريع جديــد بــشأن العنــف اُألســري سيــصدر     - ٦٤
  . من االنتهاء٢٠٠٩لعام ) نع واحلمايةامل(بوصفه قانون العنف اُألسري 

. واختذت احلكومة خطوة إجيابية بإيعازها بأن ُيدرج اسم األم يف كـل الوثـائق الرمسيـة                 - ٦٥
كربى بوجـوب إدراج اسـم األم يف منـاذج القبـول يف         الكم  دائرة احملا  حكمت   ٢٠٠٩ويف عام   

  .املدارس، سواء وحده أو باالقتران مع اسم األب
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  الوثيقة املتعلقة حتديدا باالتفاقية  :الباب الثاين
  .يتضمن الباب الثاين من التقرير الوثيقة املتعلقة حتديدا بتنفيذ االتفاقية  

  
  تنفيذ املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري اخلامس  -  ١  

يوفر هذا اجلزء الفرعي من التقرير معلومـات عـن التـدابري املعتمـدة لتنفيـذ املالحظـات              - ٦٦
علــى التقريــر الــدوري اخلـــامس    ) “التوصــيات ”و “ الــشواغل ”وبــصورة خاصــة   (تاميــة  اخل
  .لصعوبات املصادفةا عدم التنفيذ أو  أسبابشرحيو

 حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بقرار سحب التحفظـات           :١٨املالحظة    - ٦٧
  . املتبقية على االتفاقية يف غضون إطار زمين ملموس

وبـالرغم  . قيـد الدراسـة   ) ج) (١ (١٦ وباملادة   ٢ت املتصلة باملادة    إن سحب التحفظا    - ٦٨
من هذه التحفظات، فقد اختـذت احلكومـة عـدة خطـوات إجيابيـة ميكـن اعتبارهـا متمـشية مـع                      

 وتذكر املرحلة الثانية مـن االسـتراتيجية الوطنيـة للتعجيـل باحلـد مـن الفقـر                . سحب التحفظات 
 جدول األعمـال الـسياسي املتـصل بـاإلجراءات للفتـرة            بصورة حمددة  )٨( )خطوات حنو التغيري  (

 تشمل بني أمور أخرى، سـحب التحفظـات والتـصديق الكامـل علـى اتفاقيـة                 ٢٠١١-٢٠٠٩
  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ١ تطلب اللجنة جعل تعريف التمييز ضد املرأة متماشيا مـع املـادة           : ٢٠املالحظة    - ٦٩
ة خاصة مد مسؤولية الدولة الطرف عن القـضاء علـى مجيـع أشـكال               من االتفاقية، وبصور  

  . التمييز ضد املرأة حبيث يشمل التمييز الذي ترتكبه جهات فاعلة من القطاع اخلاص
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع           ١إن تعريف التمييز ضد املـرأة كمـا هـو وارد يف املـادة                 - ٧٠

مـن   (٢٧ووفقـا للمـادة   . ة يف دسـتور بـنغالديش  أشكال التمييز ضد املرأة يتجلى بصورة واضـح      
ــنغالديش  ــساوية مــن       ”) دســتور ب ــة مت ــانون وحيــق هلــم محاي ــام الق ــساوون أم ــواطنني مت ــع امل مجي

ــانون ــادة ؛ “الق ــدين أو العنــصر       ”، )١ (٢٨امل ــى أســاس ال ــواطن عل ــز الدولــة ضــد أي م ال متي
تكون للمـرأة حقـوق مـساوية       (،  )٢ (٢٨؛ واملادة   “الطبقة أو اجلنس أو مكان الوالدة وحده       أو

 على احلق يف املعاملة وفقا ٣١ وتنص املادة .)حلقوق الرجل يف كل جماالت الدولة واحلياة العامة
وعالوة على ذلك، فإن اجلزء الثالث مـن الدسـتور يتـضمن كـل احلقـوق األساسـية مبـا                    . للقانون

الفكــر والــضمري والكــالم ة ، واحلــق يف حريــ)٣٢املــادة (فيهــا احلــق يف احليــاة وحريــة الــشخص  

_________________ 
ــة    )٨(   ــصادات العام ــة التخطــيط، آب شــعبة اإلقت ــسياسة   ٢٠٠٩أغــسطس /، جلن ــام لل ــب الع ــشمل : ١٤، القال ال

 .النهوض باملرأة وحقوقها) أ (-االجتماعي  والتمكني 
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وتنص املبادئ األساسية لسياسة الدولـة      . وهي قابلة للتطبيق بصورة مماثلة على املرأة      ) ٣٩ املادة(
، مشاركة املرأة يف احلياة الوطنية، على ما مفاده ١٠الواردة يف اجلزء الثاين من الدستور يف املادة       

  .ت احلياة الوطنيةأن ُتتخذ خطوات لكفالة مشاركة املرأة يف مجيع جماال
ــنغالديش  راعــىوُي  - ٧١  أن تكــون كــل هــذه املــواد   عنــد صــياغة القــوانني ذات الــصلة يف ب

   .منعكسة فيها
تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تــدمج بــدون تــأخري أحكــام    : ٢٢املالحظــة   - ٧٢

تفاقيـة  م االاحكـ أاالتفاقية يف قانوهنا احمللـي وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تكفـل انعكـاس                  
  .انعكاسا كامال يف الدستور ويف كل التشريعات

إن مــواد االتفاقيــة منعكــسة بــصورة جيــدة يف دســتور بــنغالديش ويف بعــض القــوانني      - ٧٣
وال ينص الدستور فحسب على حقـوق متـساوية للمـرأة بـل إنـه يتـضمن حكمـا                   . ذات الصلة 

وبفـضل هـذه األحكـام، وضـعت        . يشباختاذ تدابري مالئمة لتنمية املرأة والنهوض هبا يف بـنغالد         
ويف اجلـزء الثــاين مــن دســتور  . الدولـة واعتمــدت بعــض القــوانني والتـشريعات بنــاء علــى ذلــك  

ُتتخــذ خطــوات ”ورد الــنص التــايل “ املبــادئ األساســية لــسياسة الدولــة ”بــنغالديش املعنــون 
  ).١٠املادة (“ كفالة مشاركة املرأة يف مجيع جماالت احلياة الوطنيةل

 لعــام ) املــدنبلــديات( مــن قــانون احلكــم احمللـي  ٥ مــن البنـد  ٢وعمـال بالبنــد الفرعــي    - ٧٤
 بثُلــث جممــوع املقاعــد الثابتــة للمجلــس ة كــل مدينــةفظ يف جملــس بلديــتحــ، ينبغــي أن ُي)٠٠٨

  .بوصفها مقاعد خمصصة للمرأة
ــد الفرعــي     - ٧٥ ــد  ١ومبوجــب البن ــن البن ــي   ٧ م ــانون احلكــم احملل ــن ق  جمــالس عواصــم ( م
 بثلـث جممـوع املقاعـد الثابتـة         مقاطعـة كـل   جملـس عاصـمة     ، حيتفظ يف    ٢٠٠٨لعام  ) ملقاطعاتا

  . خمصصة للمرأةمقاعد جمللس بوصفها يف ا
 بإنـشاء جلنـة حلقـوق اإلنـسان         ٢٠٠٩ويأذن قانون جلنة حقوق اإلنسان الوطنيـة لعـام            - ٧٦

ضوا واحدا من طائفـة    تتألف من سبعة أعضاء، وتضم يف عضويتها على األقل امرأة واحدة وع           
وتفوض اللجنة بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان وميكنـها أن تتقـدم بتوصـيات إىل               . أقلية

  .احلكومة إلدراجها يف التقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان
 باحلـصول علـى     ٢٠٠٩وحيق جلميع املواطنني مبوجب قانون احلـق يف املعلومـات لعـام               - ٧٧

م بينـه وينـشئ هـذا القـانون جلنـة مؤلفـة مـن ثالثـة أعـضاء              . حلكوميـة معلومات من الوكاالت ا   
  .امرأة واحدة
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ل  مـن األحـزاب الـسياسية أن تعـدّ    ٢٠٠٨ لعـام  )املعدل(ويقتضي قانون متثيل الشعب      - ٧٨
 يف املائـة مـن كـل مناصـب جلاهنـا للمـرأة مبـا يف ذلـك                   ٣٣ها باالحتفاظ مبا ال يقـل عـن         دساتَري

  .٢٠٢٠ق هذا اهلدف تدرجييا حبلول عام اللجنة املركزية وبتحقي
 حمــل قــانون احملــاكم القرويــة البلــدي لعــام  ٢٠٠٦وحيــل قــانون احملــاكم القرويــة لعــام    - ٧٩

 ويــنص علــى شــكل مؤســسي للعدالــة غــري الرمسيــة، للتخفيــف مــن الــضغط علــى نظــام ١٩٧٦
 مـن مخـسة أعـضاء       وتتـألف احملكمـة القرويـة     . احملاكم الرمسية وتوفري إجراءات بديلة لالنتصاف     

  . احمللة املنتخبنيجملس تشمل ثالثة من أعضاء 
 مقعـدا   ٤٥  فقـد أنـشأ    ٢٠٠٤ لعـام     للدستور )التعديل الرابع عشر  (  املعدٍٍّل قانونالأما    - ٨٠

خمصــصا للمــرأة يف الربملــان الــوطين تــوزع علــى خمتلــف األحــزاب الــسياسية تناســبيا مــع عــدد    
  .ربملاناملقاعد اليت يفوز هبا كل حزب يف ال

 لعـام   )املعـدل (نتخاب النـساء    ال احملجوزة يةالربملاناملقاعد   نو وقت الحق ألغى قان    ويف  - ٨١
  . حبيث يعكس التعديل الوارد يف الدستور٢٠٠٤، القانون السابق لعام ٢٠٠٥

 أجيزت القواعد املعدلة لتـسجيل حـاالت الـزواج والطـالق الـيت تـتم                ٢٠٠٥ويف عام     - ٨٢
مية بغية إنفاذ تـسجيل حـاالت الـزواج لـدى مـسجل عقـود النكـاح يف                  حسب الشريعة اإلسال  

ويكـون الـزوج مـسؤوال عـن كفالـة التـسجيل، يف غـضون              .  يوما من تاريخ العقـد     ٣٠غضون  
عـرِّض  وعـدم القيـام بـذلك يُ   . مت عقد الزواج شخص غري مسجل عقـود النكـاح  أيوما، إذا   ٣٠

ومثـل  .  تاكا أو لكليهمـا معـا     ٣ ٠٠٠ إىل   املخالف للسجن مدة أقصاها سنتان أو لغرامة تصل       
  .هذه اجلنح حتاكم أمام حمكمة بداية من الدرجة األوىل

 تــسجيل الــوالدة إلزاميــا ٢٠٠٤وجعــل قــانون تــسجيل حــاالت الــوالدة والوفــاة لعــام   - ٨٣
وُتطلـب شـهادات املـيالد اآلن للتـسجيل يف املـدارس، وإلصـدار            . على مجيع مواطين بنغالديش   

  . ر، وللتوظيف إخلجوازات السف
وقد اختذت احلكومة خطوة إجيابية تتمثـل يف اإليعـاز بـأن يكـون اسـم األم مـدرجا يف                      - ٨٤

 بـأن ُيـدرج اسـم الوالـدة         كربىكم ال ااحملدائرة  ، حكمت   ٢٠٠٩ويف عام   . كل الوثائق الرمسية  
  . يف مناذج التسجيل يف املدارس، إما وحده أو إىل جانب اسم الوالد

 مــن قــانون ٥ الــذي عــّدل البنــد  ٢٠٠٩ربملــان قــانون تعــديل اجلنــسية لعــام  وأجــاز ال  - ٨٥
  . حبيث يعطي املرأة البنغالديشية احلق يف أن تنقل جنسيتها إىل أطفاهلا١٩٥١اجلنسية لعام 
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 أراضـي   أون ال ميلكـون منـازل       املشردين ممَـ  وتنفذ وزارة األراضي مشاريع إمنائية لتأهيل         - ٨٦
 هاليتـسج واملرييـة أو العامـة، علـيهم    ي  أي األراضـ  " اص  اخلـ " يـسمى    اتوزيع أراضي م  ن طريق   ع

  .بصورة مشتركة بامسي الزوج والزوجة؛ وحيق لألرملة احلصول على األرض بامسها اخلاص
ــة   - ٨٧ ــويل األولويــة يف االهتمــام       : ٢٤املالحظ ــة الطــرف علــى أن ت ــة الدول حتــث اللجن

 ١٩والفتيـات، يراعـي توصـيتها العامـة رقـم       املـرأة  جتـاه العتماد هنج شامل للتـصدي للعنـف      
وتطالب اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تكفـل التنفيـذ الفعـال للتـشريع                .  املرأة جتاهبشأن العنف   

 املرأة واعتماد تـشريع حمـدد بـشأن العنـف     جتاهالقائم الرامي إىل مكافحة مجيع أشكال العنف      
ساء والفتيـات ضـحايا العنـف       اُألسري يف غضون إطار زمين واضح، بغيـة كفالـة حـصول النـ             

والتحرش اجلنسي على احلماية واجلرب الفعال، والقيام مبحاكمة مرتكيب هذه األفعال بـصورة             
 العنـف   يف مـسائل  وتوصي اللجنة أيضا بتوفري التـدريب املراعـي للجنـسانية           . فعلية ومعاقبتهم 

ــاه ــصورة خاصــة األفــراد املــسؤولني عــن إ      جت ــسؤولني العــامني، وب ــانون،   املــرأة للم نفــاذ الق
وتـشجع كـذلك الدولـة الطـرف علـى          .  وملقدمي اخلدمات الصحية   ،وألعضاء اهليئة القضائية  

وتطلـب إىل الدولـة   . أن تتخذ تدابري فعالة حلماية املرأة مـن العنـف الـذي حتـرض عليـه فتـوى             
  فيهـا  ن يقمـن  أاملهـددات بـالعنف،      الطرف أن تنشئ مالجئ ميكن للنساء ضـحايا العنـف، أو          

وتطلــب اللجنــة أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن تتخــذ تــدابري حنــو تغــيري    . ســاس طــوعيعلــى أ
  . املرأةجتاهاملواقف االجتماعية والثقافية والتقليدية اليت ما زالت تسمح بالعنف 

كما ذُكر يف التقرير الدوري السابق، فإن أهم قانون ملكافحة العنف ضـد املـرأة كـان                   - ٨٨
وهـذا  . ٢٠٠٣ الـذي ُعـدل يف عـام         ٢٠٠٠ملـرأة واألطفـال لعـام        ا جتـاه قانون مكافحة القسوة    

القانون يتضمن معاقبـة خمتلـف اجلـرائم مثـل االغتـصاب، وإلقـاء احلمـض الكيمـاوي، واالجتـار                   
. بالنساء، واحلض على االنتحار واملوت بسبب الضغط من أجل احلصول علـى البائنـة أو املهـر         

، الـذي ُعـدل     ٢٠٠٢اء احلمض الكيماوي لعـام      ومثة قانون رئيسي آخر هو قانون مكافحة إلق       
ويـنص هـذا القـانون علـى عقوبـة       .  ملنع إلقاء احلمض الكيماوي والسيطرة عليه      ٢٠٠٦يف عام   

  .وى هي عقوبة اإلعدامصق
وفيما يتعلق مبسألة التصدي للعنف األسري، قُدم إىل احلكومة مـشروعا قـانون جديـد            - ٨٩

 واآلخـر مـن املنظمـات النـسائية ومنظمـات           ٢٠٠٥عـام   واحد من جانب اللجنة القانونيـة يف        (
اســـتندت إليهمـــا وزارة شـــؤون املـــرأة والطفـــل يف إعـــداد ) ٢٠٠٨حقـــوق اإلنـــسان يف عـــام 

ــانون العنــف اُألســري   ــة(مــشروع ق ــة  . ٢٠٠٩لعــام ) املنــع واحلماي ــوزارة ثالث وقــد نظمــت ال
أكتـوبر  /يوليه وتـشرين األول   /ستها أمينة الوزارة ووزيرة الدولة يف متوز      ئاجتماعات تشاركية ر  

وتتــوىل اآلن الــوزارة وضــع اللمــسات النهائيــة علــى املــشروع يف ضــوء   .  علــى التــوايل٢٠٠٩
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االقتراحات والتوصيات اليت تلقتها من املشاورات مع أصحاب املصلحة وسـتبدأ عمليـة تقـدمي               
  .٢٠١٠يناير /مشروع القانون إىل الربملان يف دورته الثانية اليت تبدأ يف كانون الثاين

 حكمـا عامـا بـشأن التحـرش         كـربى كم ال ااحملـ دائـرة   ، أصـدرت    ٢٠٠٩مـايو   /ويف أيار   - ٩٠
ــساء يف كــل مؤســسة        ــسي بالن ــضايا التحــرش اجلن ــة للعمــل يف ق ــادئ توجيهي ــر مب ــسي وفّ اجلن

ــة   ــة ومكــان عمــل ومنظم ــأو. أكادميي ــادئ     زوع ــذه املب ــل ه ــأن تعام ــة ب ــة إىل احلكوم ت احملكم
ويطالـب اإليعـاز أيـضا بتـشكيل        . نونـا إىل أن يـتم سـن قـانون هبـذا املعـىن             التوجيهية بوصـفها قا   

جلان مؤلفة مـن مخـسة أعـضاء للنظـر يف شـكاوى التحـرش يف كـل مؤسـسة، تـرأس كـل جلنـة                        
وقد قامت وزارة شؤون املرأة والطفل بالفعل بإنشاء مثل هذه اللجنـة وهنـاك مبـادرات                . امرأة

  . ُتتخذ لصياغة قانون
توصـي اللجنـة بوضـع اسـتراتيجية شـاملة ملكافحـة االجتـار بالنـساء                : ٢٦ املالحظة  - ٩١

وحتث اللجنة أيضا الدولة    . والفتيات ينبغي أن تشمل حماكمة ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرمية        
الطــرف علــى أن تــسعى إىل زيــادة التعــاون الــدويل واإلقليمــي والثنــائي مــع بلــدان املنــشأ   

وتوصـي مبـضاعفة التـدابري الراميـة        . جر هبن فتيات املتّ والعبور واملقصد األخرى للنساء وال    
إىل حتـسني احلالــة االقتــصادية للمــرأة حبيــث تقـضي علــى ضــعفها أمــام املتجــرين، وباألخــذ   
مببادرات التعليم والتوظيف للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك الفتيات املراهقات وتوفري الدعم 

وتدعو الدولة الطرف إىل . ار باألشخاصوالتأهيل واإلدماج للنساء والفتيات ضحايا االجت
جر هبن على الدعم الذي حيتجن إليـه لتمكينـهن مـن الـشهادة     أن تكفل حصول النساء املتّ   

 عن إنفـاذ القـوانني   وحتث على تدريب أفراد شرطة احلدود واملسؤولني      . ضد املتجرين هبن  
كما حتـث  .  الدعم هلنبغية تزويدهم باملهارات الالزمة للتعرف على ضحايا االجتار وتقدمي  

 تقريرها التايل معلومات وبيانات شاملة عـن املـسألة          ضمٍّناللجنة الدولة الطرف على أن ت     
  . وعن تأثري التدابري املتخذة

ــرة مــن    - ٩٢ ــسلة مــن     نظ٢٠٠٤ّ إىل ٢٠٠٣يف الفت ــرأة والطفــل سل مــت وزارة شــؤون امل
ــاين وزارات ذات صــلة ووضــعت       ــع مث ــشارية م ــات العمــل االست ــار قطــري   حلق ــشروع إط م

ــار           ــصدي لالجت ــة الت ــالج بغي ــة والع ــع واحلماي ــا للمن ــار باألشــخاص، مشــل هنج ملكافحــة االجت
وفيمــا يتعلــق مبــسألة اختــاذ تــدابري خلــدمات الــدعم الطــيب   . باألشــخاص واملــشاكل املتــصلة بــه 

واالجتماعي القانوين مـن جانـب الدولـة الطـرف، اعتمـدت احلكومـة مـشاريع وبـرامج خمتلفـة                    
 شؤونل على تنفيـذها وزارة شـؤون املـرأة والطفـل، ووزارة الـشؤون الداخليـة، ووزارة الـ                  تعم

ــة الــيت تعمــل      ــة املعروف ــة وعــدد مــن املنظمــات غــري احلكومي  مكافحــة االجتــار علــىاالجتماعي
وقد مت تناول مسائل تكثيف التدابري الراميـة إىل حتـسني احلالـة االقتـصادية للمـرأة                 . باألشخاص

على ضعفها أمام إغـراء املتجـرين باألشـخاص عـن طريـق بـرامج ومـشاريع خمتلفـة                   بغية القضاء   
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وقـد شـددت    . تتوالها خمتلف الوزارات لكفالة مشاركة املرأة يف األنشطة االقتصادية الرئيـسية          
 سياســات تافومــصفاملرحلــة الثانيــة مــن االســتراتيجية الوطنيــة للتعجيــل باحلــد مــن الفقــر، يف  

. لى األنشطة االقتصادية الرئيسية الفعالة للنـساء والفتيـات الـضعيفات          الوزارات ذات الصلة، ع   
واختــذت وزارة .  مــن اخلطــوات الرئيــسية يف هــذا اجملــال انالمــاوكــان األخــذ مبخطــط شــبكة  

ــات       ــساء والفتيـ ــك النـ ــا يف ذلـ ــسكان مبـ ــن الـ ــضعيفة مـ ــات الـ ــستهدف الفئـ ــا يـ ــيم هنجـ . التعلـ
ــيم   ــة والتعل ــصحة وروكاســتراتيجية، قامــت وزارة التربي ــةاع ووزارة ال ــن   ي ــد م  األســرة بالتعاق

ــة اســتهدافها      ــة للوصــول إىل الفئــات الــضعيفة بغي شاريع مبــالبــاطن مــع منظمــات غــري حكومي
وقــد أولــت املرحلــة الثانيــة مــن  .  اليهــاتعليميــة وكفالــة وصــول تــسهيالت اخلــدمات الــصحية 

 للحاجــات اًلتــصدي حتديــداالســتراتيجية الوطنيــة للتعجيــل باحلــد مــن الفقــر األمهيــة الواجبــة ل  
ــات   ــساء والفتي ــصادية للن ــة واالقت ــة   . االجتماعي ــنغالديش أدخلــت وزارة رعاي ــرة يف ب وألول م

 الــيت مــن شــأهنا أن ٢٠٠٦املغتــربني والتوظيــف يف اخلــارج سياســة التوظيــف يف اخلــارج لعــام  
. نـساء والفتيـات   متكّن من إجياد بيئة مواتية لعمل النساء املهاجرات بأمان ومكافحـة االجتـار بال             

ــن احلــدود،          ــوات أم ــدريب ق ــشاريع لت ــة م ــذ ثالث ــى تنفي ــة عل ــشؤون الداخلي ــل وزارة ال وتعم
وقـد أُدجمـت الـدورة املتعلقـة مبـسألة          . ووكاالت إنفاذ القوانني األخرى على خمتلف املستويات      

ــشرطة      ــدريب ال ــادي ملؤســسات ت ــدريب الع ــهاج الت ومت . مكافحــة االجتــار باألشــخاص يف من
وأنتجت وزارة شـؤون    . ريق من املدربني املمتازين لتقدمي التدريب بشأن هذه املسألة        تشكيل ف 

املــرأة والطفــل ووزارة الــشؤون الداخليــة عــددا كــبريا مــن املــواد اإلعالميــة والتعليميــة ومــواد     
االتــصال بغيــة زيــادة الــوعي يف صــفوف املــسؤولني يف وكالــة إنفــاذ القــوانني ملكافحــة االجتــار  

مـن وزارة رعايـة    ومكافحـةً . لتـشجيع اهلجـرة املأمونـة لأليـدي العاملـة النـسائية         باألشخاص، و 
 للـهجرة القانونيـة، أنـشأت        منها  وتيسرياً ، للهجرة غري املشروعة   املغتربني والتوظيف يف اخلارج   

وأدخـل مكتـب القـوى البـشرية والعمالـة والتـدريب، يف             . مكتبا مستقال يف مطار داكا الـدويل      
لـدى العـاملني املهـاجرين       ييدين الوطين ودون الوطين، دورات تدريبية لتنمّـ       مراكزه على الصع  

 خمتلف املهارات القائمـة علـى أسـاس احلاجـات ، وذلـك كـي ال تواجـه العـامالت                     إىل اخلارج 
  .مشاكل يف أدائهن ملسؤوليات وظائفهن وفق املنصوص عليه يف عقودهن

مات الـدعم باملـساعدة القانونيـة عـن         وما فتئت وزارة شؤون املرأة والطفـل تقـدم خـد            - ٩٣
 حلاجات الناجيات من االجتـار، قامـت وزارة شـؤون           واستجابةً. طريق مشروعني ثنائيني لديها   

املرأة والطفل بالتعاقد من الباطن مع عدد من املنظمات غري احلكومية املعروفة بتقدمي املـساعدة              
وهنـاك خطـة عمـل وطنيـة مـستقلة          .  االجتماعي -القانونية، وخاصة خدمات الدعم النفساين      

ملكافحة سوء املعاملة واالستغالل اجلنـسيني لألطفـال مبـا يف ذلـك االجتـار هبـم،                 ) ٢٠٠٢لعام  (
  .وضعت هلا استراتيجيات وأنشطة
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ــار      - ٩٤ ــة االجتـ ــا يف تنـــسيق أنـــشطة مكافحـ ــة دورا قياديـ وتولـــت وزارة الـــشؤون الداخليـ
واآلليـات  . هتـا التنفيذيـة الـيت عرضـت تعاوهنـا         باألشخاص مـع خمتلـف الـوزارات املعنيـة ووكاال         

  :املؤسسية املوجودة اآلن هي كما يلي
الوكـاالت برئاسـة أمـني وزارة الـشؤون الداخليـة           / ت جلنة مشتركة بني الـوزارات     كّلُش  - ٩٥

 حترزه األنشطة اليت تضطلع هبا خمتلف الوزارات والوكاالت ملكافحـة االجتـار             ذيلرصد التقدم ال  
  .وقد اجتمعت هذه اللجنة شهريا مبختلف أصحاب املصلحة.  بنغالديشباألشخاص يف

وأُنـــشئت جلنـــة تنـــسيق وطنيـــة مـــشتركة بـــني املنظمـــات احلكوميـــة واملنظمـــات غـــري   - ٩٦
احلكومية ملكافحة االجتار باألشخاص وهي تتألف من ممثلي وزارة الـشؤون الداخليـة، ووزارة              

لطفـل، ومكتـب املـدعي العـام، وخمتلـف املنظمـات            الشؤون اخلارجية، ووزارة شـؤون املـرأة وا       
وتتــوىل هــذه اللجنــة رصــد  . غــري احلكوميــة، واملنظمــات الدوليــة، وهيئــات األمــم املتحــدة إخل 

ويترأس هذه اللجنة اليت جتتمـع مـرة يف         . وتنفيذ الربامج الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص      
  .الشهر أمني وزارة الشؤون الداخلية

وتقــوم هــذه . ســيس خليــة لرصــد مكافحــة االجتــار باألشــخاص يف مقــر الــشرطةومت تأ  - ٩٧
اخلليــة جبمــع املعلومــات ومعلومــات االســتخبارات فيمــا يتعلــق باالجتــار باألشــخاص وبرصــد     
حركة اجملرمني، وبإنقاذ األشخاص املتجر هبم، وتـساعد يف حماكمـة القـضايا ذات الـصلة، ويف                 

  . بانتظام تقدم النظر يف القضايا املعروضة على احملاكمتأهيل األشخاص املتجر هبم، وتتابع
لهيت عمليــة يوتوجــد يف مطــارات بــنغالديش الدوليــة الثالثــة يف داكــا وشــيتاغونغ وســ    - ٩٨

ــألف مــن     ــة مراحــل تت ــدقيق مــن ثالث ــضدة امل  ‘ ١’ت ــد من ــة األشــخاص عن ــدقيق يف هوي ــالت ادرة غ
، )الفيـزا ( الـسفر، ومسـة الـدخول    لشركات الطريان حيث يتم التحقق مـن سـالمة وصـحة جـواز        

وأخـريا التحقـق   ‘ ٣’وبعد ذلك يتم التدقيق يف اهلوية عنـد مكتـب اهلجـرة،    ‘ ٢’وتذكرة الطريان  
  .قبل ركوب الطائرة من جانب وحدة التدقيق يف جوازات السفر التابعة لشركة الطريان

ارج مـشروع   ووضعت وزارة الشؤون اخلارجية وعممت على بعثات بـنغالديش يف اخلـ             - ٩٩
  . األشخاص واحلماية منه ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرميةبمبادئ توجيهية ملكافحة االجتار 

مثـل اليونيـسيف، واملنظمـة الدوليـة        ( ومتت تقوية الـشراكات مـع الوكـاالت األجنبيـة            - ١٠٠
عـن طريـق اجتماعـات    ) للهجرة، وسفارة الواليـات املتحـدة، وغريهـا مـن الـشركاء يف التنميـة       

  .ة تعقد يف وزارة الشؤون الداخليةمنتظم
 وقد وضعت احلكومـة خطـة عمـل ملكافحـة االجتـار بالنـساء واألطفـال يف بـنغالديش                    - ١٠١

 هبـدف زيـادة الـوعي اجلمـاهريي لـدى كـل طبقـات               ٢٠٠٥واعتمدت سياسـة وطنيـة يف عـام         



 

10-28849 33 
 

CEDAW/C/BGD/6-7  

  املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة      وكـذلك  وتتوىل منظمات حكوميـة وغـري حكوميـة       . الشعب
أما خمتلـف الـوزارات املعنيـة فتـشمل وزارة شـؤون            . تنفيذ برامج مبوجب هذه السياسة الوطنية     

املــرأة والطفــل، ووزارة احلكــم احمللــي والتنميــة الريفيــة والتعاونيــات، ووزارة الــشؤون الدينيــة،  
ــيم االبتـــدائي واجلمـــاهريي، ووزارة اإلعـــالم، ووزارة   ــيم، ووزارة التعلـ ــة والتعلـ  ووزارة التربيـ

  . ووزارة الرعاية االجتماعية،الشؤون الداخلية
 وتكــشف البيانــات املــستقاة مــن خليــة الرصــد ملكافحــة االجتــار بالنــساء واألطفــال يف - ١٠٢

ــالتقرير، وقعـــت      ــشمولة بـ ــرة املـ ــالل الفتـ ــه خـ ــشرطة أنـ ــر الـ ــار  ٥٨٢مقـ ــسة االجتـ ــرأة فريـ  امـ
 املالجــئ الــيت يفوالــدين و مت اســتعادهتن وإعــادة تأهيلــهن مــع ال٤٦٨باألشــخاص، مــن بينــهن 

 مـن  ١ ١٥٣وانطوت هـذه احلـاالت علـى اشـتراك     . تديرها احلكومة واملنظمات غري احلكومية 
ومـن حيـث   .  شخـصا وقُـدموا إىل احملاكمـة       ٦٨٦املتجرين باألشخاص اعتقلت الـشرطة منـهم        

مشلـت  ( قـضية باإلدانـة      ٧١ قضية قيد احملاكمة تتصل باالجتار بالنساء، انتـهت          ١٩٧الفصل يف   
ــدانا١٢٤ ــهما ُم ــة ١٢٦وانتــهت )  مت ــة ( قــضية بالتربئ ــهما٤٣٦مــع تربئ ــراوحو).  مت  طــابع ت
 حكمـا بفتـرات     ٤٨ حكمـا بالـسجن مـدى احليـاة، و           ٧١ أحكام بـاملوت، و      ة مخس بنياإلدانة

وهكــذا فــإن القــوانني الراهنــة تــوفر عقوبــات قاســية، تــشمل عقوبــة  . ســجن خمتلفــة وغرامــات
 .دانون باالجتار باألشخاصاملوت، ألولئك الذين ي

ــائي املتزايــد مــع بلــدان العبــور واملقــصد     - ١٠٣  وبغيــة تتبــع التعــاون الــدويل واإلقليمــي والثن
األخرى للنساء والفتيات املتجـر هبـن، تـدعم بـنغالديش اجلهـود اإلقليميـة اجلاريـة حتـت رعايـة                     

يـات املتحـدة األمريكيـة،    رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي؛ وعلى املستوى الثنائي مـع الوال     
عــن طريــق تعزيــز إصــالحات سياســة مكافحــة االجتــار باألشــخاص ووكــاالت إنفــاذ القــوانني   
حملاكمــة اجلــرائم املنطويــة علــى االجتــار باألشــخاص ودعــم ضــحايا االجتــار باألشــخاص وشــن   

  .محالت توعية شعبية
اإلدمـاج للنـساء والفتيـات     وتشمل التـدابري الراميـة إىل تـوفري الـدعم والتأهيـل وإعـادة            - ١٠٤

اللوايت يقعن ضحايا االجتار باألشخاص خطوات اختذهتا وزارة الشؤون الداخلية إلعـادة تينـك              
الضحايا بسرعة وبطريقة ميّسرة إىل الوطن؛ بينمـا تواصـل سـفارات بـنغالديش تـشغيل منـازل                   

وفري املــأوى مأمونــة يف بلــدان املقــصد الرئيــسية؛ وأنــشأت الــشرطة مركــزا لــدعم الــضحايا لتــ    
واملشورة واملساعدة الطبية والقانونية؛ وتوفر املنازل املأمونـة الـيت تـديرها احلكومـة واملنظمـات                
غري احلكومية املعاجلة اجلسدية والذهنية، واملشورة النفـسانية واالجتماعيـة، واملـأوى، والغـذاء،              

 إعـادة اإلدمـاج االقتـصادي       واملالبس، واملساعدة القانونية، والتدريب على تنمية املهارات بغية       
وأُشري على اإلدارة املدنية احمللية، والشرطة، واملنظمات غـري احلكوميـة، وخمتلـف             . واالجتماعي
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اللجان بأن ترصد بصورة منتظمـة حالـة املتجـر هبـن اللـوايت متـت اسـتعادهتن وإعـادة إدمـاجهن              
  . ومبوافاة وزارة الشؤون الداخلية بتقرير عن ذلك

  :ومات وبيانات عن املسألة وعن تأثري التدابري املتخذة يف اجلدول أدناه وترد معل- ١٠٥
  
  عدد اللوايت أُنقذن  عدد الضحايا  عدد حاالت التربئة  عدد اإلدانات  عدد القضايا  السنة

٢٠٦ ٢٢٢ ٣١ ٣٧ ١٣٤ ٢٠٠٤ 

٢٠٣ ٢٣٦ ٨٢ ٤٠ ١٦٤ ٢٠٠٥ 

١٩٩ ٢٤٢ ٤٨ ٣٠ ١١٦ ٢٠٠٦ 

١١٤ ١٦٧ ٣١ ١٣ ١٢٦ ٢٠٠٧ 

٢٥٥ ٣٠٩ ١٧ ٢٠ ١٤٥ ٢٠٠٨ 
  

، ُوجهـت ُتهـم إىل      ٢٠٠٩فربايـر   / إىل شـباط   ٢٠٠٤يونيـه   / وأثناء الفتـرة مـن حزيـران       - ١٠٦
وتــشمل اإلدانــات ( شخــصا بينــهم ٢٣١ منــهم، وأُديــن ١ ٢٦٩ شخــصا مت اعتقــال ٢ ٠٧٩

  ).  عقوبة بأشكال أخرى٥٣ عقوبة سجن مدى احلياة، و ١٧٠عقوبات باإلعدام، و  ٨
 عـــن االجتـــار باألشـــخاص الـــذي تنـــشره وزارة خارجيـــة ٢٠٠٨تقريـــر عـــام  وأثـــىن - ١٠٧

. ٢ الواليات املتحدة على اجلهود اهلامة اليت تبذهلا بنغالديش ووضع البلد بـني بلـدان املـستوى               
ــنغالديش يف       ــة وبعثــات ب ــة دور وزارة الــشؤون اخلارجي ــر بــصورة إجيابي ــرز هــذا التقري وقــد أب

  . باألشخاصاخلارج يف محاية ضحايا االجتار
 وتــشمل األنــشطةُ اجلاريــة الــيت يــدعمها خمتلــُف الــشركاء يف التنميــة تــوفَري التــدريب    - ١٠٨

ألفراد مؤسسات احلكومة احمللية، وإرهاَف حـّس أفـراد الـشرطة يف جمـال االسـتجابة للحـاالت               
ائم علـى   اجلنسانية، وتعبئةَ اجملتمعات احمللية، وإشـراَك الفتيـان والرجـال يف التـصدي للعنـف القـ                

أساس جنساين، وختطيطَ الربامج وإنشاَء املؤسسات ملعاجلة العنف القائم على أُسس جنـسانية،             
وبــذلَ اجلهــود لتأســيس مــصرف بيانــات عــن العنــف جتــاه املــرأة، وتــشكيلَ منتــدى للمــراهقني  

وُعقــد  .واآلبــاء واألمهــات مــن أجــل متكــني ومحايــة األطفــال، وإقامــة مركــز لــدعم الــضحايا   
 يف اآلونة األخرية نظمته وزارة شؤون املرأة والطفـل وضـم الـشركاَء يف التنميـة الـذين                 اجتماٌع

وقرََّر تـشكيل فريـق أساسـي        يدعمون مكافحةَ العنف القائم على أسس جنسانية يف بنغالديش        
ُيعهد إليه بوضع الشكل العـام لـربامج منـسقة حتـت رعايـة الـوزارة ملعاجلـة العنـف القـائم علـى                        

ــسانية  ــيت تتوالهــا خمتلــف      أســس جن ــربامج القائمــة ال ، وباالضــطالع بوضــع خريطــة شــاملة لل
  .الوزارات وتنظيمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية
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ــدابري لتــصميم    : ٢٨املالحظــة  - ١٠٩ ــةَ الطــرف علــى االضــطالع بت ــة الدول حتــث اللجن
نمطية املقولبة عـن أدوار     وتنفيذ برامج توعية شاملة لتغيري املواقف واالجتاهات واألفكار ال        

. ومسؤوليات النساء والرجال يف األسرة واجملتمع، واختـاذ تـدابري لتثبـيط تعـدد الزوجـات               
وتطالب اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تستعرض بـصورة دوريـة التـدابَري املتخـذة وتقـيٍَّم                 

  . تأثَريها بغية حتديد مواطن التقصري وإجراء التغيريات الالزمة لتحسينها
ــرامج        - ١١٠ ــدة ب ــذَ ع ــة تنفي ــة االجتماعي ــل ووزارةُ الرعاي ــرأة والطف ــوايل وزارةُ شــؤون امل  ت

مبتكرة لتنمية املرأة تشمل أنشطة التوعية لتغيري املواقف واالجتاهات واألفكـار النمطيـة املقولبـة             
ويف حالــة وزارة شــؤون املــرأة . عــن أدوار ومــسؤوليات النــساء والرجــال يف األســرة واجملتمــع 

الطفــل تتمثــل مبــادراُت التوعيــة الرئيــسية يف تنميــة اجملموعــات الــضعيفة، وتنميــة اجملموعــات   و
الضعيفة للفقراء املعـدمني، وبرنـامج عـالوة األمومـة، ومراكـز نـسائية للـدعم والرعايـة املأمونـة             
للنــساء واألطفــال واملراهقــات، والتعلــيم املبكــر لنمــاء الطفــل، والــتمكني واحلمايــة لألطفــال،    

وتـستهدف هـذه األنـشطةُ اإلمنائيـة املـرأةَ الفقـرية       . عزيز املـساواة اجلنـسانية ومتكـني املـرأة إخل         وت
أمـا املبـادرات اإلمنائيـة      . املعدمة واحملرومـة وترمـي إىل إشـراك الرجـال والفتيـان يف هـذا اجملهـود                

، وعقــَد لــوزارة الرعايــة االجتماعيــة فتــشمل زيــادةَ التوعيــة وتغــيَري املواقــف عــن طريــق احلفــز   
للتقدم واإلبـالغ    ويقّيم نظاُم االستعراض الشهري   . اجتماعات للفئات، وتوزيع املنشورات إخل    

  .ربع السنوي عن هذه املشاريع أداء تدخالهتا ومواطن تقصريها
 حاليا مبراحل وضع اللمسات األخرية عليهـا        ٢٠٠٩ التعليم اجلديدة لعام     رَّ سياسةُ  ومت – ١١١

 مسألةَ تغيري املواقف واالجتاهات واألفكار النمطية املقولبة عـن أدوار           وهي تعاجل بصورة حمددة   
  . ومسؤوليات النساء والرجال يف األسرة واجملتمع

ــاً    : ٣٠املالحظــة  - ١١٢ ــة الدولــة الطــرف علــى أن تعتمــد دون تــأخري قانون حتــث اللجن
 بــشأن ٢١ة موحــداً لألســرة ُتــدَمج فيــه بــصورة كاملــة أحكــاُم االتفاقيــة والتوصــية العامــ   

املـــساواة يف الـــزواج والعالقـــات األســـرية، بوصـــف ذلـــك طريقـــةً حلمايـــة حقـــوق املـــرأة 
وتوصي . البنغالديشية يف املسائل املتصلة بالزواج، والطالق، واحلضانة، والنفقة، واإلرث        

بـــأن ُتـــضاعَف الدولـــةُ الطـــرف جهودهـــا ألن تـــوفر لزعمـــاء اجملتمعـــات احملليـــة التوعيـــة    
ــة الطــرف     والتــدريب، مبــا يف ــانون األســرة املوحــد والتزامــات الدول ــة ق  ذلــك بــشأن أمهي
  . مبوجب االتفاقية

  . هذه القضية قيد نظر احلكومة- ١١٣
 وتــذكر املرحلــة الثانيــة مــن االســتراتيجية الوطنيــة للتعجيــل باحلــد مــن الفقــر بــصورة    - ١١٤

تــشمل، بــني  ٢٠١١-٢٠٠٩حمــددة جــدول أعمــال للــسياسة العامــة يتــصل بــإجراءات للفتــرة 
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وتـــذكر . أمـــور أخـــرى، اعتمـــاد قـــانون موحـــد لألســـرة بغيـــة محايـــة حقـــوق مجيـــع النـــساء   
 ســوف ١٩٨٥مــن قــانون احملــاكم األســرية لعــام  ) ٢ (١االســتراتيجية الوطنيــة أيــضا أن البنــد 

  .ُيعّدل ليشمل كل بنغالديش
 تـأخري   حتث اللجنةُ الدولةَ الطـرف علـى أن تكفـل أن يعتمـد دون             : ٣٢املالحظة   - ١١٥

 مـن االتفاقيـة، بغيـة إزالـة كـل األحكـام             ٩قانونٌ جديد للجنسية يكون متماشيا مع املـادة         
  .اليت متيز ضد املرأة يف جمال اجلنسية

 مــن قــانون ٥، الــذي عــّدل البنــد ٢٠٠٩ أجــاز الربملــان قــانون تعــديل اجلنــسية لعــام  - ١١٦
  . يف أن تنقل جنسيتها إىل أطفاهلا حبيث يعطي املرأة البنغالديشية احلق ١٩٥١اجلنسية لعام 

ويف اآلونــة األخــرية، مسحــت وزارة التربيــة والتعلــيم باســتخدام اســم الوالــدة ألغــراض    - ١١٧
ادة اإلعداديــــة وامتحانــــات تــــسجيل طالــــب يف االمتحانــــات العامــــة مثــــل امتحانــــات الــــشه

  . لثانويةا الشهادة
ــة  - ١١٨ ــامل   : ٣٤املالحظ ــة ش ــاد سياس ــة باعتم ــة   توصــي اللجن ــهجرة تكــون مراعي ة لل

للجنسني وبإبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطـراف مـع بلـدان املقـصد، بغيـة كفالـة تعزيـز                   
وحتث اللجنة أيضا الدولة الطـرف علـى        . ومحاية حقوق اإلنسان للعامالت البنغالديشيات    

م أن تقوي أنشطتها اإلعالمية حبيث تكفل أن تكـون املهـاجرات احملـتمالت علـى إدراك تـا        
  .حلقوقهن وكذلك لألخطار احملتملة للعمالة يف اخلارج

 من دستور بنغالديش، فإن الدولة ملزمـة بـأن تقـدم للرجـل              ٤٠ و   ٢٠ وفقا للمادتني    - ١١٩
ــز       ــدون متيي ــا للمــؤهالت وب ــشرية ويف إجيــاد الوظــائف وفق ــة الب ــساعدة يف التنمي . وللمــرأة، امل

لعاملــة مــن رابطــة قويــة بالتنميــة االقتــصادية،  وإدراكــاً ملــا يقــوم بــني اهلجــرة وتــصدير القــوى ا 
ونظـرا إىل أمهيـة املـسامهات       . ٢٠٠١أنشأت احلكومة وزارةً مستقلةً لتتوىل هذا اجملـال يف عـام            

املقدمة من املهـاجرين والعـاملني املغتـربني يف االقتـصاد الـوطين، أخـذت وزارة رعايـة املغتـربني               
ــة      وقــد . ٢٠٠٦أغــسطس / يف آب)٩(يف اخلــارجوالعمالــة يف اخلــارج بــسياسة وطنيــة للعمال

وضعت هذه السياسة يف أعقاب عمليـة تـشاركية مـع أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني مبـن فـيهم                     
وأهـداف الـسياسة هـي مـساعدة كـل مـن الرجـال والنـساء مـن العمـال                    . العامالت املهاجرات 

عمــل املتاحــة يف املهــاجرين علــى القيــام بــصورة مــستقلة باختيــار العمالــة الكرميــة يف أســواق ال  
اخلــارج، وتوســيع أســواق العمــل يف اخلــارج، وإدخــال املزيــد مــن التنظــيم علــى هــذا القطــاع    

_________________ 
تذكر هذه السياسة توفري التدريب لزيادة فـرص العمالـة يف اخلـارج للنـساء يف مهـن مثـل التمـريض، والعمـل              )٩(  

 .والعناية باملسنني، والعناية باألطفال إخلاملرتيل، 
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وترمي هـذه الـسياسة إىل محايـة حقـوق العمـال املهـاجرين، ومحايـة أسـواق                  . لرعاية املهاجرين 
. العمــل احلاليــة املتاحــة واكتــشاف أســواق عمــل جديــدة، وتنميــة املــوارد البــشرية وغــري ذلــك 

تــشدد هــذه الــسياسة أيــضا علــى دور وزارة شــؤون املــرأة والطفــل يف تعزيــز ومحايــة حقــوق  و
ووضـعت وثيقـة السـتراتيجية مـن تـسع نقـاط لتنميـة العـاملني                . اإلنسان للعـامالت املهـاجرات    

وقـد وقّعـت وزارة رعايـة       . املهاجرين تشمل عدة بـرامج هتـدف إىل اهلجـرة املأمونـة للعـامالت             
 يف اخلــارج عــددا قلــيال مــن مــذكرات التفــاهم مــع بعــض البلــدان املــستقبلة   املغتــربني والعمالــة

  .بشأن توظيف العاملني البنغالديشيني) مثل ماليزيا، وكوريا، وغريمها(لأليدي العاملة 
 ومحاية لكرامة العامالت املهاجرات وما هلن مـن حقـوق اإلنـسان، أصـدرت الـوزارة                 - ١٢٠

يني وإىل وكــاالت التوظيــف بــشأن إرســال العــامالت إىل  إيعــازات خاصــة إىل املــسؤولني املعنــ 
  .بلدان الشرق األوسط، مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية، للعمل كخادمات يف املنازل

 وأنشأ مكتب القوى البشرية والعمالة والتـدريب، بـدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة             - ١٢١
وتشمل األنشطة األخـرى هلـذه      . املهاجراتاإلمنائي للمرأة، مراكز معلومات لتوعية العامالت       

املراكــز تــدريب املــوظفني علــى مــستوى املقاطعــات التــابعني ملديريــة العمــل يف مكتــب القــوى  
البشرية والعمالة والتدريب ونائب املفوض العام املسؤول عن رعاية املغتـربني؛ وإنتـاج وتوزيـع         

يــة وإنتــاج التمثيليــات والــدعايات    امللــصقات، واملنــشورات، والتعليقــات اإلذاعيــة والتلفزيون   
  .القصرية وتنظيم حلقة عمل لزيادة التوعية بشأن اهلجرة املأمونة للعامالت

 وشرعت وزارة شؤون املرأة والطفل يف تدخل مبتكـر لـدعم تأهيـل النـساء والفتيـات                  - ١٢٢
 الناجيات من االجتـار باألشـخاص ومـن العنـف ضـد املـرأة عـن طريـق قيـامهن بـإدارة وتـشغيل                       

  .مطعم ُيعرف باسم مقهى مكيت
توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية للرصـد لكفالـة إنفـاذ         : ٣٦املالحظة   - ١٢٣

التــشريعات الــيت تقــضي بــأن يــدفع أربــاب العمــل أجــرا متــساويا عــن العمــل املتــساوي،     
ولكفالــة أن تكــون إجــازة األمومــة متاحــة يف كــل الوظــائف يف القطــاعني العــام واخلــاص،   

اصــة عــن طريــق ســن قــانون بــشأن إجــازة األمومــة وتوســيع عــدد احلــضانات املتاحــة     وخ
  . لألمهات العامالت

 أنــه ينبغــي أال يكــون هنــاك متييــز يف دفــع األجــور   ٢٠٠٦ يــذكر قــانون العمــل لعــام  - ١٢٤
يتعلق جبنس العاملني، ويكفل األجـر األدىن وأال يكـون هنـاك جمـال النتهاكـه فيمـا يتعلـق                     فيما

ــأجور ا ــيت زيــدت مــن     ب ــة ال ــاملني، ويكفــل اســتحقاقات األموم  أســبوعا ١٦ أســابيع إىل ٨لع
وخفض مدة اخلدمة اليت تؤهل هلذه االستحقاقات إىل سـتة أشـهر بـدال مـن تـسعة أشـهر كمـا                     
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يف السابق، وتكفل توفري تسهيالت ألطفال األمهات العامالت عن طريـق زيـادة عـدد األسـّرة                 
  .يف مراكز احلضانة

  مخسة عشر فريق رصد مـا انفكـت تعمـل علـى مـسائل األجـر املتـساوي مقابـل         ومثة- ١٢٥

العمل املتساوي، واستحقاقات األمومة، وعدد األسّرة يف احلـضانات، وعلـى تنفيـذ غـري ذلـك                  
وقـد تـشكلت هـذه األفرقـة مـن مـوظفي إدارة             . من قوانني العمـل يف القطـاعني العـام واخلـاص          

  .ى املصانع واملنشآتاأليدي العاملة وإدارة التفتيش عل
ــام      - ١٢٦ ــة يف ع ــت احلكوم ــس األجــر األدىن، أعلن ــرا أدىن ٢٠٠٦ وعمــال بتوصــية جمل  أج

وبغيـة اإلشـراف علـى تنفيـذ األجـر األدىن وغـري       . للعاملني والعامالت يف جمال األلبسة اجلـاهزة  
فتـيش   فريقا خاصا مـن أفرقـة الت  ١٥ذلك من جوانب العمل يف مصانع األلبسة اجلاهزة، يعمل          

 يف املائـة مـن   ٩٦ووفقـا ملـا جـاء يف تقريـر هـذه األفرقـة فـإن حنـو          . والرصد داخل هذه املصانع   
وبعـد مخـس سـنوات سـوف     . مصانع األلبسة اجلاهزة قد نفذت األجر األدىن املعلـن حـىت اآلن       

جيـري اسـتعراض هــذا األجـر األدىن ومراجعتــه وفقـا لقــدرة أصـحاب مــصانع األلبـسة اجلــاهزة       
  .السوقوالسعر يف 

  . وقد اعتمدت املنظماُت غُري احلكومية أيضا سياسات ترمي إىل تناول هذه املسائل- ١٢٧
توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسـات اسـتباقية لزيـادة     : ٣٨املالحظة   - ١٢٨

مشاركة املرأة على كل املستويات، وبأن تقوم عند الضرورة، باعتماد تدابري خاصة مؤقتة  
سات فعالة وجدول زمين لزيـادة عـدد النـساء يف مراكـز صـنع القـرار يف كـل                    وإرساء سيا 
وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل أن تـسّنت تـشريعات تـنص علـى انتخـاب                 . اجملاالت

. املــرأة مباشــرة إىل الربملــان الــوطين ولــيس عــن طريــق اختيارهــا مــن قبــل أعــضاء الربملــان   
 الطرف إىل زيادة توعيـة املـسؤولني احلكـوميني يف           وعالوة على ذلك، تدعو اللجنةُ الدولةَ     

مسألة التمييز القائم على أساس جنساين بغية تعزيز قيـام بيئـة مواتيـة للمـرأة مـن شـأهنا أن                     
  .تشجع اشتراك املرأة يف احلياة العامة للبلد

 يف املائـة مـن مرشـحي    ٣٣ بـأن تـشكل املـرأة        ٢٠٠٨ يقضي أمـر متثيـل الـشعب لعـام           - ١٢٩
 يف املائة من مقاعد اللجـان       ٣٣ يف القوائم االنتخابية وكذلك بأن ُيخصَّص ما نسبُته          األحزاب

ويـنص القـانون أيـضا علـى أن يكـون لكـل             . وهيئات صنع القرارات يف كـل األحـزاب للمـرأة         
رئيس هيئة من اهليئات املنتخبة حاليا على املستوى الثـاين، أي جمـالس املـديريات، نائبـان جيـب             

 امـرأة كنـواب للرؤسـاء مـن     ٤٧٥وبنـاء علـى ذلـك، فقـد مت انتخـاب      . ة أحدمهاأن تكون املرأ  
 امــرأة تنافــسن علــى هــذه املناصــب خــالل االنتخابــات الــيت أُجريــت يف كــانون    ١ ٩٣٦بــني 
  .٢٠٠٩يناير /الثاين
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، وترأسـها رئيـسةُ     ٢٠٠٩ينـاير   / وقد عّينت احلكومة املنتخبـة حـديثا يف كـانون الثـاين            - ١٣٠
ثـالث يف مناصـب وزاريـة كاملـة واثنتـان يف منـصيب              (نساء يف مناصب وزاريـة      الوزراء، مخس   

مـسؤوالت عـن مناصـب رئيـسية مثـل الزراعـة، والـشؤون الداخليـة، والـشؤون                  ) وزيريت دولـة  
ويف الربملــان تتــزعم املعارضــة أيــضا  . اخلارجيــة، وشــؤون املــرأة والطفــل، والعمــل، والتوظيــف 

 منصب نائب رئيس جملـس النـواب يف الربملـان وُعّينـت امـرأةٌ      وألول مرة ُعّينت امرأة يف  . امرأة
وهنــاك . عــضٌو يف الربملــان رئيــسة للجنــة الربملانيــة الدائمــة املعنيــة بــوزارة شــؤون املــرأة والطفــل

كمـا أن امـرأة مـن أعـضاء الربملـان           .  امرأة أعضاء يف خمتلف اللجان الربملانيـة الدائمـة         ٥٧حاليا  
  . واقف األعضاء الذين ميثلون احلزب احلاكم يف الربملانتعمل أيضا بوصفها منسقة مل

 وفيمــا يتعلــق بالنــساء اللــوايت يــشغلن مناصــب صــنع قــرار غــري خاضــعة لالنتخابــات،  - ١٣١
هناك عدة نساء يف اخلدمة العامة يشغلن مناصب على مستوى أمني عـام وزارة كمـا يف وزارة        

وهناك بني املسؤولني احلكـوميني أيـضا نـساء         . شؤون املرأة والطفل ووزارة الرعاية االجتماعية     
وعلـى مـستوى األمـني العـام        . يشغلن مناصب على مـستوى األمـني العـام اإلضـايف أو املـساعد             

وتـضم وزارة شـؤون   . املشترك أو املعاون تشغل عدة نـساء هـذا املنـصب يف خمتلـف الـوزارات              
ائف مـن الـدرجتني األوىل والثانيـة       املرأة والطفل أعلى نسبة مئوية من النساء اللوايت يشغلن وظ         

 يف املائـة، مث وزارة  ٢٢، تتبعها وزارة القانون والعدل والـشؤون الربملانيـة وفيهـا       ) يف املائة  ٦٢(
  . يف املائة١٤التعليم وفيها 

 وأعلن احلزب احلاكم يف برناجمه االنتخايب أنه سـيزيد عـدد املقاعـد املخصـصة للنـساء              - ١٣٢
  .  يف املائة٣٣ نسبتها يف الربملان حبيث تصبح

 وقــد ازداد عــدد الناخبــات اللــوايت أدلــني بأصــواهتن يف االنتخابــات املتتاليــة، فأصــبح    - ١٣٣
  .٢٠٠١ يف املائة يف عام ٤٨,٢ مقارنة بنسبة ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٥٠,٨٧
لعــام ) جمــالس املــدن( مــن قــانون احلكــم احمللــي  ٥ مــن البنــد ٢ ويــنص البنــد الفرعــي - ١٣٤

  . على أن ُيحجز يف كل جملس مدينة، ثلث جمموع عدد مقاعد اجمللس للمرأة٢٠٠٨
جمـــالس عواصـــم ( مـــن قـــانون احلكـــم احمللـــي ٧ مـــن البنـــد ١ ويـــنص البنـــد الفرعـــي - ١٣٥

، علــى وجــوب أن ُيحجــز ثلــث جممــوع مقاعــد كــل جملــس عاصــمة ٢٠٠٨لعــام ) املقاطعــات
  . مقاطعة للمرأة

والربامج اليت نفّذهتا وزارة احلكـم احمللـي والتنميـة الريفيـة      وقد كفلت خمتلف املشاريع    - ١٣٦
مثــل برنــامج الــصيانة الريفيــة، وبرنــامج تــشجري جــانيب الطــرق، وبرنــامج إطعــام  (والتعاونيــات 

وطـرأت  . مشاركة املرأة يف األماكن العامة بغية اإلرتقاء بـسبل تـأمني العـيش            ) الفئات الضعيفة 
سي إذ اختذت هيئـات احلكـم احمللـي مبـادرات إلبـراز صـورة        تغيريات أيضا على املستوى املؤس    
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ــرأة      ــة ملناهــضة اضــطهاد امل ــادة التوعي ــسائيات وزي ــة عــن الزعيمــات الن ويعمــل موظفــو  . إجيابي
  .الوزارة أيضا على تنفيذ قرارات احلكومة بشأن التسجيل اإللزامي للمواليد

تلــف القطاعــات مثــل القطــاع  ومــا فتئــت إدارة اهلندســة يف احلكــم احمللــي تعمــل يف خم- ١٣٧
عـن طريـق زيـادة سـبل        (احلضري والقطاع الريفي وقطاع املياه للنهوض مبستوى معيشة املـرأة           

وبتأييــدها للمــشاركة يف عمليــات اختــاذ ) وصــوهلا إىل األســواق ومتكينــها اقتــصاديا واجتماعيــا
ومشلــت ). داريمــن خــالل إدخاهلــا يف خمتلــف جلــان التنفيــذ والــصيانة والتنظــيم اإل (القــرارات 

األنشطة األخرى ذات الـصلة إلدارة اهلندسـة وضـع اسـتراتيجية للمـساواة اجلنـسانية، وخطـط                  
عمل تراعي اجلنـسانية، ومنتـدى لتطـوير اجلنـسانية، ووضـع نظـام عـام لـشكل الرصـد املفـصل                   
حـسب اجلـنس، ووضـع نظـام للمعلومـات اإلداريــة، وتـوفري التـدريب لزيـادة الـوعي اجلنــساين          

ــة لألطفــال يف املكتــب     لــدى املــ ــة النهاري سؤولني علــى كــل املــستويات، وإقامــة مركــز للرعاي
  .الرئيسي إخل

 وتــؤدي أعــضاء اجملموعــات اللــوايت جــرى متكينــهن مبوجــب برنــامج إحتــاد التوظيــف   – ١٣٨
، دورا هامـا يف اختـاذ       )احلـرف اليدويـة   (عن طريق الـصناعات الكوخيـة        الذايت للنساء الريفيات  

األسرة املعيشية، كمـا أن القياديـات بينـهن جيـري مشلـهن يف جلـان                / مستوى العائلة القرار على   
ويشترك عدٌد منهن يف جمـالس احلكـم احمللـي علـى مـستوى احمللـة       ). الساليش(التحكيم القروية  

  .بوصفهن أعضاء منتخبات
ــالم توجــد  - ١٣٩ ــها   ١٢ ويف وزارة اإلع ــتني من ــان اثن ــرأس امرأت ــرة ت ــال .  دائ ــة اإلع م وللجن

  .املشكّلة حديثا ثالثة أعضاء بينهم امرأة واحدة
  .  وتوجد ست قاضيات يف دائرة احملكمة الكربى التابعة حملكمة بنغالديش العليا- ١٤٠
األعـضاء    ويف حالة جلان إدارة املدارس االبتدائية، جيـب أال يقـل جممـوع عـدد النـساء                 - ١٤١

ــة عــن ثــالث   ــذ،   . )معلمــة/وصــيتان ورئيــسة معلمــات (يف اللجن ــة دفــع اإلعانــات للتالمي وبغي
  .ُيشترط أن ُيفتح احلساب املصريف باسم الوالدة حىت ميكن االستفادة من املال بطريقة أفضل

ــشريعَي     : ٤٠املالحظــة  - ١٤٢ ــانون الت ــسنَّ الق ــةَ الطــرف علــى أن ت ــة الدول حتــثُّ اللجن
إنفــاذَه، بغيــة  يف قــانون، وأن تكفــل ٢٠٠٢املقتــرح بــشأن احلــد مــن زواج األطفــال لعــام 

  . القضاء على زواج األطفال
  . تقوم احلكومة حاليا بالنظر الفعلي يف سن هذا القانون- ١٤٣
حتثُّ اللجنةُ الدولة الطرف على أن تضع تدابري لكفالـة إتاحـة ون             : ٤٢املالحظة   - ١٤٤

وتدعو . مياه الشرب املأمونة للجميع، وال سيما النساء الريفيات املتأثرات وأفراد أُسرهن          
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اللجنة الدولة الطرف إىل أن ُتعد دون تأخري خطةَ عمـل تتـضمن تـدابري وقائيـة وعالجيـة،             
وإىل أن تويل أولويـة للتكنولوجيـات الـيت تفـضٍّلها النـساُء الريفيـات وأُسـرهن واجملتمعـاُت                   
 احمللية، واليت تكون خاليةً من األخطار وفعالةً من حيثُ التكلفة وتوفّر بدائل لسحب املياه

وتوصــي اللجنــة بــأن تــشرع الدولــة الطــرف يف محلــة توعيــة ويف بــرامج صــحية    . اجلوفيــة
وتغذويــة واجتماعيــة اســتباقية للنــساء الريفيــات املتــأثرات وأفــراد أُســرهن وللمجتمعــات   

وتطلــب اللجنــة أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن تــشجع مجيــَع اجلهــات الفاعلــة، الــيت . احملليــة
 مباشرة أزمة الزرنيخ، على املـشاركة يف حتمـل العـبء املـايل      سّببت بصورة مباشرة أو غري    

  .لتعويض الضحايا
مـن دور ظـاهر للعيـان يف          لقد اعترفت السياسات واالستراتيجيات احلاليـة مبـا للمـرأة          - ١٤٥

وقـد اختــذت وزارة احلكـم احمللـي والتنميــة    . إدارة إمـدادات امليـاه املأمونـة ويف النظافــة الـصحية    
ونيات خطوات خمتلفة لتوفري مياه الشرب املأمونة للنـساء الريفيـات وأُسـرهن عـن               الريفية والتعا 

وتـشمل األنـشطة    . طريق إشراك املـرأة يف مـشاريع إمنائيـة تنفـذها إدارةُ هندسـة الـصحة العامـة                 
مثـل  (األخرى ذات الصلة إلدارة هندسة الصحة العامة تـشجيَع التكنولوجيـات املواتيـة للمـرأة               

، وأنشطةَ البحث والتطـوير املتـصلة بتلـوث امليـاه اجلوفيـة بـالزرنيخ               )ّغل باليد املضخات اليت تش  
  .وتفضيل املياه السطحية

 جلنة لتنمية اجملتمعات احمللية ترأسها نساء يف إطار مشروع إمنـائي لـشعبة    ١٣٣ وهناك   - ١٤٦
 ملـشروع احلـد   وكل هذه اللجان شكّلتها الشراكات احمللية. احلكم احمللي يف بلدية مدينة ُخولنا    

من الفقر احلضري، ومت تدريب تينك النساء علـى إدارة بـرامج التـوفري واالئتمـان وعلـى تنفيـذ               
وبدعم من الشراكات احمللية ملـشروع احلـد مـن الفقـر            . أنشطة الُبىن التحتية يف جمتمعاهتن احمللية     

حيض الـصحية يف     مـن املـرا    ٥ ٤٠٦ بئراً أنبوبيةً عميقة وبنـاَء       ٦١٦احلضري، استطعَن تركيَب    
ــة      . جمتمعــاهتن احملليــة ــزعُّم جلــان تنمي ــساء علــى ت وقــد حتــّسنت إىل حــد كــبري قــدرةُ هــؤالء الن
  . اجملتمعات احمللية

، اعتمــــدت وزارة املــــوارد املائيــــة اســــتراتيجيةً ٢٠٠٦ديــــسمرب / ويف كــــانون األول- ١٤٧
 مشلت مـسألةَ    ٢٠١١   إىل ٢٠٠٦للمساواة اجلنسانية وخطةَ عمل مراعية للجنسانية للفترة من         

وقـد انعكـست يف وثيقـة       . كفالة توافر املياه للمرأة الريفية ومشاركة املرأة يف إدارة موارد املياه          
  . هذه االستراتيجية كل احلاجات االستراتيجية للمرأة يف قطاع املياه

  . وتنشط املنظمات غري احلكومية يف جمال الدعوة ويف إيصال اخلدمات- ١٤٨
ــات وحتــث     : ٤٤ظــة املالح - ١٤٩ ــع البيان ــة شــاملة لتجمي ــة بوضــع منهجي توصــي اللجن

الدولة الطرف على أن تدرج فيها اإلحصائيات ذات الصلة املفّصلة حسب اجلـنس كيمـا               
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تتمكن من تقييم اجتاه وتأثري الربامج على اإلناث من سكان البلـد، وعلـى أن تـدرج هـذه                   
  . التايلالبيانات والتحليل ذي الصلة يف تقريرها الدوري

قاعــدة بيانــات بــشأن ”، نــشرت وزارة شــؤون املــرأة والطفــل ٢٠٠٨مــايو / ويف أيــار- ١٥٠
عــن طريــق تــصنيف البيانــات اجملّمعــة مــن خمتلــف املــصادر الثانويــة    “ مــسائل املــرأة واألطفــال 

وتعتـزم  . للحكومة وهبدف توفري طريقة سهلة للحصول على البيانـات املـصنفة حـسب اجلـنس              
العادية حبيث تـنعكس فيهـا      / إجراء تنقيح آخر ملنشوراهتا اإلحصائية الروتينية      حكومة بنغالديش 

  .البيانات املصنفة حسب اجلنس وحبيث ُتدمج األبعاد اجلنسانية يف اإلحصائيات
 وقد وضعت وزارة شؤون املرأة والطفل قاعدة بيانات مـصنفة حـسب اجلـنس بـشأن                 - ١٥١

ومت تدريب جمموعة مـن املـوظفني   .  باملرأة والطفلعدة مسائل اجتماعية واقتصادية هامة تتصل 
على تـشغيل براجميـات إكـسل ملواصـلة اسـتكمال املعلومـات املتعلقـة بقاعـدة البيانـات املفـصلة                     

  .حسب اجلنس
 واستجابة لطلب مـن رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي، وضـعت وزارة شـؤون                     - ١٥٢

  .أرسلتها إىل أمانة الرابطة يف نيبالاملرأة والطفل قاعدة بيانات مراعية للجنسني و
 واســتحدثت وزارة الربيــد واالتــصاالت الــسلكية والالســلكية طريقــةً جلمــع البيانــات  - ١٥٣

وقـد أُرسـلت معلومـات مـستوى        . املفصلة جنـسانياً بغيـة مجـع املعلومـات مـن مـستوى امليـدان              
  .بالغامليدان هذه إىل وزارة شؤون املرأة والطفل حسبما تتطلبه شروط اإل

 وحتتفظ وزارة العمل والتوظيف مبعلومات مفصلة حسب اجلـنس وترسـلها إىل وزارة             - ١٥٤
  .شؤون املرأة والطفل لإلبالغ الدوري على املستويني الوطين والدويل

 وكانت وزارة الصحة ورعاية األسـرة تعمـل علـى إنـشاء خليـة رصـد مركزيـة داخـل          - ١٥٥
  . ت املفصلة حسب اجلنسالوزارة يتم عن طريقها جتميع البيانا

لبــنغالديش فهــو مــسؤول بــصورة رئيــسية عــن نــشر بيانــات     أمــا املكتــب اإلحــصائي- ١٥٦
القطاع العام بينمـا حتـتفظ وزارة شـؤون اإلدارة واملـوظفني ببيانـات عـن التوظيـف يف القطـاع                     

ــام ــا   وأجـــرى املكتـــب اإلحـــصائي . العـ ــنغالديش دراســـة عنواهنـ ــة لبـ اإلحـــصائيات االجتماعيـ
نسانية صـّنفت بعـض أهـم املؤشـرات الـيت ُتظهـر نـسبة مـشاركة املـرأة والرجـل يف خمتلـف                      واجل

اإلحــصاءات اجلنــسانية ”، نــشر املكتــب اإلحــصائي ٢٠٠٩مــايو /ويف أيــار. قطاعــات التنميــة
الــذي يــشمل بيانــات مفــصلة حــسب اجلــنس ملختلــف القطاعــات    “ ٢٠٠٨لبــنغالديش لعــام 

  . االقتصادية-االجتماعية 
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بغية إضفاء الطابع املؤسسي على مفهوم املساواة اجلنسانية وتعمـيم اجلنـسانية، تنفـذ               و - ١٥٧
 وزارة مشاريعها وبراجمها مستخِدمة عملية امليزنة املراعيـة للجنـسانية مبوجـب إطـار امليزنـة          ٣٢

ويقـع علـى الـوزارات املنفـذة التـزام بـاإلبالغ عـن              . للفترة املتوسطة األجل بقيـادة وزارة املاليـة       
لتقدم احملرز يف العمل بصورة دورية إىل شعبة االقتصادات العامة يف جلنـة التخطـيط الـيت تقـّيم                   ا

ــائَج جهودهــا يف مــسألة املــساواة اجلنــسانية    وقــد تعاقــدت حكومــة  . احلكومــةُ عــن طريقهــا نت
ــة حــىت          ــشطة التوعي ــذ أن ــة لتنفي ــاطن مــع عــدد مــن املنظمــات غــري احلكومي ــنغالديش مــن الب ب

عبية، وذلك كمجهود من أجل تغيري االجتاهات السائدة يف اجملتمـع الريفـي جتـاه               املستويات الش 
ــساويها مـــع الرجـــل يف احلـــصول علـــى الفـــرص    ــوافر  . حقـــوق املـــرأة وتـ وســـوف يـــساهم تـ

اإلحصائيات املفصلة حسب اجلنس يف جعل عملية إطار امليزنة املتوسطة األجـل اجلاريـة حاليـا               
  . أكثر فعالية

رة شـؤون املـرأة والطفـل ووزارة املاليـة تنفـذان مـشروعني يهـدفان إىل                  وما فتئـت وزا    - ١٥٨
وقــد . إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى إتبــاع هنــج التعمــيم اجلنــساين إزاء املــساواة اجلنــسانية        

ــة والرصــد إىل       ــسانية يف التخطــيط وامليزن ــان بعــض األدوات إلدخــال اجلن اســتخدمت الوزارت
وقد تلقـى كبـار املـسؤولني يف وزارة         . اوية جنسانية جانب استعراض مقترحات املشاريع من ز     

شؤون املرأة والطفل، ووزارة الـصحة ورعايـة األسـرة، ووزارة اإلعـالم، ووزارة املاليـة تـدريبا                  
يف زيادة القدرات على إضفاء الطـابع املؤسـسي علـى التحليـل القـائم علـى أُسـس جنـسانية يف                     

  .نظم وآليات حكومة بنغالديش
املنظمات غري احلكومية يف ممارسة عمليـة ميزنـة مماثلـة مراعيـة للجنـسانية؛                وقد بدأت    - ١٥٩

وكــان لــوزارة شــؤون املــرأة والطفــل ووزارة اإلعــالم دور نــشط يف توعيــة مجــاهري الــسكان؛    
وتنشط املنظمات غري احلكومية يف نشر شعبية اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                

مبـادرة املـواطنني تأييـدا التفاقيـة القـضاء          ستوى الشعيب؛ وتعمل    املرأة يف صفوف الناس على امل     
  . على إعداد تقرير دوري بديل وتقدميهعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــسحب اإلعــالن الــذي  : ٤٥املالحظــة  - ١٦٠
  . من الربوتوكول االختياري١٠ من املادة ١أصدرته وفقا للفقرة 

  .  إن سحب اإلعالن هو قيد النظر الفعلي للحكومة- ١٦١
مع مراعاة نـشر اجلنـسانية يف اإلعالنـات وبـرامج ومنـاهج العمـل               : ٤٧املالحظة   - ١٦٢

الصادرة عما عقدته األمم املتحدة من مؤمترات واجتماعات قمـة ودورات اسـتثنائية مثـل               
راض وتقيــيم تنفيــذ برنــامج العمــل الــدورة االســتثنائية الــيت عقــدهتا اجلمعيــة العامــة الســتع 

، والـدورة   )الدورة االسـتثنائية احلاديـة والعـشرين      (للمؤمتر الدويل املعين بالسكان والتنمية      
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، ومـؤمتر   )الـدورة االسـتثنائية الـسابعة والعـشرين       (االستثنائية للجمعية العامة بشأن الطفل      
ذلك مــن تعــصب، مكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكــره األجانــب ومــا يتــصل بــ  

واجلمعيــة العامليــة الثانيــة املعنيــة بالــشيخوخة، ترجــو اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن ُتــدرج 
معلومــات عــن تنفيــذ جوانــب هــذه الوثــائق املتــصلة بــاملواد ذات الــصلة مــن االتفاقيــة يف    

  .تقريرها الدوري التايل
روع التوصــية العامــة  تعكــف احلكومــة علــى مراجعــة املــذكرة املفاهيميــة املتعلقــة مبــش  - ١٦٣

بشأن النساء املتقدمات بالسن ومحاية ما هلن مـن حقـوق اإلنـسان وفـق مـا جـرت مناقـشته يف                      
الــدورة الرابعــة واألربعــني للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة الــيت ُعقــدت يف           

 وقــد كتبــت وزارة الــشؤون اخلارجيــة بالفعــل إىل وزارة شــؤون املــرأة. ٢٠٠٩أغــسطس /آب
  .ومت إنشاء بعض مرافق الدعم مبوجب مبادرات خاصة. والطفل يف هذا اخلصوص

تالحــظ اللجنــة أن انــضمام الدولــة إىل صــكوك حقــوق اإلنــسان   : ٤٨املالحظــة  - ١٦٤
ــة        ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــسبعة أي العه ــسية ال ــة الرئي الدولي

املدنيـة والـسياسية، واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء          والثقافية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        
على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،   
واتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                     

لية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين       املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدو      أو
وأفراد أُسرهم، تعزز متتع املرأة مبا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان وباحلريـات األساسـية يف مجيـع                     

لــذلك تــشجع اللجنــة حكومــة بــنغالديش علــى النظــر يف التــصديق علــى  . جوانــب احليــاة
قـوق مجيـع العمـال    االتفاقية الـيت ليـست طرفـا فيهـا بعـد وهـي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة ح             

  . املهاجرين وأفراد أُسرهم
 استنت احلكومة عدة قوانني تقدمية لدعم تساوي املرأة مـع الرجـل يف احلـصول علـى      - ١٦٥

؛ وقانون احلق يف احلـصول علـى        ٢٠٠٩العدالة مثل قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لعام         
انون احملــاكم القرويــة لعــام   ؛ وقــ٢٠٠٨؛ وأمــر متثيــل الــشعب لعــام    ٢٠٠٩املعلومــات لعــام  

 املعِدل لقانون تسجيل حاالت الزواج والطالق اليت تـتم حـسب            ٢٠٠٧؛ وقانون عام    ٢٠٠٦
  .٢٠٠٩الشريعة اإلسالمية؛ وقانون اجلنسية لعام 

تطلب اللجنة نشر تعليقاهتـا اخلتاميـة هـذه علـى نطـاق واسـع بغيـة          : ٤٩املالحظة   - ١٦٦
ملـسؤولني احلكـوميني، والـسياسيني، والربملـانيني،        جعل شعب بنغالديش، وبصورة خاصـة ا      

واملنظمــات غــري احلكوميــة النــسائية، علــى علــم بــاخلطوات الــيت اُتخــذت لكفالــة املــساواة 
كمـا  . حبكم القـانون وحبكـم الواقـع للمـرأة واخلطـوات املقبلـة املطلوبـة يف هـذا اخلـصوص             
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ــة مــن احلكومــة أن تواصــل النــشر علــى نطــاق واســع، و     خاصــة يف صــفوف  ترجــو اللجن
املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، التوصـيات العامـة، واالتفاقيـة وبروتوكوهلـا             
ــدورة         ــائج ال ــيجني ونت ــل ب ــهاج عم ــالن ومن ــة، وإع ــة للجن ــات العام ــاري، والتعليق االختي

املــساواة : ٢٠٠٠املــرأة عــام  ”االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة، املعنونــة      
  .“ة، والتنمية والسالم للقرن احلادي والعشريناجلنساني
 لنــشر ٢٠٠٧ نظمــت وزارة شــؤون املــرأة والطفــل مناقــشة مائــدة مــستديرة يف عــام   - ١٦٧

التوعيــة بــشأن املالحظــات اخلتاميــة الــيت أصــدرهتا جلنــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بــشأن 
أوهلمـا جعـل خمتلـف      : ة لـسببني  وقـد ُنظمـت هـذه املناقـش       . ورد يف التقرير الدوري اخلـامس      ما

الوزارات ُتدرك التزاماهتا باختـاذ تـدابري مالئمـة، وثانيهمـا مجـع املعلومـات مـن الـوزارات ذات                    
  .الصلة عن التقدم الذي حترزه كل منها يف مقابل كل واحدة من املالحظات اخلتامية

 أثنـاء االجتمـاع      وقد أعدت وزارة شؤون املرأة والطفل رمسـا بيانيـا لإلبـالغ ووزعتـه              - ١٦٨
 ملوظفي جهات التنسيق بشأن إدماج املرأة يف عمليـة التنميـة؛            ٢٠٠٧أغسطس  /املعقود يف آب  

 مـن  ١٦ إىل ٢، ُوزٍّع منوذج يتضمن الـشكل العـام لإلبـالغ بـشأن املـواد مـن                ٢٠٠٨ويف عام   
. غ التاليـة االتفاقية على جهات التنسيق إلدماج املرأة يف عملية التنميـة بغيـة تيـسري حالـة اإلبـال             

ونتيجـــة لـــذلك، مت مجـــع معلومـــات كـــثرية مـــن جهـــات التنـــسيق هـــذه املوجـــودة يف خمتلـــف 
واستمر العمل مببادرة نـشر املالحظـات اخلتاميـة أثنـاء املـشاورات الـيت جـرت علـى                   . الوزارات

وتواصـل آليـة جهـات التنـسيق إلدمـاج          . املستويني دون الوطين والوطين مع أصحاب املـصلحة       
  .عملية التنمية هذا العمل خالل خمتلف الربامجاملرأة يف 
 وُعقد اجتماعان علـى املـستوى دون الـوطين للـُشعب بغيـة نـشر املالحظـات اخلتاميـة                    - ١٦٩

وباإلضافة إىل ذلـك، ُعقـدت مـشاورتان        . وإجراء مشاورات وذلك يف مدينيت خولنا وسلهيت      
رة الدولـة يف وزارة شـؤون       على املستوى الوطين مع أصحاب املصلحة يف داكا حـضرهتما وزيـ           

  . املرأة والطفل
 وقــد نــشطت كــل مــن املؤســسات احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة يف نــشر          - ١٧٠

  . املعلومات عن االتفاقية يف صفوف املواطنني على املستوى الشعيب
  

  ما مت اإلضطالع به من اخلطوات والتدابري اإلضافية القانونية واملالئمة األخرى   -  ٢  
دم هذا القسم الفرعي من التقرير معلومات إضافية عن اخلطوات والتدابري القانونيـة             يق  

وقـد ُنظمـت املعلومـات املقدمـة     . وغريها من اخلطـوات املالئمـة املتخـذة باجتـاه تنفيـذ االتفاقيـة          
مــن االتفاقيــة، وحبيــث ) األجــزاء مــن األول إىل الرابــع(أدنــاه حبيــث تتبــع اجملموعــات الرئيــسية 

  ). ١٦ إىل ١من (كل مادة من موادها تتناول 
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  اجلزء األول  - ألف   
  تعريف التمييز: ١املادة     

وكـل الوثــائق  .  تعريـف التمييـز كمـا هــو وارد يف االتفاقيـة يـرد يف دســتور بـنغالديش      - ١٧١
  . احلكومية، مثل السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل وغريها تتماشى مع هذا التعريف

اللتزامات بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بكـل الـسبل املالئمـة، مـثال               ا: ٢املادة   - ١٧٢
  .السياسات، والتشريعات، والتدابري املؤسسية والعملية وغريها

 اختذت حكومة بـنغالديش عـدة خطـوات للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف خمتلـف           - ١٧٣
ا عقدته مـن التزامـات دوليـة باتبـاع          وحتقيقا مل . اجملاالت االجتماعية واالقتصادية من حياة املرأة     

سياسة مساواة جنسانية يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، ومنـهاج عمـل                 
بيجني، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، اعتمـدت حكومـة بـنغالديش، بتنـسيق مـن وزارة شـؤون                    

 اثــين عــشر شــاغال مــن املــرأة والطفــل، خطــة العمــل الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة مــن أجــل تنفيــذ  
ــيجني   ــهاج عمــل ب ــة يف وزارة التخطــيط،    . شــواغل من ــصادات العام ــسيق مــن شــعبة االقت وبتن

اعتمــدت احلكومــة اســتراتيجيتها الوطنيــة للتعجيــل باحلــد مــن الفقــر، املرحلــة األوىل واملرحلــة   
ل التمييـز  الثانية، لتنفيذ االلتزامـات الدوليـة املعقـودة مبوجـب اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكا                   

وقـد شــددت هاتــان األداتــان  . ضـد املــرأة، واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيـة، ومنــهاج عمــل بــيجني  
اهلامتــان حلكومــة بــنغالديش علــى خمتلــف االســتراتيجيات واألنــشطة الراميــة إىل القــضاء علــى   

  .التمييز ضد املرأة
إلدمـاج املـرأة يف      وتتابع وزارة شؤون املرأة والطفل، عن طريق آليـة جهـات التنـسيق               - ١٧٤

عملية التنمية، بانتظام تنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة، واالسـتراتيجية الوطنيـة للتعجيـل باحلـد مـن                    
وقد أُقرت املرحلة الثانية من االسـتراتيجية الوطنيـة للتعجيـل باحلـد مـن الفقـر يف اآلونـة                    . الفقر

عيـة وللـسياسات    األخرية حيث انعكس تعمـيم اجلنـسانية يف كـل مـصفوفات الـسياسات القطا              
وتنفيــذا هلــذه االســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة، عكفــت . الرئيــسية لــوزارات اخلــدمات

 مبوجــب إطــار امليزانيــة للفتــرة املتوســطة األجــلحكومــة بــنغالديش علــى نــشاط يعــرف باســم  
وزارة  ٣٢وجيــري ارتيــاد هــذا النــشاط علــى حنــو مرحلــي يف  . مــشروع إصــالح اإلدارة املاليــة

زارة املاليــة، حيــث ُعــرٍّف احلــد مــن الفقــر، واملــساواة اجلنــسانية مــن أجــل النــهوض   وتيــسره و
 مـشاريعها وبراجمهـا متبعـة الـشكل         ٣٢وُتعّد كل الوزارات الــ      . باملرأة بأهنما قضيتان رئيسيتان   

وداخل وزارة املاليـة ذاهتـا،      .  بشأن شكل امليزانية الذي قدمته وزارة املالية       ١العام للتعميم رقم    
 موظـــف ميزانيـــة الســـتعراض وثـــائق املـــشاريع والـــربامج املقدمـــة مـــن  ١٤ني مـــا جمموعـــه ُعـــ
 علـى اإلبـالغ     ٤ والـشكل    ٣ عـن شـكل امليزانيـة، يركـز البنـد            ١ويف التعميم رقم    . وزارة ١٦
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ومشلـت هـذه املمارسـة    . عما ختلٍّفه تدخالت حكومة بنغالديش من تأثري علـى النـهوض بـاملرأة     
وهذا التدخل هـو    . مولةَ من ميزانييت التنمية واإليرادات حلكومة بنغالديش      املشاريَع والربامج امل  

وتقـوم وزارة شـؤون املـرأة    . يف الواقع نقلة منوذجية يف عملية إعداد امليزانية حلكومة بـنغالديش        
والطفــل ووزارة املاليــة، مــن خــالل مــشروعني ثنــائيني، بتــوفري املــساعدة التقنيــة لبنــاء قــدرات    

. وزارات خمتلفــة الــذين ينتمــون إىل فريــق امليزانيــة العامــل وجلنــة إدارة امليزانيــة  املــسؤولني مــن 
 فريق غري رمسي برئاسـة شـعبة املاليـة يف وزارة املاليـة ملتابعـة موضـوعني                  ٢٠٠٧وُشكل يف عام    

  . اخلاص بامليزانية١بصورة خاصة مها الفقر واجلنسانية يف التعميم رقم 
ــة األخــذ مب  - ١٧٥ ــادرة     وكجــزء مــن عملي ــة مب ــسانية، اختــذت وزارة املالي ــة تراعــي اجلن يزاني

تفــصيل بيانــات امليزانيــة واجلهــات املــستفيدة علــى أســاس جنــساين بالنــسبة إىل أربــع وزارات    
خــدمات هامــة هــي التربيــة والتعلــيم، والــصحة ورفــاه األســرة، والرعايــة االجتماعيــة، والغــذاء  

وقـد عاجلـت كـل      . ارات أخرى يف املـستقبل    وسوف تشمل هذه املبادرة وز    . وإدارة الكوارث 
واحدة من الوزارات مـسأليت النـهوض بـاملرأة وحقوقهـا يف أنـشطة كـل منـها وتناولـت مـسألة               
ــع          ــه هيكــل التوظيــف وتوزي ــة يف الوقــت ذات ــساين مراعي ــن منظــور جن ــرار م هيكــل اختــاذ الق

  .املرتبات
ــنة     - ١٧٦ ــه يف سـ ــدر أنـ ــيم، قُـ ــة والتعلـ ــة وزارة التربيـ ــُتخدم ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ويف حالـ ، اسـ
مــن ميزانيــة الــوزارة لــصاحل الفتيــات  )  مليــون تاكــا١٥ ٤١٠,٤( يف املائــة ٢٢,٨٩نــسبته  مــا

ــساء ــسنة   . والن ــاظر لل ــرقم املن ــا ال ــة ٢٤,٩ فهــو ٢٠١٠-٢٠٠٩أم ــون ١٨ ٤٧٢( يف املائ  ملي
ــا ــرة    ). تاكـ ــة الـــسنوي للفتـ ــامج التنميـ ــة برنـ ــد ُخصـــصت مليزانيـ ــدا، فقـ ــر حتديـ   وبـــصورة أكثـ

  . يف املائة من أجل تنمية املرأة٤٦,٦٨ ما نسبته ٢٠١٠-٢٠٠٩
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف حالــة وزارة الــصحة ورعايــة األســرة، قُــدر أنــه يف الــسنة املاليــة     - ١٧٧

ــسبته    ــا ن ــة ٦٥,٤٤اســُتخدم م ــون تاكــا ٤٠ ٦١٥,٤( يف املائ ــة   )  ملي ــوزارة ملنفع ــة ال ــن ميزاني م
 ٤٤ ٥٩٤,٧( يف املائـة     ٦٣,٧ فهـو    ٢٠١٠-٢٠٠٩أمـا الـرقم املنـاظر للفتـرة         . الفتيات والنـساء  

 ٢٠١٠-٢٠٠٩وبصورة أكثر حتديدا، فإن ميزانية برنامج التنميـة الـسنوي للفتـرة             ). مليون تاكا 
  . يف املائة لتنمية املرأة٤٨,٨٨قد خصصت ما نسبته 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ويف حالـــة وزارة الرعايـــة االجتماعيـــة، قُـــدر أنـــه يف الـــسنة املاليـــة  - ١٧٨
ــا نــ  ــة ٢١,٣٩سبته اســُتخدم م ــون تاكــا ٢ ١٦٧,٥( يف املائ ــة   )  ملي ــوزارة ملنفع ــة ال مــن ميزاني
 ٢ ٧٨٦( يف املائــة ٢١,٣٨ فهــو ٢٠١٠-٢٠٠٩أمــا الــرقم املنــاظر للفتــرة . الفتيــات والنــساء

 ٢٠١٠-٢٠٠٩وبصورة أكثر حتديدا فإن ميزانية برنامج التنمية السنوي للفتـرة           ). مليون تاكا 
  .املائة لتنمية املرأة يف ٤٨,٦٩قد خصصت ما نسبته 
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 أمــا إدارة اخلــدمات االجتماعيــة يف وزارة الــشؤون االجتماعيــة فتنفــذ عــدة بــرامج        - ١٧٩
وعمــال بتوصــية . للنــهوض بــاملرأة ومتكينــها مبــا يف ذلــك بــرامج إلجيــاد شــبكة أمــان اجتماعيــة  

رة حــد ســن اللجنــة الربملانيــة الدائمــة املعنيــة بــوزارة الرعايــة االجتماعيــة، ســوف ختفــض الــوزا 
  . سنة٦٢ سنة إىل ٦٥األهلية الستحقاق بدل التقدم يف السن للمرأة من 

 أن ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ويف حالة وزارة األغذيـة وإدارة الكـوارث، قُـدر يف الـسنة املاليـة          - ١٨٠
مــن ميزانيــة الــوزارة قــد اســُتخدمت  )  مليــون تاكــا٢٦ ٩٥٤,٤( يف املائــة ٥٢,٠١مــا نــسبته 

 يف املائـة  ٥٢,٣٤ فهـو    ٢٠١٠-٢٠٠٩أما املبلغ املنـاظر للـسنة املاليـة         . لفائدة الفتيات والنساء  
وبــصورة أكثــر حتديــدا فــإن ميزانيــة برنــامج التنميــة الــسنوي للفتــرة ).  مليــون تاكــا٣٠ ٧٤٨(

  . يف املائة من ميزانية الوزارة لتنمية املرأة٤٢,٣ قد خصصت ٢٠١٠-٢٠٠٩
 حكومــة بــنغالديش قــدرة داخليــة  وعــن طريــق وزارة شــؤون املــرأة والطفــل، طــورت- ١٨١

ــساين يف ســبع وزارات هــي        ــق التعمــيم اجلن ــسانية عــن طري ــصدي للمــساواة اجلن مؤســسية للت
ــرة، ووزارة التخطــيط، ووزارة      ( ــة األس ــل، ووزارة الــصحة ورعاي ــرأة والطف ــؤون امل وزارة ش

  ).املالية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة، وشعبة احلكم احمللي
 وقد دّربت وزارة شؤون املرأة والطفل قرابة الثالثني من فريـق امليزانيـة العامـل تـابعني      - ١٨٢

ــة األســرة ووزارة التخطــيط و      ــصحة ورعاي ــرأة ووزارة ال ــوزارة شــؤون امل ــوظفي  ٢٠ل  مــن م
وقـد  .  املتعلق بامليزانية  ١امليزانية يف وزارة املالية يف موضوعي الفقر واجلنسانية من التعميم رقم            

يـة ميزنـة وفقـا السـتراتيجيات        ل فعل ذلك لبناء قدرة املسؤولني املعنـيني علـى االضـطالع بعم            مت
  .حكومة بنغالديش بشأن املساواة اجلنسانية وتعميم اجلنسانية

ّربت وزارة شؤون املـرأة والطفـل، عـن       د وتأكيداً لواجب احلكومة بالوفاء بالتزاماهتا،       - ١٨٣
 مـن مـوظفي     ٢٠٠مليزنـة املراعيـة للجنـسانية، أكثـر مـن           طريق حلقات التدريب والعمل علـى ا      

وزارة شؤون املرأة والطفل، ووزارة الصحة ورعاية األسـرة، ووزارة التخطـيط، ووزارة املاليـة               
بشأن ما يقع على حكومـة بـنغالديش مـن التزامـات وطنيـة وسياسـية يف جمـال الـسياسة العامـة                

  .يةاملتعلقة باملساواة اجلنسانية وتعميم اجلنسان
 واضطلعت وزارة شؤون املرأة والطفل باالشـتراك مـع وزارة التخطـيط بنـشاط يرمـي        - ١٨٤

إىل إدخــال مبــادئ توجيهيــة إلعــداد واســتعراض مقترحــات املــشاريع التقنيــة ووثــائق املــشاريع  
  .اإلمنائية من منظور التخطيط املراعي للجنسانية ومن زاوية امليزنة املراعية للجنسني

ة وزارة التعليم االبتدائي والتعليم اجلماهريي الـذي يرمـي إىل خفـض الفـارق      ويف حال  - ١٨٥
يف التعليم بني اجلنسني وكفالة املشاركة األوسع للمرأة يف األنشطة اإلمنائية، احُتفظ مبـا نـسبته                

ونتيجة لذلك، فإن النسبة املئوية العامـة للمعلمـات يف       .  يف املائة من وظائف التعليم للنساء      ٦٠
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وجيري حاليا اتبـاع سياسـة لزيـادة عـدد املوظفـات            .  يف املائة  ٥٠رس االبتدائية بلغت اآلن     املدا
ويــتم اســتعراض الكتــب املدرســية يف ســياق     . يف خمتلــف مــستويات إدارة التعلــيم االبتــدائي   

  .ينبغي إدخاله عليها من تنقيحات جنسانية وضرورية ما
ين الــسياسية واالجتماعيــة واالقتــصادية  كــل التــدابري املالئمــة يف امليــاد : ٣املــادة  - ١٨٦

  .والثقافية لكفالة التنمية التامة للمرأة وتقدمها
ــا    - ١٨٧ ــل ووكالتاه ــرأة والطف ــذ وزارة شــؤون امل ــة جــاتيو   ( ُتنفٍّ ــرأة ومنظم إدارة شــؤون امل

برامج خمتلفـة هتـدف إىل احلـد مـن الفقـر، وإجيـاد الوظـائف وتـوفري شـبكات                    ) موهيال سانغستا 
  :وتشمل هذه الربامج. عيأمان اجتما

 من النساء الفقريات واملعـدمات اللـوايت        ٧٥٠ ٠٠٠تنميةَ اجلماعات الضعيفة وتشمل       •  
يعــشن يف حالــة شــدة ويــتلقَني مــساعدةً غذائيــة وتــدريبا علــى جمموعــة مــن األنــشطة    

  .اإلمنائية
 هلــن  امــرأة ُيــوفر٨٠ ٠٠٠تنميــةَََ اجلماعــات الــضعيفة مــن الفقــراء املعــدمني وتــشمل     •  

التدريُب على مهارات احلياة وأنشطةٌ مّدرة للدخل يف جماالت مثل التغذيـة، والـصحة              
اإليـــدز، والـــصحة /األساســـية، وحقـــوق اإلنـــسان، وفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية 

ــة، إخل    ــوق، والبيئ ــسائل احلق ــسانية وم ــستفيد   . التناســلية، واجلن ــك ت وباإلضــافة إىل ذل
  .ن إجياد الوفورات، ومن نقل األصولهؤالء النساء من بدل اإلعاشة، وم

برامَج لتقدمي قروض صغرية للنـساء الفقـريات واللـوايت يعـشن يف حالـة شـدة لتحـسني                    •  
  .ظروفهن االجتماعية واالقتصادية عن طريق العمل حلساهبن اخلاص

  . مدن يف حمافظات أخرى٥ مركزا للرعاية النهارية لألطفال يف داكا و ١٨  •  
  .املتطوعات للعمل يف مراكز الرعاية االجتماعيةمنحاً للنساء   •  
  .منحاً للنساء الفقريات واللوايت هن يف حالة شدة مع أطفاهلن  •  
 مليون أرملـة وامـرأة مطلّقـة يعـشن يف حالـة شـدة يف الفتـرة                  ٠,٩عالوةَ األرملة لنحو      •  

٢٠٠٩-٢٠٠٨.  
هبـدف خفـض     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ امـرأة حامـل يف الفتـرة         ٦٠ ٠٠٠بدلَ األمومة ومشل      •  

  .معدل وفيات النفاس ووفيات الرّضع، وزيادة حاالت اإلرضاع الطبيعي
ــشاَء   •   ــساء العــامالت يف داكــا ويف     ٨إن ــة املخصــصة للن ــزالت اإلقام  مــدن يف ٤ مــن ن

  . امرأة١ ٤٠٣احملافظات تستوعب 
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  .توزيَع آالت خياطة على النساء الفقريات واملدرَّبات جلعلهن مكتفياٍت ذاتياً  •  
  .مركزاً للمبيع والعرض يف داكا لتشجيع تسويق منتجات صاحبات املشاريع املنتجة  •  
إلعادة تأهيل النساء اللوايت هن يف حالـة شـدة مـن املـشردات دون      مراكَز دعم نسائية    •  

مأوى واملـضطهدات عـدميات احليلـة مـع تـسهيالتٍٍ لتوزيـع األغذيـة واأللبـسة علـيهن                   
  .والعناية الصحية هبن

  .سة املأمونة للنساء وللمراهقات ولألطفال أثناء فترة املثول أمام احملاكماحلرا  •  
مركز معلومات عن فرص التوظيـف للنـساء املتعلمـات، وذوات املهـارات، وعـدميات                 •  

  .املهارات
  .إنشاَء خلية ملنع العنف ضد املرأة  •  
  : مثلهلامِة األنشطة اذت وزارة التعليم االبتدائي واجلماهريي بعَض ونفّّّّ- ١٨٨
يل اسـم كـل مـن الوالـدة والوالـد أثنـاء التـسجيل لاللتحـاق         سجالنص علـى وجـوب تـ        •  

  .باملدارس االبتدائية
  مــصريفٌلغــرض دفــع اإلعانــة املاليــة للتعلــيم االبتــدائي، جيــب أن يكــون هنــاك حــساٌب  •  

  . إليداع اإلعانة فيهفتوحا باسم الوالدةم
كمعلمات يف املدارس االبتدائية، اُتخذت خطـوات        النضمام مزيد من النساء      تشجيعاً  •  

  . اإلقامة النسائية يف معاهد التدريب على التعليم االبتدائيتلزيادة سعة ُنزال
 الرئيـسية لـوزارة الـصحة ورعايـة األسـرة          املوالية للمرأة واألنـشطةُ     وتشمل السياساتُ  - ١٨٩
ــو  صــحة األم و الطفــل، وحتــسنيَ حتــسَني ــصحة التناســلية، وت ــصحية  فَي ال ــة ال ر خــدمات الرعاي

معديـة وغـري املعديـة،      العامة، وتوفري خدمات العناية الصحية املتخصصة، ومكافحة األمراض الُ        
 كفـاءة قطـاع العقـاقري، وتنميـة املـوظفني يف             احلالة التغذوية لألغذية وسالمتها، وزيادةَ     وكفالةَ

  .قطاع الصحة
 الرئيــسية  املواليــة للمــرأة واألنــشطةُياساُتوزارة الرعايــة االجتماعيــة تــشمل الــس يف و- ١٩٠
 لأليتـام،   بـدل لألشـخاص ذوي اإلعاقـات، وبـرامجَ         تقـدمي وم يف الـسن     تقـدُّ ال لتقدمي بـدل     خطةً

وبالنسبة إىل برناجمني من أضخم الـربامج، تـشكل       .  للطلبة من ذوي اإلعاقات     تعليميةً وإعاناتٍٍ
 يف املائـة يف املتوسـط مـن جممـوع           ٥٩أن نـسبة     يف املائـة مـن املـستفيدين، كمـا           ٦٠املرأة نسبة   

  .أموال الربامج تستفيد منها املرأة
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ارة اخلــدمات االجتماعيــة علــى تنفيــذ بــرامج للحــد مــن الفقــر عــن طريــق إد وتعكــف - ١٩١
 امــرأة لغــرض إجيــاد الوظــائف، وتــوفري التــدريب ٩٥٤ ٠٠٠تـوفري قــروض صــغرية ألكثــر مــن  

 ن امـراة لغـرض العمـل للحـساهب    ٩٧١ ٢٠٠هـا ألكثـر مـن    على املهارات اليت توجـد حاجـة إلي    
 األمهــات وتــشمل هــذه الــربامج مركــَز. اخلــاص والعمــل بــأجر، وزيــادة يف مــستويات املعيــشة

 االجتماعيـة الريفيـة،     ، واخلـدماتِِِِ  ) مـن املـديريات    ٣١٨ يف    قريـةً  ١٢ ٩٥٦ويغطـي   (الريفيات  
ض مــهن بــسبب إلقــاء احل لــوايت تــشوّ وتنميــة اجملتمعــات احلــضرية، وإعــادة تأهيــل النــساء ال     
وتــضطلع إدارة اخلــدمات االجتماعيــة . الكيمــاوي علــيهن، والنــساء ذوات اإلعاقــات اجلــسدية

عقـد  بربامج ملنع دفع البائنة وذلك عن طريق زيادة التوعية، وتغيري املواقف مـن خـالل احلفـز و                 
نــامج مكافحــة دفــع وقــد مشــل بر. ، وتوزيــع املنــشورات إخل املختلفــةاجتماعــات للمجموعــات

ــة   مــن مــوظفي إدارة اخلــدمات االجتماعيــة قــد     ٩ ٤٥٥ شــخص كمــا أن  ٣٥٨ ٠٠٠البائن
وتنفــذ اإلدارة أيــضا بــرامج للتــدريب وإعــادة . التزمــوا بعــدم اســتالم أو دفــع بائنــة مــن أُســرهم

 مـن النـساء احملرومـات اجتماعيـا وأُدجمـن يف        ٢ ١٠٨ إعـادة تأهيـل      متـت التأهيل للمتـشردين، و   
  .هن ويف اجملتمعأُسر
 أمــا الــسياسات املواليــة للمــرأة واألنــشطة الرئيــسية لــوزارة األغذيــة وإدارة الكــوارث   - ١٩٢

فتشمل بناء مستويات وافية من خمزونـات األغذيـة لكفالـة األمـن الغـذائي، وإضـفاء االسـتقرار                   
 وتيـسري  على أسعار احلبوب الغذائية يف الـسوق وكفالـة سـعر عـادل للمـزارعني أثنـاء احلـصاد،            

 للفقــراء أثنــاء فتــرات األزمــات الغذائيــة والبطالــة، ووضــع سياســة وطنيــة  دالنقــ/تــوافر األغذيــة
وإنشاء مؤسسات، وتعزيـز وتكامـل إدارة الكـوارث والقـدرة علـى خفـض األخطـار، وإنـشاء                   

  .هياكل أساسية مادية استجابة للكوارث
ــسيا   ومبــا أن وســائطَ - ١٩٣ ــؤدي دورا رئي ــشعب   تغــيرييف اإلعــالم ت  مواقــف ومعتقــدات ال

ومشاعره جتاه خمتلف املسائل االجتماعية، فقد عمدت وزارة اإلعالم إىل تقـدمي صـورة إجيابيـة                
وتـوايل وسـائط اإلعـالم هـذه        . يف وسائط اإلعالم الوطنية اإللكترونية واملطبوعة عن دور املرأة        
.  األسرة ويف االقتـصاد الـوطين      إنتاج مقاالت ومواد خمتلفة عن املرأة والفقر، ومسامهة املرأة يف         

مـارس؛ ويـوم    /وهلذا الغرض تستغل وزارة اإلعالم الفرص اليت يتيحها يوم املرأة الدويل يف آذار            
أكتـوبر، ويـوم البيجـوم رقيـة يف         /مـايو، ويـوم الطفلـة يف تـشرين األول         /العمل والعمـال يف أيـار     

أليـام املـذكورة أعـاله، عمـدت     ابوأثناء االحتفال على الـصعيد الـوطين       . ديسمرب/كانون األول 
كـــل مـــن وزارة شـــؤون املـــرأة والطفـــل ووزارة اإلعـــالم إىل التعريـــف حبالـــة املـــرأة يف البلـــد، 

. وباملبادرات احلكومية وغري احلكومية يف امليادين السياسية واالجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة           
ليـات، واألحاديـث، والـربامج    طلع وزارة اإلعـالم بـربامج لزيـادة التوعيـة عـن طريـق التمثي           ضوت

الوثائقيــة، واألغــاين، واإلذاعــة، وعقــد االجتماعــات علــى مــستوى اجملموعــات احملليــة، وتقــدمي 
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الربامج اخلاصة وعقد حلقات للتدريب وحلقات عمل ونـدوات إخل تنظمهـا خمتلـف وكـاالت                
لــزواج املبكــر، وتــشمل هــذه التــدخالت حقــوق املــرأة، واالجتــار بــاملرأة، والبائنــة، وا . الــوزارة

اإليـدز، والتغـيري العـام يف الـسلوك حنـو املـرأة             /والصحة التناسلية، وفريوس نقص املناعة البشرية     
، أنتجـت الـوزارة أربعـة أفـالم وثائقيـة عـن طريـق وكالتـها، إدارة              ٢٠٠٨ويف عـام    . يف اجملتمع 

ض اإليـدز، وعمـل     األفالم واملنشورات، عـن األمومـة املأمونـة، ولعنـة البائنـة، والوقايـة مـن مـر                 
أمـا  . وتعكـف إدارة االتـصال اجلمـاهريي علـى بـث هـذه األفـالم              .  والنظافة الـصحية   ،األطفال

 دقيقــة مــن الــربامج كــل يــوم عــن مــسائل  ٣٥٠ان يُبثــتلفزيــون بــنغالديش وإذاعــة بــنغالديش ف
مـع  وقـد بـدأت الـوزارة أيـضا يف تبـادل اآلراء             .  حمطة إقليمية  ١٢تتصل باملرأة ومناء الطفل من      

  .املنظمات غري احلكومية وتنظيمات اجملتمع املدين عن مسائل تنمية املرأة
، وضـعت وزارة اإلعـالم منوذجـا تـدريبيا مراعيـا للجنـسني ونظمـت                ٢٠٠٧ ويف عام    - ١٩٤

ويتـوىل هـؤالء املوظفـون والـصحفيون        . بنيج منـها عـدد مـن املـدرِّ        بني ختـرَّ  دورة لتدريب املـدرٍّ   
يش للــصحافة ومــن إدارة اإلعــالم الــصحفي عقــد دورات تدريبيــة  املــدربون مــن معهــد بــنغالد

للــصحفيني املوجــودين يف منــاطق جغرافيــة علــى الــصعيد دون الــوطين، بغيــة نقــل املعــارف         
ومهــارات كتابــة املقــاالت املتــصلة بتعمــيم اجلنــسانية واملــساواة بــني اجلنــسني ولتنميــة مهــارات 

  .حتليلية مراعية للجنسني لدى الصحفيني
 وأجرت وزارة اإلعالم أربع دورات تدريبية عن اجلنسانية ووسـائط اإلعـالم ملـوظفي               - ١٩٥

وقـد أنـتج    . معهد بنغالديش للصحافة وإدارة اإلعـالم الـصحفي وملـوظفي وزارة اإلعـالم ذاهتـا              
ــسني        ــني اجلن ــسائل املــساواة ب ــاالت عــن م ــصحفيني بالفعــل مق ــشرو بعــض ال ا يف بعــض هون

  .صعيد وطين ودون وطينالصحف اليومية الصادرة على 
  : واضطلعت الوكاالت التابعة لوزارة الصناعات باألنشطة التالية- ١٩٦
) الـصناعات الكوخيـة  (احتاد التوظيف الذايت للمرأة الريفية من خـالل احلـرف اليدويـة              •  

، هـو   ١٩٩٦ بوصفه مشروعا إمنائيا وُسـجل كاحتـاد يف عـام            ١٩٨٦الذي بدأ يف عام     
ــة   منظمــة مــستقلة ذاتيــا   للتنميــة االجتماعيــة االقتــصادية للنــساء اللــوايت يعــشن يف حال

وتشمل أنشطة هذا االحتاد التعبئة، وتشكيل اجملموعات، والتوعيـة االجتماعيـة،           . شدة
وقـد  . والتدريب على تطوير مهارات، والتوظيـف الـذايت عـن طريـق الـدعم باالئتمـان               

.  يف توعيتــهن سياســيا وثقافيــاســامهت التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية لتينــك النــساء
ونتيجة لذلك فإن العديد منهن قد ُخضن االنتخابات للحكومة احمللية على مـستويات             

  .املديرية واملنطقة، وقد انُتخب عدد منهن كأعضاء يف جمالس املديريات



 

10-28849 53 
 

CEDAW/C/BGD/6-7  

توفّر شركة بنغالديش للصناعات الـصغرية واحلـرف اليدويـة الـدعم للنـساء صـاحبات                  •  
وير وتوســـيع مـــشاريعهن الـــصغرية عـــن طريـــق تـــوفري التـــدريب علـــى  املـــشاريع لتطـــ

 ،املهــارات، والتــدريب علــى التــصميم، والتــدريب علــى تطــوير املــشاريع، واالئتمــان   
وتقدم املشورة أيضا لتشجيع تسويق املنتجات الـيت تـصنعها          .  واحلفز ،واملشورة التقنية 

ــق تنظــيم املعــارض    ــشجيع صــ . صــاحبات املــشاريع عــن طري ــتم ت ــشاريع وي احبات امل
  .وحفزهن على إقامة مشاريعهن يف املناطق الصناعية اليت متلكها هذه الشركة

الت األعمـال   أنشأت مؤسسة املشاريع الصغرية واملتوسطة قسما لتطوير مشاريع مزاوِ          •  
احلــرة يــدعم تنميــة القــدرة املؤســسية هليئــات النقابــات النــسائية، ويــشجع صــاحبات     

  .زالة احلواجز التنظيمية اليت تعتور طريقهماملشاريع، ويعمل صوب إ
 وأدرجت وزارة الربيد واالتصاالت السلكية والالسـلكية منـهاج تطـوير اجلنـسانية يف           - ١٩٧

وقد أصدرت إدارة الربيد، وهي وكالـة خاضـعة         . خمتلف املؤسسات التدريبية اخلاضعة للوزارة    
أما شـركة   .  واليوم الدويل للنساء املهاجرات     مبناسبة اليوم الدويل للمرأة     بريديةً للوزارة، طوابعَ 

ــد وضــعت         ــة، فق ــا احلكوم ــيت متلكه ــسلكية والالســلكية ال ــصاالت ال ــنغالديش احملــدودة لالت ب
  .شعارات مؤيدة للمرأة على فواتري اهلاتف الشهرية

 ونفّــذ جملــس التنميــة الريفيــة لبــنغالديش، يف إطــار شــعبة التنميــة الريفيــة والتعاونيــات   - ١٩٨
 امـرأة   ٢ ٠٢٨ ٤٦١عة لوزارة احلكم احمللي والتنمية الريفيـة والتعاونيـات، مـشاريع لـدعم              التاب

ــشكلن يف   ــة ت ــغ     ٥٣ ٩٧٣ريفي ــوفري مبل ــق ت ــة عــن طري ــة تعاوني ــا  ٣٢ ٢٨٧ مجعي ــون تاك  ملي
ويف . وقد اسُتخدم مبلغ هذا االئتمان لدعم استدامة خمتلف األنشطة املولـدة للـدخل            . كائتمان

 التـدريب علـى تنميـة املهـارات يف التنميـة البـشرية، والـصحة،         ٦٣٩ ٩٤٩اجملموع قـدم لنحـو      
  . مسؤولة وموظفة٢ ٨٥٠ومت كذلك تدريب . والتغذية، وختطيط األسرة، والتنمية النسائية

ــة      - ١٩٩ ــة الريفي ــشعبة التنمي ــضا ل ــة، اخلاضــعة أي ــة الريفي ــنغالديش للتنمي ــة ب  ونفــذت أكادميي
 التعلــيم والــدخل والتغذيــة، والنــهوض بــاملرأة  -روعني مهــا  مــشااهتــذوزارة الــوالتعاونيــات يف 

 بغية التوعيـة مبقاومـة تفـضيل األسـرة للـذكور         -وإعمال حقوق اجلنسني والقضاء على العنف       
 املــشورة، ويف األنــشطة إســداءكمــا قُــدم التــدريب يف جمــال  . ومقاومــة العنــف ضــد األطفــال 

  .ساعدة القانونيةاحلافزة، وعلى إنشاء روابط تدعم احلصول على امل
ــدمت - ٢٠٠ ــذه األ وق ــة ه ــضاًكادميي ــة،     أي ــشر التوعي ــارات، ون ــى تطــوير امله ــدريب عل ، الت

 ١ ٣٨٧ودورات توجيــه، ودورات للتــدريب أثنــاء العمــل والتــدريب العملــي اســتفادت منــها 
ــرأة ــاً . ام ــا أجــرت حبث ــاول كم ــسانية     ٧ تن ــى مواضــيع حمــددة خاصــة باجلن ــساء واشــتمل عل  ن

  . امرأة٣ ٠٣٦ذلك أكثر من واشتركت يف 
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 بحليـ ”جـه   نَتاملعـروف باسـم مُ    (لالحتاد التعاوين احملدود ملنتجي األلبان يف بنغالديش        و - ٢٠١
وقــد . ج األلبــان تتألفــان بــشكل حــصري مــن النــساء انتــإلمجعيتــان تعاونيتــان رئيــسيتان ) “فيتــا

 بقــرة، ٢ ٤٨٥ عــضوا ميــتلكن ١٣٠ وتــضم حاليــا ١٩٨٣تــشكلت إحــدى اجلمعيــتني يف عــام  
  .  بقرة٣ ٤٢٦ امرأة ميتلكن ٢٣٠ وتضم يف عضويتها حاليا ١٩٩٢وأُنشئت الثانية عام 

 بعـض أنـشطة   ، املؤسـسة اإلسـالمية  ،ونفذت وزارة الشؤون الدينية عن طريـق وكالتـها      - ٢٠٢
وزارة ت هذه الأنتجوقد . التوعية لتغيري مواقف اجملتمع من املرأة ولالرتقاء مبركز املرأة يف اجملتمع   

  .بعض املواد عن مسائل حقوق املرأة ووزعتها يف خمتلف االحتفاالت االجتماعية والدينية
  : وتتوىل وزارة الشؤون الدينية تنفيذ األنشطة التالية- ٢٠٣
ــيم اجلمــاهريي الــيت تتوالهــا املؤســسة اإلســالمية أُنــشئت بعــض        •   ــرامج التعل مبوجــب ب

حملرومــات بغيــة دعمهــن عــن طريــق تــوفري   مراكــز تعلــيم الكبــار للنــساء الراشــدات وا 
  .التعليم هلن

جيري حاليا تنفيذ برنـامج إلرهـاف الـوعي مـن أجـل حتـسني مركـز املـرأة االجتمـاعي                       •  
 صـحة   تعلـيم املـرأة، وحالـةَ    الكرامة االجتماعية، وأمهيةَ   وحفظ كرامتها يشمل مسائلَ   

 اإلصـابة مبـرض اإليـدز،    وتغذية املـرأة، وأمهيـة ختطـيط األسـرة، والوقايـة واحلمايـة مـن            
 تـشجيع زواج األطفـال،      عن حفظ االنسجام االجتماعي والـسالم، وعـدمَ        واملسؤوليةَ

وينفــذ هــذا الربنــامج يف إطــار    .  واألمومــة املأمونــة ،والقواعــد االجتماعيــة والثقافيــة  
  .مشروع تنمية املوارد البشرية

 الـوزارة األطفـال ذكـوراً     مبوجب مشروع التعليم السابق للمدرسـة االبتدائيـة، تـشجع             •  
  .ب منها على االلتحاق باملدارس وعلى عدم التسّيوإناثاً

مـت دورات بـشأن   ظِِعن طريق أكادميية الوزارة لتـدريب األئمـة والزعمـاء الـدينيني، نُ            •  
 االقتـصادية، وعـن تثبيـت حقوقهـا االجتماعيـة           -مشاركة املرأة يف التنمية االجتماعية      

 مناقــشة ونــدوات  النــسائية الــيت أنــشأهتا الــوزارة دوراتِ راكــُزوُتجــري امل. يف اجملتمــع
  . األم والطفل اإلنسان األساسية، وصحِةبشأن اإلسكان، والنظافة الصحية، وحقوقِ

مت املـساعدة املاليـة مـن        باحلالـة االجتماعيـة للنـساء الفقـريات واحملرومـات، قُـدِّ            ارتقاًء  •  
  .صندوق الزكاة عن طريق املؤسسة اإلسالمية

 مـن   مت أثناء االحتفال باألعياد الدينيـة مثـل عيـد املولـد النبـوي الـشريف، سلـسلةٌ                 ظُِِّن  •  
 دفــع البائنــة،  ســلوك املــرأة، ومنــعَ املناقــشات ملــدة مخــسة عــشر يومــا تناولــت قواعــدَ  

  . األطفال إخل، بغية حل املشاكل املختلفة اليت تواجهها املرأةوزواَج
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م الــوطين يف داكــا، كــرَّبيــت املُالاجلمعــة يف مــسجد جــرت أثنــاء إقامــة صــلوات يــوم     •  
 لمــرأة ومــسؤولياهتا، وإحقــاَقلمناقــشات تناولــت مــا تقــرره الدولــة واجملتمــع مــن دور 

، بغيــة إرهــاف حــس الزعمــاء الــدينيني قطــالل اُألســري، واحقــوق املــرأة، واالنــسجاَم
  .رأة اضطهاد امليف منفالتخوحثهم على أداء دورهم بصورة صحيحة من أجل 

مت نــشر كتــب ومقــاالت عــن تثبيــت حقــوق املــرأة، والقيمــة االقتــصادية لعمــل املــرأة،   •  
  . وإلغاء البائنة، وسيئات الزواج املبكر، ومحاية صحة املرأة واألمومة املأمونة

ــادة  - ٢٠٤ ــساواة   : ٤املـ ــل باملـ ــة للتعجيـ ــة املؤقتـ ــدابري اخلاصـ ــع ،التـ ــم الواقـ ــني ، حبكـ  بـ
  .والرجل املرأة
ذت معظــم وزارات حكومــة بــنغالديش تــدابري خاصــة مؤقتــة خمتلفــة للتعجيــل         اختــ- ٢٠٥

  . بتدخالت حكومة بنغالديش لصاحل مسألة املساواة بني اجلنسني
ــرأة والطفــل ووكالتاهــا    و - ٢٠٦ ــرأة ومنظمــة  (مــا انفكــت وزارة شــؤون امل إدارة شــؤون امل

  :وتشمل هذه.  املوارد البشريةتعمل على تنفيذ مشاريع خمتلفة لتنمية) جاتيو موهيال سانغستا
 امرأة يـوفر التـدريب علـى احلـرف          ٢٠٠ للحرف اليدوية والتدريب الزراعي لـ       اًمركز  •  

نة، واخلياطــة، والتطريــز، وجتهيــز األطعمــة، وتربيــة الــدجاج، والزراعــة،  اليدويــة احملــسَّ
  .وتربية املواشي، وتربية األمساك، والبستنة إخل

مدينـة يف    ٣٠ امـرأة يف     ٤ ٨٠٠للنـساء يف املقاطعـات ومشـل         على احلاسوب    التدريَب  •  
  .املقاطعات

 فقـرية وعاطلـة      امـرأةٍ  ٢٦ ٧٠٠شة يف املناطق احلضرية مشل       لتنمية املرأة املهمَّ   اًمشروع  •  
 حمافظـات لتـوفري التـدريب علـى اخلياطـة           ٥عن العمل يف داكا ويف املدن والبلدات يف         

ــى صــنع الباتيــك والتط   ــز، وعل ــاتيكي، وخياطــة املــضرَّ  والتطري ــع الب بات وتقطيعهــا، بي
وتربيــة الــدواجن، وجتهيــز األغذيــة وحفظهــا، وعلــى صــنع احلــرف اليدويــة اجللديــة،    

م والتغليـف، وعلـى هندسـة الـسيارات، وعلـى           زوصنع الصابون والشموع، وعلى الـر     
  .التربية املرتلية

ويف حالــة شــدة يف الفتــرة  فقــرية  امــرأٍة١١ ٧٠٠ تنميــة املــرأة الريفيــة ومشــل مــشروَع  •  
 للتــدريب واحلــصول علــى االئتمانــات مــن أجــل الــشروع يف أنــشطة ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  .مدّرة للدخل
ــساواة          - ٢٠٧ ــة للم ــشاريع خمتلف ــذ م ــى تنفي ــل عل ــا تعم ــوزارة ووكالتاه ــذه ال ــت ه ــا فتئ  وم

  :هذهوتشمل .  املرأةجتاهاجلنسانية، وللتمكني القانوين واالجتماعي للمرأة، وللتصدي للعنف 
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 ملـساواة اجلنـسانية الـذي يـدعم احلكومـةَ     مـن أجـل ا  لقيادة السياسية والدعوة  ا مشروَع  •  
ــة الـــيت تركِّـــ   ــة والدوليـ ــتها الوطنيـ ــة علـــى  يف تنفيـــذ التزامـــات سياسـ ز بـــصورة خاصـ

االستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلـد مـن الفقـر، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، واتفاقيـة                 
.  للنـهوض بـاملرأة    ال التمييز ضد املرأة، وبرنامج العمـل الـوطين        القضاء على مجيع أشك   

هـي  ( وزارات شـريكة    ٦وتتزعم هذا املشروع وزارة شؤون املرأة والطفل وتعمل مع          
  ). وزارات التخطيط، واملالية، واإلعالم، واحلكم احمللي، والتعليم، والصحة

، وحلقـات العمـل،     م التـدريبَ  نظِّّّّّّّّّّّّّ للنهوض باملساواة اجلنسانية ومتكني املرأة يُـ       اًًمشروع  •  
 تـوفري الـدعم     خـالل  مـن  الدعم للنساء ضـحايا العنـف وذلـك          والتحالفات، وخدماتِ 

م جلــسات حــوار بــشأن ظََّنوعــن طريــق هــذا املــشروع، تـُـ . القــانوين والطــيب واملــأوى
ة السياسة العامة يشترك فيهـا الرجـال والـشباب مـن أجـل حفـزهم علـى تأييـد املـساوا                    

  .اجلنسانية
 مراكـز خـدمات شـاملة    سـتةَ أنـشأ   تعدد القطاعات بشأن العنف ضـد املـرأة     املربنامج  ال  •  

للنساء ضحايا العنف حيـث يـتلقني املعاجلـة الطبيـة، واملـساعدة مـن الـشرطة، والـدعم                   
 وقد أقام الربنـامج أيـضا خمتـرباً   .  واملأوى،القانوين، واملشورة النفسانية، وإعادة التأهيل  

  ومركـزاً  ،داكابـ يل احلمض النـووي الريـوي مـرتوع األكـسجني يف كليـة الطـب                لتحل
  .وطنيا لتقدمي املشورة بشأن الصدمات يف داكا

  : التاليةذت وزارة التعليم االبتدائي واجلماهريي األنشطةَ ونفّ- ٢٠٨
ـــ   تقـــدمي  •    مليـــون مـــن األطفـــال ٠,٢التعلـــيم األساســـي والتـــدريب علـــى املهـــارات لـ

ــراهقني ــست  يف كــل احملافظــات وامل ــال     ال ــيم األساســي لألطف ــشروع التعل مبوجــب م
 ٦٠العاملني يف املناطق احلضرية الذين يصعب الوصول إليهم، والذين تـشكل اإلنـاث          

  .يف املائة منهم
 مليـون مـن     ٠,٩٧ للـدخل لنحـو      ةٍٍّرتوفري التدريب على املهارات املرتبطة بأنـشطة مـد          •  

 والكتابة حديثا من بني جمموعة مستهدفة يبلغ عـددها          األشخاص الذين تعلموا القراءة   
 مليــون شــخص مبوجــب برنــامج مــا بعــد حمــو األميــة والتعلــيم املــستمر، والــذين   ٢,٩

  . يف املائة منهم٥٠تشكل النساء نسبة 
 وعقدت وزارة شؤون املرأة والطفل أربعة اجتماعات فصلية ملوظفي جهات التنـسيق             - ٢٠٩

االسـتراتيجية الوطنيـة للتعجيـل باحلـد مـن الفقـر،       التنميـة تناولـت رصدَ  إلدماج املـرأة يف عمليـة      
القضاء على التمييـز    املعنية ب  التقرير للجنة    ، وإعدادَ  للنهوض باملرأة  ورصد برنامج العمل الوطين   

وقـد اشـترك   . م فيما بني موظفي جهات التنسيق     ضد املرأة، األمر الذي أوجد حافزا على التعلُّ       
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 موظفي جهات التنسيق إلدمـاج املـرأة يف عمليـة التنميـة ومعـاونيهم يف                 شخصا من  ٦٠حوايل  
 وزارة  ٣٦وقدمت الوزارة نسخة إلكترونية من برنـامج العمـل الـوطين إىل             . هذه االجتماعات 

ــهاج       ــوطين ومنـ ــل الـ ــامج العمـ ــذ برنـ ــة تنفيـ ــرز يف حالـ ــدم احملـ ــات تتـــصل بالتقـ ــدمي معلومـ لتقـ
  .بيجني عمل
 ملعرفــة نتيجــة ٢٠٠٧ملــرأة والطفــل دراســة جــدوى يف عــام    ونفــذت وزارة شــؤون ا- ٢١٠

استراتيجية لزيادة قدرة موظفي منظمة جاتيا موهيال سانغستا، وإدارة شـؤون املـرأة، وكـذلك               
 مــوظفي الــوزارة ذاهتــا علــى التحليــل والتخطــيط والتنفيــذ والرصــد القائمــة علــى أســاس   رةدقــ

ه الدراسـة، مببـادرة لبنـاء القـدرات لـدى           طلعت الوزارة، بغيـة معاجلـة نتيجـة هـذ         ضوا. جنساين
بني يف األكادمييــة الوطنيــة لتــدريب املــرأة ويف  جمموعــة أساســية مــن املــسؤولني ليعملــوا كمــدرِّ  

  .مراكز التدريب اإلقليمية
 زيـادة القـدرات علـى التخطـيط والتنفيـذ والرصـد بطريقـة               وبقـصد ،  ٢٠٠٧ ويف عام    - ٢١١

 مـن كبـار     ٢٢ وزارة شـؤون املـرأة والطفـل، اشـترك           مستجيبة لشواغل اجلنسني، وحتـت قيـادة      
من وزارات التخطيط، واملالية، والصحة ورعاية األسـرة، واإلعـالم،          ) يف جمموعتني (املسؤولني  

 إىل كندا لدراسـة مـسائل املـساواة اجلنـسانية            أُوفدت “بعثة دراسية ”وشؤون املرأة والطفل يف     
ــال بعـــض    ــد مت بالفعـــل إدخـ ــيم اجلنـــسانية، وقـ ــة،  وتعمـ ــدروس املـــستفادة يف وزارات املاليـ الـ

  .والتخطيط، وشؤون املرأة والطفل
 وأنتجت وزارة شؤون املـرأة والطفـل، يف شـكل إلكتـروين ومطبـوع، وثيقـة تـصنيفية               - ٢١٢

لة حـسب اجلـنس، ومـستقاة مـن         مفـصّ “ قاعدة بيانات بشأن مـسائل املـرأة والطفـل        ”تتصل بـ   
 قاعــدة البيانــات هــذه، مت ةوبغيــة مواصــل. ت احلكوميــةبيانــات ولّــدهتا بالفعــل خمتلــف املؤســسا

ل بغيــة  مــن موظفــات وزارة شــؤون املــرأة والطفــل علــى تــشغيل براجميــات إكــسِ  ٢٢تــدريب 
  .قيامهن بصورة منتظمة بالعمل على حتديث قاعدة البيانات

ــوزارة ذاتُ - ٢١٣ ــواد   وأنتجــت ال ــشرت م ــا ون ــة أصــحاب املــصلحة      ه ــادة توعي ــة لزي إعالمي
ني وغــري احلكــوميني بــشأن مبــادرات حكومــة بــنغالديش الراميــة إىل تعمــيم اجلنــسانية احلكــومي

، أنـشأت وزارة شـؤون املـرأة والطفـل     ٢٠٠٨مـارس   /ويف آذار . داخل نظام وآليـات احلكومـة     
دته بالتقـارير والكتـب وبغـري ذلـك مـن            البيجوم رقية للوثائق خارج أمانة بنغالديش وزوّ       مركَز

ــة وال  ــواد اإلعالمي ــن أصــحاب       امل ــة م ــذوي العالق ــات متاحــة ل ــل املعلوم ــة األخــرى جلع تعليمي
ــصلحة، واألكــادمييني، والبحّ  ــاملرأة   امل ــهوض ب ــدان الن ــة، واملمارســني يف مي وأنتجــت وزارة . اث

شؤون املرأة والطفل ووزارة اإلعالم منشورات ربع سنوية وملحقات صحفية احتفـاال باأليـام              
  ).مايو/لدويل للمرأة، وعيد العمال يف أياريوم البيجوم رقية، اليوم ا(اخلاصة 
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 واشــتركت وزارة املاليــة ووزارة شــؤون املــرأة والطفــل يف إدارة مــشاورة للمنظمــات  - ٢١٤
ــة ــة      احلكومي ــة للجنــسني مبوجــب إطــار امليزاني ــة املراعي ــشأن امليزن ــة ب  واملنظمــات غــري احلكومي

وقدم كبار املسؤولني يف املنظمات غري احلكومية البارزة مقترحـات لتحـسني            . املتوسطة األجل 
عملية توليد امليزانية الوطنية وكذلك بـشأن إعـداد املقترحـات ملختلـف الـوزارات املـشتركة يف           

 ممـثال يف هـذه املـشاورة الـيت وفّـرت            ٦٠وقـد اشـترك أكثـر مـن         . ية املتوسطة األجل  إطار امليزان 
  .معلومات واقتراحات هامة للتعاون يف املستقبل

 دورات تدريبيـة    ٥ وزارة شؤون املرأة والطفل       أدارت ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ وأثناء الفترة    - ٢١٥
ــسانية      ــشأن الوضــوح املفــاهيمي ملــسائل اجلن ــها ب ــوم واحــد لكــل من ــة وإلدمــاج  ملــدة ي  والتنمي

الــدروس املــستفادة يف خطــط وبــرامج وزارة شــؤون املــرأة والطفــل، ووزارة اإلعــالم، ووزارة  
ىن التحتيـة االجتماعيـة واالقتـصادية يف        الصحة ورعاية األسرة، ويف أقسام الـصحة يف شـعبة الـبُ           

  . أكثر من مائة موظف هذا التدريب قد تلقىو. وزارة التخطيط
  استقصائية غـريَ   ذ فريق تقين دراسةً   وع لوزارة شؤون املرأة والطفل، نفَّ      ومبوجب مشر  - ٢١٦

“ املمارسـات اجليـدة يف تعمـيم اجلنـسانية داخـل وزارة الـصحة ورعايـة األسـرة        ”رمسيـة بـشأن   
 ومكتـب   ، جنـاح التخطـيط    مـن  النتائج اليت توصل إليها مـع كبـار املـسؤولني            ر مشروعَ اطََشوَت

 وقد ُنفذت هذه الدراسـةُ    . ات الصحية بغية التأكد من صحة النتائج       واإلدار ،املسائل اجلنسانية 
االستقصائية القـصرية لتوليـد دروس مـستفادة ميكـن اسـتخدامها كمرجـع للـوزارات الـشريكة                  

 هامـة يف جمـال تعمـيم         مؤسـسيةً  وقد وضعت وزارة الصحة ورعايـة األسـرة ترتيبـاتٍٍ         . األخرى
ول مــن ميزانيــة اإليــرادات ووحــدة للجنــسانية َمــة ُيويوجــد مكتــب ملــسألة اجلنــساني. اجلنــسانية

وهنـاك  . ل مـن امليزانيـة اإلمنائيـة   مـوّ وملشاركة أصحاب املصلحة من املنظمـات غـري احلكوميـة تُ         
ــسائل         ــشورة يف جمــال م ــدمي امل ــشئت لتق ــة األســرة أُن ــصحة ورعاي ــشارية يف وزارة ال ــة است جلن

جية للمــساواة اجلنــسانية، تــنعكس يف برنــامج ولــدى الــوزارة ذاهتــا اســتراتي. املــساواة اجلنــسانية
  .  برنامج قطاع الصحة والتغذية والسكان-قطاعها الرئيسي 

  وأجرت وزارة الصحة ورعاية األسرة بالتعاون مع وزارة شؤون املرأة والطفـل حلقـةَ              - ٢١٧
 عمل متعمقة ملدة يومني اشترك فيها كبار املسؤولني مـن وزارة الـصحة ورعايـة األسـرة بـشأن             

وقــام . املؤشــرات املراعيــة لــشواغل اجلنــسني لرصــد برنــامج قطــاع الــصحة والتغذيــة والــسكان
 مؤشــرا ٦٢كبــار املــسؤولني مــن وزارة الــصحة برصــد مؤشــرات الرصــد هــذه البــالغ عــددها   

  .لالستفادة منها يف وضع املؤشرات الراهنة
ــارا مــن عــام  - ٢١٨ ية والالســلكية ، نفــذت وزارة الربيــد واالتــصاالت الــسلك ٢٠٠٧ واعتب

ــها         ــسان ومحايت ــوق اإلن ــن حق ــرأة م ــا للم ــهوض مب ــسألة الن ــة مب ــة للتوعي ــشطة اهلام . بعــض األن
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ــة احتفــاال بيــوم اهلجــرة       ــة عــن طريــق إصــدار طوابــع بريدي ــوزارة بــربامج للتوعي واضــطلعت ال
 مهـا    تـدريب  اتبع هذه الوزارة معهدِ   يو.  واليوم العاملي ملرض اإليدز    ،الدويل، ويوم املرأة الدويل   

وحرصــا علــى كفالــة مــشاركة املوظفــات يف .  الربيــد وكليــة مــوظفي اهلــاتف والــربقأكادمييــةُ
خمتلــف املنتــديات الوطنيــة والدوليــة، أصــدرت الــوزارة إيعــازات مبــنح تــسهيالت متــساوية          
ومشاركة متساوية للذكور واإلناث من املوظفني يف عملية صنع القرار، وبالعمـل علـى تزويـد                

  .يالت مماثلة لتسهيالت املوظفنياملوظفات بتسه
 وبدأت الوزارة أيضا العمل بقاعـدة بيانـات مفـصلة حـسب اجلـنس جلمـع املعلومـات                   - ٢١٩

  . وألغراض اإلبالغ
 مـــن وكاالهتـــا مثـــل إذاعـــة بـــنغالديش، وتلفزيـــون   ونـــشطت وزارة اإلعـــالم وعـــدٌد- ٢٢٠

ــشو    ــالم واملنــ ــاهريي، وإدارة األفــ ــصال اجلمــ ــنغالديش، وإدارة االتــ ــالم بــ رات، وإدارة اإلعــ
الصحفي، ومعهد بنغالديش الصحفي، واملعهـد الـوطين لالتـصال اجلمـاهريي، ووكالـة األنبـاء                
الوطنية لبنغالديش كلها يف الترويج للنهوض باملرأة ومتكني املـرأة عـن طريـق تـدخالت متـصلة                  

املأمونـة، والنـصائح    بتعليم املرأة، وحقوق املرأة، والعنف ضد املـرأة، وتقـدمي البائنـة، واألمومـة               
 ، واألغاين، والعـروضَ    املختلفة الشعاراتِ  ومشلت األنشطةُ . الطبية، والتعريف مبرض اإليدز إخل    

ــاِت ــات،   اجلماعيــة، واإلعالن ــور، واملقــابالت، والتمثيلي  القــصرية، واملقــاطع الغنائيــة، والفولكل
لـربامج اخلاصـة والتـدريب    والربامج الوثائقية، واألحاديـث، واالحتفـاالت اخلاصـة، واألفـالم وا      

وتعمل الوزارة أيضا علـى تنفيـذ مـشاريع مثـل الـدعوة بـشأن الـصحة التناسـلية، ومـسائل                     . إخل
  .اجلنسانية عن طريق إدارة االتصال اجلماهريي والدعوة واالتصال لصاحل األطفال والنساء

 اعتبـارا   مت مؤسسة املشاريع الـصغرية واملتوسـطة حتـت رعايـة وزارة الـصناعات              ونظّ - ٢٢١
 تدريبا ملديرات املكاتب التنفيذيـة وموظفـات املكاتـب التنفيذيـة يف اجلمعيـات               ٢٠٠٧من عام   

والنقابــات النــسائية بــشأن اســتراتيجية االتــصال يف جمــال األعمــال التجاريــة، وإدارة املكاتــب،  
  امـرأة ٢ ٠١٥وباإلضـافة إىل ذلـك مت تـدريب     . وتنمية الـروح القياديـة، واسـتخدام احلاسـوب        

 من صاحبات املشاريع للمـشاركة      ١٠وقُدم دعم لـ    . من صاحبات املشاريع يف خمتلف املسائل     
يف معرض دويل للمشاريع الـصغرية واملتوسـطة أُقـيم يف ماليزيـا وللمـشاركة يف اجتمـاع بـشأن                  

وُنظـم مـؤمتران وطنيـان      . األنشطة النسائية ُنظم مع وفد مـن صـاحبات املـشاريع مـن باكـستان              
 مـؤمتر  ٢٠٠٨وُنظـم يف عـام   . شاريع الصغرية واملتوسـطة افتتحهمـا رئـيس الدولـة    لصاحبات امل 

 أيـــضا ُنظـــم معـــرض وطـــين  ٢٠٠٨ويف عـــام . علـــى مـــستوى احملافظـــة يف مدينـــة شـــيتاغونغ 
ديناميات التـصدير   ”لصاحبات املشاريع الصغرية واملتوسطة مشل مناقشة مائدة مستديرة بشأن          

ــطة   ــصغرية واملتوسـ ــشاريع الـ ــرص ا: يف املـ ــديات والفـ ــشجيع    “ لتحـ ــب تـ ــع مكتـ ــاون مـ بالتعـ
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ومت االعتــراف مبــسامهة صــاحبات املــشاريع ومــزاوالت األعمــال احلــرة يف التنميــة  . الــصادرات
االقتــصادية عــن طريــق تــسمية مثــاين نــساء بــارزات يف جمــال املــشاريع يف خمتلــف الفئــات مثــل   

  .مشروع إخلع ابتكارية، وأفضل يراشامل اتأفضل صاحبة مشروع، وأكثر صاحب
ــشأن التحــديات والفــرص     - ٢٢٢ ــصغرية واملتوســطة دراســة ب  وأجــرت مؤســسة املــشاريع ال

وجنحــت . الرئيــسية الــيت تواجــه صــاحبات املــشاريع ومــزاوالت األعمــال احلــرة يف بــنغالديش  
اك خـاص   املؤسسة يف إقناع بنك بـنغالديش واملـصارف التجاريـة األخـرى يف البلـد بإقامـة شـبّ                  

وُنظمــت حلقــة عمــل بــشأن تعزيــز اجتاهــات . يع ومــزاوالت األعمــال احلــرةلــصاحبات املــشار
وســـلوك املؤســـسات املـــصرفية إزاء حـــصول صـــاحبات املـــشاريع الـــصغرية واملتوســـطة علـــى   

وجيــري العمــل حاليــا . االئتمــان، وميلــهن إىل االقتــراض وامتثــاهلن لــشروط االئتمــان والتمويــل
وسـوف  .  يف املائـة   ٩ت املشاريع بـسعر فائـدة يبلـغ         بربنامج منوذجي لتقدمي االئتمانات لصاحبا    

وقـد أُنـشئت أربعـة     . يفتتح عما قريـب منتـدى وطـين لـصاحبات املـشاريع الـصغرية واملتوسـطة               
مراكــز للمــساعدة تقــوم علــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصال يف خمتلــف اهليئــات          

ــل،   ــسائية مث ــNASCI و BWCCI و CWCCI، و WEABوالنقابــات الن وفري حــصول هــذه  ، لت
  .اهليئات على املعلومات

 بتـدخالت خلفـض التمييـز ضــد    ماقيـ  وينـشط عـدد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة يف ال      - ٢٢٣
 حبثـا   املـرأة يف خدمـة املـرأة       أجـرت منظمـة      ،وعلـى سـبيل املثـال     . املرأة عن طريق تـدابري خمتلفـة      

ريا ومناقـشة مفتوحـة،      اجتماعا استـشا   ١٥مت  ، ونظَّ  وثيقةً ١٨ ونشرت   ، موضوعا ١٣تناول  
 أنـشطة حمـددة تتـصل باتفاقيـة القـضاء علـى             سبعةونظمت أيضا   . وندوات، وحلقات عمل إخل   

  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مثل برامج التدريب والندوات
معــرض نــسائي يف داكــا بتنظــيم مــت منظمــة غــري حكوميــة أخــرى امسهــا يوكتــا،  قا و- ٢٢٤

دن  سـت مـ   وتكـرر تنظـيم هـذا املعـرض يف        . اجمللـس الربيطـاين   للتوعية حبقـوق املـرأة بـدعم مـن          
  .  األخرىتهاوكانت حلقات العمل واملنشورات وغريها من بني أنشط. وبلدات أخرى

ــشرية    ونظمــت - ٢٢٥ ــة الب ــة والتنمي ــة البيئ ــات    مجعي ــدوات واجتماع ــة، ون  دراســات حتقيقي
 احلكومية وللعاملني يف جمـال      مناقشة، ودورات لبناء القدرات والتدريب ملوظفي املنظمات غري       

  . اجلنس وللشعوب األصلية
تدابري ملعاجلة األدوار التقليدية املنوطة باجلنسني والقولبة النمطية القائمة : ٥املادة  - ٢٢٦

  .على أساس نوع اجلنس استهدافا للقضاء على أشكال التحيز والتحامل
 وتعـدّ . ة إطار امليزانية املتوسـطة األجـل       املالية عن طريق عملي    عاجل هذه القضية وزارةُ    تُ - ٢٢٧

 وثائق مشاريعها مستخدمة النموذج العـام الـذي أعدتـه وزارة            ٣٢كل وزارات البلد وعددها     
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 مسائل املساواة اجلنـسانية، واحلـد مـن الفقـر، ومتكـني املـرأة،               زوتوجأاملالية والذي تنعكس فيه     
سية بالنسبة إىل احلكومة من العمـل مـن       وهذه نقلة رئي  . واحلصول على املوارد والسيطرة عليها    

 يف عمليـة التنميـة وذلـك بإدخـال          يةخالل إدماج املرأة يف عملية التنمية إىل اتبـاع هنـج اجلنـسان            
غــري أنــه ال يــزال يــتعني بــذل املزيــد مــن اجلهــد   . بعــض النمــاذج القياســية واملبــادئ التوجيهيــة 

. ع املنفـذين علـى خمتلـف املـستويات    لتحسني وضوح املفهوم ألنـه غـري واضـح بالنـسبة إىل مجيـ        
ذلـك أن  . لقولبـة النمطيـة للمـرأة باسـم أدوار اجلنـسني       ل لتـصدي وهذا ترتيب مؤسسي رمسـي ل     

.  يف مهـنيت التعلـيم والتمـريض       ناالفتراض العام ظل ملدة طويلة أن معظم النـساء سـوف يتـوظف            
نة وجيري تـشجيعها علـى   أما اآلن يف بنغالديش فإن الفرصة متاحة للمرأة لالنضمام إىل أي مه           

ــة      . اغتنامهــا ــرأة يف املهــن غــري التقليدي ــشاركة امل ــادة يف م ــد حــدثت زي ــة،  -وق ــة املدني  اخلدم
 وبـرامج تثقيـف   -احملاماة، قيادة الطائرات املدنية، قيادة الـسيارات، الطـب، اهلندسـة، الـشرطة      

ا مـن حكومـة   وهـذا ميثـل تـدبريا هامـ    . اجتماعي مستمرة تـديرها عـدة منظمـات غـري حكوميـة         
  .بنغالديش يف جمال التصدي لألدوار التقليدية للجنسني والقولبة النمطية

السـتدامة  ا  مـن أجـل   لكفالة اإلدارة املاليـة ٢٠٠٩ وقد صدر قانون إدارة امليزانية لعام  - ٢٢٨
  .ختصيص األموال والشفافيةيف  املساواة بني اجلنسني خاللن ماالقتصادية 

 احمللي والتنمية الريفية والتعاونيات على دعم جملـس بلديـة مدينـة             وتعمل وزارة احلكم   - ٢٢٩
نا يف تنفيذ مشاريع لتمكني املرأة عن طريق عضويتها يف جلان التنفيذ املـسؤولة عـن مرافـق                  لوخ

 جلنـة تنميـة   ١٣٣وهنـاك مـا جمموعـه    . إمدادات مياه الشرب املأمونة وأنشطة االئتمـان الـصغري      
تركيـب  كمـا متّ   عميقـة   أنبوبيـةً   بئـراً  ٦١٦دة هـذه اللجـان، مت حفـر         وبقيا. أهلية تترأسها نساء  

وهــذا مثــال فريــد علــى مبــادرة حكوميــة إلشــراك املــرأة يف   .  مــن املــراحيض الــصحية٥ ٤٠٦
  .األنشطة غري التقليدية

 ويف بنغالديش مل يكن ُيـسمح للمـرأة بـصورة عامـة أن تعمـل خـارج حـدود مهامهـا                      - ٢٣٠
غـري أن األمـور آخـذة يف الـتغري وفقـا ملـا تتطلبـه ضـرورة تـأمني                    . ناء بأسرهتا املرتلية وأعباء االعت  

وهذه األيام تتوجه املرأة إىل اخلـارج للحـصول علـى وظيفـة يف أسـواق العمـل       . أسباب املعيشة 
  . األجنبية
أغـسطس مـن    / وقد أدخلت وزارة رعاية املغتربني والتوظيف يف اخلـارج يف شـهر آب             - ٢٣١
وتنص هذه السياسة على تيـسري اهلجـرة املأمونـة          .  الوطنية للعمل باخلارج    السياسة ٢٠٠٦عام  

د لأليـدي   فِِـ وهنـاك أكثـر مـن ثـالث مـذكرات تفـاهم وقّعـت بـني البلـد املوِ                  . للنساء العـامالت  
وهـي ماليزيـا وكوريـا واململكـة العربيـة      (والبلدان املستقبِلة لأليدي العاملـة   ) بنغالديش(العاملة  

 امـــرأة ٧٤ ٠٧٤، صـــدرت أذونـــات لنحـــو ٢٠٠٧ إىل ١٩٩١لفتـــرة مـــن ويف ا). الـــسعودية
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 ٤ و   ٢٠٠٦ يف املائة مـن جممـوع اهلجـرة الدوليـة يف             ٦وهذا ميثل   . مهاجرة بالعمل يف اخلارج   
 بلــدا مــستقبِال للعــامالت  ١٧ووفقــا للــسجل هنــاك اآلن أكثــر مــن  . ٢٠٠٧يف املائــة يف عــام 

مـن الـوزارة إىل خمتلـف وكـالء التوظيـف التبـاع              وقد أُرسل تعمـيمٌ   . املهاجرات من بنغالديش  
بعــض القواعــد واألنظمــة مــن أجــل تعزيــز محايــة العــامالت اللــوايت ُيرســلن إىل اخلــارج للعمــل  

  . كمساعدات مرتليات أو كعامالت مرتليات
 ونفذت وزارة التعليم االبتـدائي واجلمـاهريي األنـشطة التاليـة بوصـفها تـدابري ملعاجلـة                   - ٢٣٢

وار التقليديـــة املنوطـــة باجلنـــسني والقولبـــة النمطيـــة هبـــدف إزالـــة أشـــكال التحيـــز  مـــسألة األد
  :والتحامل

 النص على وجوب تـسجيل اسـم كـل مـن الوالـدة والوالـد أثنـاء التـسجيل لاللتحـاق                      - ٢٣٣
  .باملدارس االبتدائية

 حـساب مـصريف جيـب أن    يف النص على وجوب دفع أموال اإلعانة للتعلـيم االبتـدائي    - ٢٣٤
  .كون مفتوحا باسم الوالدةي

 القائمـة علـى أسـاس       النمطيـةَ   اإلعـالم اإللكترونيـة واملطبوعـة القولبـةَ         تتحدى وسـائطُ   - ٢٣٥
م املقابالت واألحاديـث يف االحتفـاالت اخلاصـة، كمـا تـنظم       نوع اجلنس وتنشر مقاالت وتنظِِّ    

ــة ا    ــة للمنتجـــات الغذائيـ ــة جتاريـ ــاء قيمـ ــة الـــيت منافـــسات يف ختليـــل اخلـــضروات إلعطـ لتقليديـ
  . املرأة تصنعها
 اختذت وزارة الشؤون الداخلية عـدة       .قمع كل أشكال االستغالل للمرأة    : ٦املادة   - ٢٣٦

  :تدابري رادعة تشمل
  إنشاء خلية يف مقر الشرطة  •  
  التحقق من هويات األشخاص يف املطارات واملوانئ  •  
ــام قــوات حــرس احلــدود والــشرطة والعمــل الــسريع بإنقــاذ     •    وإعــادة الناجيــات مــن  قي

  ضحايا االجتار باألشخاص وإلقاء القبض على املتجرين باألشخاص
  إعادة تأهيل الناجيات   •  
التدفق املنتظم للتقارير اآلنية والدقيقة من املقاطعات إىل وزارة الـشؤون الداخليـة وإىل           •  

  ايةخلية الرصد يف مقر الشرطة استنادا إىل استمارات مصممة خصيصا هلذه الغ
تــدريب املــسؤولني، مبــن فــيهم املــدعون العــامون، وموظفــو اهلجــرة، واملــسؤولون يف      •  

  حراسة احلدود، ووكاالت إنفاذ القانون
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  تعيني موظفي ادعاء على املستوى الوطين ومستوى املقاطعات  •  
  .جتار بالنساء واألطفالئ يف عملية اإلطاملالحقة القضائية للموظفني املتهمني بالتوا  •  
 تشّغل إدارة اخلدمات االجتماعية ستة مراكز للنساء احملرومـات اجتماعيـا وتـوفر هلـن                - ٢٣٧

ــة، واملعاجلــة النفــسانية لتغــيري       ــة الطبي ــي، والعناي ــيم األخالق ــدريب املهــين، واملــشورة، والتعل الت
ادت وقـد اسـتف   . اجتاهاهتن املتعلقة باألنشطة غري األخالقية، وتعيد تأهيلهن يف األسـرة واجملتمـع           

 ٣ ٥٠٠وأفـاد مـشروع يدعمـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               .  امرأة من هذا الربنامج    ٤٨٣
من العامالت يف جمال استغالل اجلنس جتاريا وذلـك عـن طريـق تقـدمي املـشورة هلـن وتعلـيمهن                     
وتوعيتهن وتـوفري التـدريب املهـين هلـن واالسـتثمار يف إعـادة توطينـهن وتقـدمي الـدعم القـانوين                      

ــار مهنــة بديلــة    . ة تأهيلــهن يف اجملتمــعإلعــاد وقــد مكّنــهن هــذا مــن ممارســة حقــوقهن يف اختي
وتدير عدة منظمات غري حكومية برامج تفيد النـساء احملرومـات           . ليصبحن مواطنات حمترمات  

  . اجتماعيا وتعمل على مكافحة االجتار باألشخاص
  

  اجلزء الثاين  -باء   
  .ضد املراة يف احلياة السياسية والعامةالقضاء على التمييز : ٧املادة  - ٢٣٨
 وزارات هامـة ترأسـها      ٥ حكومة بنغالديش ترأسها امرأة هي رئيسة الوزراء كما أن           - ٢٣٩

ــة . ٤٥ إىل ٣٠نــساء وقــد زيــد عــدد املقاعــد احملــتفظ هبــا للنــساء يف الربملــان مــن      ومــن األمثل
 امــرأة ملنــصب نائــب ٤٧٥ـ احلديثــة علــى خــوض املــرأة املعتــرك الــسياسي االنتخــاب املباشــر لــ 

  ). حمتفظ هبا للنساء( جملس بلدي يف املديريات ٤٧٥الرئيس يف 
 وتشمل املنجزات األخرى سياسة العمل اجلديدة، وختـصيص حافلـة مـستقلة للنـساء،             - ٢٤٠

ــادة توظيــف املــرأة يف املنظمــات      وختــصيص مقاعــد مــستقلة يف احلــافالت العامــة للنــساء، وزي
ميــة، وسياســة بنــك بــنغالديش، والــسياسة الــصناعية اجلديــدة، واملقاعــد احلكوميــة وغــري احلكو

  .احملتفظ هبا للمرأة يف اجملالس البلدية يف املناطق واملديريات
ــ وُت- ٢٤١ ــامج     نفِِّـ ــة برنـ ــشؤون االجتماعيـ ــوزارة الـ ــة لـ ــة التابعـ ــدمات االجتماعيـ ذ إدارة اخلـ

ائية يف كـل قريـة تـصبح رئيـساهتا     اخلدمات االجتماعية الريفية اليت تشمل تشكيل جتمعـات نـس     
 من هـذه التجمعـات النـسائية ُشـكلت     ٢٧ ٥١٨وهناك ما جمموعه  . أعضاء يف اللجان القروية   

ورئيساهتا يشتركن مع الرجال يف حتديد املشاكل واحلاجات واملوارد احمللية وخيططـن لتحـسني              
  . االقتصادية-أوضاعهن االجتماعية 
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  .ية للتمثيل واملشاركة على الصعيد الدويلالفرص املتساو: ٨املادة  - ٢٤٢
مـن وزارة     ، اشتركت مستشارة وأمينة وأمينة مشاركة      ، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير    - ٢٤٣

  .  أحداث دولية٥ إىل ٤ يف ،شؤون املرأة والطفل
من وزارة الصحة ورعاية األسرة، اشـتركت الرئيـسة املـشاركة جلنـاح التخطـيط يف                و - ٢٤٤

  .من املنتديات الدولية بشأن الصحة ومسائل اجلنسني ٣إىل  ٢
 وفّرت وزارة شـؤون املـرأة والطفـل املـدخالت للورقـات القطريـة التاليـة الـيت قدمتـها                     - ٢٤٥

  :عدة شخصيات بارزة
الدراســة االستقــصائية االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ   - ١  

املــسائل :  يف آســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئاحلــد مــن الفقــر:  يف موضــوع٢٠٠٧لعــام 
  .والطرائق واالستراتيجيات

ــرأة،     - ٢   ــني املـ ــدة ومتكـ ــول١٤-١٢اإلدارة اجليـ ــبتمرب / أيلـ ــ، ٢٠٠٧سـ ول، صـ
  .مجهورية كوريا

  . “صورة عامة للمرأة يف بنغالديش”  - ٣  
  .فعالية املعونة ومراعاة اجلنسني  - ٤  
  .ني للجنة مركز املرأة يف نيويوركتقدمي ورقة للدورة الثانية واخلمس  - ٥  
لوزارة الـصحة   ) املستشفيات واجلنسانية (ورقة قطرية قدمتها األمينة املشتركة        - ٦  

  .ورعاية األسرة عن اجلنسانية والقطاع الصحي، سري النكا
العامـة  مينـة  األكلمة عن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ألقتـها        - ٧  
  .٢٠٠٧ديسمرب /ة والطفل يف كانون األولوزارة شؤون املرأل
وزارة شــؤون املــرأة والطفــل التقريــر الــدوري للجنــة العامــة لــمينــة األعرضــت   - ٨  

  .٢٠٠٩يونيه /اتفاقية حقوق الطفل يف جنيف يف حزيران
  . بني ممثليها نساًءضماخللية املعنية مبنظمة التجارة العاملية يف وزارة التجارة ت  - ٩  
 يف  ٢٠٠٨من وزارة التعليم االبتدائي واجلماهريي خـالل عـام            موظفة ١٥ اشتركت   - ٢٤٦

  . ندوات ومؤمترات دولية
، اللــوايت يــشتركن مــن وزارة اإلعــالم يف    ) يف املائــة١٥-١٠( يتزايــد عــدد النــساء   - ٢٤٧

خمتلــف األحــداث الدوليــة مثــل الوفــود القطريــة، واملــؤمترات واالجتماعــات وحلقــات العمــل     
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أما يف األحداث الداخلية فإن نـسبة مـشاركة املـرأة           . ثات التدريبية والدراسية إخل    والبع ،الدولية
 يف املائـة    ٢٥أعلى من ذلك ألن اإليعازات من الوزارة تنص على كفالة مشاركة املـرأة بنـسبة                

 موظفـا  ٤٥ بـني   نـساء ١٠هنـاك   و. وتتضمن مناهج التـدريب مـسائل تنميـة املـرأة         . على األقل 
  .نشاط الا يف هذونيشترك
  .التساوي يف حقوق اكتساب اجلنسية أو تغيريها أو االحتفاظ هبا: ٩املادة  - ٢٤٨
 مــن قــانون ٥ الــذي يعــدل البنــد  ٢٠٠٩ اســنت الربملــان قــانون تعــديل اجلنــسية لعــام   - ٢٤٩

  .  ليعطي املرأة البنغالديشية احلق يف نقل جنسيتها إىل أطفاهلا١٩٥١اجلنسية لعام 
  

  اجلزء الثالث  - جيم   
  .التساوي يف احلقوق يف ميدان التعليم: ١٠املادة  - ٢٥٠
 وهو أيـضا األداة الرئيـسية   . التعليم هو حق من حقوق كل امرأة ورجل يف بنغالديش     - ٢٥١

ــرأة    ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــى     . للق ــانوي األعل ــستوى الث ــات إىل امل ــيم الفتي ــة دعــم تعل وبغي
ــوجيهي( ــامج ال  )الت ــنغالديش برن ــة ب ــام   ، وضــعت حكوم ــاث يف ع ــانوي لإلن ــيم الث  ١٩٩٣تعل

وتـشمل املعـايري حلـصول      . ٢٠٠٢لإلناث يف عـام     ) التوجيهي(وبرنامج التعليم الثانوي األعلى     
 يف املائـة، وأال تقـل العالمـات عـن     ٧٥ ناإلناث علـى إعانـة التعلـيم أال تقـل نـسبة احلـضور عـ             

وقـد أثبتـت بـرامج اإلعانـات        ). لملنع زواج األطفـا   (يف املائة وأن تبقى الفتاة غري متزوجة         ٤٥
) التـوجيهي (لإلناث أهنا فعالة يف زيادة التحاق التلميذات باملستويني الثانوي والثـانوي األعلـى        

ت التلميـذات مـن دفـع رسـوم التعلـيم           عفيَـ وقـد أُ  . ويف منع التسيب وكذلك منع الزواج املبكر      
قتـصادي للمـرأة ومتكينـها عـن       اال -حىت الفصل الثاين عشر من أجل تعزيـز املركـز االجتمـاعي           

 ماليــة قــدم للتلميــذات مــساعدةٌوعــالوة علــى ذلــك ُت. طريــق التوســع اهلائــل يف تعلــيم اإلنــاث 
 ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٠ويف الفتـرة مـن      . إضافية لشراء الكتـب وكـذلك لـدفع رسـوم االمتحانـات           

ــغ   ٢٦,٣ُدفـــع حلـــوايل  ــانوي مبلـ ــذة يف املـــستوى الثـ ــون تلميـ ــا ١٧ ٣٦٧,١ مليـ  مليـــون تاكـ
وقد ُصممت املناهج التدريسية ومناهج تدريب املعلمـني حبيـث تكفـل بيئـة مالئمـة                . كإعانات

 يف املائة مـن الطـالب الـذين         ٥٠ونتيجة لذلك، تشكل الفتيات أكثر من       . للفتيات يف املدارس  
ازداد ) التـوجيهي (يدرسون يف املستوى الثانوي؛ كما أن التحاقهم باملـستوى الثـانوي األعلـى              

  .ريةزيادة كب
  يف املائة من٣٠  بنسبةسات يف املستوى الثانويمدرِّ  وقد التزمت احلكومة بتوظيف-  ٢٥٢

تشجيع توظيف املدرسات يف املدارس ل إمنائي ذ مشروٌعفِّذلك، ُنل اًوحتقيق. اهليئة التدريسية
  .الثانوية الريفية غري احلكومية وتدريبهن على ذلك وإجياد أماكن السكن املالئمة هلن
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.  نــسبيا أمــا يف املــدارس التقنيــة ومــدارس التــدريب املهــين فــإن مــشاركة املــرأة متدنيــةٌ - ٢٥٣
وبغيـة زيـادة مـشاركة املـرأة، مت إنـشاء ثالثـة معاهـد نـسائية متعـددة الفنـون يف عواصـم ثـالث             

ومت إنـشاء   . وقد اُتخذت تدابري لزيادة مـشاركة اإلنـاث يف التعلـيم اجلـامعي والعـايل              . حمافظات
 دولية مبساعدة أجنبية، امسها اجلامعة اآلسيوية للمرأة، يف مدينة شـيتاغونغ لتـوفري فرصـة                جامعة

 ذلـك   قبـل أُنـشئت     داكـا،  ويف. للنساء غري القادرات على االلتحاق باملعاهد التعليمية املشتركة       
  .بكثري اجلامعة النسائية املركزية املخصصة كليا للنساء

األنشطة الرياضية فيما بني الـشابات وتـوفري التـدريب       وقد اُتخذت مبادرات لتشجيع      - ٢٥٤
تخـذ أيـضا خطـوات إلدخـال برنـامج اإلعانـات لتعلـيم النـساء                وسـوف تُ  . على احلاسـوب هلـن    

. علــى املــستوى الثــانوي األعلــى وعلــى مــستوى اجلامعــة يف العلــوم ويف التعلــيم الــتقين واملهــين 
ــة يف النظــام ا    ــامج للتوعي ــتم أيــضا األخــذ بربن لتعليمــي لتحــسني فهــم حقــوق املــرأة   وســوف ي

وكـل هـذه سـوف تعـزز دون شـك مركـز املـرأة يف                . ومسؤوليات الرجل يف األسرة وتقديرها    
  .قطاع التعليم يف بنغالديش

طلعت وزارة التعلــيم االبتــدائي واجلمــاهريي بــربامج تعبئــة اجتماعيــة ضــخمة   ضــوقــد ا - ٢٥٥
وسامهت هذه اخلطوة يف زيـادة التحـاق   . دارسلتشجيع أولياء األمور على إرسال الفتيات إىل امل      

ويف الوقــت الــراهن تبلــغ نــسبة الــذكور إىل  . الفتيــات باملــدارس ممــا حقــق التكــافؤ بــني اجلنــسني 
 هتيئـة وجيري أيضا إنشاء مراحيض مستقلة للفتيـات يف املـدارس االبتدائيـة بغيـة     . ٥٠:٥٠اإلناث  

 مليـون مـن     ٠,٢التـدريب علـى املهـارات لنحـو         وجيري توفري التعلـيم األساسـي مـع         . بيئة إجيابية 
برنــامج التعلــيم األساســي لألطفــال    األطفــال واملــراهقني يف مــدن احملافظــات الــست مبوجــب      

  . يف املائة منهم٦٠ وتشكل الفتيات ما نسبته .احلضريني العاملني الذين يصعب الوصول إليهم
 مليـون مـن     ٠,٩٧دخل لنحـو    ة للـ  ّر ومت توفري التدريب على املهارات مـع أنـشطة مـد           - ٢٥٦
 مليون شخص مستهدفني والذين تشكل النـساء        ٢,٩ بالقراءة والكتابة من أصل      ني حديثاً امللّم

   . يف املائة منهم٥٠نسبة  مبشروع ما بعد حنو األمية والتعليم املتواصلاملشموالت 
ــادة يف       - ٢٥٧ ــيم الرمســي وغــري الرمســي، طــرأت زي ــسبة إىل كــل مــن نظــام التعل عــدد  وبالن

  . لها املنظمات غري احلكوميةالتالميذ وذلك عن طريق املدارس اليت تشّغ
  .التساوي يف فرص التوظيف والتدريب: ١١املادة  - ٢٥٨
ــبرية مـــن   - ٢٥٩ ــادة كـ ــوة العمـــل زيـ ــرأة يف قـ ــرة٩,٤ زادت مـــشاركة املـ ــة يف الفتـ    يف املائـ
 املرأة ومـسامهتها يف     على أن دور  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائة يف الفترة      ٢٤,٤ إىل   ٨٦-١٩٨٥

  .ذا يف االعتباريؤخ االقتصاد الوطين من خالل القطاع غري الرمسي مل
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 وقــد نفــذت وزارة التعلــيم االبتــدائي واجلمــاهريي األنــشطة التاليــة يف جمــال التوظيــف - ٢٦٠
  :والتدريب

 . يف املائة من وظائف التدريس يف املدارس االبتدائية للمرشـحات          ٦٠االحتفاظ بنسبة     •  
  . يف املائة٤٩,٧٦سات يف املدارس االبتدائية وتبلغ النسبة املئوية احلالية للمدرِّ

ســات، وقــد تــشجيع املزيــد مــن النــساء علــى االنــضمام إىل املــدارس االبتدائيــة كمدرِّ    •  
 املخصــصة للنــساء يف معاهــد التــدريب الت اإلقامــةُنــزة اُتخــذت خطــوات لزيــادة ســع

  .على التدريس االبتدائي
  . موظفة يف جوالت تدريبية ودراسية دولية١٤، اشتركت ٢٠٠٨ناء عام أث  •  
 وجيري حاليا اتباع سياسـة زيـادة عـدد املوظفـات يف خمتلـف مـستويات إدارة التعلـيم                    - ٢٦١

  . االبتدائي
يف إطار اجلهود املبذولة لبناء قدرات مؤسسات احلكم احمللي، اشتركت سـت نـساء             و - ٢٦٢

  .ورات تدريبية دولية أثناء الفترة املشمولة هبذا التقريرميثلن هذه املؤسسات يف د
وهــذا العــدد .  يف بــرامج تــدريب دوليــة مــن وزارة الــصناعات موظفــة٤٠ اشــتركت - ٢٦٣

احتـاد التوظيـف الـذايت للنـساء الريفيـات عـن طريـق الـصناعات الكوخيـة                يشمل مسؤولتني من    
ــة ( ــة أ )احلــرف اليدوي ــتني اشــتركتا يف دورات تدريبي ــة، ومهندســةً   الل ــدوات دولي ــة ون  يف جنبي

  اشتركت يف تدريب تقين يف اخلارج، وموظفـةً        )١٠(مركز بنغالديش للمساعدة التقنية الصناعية    
  . يف شركة صناعات بنغالديش الكيميائية اشتركت يف دورة تدريب أجنيب

ة االقتــصاديات العامــة التابعــة للجنــة التخطــيط يف باشــتركت ســبع موظفــات يف شــعو - ٢٦٤
  .تدريب أجنيب، وندوة دولية، وحلقات عمل دولية وبعثات دراسية يف اخلارج

ــ- ٢٦٥ ــوم      ١٣٣تركت  وإش ــوزارة العل ــة ل ــة التابع ــة الذري ــنغالديش للطاق ــة ب ــة يف جلن  موظف
ــة    ــدريب أجنبي ــصال يف دورات ت ــا املعلومــات واالت ــنغالديش   . وتكنولوجي ــد جملــس ب ــد أوف وق

 موظفـة للمـشاركة يف دورة       ١١بعـة لـنفس الـوزارة،       للبحث العلمي والصناعي، وهو وكالة تا     
ــة     ــية أجنبيـ ــات دراسـ ــات وبعثـ ــؤمترات واجتماعـ ــدريب ومـ ــنغالديش   . تـ ــس بـ ــة جملـ ويف حالـ

وشـاركت مثـاين    . للحاسوب، اشتركت ست موظفـات يف دورات تـدريب ومـؤمترات أجنبيـة            
ء الفتــرة موظفــات مــن مركــز بــنغالديش الــوطين للتوثيــق العلمــي يف دورة تــدريب أجنبيــة أثنــا  

  .املشمولة هبذا التقرير
_________________ 

 امـرأة يف مخـس سـنوات حـىت ميكـن تـوظيفهن يف               ٥ ٠٠٠قدم هذا املركز اقتراحا بتـوفري التـدريب الـتقين لــ               )١٠(  
 .قطاعات تقنية عرب البلد



 

68 10-28849 
 

CEDAW/C/BGD/6-7

  . موظفة يف وزارة الشؤون اخلارجية يف دورات تدريب أجنيب٢٩ واشتركت - ٢٦٦
 ممرضة من مديرية خدمات التمريض التابعة لـوزارة الـصحة ورعايـة             ١٦٤ وشاركت   - ٢٦٧

  .األسرة يف دورات تدريبية خمتلفة أثناء الفترة املستعرضة
 مــوظفي إدارة اخلــدمات االجتماعيــة التابعــة لــوزارة الرعايــة  موظفــا مــن٢٧ واشــترك - ٢٦٨

  .االجتماعية يف دورات تدريبية يف اخلارج كان بينهم تسع نساء
 الــسياسة الوطنيــة للتوظيــف يف اخلــارج لعــام     : ومــن التطــورات امللحوظــة األخــرى   - ٢٦٩
التـدريس يف   يف املائة مـن وظـائف       ٦٠؛ واالحتفاظ بنسبة    ٢٠٠٦؛ وقانون العمل لعام     ٢٠٠٦

 يف املائــة مــن وظــائف التــدريس يف املــدارس الثانويــة للمــرأة؛ وزيــادة ٣٠املــدارس االبتدائيــة و 
  .عدد النساء اللوايت يتلقني التدريب يف اخلارج وحمليا

  .املساواة يف الوصول إىل الرعاية الصحية وختطيط األسرة: ١٢املادة  - ٢٧٠
عـة لـوزارة الـصحة ورعايـة األسـرة األنـشطة التاليـة           تنفذ إدارة اخلـدمات الـصحية التاب       - ٢٧١

  :ملكافحة العنف ضد املرأة
 تعمل ستة مراكز للخدمات الشاملة للحاالت املتأزمة يف مستـشفيات كليـات الطـب               - ٢٧٢

وتـشمل اخلـدمات املـوفرة عـن        . يف ست حمافظات على توفري اخلدمات للنـساء ضـحايا العنـف           
يح للـضحايا، واملعاجلـة الطبيـة، والـدعم النفـساين، والـدعم             طريق هذه املراكز االستقبال الصح    

وإىل جانب هـذه األنـشطة، وضـعت املديريـة العامـة       .  القانوين، والدعم بإعادة التأهيل    -الطيب  
للخــدمات الــصحية دلــيال تــدريبيا بلغــة البــنغال للممرضــات وباللغــة اإلنكليزيــة لألطبــاء بــشأن  

 طبيبـا وطبيبـة ، يف       ١٩٢ ممرضـة و     ١٩٠ وقـد تلقـت      .إدارة حاالت ضحايا العنف ضـد املـرأة       
تـدريبا لـستة أيـام       اجملموع، من خمتلف مستشفيات احملافظات واجملمعات الصحية يف املقاطعات        

  . يف هذا اجملال
ــصحية    - ٢٧٣ ــة للخــدمات ال ــة العام ــضطلع املديري ــشفيات يف احملافظــات   ( وت ــة مست يف أربع

وذلـك بـالتركيز    “ بادرة املستـشفيات املراعيـة للمـرأة      مب”) وثالثة جممعات صحية يف املقاطعات    
وتـشمل العنايـة   (بصورة خاصة على نوعية العناية، والعناية بصحة األم والطفل يف وقت واحد        

، ودعـم ضـحايا العنـف ضـد املـرأة،           )حباالت الوالدة الطارئة إىل جانب العنايـة باملواليـد اجلـدد          
وقـد أُوفـد طبيبـان      . فري اخلـدمات وإدارة املستـشفيات     وكفالة املساواة يف معاملة اجلنسني يف تو      

. وســت ممرضــات مــن كــل مــن هــذه املستــشفيات الــسبعة يف دورات تــدريب ملــدة ســتة أيــام   
وحفاظا على خصوصية ضحايا العنف ضد املـرأة، ُخصـصت غـرف مـستقلة مـزودة باملعـدات              

  .الالزمة يف هذه املرافق السبعة لفحص الضحايا
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 بالقيـام بـسرعة بإصـدار شـهادات         ٢٠٠٢سـبتمرب   /ة أمـرا يف أيلـول      وأصدرت احلكوم  - ٢٧٤
بعـد إجـراء الفحـوص      ) االغتصاب، واحلرق باحلمض الكيميائي، والعنف    (طبية للنساء ضحايا    

. الطبية هلن وإرسال نـسخة مـن التقريـر إىل املـدير اإلداري للمنطقـة وإىل أقـرب خمفـر للـشرطة                 
  .اح املدينتب اجلّروجيري تنفيذ هذا األمر ورصده من قبل مك

برنــامج إيــصال نــشئت شــبكة للخــدمات الــصحية لألمهــات واألطفــال عــن طريــق  أُُ و- ٢٧٥
 وتعمـل هـذه الـشبكة علـى تنفيـذ        برنـامج الـصحة األسـرية احلـضرية       كـذلك    و اخلدمات الريفية 

  . برنامج تغذوي خاص
عهــد الــوطين امل، دّرب ٢٠٠٨يونيــه / إىل حزيــران٢٠٠٣يوليــه / ويف الفتــرة مــن متــوز- ٢٧٦

:  العــدد التــايل مــن النــساء علــى تــوفري اخلــدمات الــصحيةللبحــث والتــدريب يف جمــال الــسكان
 يف القبالـة ويف تركيــب أجهــزة منــع احلمــل  ، مـن موظفــات الرعايــة األســرية الزائــرات ٤ ٨٠٩

 مـن موظفـات الرعايـة األسـرية         ١ ٢٠٠الرمحية، ويف معاجلة االلتهابات ويف تقدمي املشورة؛ و         
 مــن موظفــات الرعايــة األســرية ٥ ٠٠٠ساعدات؛ ودورات تدريبيــة لتجديــد املعلومــات لـــ املــ

 مـن املـساعدات   ٦ ٠٠٠ من موظفـات الرعايـة األسـرية املـساعدات و         ٢٢ ٠٠٠الزائرات، و   
  . الصحيات

ات احملليـة   عـ  امـرأة لتـوفري التغذيـة للمجتم       ٢٣ ٢٤٦ وقد عّين برنـامج التغذيـة الـوطين          - ٢٧٧
ــة؛ كمــا دّرب حــوايل    امــرأ٢ ٢٤٣ و ــة اجملتمعي  مــن الفقــريات ٢٥ ٠٠٠ة كمنظمــات للتغذي

لن مـن الـدخل، ويف متكينـهن ويف احلـد           ية مما يـؤثر فيمـا حيـصّ       املعدمات يف إعداد األطعمة املغذّ    
 طفال دون سـن الثانيـة مـن         ١ ٧٨٨ ٧٩٣ من املديريات، و     ١٠٩ويشمل الربنامج   . من الفقر 
 ١ ٤٢٠ ٣٧٤  من األمهات املرضـعات، و     ٢٢٣ ٤٠٥، و    امرأة حامالً  ٣٠٠ ١٩٦العمر، و   

  . من النساء املتزوجات حديثا١٥٩ ٢٠٠من املراهقات، و 
ف وحدة املعلومات والتثقيف واحلفز التابعة لإلدارة العامة لتخطـيط األسـرة يف             وظِّ وتُ - ٢٧٨

فـا،   موظ ٤٩ ١١٢مـن جممـوع     )  يف املائـة   ٦٤( امـرأة    ٣١ ١٨٢وزارة الصحة ورعاية األسرة     
 والوظائف احملتفظ هبا للمرأة تـشمل موظفـات       . تشمل املسؤولني واملوظفني والعاملني امليدانيني    

ــساعدات  ــات،     لمـ ــشرفات الطبيـ ــرات، واملـ ــرة الزائـ ــة األسـ ــات رعايـ ــرة، وموظفـ ــة األسـ رعايـ
واملمرضات، والقابالت، واملعتنيـات باألطفـال، واملـدربات اخلاصـات، واملـدربات امليـدانيات،              

ــا ــرة،     واملوظفـ ــؤون األسـ ــات شـ ــساعدات موظفـ ــات، ومـ ــساعدات املمرضـ ــات، ومـ ت الطبيـ
  .ومديرات املنازل
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 وتشمل املنجزات األخرى خفض الفجوات يف احلالة التغذوية بـني اإلنـاث والـذكور               - ٢٧٩
من األطفـال؛ وبـدء فرقـة العمـل املعنيـة باجلنـسانية واملـساواة واالسـتماع إىل اآلراء يف برنـامج                      

  .تغذية والسكان، وتقليص الفجوة يف العمر املتوقع بني النساء والرجالقطاع الصحة وال
  .احلقوق املتساوية يف املنافع االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة  - ٢٨٠
 أصــبحت فرصــة حــصول املــرأة علــى القــروض املــصرفية وعلــى الــدعم مــن مؤســسة    - ٢٨١

  . املشاريع الصغرية واملتوسطة أكرب من السابق
 ٢٠٠٦شمل املنجــزات امللحوظــة الــسياسة الوطنيــة للتوظيــف يف اخلــارج لعــام        وتــ- ٢٨٢

 فريـق رصـد ملـسائل    ١٥ الذي شـكّلت حكومـة بـنغالديش مبوجبـه     ٢٠٠٦وقانون العمل لعام    
األجــر املتــساوي عــن العمــل املتــساوي، وزيــادة اســتحقاقات األمومــة وعــدد األســرَّة، وتنفيــذ   

  . واخلاصقانون العمل يف كل من القطاع العام 
  .القضاء على التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية: ١٤املادة  - ٢٨٣
 نفــذت وزارة التعلــيم االبتــدائي واجلمــاهريي محلــة ضــخمة لتوظيــف املعلمــات يف        - ٢٨٤

 هـذا تـأثريا إجيابيـا      وأحـدثَ  .املدارس االبتدائية يف كل أرجاء البلد، وخاصة يف املنـاطق الريفيـة           
  . الريفيةعلى عمالة املرأة

ل علـى صـعيد ثنـائي ومتعـدد األطـراف وذاتيـا تنميـة املـرأة                 مـوَّ  وتدعم عدة مـشاريع تُ     - ٢٨٥
الريفية عن طريق بناء التعاونيات الريفيـة، وبنـاء القـدرات، والتعلـيم؛ والعمـل مـن أجـل صـحة            

  . املرأة وحقوقها يف الصحة واملاء والنظافة الصحية
  

  اجلزء الرابع  -دال   
  .املساواة أمام القانون ويف املسائل املدنية: ١٥ة املاد - ٢٨٦
 أصبح إلزاميا حتديد اسم األم إىل جانب اسم األب يف كل الوثائق الرمسيـة ويف منـاذج          - ٢٨٧

وتعمل احلكومة على وضع اللمـسات األخـرية علـى مـشروع قـانون العنـف                . تسجيل الناخبني 
  .٢٠٠٩لعام ) املنع واحلماية(املرتيل 
  .املساواة يف الزواج ويف القانون األسري: ١٦ة املاد - ٢٨٨
كمـا أن سـحب     .  َسن قانون للحد من زواج األطفال هو قيد النظر احلـايل للحكومـة             - ٢٨٩

  .هو قيد النظر من جانب احلكومة) ج) (١ (١٦التحفظ على املادة 
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  العراقيل املتبقية والناشئة والتدابري املتوخاة  - ٣  
 تقــدما كــبريا يف حتقيــق متكــني املــرأة يف عــدد مــن اجملــاالت     لقــد أحــرزت بــنغالديش - ٢٩٠

ــة      يــشمل التعلــيم، والــصحة والتغذيــة، واملــشاركة يف قــوة العمــل، واخلــدمات العامــة، والعملي
غري أنه ال تزال هناك بعض التحـديات تواجـه حتقيـق اهلـدف املنـشود للمـساواة بـني                    . السياسية

  .اجلنسني وتعميم اجلنسانية
مور اجلوهرية التنفيذ الفعال الستراتيجيات التـدخل املالئمـة إلحـداث التغـيري              ومن األ  - ٢٩١

وهذا يتطلب زيـادة املـشاركة االقتـصادية مـن املـرأة وتـضييق              . املنشود يف الوجه األنثوي للفقر    
للمــرأة ومــن شــأن تيــسري فــرص  . الفجــوة بــني الــذكور واإلنــاث يف املــشاركة يف قــوة العمــل  

 العمالــة أن يــستلزم حــصوهلا علــى ملكيــة األراضــي وســيطرهتا علــى  يفمــساوية لفــرص الرجــل
ومــع أن خفــض معــدل وفيــات النفــاس هــو إجنــاز . املــوارد واألصــول املنتجــة ووســائل اإلنتــاج

إجيــايب إال أن اخلــدمات الــصحية حتتــاج إىل مزيــد مــن التحــسني لكفالــة حــق املــرأة يف العنايــة    
صول علـى مرافـق النظافـة الـصحية املالئمـة، وعلـى             ومثـة جمـال لتحـسني احلـ       . بالصحة التناسلية 

ورغـم أن التحـاق الفتيـات بـالتعليم         . اإلمدادات الكافية من امليـاه وعلـى ميـاه الـشرب املأمونـة            
االبتــدائي والثــانوي مــع اخنفــاض معــدالت التــسيب أمــر مــشجع، إال أن ممــا لــه أمهيتــه تــشجيع 

 بصورة خاصـة علـى التـدريب املهـين والتعلـيم            التلميذات على متابعة التعليم العايل مع التشديد      
ومـــن األمـــور احلتميـــة أن تـــنعكس حقـــوق املـــرأة يف وضـــع وتنفيـــذ الـــسياسة  . الـــتقين العـــايل

  .االقتصادية والسياسة التجارية والسياسة النقدية والسياسة املالية إخل
ة يف عمليـة   ولدى كفالة التمكني الـسياسي للمـرأة، تكتـسي املـشاركة املتزايـدة للمـرأ          - ٢٩٢

  . صنع القرار يف مجيع اجملاالت وزيادة متثيلها يف األحزاب السياسية أمهية كبرية
 وللميزنة املـستجيبة لـشواغل اجلنـسني، علـى أسـاس البيانـات املفـصلة حـسب اجلـنس                    - ٢٩٣

ويتطلــب ذلــك . والتخـصيص الفعــال للمــوارد أمهيــة حامســة يف حتقيــق الــتمكني الكامــل للمــرأة 
فرة لتعزيــز قــدرات النظــام الــوطين والــوزارات علــى توريــد البيانــات املفــصلة    إجــراءات متــضا

وحيتاج ُحسن اإلدارة إىل أن يكون مراعيا للجنسني عـن طريـق            . حسب اجلنس واإلبالغ عنها   
وميكن املضي يف توسيع سياسـات احلمايـة   . إصالحات يف اآللية املؤسسية والتدريب املستفيض  

زيـد مـن قـدراهتا      يمن تعرض املرأة للمخاطر وملـواطن الـضعف و        ذلك  ص  قلّياالجتماعية حبيث   
  .على محاية نفسها من املخاطر وفقدان الدخل وما شاكل ذلك

 ويلزم ملنع العنف ضد املـرأة أن يكـون إنفـاذ القـانون والتنفيـذ الـصحيح للقـوانني مـن                      - ٢٩٤
العنـف علـى سـبل    ومن اجلوهري أن حتصل ضحايا   . خالل نظام يراعي أو آلية تراعي اجلنسني      

  . االنتصاف القانوين الصحيحة وأن ييسر هلن الوصول إىل العدالة
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  :التحديات الناشئة    
 من التحديات البـارزة واحلامسـة األمهيـة مـا يترتـب علـى تغـري املنـاخ العـاملي مـن آثـار                         - ٢٩٥

اران األخــريان، ســدر وآيــال، اضــطرابا هــائال يف حيــاة وأســباب   صوقــد ســّبب اإلعــ . عكــسية
. يشة عدد ضخم من الناس، مبن فيهم النساء واألطفال، يف املناطق الساحلية مـن بـنغالديش                مع

 وأن تـسفر عـن موجـات مـن الالجـئني             وشـدةً  ويتوقع أن تتزايد هذه الكوارث الطبيعيـة تـواتراً        
وبـصورة عامـة، تؤكـد اخلـربات العامليـة والقطريـة أن             . البيئيني تكون املرأة بينهم األكثر معانـاة      

وألن املـرأة هـي الـشخص الرئيـسي         . أة أقل مناعة من الرجـل يف وجـه مثـل هـذه الكـوارث              املر
الذي يعتين باألطفال وكبار السن وبذوي اإلعاقات، فإهنا األكثر تأثرا بفقـدان املـرتل واملـأوى                

  .ولذلك فإن إعادة تأهيلها تصبح قضية رئيسية. والدخل
ــامج   - ٢٩٦ نتــه احلكومــة القــضاء علــى الفقــر     الــذي أعل“ ٢٠٢١الرؤيــا ” لقــد وضــع برن

واحلكومة ملتزمة بقوة بقضية حتقيق متكني املـرأة واملـساواة بـني            . واإلجحاف يف مقدمة أهدافه   
بـرامج خمتلفـة لتقلـيص الفجـوة بـني الرجـال            /اجلنسني ووضعت سياسـات واضـطلعت مبـشاريع       

ــساء ــربامج واملــشاريع ســيتم بنحــو منــسق مــن     . والن ــسياسات وال ــذ هــذه ال جانــب كــل  وتنفي
وسوف تتوىل جلنة تنفيذ وتقييم النهوض باملرأة الـيت ترأسـها وزيـرة             . أصحاب املصلحة املعنيني  

ــة املــرأة والطفــل الــذي ترأســه رئيــسة الــوزراء،       شــؤون املــرأة والطفــل، واجمللــس الــوطين لتنمي
م بوصفهما أعلى سلطة، برصد التنفيـذ بـصورة منتظمـة وتـوفري املبـادئ التوجيهيـة جلعـل النظـا                    

  . واآللية أكثر فعالية
 وكجــزء مــن مبــادرة بــنغالديش الرقميــة الــيت أطلقتــها احلكومــة، أُدجمــت تكنولوجيــا    - ٢٩٧

ويف هـذا اخلـصوص، فـإن موقـع وزارة شـؤون      . املعلومات واالتصال يف جهود النهوض بـاملرأة      
 أمـور مثـل   املرأة والطفل يف الشبكة العاملية يوفر للمواطنني سبل احلـصول علـى املعلومـات عـن         

الرؤيــا، واملهمــة، وختــصيص األعمــال، والقــوانني، والــسياسات، واالســتراتيجيات، واخلطــط،   
ويف طريقنـا   . وباإلضافة إىل ذلك ميكن تزيل النماذج ذات الصلة من هـذا املوقـع            . وامليزانية إخل 

ــق      ــة للتوثي ــة مركــز البريمروقي ــة متــت بالفعــل أمتتــت النظــام يف مكتب ــا وجيــري حا. إىل الرقمي لي
االتــصال اإللكتــروين املباشــر عــن طريــق اإلنترنــت مــع موظفــات شــؤون املــرأة يف املقاطعــات    

ــر التــدريب علــى اســتعمال احلاســوب لكــل املــوظفني    . واملــديريات وســوف يكــون  . وقــد وف
لوكاليت وزارة شؤون املرأة والطفل ومها إدارة شؤون املـرأة ومؤسـسة جاتيـا مـوهيال شانـستا،                  

وســوف يــتم قريبــا أيــضا البــدء . ى الــشبكة العامليــة يف املــستقبل القريــبموقــع لكــل منــهما علــ
كمـا سـيتم إنـشاء تـسهيالت للتجـارة اإللكترونيـة بغيـة              . بالعمل بنظام لدفع الرسوم إلكترونيـا     

  .دعم صاحبات املشاريع
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 وســـوف تكـــون جهـــود التخطـــيط اجلاريـــة أثنـــاء إعـــداد اخلطـــة اخلمـــسية الـــسادسة  - ٢٩٨
ة حنــو خفــض احلرمــان االقتــصادي مــن حيــث عــدم كفايــة الفــرص   موجهــ) ٢٠١٥-٢٠١١(

ــرأة         ــل امل ــشاركة ومتثي ــة م ــدم كفاي ــتقرار؛ وع ــدم االس ــار وع ــضعف واألخط ــدرات؛ وال . والق
وسوف تركز احلكومـة علـى إجيـاد املزيـد مـن الوظـائف عـن طريـق إجـراءات لتحـسني فـرص                        

د النـساء باملهـارات عـن طريـق     وسوف يـتم تزويـ  . العمالة واألجور للمرأة العاملة خارج مرتهلا   
كمـا  . إنشاء مرافق للتدريب املهين للمرأة وخاصة من أجل الـصناعات ذات التقنيـات املتقدمـة            

 لألطفـال   سيتم إجياد بيئة عمل متكينية يف مكان العمل عن طريق إنشاء مراكز للرعاية النهاريـة              
  .رمسيوتوفري ظروف عمل مأمونة وكرمية سواء يف القطاع الرمسي وغري ال

 وسوف تواصل احلكومة توفري التدريب ملزاوالت األعمال التجاريـة اجلـدد مـن أجـل                - ٢٩٩
ب الــضمان وســوف يــستمر أيــضا تــوفري املعاملــة التفــضيلية مــن حيــث تطلّــ   . تطــوير أعمــاهلن

ــدة علــى القــروض املــصرفية     ــشأ وحــدات جلمــع   . اإلضــايف ومــن حيــث ســعر الفائ وســوف ُتن
جــاء البلــد لتزويــد مــزاوالت األعمــال التجاريــة مبعلومــات عــن   املعلومــات ونــشرها يف كــل أر

األسواق، وإجـراءات تكـوين الـشركات، واحلـصول علـى القـروض املـصرفية، ومـصادر تـوافر                
ــوجي  ــدعم التكنول ــصنعها أو     . املعــدات وال ــيت ت ــشجيع املنتجــات ال ــادرات لت كمــا أُطلقــت مب

عــن طريـق عرضــها علـى اإلنترنــت ممــا   تنتجهـا النــساء يف القـرى النائيــة علـى املــستوى الـشعيب     
  . ل فرص وصول املرأة إىل األسواق عن طريق الشبكات اإللكترونيةيسّه
 ولتدابري احلماية االجتماعية دور هام تؤديه يف خفض ضعف املـرأة وتعرضـها للخطـر                 - ٣٠٠

وسوف تتم محاية املرأة من كـل أشـكال   . من أجل النهوض بالنمو االقتصادي واحلد من الفقر    
  . الضعف واألخطار االجتماعية

 أما اجمللس الوطين لتنمية املـرأة والطفـل الـذي ترأسـه رئيـسة الـوزراء فـسوف يـشرف                     - ٣٠١
 اخلمسية بطريقة أكثر فعاليـة عـن   طسادسة اخلط على جهود النهوض باملرأة املتصلة بأنشطة يف   

لتنـسيق إلدمـاج املـرأة    وسوف يزداد تعزيز آلية جهات ا. طريق توفري التوجيه والدعم بالسياسة 
ــادة تنــسيق ورصــد تنفيــذ    سائل مبــ  مــا يتــصليف عمليــة التنميــة جلعلــها تتــوىل دورا فعــاال يف قي

سياسات وبرامج ومشاريع ، بتوجيه من اجمللـس الـوطين لتنميـة املـرأة              من  املساواة بني اجلنسني    
  . والطفل
ــات الــيت جيمع    - ٣٠٢ ــسانية يف البيان ــتم إدمــاج مــسائل اجلن ــا النظــام اإلحــصائي   وســوف ي ه

غ يف شـكل    بلّـ وهذه البيانـات سـوف تُ     . الوطين واليت تتولد من خالل النظام اإلداري للوزارات       
مفــصل حــسب اجلــنس لتحــسني حتليــل الــسياسة العامــة، وتــصميم الــربامج واملــشاريع، ورصــد 

  . التأثري
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  تأثري التدابري املتخذة  - ٤  
دابري املتخذة وحيلل االجتاه والتقـدم احملـرز علـى مـر             يتناول هذا القسم الفرعي تأثري الت      - ٣٠٣

.  على التمييز ضد املرأة وكفالة متتع املرأة الكامل مبـا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان             ءالزمن يف القضا  
وينعكس التأثري الواسع للجهود الدائبة اليت تبذهلا احلكومة يف املرحلـة الثانيـة مـن االسـتراتيجية                 

الفقــر الــيت أُعــدت ملعاجلــة شــواغل املــساواة بــني اجلنــسني وتعمــيم الوطنيــة للتعجيــل باحلــد مــن 
وباإلضافة إىل ذلك، أصبحت عملية التخطيط الـوطين مراعيـة للجنـسني عـن طريـق           . اجلنسانية

  . التخطيط املستجيب للشواغل اجلنسانية وامليزنة املستجيبة للجنسانية
  

  التمكني االجتماعي    
 يف التعليم يف املدارس االبتدائية والثانوية؛ توسيع برنـامج          استمرار التكافؤ بني اجلنسني     •  

  .اإلعانات؛ زيادة التغطية عن طريق املدارس اليت تشغلها املنظمات غري احلكومية
حتــسن معــدالت وفيــات النفــاس والرضــع؛ تــضييق الفجــوات يف احلالــة التغذويــة بــني      •  

ملراعية للمرأة؛ ارتفـاع العمـر      الذكور واإلناث من األطفال؛ ازدياد عدد املستشفيات ا       
  .املتوقع للمرأة؛ التنفيذ الناجح لربامج حتصني األطفال واحلوامل

توســيع بــرامج شــبكة األمــان االجتماعيــة لتــشمل األرامــل واحلوامــل، ولــدعم النــساء     •  
  .املعدمات اللوايت يعشن يف فقر مدقع

ــة        •   ــل اخلدم ــة مث ــساء يف املهــن غــري التقليدي ــاد عــدد الن ــادة  ازدي ــة، والقــضاء، وقي املدني
  .الطائرات املدنية، واملهندسات، والشرطة، والقوات املسلحة إخل

  
  التمكني االقتصادي    

 الذي يكفل األجـر املتـساوي عـن العمـل املتـساوي، ازديـاد             ٢٠٠٦قانون العمل لعام      •  
ام استحقاقات األمومة، ازدياد عدد دور احلضانة لألمهات العامالت يف القطـاعني العـ            

  .واخلاص، واجلرب ضد التحرش واملضايقة يف مكان العمل
 اليت تنص على ازدياد فرص اهلجـرة        ٢٠٠٦السياسة الوطنية للتوظيف يف اخلارج لعام         •  

  املأمونة للعامالت
سياسـة املــشاريع الــصغرية واملتوســطة، والــسياسة الــصناعية، وختــصيص شــباك مــستقل    •  

مويـــل لـــدعم املـــشاريع واألعمـــال التجاريـــة  للمـــرأة يف املـــصارف حلـــصوهلا علـــى الت
  .النسائية
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  ميزانية مفصلة حسب اجلنس ومستجيبة لشواغل اجلنسني  •  
  التمكني القانوين    

 الذي سّنه الربملان والذي مينح املـرأة البنغالديـشية احلـق يف             ٢٠٠٩ة لعام   نسيقانون اجل   •  
  .نقل جنسيتها إىل أطفاهلا

 وتأسـيس جلنـة حقـوق اإلنـسان         ٢٠٠٩ن الوطنيـة لعـام      َسن قانون جلنة حقوق اإلنسا      •  
  .اليت تضم يف عضويتها امرأة واحدة على األقل

 وتأسـيس جلنـة اإلعـالم الـيت         ٢٠٠٩علومات لعـام    املَسن قانون احلق يف احلصول على         •  
  .تضم امرأة واحدة يف عضويتها

الـسياسية مبـا    الذي يقتـضي أن حتـتفظ األحـزاب        ٢٠٠٨َسن قانون متثيل الشعب لعام        •  
  . يف املائة يف مناصب كل جلاهنا للمرأة٣٣ال يقل عن 

 تسجيل األطفال يف املدارس االبتدائية، ويف بطاقـات    عندتسجيل امسي الوالدة والوالد       •  
  اهلوية الوطنية، والشهادات، وجوازات السفر إخل

  واملديريةجلان تنسيق إلدماج املرأة يف عملية التنمية على مستويات املقاطعة   •  
  

  التمكني السياسي    
ــة        •   ــا أن ســـت وزارات هامـ ــوزراء كمـ ــسة الـ ــة يف شـــخص رئيـ ــرأس احلكومـ ــرأة تـ املـ

  نساء أسهاتر
 طوساملرأة يف الربملان تعمل زعيمة للمعارضة، ونائبا لرئيس جملس النواب، وحاملة للـ              •  

  احلزيب وترأس اللجان الدائمة وتشترك يف عضويتها
   يف اجملالس البلدية يف املديرياتاءسؤشغل مناصب نواب الر امرأة ل٤٧٥انتخاب   •  
 من األحزاب السياسية أن حتـتفظ مبـا ال يقـل            ٢٠٠٨يقتضي قانون متثيل الشعب لعام        •  

   يف املائة من املناصب يف كل جلنة للمرأة٣٣عن نسبة 
  االحتفاظ بثلث املناصب يف اجملالس البلدية ويف البلديات للمرأة  •  
  ظ بثالثة مقاعد يف اجملالس القروية لثالث نساء ينتخنب لشغلها بطريقة مباشرةاالحتفا  •  
  ٤٥ إىل ٣٠ازدياد عدد املقاعد احملتفظ هبا للمرأة يف الربملان من   •  
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  العنف ضد املرأة    
 يف مرحلـة وضـع اللمـسات        ٢٠٠٩لعـام   ) املنع واحلماية (مشروع قانون العنف املرتيل       •  

  سنه قانوناخرية عليه وسوف يتم األ
جلنة تنسيق مشتركة بني الوزارات ملنـع العنـف ضـد املـرأة؛ خليـة مركزيـة ملنـع العنـف               •  

ضد املرأة والطفل يف وزارة شؤون املـرأة والطفـل؛ جلـان ملنـع العنـف ضـد املـرأة علـى                      
مستوى املقاطعـات برئاسـة نائـب رئـيس املقاطعـة؛ وعلـى مـستوى املـديريات برئاسـة                   

   وعلى مستوى القرىاملسؤول عن املديرية
  

  فئات خمتلفة من النساء  - ٥  
 يتناول هذا القسم الفرعـي تنفيـذ االتفاقيـة فيمـا يتعلـق بالفئـات املختلفـة مـن النـساء،                      - ٣٠٤
  . سيما النساء املعرضات ألشكال متعددة من التمييز وال

األصـليني،   من النـساء املنتميـات إىل طائفـة الـسكان             وتشمل هذه اجملموعات املختلفةَ    - ٣٠٥
ــات      ــا األخــرى، وذوات اإلعاق ــة اجتماعي ــات احملروم ــة، والفئ ــات الديني ــتم  . واألقلي وســوف ي

وقـد التزمـت احلكومـة بـأن        . القضاء على كل أشكال التمييز ضد الفئـات املـستبعدة اجتماعيـا           
بـذل املزيـد مـن اجلهـود حنـو      ُي وسـوف  يـل تـراكتس للـسالم   هاتفاق شـيتاغونغ  تنفذ بالكامل  

كمـا أن أنـشطة جلنـة األراضـي سـوف       . ناطق املتخلفة الـيت يقطنـها الـسكان األصـليون         تنمية امل 
كما أن جهـودا سـوف ُتبـذل لتحقيـق التعـايش            . تكون فعالة لتسوية املنازعات بشأن األراضي     

السلمي بني السكان األصليني يف املناطق اجلبلية واملستوطنني عن طريق حفظ حقوق الـسكان               
وف يــتم اســتنباط طــرق ووســائل حلمايــة حقــوق الــسكان األصــليني  وســ. األصــليني ومحايتــها

وجيـري  عتـرف بـصورة دسـتورية بالـسكان األصـليني           ُيوسـوف   . للمنطقة السهلية يف أراضـيهم    
  .احلفاظ على تراثهم الثقايف ومحايته

 إن احلكومة ملتزمة بأن تكفل بتدابري خاصة وفـق األحكـام الدسـتورية أن يكـون مـن            - ٣٠٦
ئــات املهمــشة والعرقيــة احلــصول علــى فرصــة مــساوية لفرصــة اآلخــرين يف كــل  حــق مجيــع الف

م بـرامج خاصـة للتعلـيم وللتـدريب علـى           صّموسـوف تُـ   . جماالت احليـاة يف الدولـة ويف اجملتمـع        
ــات       ــع إعان ــى االئتمــان م ــسويقها وللحــصول عل ــارات ميكــن ت ــيم(مه ونظــام حــصص  ) للتعل

 متكينيـة لتنويـع احلـرف هلـذه الفئـات البائـسة بغيـة        تخذ تدابري إلجياد بيئة   وسوف تُ ). للوظائف(
  .حتسني فرصهم لتحصيل دخل

 ولــدى وزارة الــشؤون االجتماعيــة ووكاالهتــا مبــادرات إمنائيــة خمتلفــة لــدعم الفتيــات  - ٣٠٧
  .والنساء ذوات اإلعاقات
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 وسوف يتم تشجيع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكوميـة علـى الـشروع يف حركـة                 - ٣٠٨
  .فية إلدماج اجملموعات املستثناة يف صلب اجملتمع وملكافحة اضطهاد األقلياتثقا

  .٢٠٠٠ وسوف تصاغ قواعد وأنظمة لتنفيذ قانون بنغالديش لرعاية اإلعاقات لعام - ٣٠٩
 وذكرت املرحلة الثانية من االستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلـد مـن الفقـر أن مـسائل                 - ٣١٠

وسـوف  .  تعاجل بوصفها قضايا إنسانية وقضايا إمنائية يف وقت واحـد          اإلعاقة واجلنسانية سوف  
تتخذ تدابري لكفالة اإلسكان الصحيح لذوي اإلعاقات وتيـسري سـبل وصـوهلم إىل كـل املرافـق        

وســيوفر للنــساء اللــوايت يعــانني مــن إعاقــات شــديدة اإلســكان يف مالجــئ كمــا أهنــن    . املاديــة
  .انمال اسُيمنحن األفضلية مبوجب تدابري شبكة

  
  التغيريات األساسية يف النهج السياسي والقانوين  - ٦  

 بوسع املرأة أن تشترك بصورة مباشرة يف كل االنتخابات على الصعيد الوطين وعلـى               - ٣١١
 إنــصاف، علــى حكــم وحيتــوي دســتور بــنغالديش، بوصـف ذلــك تــدبريَ . صـعيد احلكــم احمللــي 

ويف . كومـة الوطنيـة وصـعيد احلكومـة احملليـة         ينص على حصة للمرأة يف التمثيل على صعيد احل        
 مقعــدا وجيــري ٤٥ إىل ٣٠ زيــد عــدد املقاعــد احملــتفظ هبــا للمــرأة يف الربملــان مــن ٢٠٠٦عــام 

ويف . انتخاب املرشحات هلذه املقاعد من جانـب أعـضاء الربملـان الـذين يـشغلون مقاعـد عامـة                  
حلكومـة احملليـة للمـرأة الـيت        ، جـرى االحتفـاظ بثلـث مقاعـد اجملـالس واللجـان يف ا              ١٩٩٧عام  

وقد أصبح هذا معلما يف طريق مـشاركة املـرأة          . سيجري انتخاهبا باالقتراع املباشر من الشعب     
  . يف عملية التمكني السياسي

 ويف املرتبة الثانية من اهليئات احمللية املنتخبة، يكون لـرئيس اهليئـة البلديـة يف املـديريات                  - ٣١٢
 امـرأة كنـواب لرؤسـاء    ٤٧٥وبناء على ذلك، مت انتخاب   . ا امرأة كون أحدمه ينائبان جيب أن    

 امــرأة تنافــسن عليهــا أثنــاء االنتخابــات الــيت جــرت يف كــانون  ١ ٩٣٦هــذه اهليئــات مــن بــني 
  .٢٠٠٩يناير /الثاين
ــاين    وقــد عّي- ٣١٣ ــة حــديثا يف كــانون الث ــاير /نــت احلكومــة املنتخب  والــيت ترأســها  ٢٠٠٩ين

مـسؤوالت عـن   ) زيـريت دولـة  ووثـالث وزيـرات   (ء يف جملس الـوزراء   نسارئيسة الوزراء مخسَ 
مناصب رئيسية مثل الزراعة، والشؤون الداخلية، والشؤون اخلارجية، وشؤون املرأة والطفـل،            

وألول ). هي رئيسة وزراء سـابقة    (وتتزعم املعارضة يف الربملان امرأة أيضا       . والعمل والتوظيف 
 أخـرى  نـت امـرأةٌ    رئـيس جملـس النـواب يف الربملـان كمـا ُعيّ            نت امرأة يف منصب نائـب     مرة، ُعيِّ 
  . للجنة الربملانية الدائمة املعنية بوزارة شؤون املرأة والطفل يف الربملان رئيسةًعضٌو



 

78 10-28849 
 

CEDAW/C/BGD/6-7

ــة إذ     - ٣١٤ ــادة علــى عــدد الناخبــات اللــوايت اشــتركن يف االنتخابــات املتتالي أنَّ  وطــرأت زي
  . ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٤٨,٢ئة مقابل نسبة  يف املا٥٠,٨٧بلغت  ٢٠٠٨نسبتهن يف عام 

 مـن املـادة   ٢، يف الفقـرة  ٢٠٠٨لعام ) ملدنا اتجمالس بلدي(وينص قانون احلكم احمللي    - ٣١٥
  .  مدينة ثلث جمموع وظائف عضوية اجمللس للمرأةة منه على أن خيصص يف كل جملس بلدي٥

 ١  يف الفقـرة   ٢٠٠٨لعـام   ) طعـات لبلـديات عواصـم املقا    ( وينص قانون احلكم احمللـي       - ٣١٦
 ثلـث جممـوع وظـائف العـضوية يف          عاصـمة مقاطعـة    منه علـى أن خيـصص يف كـل           ٧من املادة   

  .لس البلدي للمرأةاجمل
لتقرير قـانون   بـا ولة  املـشم  ومن بـني القـوانني اجلديـدة الـيت بـدأ األخـذ هبـا أثنـاء الفتـرة                     - ٣١٧

 حبيـث ميـنح     ١٩٥١ من قانون اجلنسية لعـام       ٥ ، والذي عّدل املادة   ٢٠٠٩لعام  املعدَّل  اجلنسية  
  .املرأة البنغالديشية احلق يف نقل جنسيتها إىل أطفاهلا

 علــى األجــر املتــساوي عــن العمــل   ٢٠٠٦ ويــنص قــانون العمــل يف بــنغالديش لعــام   - ٣١٨
املتساوي، وعلـى تـوفري بيئـة عمـل مالئمـة للمـرأة، وعلـى مـنح إجـازة أمومـة، وعلـى اجلـرب يف                

  .حرش واملضايقة يف مكان العمل، إخلحاالت الت
  . ويقترب العمل على مشروع قانون جديد بشأن العنف األسري من االنتهاء- ٣١٩

  
  الربوتوكول االختياري  - ٧  

  .  إن سحب اإلعالن املتعلق بالربوتوكول االختياري هو قيد النظر الفعلي للحكومة- ٣٢٠
  

  تعراض اليت عقدهتا األمم املتحدةنتائج املؤمترات واجتماعات القمة واالس  - ٨  
 مثّلت وزيرة الدولة لـوزارة شـؤون املـرأة والطفـل بـنغالديش يف االجتمـاع احلكـومي                   - ٣٢١

الدويل الرفيع املستوى ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ الذي نظمته جلنـة األمـم املتحـدة االقتـصادية                 
ــد يف     ــانكوك، بتايلن ــادئ يف ب ــة آلســيا واحملــيط اهل ــن  واالجتماعي ــرة م ــشرين ١٨ إىل ١٦ الفت  ت

  . عاما١٥ الستعراض نتائج منهاج عمل بيجني بعد ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
 وتستعرض احلكومة حاليا املـذكرة املفاهيميـة املتعلقـة مبـشروع التوصـية العامـة بـشأن                  - ٣٢٢

النساء املتقدمات بالـسن ومحايـة مـا هلـن مـن حقـوق اإلنـسان، وفـق مـا مت مناقـشته يف الـدورة                          
ــةلرابعــة واألربعــني للجنــة ا . ٢٠٠٩أغــسطس /القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف آب  ب  املعني

  . وبعثت وزارة اخلارجية بالفعل مذكرة إىل وزارة شؤون املرأة والطفل يف هذا اخلصوص
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  منهاج عمل بيجني  - ألف   
ا يف ذلـك   يتناول هذا اجلزء الفرعي التدابري اليت اُتخذت لتنفيذ منهاج عمـل بـيجني مبـ     - ٣٢٣

 بــشأن جمــاالت القلــق ١٥+ اإلجــراءات واملبــادرات األخــرى الــيت اختــذت أثنــاء فتــرة بــيجني   
  .  ألف-الرئيسية اإلثين عشر وفق ما هو مشروح يف املرفق 

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية  - باء   

ديش  فيما يتعلق بتنفيذ عناصر اجلنـسانية يف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، حققـت بـنغال                 - ٣٢٤
بالفعــل التكــافؤ بــني اجلنــسني يف التعلــيم االبتــدائي وأصــبحت املــرأة أكثــر بــروزا يف اجملــاالت     

وقد وفّر تزايد اشتراك املرأة يف األنشطة غري الزراعية فرصا متزايـدة أمامهـا للعمـل               . االقتصادية
  .بأجر وحتقيق درجة معينة من االستقالل االقتصادي

لومــات فيمــا يتعلــق بالتقــدم احملــرز باجتــاه حتقيــق املؤشــرات    ويــوفر اجلــدول التــايل مع - ٣٢٥
 النــهوض باملــساواة اجلنــسانية ومتكــني املـــرأة،     - مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيـــة    ٣للهــدف  
  .  حتسني صحة األم- من األهداف اإلمنائية لأللفية ٥ واهلدف

  :١اجلدول 
  التقدم احملرز حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

  
  املؤشرات  املرمى  فاهلد

ــاس   ــنة األســـ ســـ
١٩٩٥‐١٩٩٠  

ــنة  ســــــــــــــ
٢٠٠٥  

ــسنة  الــــــــــ
  حالة التقدم  املستهدفة

ــدف  : ٣اهلــــــــــ
ــساواة   ــز املـ تعزيـ

  بني اجلنسني

نــسبة اإلنــاث إىل الــذكور 
  يف التعليم االبتدائي 

  حتقق ٥٠:٥٠ ٥٣:٤٧ ٤٥:٥٥

  
نــسبة اإلنــاث إىل الــذكور 

  يف التعليم الثانوي
  جنقق ٠:٥٠% ٥٠:٥٠ ٣٤:٦٦

  
نــسبة النــساء إىل الرجــال   

  يف التعليم اجلامعي
  حيتاج إىل عناية ٥٠:٥٠ ٣٦:٦٤ ٢٥:٧٥

  

ــدى     ــة لـ ــو األميـ ــسبة حمـ نـ
ها لــدى اإلنــاث إىل نــسبت 

الــــذكور يف فئــــة العمــــر   
٢٤-١٥  

٤٦:٦٥ ٤٢:٦٥ 
)٢٠٠٢( 

١٠٠:

١٠٠ 

  حيتاج إىل عناية

  

ــة    ــساء يف العمالـ ــسبة النـ نـ
مدفوعة األجـر يف القطـاع     

  غري الزراعي

  حيتاج إىل رعاية %٥٠ ٢٠,٠٠ ١٩,١٠

  

  
  
  
  

إزالــة عــدم التكــافؤ بــني اجلنــسني : ٤املرمــى 
وُيفــــضل . يف التعلــــيم االبتــــدائي والثــــانوي 

 ويف كــل مــستويات التعلــيم   ٢٠٠٥حبلــول 
  ثر على األك٢٠١٥حبلول 

نـسبة التعاقـد الـيت تـشغلها     
  نساء يف الربملان الوطين

  حيتاج إىل عناية %٣٣  ١٩,٠٠ ١٢,٧٣
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  املؤشرات  املرمى  فاهلد
ــاس   ــنة األســـ ســـ

١٩٩٥‐١٩٩٠  
ــنة  ســــــــــــــ
٢٠٠٥  

ــسنة  الــــــــــ
  حالة التقدم  املستهدفة

حتسني: ٤هلدف ا
    صحة األمومة

 ٢٩٠ ٤٥٧  معدل وفيات النفاس

(٢٠٠٦) 

  حيتاج إىل عناية ١٤٣

    

نسبة الوالدات على أيـدي     
ــد    ــامالت تولي ــابالت وع ق

  ماهرات

٢٠ ٥ 

(٢٠٠٦) 

  حيتاج إىل رعاية ٥٠

   
 وكمــا يتــضح مــن اجلــدول أعــاله، فــإن بعــض املؤشــرات لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    - ٣٢٦

 وبعـضها   ٢٠١٥ التكافؤ اجلنـساين تـبني أن األهـداف سـوف تتحقـق حبلـول عـام                  املتصلة بعدم 
يــبني أن األهــداف لــن تتحقــق حبلــول ذلــك التــاريخ وأن الــبعض اآلخــر يواجــه عوائــق هيكليــة  

ويف حالة اهلدف اإلمنـائي لأللفيـة املتـصل بـصحة     . ٢٠١٥واجتماعية ثقافية متنع حتقيقه يف عام    
ومثـة حتـديات    . فة عن الركب وحتتاج إىل بذل املزيد من اجلهود        األمهات، فإن بنغالديش متخل   

عدة حتتاج إىل التصدي هلا، ومنها تعزيز الفرص عن طريق زيادة التوعيـة مـن أجـل االسـتمرار                   
بــصورة فعالــة يف تعلــيم الفتيــات إىل مــا بعــد مرحلــة املدرســة االبتدائيــة، والــضعف يف انتقــال    

 وإىل مكان العمل، واملستويات املرتفعة من بطالـة الـشابات           الفتيات إىل مرحلة التعليم اجلامعي    
وعمالتــهن املنقوصــة، وإشــراك املزيــد مــن النــساء يف األنــشطة املنتجــة املــدرة للــدخل، وتزويــد  
ــشاركة املــرأة يف املناصــب الــسياسية          ــن م ــستويات املتدنيــة م ــة ألطفــاهلن، وامل ــساء بالرعاي الن

  . لعنف ضد املرأة، وتعميم اجلنسانيةواملناصب العامة الرفيعة، واحلد من ا
  

  مسائل أخرى  - جيم   
 تستعرض احلكومة املذكرة املفاهيمية بـشأن مـشروع التوصـية العامـة املتعلقـة بالنـساء                 - ٣٢٧

املتقدمات بالسن ومحاية ما هلن من حقـوق اإلنـسان وفـق مـا متـت مناقـشته يف الـدورة الرابعـة                       
وقـد سـبق   . ٢٠٠٩أغـسطس  /التمييـز ضـد املـرأة يف آب       واألربعني للجنة املعنية بالقـضاء علـى        

  . لوزارة الشؤون اخلارجية أن وجهت رسالة يف هذا املوضوع إىل وزارة شؤون املرأة والطفل
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  املرفق ألف    
  منهاج عمل بيجني    

  املرأة والفقر  -  ١  
ُيَعــّرف الفقــر عــادة بأنــه حالــة ال تــستطيع فيهــا األســرة املعيــشية أو الــشخص حتقيــق       

ويف بـنغالديش يقـاس الفقـر بأنـه     . توى أدىن معني من الرفـاه اسـتنادا إىل معيـار حمـدد سـابق      مس
املستوى األدىن من اإلنفاق، الذي ميكـن فيـه لـشخص أن يـسد حاجاتـه األساسـية املؤلفـة مـن                      

غــري أن مــن املعتــرف بــه أن للفقــر خــصائص متعــددة األبعــاد وأن   . الغــذاء وبنــود غــري غذائيــة 
د من الفقر حتتـاج إىل أن تأخـذ يف االعتبـار كـذلك جوانـب الفقـر غـري املتـصلة                      استراتيجية احل 

  .وعالوة على ذلك فإن انتشار الفقر يتسم بالتباين عرب الفئات واملناطق. بالدخل
وهـذه األبعـاد هـي أن انتـشار         . ولفقر املـرأة ثالثـة أبعـاد جتعلـه هامـا كمـسألة مـستقلة                

بني الرجال؛ وأن فقر املرأة أشد من فقر الرجـل، وأن هنـاك             الفقر بني النساء أكثر من انتشاره       
ميالً حنو كون الفقر أكثر انتـشارا يف صـفوف النـساء، وال سـيما الفقـر املـرتبط بارتفـاع عـدد                        

ووفقـا ملـا جـاء يف املرحلـة الثانيـة مـن االسـتراتيجية الوطنيـة                 . األسر املعيـشية الـيت ترأسـها أنثـى        
الــسياسات واالســتراتيجيات والتــدابري املؤيــدة للمــرأة الفقــرية  للتعجيــل باحلــد مــن الفقــر، فــإن 

 يف املائـة مــن  ٣٥,٤إذ أن حـوايل  . املتخـذة يف املاضـي قـد أثـرت تـأثريا إجيابيــا علـى فقـر املـرأة        
 يف املائـة مـن األسـر    ٣٤,٢األسر املعيـشية الـيت ترأسـها إنـاث كانـت تعـيش يف فقـر مقارنـة بــ                  

 فــإن نــسبة األســر املعيــشية  ٢٠٠٥أمــا يف عــام . ٢٠٠٠عــام املعيــشية الــيت يرأســها ذكــور يف  
وزادت نـسبة مـشاركة املـرأة يف    .  يف املائـة ٢١,٩برئاسة إناث الـيت تعـيش يف فقـر هبطـت إىل        

 يف املائــة يف ٢٦,١ بعــد أن كانــت ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائــة يف الفتــرة ٢٩,٢قــوة العمــل إىل 
غــري أن غالبيــة النــساء . ٢٠٠٠-١٩٩٩ يف املائــة يف الفتــرة ٢٣,٩، و ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفتــرة 

 يف املائـة مـن النـساء    ٦٠يعملن بوصفهن عامالت يف األسرة غري مدفوعات األجر؛ إذ أن حنـو            
 وتعمــل حــوايل . يف املائــة مــن العــاملني الــذكور١٠العــامالت ال يــتلقني أجــرا مقارنــة حبــوايل  

النـساء يف الزراعـة قـد ازداد    وعمـل  . يف املائة من النساء يف الزراعـة بـدون أن تتلقـى أجـرا       ٦٨
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائة يف الفترة ٣٤ إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف املائة يف ٢٥من 

  
  التقدم احملرز يف احلد من الفقر    

 على انتشار الفقـر حـسب خـصائص خمتـارة لألسـرة املعيـشية تـشمل                 ٢يركز اجلدول     
قـد وجـد أن نـسبة الفقـر         و. نوع جنس الشخص الذي يرأس األسرة املعيشية واحلالـة الزوجيـة          

حــسب عــدد األشــخاص يف األســر املعيــشية الــيت ترأســها إنــاث أقــل كــثريا مــن نــسبة الفقــر يف 
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، كانـت  ٢٠٠٥وباسـتخدام احلـد األعلـى للفقـر، يف عـام      . األسر املعيـشية الـيت يرأسـها ذكـور       
نسبة الفقر حسب عـدد األشـخاص علـى أسـاس نـوع جـنس َمـن يـرأس األسـرة املعيـشية هـي                         

 يف املائـة    ٤٠,٨يف املائة حيث الرئاسة لإلناث؛ ومن ناحية أخـرى كانـت هـذه النـسبة                 ٢٩,٥
ويف املنـاطق الريفيـة، كانـت نـسبة الفقـر حـسب عـدد               . يف األسرة املعيشية اليت يرأسـها ذكـور       

 يف املائــة لألســر ٤٤,٩ يف املائــة يف األســر املعيــشية الــيت ترأســها إنــاث و  ٣١األشــخاص هــي 
 يف املائـة لألسـر   ٢٤,٤ويف املنـاطق احلـضرية، كانـت هـذه النـسبة        . أسها ذكور املعيشية اليت ير  

وحــدث اخنفــاض .  يف املائــة لألســر املعيــشية الــيت يرأســها ذكــور ٢٨,٧الــيت ترأســها إنــاث و 
 يف املائـة يف  ٨,٢ يف املائة يف األسـر املعيـشية الـيت ترأسـها إنـاث واخنفـاض بنـسبة                  ١٧,٥بنسبة  

 ٢٠٠٥ويف عـــام  . ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٠رأســـها ذكـــور أثنـــاء الفتـــرة    األســـر املعيـــشية الـــيت ي  
وباستخدام احلد األدىن للفقر، قُّدرت نـسبة الفقـر حـسب عـدد األشـخاص يف األسـر املعيـشية         

 يف املائة يف األسـر املعيـشية        ٢٥,٤ يف املائة بينما كانت هذه النسبة        ٢١,٩اليت ترأسها إناث بـ     
  .اليت يرأسها ذكور

قــر األســر املعيــشية حــسب احلالــة الزوجيــة إىل نــسبة مئويــة أدىن مــن   ويــشري انتــشار ف  
األسر املعيشية اليت تعيش يف فقر برئاسة أشـخاص غـري متـزوجني وإىل معـدالت أعلـى بالنـسبة                  

وميكـن أن يفـسر   ). أرملـة أو مطلقـة أو منفـصلة   (إىل األسر املعيشية اليت يرأسها شخص وحيد       
اص غري املتزوجني وبعدم وجود إعانـات وغـري ذلـك مـن             هذا بتدين معدل اإلعالة لدى األشخ     

  .مصادر الدخل التكميلي بالنسبة إىل األسر املعيشية اليت يرأسها شخص وحيد
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  ٢اجلدول 
  حسب خصائص خمتارة لرئيس األسرة املعيشية) تكلفة احلاجات األساسية(انتشار الفقر 

  ٢٠٠٠  ٢٠٠٥  
  حضر  ريف  ديشبنغال  حضر  ريف  بنغالديش  السنوات/املؤشرات

           استخدام خط الفقر األدىن بالنسبة املئوية 
٢٥,١٢٨,٦١٤,٦٣٤,٣٣٧,٩٢٠,٠  مستوى الفقر الوطين 

  رئيس األسرة املعيشية - أ 
٢٥,٤٢٩,٠١٤,٥٣٤,٢٣٧,٧١٩,٩  ذكر 
٢١,٩٢٣,٦١٦,٢٣٥,٤٣٩,٨٢٢,٠  أنثى
   احلالة الزوجية-ب 

٢٥,٠٢٨,٥١٤,٤٣٤,٥٣٨,٠٢٠,١  متزوج
١٧,٢١٩,٧١١,١١٩,٧٢٢,٦٨,١  غري متزوج

٢٩,٦٣٢,٣٢٠,٠٣٧,٠٤١,٦٢٢,١  مطلَّق/أرمل
  الدين - ج 

٢٤,٩٢٨,٣١٥,٠٣٥,٠٣٨,٦٢٠,٨  مسلم
٢٦,٦٣٠,٣١٠,٤٢٧,٠٣٠,٧١٠,٩  غري مسلم

     النسبة املئوية باستخدام خط الفقر األعلى 

٤٠,٠٤٣,٨٢٨,٤٤٨,٩٥٢,٣٣٥,٢  مستوى الفقر الوطين
   رئيس األسرة املعيشية- أ 

٤٠,٨٤٤,٩٢٨,٧٤٩,٠٥٢,٥٣٥,١  ذكر
٢٩,٥٣١,٠٢٤,٤٤٧,٢٥٠,٦٣٧,١  أنثى
   احلالة الزوجية-ب 

٤٠,٣٤٤,١٢٨,٤٤٩,٢٥٢,٦٣٥,٣  متزوج
٢٩,٩٣٢,٧٢٢,٨٣٠,٦٣٢,٨٢١,٢  غري متزوج

٣٩,٢٤٢,٠٢٨,٩٥٠,٩٥٤,٧٣٨,٥  مطلّق/أرمل
   الدين- ج 

٣٩,٢٤٢,٩٢٨,٧٤٩,٦٥٣,٠٣٦,٠  مسلم
٤٥,٧٥٠,٤٢٥,٠٤٢,٥٤٥,٨٢٦,٢  غري مسلم

  
. ٢٠٠٥، تقرير الدراسة االستقصائية لدخل األسر املعيشية ونفقاهتا، ٢٠٠٧مايو /املكتب اإلحصائي لبنغالديش، أيار  :املصدر    

  .٢٠٠٧املرجع مذكور أيضا يف الدراسة االستقصائية للحالة االقتصاية واالجتماعية آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ، 
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مثــة إدراك واضــح مــن جانــب احلكومــة بــضرورة األخــذ بامليزنــة املراعيــة للمنظــور           
ــنغالديش وميزن     ــة يف ب ــة اجلاري ــهااجلنــساين كجــزء مــن التغــيريات األوســع يف ختطــيط العملي . ت

ويتنـاول  . ١واعترافاً من وزارة املالية هبـذه الـضرورة أدخلـت تغـيريات يف تعمـيم امليزانيـة رقـم                    
 من اجلزء ألف من هذا التعميم الفقر وتـأثري اجلنـسانية ويتـضمن جمموعـة مـن             ٣القسم الفرعي   

ــة املتو       ــا مــستخدمة إطــار امليزاني ــوزارات أن تتبعه ــى ال ــتعني عل ــيت ي ــة ال ــادئ التوجيهي ســطة املب
 هـو   ١واجلانب اآلخر املتصل بامليزنة املراعية ملنظور اجلنـسني مـن تعمـيم امليزانيـة رقـم                 . األجل

ويف هـذا   . الوكالـة /النفقات األولية التقديرية واملتوقعـة لـإلدارة       يف اجلزء باء املعنون      ٤النموذج  
تــأثري خمتلــف القــسم الفرعــي تقــّيم الــوزارات الــيت تتبــع خــط إطــار امليزانيــة املتوســطة األجــل     

، أدجمــت حكومــة بــنغالديش بنجــاح ٢٠٠٧ويف الــسنة املاليــة . النفقــات علــى النــهوض بــاملرأة
ــل باحلــد مــن الفقــر، يف       ــة للتعجي ــصلة باالســتراتيجية الوطني ــسانية ذات ال شــواغل الفقــر واجلن

  . ١املرحلة االستراتيجية من دورة امليزانية من خالل تعميم امليزانية رقم 
  : ج املتخذ يف تعميم امليزانية ثالثة تطورات هامةوُيظهر النه  

وسـيكون  . شواغل الفقـر واجلنـسانية هـي اآلن مسـة عاديـة مـن مسـات ختطـيط امليزانيـة                     •  
مطلوبا من الوزارات كل سنة أن تنظر يف الفقر ويف التأثريات املتصلة باجلنسانية علـى               

يع وبـرامج يف مقترحاهتـا      أهدافها االستراتيجية كلها وعلى ما يرتبط بـذلك مـن مـشار           
  .للميزانية

لدى الوزارات اليت تتبع إطار امليزانيـة املتوسـطة األجـل اآلن إطـارا ميكـن أن ُيـستخدم                    •  
يف تقييم الفقر والتأثريات املتـصلة باجلنـسانية علـى اسـتراتيجيات احلكومـة ومـا يـرتبط                  

  . بذلك من نفقات خاصة بالوزارة
السـتراتيجية الوطنيـة للتعجيـل باحلـد مـن الفقـر وميزانيـة              جتري اآلن إقامة رابطـة بـني ا         •  

  . كل وزارة
وحكومــة بــنغالديش هــي مــن بــني احلكومــات القليلــة الــيت جنحــت يف إضــفاء الطــابع     

املؤســسي علــى تنــسيق االســتراتيجية الوطنيــة للتعجيــل باحلــد مــن الفقــر وعلــى إطــار امليزانيــة     
ــرأة والطفــل   ودعمــا هلــذه ا . املتوســطة األجــل إىل هــذا احلــد   ــة، وفــرت وزارة شــؤون امل لعملي

املــساعدة التقنيــة ملــوظفي التنــسيق إلدمــاج املــرأة يف عمليــة التنميــة وملعــاونيهم مــن أجــل زيــادة 
ــسانية املــشروحة يف        ــشأن مــسائل املــساواة بــني اجلنــسني وتعمــيم اجلن ــالغ ب القــدرة علــى اإلب

زعـت بعـض املـواد الداعمـة علـى جهـاز            وقـد وُ  . االستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلد من الفقر     
ونظمت الوزارة ذاهتا مناقشات مائـدة مـستديرة بـشأن          . التنسيق إلدماج املرأة يف عملية التنمية     
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إعداد التقرير الدوري التايل للجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة شـارك فيهـا بنـشاط               
  .دينموظفو احلكومة واملنظمات غري احلكومية واجملتمع امل

ومت إنتاج وتوزيع سلـسلة مـن مـواد التوعيـة هبـدف إجيـاد فهـم مـشترك بـشأن مـسائل                         
  . تعميم اجلنسانية واملساواة بني اجلنسني

ــادة املعرفــة هــي مــسرد مــصطلحات        وأنتجــت وزارة شــؤون املــرأة والطفــل مــواد لزي
ــة للتعجيــل باحلــد مــ    ــة اجلنــسانية، واملــساواة اجلنــسانية يف االســتراتيجية الوطني ن الفقــر، وامليزن

كمــا مت عقــد سلــسلة مــن االجتماعــات وحلقــات . املراعيــة للمنظــور اجلنــساين، ومــواد أخــرى
  . العمل بشأن مسائل اجلنسانية حتت إشراف وزارة شؤون املرأة والطفل

، نفذت شـعبة املاليـة برناجمـا شاسـعا لبنـاء القـدرات مـن                ٢٠٠٨-٢٠٠٧وأثناء الفترة     
زنة املراعية للمنظور اجلنساين، اشـترك فيهـا موظفـو كـل الـوزارات الـيت              أجل معاجلة الفقر واملي   

واشتركت وزارة شؤون املـرأة والطفـل       . تتبع إطار اخلطة املتوسطة األجل وموظفو شعبة املالية       
 حلقات عمـل ألعـضاء الفريـق العامـل املعـين بامليزانيـة، وجلنـة تنظـيم               ٧ووزارة املالية يف تنظيم     

وتلقـى املوظفـون   . لوزارة شؤون املـرأة والطفـل ووزارة الـصحة ورعايـة األسـرة         امليزانية التابعة   
املسؤولون عن امليزانية يف شعبة املاليـة تـدريبا علـى طريقـة اإلشـراف علـى قيـام الـوزارات الـيت                      

وشكّلت وزارة املالية فريقـا عـامال ملعاجلـة         . تتبع إطار امليزانية املتوسطة األجل بإعداد ميزانياهتا      
  . ختطيط امليزانية ومسائل الرصد وتنسيقهامسائل

وباإلضافة إىل ذلـك، أكملـت أفرقـة مراجعـة احلـسابات التابعـة ملكتـب املراقـب العـام                      
للحـسابات، تتــألف مــن رجــال ونــساء، مراجعــة حــسابات أداءيــن اجتمــاعيني؛ أحــدمها لــدور  

اآلخــر هــو برنــامج تنميــة األيتــام الــيت تــديرها احلكومــة والتابعــة لــوزارة الرعايــة االجتماعيــة، و 
وتركز العمليات من هذا القبيل علـى أداء        . الفئات الضعيفة التابعة لوزارة شؤون املرأة والطفل      

احلكومة املايل وحتقق أيضا يف مدى وفاء الوزارات بأهدافها االجتماعيـة وتـدمج آراء اجلهـات                
  .املستفيدة يف تقارير مراجعة احلسابات

الجتمـاعي إىل جانـب مـا تقدمـه الـوزارات مـن معلومـات               ومراجعة حـسابات األداء ا      
عــن مــسائل الفقــر واملــسائل املتــصلة باجلنــسانية مهــا مثــاالن ملموســان علــى جهــود احلكومــة     

وُيرسـي التقـدم الـذي أحرزتـه احلكومـة حـىت            . لتحسني فعالية وشـفافية قـرارات اإلنفـاق العـام         
ــة احلكومــ   ــة ســوف تــستمر لتقــوي قابلي ة للمــساءلة أمــام الفقــراء والنــساء  اآلن األســاس لعملي

  .ولدعم التنفيذ اجلاري لالستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلد من الفقر
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  املرأة وصنع القرار  -  ٢  
 والـيت ترأسـها امـرأة هـي     ٢٠٠٩ينـاير  /عّينت احلكومة املنتخبة حديثا يف كانون الثـاين    

مـسؤوالت عـن    )  ووزيريت دولـة   ثالث وزيرات (رئيسة الوزراء مخَس نساء يف اجمللس الوزاري        
مناصب رئيسية مثل الزراعة، والشؤون الداخلية، والشؤون اخلارجية، وشؤون املرأة والطفـل،            

وألول ). هي رئيسة وزراء سـابقة    (وتتزعم املعارضة يف الربملان امرأة أيضا       . والعمل والتوظيف 
مرأة أخرى هـي عـضو يف       مرة ُعينت امرأة يف منصب نائب رئيس جملس النواب يف الربملان، وا           

  .الربملان رئيسةً للجنة الربملانية الدائمة املعنية بوزارة شؤون املرأة والطفل
وهناك ثالثة مقاعد حمجوزة للمرأة يف كل جملـس قـروي يـتم انتخـاب النـساء لـشغلها                     

باالقتراع املباشر، كمـا أن واحـدا مـن منـصيب نـائيب رئـيس كـل جملـس بلـدي جيـب أن تـشغله                       
  . حيتفظ للمرأة بثلث مقاعد أعضاء كل جملس بلدية وجملس مدينةو. امرأة

ويف حالة وزارة التربية والتعليم، فإن النسبة املئوية للنساء العـامالت يف اإلدارة تـراوح                 
أما األرقـام املنـاظرة مبـا يف        .  يف املائة  ١٦,١ و   ١٢,٤ بني   ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦خالل الفترة من    

ــة٢٨,٨ و ٢٣,٩ارة فقــد تراوحــت بــني  ذلــك يف عــدة وكــاالت تابعــة للــوز   وتبلــغ .  يف املائ
 يف املائــة ويف املعاهــد ٣٠,٥٨النــسبة املئويــة حاليــا للموظفــات يف املــدارس الثانويــة احلكوميــة  

  . يف املائة٢٩,٧٨التعليمية غري احلكومية 
ــامالت يف           ــساء الع ــة للن ــسبة املئوي ــإن الن ــرة، ف ــة األس ــصحة ورعاي ــة وزارة ال ويف حال
 يف املائة خـالل الفتـرة       ١٧,٧٤ يف املائة و     ١١,١٨ة على مستوى السكرترية تراوح بني       اإلدار
ــام وكــاالت اخلــدمات     . ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦مــن  ــاظرة مبــا يف ذلــك أرق ــام املن وتراوحــت األرق

وتبلغ النسبة املئوية للنـساء العـامالت   .  يف املائة٣٩,٥٣ و  ٣٧,١٣العديدة التابعة للوزارة بني     
 يف ٤٦,٤ يف املائــة ويف مستــشفيات املقاطعــات ٧٣,٥٨ز الــسكان يف املنــاطق حاليــا يف مراكــ

  . يف املائة٤٣,٩٤املائة ويف كليات التمريض 
ويف حالــة وزارة الــشؤون االجتماعيــة، تراوحــت النــسبة املئويــة للنــساء العــامالت يف      

ــة و ١٦,٢٨اإلدارة مبــستوى الــسكرترية مــا بــني   ــة خــالل ١٩,٧٢ يف املائ الفتــرة مــن  يف املائ
وظلت األرقام املنـاظرة للـهيئات املـستقلة واملنظمـات األخـرى ثابتـة عنـد          . ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦
 ٤,٧ويف حالــة عــدة وكــاالت خــدمات اجتماعيــة، تراوحــت األرقــام بــني  .  يف املائــة٢٣,٠٨

 يف ٣١,٦٧وتبلغ النسبة املئويـة للنـساء املوظفـات يف مكاتـب املقاطعـات          .  يف املائة  ٣٦,٨٤ و
  . يف املائة٤٠,٧٦ة ويف مكاتب املناطق املائ

أما يف حالة وزارة األغذيـة وإدارة الكـوارث، فـإن النـسبة املئويـة للنـساء العـامالت يف           
 يف املائــة خــالل ١٥,٧٩ يف املائــة و ١٤,٩٣اإلدارة علــى مــستوى الــسكرترية تراوحــت بــني  
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 عــدة وكــاالت تابعــة وتراوحــت األرقــام املنــاظرة مبــا يف ذلــك. ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦الفتــرة مــن 
ويف الوقـت الـراهن تبلـغ النـسبة املئويـة للنـساء             .  يف املائـة   ٤,٥٥ يف املائة و     ٤,١٢للوزارة بني   

 يف املائة ويف املديرية العامة لإلغاثة وإعـادة التأهيـل           ٨,٠٦املوظفات يف املديرية العامة لألغذية      
  . يف املائة٦,٨٢

  
  تعليم املرأة وتدريبها  -  ٣  

ــيم هــو    ــنغالديش   التعل ــضا العنــصر  .  حــق مــن حقــوق كــل امــرأة ورجــل يف ب وهــو أي
لذلك فإن مما له غاية األمهيـة االرتقـاء مبركـز املـرأة يف              . الرئيسي للقضاء على التمييز ضد املرأة     

، شـرعت   )التـوجيهي (وبغية دعم تعليم الفتيـات حـىت مرحلـة التعلـيم الثـانوي األعلـى                . اجملتمع
 يف برنــامج لتعلــيم الفتيــات حــىت املرحلــة الثانويــة ويف عــام  ١٩٩٣حكومــة بــنغالديش يف عــام 

واملعـايري حلـصول اإلنـاث علـى        .  يف برنامج لتعليم الفتيات حىت املرحلة الثانوية األعلـى         ٢٠٠٢
، واملواظبــة علــى احلــضور بنــسبة  يف املائــة٤٥إعانــة التعلــيم هــي حتــصيل معــدل عالمــات يبلــغ 

وأثبتـت بـرامج تقـدمي اإلعانـات        ). يـة منـع زواج األطفـال      بغ(يف املائة، والبقـاء دون زواج        ٧٥
ــع       ــانوي األعلــى ومن ــانوي والث ــذات باملــستويني الث ــادة التحــاق التلمي ــة يف زي لإلنــاث أهنــا فعال

وُتعفى التلميذات مـن دفـع رسـوم التعلـيم حـىت الـصف الثـاين                . التسيب وكذلك الزواج املبكر   
ي للمرأة ومتكينها عن طريـق التوسـع بـشكل          عشر من أجل تعزيز الوضع االجتماعي االقتصاد      

وعالوة على ذلك تقدم لإلناث مساعدة ماليـة إضـافية لـشراء الكتـب              . ضخم يف تعليم اإلناث   
ــات   ــدفع رســوم االمتحان ــدريب     . وكــذلك ل ــاذج ت ــيم وكــذلك من ــاهج التعل ــد ُصــممت من وق

فتيات يـشكلن أكثـر   ونتيجة لذلك فإن ال . املعلمني حبيث تكفل بيئة مالئمة لإلناث يف املدارس       
 يف املائة من الطلبة الذين يدرسون يف املستوى الثانوي؛ كمـا أن زيـادة كـبرية حـدثت                   ٥٠من  

  .يف التحاق الفتيات بالتعليم يف املستوى الثانوي األعلى
 يف املائـــة مـــن النـــساء مدرســـات يف املـــستوى ٣٠وقـــد التزمـــت احلكومـــة بتوظيـــف   
ى تنفيــذ مــشروع إمنــائي لتعزيــز توظيــف املعلمــات   وبغيــة حتقيــق هــذا اهلــدف، جــر  . الثــانوي

  . وتدريبهن وإجياد السكن هلن يف املدارس الثانوية الريفية غري احلكومية
وملا كانت مشاركة النساء متدنية نسبيا يف التعلـيم الـتقين واحلـريف، وبغيـة زيـادة هـذه                     

واُتخـذت  . ث حمافظـات  املشاركة، مت إنشاء ثالثة معاهد متعددة الفنون للنساء يف عواصـم ثـال            
وأُنـــشئت يف مدينـــة . تـــدابري لزيـــادة مـــشاركة اإلنـــاث يف التعلـــيم اجلـــامعي والتعلـــيم األعلـــى 

شيتاغونغ جامعة دولية مبساعدة أجنبية امسهـا اجلامعـة اآلسـيوية للمـرأة، وذلـك لتـوفري الفرصـة                
ل هــذه األمــور وكــ. للنــساء اللــوايت ال ُيــسمح هلــن االلتحــاق باملؤســسات التعليميــة املختلطــة   

  .ستعزز قطعا حالة املرأة يف قطاع التعليم يف بنغالديش
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واضـــطلعت وزارة التعلـــيم االبتـــدائي واجلمـــاهريي بـــربامج تعبئـــة اجتماعيـــة ضـــخمة   
وقد سامهت هذه اخلطـوات     . لتشجيع أولياء األمور على إرسال البنات الصغريات إىل املدارس        

ــادة تــسجيل البنــات يف املــدارس وأحــدث   ــة  . ت تكــافؤاً بــني اجلنــسني يف زي وتبلــغ النــسبة احلالي
وجيــري تــشييد مــراحيض مــستقلة يف املــدارس   . ٥٠ إىل ٥٠للــذكور إىل اإلنــاث يف املــدارس  

  . االبتدائية للبنات إلجياد بيئة إجيابية هلن
للتعلــيم للجميــع حتقيــق معــدلني ) ٢٠١٥-٢٠٠٣(واســتهدفت خطــة العمــل الوطنيــة   

 يف املائـة والثـاين صـايف ويبلـغ     ١١٠يبلـغ إمجاليـه    ر واإلنـاث أحـدمها  لاللتحاق باملدارس للذكو  
 يف املائــة، وبــذلك يكــون معــدل  ٥وســوف جيــري ختفــيض معــدل التــسيب إىل  .  يف املائــة٩٥

 يف املائـة    ٩٥فـسوف يغطـي      أما برنـامج حمـو األميـة      .  يف املائة  ٩٥إكمال املرحلة االبتدائية هو     
  : سنة، وفق ما هو موجز أدناه٤٥ و ٢٥ بني الذين تتراوح أعمارهم(من السكان 

ــة،       : ٣ اجلــدول ــة الثاني ــة العمــل الوطني ــع يف خط ــيم للجمي ــداف التعل -٢٠٠٣ملخــص أه
  )بالنسبة املئوية (٢٠١٥

  
  األهداف للسنوات املختارة    

  املؤشرات
معيــــــار ســــــنة 

٢٠١٥  ٢٠١٠  ٢٠٠٠٥  ٢٠٠٠  

      )مسي وغري الرمسيالر(الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة 

امللحـق مبدرسـة(الرعاية والتعليم الرمسي يف مرحلة الطفولة املبكـرة         
  )ابتدائية

 ) م١,٠#( ) م١,٠#( ) م١,٠#( ٢٢

  ١٥  ٢٠  ١٥  -  )األسري واألهلي(الرعاية والتعليم غري الرمسي 
          التعليم االبتدائي

 ١١٠ ١٠٨ ١٠٣ ٩٦,٥  )اجملموع(إمجايل معدل االلتحاق 

 ١١٠ ١٠٧ ١٠٢ ٩٦,٠  )األوالد(إمجايل معدل االلتحاق 

 ١١٠ ١٠٧ ١٠٤ ٩٧,٠  )البنات(إمجايل معدل االلتحاق 

 ٩٥ ٩٢ ٨٣ ٨٠  )اجملموع(صايف معدل االلتحاق 

 ٩٥ ٩١ ٨٧ ٨٢  )األوالد(صايف معدل االلتحاق 

 ٩٥ ٩٣ ٨٩ ٨٥  )البنات(صايف معدل االلتحاق 

 ٠٥ ١٤ ٢٥ ٣٣  معدل التسيب

 ٩٥ ٨٦ ٧٥ ٦٧  ل الدراسةمعدل إكما

 ٩٠ ٦٥ ٣٠ ٠٥  إجناز ذو نوعية يف التعليم االبتدائي

          التعليم غري الرمسي
 ٣٣ ٤٨ ١٩ ١١  احلصول على التعليم األساسي غري الرمسي أو تغطيته
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  األهداف للسنوات املختارة    

  املؤشرات
معيــــــار ســــــنة 

٢٠١٥  ٢٠١٠  ٢٠٠٠٥  ٢٠٠٠  

 ٩٥ ٨٢ ٧٣ ٦٦  )٢٤-١٥الفئة العمرية (معدل حمو أمية الكبار 

 ٩٠ ٧٨ ٧٠ ٥٦  )٤٥-٢٥الفئة العمرية (معدل حمو أمية الكبار 

          

  . التعليم للجميع-خطة العمل الوطنية الثانية : املصدر
  

وأّدت بـرامج   . وقد اضطلعت احلكومة بتدابري خمتلفة لتحـسني التعلـيم للفتيـات والنـساء              
. منح إعانات للتلميذات يف املدارس االبتدائية والثانوية والثانوية العليا إىل زيادة مشاركة اإلنـاث       

وُتظهــر . يـق التكــافؤ بـني الـذكور واإلنــاث يف االلتحـاق بـالتعليم االبتــدائي والثـانوي      وقـد مت حتق 
عالمات اجتياز االمتحانات العامة املختلفة أنه ال توجد أية فروق هامة بني الذكور واإلناث من          

. ينومت إنشاء ثالثة معاهد متعددة الفنون لإلناث بغية اجتذاب الفتيـات إىل التعلـيم الـتق     . التالميذ
وقـد اُتخـذت    . كما أن إنـشاء جامعـة دوليـة للنـساء قـد يـّسر حـصول املـرأة علـى التعلـيم العـايل                       

مبادرات للنهوض باألنشطة الرياضية فيما بني الشابات وتوفري بـرامج للتـدريب علـى احلاسـوب                
  :واضطلعت وزارة التعليم االبتدائي واجلماهريي باألنشطة التالية. للنساء
 مليون طفل ومراهـق يف      ٠,٢عليم األساسي مع التدريب على املهارت لـ        جيري توفري الت    •  

مشروع تـوفري التعلـيم األساسـي لألطفـال العـاملني الـذين        مدن يف احملافظات مبوجب    ٦
  . يف املائة منهم٦٠ والذين تشكل اإلناث يصعب الوصول إليهم يف احلضر

 مليــون مــن ٠,٩٧ل لنحــو مت تــوفري التــدريب علــى املهــارات مــع أنــشطة مــدّرة للــدخ     •  
 الـذين يـستهدفهم     ٣٠ مليـون شـخص دون سـن         ٢,٩خرجيي برامج حمو األمية من بني       

  . يف املائة منهم٥٠، والذين تشكل املرأة مشروع ما بعد حمو األمية والتعليم املستمر
وتبلــغ .  يف املائــة مــن وظــائف التعلــيم يف املــدارس االبتدائيــة للمرشــحات  ٦٠مت حجــز   •  

  .  يف املائة٤٩,٧٦ملئوية الراهنة للمدرسات يف املدارس االبتدائية النسبة ا
تــشجيعا للنــساء علــى االنــضمام كمدرِّســات يف املــدارس االبتدائيــة، اُتخــذت خطــوات    •  

  .لزيادة سعة الُنزل املخصصة للمرأة يف معاهد التدريب على التدريس االبتدائي
  . خمتلف مستويات إدارة التعليم االبتدائيجيري اتباع سياسة لزيادة عدد املسؤوالت يف  •  

  :ومن التدابري األخرى اليت اختذهتا احلكومة ما يلي  
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ــدائي       •   ــستوى االبت ــى امل ــيم عل ــصاف يف التعل ــساواة واإلن ــة امل ــة   : كفال ــشئت خلي ــد أُن وق
  .للجنسانية والتنمية يف اجمللس الوطين للمناهج والكتب الدراسية

وقـد حظيـت مـشاركة اإلنـاث يف املـدارس الثانويـة             : الثـانوي زيادة الوصول إىل التعلـيم        •  
ــات     ــشاريع اإلعان ــن خــالل خمتلــف م ــام م ــة إىل األم ــسمى  . بدفع ــشروع امل ويهــدف امل

PROMOTE    وهـــذا .  يف املائــة ٣٠ إىل زيــادة نــسبة املعلمـــات يف املــدارس الثانويـــة إىل
يف التربيــة املــشروع يــشجع املدرســات علــى تلقــي التــدريب لنيــل شــهادة بكــالوريوس    

ويعمل على تيسري إنشاء مراكز للموارد املرجعية للمدرسـني وبنـاء ُنـزل للمدرسـات يف                
وقـد مت األخـذ علـى نطـاق البلـد بربنـامج ملـنح إعانـات لإلنـاث اللـوايت               . بلدات املنـاطق  

  .يتابعن الدراسة يف املستويني الثانوي والثانوي األعلى
وقد ُنفـذت أنـشطة لألخـذ       : وضع املناهج التعليمية  كفالة اتباع هنج متوازن جنسانيا يف         •  

مبنهاج متوازن جنسانيا ومت عن طريق بعض املشاريع مراجعة هذا املنهاج وجيـري حاليـا         
إعانات للطالبـات اللـوايت    ويف كل أحناء البلد ُتمنح  . إدماجه من منظور يراعي اجلنسانية    

  .)التوجيهي(يتابعن الدراسة يف املستوى الثانوي األعلى 
إدخــال وتوســيع التعلــيم والتــدريب الــتقين واملهــين للمــراهقني والراشــدين مــن الــذكور      •  

واإلناث، ووضع ترتيبـات لتقـدمي التعلـيم والتـدريب الـتقين واملهـين بعـد الـصف الـسابع                    
 التـدريب  مركـز بـنغالديش للمـساعدة الـصناعية والتقنيـة       ويـوفر   : والصفوف املوازيـة لـه    

وتعـرض  .  يف املائـة مـن املـشاركني       ١٠ وتـشكل املـرأة حنـو         حرفـة  ٢٦على املهارات يف    
، عن طريق   )احلرف اليدوية (شركة بنغالديش للصناعات الصغرية والصناعات الكوخية       

مركزها للتصميم ومعهد التدريب التابع هلا، تدريبا منتظما على املهارات بشأن خمتلـف             
ويتم تقدمي التـدريب علـى      . احلرف لتطوير روح مزاولة األعمال احلرة والتوظيف الذايت       

املهارات أيضا على مستوى املقاطعات عن طريق اضطالع مركز بـنغالديش للمـساعدة             
  . شخصا حىت اآلن تدريبا مهنيا٦٦ ٩٢٠وقد تلقى . الصناعية والتقنية مبشاريع جديدة

 وقـد   :زيادة مـشاركة اإلنـاث يف التعلـيم احلـريف والـتقين والتعلـيم العـايل والتعلـيم املهـين                     •  
) احلــرف اليدويــة(شــركة بــنغالديش للــصناعات الــصغرية والــصناعات الكوخيــة وفـرت  

ــة   ــصناعية والتقنيـ ــساعدة الـ ــنغالديش للمـ ــز بـ ــو  ومركـ ــدريب لنحـ ــرأة ٢٦ ٤٧٢ التـ  امـ
  .اآلن حىت
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  التعليم الرمسي    
ــة الــذي يــشمل       ــة والتعلــيم إدارة التعلــيم الالحــق للمرحلــة االبتدائي تتــوىل وزارة التربي

ــة املرح ــة الثانوي ــا  )١١(ل ــة العلي ــة الثانوي ــة( واملرحل ــيم اجلــامعي، ومناهــل   ) التوجيهي ــة التعل ومرحل
التعليم املهين والتقين واحلريف والديين، مبا يف ذلـك مـستوى املدرسـة االبتدائيـة القائمـة وحـدها                   

  .واملدارس االبتدائية امللحقة مبدارس ثانوية وثانوية عليا
منظمــة مــستقلة تعمــل بوصــفها وســيطا بــني وزارة التربيــة   جلنــة املــنح اجلامعيــةوتــدير   

كمـا أهنـا ُتقـّر وترصـد     .  جامعـة عامـة فيمـا يتعلـق بتخـصيص األمـوال وصـرفها             ٢٤والتعليم و   
  . جامعة خاصة٥٤ جامعة، مبا فيها ٧٨الربامج األكادميية يف كل اجلامعات البالغ عددها 

ادمييـــةَ الوطنيـــة للتعلـــيم االبتـــدائي وتـــدير وزارة التعلـــيم االبتـــدائي واجلمـــاهريي األك  
أمـا األكادمييـة الوطنيـة إلدارة التعلـيم         . معهدا من معاهد التدريب على التعليم االبتدائي       ٥٤ و

واجمللس الوطين للمناهج والكتب الدراسية، الذي يشمل وحدة لتطوير املنـاهج واملـواد للتعلـيم        
  . لتربية والتعليماالبتدائي، فتقعان حتت االختصاص اإلداري لوزارة ا

ــها اإلداري علــى مــستوى احملافظــات واملقاطعــات        ــوزارتني هيكل ولكــل مــن هــاتني ال
وتتنـاول وزارة التربيـة والتعلـيم       . واملناطق، اليت تعمل بصورة مستقلة داخل جمـاالت كـل منـها           

بــصورة )  مــن أهــداف التعلــيم للجميــع٥اهلــدف (مــسألة املــساواة والعــدل يف اجملــال اإلنــساين 
  .ستقلة بالنسبة إىل مستويات ما بعد التعليم االبتدائي، وبصورة أساسية املستوى الثانويم

 امــرأة ١٢٤ ٩٩٠ بينــهم ٣٤٤ ٧٨٩ مدرســة ابتدائيــة يعمــل فيهــا  ٨٠ ٣٩٧وهنــاك   
عــدد الفتيــات بينــهم   ( تلميــذا ١٦ ٢٢٥ ٦٥٨وهنــاك حنــو  ).  يف املائــة٣٦,٢٥أي بنــسبة (

وعلـى املـستوى    . مـسجلني يف هـذه املـدارس      ) املائـة  يف   ٥٠,١٣ أي ما يساوي     ٨ ١٣٤ ٤٣٧
أي بنـسبة   ( امـرأة    ٤٦ ٩٨٣ مدرِِّسا بينـهم     ٢٣٢ ٩٢٩ مدرسة فيها    ١٨ ٥٠٠الثانوي، هناك   

 طالبـــةأي مـــا ٣ ٨٦٨ ٠١٤بينـــهم (  طالبـــا ٧ ٣٩٨ ٥٥٢وهنـــاك حنـــو ).  يف املائـــة٢٠,١٧
ــساوي  ــة٥٢,٢٨يـ ــدارس   )  يف املائـ ــذه املـ ــسجلني يف هـ ــنغالديش ل (مـ ــب بـ ــات مكتـ لمعلومـ

  ).٢٠٠٦واإلحصائيات التعليمية، 
  

_________________ 
لثـانوي  التعلـيم ا  : يف بنغالديش، على النقيض من بلدان كثرية أخرى، يـشمل التعلـيم الثـانوي ثـالث مراحـل                   )١١(  

، ))التمهيديـة  (ويف بعض البلدان تسمى هذه املرحلة االبتدائية العليـا        (،  )الصفوف السادس إىل الثامن   (األدىن  
الـصفان احلـادي     ()التوجيهيـة  (وبعـد ذلـك املرحلـة الثانويـة العليـا         ) الصفان التاسع والعاشر  (ية  وواملرحلة الثان 

 ).عشر والثاين عشر
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  التعليم غري الرمسي    
. تــوفر اجلــزء األكــرب مــن التعلــيم غــري الرمســي يف بــنغالديش املنظمــاُت غــري احلكوميــة     

وحىت برامج مكتب التعليم غري الرمسي تنفذها منظمات غري حكومية يـتم انتقاؤهـا مـن خـالل             
غـري أن هنـاك عـدداً مـن اهليئـات احلكوميـة             .  علنيـة  معايري لالختيـار حمـددة سـابقا وبإخطـارات        

واملنظمــات الدوليــة الــيت تنفــذ بــرامَج التعلــيم غــري الرمســي إمــا بــصورة مباشــرة أو عــن طريــق     
  .منظمات شريكة

وتــشمل دراســة أنــشطة التعلــيم غــري الرمســي الــيت ينفــذها مكتــب التعلــيم غــري الرمســي     
ويف جمــال العنايــة والنمــاء يف . خمتلــف الــربامج منظمــة لتقيــيم تغطيـة  ٧٣٩معلومـات أوليــة مــن  

 منظمـة لـديها بـرامج      ٥٢ منظمة فقط لديها برامج للوالديـة و       ٤٦مرحلة الطفولة املبكرة هناك     
ــاه أن      ــا معن ــة املبكــرة، مم ــة الطفول ــاء يف مرحل ــذه    ٩٤للنم ــذ ه ــن املنظمــات ال تنف ــة م  يف املائ

إذ أن . بتــدائي، يبــدو أن احلالــة أفــضل قلــيال ويف برنــامج املرحلــة الــسابقة للتعلــيم اال . الــربامج
 يف املائـة    ٢٨ من املنظمات لديها برامج سابقة للمدرسة االبتدائيـة وهـذا ميثـل حنـو                ٢٠٦هناك  

 منظمـة  ٥٢٩ويف جمـال التعلـيم األساسـي غـري الرمسـي تنفـذ       . من جمموع عـدد هـذه املنظمـات    
 منظمـة فقـط تنفـذ       ١٢٩مسـي يف حـني أن       برنامج التعليم االبتـدائي غـري الر      )  يف املائة  ٧١متثل  (

، ممــا يعــين أن ) يف املائـة ٢٧أي بنــسبة ( منظمـة تنفــذ بــرامج للمـراهقني   ١٢٧بـرامج للكبــار و  
.  يف املائة من املنظمات ليس لديها أي برنامج للتعلـيم األساسـي للكبـار واملـراهقني                ٨٣حوايل  

 منظمـة  ٢٤٣ إذ أن -ضل نـسبيا  وقد وجد أن حالة تغطيـة برنـامج التعلـيم بعـد حمـو األميـة أفـ          
 يف املائـة مـن      ١٠وهناك أقل مـن     . تنفذ برنامج التعليم بعد حمو األمية     )  يف املائة  ٣٣أي بنسبة   (

  . املنظمات تنفذ شكال من أشكال برامج التعليم املستمر
ــصادية          ــة االقت ــة االجتماعي ــسن واحلال ــن حيــث ال ــستهَدفة م ــات امل ــواع الفئ ــر أن وُتظه

 والعوامل األخرى أن معظم َمن تعلمـوا مـن خـالل نظـام التعلـيم غـري الرمسـي                    ومستوى التعليم 
. هـم مـن فئـة الفقـراء املعـدمني       ) رغـم أهنـم قلّـة نـادرة       (هم من اُألسر الفقرية، وأن بعضا منـهم         

وهناك عدد ال بأس به من أطفـال التعلـيم غـري الرمسـي يـشتركون يف أنـشطة اقتـصادية كعمـال                 
وبــصورة عامــة فــإن العمــل الــذي يقــوم بــه  .  يف أعمــال خطــرةأطفــال وبعــض هــؤالء يــشترك 

الوالدان أو رئيُس األسرة املعيشية يشمل إمـا املياومـة أو دفـع العربـات، أو زراعـة هامـشية، أو             
  . قيادة سيارة شحن أو جتارة صغرية أو صيد األمساك إخل

م يف معظــم ويظهــر التقريــر أن أَُســر الــذين تعلمــوا مــن خــالل التعلــيم غــري الرمســي هــ    
ولقلـة قليلـة منـهم أي دور يف العالقـة           . احلاالت من املهملني اجتماعيا أو املـستبعدين اقتـصاديا        

ورغــم أن معــدالت حمــو األميــة . أمــا غالبيــة أفــراد األســرة فهــم أميــون. أو القيــادة االجتماعيــة
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طة التعلـيم  تتراوح حسب خمتلف املواقع، فإن نسبة األميني بـني أفـراد أسـر الـذين تعلمـوا بواسـ             
  . يف املائة٥٠ و ٣٠غري الرمسي تتراوح بني 

 يف املائة من الذين تعلموا بواسطة برامج التعليم غـري           ٥٥ويف املتوسط، تشكل اإلناث       
ويف بـرامج تعلـيم     )  يف املائـة   ٧٦(وأعلى نسبة مئوية لإلناث توجد يف برنامج الوالديـة          . الرمسي

ما تقل مشاركة اإلناث تناسـبيا يف بـرامج التعلـيم الـسابق             املراهقني وبرامج حمو أمية الكبار، بين     
  .للمدرسة االبتدائية، والتعليم ما بعد األمية والربامج األخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبادرات الرئيسية للحكومة واجملتمع املدين    
هتــدف املــشاريع احلكوميــة الراهنــة إىل النــهوض بتعلــيم األطفــال يف بــنغالديش الــذي      

يم االبتـدائي للجميـع، والتعلـيم اجملـاين للفتيـات حـىت الفـصل الثـاين عـشر، وتقـدمي                     يشمل التعلـ  
إعانات للطالبات، ونظامـا متكـامال للتعلـيم علـى نطـاق البلـد وبرناجمـا للطعـام مقابـل التعلـيم،                 

وُيخــصَّص جــزء ضــخم مــن امليزانيــة الوطنيــة لــدعم هــذه الــربامج وحتويلــها إىل عمــل           . إخل
واملـساواة يف الفـرص إىل جانـب التعلـيم اجملـاين       . جعل احلصول عليـه أيـسر     والنهوض بالتعليم و  

علـى كفالـة هـذا    ) كمـا يظهـر أدنـاه    (١٩ و ١٧وتـنص املادتـان   . واإللزامي هو واجب الدولة  
التعليم وعلى كفالة الفرص املتكافئـة جلميـع املـواطنني بوصـف ذلـك مبـدأً أساسـيا مـن مبـادئ                      

كومة عدة خطوات مراعية للجنـسني تـشمل التـصديَق علـى            ونتيجة لذلك، اختذت احل   . الدولة
خمتلف املعاهدات، ووضَع وتنفيـذَ خمتلـف القـوانني والـسياسات واإلجـراءات الراميـة إىل تنميـة               

  .رأس املال البشري

Percentage of female coverage by Programs
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  التعليم اجملاين واإللزامي: ١٧املادة 

  :تعتمد الدولة تدابري فعالة لغرض  
ه حنو اجلماهري وشامل يقدِّم التعليَم اجملاين واإللزامي جلميعإقامة نظام تعليم موّحد وموجَّ  )أ(  

  األطفال وإىل املرحلة اليت قد تتقرر بالقانون؛
وربط التعليم حباجات اجملتمع وإخراج مواطنني مدرَّبني تدريباً سليما ومدفوعني خلدمة هذه  )ب(  
  األغراض؛
  . ما يتقرر بالقانونوالقضاء على األمية يف غضون ردح من الزمن وفق  )ج(  

  تكافؤ الفرص: ١٩املادة 
  .سعى الدولة إىل كفالة الفرص املتكافئة جلميع املواطننيت  -  ١
تعتمد الدولة تدابري فعالة إلزالة مواطن عدم التكافؤ االجتماعي واالقتصادي بني الرجل واملرأة وإىل  -  ٢

  .ة ويف كل أرجائهاكفالة التوزيع املنصف للثروة فيما بني مواطين اجلمهوري
      .توفر الدولة الفرص لبلوغ مستوى موحَّد من التنمية االقتصادية  -  ٣

ــال        : ٢٠٠٤ ــشروع الوصــول إىل األطف ــدائي وم ــيم االبت ــوير التعل ــاين لتط ــامج الث إطــالق الربن
 عندما أُطلق هذان الربناجمـان الـضخمان اسـتهدف أوهلمـا التعلـيم           - املوجودين خارج املدارس  

 املدارس بينما ركّز الثـاين، وهـو الوصـول إىل األطفـال املوجـودين خـارج املـدارس،                   الرمسي يف 
  .على املتسيبني من املدارس وعلى الذين مل يلتحقوا بالدراسة إطالقا

 أقـــرت احلكومـــة ورقـــة - إقـــرار االســـتراتيجية الوطنيـــة للتعجيـــل باحلـــد مـــن الفقـــر: ٢٠٠٥
  .لربامج واملشاريع اإلمنائية على هذه الوثيقةاستراتيجية احلد من الفقر وجرى تركيز كل ا

 مكتـب التعلـيم غـري الرمسـي        أنشأت احلكومة    - إقرار إطار سياسة التعليم غري الرمسي     : ٢٠٠٦
  .وأقرت أيضا إطار سياسة التعليم غري الرمسي

 أطلقت احلكومـة برنـامج حتـسني نوعيـة          - الشروع يف برنامج حتسني نوعية التدريس     : ٢٠٠٦
  .تحسني نوعية التعليم يف املستوى الثانوياملدرسني ل
سحب احلظر املفروض علـى اشـتراك جهـات غـري الدولـة يف تنفيـذ برنـامج حمـو أميـة                      : ٢٠٠٧
سـيما    علـى اشـتراك جهـات غـري الدولـة، وال          ١٩٩٧ ُسحب احلظر الذي فُرض عام       - الكبار

 أن احلكومة مل تكن تعمـل       املنظمات غري احلكومية، يف تنفيذ برنامج حمو أمية الكبار، نظرا إىل          
  .على تنفيذ هذه الربامج
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 أُخطــرت كــل املؤســسات التعليميــة علــى مــستوى  - العمــل جبــدول مــرن للمــدارس: ٢٠٠٨
التعليم االبتدائي بتنفيذ جدول مدرسـي مـرن مـن شـأنه أن ييـسر حـصول الفتيـات املهّمـشات                     

  .من املناطق احملرومة على التعليم
  . تأسست هذه اجلامعة يف مدينة شيتاغونغ وبدأت العمل- رأةاجلامعة اآلسيوية للم: ٢٠٠٨

 يف املائــة مــن إمجــايل النــاتج احمللــي حنــو ٦واحلكومــة ملتزمــة بتخــصيص حــصة قــدرها   
  :التعليم، وكانت خمصصات امليزانية خالل السنوات القليلة املاضية على النحو التايل

  املرأة والصحة  -  ٤  
واحلرمـان مـن الـصحة      .  البشرية هـو الـصحة اجليـدة       إن أهم جانب من جوانب التنمية       

والـصحة أيـضا هـي إحـدى أكثـر األدوات فعاليـة           .  الفقـر الـصحي    -اجليدة هو نوع من الفقر      
وألن احلكومة أدركت أن التنمية البشرية هي اسـتراتيجية تنميـة           . للتغلب على الفقر يف الدخل    

ت التـشديد عليهـا طيلـة العقـود الثالثـة           مستدامة طويلة األجل بالنسبة إىل بنغالديش فقد واصل       
والصحة اجليدة هي مورد للحياة اليوميـة وتـزداد أمهيـة عنـدما تـشمل حاجـات صـحة                   . املاضية
علـى  . ذلك أنّ صحة املرأة ُتربط يف أحيان كثرية بصحة األسرة وكذلك بـصحة الطفـل      . املرأة

 ويف معظـم األسـر الريفيـة، تـأيت          أنّ املرأة يف بنغالديش تعترب بصورة عامـة اجلـنس األدىن مرتبـة            
ــة    ــة مــن األولوي ــة الثاني ولــذلك فإهنــا تتطلــب يف وقــت واحــد   . حاجــات صــحة املــرأة يف املرتب

ومثل هـذا   . استثماراً وإجراءاتٍٍ تتناول العواملَ االجتماعيةَ واالقتصادية والبيئية احملدِّدة للصحة        
ــة حــىت     تتــاح لألفــراد ولُألســر فرصــة  االســتثمار وهــذه اإلجــراءات حتتــاج إىل أن تكــون عادل

وقــد حققــت بــنغالديش مكاســَب كــبريةً يف جمــال  . متــساوية لتنميــة صــحتهم واحلفــاظ عليهــا 
ــسكان       ــع لل ــر املتوق ــع متوســط العم ــة وجنحــت يف رف ــصحية األولي ــة ال ــضييق  . العناي ــا مت ت كم

  . الفجوات بني اجلنسني يف جمال العمر املتوقع، وإحراز جناح يف جمال ختطيط األسرة
ــاجمي ملعاجلــة          ــصعيدين املؤســسي والربن ــى ال ــادرات عل ــدة مب ــة بع واضــطلعت احلكوم

ــز ضــد املــرأة يف قطــاع الــصحة      . احلاجــات الــصحية للمــرأة وللتقليــل إىل أدىن حــد مــن التميي
وجتــري عمليــة إعــداد سياســة صــحية منقحــة شــاملة تكــون فيهــا مــسألة اجلنــسانية واحــدةً مــن 

  .جماالت األولوية
 هذه األنشطة، نفذت املديريـة العامـة للخـدمات الـصحية بعـض األنـشطة                وإىل جانب   

مثــل وضــع دليــل تــدريب بلغــة البــنغال للممرضــات وباإلنكليزيــة لألطبــاء بــشأن إدارة حــاالت 
 طبيبا مـن خمتلـف مستـشفيات احملافظـات واجملمعـات            ١٩٢العنف ضد املرأة؛ وقُدم ملا جمموعه       

ومت حـىت اآلن تـدريب      . وفقـاً للـدليل ملـدة سـتة أيـام          ريباالصحية يف املقاطعـات واملـديريات تـد       
  .  ممرضة أيضا ملدة ستة أيام على إدارة حاالت العنف ضد املرأة١٩٠
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 مبـادرة املستـشفيات املالئمـة للمـرأة       وما فتئت املديرية العامة للخدمات الصحية تـدير           
ت وبــذلك تكــون قــد يف أربعــة مستــشفيات يف املقاطعــات وثالثــة جممعــات صــحية يف املــديريا

و يـشمل هـذا   . صّبت تشديدا خاصـا علـى نوعيـة العنايـة وال سـيما فيمـا يتعلـق بـاألم والطفـل             
العناية األساسية والشاملة حباالت الوالدة الطارئة، والعناية باملواليد، ودعم ضحايا العنف ضـد             

وقد قُـدم لطبيـبني     . تاملرأة، وكفالة املساواة بني اجلنسني يف توفري اخلدمات، وإدارة املستشفيا         
.  ممرضــات مــن كــل مــن هــذه املستــشفيات الــسبعة التــدريُب وفقــاً للــدليل ملــدة ســتة أيــام ٦و 

وُخصصت غرفة مـستقلة يف كـل مـن هـذه املرافـق الـسبعة لفحـص ضـحايا العنـف ضـد املـرأة                          
  .وزودت هذه باملعدات الالزمة ومبا حيفظ اخلصوصية

منائية لأللفية هـو خفـض معـدالت وفيـات          ومثة هدف متصل بالصحة من األهداف اإل        
وهدف برنامج قطاع الـصحة والتغذيـة والـسكان      . النفاس ووفيات األطفال دون سن اخلامسة     
وبرجمة التدخالت وفقاً للسياسة بطريقة مفيـد أثنـاء          هو حتقيق هذه األهداف عن طريق ختطيط      

وُيظهـر اجلـدول التـايل      . ن الفقـر  فترة املرحلة الثانية من االستراتيجية الوطنيـة للتعجيـل باحلـد مـ            
 :٢٠٠٧-٢٠٠٠أداء قطاع الصحة والتغذية والسكان أثناء الفترة 

  أداء قطاع الصحة والتغذية والسكان: ٤اجلدول 
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٤  املؤشرات

 ٢٥,٣٢٤,٢   من السكان١ ٠٠٠معدل الوالدات األويل لكل 

 ٨,٦٨,٠   من السكان١ ٠٠٠معدل الوفيات األويل لكل 

 ١,٧١,٦١  (%)معدل منو السكان 

 ٣,٠٢,٧  إمجايل منو اخلصوبة

 ٠,١٣٥٠,١٢٧  ) سنة١٩- ١١ (١ ٠٠٠معدل خصوبة املراهقني لكل 

 ٣,٦٥٣,٢   حالة والدة حية١ ٠٠٠معدل وفيات النفاس لكل 

 ٦٥٥٢   حالة والدة حية١ ٠٠٠معدل وفيات الرضع لكل 

 ٤١٣٧   والدة حية حالة١ ٠٠٠معدل وفيات املواليد اجلدد لكل 

 ٥٨,١٥٥,٨  (%) معدل انتشار وسائل منع احلمل 

١٢من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني : % التغطية بالتحصني
   شهرا الذين حيصنون بالتطعيم ٢٣و 

٧٣,١٨١,٩ 

 ٨٨٦٥   حالة والدة حية١ ٠٠٠وفيات األطفال دون سن اخلامسة لكل 

 ٦٣,٠٦٣,٠  اع الطبيعي وحده من الرضع الذين يتغذون باإلرض% 

 شهرا الذين٥٩ و ٩من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني % 
  يتلقون فيتامني ألف

٨١,٨٨٨,٣ 
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  ٢٠٠٧  ٢٠٠٤  املؤشرات

املصنفني سيئي التغذية: من األطفال دون سن اخلامسة% 
  ):مسفولني(

 

 ١٦,٩١٢,٢   حالة بالغة السوء- الطول بالنسبة إىل السن   

 ١,٣١,٢   حالة بالغة السوء- ل الوزن بالنسبة إىل الطو  

 ١٢,٨١٠,٩   حالة بالغة السوء- نقص الوزن بالنسبة إىل السن   

   (%)الذين مسعوا عن مرض اإليدز 

 ٨٢,٠٨٥,٠  الذكور  

 ٦٠,٠٦٧,٠  اإلناث  

  
وإىل جانب مشاكل صحة النفاس والصحة التناسـلية، تعـاين املـرأة أيـضا مـن مـشاكل                    

ــة، والتعــرض للعنــف    صــحية عامــة نامجــة عــن ســوء    ــة املرتلي ــة، والتعــرض للعوامــل البيئي التغذي
وبصورة تقليدية ال يكون سهال يف معظم األحيان احلـصول علـى خـدمات              . وللتعذيب الذهين 

وبغية التغلب على هذه احلالة، مت إجياد بيئة متكينيـة عـن   . الرعاية الصحية العصرية خارج املرتل 
وجيـري تنفيـذ هـذا الربنـامج الـشامل للقطـاع            .  والـسكان  طريق برنامج قطاع الصحة والتغذيـة     

ومـن  .  خطة تشغيلية لتحسني الصحة العامـة للـشعب، مبـا يف ذلـك صـحة املـرأة      ٣٨عن طريق   
خالل هذه التدخالت، والزيارات املنتظمة لألسر، وتقدمي املـشورة ونـشر التوعيـة علـى نطـاق                 

  .د من املرافق الصحيةواسع، والدعم االجتماعي، تشجع املرأة على أن تستفي
، احلكومـة عـن طريـق       غونوشاسـثايا كنـدرا   ودعمت منظمة غري حكومية هـي منظمـة           

بالعــاملني ) الــدايات(اتبــاع هنــج متكامــل للرعايــة الــصحية األوليــة يــربط القــابالت التقليــديات 
الـصحيني املــدربني واملوجـودين يف القــرى، وإضــفاء الطـابع املؤســسي علــى نظـام مــن املــساءلة     

كــون فيــه القــابالت والعــامالت الــصحيات املــدربات مــسؤوالت مباشــرة أمــام اجملتمــع الــذي  ت
وهــذه . خيدمونـه مــن خــالل جلــان قرويــة صــحية، ترأسـها النــساء األعــضاء يف اجملــالس القرويــة  

اللجــان الــصحية ترصــد أيــضا نوعيــة العنايــة الــسابقة والالحقــة للــوالدة، مبــا يف ذلــك حــاالت   
 ويف املنــاطق الــيت يــشملها برنــامج هــذه املنظمــة غــري احلكوميــة والــيت تــضم  .الــوالدة يف املــرتل

 يف املائــة مــن ٨٠ مقاطعــة، تــتم نــسبة أكثــر مــن ١١ قريــة وحنــو مليــون مــن الــسكان يف ٥٩٢
  .حاالت الوالدة يف املرتل بسالم وبتكلفة متدنية

  
  العنف ضد املرأة  -  ٥  

حدا من أعم أشـكال اإلسـاءات حلقـوق         يف كل أرجاء العامل، ميثل العنف ضد املرأة وا          
ورغـم أن العنـف ضـد املـرأة واسـع االنتـشار يف بـنغالديش، إال أن                  . اإلنسان وأكثرهـا انتـشارا    
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ــل هــذا العنــف        ــها ويقاب ــتم جتاهل ــان وي ــها يف معظــم األحي ــغ عن ــادرة وال ُيبلََِّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ــشأنه ن البيانــات ب
“ مـــسألة خاصـــة”نـــف ضـــد املـــرأة يعتـــرب  ورغـــم أن الع. بالتـــساهل االجتمـــاعي يف صـــمت

يف بـنغالديش، إال أن جهـودا ُبـذلت أثنـاء العقـود األخـرية لتـسليط الـضوء                  “ مسألة ثقافية ” أو
ويتزايـد إدراك احلركـات النـسائية، ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، واحلكومـة               . على هذه املسألة  

والعنـف  . ان وغـري مقبولـة    واملنظمات غري احلكومية بأن هذه املسألة هي انتـهاك حلقـوق اإلنـس            
ضد املرأة مـشكلة متعـددة الوجـوه، ومظاهرهـا وأسـباهبا متنوعـة وبالتـايل فـإن االسـتراتيجيات                    

غـري أن اهلـدف النـهائي هـو القـضاء علـى العنـف ضـد                 . املوضوعة للتصدي هلـا كانـت متنوعـة       
  . املرأة وحتقيق املساواة بني الرجل واملرأة

لى تدابري شديدة ملكافحة هـذه اجلرميـة البـشعة،          وقد وضعت احلكومة أحكاما تنص ع       
  . جرمية العنف ضد املرأة

مـرتل توقيـف مـأمون    ”وما فتئـت وزارة شـؤون املـرأة والطفـل تنفـذ مـشروعا معنونـا                   
غــري املــدانات جبرميــة ولكــن جــرى تــوقيفهن بطريقــة مــا لالشــتباه (بغيــة محايــة النــساء “ للمــرأة

وتـدير وزارة الـشؤون     . ءة اجلنسية أو التحرش اجلنـسي     من اإلسا ) بسلوك إجرامي أو غري ذلك    
  . االجتماعية ستة منازل توقيف مأمونة للنساء من هذا النوع يف حمافظات البلد الست

ويعتـــرب احلـــصول علـــى بيانـــات دقيقـــة عـــن العنـــف ضـــد املـــرأة أمـــرا واجبـــا لتوجيـــه   
اهات وتـأثري التـدخالت   التشريعات والسياسة، ولتصميم وتنفيذ التدخالت الفعالة، ولرصد اجت 

اليت تقوم هبا خمتلف الوكاالت، وجلعل الدولـة عرضـة للمـساءلة عـن إجراءاهتـا الراميـة إىل منـع                 
علــى أن احلــصول علــى بيانــات دقيقــة هــو حتــد بــالغ الــصعوبة نظــرا إىل أن . العنــف ضــد املــرأة

كمـا أن   . غ عنـه  ويظـل غـري ُمبلَّـ     “ مسألة خـصوصية  ”العنف ضد املرأة يعترب يف معظم األحيان        
مــصادر البيانــات الرمسيــة ليــست دقيقــة واألرقــام تتــراوح بــني مــصادر املنظمــات غــري الرمسيــة،  

تنــشره الــصحف عــن احلــاالت، وعــن الــسجالت الــيت حتــتفظ هبــا الــشرطة واملستــشفيات   ومــا
وجيري اآلن بعض العمل عن طريق الدراسات االستقـصائية لتقيـيم معـدالت انتـشار               . واحملاكم
غــري أن نتــائج هــذه الدراســات ختتلــف وهــذا انعكــاس للــصعوبات الــيت .  أنــواع العنــفخمتلــف

ميثلها احلصول على هذه البيانات واحلساسية الـيت تتـسم هبـا األسـئلة املـستخدمة يف الدراسـات                  
  . االستقصائية والنهج الذي يتبعه الباحثون وتصميم البحث

 جتمـع البيانـات عـن العنـف ضـد           ، بدأت قيادة الشرطة يف بنغالديش     ١٩٩٥ومنذ عام     
ومثـل هـذه البيانـات، حـىت لـو كانـت غـري كاملـة،               . املرأة مـن مكاتبـها يف املنـاطق واملـديريات         

الرابطـة الوطنيـة   متاحة على نطاق وطـين وهـي نتيجـة للتفـاعالت بـني املنظمـات النـسائية مثـل                
 ملتابعــة اريــشادومنظمــة نــاري بوكــو ومنظمــة بــنغالديش مــاهيال ب  للمحاميــات يف بــنغالديش،
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وترد أدناه البيانات املأخوذة من مقر الشرطة بشأن انتشار العنـف ضـد املـرأة               . ورصد احلاالت 
  .يف كافة أرجاء بنغالديش

  عدد حاالت العنف حسب الفئة والسنة: ٥اجلدول 
  

                    نوع العنف  

  السنة
العنـف مـن أجــل   

  البائنة
الرشــــــــــــــق  

  ااالغتصاب االختطاف     باحلمض
ــل ــد القتـ  بعـ

  اإلصابة  القتل  االجتار  االغتصاب
ــف   ــواع العن أن

  اجملموع  األخرى

١٢ ٨١٥  ٤ ٥٦٤  ١٣٤  ٦٢  ٦٨  ١٧  ٣ ٠٩٧  ١ ٥٩٤  ١٩٨  ٣ ٠٨١  ٢٠٠٤  
١١ ٤٢٧  ٢ ٩٤٩  ٤٩  ٩٧  ١٣٨  ٢٢  ٢ ٧٩٦  ٢ ٠٦٩  ١٧٧  ٣ ١٣٠  ٢٠٠٥  
١١ ٠٦٨  ٢ ٥٥٨  ٧٥  ١٠٩  ١٠٧  ١٤  ٢ ٥٦٦  ٢ ٠٨٧  ١٣٥  ٣ ٤١٧  ٢٠٠٦  
١٤ ٢٥٠  ٣ ٣٧٤  ٧٤  ١٤٢  ١١٣  ٣٣  ٣ ٤٩٥  ٢ ٧٣٦  ١٣٧  ٤ ١٤٦  ٢٠٠٧  
١٤ ٢٧٤  ٣ ٠٢٥  ٨٧  ١٣١  ٤٩  ٦٥  ٣ ٣٨٧  ٢ ٨٧٤  ١٢٠  ٤ ٤٨٧  ٢٠٠٨  
  .قيادة الشرطة، حكومة بنغالديش: املصدر

  
ومــع أن اإلبــالغ مشــل خمتلــف أنــواع العنــف مثــل العنــف مــن أجــل البائنــة، والرشــق       

 العنـف األخـرى، إال أنـه        باحلمض، واالختطاف، والقتـل، واالغتـصاب، والتعـذيب، وأشـكال         
يبلّغ عن أي حاالت عنف مرتيل، نظرا إىل أنه ال يوجد أي حكم مستقل يـنص علـى تقـدمي       مل

. والواقـع أن معظـم حـاالت العنـف املتـصل بالبائنـة ميثّـل عنفـاً مرتليـاً                  . العنف املرتيل إىل العدالة   
 اإلبــالغ، ولــيس وقــد لــوحظ أن ازديــاد عــدد احلــاالت كــل ســنة قــد يكــون نتيجــة الزيــادة يف 

ــة أخــرى حــدث اخنفــاض يف حــاالت الرشــق   . بالــضرورة زيــادة يف عــدد احلــاالت  ومــن ناحي
  .باحلمض
وأجرى املعهد الوطين للبحث والتـدريب يف جمـال الـسكان دراسـة استقـصائية للحالـة                   

الدميغرافية والصحية يف بنغالديش ، طلبت من الرجال املتـزوجني حاليـا معلومـات عـن العنـف                  
وقد سئلوا عما إذا كانوا يعتقدون أن هناك ما يربر قيام الزوج بـضرب زوجتـه             . وجاهتمضد ز 

إذا خرجـت مــن املــرتل دون أن ختـربه، وإذا أمهلــت األطفــال، وإذا   : يف احلـاالت األربــع التاليــة 
وبـصورة عامـة وافـق    . دخلت يف مناقشة حـادة معـه، وإذا مل تقـدم الطعـام يف الوقـت املناسـب                 

على أنه يوجد تربيٌر كاف يف حالة واحـدة علـى األقـل            )  يف املائة  ٥٥(لرجال  أكثر من نصف ا   
وكان السبب األوسع انتشارا لضرب الزوجة هو خروجهـا         . من هذه احلاالت لضرب الزوجة    
  .من املرتل دون أن خترب زوجها

وتذكر دراسـة استقـصائية أجراهـا البنـك الـدويل بـشأن قواعـد اجلنـسانية ونـشرت يف                      
 يف املائة من النساء يف الفئـة العمريـة        ٢٤أن  “ مهسات إىل أصوات  ” املعنون   ٢٠٠٨ تقرير عام 
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 ذكرن أهنـن خـربن العنـف        ٢٥ إىل   ١٥ يف املائة من النساء يف الفئة العمرية         ٣٠ و   ٦٠ إىل   ٤٥
 يف املائـة مـن رؤوس األسـر املعيـشية الـذكور      ٤٣ويف املقابل فإن أكثـر مـن     . من جانب الزوج  
الرجـال ال يعـريون     "ووجـدت هـذه الدراسـة أن        . دموا الـضرب مـع زوجـاهتم      أبلغوا أهنم استخ  

. “التحرش اجلنسي الفعلـي أو العنـف الزوجـي الدرجـة العاليـة مـن األمهيـة الـيت تعريهـا النـساء                   
وثلث النساء يعتقدن أن من األمور املعتادة يف جمتمعاهتن أن ُتـضرب الزوجـة إذا أمهلـت مرتهلـا                    

  .وأسرهتا
ــة يف جمتمعهــا فــإن       وإذا كــان هنــاك    ــارج نطــاق الزوجي  شــك يف أن إلمــرأة عالقــة خ

االحتمال األكرب هو أن تتعرض للضرب، ويف هذه احلالة للرجـال والنـساء رد فعـل يكـاد يكـون        
ورأت معظــم املناقــشات الــيت أجرهتــا  . “القاعــدة املتبعــة”متطابقــا إذ يــشريون إىل أن هــذه هــي  

  .أمر شائع جدا“ كمالذ أخري”لعنف ضد املرأة جمموعات وركّزت على هذا املوضوع أن ا
ووجدت نفس الدراسة أنه عندما تكون املرأة متقبِّلةً للعنف وتعـرب عـن آراء حمافظـة                  

بشأن القواعد اجلنسانية األخرى، يقل إحتمـال تعّرضـها للعنـف، لكـن يبـدو أنـه عنـدما يعتقـد                
ووجـدت الدراسـة أيـضا أن النـساء       . الرجال أن ممارسة العنف مقبولة فإهنم مييلون إىل ممارسـته         

يتناقض مع املفهـوم     اللوايت تدفع أسرهن بائنة يزداد احتمال تعّرضهن الختبار العنف، وهذا ما          
العام بأن دفع البائنة سوف مينع العنف، وهو يتمشى مع فكـرة املنظمـات النـسائية واملنظمـات                  

  .زيد من املطالب ومزيد من العنفغري احلكومية القائلة بأن دفع البائنة لن يؤدي إال إىل م
الدراسـة االستقـصائية للحالـة الدميغرافيـة        (وذكر أربعة وسـبعون يف املائـة مـن الرجـال              

 يف املائة من الرجـال      ٤٣أهنم استخدموا العنف مع زوجاهتم مقارنة بـ        ) والصحية يف بنغالديش  
  .٢٠٠٨انية عام يف الدراسة االستقصائية اليت أجراها البنك الدويل للقواعد اجلنس

وفيما يتعلـق بـالعنف باسـتخدام احلمـض هنـاك اجتـاه مـثري لالهتمـام يـشري إىل أن هـذا                         
العنف قد تغري من كونـه موجهـا حـصرا ضـَد النـساء والفتيـات رداً علـى اسـتجابتهن لعـروض                    
عاطفية وأخذ ُيستخدم اآلن ضد النساء والرجال وبـصورة متزايـدة يف املنازعـات الـيت تنطـوي                  

 الــذي أعدتــه ٢٠٠٧ويظهــر العــرض اإلحــصائي لعــام  . راضــي ويف املنازعــات األســريةعلــى أ
 بـاحلمض   ٢٠٠٧ شخـصا قـد هومجـوا يف عـام           ١٨٧مؤسسة الناجني من الرشـق بـاحلمض أن         

 مـع تناقـصه يف      ٢٠٠٣وقد بدأ هذا االجتاه الرتويل يف عـدد احلـاالت يف عـام              .  حادثة ١٥٤يف  
 وبنـــسبة ٢٠٠٤ يف املائـــة يف عـــام ٢٠,٩٢مث بنـــسبة  يف املائـــة، ١٦,١٢تلـــك الـــسنة بنـــسبة 

 يف  ١٥,٣٨ وبنـسبة    ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١٨,٧٥ وبنسبة   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ١٦,٣١
أما من حيث جنس ضحايا هذا النوع من العنـف فـإن النـساء والفتيـات                . ٢٠٠٧املائة يف عام    
، بينمـا شـكل الرجـال نـسبة        ٢٠٠٦ يف املائة مـن الـذين هومجـوا يف عـام             ٦٧,٨٧شكّلن نسبة   
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 ارتفعـت النـسبة املئويـة الـيت شـكّلتها النـساء والفتيـات مـن           ٢٠٠٧ يف املائة؛ ويف عام      ٣٢,١٣
 يف املائة وهبطـت النـسبة الـيت شـكّلها الرجـال مـن ضـحايا                 ٦٩,٥٢ضحايا هذه اهلجمات إىل     

  . يف املائة٣٠,٤٨هذه اهلجمات قليال إىل 
  تخدام احلمض وعدد الناجني أثناء السنةعدد حاالت العنف باس: ٦اجلدول 

  
  عدد الناجني  عدد احلوادث   الفترة 

٣٢٥ ٢٦٦ ٢٠٠٤ 

٢٧٢ ٢١٧ ٢٠٠٥ 

٢٢١ ١٨٠ ٢٠٠٦ 

١٩٣ ١٥٦ ٢٠٠٧ 

  ٢ ٦٣٣  ٢ ٠٦٢  اجملموع

  .مؤسسة الناجني من احلرق باحلمض: املصدر
  

  تدابري السياسة للتصدي للعنف ضد املرأة    
  ١٩٩٧ض باملرأة لعام السياسة الوطنية للنهو    

 عـن طريـق     ١٩٩٧يف فترة املتابعـة ملـا بعـد بـيجني، وضـعت احلكومـة سياسـة يف عـام                      
عملية تشاورية واسعة النطاق مع أصحاب املـصلحة، ومجاعـات حقـوق املـرأة، والناشـطني يف                 
جمال حقوق اإلنسان ويف ضوء اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ودسـتور                     

  . ديشبنغال
  

  )املرحلة الثانية(االستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلد من الفقر     
عّرفت هذه االستراتيجية العنف ضد املرأة واستغالهلا بأنه واحد مـن عـدة حتـديات يف                  

. الطريــق املؤديـــة إىل حتقيـــق األهـــداف املنـــشودة للمـــساواة بـــني اجلنـــسني وتعمـــيم اجلنـــسانية 
  :على العنف ضد املرأة هيواألهداف الرئيسية للقضاء 

  ضمان اإلبالغ عن كل حوادث العنف ضد املرأة  •  
  خفض احلوادث املبلغ عنها بالعنف ضد املرأةاىل النصف على األقل  •  
  تدعيم مراكز اخلدمات الشاملة للحاالت املتأزمة  •  
اء علـى   توعية أفراد الشرطة واإلدارة العامة والقضاء من أجل تطبيق أحكام اتفاقية القض             •  

  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف حاالت العنف ضد املرأة وانتهاك حقوق املرأة
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  )سياسة اهلجرة(السياسة الوطنية بشأن العمالة يف اخلارج     

بــنغالديش علــى هجــرة املــرأة يف عــام  بعــد أن ُســحب احلظــر الــذي كــان مفروضــا يف  
ت طلبا للعمالـة يف خمتلـف البلـدان، مبـا            ، طرأت زيادة كبرية على عدد النساء املهاجرا        ٢٠٠٣

ونظرا إىل هذه احلالة، وضعت حكومـة بـنغالديش سياسـة    . يف ذلك إىل بلدان الشرق األوسط    
إلبــراز ومعاجلــة مــسائل املــرأة “ ٢٠٠٦سياســة العمــل يف اخلــارج لعــام ”حمــددة باإلضــافة إىل 

ويف عـام   . امالت مرتليـات  ومل تكن تلك السياسة تعترب العـامالت أكثـر مـن جمـرد عـ              . املهاجرة
، أعيــد النظــر يف هــذه الــسياسة مــرة أخــرى وجــرى التــشديد علــى مزيــد مــن التنظــيم    ٢٠٠٧

لوكاالت تـدبري األعمـال يف اخلـارج، وعلـى تقـدمي معلومـات واضـحة للمهـاجرات وألربـاب                    
العمل، وعلى إشراك السفارات يف البلدان املستقبلة، وعلى وجود عقـود حمـددة بـني وكـاالت                 

  .بري العمل يف اجلانبني، وتدريب وتوجيه العامالت املهاجرات إخلتد
وباإلضافة إىل ذلك هناك اتفـاق رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي بـشأن االجتـار                

  .٢٠٠٨باألشخاص ومشروع سياسة للقضاء على عمل األطفال لعام 
  

  التشريع    
ــائي حملاكمــ       ــانون اجلن ــة خمتلــف األحكــام يف الق ــدى احلكوم ة العنــف بوصــفه عمــال  ل
وقد تطور هذا االعتراف بأن العنف ضد املـرأة عمـل إجرامـي بعـد أن أصـبح اجملتمـع                . إجراميا

. ككل أكثر حساسية جتاه أشكال اإلساءات اليت مل يكن معترفا هبـا سـابقاً بأهنـا أعمـال عنـف                   
  .سابقوقد سّنت احلكومة يف أوقات خمتلفة تشريعات جديدة وفق املذكور يف التقرير ال

ــسانية لعــام         ــدويل األخــرية عــن قواعــد اجلن  أن ٢٠٠٨وقــد وجــدت دراســة البنــك ال
 يف املائــة مــن جمموعــة النــساء األكــرب ســنا   ٧,٧ووجــدت أن . انتــشار تقــدمي البائنــة قــد ازداد 

 يف املائـة مـن النـساء األصـغر سـنا اضـطررن إىل دفـع                 ٤٦مقارنـة بــ     ) ومعظمهن من اهلنـدوس   (
  . ذلك يبدو أن القانون مل يكن له أي أثر مثبط لدفع البائنةل. بائنة عند زواجهن

  
  قانون العمل    

 مبــشكلة التحــرش اجلنــسي يف مكــان ٢٠٠٦يعتــرف قــانون العمــل الــذي أُقــر يف عــام   
ويذكر هـذا البنـد أنـه لـيس ألي     . ، الذي يتناول السلوك جتاه املرأة  ٣٣٢العمل وذلك يف البند     

ة، يف أي منــصب، ويف أي مؤســسة، بطريقــة مهينــة شــخص أن يتــصرف مــع أي امــرأة موظفــ
  . غري مقبولة أو
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  تدابري الوقاية واحلماية اليت اعتمدهتا احلكومة    
ينــاقش الفــرع التــايل املبــادرات األخــرية الــيت اختــذهتا احلكومــة للتــصدي للعنــف ضــد      

  .املرأة
  

  املالجئ    
ن ولكن هـذه املنـازل مل       لقد سبق للحكومة أن أنشأت منازل للنساء املتشردات وأطفاهل          

ويف . تكن تعامل بوصفها منازل جلوء كما أن أعدادها وتسهيالهتا كانت، وال تزال، غري كافيـة              
وهناك اآلن ستة منـازل آمنـة   . اآلونة األخرية ُبذلت حماوالت لتحسني احلالة فيما يتعلق باملالجئ      
هقــات والنــساء ضــحايا العنــف  يف احملافظــات تــديرها إدارة اخلــدمات االجتماعيــة للــشابات املرا 

واستنادا إىل احلاجات احملـسوسة، اختـذت       .  شخصا ٥٠ويتسع كل من هذه املنازل لـ       . وللشهود
احلكومة املبادرة إلنشاء املنازل اآلمنة محايـة ملـصاحل الـضحايا واملقيمـات يف هـذه املنـازل، حيـث                

كمـا أن وزارة    . وارد حمـدودة  يزودن بالطعام وباملـأوى وبالـدعم الـصحي واملـساعدة القانونيـة مبـ             
ولــدى إدارة اخلــدمات االجتماعيــة ســتة مراكــز . شــؤون املــرأة والطفــل تــدير مــرتل جلــوء ممــاثال 

  .للتدريب وإعادة التأهيل خمصصة للعامالت السابقات يف صناعة اجلنس
ومؤسـسة  ويف اآلونة األخرية مت توقيع مذكرة تفـاهم بـني إدارة اخلـدمات االجتماعيـة                  

كفالـة خـدمات فعالـة     ”بغيـة   ) وهي احتاد يتلقى مساعدة مـن اجلهـات املتربعـة          (ونومنوشهر ج 
  .ختصص للتغلب على نواحي النقص هذه“ وذات نوعية ومستدامة للمنازل اآلمنة الراهنة

  
  محالت وزارة شؤون املرأة والطفل للتوعية الشعبية    

ــامج املتعــدد القطاعــات ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة محلــ       ة اســتمرت ثــالث شــن الربن
مــا   ملــسائلوعــيعلــى إجيــاد ، عــن طريــق محــالت التثقيــف الــشعبية، العمــل”ســنوات هــدفها 

ومشلــت احلملــة تــوفري التــدريب املنــتظم للتوعيــة  . “ُيرتكــب يف حــق املــرأة مــن جــرائم وعنــف 
لوسائط اإلعالم، ولألئمة، وللمنظمات احلكومية، واملنظمات غـري احلكوميـة، وكـذلك وضـع              

  . ة يف وسائط اإلعالممواد حلمل
  

  مشروع إصالح الشرطة    
 وُمـدِّد لفتـرة     ٢٠٠٥مت اإلضطالع مبشروع إصالح الشرطة الذي بـدأ يف أواخـر عـام                

وأحـد  . ، هبدف حتسني فعالية وكفاءة شرطة بـنغالديش       ٢٠١٤مخس سنوات أخرى حىت عام      
ية جتاه الفقـراء    أهم أهداف هذا الربنامج هو أن تصبح خدمات الشرطة أكثر استجابة وحساس           

وترمي بعض األنشطة الرئيسية هلذا الربنامج إىل زيادة قدرة قـوة           . والنساء الناجيات من العنف   
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الشرطة على االستجابة حلاجات النساء والشباب والناس الضعفاء، وتنمية الوضوح املفـاهيمي            
مـرض اإليـدز،    /لدى أفراد الشرطة بشأن مسألة اجلنسانية، وبشأن فريوس نقص املناعة البشرية          

ومـن  . وبشأن حقوق اإلنسان حىت تتمكن الشرطة من معاجلة قضية العنف ضـد املـرأة بفعاليـة               
األمور اإلجيابية للغاية اليت أسفر عنها برنامج إصالح الشرطة، اعتراف وكاالت إنفـاذ القـانون          

لعدالـة  بأن خدمات الشرطة اليت تكون حساسة جتاه حاجات املرأة أمر واجب تـوافره لكفالـة ا       
وقد اختذ هذا الربنامج املبادرة بإنشاء مركز لدعم ضحايا العنف يف مدينة داكـا حيـث           . للمرأة

  .ُيوفر للناجيات من أعمال العنف الدعُم املهين
: وقــد وضــع مــشروع إصــالح الــشرطة خطتــه االســتراتيجية للــسنوات الــثالث التاليــة    

ادة عـدد النـساء مـن أفـراد الـشرطة        وتشمل هذه مخسة جمـاالت اسـتراتيجية رئيـسية أحـدها زيـ            
ف وجود نـساء بـني أفـراد الـشرطة واألخـذ            وقد ُعرِّ ”. وزيادة حساسية الشرطة جتاه اجلنسانية    

ــام لتحــوّ       ــتراتيجي ه ــاه اس ــا اجت ــسانية بأهنم ــي اجلن ــسياسة تراع ــة  ب ــشرطة إىل خدم ة شــرطل ال
 أفـراد الـشرطة     ومبوجب هذا الربنامج ستوضع خطة عمل لتعميم وجود النـساء بـني           . “عصرية

 امرأة لدخول قـوة الـشرطة وشـغل مناصـب دون منـصب املفـتش       ٣ ٠٠٠كما أنه سيتم جتنيد  
  .ومنصب الضابط يف كل أرجاء بنغالديش

  
  القيام بأعمال الشرطة املستجيبة لشواغل اجلنسني يف اجملتمعات احمللية    

الوكالـة األملانيـة    ومثة مبادرة أخرى اختـذهتا وزارة شـؤون املـرأة والطفـل مبـساعدة مـن                   
للمساعدة اإلمنائية هي برنامج القيام بأعمال الشرطة املستجيبة لشواغل اجلنـسني يف اجملتمعـات       
احمللية لكفالة األمن للنساء والفتيـات نظـرا لكـوهنن املعرضـات ألخطـار تنفـرد هبـا اإلنـاث مثـل                

ول النـاس الفقـراء،   املسامهة يف حـص ”وهدف املشروع هو . العنف املرتيل واالجتار باألشخاص  
والقيـام  . “وال سيما النساء والفتيات، على العدالة يف املناطق احلضرية والريفيـة مـن بـنغالديش         

بأعمال الشرطة املستجيبة لشواغل اجلنسني يف اجملتمعـات احملليـة هـي اسـتراتيجية لزيـادة األمـن                
رصـد هـذه األنـشطة    وجيـري  . ولتعزيز محاية حقوق اإلنسان، وبصورة خاصة للنساء والفتيات  

وعند القيام بأعمـال الـشرطة يف اجملتمعـات احملليـة، يعمـل             . وتقييمها بغية توليد ممارسات جيدة    
وترتـب جلـان اخلفـر      . أفراد الشرطة مع األهايل يف احملافظة على القـانون والنظـام ومنـع اجلـرائم              

 إلطـالع النـاس     األهلية، كل منها يف منطقتها، لعقد اجتماعـات يف سـاحات القـرى والبلـدات              
وتتـوىل اإلشـراف علـى هـذا        . على أدوار هذه اللجان وأنشطتها وحلل قضايا العنف ضد املـرأة          

ــة        ــة، والتنظيمــات األهلي ــري احلكومي ــشرطة، واملنظمــات غ ــاطق ال ــد يف بعــض املن ــهج الرائ . الن
ء وينصب التركيز على جعل اجملتمع احمللي وأفراد الشرطة يعملون معا يف حـل املـشاكل وإرسـا       

  .األمن على املستوى احمللي
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  املستشفيات املالئمة للمرأة    
قـد  ) اليونيـسيف (كانت وزارة الصحة ورعاية األسرة ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة             

 لالرتقـاء مبـستوى املستـشفيات حـىت تـتمكن املـرأة             ١٩٩٨-١٩٩٧اختذتا خطـوات يف الفتـرة       
ه اخلطـوات بـصورة رئيـسية خفـض         وقد استهدفت هذ  . من احلصول على خدمات أفضل فيها     

وكانــت ضــرورة حتــسني . معــدل وفيــات النفــاس وتــوفري الــدعم للنــساء الناجيــات مــن العنــف 
حــصول املــرأة والناجيــات مــن العنــف علــى خــدمات أفــضل مطلبــا طويــل األجــل للمنظمــات   
ــاع         ــيت ســعى القط ــصحية، وال ــوق ال ــرأة واحلق ــوق امل ــداعيات إىل حق ــسائية وللناشــطات ال الن

ــصحي ــا ال ــستجيب هل ــوفري     .  إىل أن ي ــل يف ت ــسية تتمث ــشطة الرئي ويف ذلــك الوقــت كانــت األن
التدريب على احلساسية لألطباء واملمرضات بشأن معاملة املرضى وخاصة النـساء مـن املرضـى         

واسـتنادا إىل  . وحتميل األطباء املناوبني املسؤولية عن عدم القيـام بـصورة وافيـة مبعاجلـة املرضـى           
واآلن . دة من املشروع السابق، وسعت منظمـة اليونيـسيف الربنـامج فيمـا بعـد     الدروس املستفا 

تعمــل املديريــة العامــة للخــدمات الــصحية مــع منظمــة اليونيــسيف علــى االرتقــاء مبـــستوى           
ــك      ــزم ذل ــديريات حيــث يل ــصحية يف امل ــات ال ــات واجملمع ــشفيات املقاطع ــذا  . مست وهــدف ه

 وبعدل، وأن حتصل علـى العنايـة املالئمـة والوافيـة     املشروع هو أن تعامل املرأة باحترام وكرامة  
وحتقيقــا هلــذه األهــداف، تتمثــل واحــدة مــن أهــم  . والــيت تكــون يف وقتــها املناســب وميــسورة 

وقـد متكـن عـدد حمـدود        . مسائل املستشفى املالئـم للمـرأة يف إدارة حـاالت العنـف ضـد املـرأة               
.  مــؤهال كمستــشفى مالئــم للمــرأةجــدا مــن املستــشفيات مــن حتقيــق املعــايري املطلوبــة ليكــون 

وتعمل بعض املنظمات غري احلكومية مع سبعة مستـشفيات مـن بينـها واحـد أُعلـن بالفعـل أنـه            
  .مستشفى منوذجي

وما فتئت املنظمة غري احلكومية املسماة ناريبكهو تعمل علـى رصـد تـدخالت الدولـة                  
ة ومستـشفيني مـن      مركـزا مـن مراكـز الـشرط        ٢٢ملكافحة العنـف ضـد عـن طريـق عملـها مـع              

تتنــاوالن قــضايا العنــف ضــد النــساء     (املستــشفيات التابعــة للكليــات الطبيــة ومــع حمكمــتني      
ويتمركـز موظفـو    . داخـل منطقـة مدينـة داكـا الكـربى         ) واألطفال، والعنـف بالرشـق بـاحلمض      

هذه املنظمة غري احلكومية داخل هذه املؤسسات العامة ملراقبة الطريقـة الـيت يعامـل هبـا موظفـو            
ــالعنف   ــأثرين ب ــاوبون الــضحايا املت ــة أن هــذه املؤســسة    و. احلكومــة املن كانــت النتيجــة اإلجيابي

طلبت دعمها بالتدريب وتلقت ذلك بغية إجياد بيئـة متكينيـة حلـصول املـرأة علـى العدالـة وملنـع             
  . تعرضها للعنف

ة اإلطــار القــانوين ملعاجلــ ”بعنــوان ) ٢٠٠٩مــايو /أيــار(واقتــرح تقريــر دراســة حديثــة    
ــة بــشأن العنــف القــائم علــى اجلنــسانية، اإلصــالح    “ العنــف ضــد املــرأة  تنــاول القــوانني الراهن
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ــة       ــادئ توجيهي ــانون بــشأن العنــف املــرتيل ومب التــشريعي هلــذه القــوانني عــن طريــق مــشروع ق
وقد حظيت هـذه الدراسـة بتأييـد مـن سـفارة هولنـدا كمـا أن مـا تلقتـه مـن            . للتحرش اجلنسي 

سني املهنيني ومن الدبلوماسيني وممثلي املنظمات غري احلكوميـة وغريهـم قـد             تعليقات من املمار  
  .أُدرجت فيها

أمــا مــن حيــث مراكــز الــدعم للــضحايا، فــإن لــدى وزارة شــؤون املــرأة والطفــل ســتة    
مراكز أزمات شاملة اخلدمات، وست خاليا معنية بالعنف ضد املرأة على مـستوى احملافظـات               

رأة، وخليــة واحــدة معنيــة بــالعنف ضــد املــرأة يف منظمــة جــاتيو تــشرف عليهــا إدارة شــؤون املــ
  .موهيال سانغستا

 مركــزا علــى مــستوى ٢١ولــدى مــشروع إصــالح الــشرطة مركــز واحــد يف داكــا و    
وباإلضـافة  . ولدى صندوق األمم املتحدة للسكان مركز واحـد يف بـازار كـوكس            . املقاطعات

  .ية تديرها منظمات خمتلفة يف مواقع خمتلفةإىل ذلك هناك ستة مراكز للمنظمات غري احلكوم
  

  املرأة والكوارث  -  ٦  
تتأثر املرأة تأثرا مباشرا ومعاكـسا مـن جـراء الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث مـن صـنع                      

اإلنسان مثل الصراع السياسي، والتمييز االجتمـاعي، وامليـاه امللوثـة بـالزرنيخ، وملوحـة امليـاه،                 
تنقعات، وإزالـــة األحـــراج، واســـتخدام املـــواد الكيميائيـــة وجفـــاف األراضـــي الرطبـــة أو املـــس

الزراعية، والنفايات الـصناعية، واالسـتخدام غـري املالئـم لألراضـي، وبنـاء الـسدود واحلـواجز؛                  
وممـا لـه أمهيتـه أن يالحـظ أنـه نتيجـة لـتغري املنـاخ، أخـذت                   . والفيضانات واألعاصري واجلفـاف   

وقـد عاجلـت احلكومـة هـذه     . ى حنـو أكثـر تكـرارا   أعاصري مثل سدر وآيال حتدث بقوة أشد عل      
  . احلالة بفعالية بالرغم من الصعوبات الكبرية وحمدودية املوارد

  
  املرأة واالقتصاد  -  ٧  

ويف . ســبل وصــول املــرأة إىل املــوارد الطبيعيــة وحــصوهلا علــى املــوارد املاليــة حمــدودة      
سـتخدامها للمـوارد الطبيعيـة مثـل        معظم احلاالت يكون وصول املرأة إىل األراضـي الزراعيـة وا          

وال تـزال قـوانني املـرياث    . املاء أو األشجار معتمدا على حقـوق الـزوج أو قريـب مـن الـذكور            
فال حيق للمرأة املـسلمة أن تـرث عـن والـدها سـوى نـصف حـصة أي                  . قائمة على أسس دينية   

ن كنـوع   من أشقائها، ولكن كثريا من النـساء يتـركن حـصتهن مـن األرضـي يف عهـدة إخـواهن                   
أمـا النـساء مـن اهلنـدوس        . من التأمني ضد اهنيار زواجهن ولكفالة الزيارات إىل مرتل الوالـدين          

 مـن أرض الـزوج إذا مل يكـن لـه       ١/٨فإن استحقاقاهتن الرمسيـة ال تكـاد ُتـذكر، إذ أهنـن يـرثن               
  .أوالد أو أحفاد على قيد احلياة
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غايـة، نظـرا إىل أن معظـم املؤسـسات          أما حصول املرأة على املوارد املالية فهـو مقيـد لل            
وأخــريا فــإن املعــدل املتــدين مــن . املاليــة تتطلــب ضــمانا مثــل ملكيــة عقــار قبــل تقــدمي االئتمــان 

وهذه العوامـل   . التعليم لدى املرأة جيعل من الصعب عليها الوصول إىل القطاع املصريف الرمسي           
وبغيـة معاجلـة   .  أو شـراء أرض تشل بشكل خطري قدرة املرأة على إقامـة أعمـال جتاريـة صـغرية       

التـدابري اهلامـة علـى مـستوى رسـم       /هذه الصعوبات اختذت حكومة بنغالديش بعض اخلطـوات       
  . السياسة ومستوى التنفيذ على حد سواء

وقــد اشــتملت الــسياسات واملــشاريع االقتــصادية الرئيــسية يف بــنغالديش علــى حتليــل       
وقـد مت التـشديد علـى       . طنيـة للنـهوض بـاملرأة     جنساين وفقا خلطة العمـل الوطنيـة وللـسياسة الو         

مسألة املساواة بني اجلنسني يف تقصي النفقات ويف الفوائد اليت تعود على املرأة من خمصـصات                
وتقوم شعبة رصد التنفيذ وتقييمه برصد التقدم احملرز يف املشاريع والـربامج املخصـصة      . امليزانية

ت وزارة شـؤون املـرأة والطفـل، وشـعبة املاليـة،            ونفـذ . للمرأة عن طريق بعـض اآلليـات الثابتـة        
وجلنة التخطيط، واجمللس الوطين لإليرادات، وشعبة رصد التنفيذ وتقييمه عـدة مبـادرات لنـشر        

ووفقـا لتوجيهـات االسـتراتيجية الوطنيـة        . التوعية بشأن قضية مشاركة املـرأة يف عمليـة التنميـة          
لصلة على مراجعة حساباهتا االجتماعيـة عـن   للتعجيل باحلد من الفقر، تعكف الوزارات ذات ا    

وقامت وزارة الـصناعات عـن طريـق برنـامج تنميـة قطـاع املـشاريع              . طريق مشاريعها وبراجمها  
الــصغرية واملتوســطة بتنظــيم دورات تــدريب علــى تنميــة املهــارات املختلفــة وأنــشأت مؤســسة  

ة مـسائل املـرأة ولوضـع    وأُنشئ قـسم خـاص ملعاجلـ     . باسم مؤسسة املشاريع الصغرية واملتوسطة    
  .املبادئ التوجيهية الالزمة يف السياسة العامة لتحسني كفاءة املرأة

 مـــنح أفـــضلية خاصـــة ٢٠٠٥وتـــشمل سياســـة املـــشاريع الـــصغرية واملتوســـطة لعـــام    
لصاحبات املشاريع وتذكر وجوب تعزيز اجلهـود املبذولـة للتعجيـل لـدعم صـاحبات املـشاريع                 

  .والنهوض هبن
ــام   وأحــد أهــداف    ــصناعية لع ــسياسة ال ــة    ٢٠٠٩ ال ــرأة يف عملي ــيم وجــود امل  هــو تعم
وتشمل وثيقة هذه السياسة أيضا اسـتراتيجية لالضـطالع بتـدابري خاصـة لتنميـة روح              . التصنيع

مزاولــة األعمــال التجاريــة والقيــام باملــشاريع لــدى املــرأة وكفالــة حــصوهلا علــى األرض وعلــى 
وقد حظيت مشاركة صاحبات املشاريع وتنميتـهن       . اريةالتمويل خلدمات الدعم ألعماهلا التج    

ــدعم     ــق خمتلــف احلــوافز وآليــات ال ــشديد عــن طري ــصناعات   . بالت ــنغالديش لل وتقــوم شــركة ب
مـشروع تنميـة    ”، عـن طريـق مـشروعها اخلـاص املـسمى            )احلرف اليدويـة  (الصغرية والكوخية   

ج توعيــة بــشأن األدوار  بتقــدمي برنــام “ روح مزاولــة املــشاريع واألعمــال احلــرة لــدى املــرأة     
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ويتلقـى أفـراد أسـرة املـشتركات تعليمـا يف حتـسني مـستويات املعيـشة وإجيـاد                   . التناسلية للمـرأة  
  . توازن تغذوي، ويف النظافة الصحية الشخصية وختطيط األسرة

وبغية تقييم الوضع االقتصادي للمرأة يف أي بلد، من اجلـوهري أيـضا النظـر إىل حالـة                    
وال يـزال عـدم التكـافؤ قائمـا بـني احلالـة االقتـصادية للمـرأة             . ك السياق بعينـه   عمل املرأة يف ذل   

وقد تزايدت يف العقد األخـري مـن الـسنوات فـرص العمالـة للمـرأة،                . واحلالة االقتصادية للرجل  
وخاصــة يف صــناعات مثــل قطــاع األلبــسة اجلــاهزة، واإلنــشاءات، واخلزفيــات، والقطــاع غــري   

 األكــرب هــو أن توجــد املــرأة يف القطــاع غــري الرمســي تــؤدي أعمــاال غــري أن االحتمــال. الرمســي
وال يـزال   . يومية عرضية وبينما أشكال العمل الذي تقوم بـه متيـل إىل أن تكـون غـري مـضمونة                  

هناك أيضا فارق هام يف األجور بني ما تتلقاه املرأة وما يتلقاه الرجـل إذ أن أجـور املـرأة تـصل                    
ورغـم أن الفـارق يف األجـور ميكـن أن ُيعـزى إىل          . أجـور الرجـل    يف املائة مـن      ٥٨,٢فقط إىل   

حد ما إىل عناصر احتكارية يف سوق العمل، إال أهنا تتحـدد بقـدر كـبري بـاملواقف االجتماعيـة                    
  .جتاه املرأة وكذلك بالفوارق يف التعليم واملهارات

 وقــد اختــذت حكومــة بــنغالديش عــدة خطــوات هامــة للنــهوض باملــساواة االقتــصادية   
ــسبب حــوادث       . للمــرأة ــساء يف اخلــارج ب ــال فُــرض حظــر علــى توظيــف الن وعلــى ســبيل املث

 غـري أن هـذا      .“املشتركات يف العمل املرتيل   ”التحرش اجلنسي بالعامالت املهاجرات، وخاصة      
احلظر أدى إىل زيادة هجرة النـساء غـري املنتظمـة، األمـر الـذي جعـل املهـاجرات أكثـر تعرضـا                       

هلـذا الـسبب، رفعـت احلكومـة احلظـر وقامـت ببنـاء قـدرة وزارة رعايـة                و. للعنف ولالسـتغالل  
وتشمل التدابري األخرى اليت اختذت للنهوض باملـساواة        . شؤون املغتربني والتوظيف يف اخلارج    

 يف املائـة مـن وظـائف التـدريس يف املـدارس             ٦٠االقتصادية للمـرأة العمـل بنظـام حفـظ حـصة            
ــة للمــرأة ــدبري . االبتدائي ســوف يــدعم احلكومــة يف حتقيــق التكــافؤ يف نــسبة الــذكور    وهــذا الت

  .واإلناث بني معلمي املدارس االبتدائية األمر الذي جيعل البيئة أكثر جاذبية بالنسبة للطفلة
وال تزال احلكومة واهليئات شبه احلكومية اجلهات الـيت توظـف أكـرب عـدد مـن النـاس                     
وية يف توظيــف النــساء والرجــال يف كــل وقــد التزمــت احلكومــة بكفالــة فــرص متــسا. يف البلــد

ــة يف   . كــوادر اخلدمــة املدنيــة، مبــا يف ذلــك الــشرطة   وجيــري اآلن جتنيــد النــساء للخدمــة الفعلي
 يف املائة للنـساء بـني مـوظفي    ١٠وقد وضعت احلكومة حصة توظيف بنسبة       . القوات املسلحة 

ومــة واهليئــات شــبه   يف املائــة بــني مــوظفي الفئــات األخــرى داخــل احلك  ١٥الــصنف األول و 
ورغم أنه مل يتم بعد بلوغ احلصة اليت حددهتا احلكومة، فإن التقدم احملرز حنو ذلـك                . احلكومية

  . اهلدف مشجع
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ويف العمالة يف القطاع العام، يتمتع الرجال والنساء بـنفس االسـتحقاقات والفوائـد يف                 
يـة، واالسـتحقاقات والفوائـد    كل اجملاالت مبا يف ذلك األجـر، والعـالوات، واملعاشـات التقاعد       

ــة األخــرى  ــرأة       . املالي ــذت وزارة شــؤون امل ــرأة يف جمــال اإلســكان، نف واســتجابة حلاجــات امل
ــساء يف املراكــز احلــضرية    ــزل للن ــشاء ُن ــة  . والطفــل مــشاريع إلن وتعكــف وزارة الــصحة ورعاي

. رأةاألسرة، وهي أكرب جهة توظف النـساء، علـى تنفيـذ برنـامج لتحـسني أوضـاع العمـل للمـ                    
وباإلضافة إىل ذلك، زادت احلكومة يف اآلونة األخرية إجازة األمومة مدفوعة األجر من ثالثـة               

ويف الوقت ذاته، مت إجياد تـسهيالت للرعايـة النهاريـة لألطفـال يف مـبىن                . أشهر إىل أربعة أشهر   
ل وأعـدت وزارة شـؤون املـرأة والطفـ        . مكاتب أمانة بنغالديش واملكاتب الرئيـسية للمنظمـات       

  .مبادئ توجيهية للسياسة العامة بغية توفري خدمات رعاية هنارية موحدة
  )بالنسبة املئوية(حسب حالة التوظيف، واجلنس واملوقع )  سنة من العمر١٥(األشخاص املوظفون : ٧اجلدول 

  
    الريف    احلضر  بنغالديش  

  إناث  ذكور  ان معااجلنس  إناث  ذكور  اجلنسان معا  إناث  ذكور  اجلنسان معا  الوضع يف الوظيفة

١٣,٨٧١٤,٥٥١١,٦٩٣١,٢٣٠,٥٤٣٣,٣٤٨,٤٨٩,٥٧٥,٠١  موظفون
٠,٢٧٠,٣٢٠,١١٠,٢٨٠,٣٣٠,١١٠,٢٧٠,٣٢٠,١١  أرباب العمل

٤١,٩٥٠,٠٤١٥,٨٦٤١,٦٣٤٥,٢٨٢٩,٨٦٤١,٩٩٥١,٥٣١١,٥٥  عامل حلسابه اخلاص
١٠,٧١١٣,٢٩٢,٤٧٢,٢١٢,٦٩٠,٦٨١٣,٣٥١٦,٥٩٣,٠٢  )زراعة(عامل يومي 

٢١,٦٨٩,٦٧٦٠,١٢٩,٥٢٥,٥٥٢٢,٣١٢٥,٤٦١٠,٠٥٧١,٧٧  العمل األسري غري املأجور
٠,٧٠,١٩٢,٣٤٠,٩٣٠,١١٣,٥٨٠,٦٣٠,٢١١,٩٦  خدم مرتليون

٠,٥١٠,٥٧٠,٣٠,٦٩٠,٨٢٠,٢٨٠,٤٥٠,٥٠,٣١  متدرب
٠,٨٨٠,٦٤١,٦٦١١٣٤٠,٧٤٢,٤٠,٨٠,٦١,٤٣  أعمال أخرى

    .، املكتب اإلحصائي لبنغالديش٢٠٠٣-٢٠٠٢دراسة استقصائية لقوة العمل، : املصدر
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ويوفر اجلدول أعاله نظرة عامة على احلالة الشاملة لعمالة النساء والرجـال يف املنـاطق                 
ويربز اجلدول بوضوح أنه ال يزال جيـري تقـسيم العمـل علـى              . احلضرية والريفية من بنغالديش   

كــبريةً يف جمــاالت مثــل العمــل اُألســري غــري مــدفوع األجــر   اجلــنس وأن للمــرأة هيمنــةًأســاس 
أمـا الرجـال فـإن      . وهذه الفروقات تـصبح أكثـَر أمهيـةً يف املنـاطق احلـضرية            . واخلدمة يف املنازل  

يف ( فهـم موظفـون      -هلم، من الناحية األخـرى، هيمنـةً أكـرب يف كـل جمـاالت العمـل األخـرى                   
، وأرباب عمل، وعاملون حلـساهبم اخلـاص، وعمـال مياومـة، وعـاملون              ) فقط املناطق احلضرية 

ــة فقــط (يف الزراعــة  ــاطق الريفي ــرأة، علــى املــستويات الريفــي    ). يف املن ــة امل ــة عمال و تظــل حال
  .واحلضري والوطين، متخلفة عن حالة عمالة الذكور

 حالـــة األشـــخاص العـــاملني حـــسب اجلـــنس وســـاعات العمـــل  ٨ويعـــرض اجلـــدول   
ويكشف اجلدول أن ساعات العمل للمرأة يف املناطق الريفية واحلـضرية أقـلُّ كـثرياً      . سبوعيةاأل

  .يف املتوسط من ساعات عمل الذكور
  )باآلالف( وما فوق حسب ساعات العمل األسبوعية وحسب اجلنس واملوقع ١٥األشخاص العاملون من سن : ٨اجلدول 

    الريف    احلضر  بنغالديش  
  إناث  ذكور  اجلنسان معا  إناث  ذكور  اجلنسان معا  إناث  ذكور  اجلنسان معا  سبوعيةساعات العمل األ

 ٨ ٦٢١ ٢٧ ٥١١ ٣٦ ١٣٢ ٢ ٦٥٦ ٨ ٨٦٩ ١١ ١٢٢٢٤ ٣٦٢٧٧ ٠٨٠ ٤٧ ٣٥٧  اجملموع

 ٦٠٩ ٤٢٦ ٤ ٣٧٢ ٤٥٥ ٥٢ ٥٠٧ ٤ ٤٠١ ٤٧٧ ٤ ٨٧٩   ساعة١٥أقل من

 ٦٠٩ ٣٢٥ ٩٣٣ ٥٨ ٣٣ ٩٠ ٦٦٦ ٣٥٧ ١ ٠٢٤   ساعة١٩- ١٥

 ١ ٧٤٤ ١ ٢٤١ ٣ ٠٨٦ ٣٣٩ ١٩٦ ٥٣٦ ٢ ٠٨٤ ١ ٥٣٧ ٣ ٦٢١   ساعة٢٩- ٢٠

٦٩٦٩ ٢ ٢٠١ ٢ ٨٧٠ ٤٠٧ ٤٣٨ ٨٤٥ ١ ٠٧٦ ٢ ٦٣٩ ٣ ٧١٥  ٣٩- ٣٠ 

٨٦٥ ٨ ٢٠٧ ٩ ٠٧٣ ٦٣٨ ٢ ٤٨٢ ٣ ١٢٠ ١ ١٠٥٠٣ ٦٩٠ ١٢ ١٩٣  ٤٩- ٤٠ 

٤٣٦ ٧ ٣٤٥ ٧ ٧٨١ ٣٣٧ ١ ٨١٢ ٢ ١٤٩ ٧٧٣ ٩ ١٥٧ ٩ ٩٣٠  ٥٩- ٥٠ 

 ٣٥٢ ٧ ٦٦٦ ٨ ٠١٨ ٤٢١ ٣ ٥٥٦ ٣ ٩٧٧ ١١٧٧٣ ٢٢٢ ١١ ٩٩٥   فأكثر٦٠

الدراسة االستقصائية للحالة االقتصادية : املرجع. (، املكتب اإلحصائي لبنغالديش٢٠٠٣-٢٠٠٢الدراسة االستقصائية لقوة العمل،   :املصدر  
  ).واالجتماعية
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 يف املائـة مـن كـادر        ١٥، كانـت املـرأة متثـل حـوايل          ٢٠٠٦يف عـام    : العمل يف اخلدمـة العامـة     
 يف املائة منهن كن على مستوى األمـني        ٢موظفي إدارة اخلدمة املدنية لبنغالديش غري أن نسبة         

وتبلغ نسبة مـشاركة املـرأة يف اخلدمـة العامـة           .  يف املائة على مستوى األمني املشترك      ٧وحوايل  
  .  يف املائة١١ يف املائة وعلى مستوى الصنف األول حوايل ١٥حوايل 

ضـعت وزارة رعايـة املغتـربني والعمـل يف اخلـارج بعـض االسـتراتيجيات                و: العمالة يف اخلارج  
وينبغي ألي امرأة تكـون دون سـن معينـة وتبحـث عـن              . لكفالة فرص العمل يف اخلارج للمرأة     

عمل يف اخلارج يف جمال اخلدمة املرتلية أن حتصل على موافقة الـوزارة عـن طريـق وكالـة تـدبري          
 الـوزارة خطـوات إلدراج العـامالت يف اخلدمـة املرتليـة يف              وقـد اختـذت   . أعمال لكفالة محايتها  

  .إطار تعريف العامل ألغراض العمل يف اخلارج
إىل املـصارف التجاريـة     ) مصرف بنغالديش (ويف اآلونة األخرية، أوعز البنك املركزي         

 يف املائـة    ٤٠ يف املائة من حقائب قروضها للمـشاريع الـصغرية واملتوسـطة، و              ١٥أن ُتخصص   
وقـد سـبق ملعظـم      . قروض املشاريع الصغرية واملتوسطة لألعمال التجارية اجلزئية والـصغرية        من  

لصاحبات املـشاريع ومـزاوالت األعمـال       “  مكرساً اكاًشّب”هذه املصارف التجارية أن فتحت      
وبوســع هــذه املــصارف أيــضا أن تــستفيد مــن آليــة التمويــل مــن البنــك   . التجاريــة مــن النــساء
  . مليون تاكا مقابل ضمانة شخصية١,٥وض خالية من الضمان حىت مبلغ املركزي لتقدمي قر

  
  اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة  -  ٨  

ويف أعلـى مـستويات     . بدأت احلكومة تشغيلَ آلية وطنية شاملة لتعزيز النهوض بـاملرأة           
وُتــشكِّل . هــذه اآلليــة يوجــد اجمللــُس الــوطين لتنميــة املــرأة الــذي أُنــشئ برئاســة رئيــسة الــوزراء 

اللجنة الربملانية الدائمة، وجهات التنسيق إلدماج املـرأة يف عمليـة التنميـة، وجلنـة تنفيـذ وتقيـيم          
تنميــة املــرأة ممثلــة جبهــات تنــسيق مــن كــل الــوزارات الرئيــسية، وجلــان التنــسيق علــى مــستوى  

 يف عمليـة   شـبكة شـاملة للبـد كلـه لتنفيـذ ورصـد أنـشطة إدمـاج املـرأة                 . املقاطعة واملديريـة، إخل   
وقد ُعيِّنت وزارة شؤون املرأة والطفل بوصفها الوزارة الرائدة املوكلـة إليهـا مـسؤولية               . التنمية

وتقوم هذه الوزارة بتنسيق وتنظـيم اجتماعـات   . تنسيق شواغل املساواة اجلنسانية عرب احلكومة    
لتنــسيق ومــوظفي ربــع ســنوية جلهــات التنــسيق إلدمــاج املــرأة يف عمليــة التنميــة ممثلــةً مبــوظفي ا

وجمـاالت التركيـز الرئيـسية     . التنسيق املعاونني بشأن قضايا حمددة تتركز علـى تعمـيم اجلنـسانية           
تنــَصّب علــى رصــد تنفيــذ حالــة منــهاج عمــل بــيجني، وخطــة العمــل الوطنيــة، واالســتراتيجية   

ة يف ميـدان    الوطنية للتعجيل باحلد من الفقر واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ            
 جهة تنسيق عاملة تضم موظفي تنـسيق ومـوظفي تنـسيق            ٩٦وهناك اآلن حنو    . النهوض باملرأة 

  .معاونني وموظفي تنسيق فرعيني إلدماج املرأة يف عملية التنمية
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ــاز للعمــل املتعلــق        وتعمــل وزارة شــؤون املــرأة والطفــل بوصــفها جهــة التنــسيق واحلفّّّّّ
ومـا فتئـت    . وأولويات املرأة يف أنشطة كـل الوكـاالت احلكوميـة         بقضايا املرأة ولتلبية حاجات     

واشـتمل  . هذه الـوزارة ووكاالهتـا التنفيذيـة تـضطلع مبـشاريع  وبـرامج خمتلفـة للنـهوض بـاملرأة                   
توزيع أعمال وزارة شؤون املـرأة والطفـل علـى تنـسيق ورصـد أنـشطة إدمـاج املـرأة يف عمليـة                       

يني موظفي تنسيق وموظفي تنسيق معـاونني ومـوظفي         التنمية يف خمتلف الوزارات عن طريق تع      
.  برئاسـة رئيـسة الـوزراء   ١٩٩٥وقد أُنشئ  اجمللس الوطين لتنمية املرأة يف عـام     . تنسيق فرعيني 

وكمتابعـة ملنـهاج عمـل بـيجني أعـدت       . وقد اعتمدت احلكومة سياسة وطنيـة للنـهوض بـاملرأة         
خطـة العمـل الوطنيـة أُنـشئت اللجنـة          ووفـاء بااللتزامـات مبوجـب       . احلكومة خطة عمل وطنيـة    

وأصــبح التــشاور والتعــاون الفعلــي بــني . الربملانيــة الدائمــة املعنيــة بــوزارة شــؤون املــرأة والطفــل
  .احلكومة واملنظمات غري احلكومية املعنية مبسائل املرأة أكثر ظهورا للعيان اآلن

ة املـرأة يف األنـشطة   وإىل جانب ما سبق، شكّلت احلكومة جلاناً خمتلفة لكفالة مـشارك       
االقتــصادية الرئيــسية، وكفالــة تلقــي مــزاوالت األعمــال التجاريــة احلــرة وصــاحبات املــشاريع    
الــصغرية واملتوســطة الــدعَم بــالقروض، وحــصول املــرأة علــى الــدعم القــانوين والطــيب يف حالــة  

  . تعرضها لالضطهاد أو العنف
ف جتاه املـرأة واألطفـال عـن طريـق          وهناك جلنة تنسيق مشتركة بني الوزارات ملنع العن         

جلـان ملكافحـة العنـف جتـاه املـرأة علـى مـستوى املقاطعـة واملنطقــة         ‘ ١’خليـة مركزيـة تـدعمها    
وخليـة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة يف إدارة شـؤون املـرأة وخليـة يف منظمـة جـاتيو                ‘٢’واحمللة،  

ملتعــدد القطاعــات ملكافحــة  ووحــدة تنفيــذ املــشاريع التابعــة للربنــامج ا ‘ ٣’مــوهيال سانغــستا، 
ووحـدة مكافحـة العنـف      ‘ ٤’العنف ضد املرأة ومراكز اخلـدمات الـشاملة للحـاالت املتأزمـة،             

  .ضد املرأة يف مقر الشرطة
  .ويبني الرسم البياين على الصفحة التالية اهليكل املؤسسي للنهوض باملرأة  
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ة ومـشاركة املنظمـات غـري        للجنساني وحدةًوقد أنشأت وزارة الصحة ورعاية األسرة         

 تولــت القيــام بأنــشطة مثــل التــدريب علــى اجلنــسانية والــصحة، احلكوميــة وأصــحاب املــصلحة
بـشأن  (وتعميم اجلنسانية يف القطاع الصحي، ومسألة اجلنـسانية يف الـصحة، وكـذلك البحـث               

خلـط   وإجـراء دراسـة استقـصائية        ،حتليل بيانات املستشفيات وقياس األداء من منظـور جنـساين         
األساس بشأن املفهوم واملعرفة لدى اجملتمعات احمللية فيما يتعلق خبـدمات املستـشفيات املالئمـة               

.  استفاد منـها موظفـون يف املـستوى املتوسـط وموظفـون مـسؤولون عـن منـاطق معينـة                    )للمرأة
 شخـــصا مت تدريبـــهم مبـــوارد قدمتـــها املنظمـــات ٩٧ويف اجملمـــوع اشـــترك يف هـــذه األنـــشطة 

  .املنظمات غري احلكوميةاحلكومية و
  ما للمرأة من حقوق اإلنسان  -  ٩  

 من املقاعد العامة يف الربملـان باإلضـافة إىل   ٣٠٠استطاعت املرأة اآلن أن تتنافس على         
وهنـاك أيـضا نـص بـأن ُيحجـز الثُلـث مـن املقاعـد يف كـل اهليئـات                     .  مقعدا حمجوزا للمرأة   ٤٥

  .ية، واجملالس البلدية، والبلديات وجمالس املدناملنتخبة حمليا، مبا يف ذلك اجملالس القرو
 بإنشاء جلنة حلقوق اإلنسان مؤلفة مـن        ٢٠٠٩ويأذن قانون جلنة حقوق اإلنسان لعام         

وقد ُمنحت اللجنـة   . سبعة أعضاء، بينهم على األقل امرأة واحدة وعضو واحد من طائفة أقلية           
ا أن تتقـدم بتوصـيات إىل احلكومـة    صالحية التحقيق يف االنتهاكات حلقـوق اإلنـسان وبإمكاهنـ      

  .إلدراجها يف التقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان
واستمرت مشاركة املرأة يف سـوق العمـل الرمسيـة تتزايـد نتيجـة التغـيريات يف التوسـع                     

  . االقتصادي وأمناط املعيشة الريفية واهلجرة من الريف إىل احلضر
 إلزاميــا بالنــسبة إىل طلبــات االلتحــاق وأصــبح إدراج اســم األم إىل جانــب اســم األب  

وقـد أصـدرت دائـرة      . باملدارس االبتدائيـة والوثـائق والـشهادات وجـوازات الـسفر وغـري ذلـك              
. احملاكم الكربى يف اآلونة األخرية حكما يسمح باالعتراف باألم بوصفها الوصي على طفلـها             

ــة والتعلــيم باســتخدام اســم األم     فقــط ألغــراض تــسجيل  ونتيجــة لــذلك، مسحــت وزارة التربي
  .طالب لالمتحانات العامة مثل امتحان الشهادة الثانوية وامتحان شهادة الدراسة العامة

  املرأة ووسائط اإلعالم  -  ١٠  
تعكــف وزارة اإلعــالم علــى التــرويج ملــشاركة املــرأة يف وســائط اإلعــالم عــن طريــق      

في، وإدارة األفــــالم وكاالهتــــا مثــــل املعهــــد الــــصحفي لبــــنغالديش، وإدارة اإلعــــالم الــــصح
ويشمل كل تدريب يقدم للصحفيني مـن معهـد الـصحافة لبـنغالديش دورة عـن                . واملنشورات

اجلنسانية كما ينظم املعهد دورات تدريب مدهتا أربعة أيام بـشأن اجلنـسانية ووسـائط اإلعـالم                 
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وتقــدم اجلامعــة الوطنيــة منــهاجا بــشأن     . للــصحفيني علــى املــستويني الــوطين ودون الــوطين    
وقـــد أجــرت إدارة اإلعـــالم  . اجلنــسانية ووســائط اإلعـــالم علــى مـــستوى شــهادة املاجــستري     

الصحفي تدريبا على اجلنسانية لكل موظفي العالقات العامة وكـذلك دورة تـدريب ملـدة يـوم                 
وُتـصدر إدارة األفـالم     . واحد بشأن بناء القدرات اجلنسانية لكـل كـاتيب التحقيقـات الـصحفية            

نتظمة ثالثـة منـشورات ختـصص كـل منـها صـفحة مـستقلة لتنميـة املـرأة                   واملنشورات بصورة م  
وُتنـتج اإلدارة أيـضا أفالمـا حـافزة تراقبـها إدارة االتـصال              . وتشمل أنباء حملية وكذلك إقليميـة     

ويتوىل مسؤولية تدريب الـصحفيني علـى وسـائط         . اجلماهريي وهي أيضا تابعة لوزارة اإلعالم     
لـــوطين لالتـــصال اجلمـــاهريي وقـــد أجـــرى تـــدريبا علـــى هـــذه  اإلعـــالم اإللكترونيـــة املعهـــد ا

يوليـه  /متـوز (التكنولوجيا عن طريق اقتبـاس وتعـديل الـدليل بـشأن اجلنـسانية ووسـائط اإلعـالم                  
، الــذي وضــعه املعهــد الــصحفي لبــنغالديش عــن طريــق دعــم مــن وزارة شــؤون املــرأة   ٢٠٠٩
ات احلكوميــة واملنظمــات غــري  وقــد شــكّلت وزارة اإلعــالم أيــضا جلنــة  مــن املنظمــ  . والطفــل

  .احلكومية لتبادل اآلراء بشأن مسائل تنمية املرأة
 أيضا منوذجا للتدريب علـى حتريـر األخبـار          مركز الصحفيات البنغالديشيات  وقد أعد     

تـــدريب النـــساء العـــامالت يف اجملـــال ه املقـــصود بـــ) ٢٠٠٩يوليـــه /متـــوز(املراعـــي للجنـــسانية 
وقد شكّلت املنظمات غـري احلكوميـة كـذلك    . ن صحفياتالصحفي والطاحمات إىل أن يصبح    
  . منتدى للجنسانية ووسائط اإلعالم

  
  املرأة والبيئة  -  ١١  

تتأثر املرأة بصورة مباشرة ومعاكسة بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع اإلنـسان               
اه، وجفـاف  مثل الصراع السياسي، والتمييز االجتماعي، واملياه امللوثـة بـالزرنيخ، وملوحـة امليـ            

ــة، والنفايـــات     ــة يف الزراعـ ــواد الكيمائيـ ــتخدام املـ ــراج،  واسـ ــة األحـ ــة، وإزالـ األراضـــي الرطبـ
ــضانات        ــواجز؛ وبالفيـ ــسدود واحلـ ــاء الـ ــألرض، وبنـ ــم لـ ــري املالئـ ــتخدام غـ ــصناعية،  واالسـ الـ

ومما له أمهيته أن يالحظ أنه نتيجة لتغري املناخ، فـإن أعاصـري مثـل               . واألعاصري وفترات اجلفاف  
وقـد جنحـت احلكومـة يف معاجلـة         . ترا بدأت حتدث مبزيد من الشدة ومبزيد من التـو         آيال و سدر

  .هذه احلالة بفعالية رغم الصعوبات اجلمة وقيود حمدودية املوارد
  الطفلة  -  ١٢  

ني وهـي عاكفـة حاليـا علـى تنفيـذ           إن احلكومة ملتزمة بنماء األطفال ورفاههم الـشاملَ         
 -مـع تركيـز علـى اجملـاالت اخلمـسة التاليـة             ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤(طفال  خطتها الوطنية الثالثة لأل   

الغذاء والتغذيـة، والـصحة، والتعلـيم ومتكـني الطفلـة، ومحايـة األطفـال مـن األذى واالسـتغالل                  
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وباإلضــافة إىل ذلــك وضــعت سياســات أخــرى مثــل سياســة التعلــيم، . والعنـف، والبيئــة املاديــة 
  .اة األطفال مع تركيز خاص على الفتياتوسياسة الصحة وغريمها لتحسني نوعية حي

  قائمة اجلداول    
  التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  - ١
  حسب خصائص منتقاة لألسر املعيشية) تكلفة احلاجات األساسية(انتشار الفقر   - ٢
مــوجز ألهــداف التعلــيم للجميــع، وخطــة العمــل الوطنيــة الثانيــة للنــهوض بــاملرأة،            - ٣

  )بالنسبة املئوية (٢٠١٥-٢٠٠٣
  أداء قطاع الصحة والتغذية والسكان  - ٤
  عدد حاالت العنف حسب الفئة والسنة  - ٥
  عدد حاالت الرشق باحلمض الكيميائي وعدد الناجني حسب السنة  - ٦
حـسب مركـز الوظيفـة، واجلـنس واملوقـع      )  سـنة ومـا فـوق      ١٥(األشخاص املوظفـون      - ٧

  )بالنسبة املئوية(
 ســنة ومــا فــوق حــسب ســاعات العمــل األســبوعية ١٥ألشــخاص املوظفــون يف ســن ا  - ٨

  )باآلالف(واجلنس ومكان اإلقامة 
  

  الوثائق املرجعية    
  للتعليم للجميع) ٢٠١٥-٢٠٠٣(خطة العمل الوطنية الثانية   - ١
، التقريــر الــدوري ٢٠٠٣ينــاير /جلنــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، كــانون الثــاين   - ٢

  بنغالديش:  للدول األطرافاخلامس
، املالحظــات ٢٠٠٤يوليــه /القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، متــوز     املعنيــة بلجنــة ال  - ٣

  بنغالديش: اخلتامية
  ، دستور مجهورية بنغالديش الشعبية٢٠٠٤مايو /أيار  - ٤
ــة يف       - ٥ مقدمــة بقلــم الــدكتورة شــريين شــارمني شــودري، عــضو الربملــان، وزيــرة الدول

   املرأة والطفل، حكومة مجهورية بنغالديش الشعبيةوزارة شؤون
اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ، الدراســة االستقــصائية   - ٦

  ٢٠٠٤للحالة االقتصادية واالجتماعية آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ، 
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٧ -  MoWCA 2004, Country Framework on Trafficking of Women and Children  
٨ -  MoWCA, January 2005, Forty-Ninth Session of the Commission on the Status 

of Women: Bangladesh Country Paper.  
  ، بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف بنغالديش٢٠٠٥البنك الدويل   - ٩

١٠ -  Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), June 2006, Agriculture Sample Survey 

of Bangladesh 2005  
١١ -  General Economics Division (GED), Planning Commission, October 2005, 

National Strategy for Accelerated Poverty Reduction (NSAPR(  
١٢ -  Ministry of Industries, December 2005, SME Policy 2005  
١٣ -  NIPORT, Bangladesh Demographic and Health Survey 2005  
١٤ -  Overseas Employment Policy 2006, Ministry of Expatriates’ Welfare and 

Overseas Employment  
١٥ -  Gender Equity Strategy and Gender Action Plan from 2006-2011, Ministry of 

Water Resources  
١٦ -  BBS, December 2006, Report on Sample Vital Registration System 2004  
١٧ -  BBS, May 2007, Household Income & Expenditure Survey 2005  
١٨ -  DWA and UNFPA, September 2007, Policy Dialogue on Implementation of 

CEDAW in Bangladesh: Keynote Presentation by Ferdous Ara Begum, Member, 

UN CEDAW Committee  
١٩ -  BBS, April 2008, Labour Force Survey 2005-06  
  ، مهسات إىل أصوات٢٠٠٨البنك الدويل،   - ٢٠
٢١ -  Dhaka Business & Professional Women’s Club, May 2008, Implementation 

Status of CEDAW in Bangladesh: Keynote Presentation by Ferdous Ara Begum, 

Member, UN CEDAW Committee  
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جتميـع املبـادئ    : ، الـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان        ٢٠٠٨مـايو   /األمم املتحدة، أيار    - ٢٢
ــة بــشأن شــكل وحمتــوى التقــارير الواجــب أن تقــدمها الــدول األطــراف إىل      التوجيهي

  HRI/GEN/2/Rev.5هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، 
:  اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة،٢٠٠٨يوليــه /األمــم املتحــدة، متــوز  - ٢٣

مبادئ توجيهية خاصـة بـاإلبالغ عـن تنفيـذ االتفاقيـة إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                     
  CEDAW/SP/2008/INF/1التمييز ضد املرأة، 

٢٤ -  BBS, November 2008, Report on Sample Vital Registration System 2007  
٢٥ -  World Bank, Gender Norms Study 2008  
٢٦ -  Ministry of Industries, September 2008, Industrial Policy 2009  
٢٧ -  GED, Planning Commission, August 2009, Steps towards Change: NSAPR II  
٢٨ -  BBS, May 2009, Gender Statistics of Bangladesh 2008  
٢٩ -  Bangladesh Gazette, July 2009, Public Funds and Budget Management Act, 

2009  
٣٠ -  GED, Planning Commission, July 2009, Millennium Development Goals Needs 

  Assessment and Costing (2009-15) Bangladesh  
٣١ -  Citizen’s Initiatives on CEDAW-Bangladesh, November 2009, Alternative 

Report (draft) to the CEDAW Committee  
  


