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  بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية 
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة السادسة واألربعون

        ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
 بـــالنظر واألســـئلة املطروحـــة فيمـــا يتعلـــقالـــردود علـــى قائمـــة القـــضايا     

  صادرين معاًالتقريرين الدوريني السادس والسابع ال يف
    

  *االحتاد الروسي    
  

 
  

 .التقرير بدون حترير رمسييصدر هذا   *  



CEDAW/C/USR/Q/7/Add.1
 

2 10-27809 
 

                                          
 اللجنــــة املعنيــــة طرحتــــهامعلومــــات بــــشأن القــــضايا واملــــسائل الــــيت      

لتقريــــرين فيمــــا يتــــصل بتقــــدمي اعلــــى التمييــــز ضــــد املــــرأة  بالقــــضاء
تفاقيــــة األمــــم املتحــــدة اعــــن تنفيــــذ ) الــــسادس والــــسابع( الــــدوريني
  االحتاد الروسي يف شكال التمييز ضد املرأةعلى مجيع أ للقضاء
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  معلومات    

بشأن القضايا واألسئلة اليت طرحتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد             
 بتقدمي التقرير الدوري لالحتـاد الروسـي عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء           يتصلاملرأة فيما   

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
    

  ١البند   
التنميــة االجتماعيــة يف االحتــاد الروســي بإعــداد التقريــر املتعلــق  قامــت وزارة الــصحة و  

ــار        ــرأة واضــعة يف االعتب ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــذ اتفاقي ــادئ ”بتنفي املب
باملــادة التوجيهيــة العامــة بــشأن شــكل وحمتــوى التقــارير الــواردة مــن الــدول األطــراف عمــالً     

الــواردة يف “ هيــة بــشأن إعــداد التقــارير الدوريــة الثانيــة  املبــادئ التوجي” و“مــن االتفاقيــة ١٨
، فضالً عـن التعليقـات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                   CEDAW/C/7الوثيقة  

املرأة بشأن النتائج اليت خلصت إليها بعد نظرها يف التقرير الدوري اخلـامس عـن تنفيـذ اتفاقيـة             
  .كال التمييز ضد املرأة يف االحتاد الروسياألمم املتحدة للقضاء على مجيع أش

وقد اسـتخدمت يف إعـداد هـذا التقريـر معلومـات مقدَّمـة مـن وزارة الـصحة والتنميـة                       
االجتماعيــة ووزارة التربيــة والعلــم ووزارة الداخليــة ووزارة التنميــة االقتــصادية ووزارة التنميــة 

ة ووزارة املالية ووزارة اخلارجيـة باالحتـاد        اإلقليمية ووزارة الزراعة ووزارة العدل ووزارة الثقاف      
الروسي واإلدارة االحتادية للعمل والعمالـة والـدائرة االحتاديـة لإلحـصاءات احلكوميـة والـدائرة                
ــا لالحتــاد      ــة والرياضــة واحملكمــة العلي ــة البدني ــة للتربي ــة االحتادي ــة لإلصــالحيات والوكال االحتادي

 االحتـادي  “الـدوما ”روسـي واللجنـة احلكوميـة جمللـس     الروسي ومكتب املّدعي العام لالحتـاد ال      
باالحتــاد الروســي املعنيــة مبــسائل األســرة واملــرأة والطفــل، ومكتــب مفــوض حقــوق   ) الربملــان(

  .اإلنسان يف االحتاد الروسي
ويف الفترة املشمولة بالتقرير، أجنزت املنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات االجتماعيـة          

 مــن العمــل يف جمــال تنفيــذ االتفاقيــة وأســهمت بنــشاط يف نــشر املعرفــة    النــسائية، قــدراً كــبرياً 
  .بأحكام االتفاقية

وقامت املنظمات النسائية بعقد مؤمترات على الصعيدين االحتـادي واإلقليمـي تناولـت               
ــها       ــسني من ــني اجلن ــساواة ب ــسائل امل ــيا وم ــرأة يف روس ــؤمتر دويل وضــع امل ــشأنم ــشاكل ” ب امل

أمــس واليــوم : املــرأة يف روســيا”ومنتــدى احتــادي حتــت شــعار “ ديثــةاحلاجلنــسانية يف روســيا 
  .وغريها من املؤمترات“ وغداً
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ونظمت وزارة الصحة والتنمية االجتماعية باالحتاد الروسـي اجتمـاع مائـدة مـستديرة            
تقييم لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        . اآلفاقالواقع و : املرأة والتنمية ”تناول موضوع   

  .“ييز ضد املرأة ومنهاج عمل بيجني واألهداف اإلمنائية لأللفيةالتم
 للجمعيــة االحتاديــة لالحتــاد الروســي عقــدت جلــسات اســتماع “الــدوما”ويف جملــس   

ــة بــشأن   ــرأة يف التــشريع الروســي،   ”برملاني ــهاج عمــل    حقــوق امل ــذ من عــشر ســنوات مــن تنفي
 املئويـة النعقـاد أول مـؤمتر للمـرأة          حنو إحياء الـذكرى الـسنوية     : تطور حقوق املرأة  ”و“ بيجني

، كمـا عقـدت اللجنـة املعنيـة بقـضايا األسـرة واملـرأة والطفـل التابعـة جمللـس                     “يف عموم روسـيا   
 أمــام املــساواة بــني الرجــل واملــرأة”ملناقــشة مــسألة اجتمــاع مائــدة مــستديرة  الــدوما احلكــومي

وية الـثالثني العتمـاد اجلمعيـة       ، وذلك مبناسبة الـذكرى الـسن      “آفاق تطوير التشريعات  : القانون
  .العامة لألمم املتحدة التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وكجزء من أعمال جلنة التعاون الدويل والدبلوماسية الـشعبية اجملتمعيـة اضـطلع جملـس                 
ألعمـال  املشاكل اليت تواجه ربـات ا     ”املواطنني يف االحتاد الروسي بدراسة سسيولوجية بعنوان        

، عالوة على تنظيم سلسلة مناقـشات مائـدة مـستديرة عـن هـذا املوضـوع مبـا فيهـا                     “يف روسيا 
مناقشات بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة مـع                      
ا التركيز بصفة خاصة على ختفيف حدة الفقر بني النساء ومتكني املرأة اقتـصادياً وتنميـة قـدراهت                

  .يف جمال العمل احلر
برنـامج األمـم   (وما فتئ الفريق املواضيعي اجلنساين الذي يضم وكاالت األمم املتحدة     

املتحـــدة اإلمنـــائي ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان ومنظمـــة          
ــصحة ــة ومنظمــة األمــم املتحــدة       ال ــة ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي العاملي
ومركـز األمـم   ) اليونـسكو (ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     ) اليونيسيف(للطفولة  

ــدويل   ــذ     ) املتحــدة لإلعــالم والبنــك ال ــضطلع بأعمــال كــثرية يف جمــال تنفي ــة يف روســيا ي العامل
اواة املـس ”وقد قام هذا الفريق بإعداد تقارير وطنية بـشأن          . االتفاقية واألهداف اإلمنائية لأللفية   

، منــها )٢٠٠٥(“  املــرأة يف روســيا يف ســياق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةومتكــنيبــني اجلنــسني 
تقرير األمم املتحـدة يف االحتـاد الروسـي عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                         

  ). ٢٠٠٩(املرأة  ضد
: شروعني مهـا  وبدعم من الفريق املواضيعي اجلنساين نفذت املنظمات غري احلكومية مـ            

مقترحـــات بـــشأن حتـــسني وضـــع املـــرأة يف .  شـــهادة وقـــصة نـــسائية١ ٠٠٠: ٢٠٠٦عـــام ”
 “امليزانيـات اجلنـسانية يف روسـيا      ”صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة          لومشروع  “ روسيا

  . أخرىمشاريعو
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  ٢البند   
    

عن اجملاالت الـيت    ترد يف املرفقني األول والثاين هلذه الوثيقة بيانات إحصائية مستكملة             
  .تغطيها االتفاقية

وبغيــة ترتيــب مجــع البيانــات وحتليلــها بــصورة مــستمرة بغــرض حتديــد الوضــع الفعلــي    
 الـدائرة  ٢٠٠٩للنساء املنتميات إىل اجملموعات السكانية األقـل حظـاً، بـدأت اعتبـاراً مـن عـام                  

لنــشرة اإلحــصائية االحتاديــة لإلحــصاءات احلكوميــة تــصدر وتنــشر علــى موقعهــا اإللكتــروين ا  
الــيت تقــدم، اســتناداً إىل نتــائج دراســة ، “للفقــر االقتــصادية -املؤشــرات االجتماعيــة ”املعنونــة 

 الـسكانية  اجملموعـات وضـع  ، معلومات وصفية ل ميزانيات األسر املعيشية  استقصائية لعينات من  
دراســـة  وعـــالوة علـــى ذلـــك فإنـــه، اســـتناداً إىل نتـــائج ال.جنـــساينمنظـــور األقـــل حظـــاً مـــن 

االستقصائية مليزانيات األسر املعيشية سوف يتم نشر البيانات املصّنفة حسب نوع اجلـنس الـيت     
  .٢٠٠٩تصّنف وضع معيلي األسر املعيشية من ناحية العمالة، وذلك وفقاً لنتائج عام 

ويف الوقت نفسه جتـدر اإلشـارة إىل أنـه يف االحتـاد الروسـي جيـري علـى نطـاق واسـع                         
  . على املشاركة يف األنشطة الدولية اجلارية على الصعيد احلكومي الدويلتشجيع املرأة 

وتنتهج وزارة خارجية االحتاد الروسي سياسة موّجهة هادفة إىل تـشجيع النـساء علـى                 
ويف الوقت الراهن تـشغل مناصـب دبلوماسـية         . االلتحاق بالعمل الدبلوماسي يف جهاز الوزارة     

ويف ). ٢٠٠٩ديـسمرب  /, كـانون األول ١٤إىل غايـة    (امـرأة    ١٤٠يف وزارة اخلارجية الروسـية      
 يف املائـة مـن جممـوع املقبـولني لـشغل مناصـب         ٤٣,٣٣ شكلت النساء ألول مـرة       ٢٠٠٩عام  

  .دبلوماسية يف وزارة اخلارجية الروسية
ــسلك           ــوزارة اخلارجيــة الروســية العــامالت يف ال ــل موظفــات اجلهــاز املركــزي ل ومتث

مـن العـدد اإلمجـايل لدبلوماسـي اجلهـاز      )  امـرأة يف اجملمـوع    ٨٣(ائة   يف امل  ٢٩,٤٣الدبلوماسي  
:  موظفــة مناصــب قياديــة علــى النحــو التــايل٣٩ويف الوقــت نفــسه، تــشغل . املركــزي للــوزارة

 امـرأة مناصـب مـديري       ٣١موظفات يشغلن مناصـب نـواب مـديري إدارات، كمـا تـشغل               ٨
العـدد اإلمجـايل    ( يف املائـة     ١٧,٩٢وماسـيات   ويف البعثـات اخلارجيـة للـوزارة متثـل الدبل         . أقسام
ــرأة٥٧ ومــن بــني هــؤالء الدبلوماســيات ســفرية يف     . مــن العــدد اإلمجــايل للدبلوماســيني   )  ام

  .موريشيوس وقنصل عام يف استراليا وممثل دائم لدى اليونسكو يف فرنسا
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  ٣البند   
ل مبادئ وقواعد القـانون  متثِّ) ١٥اجلزء الرابع من املادة    (وفقاً لدستور االحتاد الروسي       

الــدويل املعتــرف هبــا عمومــاً واالتفاقــات الدوليــة لالحتــاد الروســي جــزءاً ال يتجــزأ مــن نظامــه    
وإذا كان االحتاد الروسي طرفاً يف اتفاق ينص على أحكام غري تلك اليت ينص عليهـا                . القانوين

  .. الدويلالقانون، فإن أحكام االتفاق الدويل هي اليت ُتطبَّق أحكام االتفاق
ومتثِّل االتفاقات الدولية لالحتاد الروسي باإلضـافة إىل قواعـد ومبـادئ القـانون الـدويل                  

قرار احملكمة العليا لالحتـاد الروسـي رقـم    (املعترف هبا عموماً جزءاً ال يتجزأ من نظامه القانوين       
  ).٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٠ املؤرخ ٥

 الدوليـة لالحتـاد   االتفاقـات ”قـانون االحتـادي بـشأن     من ال٦ من املادة  ٣ووفقاً للجزء     
، تنفــذ فـــوراً أحكــام االتفاقــات الدوليـــة لالحتــاد الروســي املنـــشورة رمسيــاً والـــيت       “الروســي 

  .يتطلب تنفيذها إصدار قوانني حكومية داخلية، يف االحتاد الروسي ال
ــاين ١٦ويف    ــانون الث ــاير / ك ــا    ٢٠٠٣ين ــانون االحت ــشروع الق ــدمي م ــام بتق ــم ، ق دي رق

 للمساواة بـني الرجـل واملـرأة يف احلقـوق           اليت تكفلها الدولة  الضمانات  ” بشأن   ٣-٢٨٤٩٦٥
 احلكـــومي نـــواب اجمللـــس التاليـــة “الـــدوما”إىل جملـــس “ واحلريـــات ويف إمكانيـــات حتقيقهـــا

رايكـــوف أثنـــاء فتـــرة . أ.مـــاروزن وغ. ف.ف الخوفـــا أو و.فولـــودين ي. ف.أمســـاؤهم ف
ومت تكليف جلنة شؤون اجلمعيات العامة واملنظمات الدينيـة بإعـداد           . جمللسواليتهم النيابية يف ا   

  .مشروع القانون لينظر فيه جملس الدوما
.  أجاز جملس الدوما مـشروع القـانون يف القـراءة األوىل           ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٦ويف    

 وردت تعليقات مـن رئـيس    - ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٠ يف   -ويف أعقاب إجازة مشروع القانون      
  .تناولت أحكامه املفاهيمية) بوتني. ف. ف(االحتاد الروسي 

  
  مقتطف من استنتاجات رئيس االحتاد الروسي

  )٢٠٠٣مايو / أيار٢٢ مؤرخة Pr-904رسالة رقم (
عـدداً كـبرياً مـن األحكـام الـيت تـنص            ) وحتديداً الفـصل الثـاين    (يتناول مشروع القانون      

 يف حقـوق العمـل واالنتخـاب واملـساواة بينـهما يف      على ضمانات للمساواة بـني الرجـل واملـرأة        
اجملال االجتماعي ويف فـرص الوصـول إىل اخلـدمات علـى الـصعيد احلكـومي وصـعيد البلـديات                  

  .واحلصول على التعليم ويف اجملاالت األخرى
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ويف تكرار هذه األحكام، ال يراعي مشروع القانون املتطلبات العامة للنظام التـشريعي               
 أجل أن حتدد بصورة أوضح العالقـات الـيت ينظمهـا هـذا القـانون، يتعـيَّن صـياغة                 الروسي ومن 

عدد من أحكام مـشروع القـانون بطريقـة أكثـر حتديـداً حبيـث تبـّين اآلليـات واإلجـراءات الـيت                        
ويف الوقـت نفـسه، ينبغـي أن       . تستهدف توفري وإعمال الضمانات اليت يكفلها مشروع القانون       

ــد إ  ــؤدي هــذا التحدي ــه، إذ أن   ال ي ــرح، وأهداف ــانون املقت ــشويه معــىن مــشروع الق ــة  ىل ت املطالب
بالتقّيد بالعالقات الكمية بني أفراد اجلنسني ميكن أن تتحـوَّل مـن الناحيـة العمليـة إىل نـوع مـن                     

 مـن مـشروع القـانون أنـه لـدى تزويـد             ١٠وعلى سبيل املثال يقترح يف املادة       . التدابري التمييزية 
باملوظفني وترقية العاملني، ينبغي أن يـتم، إذا تـساوت الظـروف            ) اهليكليةالوحدات  (املنظمات  

األخرى، تطبيق مبـدأ مـنح األفـضلية ألفـراد اجلـنس الـذي يوجـد اخـتالل جنـساين يف متثيلـه يف                        
وقد يترتب علـى ذلـك احلرمـان مـن القبـول يف الوظيفـة أو الترقيـة بـسبب نـوع                      . املنظمة املعنية 

لذي يتعارض ال مع معىن مشروع القانون وأهدافه فحسب بل أيضاً مـع             اجلنس حتديداً، األمر ا   
  .دستور االحتاد الروسي

 مـن مـشروع القـانون الـيت تـنص علـى أنـه        ١٣ويتصل التعليق املشار إليـه أيـضاً باملـادة            
لدى البت يف نتائج املسابقات اليت جترى من أجل شغل الشواغر يف وظائف اخلدمـة احلكوميـة                  

ى األولويـة ألفـراد اجلـنس الـذي يـشكل ممثلـوه أقليـه يف املناصـب احلكوميـة الـيت                      ينبغي أن تعطـ   
  .تنظَّم املسابقات لشغلها

 من مشروع القـانون ومفادهـا أن   ٣وهناك اعتراض أيضاً على العبارة الواردة يف املادة        
 وضع وتنفيذ برامج خاصة هدفها القضاء على التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس ميـثالن توجهـاً          

فـأوالً يتطلـب التحقـق مـن        . أساسياً للسياسات احلكومية يف جمال كفالة املـساواة بـني اجلنـسني           
ــرامج خاصــة    ــذ ب ــدابري مــساءلة ال تنفي ــق ت ــز، تطبي ــربامج    . التميي ــا هــي ال ــيس واضــحاً م ــاً ل ثاني

  .املقصودة حتديداً
انية  مــن مــشروع القــانون ضــمانات إلدخــال دورات للتربيــة اجلنــس  ٦وتــرد يف املــادة   

وتفتـرض مثـل هـذه    . وتطوير البحوث العلمية بـشأن مـسائل املـساواة يف احلقـوق بـني اجلنـسني            
بيــد أنــه كمــا . الــضمانات إنفــاق أمــوال مــن امليزانيــات وعلــى رأســها أمــوال امليزانيــة االحتاديــة 

  .يتضح من حتليل املذكرة التفسريية مل يوضع هلذا األمر حساب عند إعداد مشروع القانون
 من مـشروع القـانون الـيت تتنـاول مـسائل الـدعاوى القـضائية،                ٩ترح حذف املادة    ويق  

  .ألن أحكامها ليست هلا صلة باملوضوع الذي ينظمه هذا القانون االحتادي
ــة هبياكــل         ــشريعية املــسائل املتعلق ــة الت ــسلطات، ال ختــضع للرقاب ــدأ فــصل ال وعمــالً مبب

تنفيذيــة االحتاديــة وأجهــزة الــسلطة التنفيذيــة     املنظمــات الداخلــة يف واليــة أجهــزة الــسلطة ال    
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  ). من مشروع القانون٢١املادة (للكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي 
ــادتني     ــاً للم ــاد الروســي      ٢١  و٢٠ووفق ــة االحت ــك حكوم ــانون، متل ــشروع الق ــن م  م

يتـألف  ومفوض حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي ومفوضو حقوق اإلنسان يف الكيانات الـيت              
. منها االحتاد الروسي سلطة ضـمان ومحايـة املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف احلقـوق واحلريـات                    

وهذا ال يراعي، بصورة كاملة، أن نـشاط حكومـة االحتـاد الروسـي ومفـوض حقـوق اإلنـسان                    
لالحتــاد الروســي حتــددها القــوانني الدســتورية االحتاديــة، بينمــا حتــدد أنــشطة مفوضــي حقــوق     

  . الكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي قوانني هذه الكياناتاإلنسان يف
 مــن مــشروع القــانون ليــست ذات طــابع قــانوين مــن   ٢٦ و ١١  و٧وأحكــام املــواد   

  .حيث حمتواها، مما يتطلب صياغتها بشكل أكثر حتديداً
  .ويتعيَّن مشروع القانون مزيداً من التعديل يف ضوء املالحظات الواردة أعاله  

  
. ف. النائب يف جملـس الـدوما أ       -وبناًء على مبادرة من أحد مقدمي مشروع القانون           
، اجتمــاع ٢٠٠٦مــارس / آذار٦ عقــدت جلنــة شــؤون املــرأة واألســرة والطفــل يف  -ال خوفــا 

بيـد أن املـشاركني يف      . ملناقشة صيغة مشروع القانون املعـدة للقـراءة الثانيـة         “ مائدة مستديرة ”
  .ستديرة مل يتوصلوا إىل توافق آراء بشأن املتابعة الالحقة ملشروع القانوناجتماع املائدة امل

وبناءًَ على اقتراح مـن جلنـة شـؤون اجلمعيـات العامـة واملنظمـات الدينيـة، اختـذ جملـس                       
 قراراً وضـع مبوجبـه علـى عـاتق جلنـة شـؤون املـرأة                ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١الدوما يف   

  ). ٤٩، الفقرة ٦٤الربوتوكول رقم ( عن مشروع القانون واألسرة والطفل املسؤولية
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٨وبقرار اللجنة املعنية بشؤون األسرة واملرأة والطفل املـؤرَّخ            
ــم   (٢٠٠٨ ــول رقـ ــدوما    ). ١٢/٢٦-٦-٣الربوتوكـ ــس الـ ــانون إىل جملـ ــشروع القـ ــل مـ أُحيـ

ملوافقة على طلـب اللجنـة ومـددت    ومتت ا. مصحوباً بطلب لتمديد فترة تقدمي التعديالت عليه      
  . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣٠فترة تقدمي التعديالت إىل 

، تناولــــت عمليــــاً كــــل مــــواد    ٨٩وبلــــغ العــــدد اإلمجــــايل للتعــــديالت املقدمــــة       
  .القانون مشروع
ال حتتـوي أغلبيـة   ”: ويتم اإلعراب عن هذا الرأي على أكمل وجه يف العبارات التاليـة     

انون علــى قواعــد منــشئة حلقــوق، ولكنــها تتــسم بطــابع إعالمــي وإحــايل  أحكــام مــشروع القــ
ويالحظ أيـضاً أن دسـتور      . “ال تتطلب العالقات قيد النظر تنظيماً قانونياً إضافياً       ” ؛“وإعالين

االحتــاد الروســي والقــوانني االحتاديــة يــنص علــى ضــمانات للمــساواة يف الفــرص بــني الرجــال    
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ومـن هنـا    .  نوع اجلنس وحتديد التبعات املترتبة على ممارسته       والنساء وحظر التمييز على أساس    
 آلية فعالة لكفالة تنفيذ القواعـد القانونيـة املوجـودة           نشاء هو إ  الدولة حالياً واجب  ”يستنتج أن   

  .“بالفعل واليت تعزز مبدأ املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة
ــة ا       ــرأي الرمســي حلكوم ــضمن ال ــذي يت ــان ال الحتــاد الروســي أن أحكــام  وجــاء يف البي

مشروع القانون ككل تكرر قواعد القوانني التـشريعية الـسارية، ولـذلك فهـو ال حيظـى بتأييـد                   
  .احلكومة

  
  رأي رمسي

اليت توفرها الضمانات ” ٣-٢٨٤٩٦٥بشأن القانون االحتادي رقم 
ملساواة يف احلقوق واحلريات ويف الفرص بني الرجال لكفالة ا الدولة

الذي قدمه إىل جملس الدوما نواب جملس “ االحتاد الروسيوالنساء يف 
. ف.ف: الدوما التابع للجمعية االحتادية لالحتاد الروسي التالية أمساؤهم

  رايكوف. أ.ماروزوف و غ .ف.الخوفا و. ف.فولودين ي
الــيت الــضمانات ”نظــرت حكومــة االحتــاد الروســي يف مــشروع قــانون احتــادي بــشأن    

ملساواة يف احلقوق واحلريـات ويف الفـرص بـني الرجـل واملـرأة يف االحتـاد                 لة ا لكفا توفرها الدولة 
  .“الروسي
وحيّدد مشروع القانون املقترح التوجهات الرئيسية لسياسات الدولة يف جمـال املـساواة               

وتتــسم مــسائل . بــني اجلنــسني ويــنص أيــضاً علــى تــدابري ملنــع التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس
ق بــني الرجــل واملــرأة بأمهيــة بالغــة كمــا تــستهدف تنفيــذ سياســات الدولــة    املــساواة يف احلقــو

املتعلقة بكفالة املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق واحلريات التمييز على أساس نـوع اجلـنس               
  .باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية املستقرة واملستدامة للبلد

  .راحات بشأن مشروع القانون املقترحويف الوقت نفسه، قدمت تعليقات واقت  
وتكرر أحكام مشروع القانون إىل حٍد بعيد األحكام اليت تتضمنها الصكوك القانونيـة              

 من مشروع القـانون اللتـان تنـصان       ٧ و   ٢وتكرر املادتان   . املعيارية السارية يف االحتاد الروسي    
ص مبـا يف ذلـك فـرص الوصـول إىل           على كفالة املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقـوق ويف الفـر           

ــصادية، أحكــام دســتور االحتــاد الروســي      ــواد (مــوارد اجملتمــع االقت  ٣٥ و ٣٤ و ٢٩  و١٩امل
 مـن مـشروع القـانون ُيـضَمن ملـواطين           ٥ووفقاً للجزء األول مـن املـادة        ).  وغريها ٣٧ و   ٣٦ و

مـا تـنص عليـه    االحتاد الروسي فرصة احلصول على التعليم بغض النظر عـن نـوع اجلـنس، وهـو        
 مـن   ١٥ و   ١٤ و   ١٣أمـا املـواد     . “التعلـيم ” من قانون االحتـاد الروسـي بـشأن          ٥بالفعل املادة   
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مــشروع القــانون االحتــادي الــيت تــنص علــى إتاحــة فــرص متــساوية ألفــراد اجلنــسني لاللتحــاق   
بالوظائف على صعيد احلكومة وصعيد البلـديات والتـدرج فيهـا فهـي تكـرار ألحكـام القـوانني             

أسـس  ”و  ) ٥ مـن املـادة      ٥البنـد   (“ حتادية بشأن أسس اخلدمة احلكومية يف االحتاد الروسـي        اال
  ).٥، من املادة ٦البند (“ اخلدمة يف البلديات يف االحتاد الروسي

وتتعارض بعض أحكام مشروع القانون مع أحكام دسـتور االحتـاد الروسـي والقـوانني           
 من مشروع القـانون تـنص علـى اعتمـاد        ١١ املادة   وعلى وجه التحديد، فإن   . االحتادية السارية 

عدد املفصولني من اخلدمة من أفراد أيٍ من اجلنسني على وجود عـدد متناسـب مـن املـوظفني،                   
 مـن   ١٧٩مما يتناقض مع املبـدأ الدسـتوري القائـل باملـساواة بـني اجلنـسني، وكـذلك مـع املـادة                      

العاملون ذوو اإلنتاجيـة األعلـى واملـؤهالت        قانون العمل يف االحتاد الروسي اليت يتمتع مبوجبها         
  .حبق األفضلية فيما يتعلق بالبقاء يف الوظائف

وبناًء على ما ذُكر أعاله، تقترح حكومـة االحتـاد الروسـي اسـتكمال مـشروع القـرار،           
  .بعد القيام أوالً بتحديد موقعه ودوره يف منظومة التشريعات الروسية

  .غوردييف. سي ووزير الزراعة يف االحتاد الروسي انائب رئيس حكومة االحتاد الرو  
  

، اختـذت اللجنـة املعنيـة بـشؤون األسـرة واملـرأة والطفـل               ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٧ويف    
ــشأن         ــانون ب ــة صــياغة مــشروع ق ــسألة إمكاني ــق عامــل لدراســة م ــشاء فري ــراراً بإن إدخــال ”ق

 توفرهــاالــضمانات الــيت  باملتــصلة لالحتــاد الروســي الــصكوك التــشريعية بعــض تعــديالت علــى
ــة  ــة االدولــ ــرص       لكفالــ ــة فــ ــات وإتاحــ ــوق واحلريــ ــرأة يف احلقــ ــل واملــ ــني الرجــ ــساواة بــ ملــ
  .“عماهلاإل متساوية
وعقدت ثالث اجتماعات مشتركة بـني الفريـق العامـل وجملـس خـرباء منـشأ يف إطـار                     

نون ووضـعت اختـصاصات لـصياغة مـشروع قـا       . اللجنة املعنية بشؤون األسرة واملـرأة والطفـل       
بغيـة تـوفري ضـمانات     إدخال تغيريات على بعض الـصكوك التـشريعية لالحتـاد الروسـي             ”بشأن  

عوضـاً عـن مـشروع القـرار االحتـادي رقـم          “ للمساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق واحلريات      
  .، الذي متت إجازته يف القراءة األوىل٣-٢٨٤٩٦٥

املــساواة بــني الرجــل واملــرأة ”شة بيــد أن املــشاركني يف اجتمــاع مائــدة مــستديرة ملناقــ  
 ١٥ عقدتــه جلنــة شــؤون املــرأة واألســرة والطفــل يف “آفــاق تطــوير التــشريعات: أمــام القــانون
 أعربوا عن تأييدهم ملواصلة العمل على إعـداد مـشروع القـانون             ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 

ــشأن ٣-٢٨٤٩٦٥االحتــادي رقــم   ــة ا  ” ب ــة لكفال ــيت توفّرهــا الدول ــضمانات ال ملــساواة بــني  ال
ــات    ــرأة يف احلقــوق واحلري ــا  الرجــل وامل ــساوية إلعماهل ــا جملــس  “ وإتاحــة فــرص مت لينظــر فيه
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وعــن موافقتــهم علــى احلاجــة إىل صــياغة مــشروع قــانون بــشأن   . القــراءة الثانيــةيف “الــدوما”
 لالحتـاد الروسـي فيمـا يتـصل بوضـع قـانون             الـصكوك التـشريعية   إدخال تعديالت على بعض     ”

الضمانات الـيت توفرهـا الدولـة لكفالـة املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف احلقـوق              ” احتادي بشأن 
وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن العمــل علــى مــشروع   . “واحلريــات وإتاحــة فــرص متــساوية إلعماهلــا 

  .القانون سوف يستمر
  

  ٤البند   
 مـن دسـتور االحتـاد الروسـي الـيت تـنص علـى تـساوي اجلميـع                   ١٩يتمثّل هدف املـادة       

لقـانون واحملـاكم، يف محايـة العالقـة بـني الدولـة وسـلطات الدولـة مـن ناحيـة والفـرد مــن            أمـام ا 
  .الناحية األخرى، اليت ينبغي أن تقوم على احترام كرامة البشر وعلى العدل واملساواة

 من دستور االحتاد الروسي يكفـل لكـل شـخص احلمايـة القـضائية            ٤٦ومبوجب املادة     
ـــ   ــا يكفـــل ل ــه، كمـ ــه وحرياتـ ــادة حلقوقـ ــساعدة  ٤٨ه مبوجـــب املـ  احلـــق يف احلـــصول علـــى مـ

  .مؤهَّلة قانونية
وحيق للمرأة إذا ما رأت أن أعمال وقـرارات املـسؤولني تنتـهك حقوقهـا وحرياهتـا أن                    

 ١-٤٨٦٦تطعن يف هذه القرارات وفقاً للشروط اليت ينص عليها قانون االحتاد الروسـي رقـم                
ــؤرخ  ــسان٢٧امل ــل / ني ــشأن ١٩٩٣أبري ــن” ب ــيت   الطع ــرارات ال ــضائي يف اإلجــراءات والق  الق

  .“تنتهك حقوق وحريات املواطنني
 من هـذا    ٣ومبوجب املادة   . وحقوق املرأة العاملة حيميها قانون العمل لالحتاد الروسي         

وال جيـوز أن تقيَّـد احلريـات        . القانون يتمتع اجلميع بفرص متكافئة يف إعمال حقوقهم العماليـة         
رد كمـا ال جيـوز لـه أن حيـصل علـى أي مزايـا بغـض النظـر عـن نـوع                        واحلقوق العمالية ألي فـ    

اجلنس أو العنصر أو لون البشرة أو القومية أو اللغة أو األصل أو امللكيـة أو النـسب أو الوضـع          
االجتمــاعي أو الرمســي أو العمــر أو مكــان اإلقامــة أو العقيــدة الدينيــة أو املعتقــد الــسياسي أو    

لجمعيــات العامــة، فــضالً عــن أي ظــروف أخــرى ال صــلة هلــا  االنتــساب أو عــدم االنتــساب ل
  .بالصفات املهنية للعامل

 ١١١ويتفق حمتوى املادة املذكورة اتفاقاً كامالً مع اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم        
الـيت هـي سـارية املفعـول يف إقلـيم االحتـاد             “  العمل واملهنة   جمال التمييز يف ” بشأن   ١٩٥٨لعام  

  .الروسي
ــدخل   ــصل     ويـ ــة الـــيت تتـ ــات العماليـ ــر يف املنازعـ ــاكم النظـ ــرة للمحـ ــة املباشـ  يف الواليـ

 مـن قـانون العمـل       ٣٩١ من املادة    ٣اجلزء  (باألشخاص الذين يعتربون أهنم قد تعّرضوا للتمييز        
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ويف املاضي كان ممكناً أيضاً رفـع دعـاوى املطالبـة بإزالـة التمييـز وذلـك عـن         ). لالحتاد الروسي 
وال تتـضمن   . ى اهليئات الداخلة يف إطار جهاز التفتيش العمـايل االحتـادي          طريق تقدمي طعن لد   

 من قانون العمل يف االحتاد الروسي أي نص على مثل هـذه الطعـون،         ٣الصياغة احلالية للمادة    
  .ألنه ال جيوز هلذه اهليئات أن تتوىل تصريف أمور هي من صميم أعمال احملاكم

ئـات الرقابيـة واإلشـرافية التابعـة للـدول تنظـر أيـضاً يف        ووفقاً للوالية الراسخة، فإن اهلي    
الــشكاوى املتعلقــة بانتــهاكات احلقــوق واملــصاحل املــشروعة الــيت يكفلــها التــشريع، وتتخــذ مــا  
يـــدخل يف نطـــاق الـــسلطات املمنوحـــة هلـــا مـــن تـــدابري إداريـــة وجنائيـــة للقـــضاء علـــى هـــذه   

  .االنتهاكات وحماسبة مرتكبيها
قضائية أيضا التعويض عن اخلسائر املادية والضرر املعنـوي الـذي   وتشمل اإلجراءات ال    

ــه املــواطن نتيجــة إلجــراءات    ــة معتــرف هبــا فــضالً عــن تقــدمي    ) قــرارات(يتعــرض ل غــري قانوني
  .معلومات مزّورة

ــاً خاضــعاً          ــز بوصــفه عمــالً إجرامي ــرد تعريــف إضــايف للتميي ــشريع الروســي، ي ويف الت
ومبوجب هذه املـادة، يعتـرب      . القانون اجلنائي لالحتاد الروسي    من   ١٣٦للعقوبة وذلك يف املادة     

متييزاً انتهاك حقوق اإلنسان واحلقوق املدنيـة للفـرد وحرياتـه ومـصاحله املـشروعة علـى أسـاس                   
نوع اجلنس أو العنـصر أو القوميـة أو اللغـة أو األصـول أو امللكيـة أو املركـز الرمسـي أو مكـان                         

 املعتقـــد الـــسياسي أو االنـــضمام إىل الرابطـــات االجتماعيـــة أو  اإلقامـــة أو العقيـــدة الدينيـــة أو
  .اجلمعيات العامة

 مــن القــانون ١١املــادة (وميكــن محايــة حقــوق املــواطنني يف الــدعاوى القانونيــة املدنيــة   
عـــن طريـــق االعتـــراف بـــاحلق أو إعـــادة احلـــق املنتـــهك إىل نـــصابه  ) املـــدين لالحتـــاد الروســـي

  .لة تابعة للدولة مع القانونواالعتراف بتعارض قانون وكا
وحتمي التشريعات املدنية املصاحل غري املاديـة وحتديـداً شـرف املـرء وكرامتـه واحلـق يف                    

 ١٥١، واملــادة ) مــن القــانون املــدين لالحتــاد الروســي١٥٠حريــة احلركــة وحرمــة الفــرد املــادة 
  ).عة املهنيةمحاية الشرف والكرامة والسم(١٥٢واملادة ) التعويض عن الضرر املعنوي(

وألغراض احلماية من التمييز، من حق املرأة أن تلجـأ إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                    
، وإىل احملكمـة األوروبيـة حلقـوق        )مبوجب الربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة     (التمييز ضد املرأة    

 ويقـدم مفـوض حقـوق اإلنـسان يف        . اإلنسان وإىل مفوض حقوق اإلنسان يف االحتـاد الروسـي         
فربايــر / شــباط٢٦ املــؤرخ FCL-1االحتــاد الروســي، وفقــاً للقــانون الدســتوري االحتــادي رقــم   

، الذي ينظّم نشاط لدراسة الشكاوى املقدمة من أشخاص بـشأن انتـهاكات حقـوقهم               ١٩٩٧
وحرياهتم، مبا يف ذلك حقوق املساواة بني اجلميع أمام القانون واحملاكم بغض النظـر عـن نـوع                  
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 مـن   ١٩رص متـساوية للرجـال والنـساء إلعمـال هـذه احلقـوق مبقتـضى املـادة                  اجلنس وإتاحة ف  
  .دستور االحتاد الروسي

ــذكورة          ــات املـ ــة واحلريـ ــوق املدنيـ ــسان واحلقـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــة الدولـ ــاً حلمايـ وحتقيقـ
واملنصوص عليها يف الدستور، ينطلق مفوض حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي بـصفة خاصـة               

التابعـة  (للجنـة حقـوق اإلنـسان       ) ١٩٨٩،  ٣٧الـدورة   (“ عدم التمييز ”: ١٨من التعليق العام    
 مــن العهــد ٢٦املتعلــق باحلمايــة مــن التمييــز علــى النحــو الــذي تــضمنه املــادة  ) لألمــم املتحــدة

ينبغــي أن “ التمييــز”الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، الــيت تــشري إىل أن مــصطلح   
 استبعاد أو تقييد أو تفضيل يكـون هدفـه أو أثـره هـو إبطـال أو                  يفهم على أنه يعين أي متييز أو      

إضـعاف ممارســة مجيــع األشــخاص لكــل احلقــوق واحلريـات ومتــتعهم واعتــرافهم هبــا علــى قــدم   
ــل الكــل          ــين أن يعام ــساواة ال يع ــدم امل ــى ق ــات عل ــاحلقوق واحلري ــع ب ــى أن التمت ــساواة؛ عل امل

ملــة لــن يعتــرب متييــزاً إذا كانــت املعــايري الــيت  نفــسها ولكــن أي اخــتالف حيــدث يف املعا املعاملــة
يستند إليها معقولة وموضوعية أو إذا كان الغرض منه هو حتقيـق هـدف مـسموح بـه مبوجـب                    

  .هذا العهد الدويل
وحيق ملقدمي الـشكاوى الـذين ميكـن أن يكونـوا نـساء مـن رعايـا االحتـاد الروسـي أو                        

ــسية جيــدون      ــدميي اجلن ــب أو أشخاصــاً ع ــا أجان ــيم االحتــاد الروســي، أن    رعاي ــسهم يف إقل أنف
يرفعــوا، بكــل حريــة، شــكاواهم إىل مفــوض حقــوق اإلنــسان يف االحتــاد الروســي، شــريطة أن  
ــاهتم اختذتــه             ــهاكا حلقــوقهم وحري ــل انت ــرار أو إجــراء ميث ــتظلُّم مــن ق ــم ال ــد ســبق هل يكــون ق

 املـسؤولني أو مـوظفي      وكالة تابعة للدولة أو احلكومة احمللية أو أحـد        ) تقاعست عن اختذاه   أو(
اخلدمة املدنية ومل يوافقوا على القـرار املتخـذ؛ وجيـب أن تقـّدم الـشكوى يف موعـد ال يتجـاوز                      
سنة واحدة من تاريخ وقوع انتهاك حقوق وحريات املـشتكي أو مـن التـاريخ الـذي علـم فيـه                      

  .وال تدفع على الشكاوى أي رسوم حكومية. املشتكي بوقوع االنتهاك
اجلدير اإلشارة إىل أنه مل ترد، خالل الفتـرة احملـددة لتقـدمي الـشكاوى، إىل                بيد أنه من      

مفــوض حقــوق اإلنــسان يف االحتــاد الروســي أي شــكاوى ضــمن هــذه الفئــة مــن مقــدمي           
  .الشكاوى بشأن التمييز ضدهم على أساس نوع اجلنس

، حيــق ووفقــاً للــسلطات الــيت مينحهــا القــانون الدســتوري االحتــادي املــشار إليــه أعــاله    
ملفوض حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي، حتقيقاً للحماية اليت تكفلها الدولة حلقوق اإلنـسان              
واحلقوق املدنية واحلريات املعَترف هبا يف االحتاد الروسي وفقاً ملبـادئ وقواعـد القـانون الـدويل               

ــاً   ــا عموم ــرف هب ــز ضــد      (املعت ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــا يف ذلــك اتفاقي ــرأةمب ، )امل
  :مبا يلي يقوم أن
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أن يرِسل إىل الوكالة التابعة للدولة أو للحكومة احمللية أو املوظف الـصادر عنـه القـرار                   -  
اإلجـراء الـذي يعَتـرب انتـهاكاً حلقـوق وحريـات          ) أو تقاعس عـن اختـاذه     (أو الذي اختذ    

ــومي       ــية للتق ــة أو األساس ــدابري املمكن ــشأن الت ــضّمن توصــيات ب ــشاكي، خالصــة تت . ال
وختــــضع هــــذه التوصــــيات للدراســــة واإلشــــعار الكتــــايب خــــالل شــــهر واحــــد         

  املتخذة؛ بالتدابري
ــهكها          -   ــيت ينت ــشاكي ال ــات ال ــوق وحري ــن حق ــاً ع ــة دفاع ــاً إىل احملكم ــدِّم التماس أن يق

إجراء يتخـذ أو ال يتخـذ مـن ِقَبـل وكالـة تابعـة للدولـة أو للحكومـة احملليـة أو              أو قرار
  أحد املسؤولني؛

 يلتمس من وكاالت الدولة ذات االختـصاص اختـاذ إجـراءات تأديبيـة أو إداريـة أو                  أن  -  
إقامة دعاوى جنائية ضد املـسؤول الـذي تعَتـرب القـرارات أو اإلجـراءات الـيت يتخـذها                   

  انتهاكات حلقوق اإلنسان واحلقوق املدنية واحلريات؛) أو ال يتخذها(
 التحقـق مـن صـحة قـرار اكتـسب قـوة         أن يلتمس من احملكمة أو مكتب املـّدعي العـام           -  

القــانون أو حكــم أصــدرته حمكمــة أو فتــوى أو قــرار مــن حمكمــة أو قــرار مــن قــاض،  
  ينتهك حقوق اإلنسان أو احلقوق املدنية واحلريات؛

أن يرفع شكوى إىل احملكمة الدستورية لالحتاد الروسي بشأن انتهاك حقـوق اإلنـسان                -  
فلــها الدســتور بواســطة قــانون يــتم تطبيقــه أو مــن واحلقــوق املدنيــة واحلريــات الــيت يك
  .املقرر أن يتم تطبيقه يف حالة حمددة

ويف احلاالت اليت ترد فيها معلومات عن انتهاكات جسيمة أو واسـعة النطـاق حلقـوق                
وحريــات املــواطنني أمــا يف حــاالت هلــا أمهيــة اجتماعيــة خاصــة أو متــصلة باحلاجــة إىل محايــة    

ن، بـصورة مـستقلة، علـى االسـتفادة مـن الوسـائل القانونيـة املتاحـة                 مصاحل أشخاص غري قادري   
للحماية، حيق أيضاً ملفوض حقوق اإلنـسان يف االحتـاد الروسـي أن يتخـذ التـدابري املناسـبة بنـاًء         

  .على مبادرته اخلاصة
ويف احلـــاالت الـــيت تـــشهد انتـــهاكات جـــسيمة أو واســـعة النطـــاق حلقـــوق اإلنـــسان    

  :ريات، حيق ملفوض حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي أن يقوم مبا يليواحلقوق املدنية واحل
   الدولة؛“دوما”تقدمي تقرير بشأن هذه االنتهاكات إىل اجللسة العامة القادمة جمللس   -  
 الدولة يـدعو إىل إنـشاء جلنـة برملانيـة لتقـصي احلقـائق        “دوما”تقدمي اقتراح إىل جملس       -  

  .سات االستماع الربملانية اليت تعقدها هذه اللجنةوالظروف اليت متثل أساساً جلل
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وبناًء على حقـائق انتـهاكات حقـوق وحريـات املـواطنني، حيـق أيـضاً ملفـوض حقـوق                      
 الدولــــة عقــــد جلــــسات “دومــــا”اإلنــــسان يف االحتــــاد الروســــي أن يقتــــرح علــــى جملــــس 

  .برملانية استماع
لروسـي بتقريـر عـن أنـشطته     ويف هناية العام يبعث مفوض حقـوق اإلنـسان يف االحتـاد ا            

  :يف جمال محاية هذه احلقوق إىل اجلهات التالية
  رئيس االحتاد الروسي،  -  
 اللـذين تتـألف منـهما اجلمعيـة االحتاديـة لالحتـاد             -جملس االحتاد وجملـس دومـا الدولـة           -  

  الروسي،
  حكومة االحتاد الروسي،  -  
  احملكمة الدستورية لالحتاد الروسي،  -  
  عليا لالحتاد الروسي،احملكمة ال  -  
  حمكمة التحكيم العليا يف االحتاد الروسي،  -  
  .املّدعي العام لالحتاد الروسي  -  

ويقوم مفـوض حقـوق اإلنـسان يف االحتـاد الروسـي، يف التقريـر الـسنوي عـن أنـشطته                       
، بتقـدمي معلومـات إىل      “زيتـا غاروسيـسكايا   ”الذي خيضع للنـشر اإللزامـي الرمسـي يف جريـدة            

 التشريعية والتنفيذية والقضائية عن انتهاكات حقوق املواطنني وحرياهتم ومـصاحلهم           السلطات
ــة األســباب الــيت تــؤدي إىل       ــدابري الالزمــة إلرجــاع احلقــوق وإزال املــشروعة الــيت حتــدث، والت
حــدوث االنتــهاكات والظــروف الــيت تــسهم فيهــا، وكــذلك تقــدمي مقترحــات بــشأن حتــسني    

شريعات الـــسارية بـــشأن حقـــوق اإلنـــسان واحلقـــوق املدنيـــة  ممارســـات إنفـــاذ القـــوانني والتـــ 
ــاً وااللتزامـــات الدوليـــة     واحلريـــات، وذلـــك بغيـــة مواءمتـــها مـــع املعـــايري املعتـــرف هبـــا عمومـ

  .الروسي لالحتاد
، ٢٠٠١ويف التقرير املتعلـق بأنـشطة مفـوض حقـوق اإلنـسان واالحتـاد الروسـي لعـام                     

 نـسخة مت توزيعهـا علـى جهـات منـها            ٥ ٠٠٠ة من   الذي مت نشره أيضاً يف طبعة مستقلة مؤلف       
املنظمات غري احلكومية، كُّرس أحد األبواب ملسألة القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، وخاصـة                   
يف داخل األسرة، الذي يرتبط بارتكاب جرائم مثل القتل عمداً وإحلاق أضـرار بدنيـة جـسيمة                 

  .والتعذيب والضرب والتهديد واإلساءة
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ة مشاكل محاية حقـوق ضـحايا اجلرميـة يف تقريـر خـاص حيمـل نفـس                  ومتت أيضاً تغطي    
 وطُبعـت منـه   ٢٠٠٨العنوان قام بإعداده مفـّوض حقـوق اإلنـسان يف االحتـاد الروسـي يف عـام        

  . نسخة لتوزع، بصفة خاصة، بني وكاالت إنفاذ القوانني واملنظمات االجتماعية١ ٠٠٠
ــسان      ــع الرمســي ملفــوض حقــوق اإلن ــَشر يف املوق ــى شــبكة   وُتن  يف االحتــاد الروســي عل

اإلنترنت املتاح للجميع الوصـول إليـه معلومـات بـشأن أنـشطته واألشـكال الـيت تتخـذها هـذه                     
األنــشطة وبــشأن آليــات تنفيــذ احلمايــة الــيت تكفلــها الدولــة حلقــوق اإلنــسان واحلقــوق املدنيــة  

  .عمليةواحلريات، فضالً عن الطرق اليت تتم هبا ممارسة سلطاته من الناحية ال
وبصفة دورية يديل مفّوض حقـوق اإلنـسان لالحتـاد الروسـي وموظفـو اخلدمـة املدنيـة               

احلكومية االحتادية العاملني معه ببيانات يف وسـائل اإلعـالم اإللكترونيـة واملطبوعـة بـشأن أهـم                  
مشاكل العمل يف جمال محاية حقوق اإلنسان املتـصلة بـضمان سـالمة املـواطنني مـن انتـهاكات        

  . وحرياهتم مبا يف ذلك أي شكل من أشكال التمييزحقوقهم
وبــصفة منتظمــة يقــوم مفــوض حقــوق اإلنــسان يف االحتــاد الروســي مبناقــشة مــسائل        

التعاون يف تنفيـذ سـلطاته فيمـا يتعلـق باحلمايـة الـيت تكفلـها الدولـة حلقـوق اإلنـسان واحلقـوق                        
اإلنـسان يف الكيانـات الـيت       املدنية واحلريات وذلك يف اجتماعات التنسيق مع مفوضي حقـوق           

  . من تلك الكيانات٥١يتألف منها االحتاد الروسي الذين أنشئت هلم وظائف يف 
  

  ٦ و ٥البندان   
تتجلى الصور النمطية للجنسني يف احلياة اليومية لروسيا يف ما هـو منتـشر علـى نطـاق                 

 اإلدارة والـسياسة  واسع مـن آراء مفادهـا أن وظيفـة املـرأة تنحـصر يف دائـرة البيـت، وأن جمـال          
هو جمال للرجال، وأن الرجل هو كاسب الرزق لألسرة وبالتايل ينبغي أن يكـون دخلـه أكـرب،      

  .وأن احلياة األسرية هي مسألة خاصة
ــل اخلــرباء           ــن ِقَب ــشريعات م ــساين للت ــل اجلن ــسانية والتحلي ــة اجلن ــساعد تطــوير التربي وي

ألة علــــى التغلــــب علــــى الــــصور  واملــــشاركة النــــشطة للمنظمــــات النــــسائية يف هــــذه املــــس 
  .للجنسني النمطية

 جامعــة ١١٥ويف الوقــت الــراهن، تــدّرس جمموعــة متنوعــة مــن املنــاهج اجلنــسانية يف     
 مركــزاً ٣٠وعــالوة علــى ذلــك، يوجــد يف البلــد أكثــر مــن  . ومؤســسة تعلــيم عــال يف روســيا

 ويكاترينا بـورغ    يف بارناول وفيليكي نوفغورد وفالديسفتوك وفارونيش     (جنسانيا وفريق حبث    
وايفانوفــــا اركتوســــك وموســــكو ومورمانــــسك ونــــابريجين تــــشيلي ونــــيجين نوفوغــــورود  
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وبتروزافودسك وبسكوف وريازان وسامارا وساراتوف وسانت بطرسـبريغ وتفـري وتومـسك            
  ).وتشيليابنسك وغريها

ــة          ــصور النمطي ــى ال ــشاريع هتــدف إىل التغلــب عل ــذ م ــاطق تنفي وجيــري يف خمتلــف املن
  . يف صفوف الشباب وتالميذ املدارس والطالبللجنسني
لتغلــب علــى الــصور ا”وعلــى ســبيل املثــال مت يف منطقــة التــاي كــراي مــشروع بعنــوان  

وذلك عن طريق برامج التوعية والتعليم يف املنـاطق الريفيـة           الوعي اجلمعي   النمطية للجنسني يف    
 اجلنـسانية حتلـيالً     ، كمـا أجـرى مركـز موسـكو للدراسـات          )٢٠٠٦(“ يف منطقة التاي كـراي    

جنسانياً للكتب املقررة مشل أيضاً املعايري التعليمية احلكومية يف جمـال التعلـيم العـايل فـضالً عـن                   
الكتب املقـررة وكتيبـات الدراسـة ملؤسـسات التعلـيم العـايل الـيت توصـي باسـتعماهلا الرابطـات                     

  ).٢٠٠٧ (التعليمية واملنهجية أو وزارة التربية والعلم يف االحتاد الروسي
ويف عـــدد مـــن املنـــاطق يف روســـيا تعمـــل يف إطـــار مكاتـــب احلكـــام، علـــى مـــستوى   

اجلمهوريات واألقاليم واملقاطعات، جلـان مـشتركة بـني اإلدارات تعـىن مبـشاكل حتـسني وضـع                  
املرأة فضالً عن الغرف االجتماعية للمرأة اليت يهدف عملها، يف مجلة أمور، إىل تزويـد النـساء                 

قوقهن ورفع مستوى اإلملـام باجلوانـب القانونيـة وتـوفري املـساعدة يف املواقـف                مبعلومات عن ح  
  .احلياتية الشائكة

وتقوم مؤسسات احلماية االجتماعية اليت تعمل يف كل من الكيانات اليت يتـألف منـها                 
  .االحتاد الروسي بتقدمي اخلدمات االجتماعية والقانونية للنساء

  
  ١١-٧البنود   
 هـــو انتـــهاك حلقوقهـــا وحرياهتـــا األساســـية الـــيت يكفلـــها دســـتور العنـــف ضـــد املـــرأة  
  .الروسي االحتاد

  .وختضع مشاكل العنف ضد املرأة لرقابة دقيقة من ِقَبل السلطات احلكومية  
ــة، منــصوص عليهــا         ــدابري لتحميــل املــسؤولية، مبــا يف ذلــك املــسؤولية اجلنائي ــاك ت وهن

عتداءات على احلرمة اجلنـسية والقتـل والـضرب    وهذه تشمل اال. بالنسبة ملختلف أنواع العنف  
والتعذيب وتسبيب األذى اجلسماين والنفساين والتشهري واإلساءةاليت حتط من كرامة اإلنـسان             

  .واملكانة الشخصية للضحية واالجتار باألشخاص
. ويف السنوات األخرية كـان عـدد بالغـات العنـف املـرتيل ضـد املـرأة املـسجلة صـغرياً                       

  . يف املائة من النمط العام للجرمية٤ مل يتجاوز عددها ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف الفترة 
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 ٢٠٠٨ووفقاً للبيانات الواردة من مكتب املّدعي العام يف االحتاد الروسي، مت يف عـام                 
ــساوي       ــا ي ــة مب ــداءات اجلنائي ــدد ضــحايا االعت ــد ع ــهم  ٢ ٣٠٣ ٧٥٢وحــده حتدي  شخــصاً من

 امــرأة، ١١ ٠٧٤شخــصاً مــن بينــهم  ٤٦ ٠١٠ويــشمل هــذا الــرقم .  مــن النــساء٩٠٢ ٨٨٧
 امــــرأة تعرضــــوا ألذى ٨ ١٧٨ منــــهم ٤٨ ٤٦٧لقــــوا حــــتفهم نتيجــــة جلــــرائم مرتكبــــة و  

  .جسيم بدين
 ٢٢٣ ٥١٨ واملتـصلة بـالعنف ضـد املـرأة          ٢٠٠٨وكان عدد اجلرائم املرتكبـة يف عـام           

  .١١٤ ٩٣٩ يساوي ٢٠٠٩كما كان الرقم املماثل بالنسبة للنصف األول من عام 
ــسي    ٢٠٠٨عــام ويف    ــغ عــدد ضــحايا اجلــرائم ذات الطــابع اجلن ــرأة ١٣ ٥٥٢، بل  ام

 يف النـصف    ٢ ٦٦٢ (٥٤٨مـن بينـهن     ) ٢٠٠٩ امرأة يف النـصف األول مـن عـام           ٧ ٠٠٨ و(
 يف النـصف األول مـن   ١ ٥٨٧و  ( امرأة   ٣٢٣٧ضحايا لالغتصاب و    ) ٢٠٠٦األول من عام    

ساء الالئــي اجنــررن إىل البغــاء وبلــغ عــدد النــ. ضــحايا لعنــف ذي طــابع جنــسي ) ٢٠٠٩عــام 
  ).٢٠٠٩ يف النصف األول من عام ١٤٢( امرأة ٢٤١

 امرأة ضحايا جرمية مرتكبـة مـن        ١٦ ١٠١ كانت   ٢٠٠٩ويف النصف األول من عام        
ــة    ــل أحــد أفــراد العائل ــة هــو زوج       ٨ ٢١٧ويف . ِقب ــان مرتكــب اجلرمي ــن هــذه احلــاالت ك  م

  .١٣ ٩٤٢ و ٢٦ ٥٣١املماثلة هي  كانت األرقام ٢٠٠٨وبالنسبة لعام . الضحية
وجدير بالذكر أن النسبة املئوية للجرائم اليت تنطوي على عنف جنـسي ضـد املـرأة ال                   
  . يف املائة٩٦ومعدل اكتشاف هذا النوع من اجلرائم يبلغ .  يف املائة٠,٤تتجاوز 
وبالنـسبة لكــل مؤشــر مـن مؤشــرات انتــهاك حقــوق املـرأة ومــصاحلها املــشروعة يقــوم      
ء النيابة بترتيب عمليات الفحص املناظرة اليت يقومون يف ضوئها باختاذ تـدابري االسـتجابة        وكال

  . الرامية إىل القضاء على اخلروقات احملدَّدة للقانون
 ارتكـاب   ٢٠٠٩ووفقاً للبيانات الواردة من وزارة داخلية االحتاد الروسي، مت يف عـام               
قـد  .  جرميـة ذات طـابع جنـسي       ١٣ ٢٠٠  جرمية مصحوبة بعنف ضد املرأة، منها      ٢٢٢ ٥٠٠

مـن القـانون اجلنـائي لالحتـاد        ) االغتـصاب  (١٣١ دعوى جنائية استناداً للمادة      ٤ ٨٠٠رفعت  
ــادة   ٣ ٣٠٠الروســي و  ــتناداً إىل امل ــة اس ــسي    (١٣٢ جرمي ــابع اجلن ــف ذات الط ــال العن ). أعم

وعليـه  . ء ضـحايا هلـا    تسجيل عدد كبري من اجلـرائم املتعلقـة باملمتلكـات الـيت كانـت النـسا                ومت
 دعـــوة ١١ ١٠٠و ) الــسرقة  (١٦١ دعــوى جنائيــة اســتناداً للمــادة     ٣٤ ٥٠٠فقــد مت رفــع   

  ).السرقة املصحوبة بالعنف (١٦٢استناداً إىل املادة 
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ــذكورة     ٢٠٠٩ويف عــام    ــة امل ــغ عــدد ضــحايا اجلــرائم مــن الفئ  وهــو ٢٣٠ ٣٠٠، بل
ــاظر ب ٣,١يزيــد بنــسبة  مــا ــة عــن املؤشــر املن ويف الوقــت نفــسه، . ٢٠٠٨النــسبة لعــام  يف املائ
ــة ٦,٦عــدد ضــحايا اجلــرائم العنيفــة ذات الطــابع اجلنــسي بنــسبة     زاد  ١٣ ٥٠٠مــن ( يف املائ
  ).١٤ ٥٠٠ إىل

وتــدل التجربــة علــى أن األســباب الرئيــسية حلــدوث العنــف هــي انتــشار تنــاول املــواد    
تكيب اجلـرائم مل يكـن لـديهم        أكثر من نصف مـر    (املسكرة يف املنازل وإدمان الكحول والبطالة       

ــرتاع     )مــصدر دخــل ثابــت  ــد حــاالت ال ــها تزاي ــنجم عن ، واخلالفــات حــول املمتلكــات الــيت ي
  . األسر داخل

ضـد املـرأة الـيت يـصاحبها عنـف ترتكـب يف             ) ١٢٠ ٥٠٠(وعليه فـإن معظـم اجلـرائم          
 امــرأة مــن ٢٨ ١٠٠ويف الوقــت نفــسه كانــت هنــاك . شــقق أو مــساكن خاصــة أي يف الــدار

  .  زوجة١٤ ٥٠٠فراد األسرة منهن أ
 مــن القــانون اجلنــائي لالحتــاد  ١٣١وتنــشأ املــسؤولية عــن االغتــصاب مبوجــب املــادة     
ــات اجلــرائم      . الروســي ــستقلة مــن فئ ــة م ــل األزواج كفئ ــصاب مــن ِقب ــز لالغت . وال يوجــد متيي

 الطاعنـات يف    يتضّمن القانون اجلنائي لالحتاد الروسـي أحكامـاً حمـدَّدة بـشأن محايـة النـساء                وال
الــسن أو املعوَّقــات؛ وبــصفة عامــة يعتــرب ظرفــاً مــشدداً للعقوبــة ارتكــاب جرميــة ضــد شــخص    

البنـد الفرعـي حـاء مـن     (مغلوب على أمره أو غري قادر أو الـشخص الـذي يعتمـد علـى اجلـاين       
  ). من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي٦٣اجلزء األول من املادة 

ــة مــــن حــــاالت  ٢ ٤٠٠ويف    ــالعنف كانــــت الــــضحايا   حالــ ــرائم املــــصحوبة بــ اجلــ
  .معّوقات نساء

ــة          ــرف باجلرميـ ــا يعـ ــة مبـ ــام املتعلقـ ــة األرقـ ــوص يف حالـ ــالغ منقـ ــاك إبـ ــد أن هنـ ويعتقـ
وميكــن أن يفــسر هــذا إىل حــد كــبري بعــدم رغبــة الــضحايا أنفــسهم يف اإلبــالغ    . “األســرية”
  .“اجلناة” عن

ــة دون وقــوع هــذه اجلــرائم، تــضطل     ع وكــاالت الــشؤون الداخليــة  ومــن أجــل احليلول
بأعمال هتدف إىل حتديد مرتكيب اجلرائم يف جمال األسرة والعالقات املرتلية، واملـدمنني املـزمنني               

كما يتم تنفيذ تـدابري     . واملصابني بأمراض عقلية الذين يشكلون خطراً مباشراً على احمليطني هبم         
ــة يف احلــال  ــتم االضــطالع بعمــل     . وقائي ــك، ي ــى ذل ــاع   وعــالوة عل توضــيحي يهــدف إىل إقن

األشخاص املرضى بسبب إدمان املخدرات أو الكحول باالخنراط الطـوعي يف دورات العـالج              
  .اليت تنظمها املراكز املتخصصة يف معاجلة اإلدمان
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ــاين ١ويف    ــانون الث ــاير / ك ــاك  ٢٠١٠ين ــون شــخص يف ســجالت   ٣,٥، كــان هن  ملي
العناصـر  ” ينـدرجون يف فئـة       ٢٦١ ٣٠٠نـهم   املعاجلة الوقائية مـن الـسلوك غـري االجتمـاعي، م          

 مــن مــدمين الكحــول املــزمنني الــذين يرتكبــون اعتــداءات  ٣٧٢ ٢٠٠و “ اُألســرية املشاكــسة
ــة و   ــصورة منهجي ــدخرات و  ١٦٧ ١٠٠ب ــدمين امل ــسانيني   ٥٠ ٣٠٠ مــن م  مــن املرضــى النف

  . الذين يشكل سلوكهم خطراً على من حوهلم وبصفة أساسية على النساء واألطفال
ومبوجــب قــرار جملــس األمــن الروســي، كُلِّفــت وكــاالت إنفــاذ القــانون مبهمــة إعــداد    

مشاريع قوانني لتعزيز وضع الـضحايا وضـمان سـالمتهم مبـن فـيهم النـساء مـن ضـحايا العنـف                   
 ١,٦٠٤وتعتـزم الدولـة القيـام خـالل فتـرة الـسنوات الـثالث القادمـة بتخـصيص مبلـغ                     . املرتيل

  .مساعدة الضحايامليون روبل لتمويل برامج 
وبغية منع وقوع حوادث عنف ضد املرأة وتقدمي املساعدة الـسريعة إىل النـساء الالئـي           

جيدن أنفسهن يف ظروف حياتية صعبة ويتعرضن إىل العنف أو التهديد باستعماله جيـري وضـع           
كمــا جيــري إنــشاء  . بــرامج مناســبة وتنفيــذها يف الكيانــات الــيت يتــألف منــها االحتــاد الروســي  

وتـرد التفاصـيل يف البنـد    . دمات ختصصية قادرة على التـصدي بـصورة فعالـة هلـذه احلـوادث           خ
 من التقرير املتعلق بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة                ٣٧

  ). التقريران الدوريان السادس والسابع الصادران معاً(يف االحتاد الروسي 
 اليت يتألف منها االحتاد الروسـي االضـطالع بقـدر كـبري مـن العمـل                 ويتم يف الكيانات    

  .املتعلق بتجنُّب العنف املرتيل ومنعه
وعليــه جيــري حاليــاً، وفقــاً للخطــط الــيت اعتمــدهتا حكومــة ســانت بطرســبريغ للفتــرة     
 مــن أجــل زيــادة الرفــاه االجتمــاعي للــسكان عامــة ووضــع سياســة لألســرة،    ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 ويهـدف الربنـامج إىل      .“ن العنـف   االجتمـاعي للنـساء الالئـي يعـانني مـ          لـدعم ا”تنفيذ برنـامج    
لعنف جنساين وبدين ونفسي مبساعدة متعددة األوجه فضالً عـن          تعرضن  يتزويد النساء الالئي    

  .تدريب االستشاريني العاملني على خط املساعدة اهلاتفي على التعامل مع العنف اجلنساين
نت بطرســـبريغ أول مؤســـسة محايـــة اجتماعيـــة يف  افتتحـــت يف ســـا١٩٩٥ويف عـــام   

. “مركز األزمـات اخلـاص بـاملرأة      ”االحتاد الروسي تعىن بالنساء الالئي لديهن أطفال أالّ وهي          
  . شخص مساعدات من خمتلف األنواع٦٥ ٠٠٠ومنذ بدء تشغيل املركز تلقى فيه 

أنفسهن يف وضـع حيـايت      وبغية توفري املساعدة النفسانية والقانونية للنساء الالئي جيدن           
صعب والالئي يتعرضن للعنف املرتيل مبا يف ذلك العنف اجلنسي قامت املنظمـة االجتماعيـة يف                

بنـشر مـواد إعالميـة ومرجعيـة حتـت         “ صـحة املـرأة يف سـانت بطرسـبريغ        ”بطرسبريغ املسماة   
  .“ جمتمع بال إرهاب-عنف  أسرة بال”عنوان 
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الدعم االجتمـاعي لألشـخاص الـذين      ” شعار   وجيري تنفيذ برنامج إقليمي موجه حتت       
وذلـك يف   “  صعب مبا يف ذلك النساء الالئي يعانني من العنـف          حيايتجيدون أنفسهم يف وضع     

وتعمل على أساس دائم يف مركـز اإلقلـيم منظمـة غـري حكوميـة تـسمى                 . إقليم كراسنويارسك 
  . “ن للعنف وأسرهن ملواجهة األزمات اليت تعاين منها النسوة الالئي يتعرضويلومركز ”

، مت يف إقلـيم كراسنويارسـك       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١١ املؤرخ   ١١٢٩ومبوجب املرسوم     
ــيم للفتــرة      ، ٢٠١١-٢٠٠٩وضــع خطــة عمــل لــضمان املــساواة بــني اجلنــسني يف ذلــك اإلقل

تشمل توفري معلومات للناس بشأن حل املسائل اجلنسانية وكفالة حقـوق املـساواة بـني الرجـل                
ــرأة يف ســ  ــام       وامل ــساء والرجــال ووضــع نظ ــة للن ــسالمة املهني ــصحية وال ــة ال وق العمــل والوقاي

للخــدمات االجتماعيــة للمــرأة والطفــل وتــوفري املــساعدة لــضحايا العنــف وحتقيــق اســتقرار         
وألغـراض تنـسيق تنفيـذ التـدابري املنـصوص          . العالقات األسرية وحتسني صورة األبوة واألمومـة      

  .ملرسوم نفسه جلنة لدراسة مسائل املساواة بني اجلنسنيعليها يف اخلطة، أنشئت مبوجب ا
ويف مقاطعـــة فولوغـــدا أنـــشئ مركـــز تنـــسيق برئاســـة النائـــب األول للحـــاكم لتنفيـــذ   

، يـتم   ٢٠٠٧سـبتمرب   /ومنـذ إنـشاء املركـز يف أيلـول        . السياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني     
دف لفــت انتبــاه النــاس إىل مــسائل هبــ“ شــريط أبــيض”ســنوياً يف إقلــيم املقاطعــة تنظــيم محلــة  

  .العنف األسري وتشكيل موقف مناوئ حلدوثها وتنظيم معارضة للعنف يف اجملتمع
الــــذي وضــــع “ حيــــاة بــــال عنــــف”ويف مقاطعــــة أورنــــبريغ مت، يف إطــــار برنــــامج   

إعـادة التأهيـل االجتمـاعي لألمهـات        تنظيم العمل يف جمال     ” والذي يركز على     ٢٠٠٦ عام يف
، افتتاح مراكـز أزمـات للنـساء واألطفـال          “قاصرات الالئي يعيشن يف ظروف صعبة     والبنات ال 

املــــساعدة االجتماعيــــة والطبيــــة والنفــــسانية  فيهــــا يف مــــدينيت أورنــــبريغ وبوزولــــوك تقــــدَّم
  .واألطفال للنساء

ويوفِّر امللجأ املؤقت واملـساعدة علـى يـد خـرباء مـؤهلني للنـساء الالئـي يقعـن ضـحايا                       
ملـة نفـسياً وبـدنياً وجيـدن أنفـسهن يف أزمـات عاطفيـة ونفـسانية أو يف حالـة نـزاع                       إلساءة املعا 

  .تسمح هلن مبواصلة العيش داخل األسرة ال
وبغية توفري املساعدة االجتماعية النفسانية واالجتماعية القانونية واالجتماعيـة التربويـة             

وسيبريسـيك، توجـد إدارة   وغري ذلك من أشـكال املـساعدة االجتماعيـة للنـساء يف مقاطعـة نوف              
ومافتئت هذه اإلدارة تؤدي عملـها يف       . لتقدمي املساعدة إىل النساء الالئي يعشن أوضاعاً صعبة       

 سـنوات   ١٠ويف نوفـو سيبريسـك، تعمـل ألكثـر مـن            . مدينة بريدسك ألكثر من سبع سـنوات      
ــة  ــات الالئــ      “غالوبكــا”منظم ــل األمهــات العازب ــادة تأهي ــت لألمهــات يعــىن بإع ي ، وهــي بي
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وأنـشئت دوائـر للتـصدي لألزمـات يف إطـار اهليكـل التنظيمـي        . يـواجهن ظروفـاً حياتيـة صـعبة    
  .ملركزي كراسنودار وتوابسينسك لتقدمي املساعدة االجتماعية لألسر واألطفال

ويف مقاطعة كيمريوفسكايا، هناك ثالث دوائر ملواجهة األزمات خلدمة النساء الالئـي              
ومتثل هـذه الـدوائر واحـداً مـن أشـكال املـساعدة الـيت               . ة صعبة جيدن أنفسهن يف أوضاع حياتي    

 سنة والالئي يتعرضن للعنف وحيـتجن إىل        ٥٠ و   ١٨تقدَّم للنساء الالئي تتراوح أعمارهن بني       
ويــتم تنظــيم هــذه املرافــق حبيــث تــوفر اخلدمــة  . الــسكن واملــساعدة يف حــل املــشاكل القانونيــة 

  .يوم للمقيمات فيها ساعة يف ال٢٤النهارية واخلدمة ملدة 
ــة واألخــالق  ”ويف مقاطعــة إيفــانوفو مافتئــت تعمــل      ــة الطفول ــة العامــة حلماي ، “اللجن

ــذ ــام  منـ ــي        ٢٠٠٢عـ ــساء الالئـ ــل النـ ــادة تأهيـ ــى إعـ ــل علـ ــشطتها العمـ ــاق أنـ ــشمل نطـ ، ويـ
  .للعنف يتعرض

ويستفاد أيضاً من أشكال املساعدة األخرى مثل تنظيم مجاعات العـون الـذايت للنـساء                 
  ).مقاطعة فولوغدا(ئي يتعّرضن إلساءة املعاملة الال

ــسيئة يف        ــة ال ــساء ضــحايا املعامل ــاك منظمــات ومؤســسات تقــدِّم املــساعدة إىل الن وهن
  .أقاليم بريم والتاي وخاباروفسك ويف كثري من املناطق األخرى

وهي مجيعها تقدِّم خمتلف أنواع املساعدة إىل النساء واألطفـال الـذين جيـدون أنفـسهم              
ــيت يرجــع ذلــك فيهــا إىل القــسوة      ــا يف ذلــك احلــاالت ال ــة مب وهــدف هــذه  . يف أوضــاع متأزم

املنظمات هو كفالة أكرب قدر ممكن من إعادة التأهيل النفساين للنساء والتكيُّـف داخـل العائلـة                 
  .ويف اجملتمع واالضطالع بعمل وقائي هبدف القضاء على العنف املرتيل

ــذ إ     ــتم تنفي ــاطق ي ــع      ويف معظــم املن ــى صــعيد اجملتم ــائي عل ــل والعمــل الوق ــادة التأهي ع
  . الداخليةأجهزة وزاراتبالتضامن مع 

وعليه، فقد وقَّعت وزارة داخلية مجهورية تترستان اتفاقاً ثنائياً مع الشراكة العامة غـري                
وينظّم هذا االتفاق األنشطة املـشتركة بـني   . النسائي لألزمات“ فاطمة”التجارية التابعة ملركز    

 الداخلية وموظفي اجلمعية فيما يتعلـق بتجديـد ومجـع املعلومـات بـشأن حـوادث                 هزة وزارة أج
ويقـدِّم املركـز املـساعدة النفـسية والقانونيـة واملـشورة وغريهـا مـن أشـكال                  . العنف ضـد املـرأة    

  .املساعدة إىل النساء ضحايا املعاملة السيئة
لية ملقاطعة كوسـتروما بتنفيـذ      وتقوم إدارة مقاطعة كوسترما مع مديرية الشؤون الداخ         

جمموعــة مــن التــدابري الراميــة إىل محايــة ومــساعدة وإعــادة تأهيــل النــساء ضــحايا االنتــهاكات     
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وهلــــذه األغــــراض، ُتــــستخَدم أيــــضاً مرافــــق مركــــز العــــالج النفــــساين التطبيقــــي  . اجلنائيــــة
  .والسيكولوجيا التطبيقية الذي ُيستخَدم كمقر خلط املساعدة اهلاتفي

مــارس متــت دراســة مــسألة تنظــيم التعــاون بــني وكــاالت إنفــاذ القـــانون          /ذارويف آ  
والوكــاالت احلكوميــة والبلــديات حلمايــة حقــوق املــرأة وحرياهتــا، وذلــك يف اجتمــاع للجنــة    

  .املشتركة بني اإلدارات واملعنية مبنع االعتداءات القانونية يف مقاطعة إيفانوفا
املرتل تشخيصاً ألسباب الرتاع يف األسرة يقـوم        ويتطلّب منع العنف يف األسرة ودائرة         

به موظفون مدرَّبون خصيـصاً وجيمـع بـني تـدابري اإلنفـاذ والـدعم واملـساعدة ومـشاركة مجيـع                      
  .اإلدارات واملؤسسات واملنظمات االجتماعية املعنية

وبفــضل  . واملنظمــات االجتماعيــة تعمــل فعــالً بنــشاط يف جمــال العنــف ضــد املــرأة          
ي تعزيز التدابري التعليمية والتروجييـة لرفـع املـستويات وزيـادة تفّهـم الوضـع بـني                  مشاركتها جير 

مــوظفي وكــاالت إنفــاذ القــانون والرعايــة الــصحية واخلــدمات االجتماعيــة وكــذلك نــشر          
ويعمـل مركـز تـوفري خـدمات املـوظفني التـابع لـوزارة الداخليـة يف االحتـاد                   . الكتّيبات املنهجيـة  

ــع را   ــاون م ــشأن       الروســي بالتع ــداد توصــيات ب ــة يف إع ــري احلكومي ــسائية غ ــة املنظمــات الن بط
  .املرتيل العنف

 مركـز   ٤٧ضم  تـ (ملراكـز األزمـات النـسائية       “ وقـف العنـف   نفل”وتعمل بنشاط رابطة      
اخلـريي املـستقل لـدعم ضـحايا االعتـداء اجلنـسي            “ األخـوات ”ومركـز   ) أزمات غري حكـومي   

  .للدعم السيكولوجي للمرأة“ وسالفنايار”ملساعدة النساء ومركز “ فالتا”ومركز 
وبالتعاون مع املعهد األورويب ملنـع اجلرميـة        . وجيري تعزيز التعاون الدويل يف هذا اجملال        

ــها مت إعــداد ونــشر دليــل مرجعــي بعنــوان    “ اســتراتيجيات ملنــع العنــف يف األســرة ”ومكافحت
فـاذ القـوانني يف البلـدان       ويتضّمن هذا الـدليل املرجعـي اخلـربة املكتـسبة مـن نـشاط وكـاالت إن                

  .األجنبية يف هذا اجملال
كذلك مت تطوير نظام للتعاون مع املنظمات الدولية يف عدد من الكيانات الـيت يتـألف                  

سـانت  معهـد   ” يقـوم    سـانت بطرسـبريغ   وعلـى سـبيل املثـال، يف مدينـة          . منها االحتاد الروسـي   
 بتنفيـذ برنـامج     .ة غـري حكوميـة    ، الذي هو منظمة تعليميـ     “ االجتماعي واالقتصادي  بطرسبريغ

والــشبكة الرجاليــة “ نســربانغربادا”باالشــتراك مــع الــشركة الــسويدية  “ الرجــال يف روســيا”
إىل دعم غرس ثقافة خالية من العنف يف اجملتمـع، وذلـك عـن              هذا الربنامج   يهدف  و .السويدية

ن بـني املنظمـات   ومـ . طريق إشـراك الرجـال يف أنـشطة راميـة إىل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                
الدولية املعروفة املشاركة يف هذا العمل جملـس وزراء بلـدان الـشمال األورويب ومنظمـة العمـل                  

وبـدعم مـن جملـس      . الدولية والشبكة العاملية لربات األعمال ونقابة احملـامني األمريكيـة وغريهـا           



CEDAW/C/USR/Q/7/Add.1  
 

10-27809 25 
 

تدى ونـشاط    حلقة دراسية ومن   ٢٠ عقدت يف روسيا أكثر من       ،وزراء بلدان الشمال األورويب   
  .مجاهريي هبدف تطبيق سياسة للمساواة بني اجلنسني

 صــعبة، الــذي حياتيــة أوضــاع الــذين هــم يفويهــدف نــشاط صــندوق دعــم األطفــال   
، إىل  ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٦ املـؤرخ    ٤٠٤أنشئ مبوجب مرسوم رئيس االحتاد الروسـي رقـم          

املركــز االحتــادي والعناصــر  الــسلطات بــني تقاســمإنــشاء آليــة إداريــة جديــدة متكَّــن، يف حالــة  
ألطفـال  ا  بصورة ملموسـة بـني  املكّونة لالحتاد الروسي، من ختفيض انتشار احلرمان االجتماعي      

 وحفـز تطـوير أشـكال وأسـاليب فّعالـة للعمـل مـع األسـر واألطفـال                   ،ألسر اليت لديها أطفال   او
  .الذين هم يف حاجة إىل املساعدة

وق مبنــع تفكــك األســرة واليــتم االجتمــاعي وتــرتبط اخلطــوط الرئيــسية لنــشاط الــصند  
لألطفــال واســتعادة البيئــة األســرية املؤاتيــة لتربيــة الطفــل والترتيبــات األســرية لألطفــال اليتــامى  

  .واألطفال الفاقدين لرعاية األبوين من بني أشياء أخرى
الرامـي إىل تـضمني النـشاط       “ مراحل النمـو  ”، نفّذ الصندوق برنامج     ٢٠٠٩ويف عام     

ي للمناطق أدوات ابتكارية مشتركة بني الوكاالت ملنع تفكك األسرة واليتم االجتمـاعي             العمل
إنــشاء شــبكات العالقــات، والعــالج األســري املكثّــف ودعــم الوالديــة، واإلدارة االجتماعيــة   (

  ).إىل ذلك وما
إقلـيم  : وقد مت اختيـار املنـاطق التاليـة لتكـون منـاطق حموريـة لنـشر األدوات االبتكاريـة              

ــة أوســتيا  وفولوغــدافولفــا غــراد مقاطعــات لتــاي وموســكو وا ــا - وســاراتوف ومجهوري  آالني
  . نانسي ذات احلكم الذايت-الشمالية ومنطقة خانيت 

ويف عـام   .  منطقة يف روسيا   ١٤ أخصائياً من    ٤٥٨ويف إطار هذا الربنامج، مت تدريب         
 ١١٩ مــشروعاً و ١ ١٩٠  برناجمــاً إقليميــاً مــن بــني ٦٠ مــشروعاً و ١٩٣ مت اختيــار ،٢٠٠٩

  . مليون روبل لتنفيذها١٢٢برناجماً إقليمياً قّدمت للصندوق، ومت بالفعل حتويل أكثر من 
  

  ١٢البند   
 مل تتلق وكاالت إنفاذ القانون يف مجهورية الشيشان أي تقارير عـن             ،٢٠٠٩ويف عام     

ــة الفاعــل وذات صــلة ب  عمليــات خطــف أو اختفــاء   ــسائية جمهول سلّحة املــت نظمــااملأعــضاء ن
  .قانونيةال غري

ــوفمرب / تــشرين الثــاين٢ويف     تلقــى مكتــب املــّدعي العــام بقــسم لينينــسكي   ،٢٠٠٩ن
 تـشرين   ٣١نوفا عـن قيـام أشـخاص جمهـويل اهلويـة يف             اغايـس . خ. مبدينة غروزين بالغـاً مـن ل      
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شـارع   الواقـع يف  ٧سانوفا من فناء املرتل رقم   يغا. ا.ز-ابنتها باختطاف   ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
  .داروين يف غروزين

 مــن  ١٤٥-١٤٤وبنــاًء علــى نتــائج عمليــات التحقــق الــيت جــرت وفقــاً للمــادتني           
إجراءات القانون اجلنائي، قام حمقق قسم لينيسكي التابع ملديرية التحقيقات يف غروزين التابعـة              

شان برفـع   للجنة التحقيق امللحقة مبكتـب املـّدعي العـام لالحتـاد الروسـي املعـين جبمهوريـة الشيـ                  
 مـن املـادة   ٢مـن اجلـزء    ) أ( يف إطـار البنـد       ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٦دعوى جنائية يف    

 وأحيلـــت هـــذه الـــدعوى إلجـــراء املزيـــد مـــن . مـــن القـــانون اجلنـــائي لالحتـــاد الروســـي١٢٦
ــة  ” ٢التحقيقــات إىل اإلدارة رقــم  ــالتحقيق يف احلــاالت بالغــة األمهي ــة ب ــة “ املعني التابعــة ملديري

حقيقـــات التابعـــة للجنـــة التحقيـــق امللحقـــة مبكتـــب املـــّدعي العـــام لالحتـــاد الروســـي املعـــين  الت
  .الشيشان جبمهورية
هلــا صــلة بأعـــضاء   كانـــت غايــسانوفا  . أ.زومــات الـــيت مجعــت أن   واتــضح مــن املعل    

العـضو  حـسنوف   . أ. وتأكد هذا بصورة غري مباشرة من مقتـل أ         . غري قانونية  مسلحةمنظمات  
حة غري قانونية أثناء العمليات اخلاصة اليت اضطلع هبا موظفـو إنفـاذ القـانون يف           يف جمموعة مسل  

  . شارع داروين، غروزين٧غايسانوفا الواقع يف . أ.أكتوبر يف مرتل ز/ تشرين األول٣١
 راميـة إىل    حبـث ويف الوقت احلاضر هناك قضية جنائيـة يـتم يف إطارهـا حتقيـق وعمليـة                   

غايــسانوفا . أ.زوجيــري التحقــق مــن صــلة  . وفا وخمتطفيهــاغايــسان. أ.زحتديــد مكــان وجــود  
  .بأعضاء اجملموعات املسلحة غري القانونية بوسائل التحقيق

  
  ١٣البند   
 لضرورة اتبـاع هنـج متعـدد      باألشخاص هناك إدراك متنام   وفيما يتعلق مبكافحة االجتار       

ــدو      ــي والـ ــصعيدين احمللـ ــى الـ ــة علـ ــن اجلرميـ ــوع مـ ــذا النـ ــة هـ ــق  اجلوانـــب ملواجهـ ــن طريـ يل عـ
  .التشريعات تنسيق

ويفي االحتاد الروسي بالتزاماته فيما يتعلـق مبكافحـة االجتـار باألشـخاص ومعاقبـة مـن                   
اجلرميـة  وفقـاً التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         هـذه األفعـال االجتماعيـة اخلطـرية         يرتكبون مثل   

 النــساء واألطفــال صــةوخبااألشــخاص بوبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار . املنظمــة عــرب الوطنيــة
  .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢واملعاقبة عليه، الذي مت التوقيع عليه يف 

وتعمل روسيا بنشاط على مواءمة تـشريعاهتا الداخليـة مـع اتفاقيـات األمـم املتحـدة يف             
  .هذا الصدد
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 تنطـوي علـى     ،قانونيـة متعـددة اجلوانـب     اجتماعيـة و  ويعترب االجتار باألشخاص ظـاهرة        
ووفقاً هلـذا التفـسري، ينطـوي االجتـار باألشـخاص علـى جـرائم               .  ومتنوعة مركّبة  إجرامية أفعال

، واسـتغالل عمـل     زراعتها ألغراض   هتتصل باإلكراه على إزالة أعضاء جسم اإلنسان أو خاليا        
الرقيق وجلـب األشـخاص للعمـل يف البغـاء وتنظـيم عمليـات البغـاء واالجتـار غـري املـشروع يف                       

  . مبا يف ذلك صور القصَّر الفاضحة فضالً عن تنظيم اهلجرة غري الشرعيةاملواد اإلباحية
ــذ عــام      ــشارك روســيا من  يف مكافحــة االجتــار باألشــخاص يف إطــار اتفــاق   ١٩٩٨وت

  .للتعاون بني الدول األعضاء يف كمنولث الدول املستقلة يف جمال مكافحة اجلرمية
امــت مجعيــة برملانــات الــدول    املــّدعي العــام لالحتــاد الروســي، ق   مكتــب ومبــشاركة   

 بوضـع واعتمـاد قـانونني منـوذجيني بـشأن      ٢٠٠٨األعضاء يف كمنولث الدول املستقلة يف عام      
فـضالً عـن    “ تقدمي املساعدة لـضحايا االجتـار باألشـخاص       ”  و “الجتار باألشخاص ا مكافحة”

يف وضـع توصــيات لتوحيـد ومواءمــة تـشريعات الــدول األعـضاء يف كمنولــث الـدول املــستقلة      
ــاالت        ــانون والوكـ ــاذ القـ ــاالت إنفـ ــشطة وكـ ــة ألنـ ــسام خاصـ ــا أقـ ــّرس فيهـ ــال، تكـ ــذا اجملـ هـ

األخـــرى واملؤســــسات االجتماعيـــة ذات الـــصلة مبكافحــــة االســـتغالل اجلنــــسي      احلكوميـــة 
 وقد مت إعداد القانونني النمـوذجيني بنـاًء علـى هنـج دويل ملكافحـة هـذا النـوع مـن          .لألشخاص

عــة كاملــة مــن التــدابري ملنــع واكتــشاف وفــضح وإيقــاف اجلرميــة  ومهــا يتــضمنان جممو. اجلرميــة
  .ومعاقبة املذنبني وتوفري املساعدة للضحايا

كافحـة  مب اخلاصـة   الصكوك التـشريعية  ، باإلضافة إىل    ن على أن تعتمد الدول    ومها ينصا   
انون القـ لقانون اجلنـائي و   يف ا  مناسبة   اًاالجتار باألشخاص وتقدمي املساعدة إىل ضحاياه، أحكام      

  .اإلداري وقانون اإلجراءات اجلنائية
ــام  و   ــذ ع ــان    ٢٠٠٣من ــاذ املادت ــز النف ــت حّي ــار باألشــخاص ” ١-١٢٧، دخل “ االجت

  .من القانون اجلنائي“ استغالل عمل الرقيق” ٢-١٢٧ و
 أدخلـــت تعـــديالت يف القـــانون اجلنـــائي لالحتـــاد ٢٠٠٨نـــوفمرب /ويف تـــشرين الثـــاين  

وحتديـداً   .ة اجلنائية عن اجلرائم املتصلة باالجتار باألشـخاص       الروسي تنص على تشديد املسؤولي    
 ١-١٢٧التوصيف حمـدد يف اجلـزء األول مـن املـادة            (“ االجتار باألشخاص ”مت توسيع تعريف    

معـايري توصـيف جديـدة       ١-١٢٧من املـادة     ٢بينما أدخلت يف اجلزء     ) “االجتار باألشخاص ”
 مــن املــادة عنــدما ُيرتكــب يف حــق شــخص ١ومثــال ذلــك، الفعــل املنــصوص عليــه يف اجلــزء (

يعرف اجلاين أنه يعاين من عجز أو أنه يعتمـد ماديـا أو بطريقـة أخـرى علـى اجلـاين أو يف حـق                         
  ).امرأة يعلم اجلاين أهنا حامل
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الـيت  و “االجتـار بالقـصَّر   ” مـن القـانون اجلنـائي لالحتـاد الروسـي            ١٥٢وخالفاً للمـادة      
 حيــّددان ٢-١٢٧  و١-١٢٧ زأين األّولــني مــن املــادتنيكانــت موجــودة يف املاضــي، فــإن اجلــ
ارتكـاب  أمـا   . الل عمل الرقيق بغض النظـر عـن الـسن         غاملسؤولية عن االجتار باألشخاص واست    

ــه قاصــر     ــة مــن اجلــرائم   فهــذه األفعــال ضــد شــخص معــروف أن ــة معين ) ب(البنــد (يــشكل فئ
ــن ــن املــادتني  ٢اجلــزء  م ــا   ٢-١٢٧ و ١-١٢٧ م ــوايل مــن الق نون اجلنــائي لالحتــاد   علــى الت

 يعــرَّف القــّصر علــى أهنــم مجيــع األشــخاص الــذين مل يبلغــوا    ،وعــالوة علــى ذلــك ). الروســي
  .سن الثامنة عشرة بعد

املـادة  (وينص تشريع االحتاد الروسي أيضاً على املـسؤولية اإلداريـة عـن ممارسـة البغـاء                   
 علــى دخــل مــن ممارســة ، واحلــصول) مــن قــانون املخالفــات اإلداريــة لالحتــاد الروســي١١-٦

 مـن قـانون     ١٢-٦املـادة   (البغاء عندما يكون هذا الدخل مرتبطاً مبمارسة شخص آخـر للبغـاء             
ونقــل األشــخاص عــرب احلــدود الدوليــة لالحتــاد الروســي ) املخالفــات اإلداريــة لالحتــاد الروســي

  ). من القانون املذكور أعاله١٤-١٨املادة (بصورة غري قانونية 
حلماية اليت تكفلها الدولة واليت ينص عليهـا قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة              وهتدف تدابري ا    

إىل محاية حقـوق األشـخاص الـذين يقعـون ضـحية لالجتـار باألشـخاص أو تكـون يف حـوزهتم                      
  .معلومات عن هذا النشاط اإلجرامي

وال ينص القانون الروسي علـى أي تـدابري خاصـة فيمـا يتعلـق حبمايـة النـساء والبنـات                       
ــزواج املتخصــصة يف      مــن وكــا  ــة يف االجتــار باألشــخاص ومــن وكــاالت ال الت اجللــب العامل

  .األجانبترتيبات الزواج من 
 القـانون االحتـادي بـشأن       ٢٠٠٥وقد دخـل حيِّـز النفـاذ يف االحتـاد الروسـي منـذ عـام                   

  .“احلماية اليت تكفلها الدولة للضحايا والشهود واألطراف األخرى يف الدعاوى اجلنائية”
فالــة احلمايــة للــضحايا والــشهود واألطــراف األخــرى يف الــدعاوى اجلنائيــة، متــت ولك  

ضــمان ”حكومــة االحتــاد الروســي علــى برنــامج حكــومي بــشأن  مــن املــصادقة مبوجــب قــرار 
“ ٢٠١٣-٢٠٠٩سالمة الضحايا والـشهود واألطـراف األخـرى يف الـدعاوى اجلنائيـة للفتـرة                

  . يف اجملال االجتماعي للضحاياأهيل والدعميوفر جمموعة متشعبة من تدابري إعادة الت
ــاملعىن الــضيق وفقــاً لــنص املــادة        مــن ١-١٢٧وإذا مت النظــر يف االجتــار باألشــخاص ب

يف األشـخاص فـإن العـدد اإلمجـايل هلـذه      املباشر القانون اجلنائي اليت حتدد املسؤولية عن االجتار       
  . عامعشرات فقط يف كلالاجلرائم يف روسيا صغري وال يتجاوز 
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وعلى سبيل املثـال يف الـسنوات القليلـة املاضـية مت التعـّرف علـى عـدد مـن اجملموعـات                        
 لتقـدمي خـدمات جنـسية يف بلـدان أوربـا            لـى جلـب الرعايـا الـروس       اإلجرامية املنظمة العاملـة ع    

  .الغربية والشرق األوسط واألدىن وإفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية
بري هلذه اجلرائم، مت خالل فترة اخلمس سنوات املمتـدة          وبرغم الطابع اخلفي إىل حد ك       
 مـن هـذه اجلـرائم والتعـّرف     ٢٥ ٠٠٠ الكشف عن أكثر مـن    ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٤من عام   

  .مرتكبيها من ١٥ ٠٠٠على 
 مـن املـادة     ٢ من اجلزء    ٢ جرمية تقع حتت طائلة البند       ٦٦ مت تسجيل    ٢٠٠٩ويف عام     
  . هذه اجلرائممن مرتكيب شخصاً ٦٧ ديد هوياتكما مت حت) االجتار باألشخاص (١-١٢٧

ديــد الوضــع االجتمــاعي للــضحايا، ميكــن القــول بــأن معظــم األشــخاص الــذين    وبتح  
يشكّلون أهدافاً لالجتار بالبشر هـم النـساء والبنـات املنتميـات إىل أقـل طبقـات الـسكان محايـة                     

  .يف البغاءجيري استغالهلن اجتماعية والالئي 
  

  ١٤البند   
ة منع وقمع االجتـار بالبـشر تـستخدم القـدرات التنفيذيـة لوكـاالت إنفـاذ القـانون              وبغي  

 الداخليـة الـيت تـضم ُشـعباً       أجهـزة وزارات  وإىل جانـب    . نباً إىل جنب مع وكـاالت التحقيـق       ج
فرعية ملكافحة االجتار باألشخاص وجرائم اآلداب، يشارك موظفو الدائرة اجلمركيـة االحتاديـة             

ة ملكافحـة املخــدرات التابعـة لالحتـاد الروسـي أيــضاً يف الكـشف عـن اجلــرائم       والـدائرة االحتاديـ  
  .النظر قيد

املــــؤرخ و الــــذي أصــــدره رئــــيس االحتــــاد الروســــي  Pr-566وتنفيــــذاً لألمــــر رقــــم    
، مت االضطالع بتدابري تنفيذية ووقائية منّسقة وعمليات خاصـة مسيـت            ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٢
ــة  ” ــري القانونيــــ ــشطة غــــ ــن  ، و“٢٠٠٩األنــــ ــرة مــــ ــارس إىل / آذار١٥ذلــــــك يف الفتــــ مــــ
 تابعــة ألجهــزة وزارات يف إقلــيم االحتــاد الروســي مــن ِقبــل قــوات   ٢٠٠٩أغــسطس /آب ١٥

الـيت  الداخلية والدائرة االحتادية للهجرة، بغية التصدي للهجرة غري القانونية لرعايا بلـدان ثالثـة               
  . االجتار باألشخاصتشمل

 مــن ٣٥ ٠٠٠أكثــر مــن ت مدامهــة الحتــاد الروســي متــوأثنــاء تنفيــذ العمليــة يف إقلــيم ا  
 منظمــة مــن ٧٥٠  مدامهــةاألمــاكن املكتظــة بالرعايــا األجانــب وعــدميي اجلنــسية باإلضــافة إىل 

ــسوفيييت       املنظمــات الــيت تقــدم خــدمات الوســاطة وترحيــل األشــخاص عــرب حــدود االحتــاد ال
 وتوفري العارضات الـيت     ترتيب الزجيات  من وكاالت    ١٠٧، منها   عمل هلم بدعوى إجياد فرص    
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 شـركة سـياحية تعمـل يف إعـداد الوثـائق           ٥٤٤لرعايـا األجانـب و      مع ا تقدِّم خدمات التعارف    
  .والتأشريات مبا يف ذلك عرض خدمات ترتيبات العمالة يف اخلارج

 من املخّدمني الذين يستعينون بالعمالة األجنبيـة الـيت          ٢٤ ٠٠٠أكثر من   مدامهة   تومت  
  . شخص يعملون يف إقليم االحتاد الروسي٧١ ٠٠٠ن تتكّون من أكثر م

اجلـرائم املتـصلة باالجتـار      الستار عـن    وكان أحد األهداف الرئيسية للعملية هو كشف          
هبـدف  ُشـنَّت   “ جتربـة تنفيذيـة   ”وعليه أثناء تنفيـذ عمليـة حتقيـق تـسمى           . بالبشر والتحقيق فيها  

فــو مديريــة التحقيقــات اجلنائيــة كــشف األشــخاص العــاملني يف االجتــار باألشــخاص، قــام موظ
مـع  بالتنـسيق   التابعة للمديرية الرئيـسية للـشؤون الداخليـة يف موسـكو، والـذين كـانوا يعملـون                  

 خيتـسني وهـو أحـد    . االحتاديـة باعتقـال يـو     موظفي إدارة مراقبة اهلجـرة التابعـة ملديريـة اهلجـرة          
ا نغـوين    باع نذيلام ال  ن فييترعايا مجهورية الصني الشعبية وكاوختي خوي من رعايا مجهورية          

 من مواطين مجهورية فييـت نـام إىل املـواطن تـشجان مـني ملواصـلة اسـتغالهلا جنـسياً                     ختي خانغ 
 ٣ رفعـت دعـوى جنائيـة حتـت طائلـة اجلـزء              ،وبناًء على هذه احلقـائق    .  روبل ٥٠ ٠٠٠ مقابل

 اجلرميـة ومهـا اآلن       ومت اعتقال مـرتكيب    ، من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي     ١-١٢٧من املادة   
  .قيد التحقيق

أغـسطس  / آب٨ املـؤرخ  FZ-128وعالوة على ذلك، فإنه وفقاً للقانون االحتادي رقم      
األنــشطة للتــرخيص ختــضع “ إصــدار تــراخيص لــبعض أنــواع النــشاط احملــددة” بــشأن ٢٠٠١

  .املتصلة بترتيبات العمالة لرعايا االحتاد الروسي خارج حدوده
ــم      ــرار رق ــة االحتــاد الروســي يف    ٢٩٧ومبوجــب الق ــصادر عــن حكوم ــانون ٢٣ ال  ك
ألنـشطة املتـصلة   ل مت التصديق على القواعد الناظمـة إلصـدار التـراخيص     ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

ــرة اهلجــرة        ــيت تــنص علــى أن دائ ــا االحتــاد الروســي خــارج حــدوده وال ــة لرعاي بترتيــب العمال
  .بات الترخيصاالحتادية يف روسيا هي اليت تقوم مبراقبة شروط ومتطل

 املــسؤولية عــن  فــإن،وفيمــا يتعلــق بانتــهاكات شــروط ومتطلبــات إصــدار التــراخيص    
  . يف قانون املخالفات اإلدارية لالحتاد الروسيعلى النحو الوارد عليها االنتهاكات منصوص

والقانون الروسي ال يتضمن أحكاماً خاصة بشأن محاية النساء والبنات مـن وكـاالت                
 ترتيـب الـزواج   خصـصة يف    تة يف جمال االجتـار بالبـشر ومـن وكـاالت التـزويج امل             التشغيل العامل 

  .الرعايا األجانبب
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  ١٥البند   
املـادة  (متثل ممارسة البغاء خمالفة مبوجب القـانون الروسـي تنـشأ عنـها مـسؤولية إداريـة                    

ة ومل توضــع بــرامج خاصــة للحمايــ).  مــن قــانون املخالفــات اإلداريــة لالحتــاد الروســي١١-٦
  .الصحية للنساء الالئي ميارسن البغاء

ويف الوقت نفسه، تتمتع الكيانات اليت يتـألف منـها لالحتـاد الروسـي بتجربـة يف جمـال                     
  . تقدمي اخلدمات اجلنسيةالعامالت يفاملساعدة للنساء برامج وضع 

ــابريجين    ــه فقــد مت يف ن ــة تترســتان ( تــشيلين وعلي ــامج مــشَترك بــني   ) مجهوري وضــع برن
تثبيت معدل منو وانتـشار األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلـنس وعـدوى فـريوس                 ”ت لــ   الوكاال

ويــتم متويــل هــذا الربنــامج مــن  . “٢٠١١-٢٠٠٩نقــص املناعــة البــشرية يف املدينــة يف الفتــرة  
  .امليزانية احمللية وميزانية اجلمهورية

فــريوس نقــص  باتوتتمثــل أهــداف الربنــامج املــشار إليــه يف تثبيــت معــدل منــو اإلصــاب  
املخـدرات عـن طريـق    يتعـاطون   املناعة البشرية وعدد احلـاالت اجلديـدة بـني األشـخاص الـذين              

  .أجر واألشخاص الناشطني جنسياًلقاء احلقن واألشخاص الذين يقدمون خدمات جنسية 
وتوجد يف الكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي مراكز للوقاية من متالزمة نقـص                

، تــوفر فيهــا املعلومــات والــدعم االستــشاري والعــالج  ) ومكافحتــهااإليــدز(تــسب املناعــة املك
  .واملساعدة التشخيصية لألشخاص الذين ميارسون البغاء مع مراعاة خصوصيتهم

يف مقاطعـة كالوغـا مؤسـسة حكوميـة للرعايـا الـصحية هـي               على سبيل املثـال توجـد       و  
الـذي ميثـل مركـز      “ عدية ومكافحتـها  اض املُ  اإليدز واألمر  انتشارمركز كالوغا اإلقليمي ملنع     ”

تنسيق لتدابري الوقاية من عدوى فريوس نقص املناعة البشرية بـني اجملموعـات الـسكانية األكثـر                 
ــنة ومـــن يتعـــاطون  ٢٩ و ١٥الـــشباب الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــني  (تعرضـــاً لإلصـــابة   سـ

ــسية مدف     ــذين يقــدمون خــدمات جن وعــة األجــر  املخــدرات عــن طريــق احلقــن واألشــخاص ال
  ).واملرضى املصابون بأمراض تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي والنساء يف سنوات اإلجناب

ــة    ــز  ســانت بطرســبريغ ويف مدين ــل مرك ــبريغ ، ميث ــدز   ســانت بطرس ــن اإلي ــة م  للوقاي
ــة والتشخيــصية    تــهومكافح ــدعم االستــشاري واملــساعدة العالجي ــوفري املعلومــات وال  قاعــدة لت

كثــر األ اإليــدز وعلــى رأســهم اجملموعــات  ى املناعــة البــشرية ومرضــللمــصابني بفــريوس نقــص
 سـنة ومـن يتعـاطون املخـدرات عـن         ٢٩ و   ١٥الـشباب الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني           (تعرضاً  

 بـأمراض   لقاء أجر واملرضـى املـصابني     طريق احلقن واألشخاص الذين يقدمون خدمات جنسية        
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مـل الوقـائي مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص            الضـطالع بالع  لو) تنتقل عن طريق االتـصال اجلنـسي      
  .املناعة البشري ومكافحة انتشاره الوبائي

تقـاطع  ( إركوتسك، يوجد مركز إلعادة تأهيل مدمين املخـدرات يـسمى            مقاطعةويف    
جيـري فيـه العمـل مـع مـن يتعـاطون املخـدرات عـن طريـق احلقـن واألشـخاص                      ) الطرق السبعة 

ت تدريبيـــة واالضـــطالع بأنـــشطة إعالميـــة الـــذين يقـــدمون خـــدمات جنـــسية، وتنظـــيم دورا
  .وجيري عمل مماثل لذلك أيضاً يف الكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي. وتروجيية
ــم      ــانون االحتــادي رق ــنظم الق ــؤرخ FZ-195وي ــسمرب / كــانون األول١٠ امل  ١٩٩٥دي
دة تــوفري خــدمات إعــا “أســس تقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة لــسكان االحتــاد الروســي  ”بــشأن 

ووفقــاً للقــانون االحتــادي املــذكور، يقــدم للمــواطنني الــذين    . التأهيــل واملــساعدة االستــشارية 
يعــانون مــن إســاءة املعاملــة بــدنياً ونفــسانياً امللجــأ املؤقــت وخــدمات املــشورة وإعــادة التأهيــل   

  .وبصفة خاصة املساعدة على إعادة التأهيل اجتماعياً ونفسانياً
ع مشكلة االجتار باألشخاص وتقليل النتائج املترتبـة عليهـا إىل           وتلعب دوراً هاماً يف من      

 يـساعد علـى إجيـاد حلـول ملـسائل           الـيت أدىن حد، وكاالت احلمايـة االجتماعيـة التابعـة للدولـة            
إعادة تأهيل ضحايا االجتار بالبشر اجتماعياً وبـدنيا وماديـاً وإدمـاجهم فيمـا بعـد يف جمتمعـاهتم                   

 وزارة الـــصحة والتنميـــة االجتماعيـــة لالحتـــاد الروســـي وتـــشمل هـــذه الوكـــاالت مؤســـسات
ــاية   ــة والوصـ ــاالت الكفالـ ــشغيل ووكـ ــاالت التـ ــرتيل  ووكـ ــاعي املـ ــدعم االجتمـ ــدمات الـ   وخـ

ــسانيني و     ــشارين النف ــب املست ــة ومكات ــساعدة  ” ومؤســسات اخلــدمات االجتماعي خطــوط امل
  .وإخل“ اهلاتفية

ــشريعاهتا القوميــ        ــادة حتــسني ت ــة زي ــيا مهم ــه روس ــادئ   وتواج ــار املب ــضع يف االعتب ة لت
املــشتركة الــيت جيــري تطويرهــا علــى الــصعيد الــدويل مــن أجــل مكافحــة االجتــار باألشــخاص     

  .وزيادة فاعلية عمل وكاالت إنفاذ القوانني
  

  ١٦البند   
  .٥ و ٣انظر البندين   
 وألغـراض  .تظل مشكلة تشجيع املرأة على تويل مناصـب قياديـة مـسألة بالغـة األمهيـة                 
 اإلدارة على املستوى احلكومي ومستوى البلديات وإنشاء كادر احتياطي من املـوظفني             حتسني

الســـــتفادة الفّعالـــــة منـــــهم يف جمـــــاالت االقتـــــصاد ذات األولويـــــة، وأجهـــــزة  وااإلداريـــــني 
االحتاديـــة واألجهـــزة احلكوميـــة للكيانـــات الـــيت يتـــألف منـــها االحتـــاد الروســـي          احلكومـــة
 املـؤرخ  ١٢٥٢ مبوجـب مرسـوم رئـيس االحتـاد الروسـي رقـم             ُشـكِّلت  احلكـم احمللـي،    وأجهزة
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 جلنة تابعة لرئيس االحتـاد الروسـي ومعنيـة بإنـشاء وتـدريب كـادر                ،٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٥
  .احتياطي من املوظفني اإلداريني

ووفقاً هلذا املرسوم جيري إنشاء كادر احتيـاطي وطـين روسـي مـن املـوظفني اإلداريـني           
مفتوحــة تــضم أفــضل األخــصائيني علــى  وحيــدة  قاعــدة بيانــات -ذوي اإلمكانيــات الواعــدة 

وقـد مت   . اإلقليمـي ومـستوى البلـديات     املـستوى   االحتـادي و  املستوى  : مستويات اإلدارة الثالثة  
  شــخص منــهم١٠٠الــرئيس املؤلفــة مــن “ حــصة”إدراج أفـضل اخلــرباء املهنــيني فيمــا يــسمى  

  .من النساء ١١
 ممــثالً للحكومــة ١٦٢ شــخص منــهم ٥٠٠تيــاطي وفيمــا بعــد انــضم إىل الكــادر االح  

ممــثالً لقطــاع ١٨,٨( ممــثالً ألجهــزة احلكومــة اإلقليميــة  ٩٤و ) ٣٢,٤(االحتاديــة 
جماالت العلم والتربية ومن املؤسـسات احلكوميـة        من   ممثالً   ٩٥و  ) ٢٩,٨(األعمال التجارية   
١٩(واملنظمات العامة  

 املـدرجني يف الكـوادر االحتياطيـة        األشـخاص ، بلغ عـدد     ٢٠٠٩وحبلول منتصف عام      
وال يـزال جاريـاً     . ٣٠ ٣٠٨للموظفني اإلداريـني للكيانـات الـيت يتـألف منـها االحتـاد الروسـي                

ومت إنــشاء . العمــل علــى إنــشاء واســتخدام كــوادر احتياطيــة مــن مــوظفي البلــديات اإلداريــني  
 االبـالغ عـدده  و من الكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسـي    ٦٣ة يف   كوادر موظفني احتياطي  

٧٦ (٨٣ .( ٣٩ ٢٢٤وقد بلغ عدد هؤالء املوظفني.  
 أول مائــة عــضو مــن كــادر املــوظفني  مــعوقــام رئــيس االحتــاد الروســي، يف اجتماعــه    

س  الــرئيديــواناالحتيــاطي، بتوجيــه انتبــاههم بــصفة خاصــة إىل ضــرورة قيــام القيــادات يف        
نــــسبة النــــساء الالئــــي يتــــولني ملموســــة يف زيــــادة بأحــــداث وحكومــــة االحتــــاد الروســــي 

  .إدارية مناصب
  

  ١٧البند   
قام مكتب املّدعي العام يف االحتاد الروسي بإعـداد ملخـص لنتـائج اسـتعراض التقـارير                   

األول النـصف   /٢٠٠٨والتحقيقات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املرتكبة يف حق الصحفيني يف عام           
  .٢٠٠٩من عام 
وأوضح امللخص أنه قـد مت يف الفتـرة املـذكورة يف الكيانـات الـيت يتـألف منـها االحتـاد                        

 دعـوى جنائيـة كـان ضـحاياها مـن الـصحفيني، بينمـا مل ترفـع أي دعـاوى            ١٠٣الروسي رفع   
  . منطقة٤٦جنائية من هذه الفئة يف 
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 تطـرح يف التحقيقـات األّوليـة        ، مل ١٠٣وفيما يتعلق بالـدعاوى اجلنائيـة البـالغ عـددها             
ــضحايا إالّ يف        ــين لل ــشاط امله ــة والن ــني اجلــرائم املرتكب ــربط ب ــات ت ــط يف  ١٤نظري ــوى فق  دع

ــات  ــة الكيانــ ــي   التاليــ ــاد الروســ ــها االحتــ ــألف منــ ــيت يتــ ــستان  (الــ ــاي وداغــ ــات التــ مجهوريــ
 - مشركيس وإقليم كراسنادار ومقاطعة موسكو ومقاطعة ساراتوف وإقليم خـانيت         /وكراتشي

  ).مانسي املتمتع باحلكم الذايت ومدينة موسكو
  .صحفياتكانت الضحايا فيها ومت حتديد عدة دعاوى جنائية   
 هــــاجم أشــــخاص ٢٠٠٨ديــــسمرب / كــــانون األول٢٢ك يف سيف تشريكيــــ  - ١  

ا وحـذروها مـن     فأكباشـي . ي.ج“ نمغـ ري”جمهولو اهلوية بعنف مراسلة وكالة األنباء االحتاديـة         
علــى موقــع وكالــة   عــن أنــشطة ممثلــي الــسلطات التنفيذيــة يف اجلمهوريــةمغبــة نــشر معلومــات

  . بعد اجلرمية هذهومل حتلّ أسرار. على شبكة اإلنترنت“ نمغري”األنباء 
ــع ف   - ٢   ــشوك و ل. ل.ويف كراســنادار، من ــان و أب. س.كوفات  شــوميكه .أ.وزي

أ .زاخـوجي و أ   . أ. ، م “ارادنكراسـ ”الصحفيني التابعني لشركة الراديو والتليفزيون احلكومية       
من تـسجيل تقريـر تليفزيـوين عـن الظـروف احمليطـة حبادثـة               غريتسكيفتش  أ  .ا وف فكيزيلسباشي

ــسجيل          ــى شــريط ت ــصوير عل ــق الت ــضاً مــن فري ــق وضــربوهم واســتولوا أي ــى الطري ــة عل مروري
ام وقـد رفعـت قـضية جنائيـة أمـ         . تليفزيوين حيتوي على املادة املسجلة وخربـوا كـامرية الفيـديو          

  .٢٠٠٩مارس / آذار١٦احملكمة يف 
 كــانون ٧ مانــسي املتمتــع بــاحلكم الــذايت، يف  -ويف كوغــامل، بــإقليم خــانيت   - ٣  
 إصــابات باســخانوف. أ. يف وحــدة املخــدرات مبستــشفى املدينــة أوقــع ف٢٠٠٨ينــاير /الثــاين

ــاحملجــسمانية  ــشركة  ب ــة ل ــة أ“ إنفوســرفيس”ررة التابع ــا الــ . ي.التليفزيوني ــت زبيالوفاي يت كان
وقــد رفعــت قــضية جنائيــة أمــام  . موجــودة باملستــشفى مــن أجــل إعــداد تقريــر، وهــدد بقتلــها 

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨احملكمة يف 
واتـــضح مـــن التحليـــل أن األغلبيـــة الـــساحقة مـــن األفعـــال اإلجراميـــة املرتكبـــة ضـــد    

ــشاطهم املهــين     ــرة غــري مرتبطــة بن ــذه الفت ــصحفيني يف ه ــدد . ال ــة  وأن ضــآلة ع ــضايا اجلنائي  الق
بتعطيل النشاط املهين للصحفيني تدل على أن هذا النوع من اجلرمية غـري منتـشر وميثـل           املرتبطة

  .حاالت منعزلة
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الفئة مـن اجلـرائم قيـد النظـر أحـدثت انزعاجـاً كـبرياً لـدى              
 ليتكوفــــسكايابو يف مقتــــل  حتقيــــق علــــى مــــستوى عــــالٍومــــن املؤكــــد أن يــــتم: اجلمهــــور

  .بابوروفاو وماركيلوف
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وتقوم مديرية التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق امللحقـة مبكتـب املـّدعي العـام          
 ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٧الـيت رفعـت يف       لتحقيق يف الدعوى اجلنائيـة    بالالحتاد الروسي   

 جرميـة تقـع حتـت طائلـة         شكِّل الـذي يـ    “نوفايـا غازيتـا   ” مراسـلة    بوليتكوفـسكابا املتعلقة مبقتـل    
  ).“القتل”( من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي ١٠٥ من املادة ٢من اجلزء ) ب(البند 

حممـودوف  . ر.د: رتكـاب هـذه اجلرميـة وهـم       باوقد ُوّجهـت هتـم جنائيـة إىل املتـهمني             
حممــودوف الــذي ورد امســه يف مــذكرة توقيــف  . ر.ز متــواطئني واحممــودوف بوصــفهم. ر.وأ
املـشاركني يف  ، بوصفه الفاعل الرئيـسي للقتـل باإلضـافة إىل أحـد         ٢٠٠٨مارس  /لية يف آذار  دو

  .ربانوفكحاجي. غ. اجلرمية وهو ستنظيم
ــة ضــد س       ــدعوى اجلنائي ــت ال ــد أحيل ــانوف واألحاجي. غ.وق ــوان حممــودوف  كرب خ

ــودوف. ر.حممــودوف و أ. ر.د( ــيت     ) حمم ــة ال ــسكرية اجلزئي ــة موســكو الع ــّصي إىل حمكم للتق
  .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠أخلت سبيل املتهمني بقرار حملفني يف 

وألغــي حكــم الــرباءة بقــرار مــن اجمللــس العــسكري للمحكمــة العليــا لالحتــاد الروســي     
  .إلعادة النظر فيهاوأحيلت القضية اجلنائية 

ويف الوقت الراهن ما زالت جلنة التحقيق امللحقة مبكتب املّدعي العام لالحتاد الروسـي             
 وضــد بوليتكوفــسكايا.قتــل أبصــل حتقيقهــا يف الــدعوى اجلنائيــة ضــد الــشخص الــذي أمــر  توا

 مبــشاركة هاوجتــري عمليــات التحقيــق داخــل إقلــيم روســيا وخــارج حــدود   . الفاعــل املباشــر
إىل يف القـضية  ومت متديـد فتـرة التحقيقـات األّوليـة     . وكاالت إنفاذ القانون يف الدول األوروبيـة    

  .٢٠١٠فرباير / شباط٧
. ي. رفعــت دعــوى جنائيــة يف مقتــل احملــامي س،٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١٩ويف   

ــاركلوف و ــلم ــا مراســلة  . أ. أمقت ــانوفايا”بابروف ــة حلــساهبا  “ غازيت ــذين ،  اخلــاصوالعامل الل
 ٣٠ مـن املـادة   ٣ واجلزء ١٠٥ من املادة ٢ اجلزء   من) أ(جرائم تقع حتت طائلة البند      يشكالن  

  . من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي١٠٥ من املادة ١واجلزء 
خاسيس وأشخاص آخـرون مل تعـرف هويتـهم يف          . د.وتبيِّن من التحقيق األّويل أن ي       

 وأهنـم حـضروا بنيـة       ،تيخونـوف . أ.التحقيق، كانوا يعملون كجزء مـن جمموعـة منظمـة مـع ن            
 ١٧/٩رتل رقـم     إىل املـ   ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٩روفـا يف    ببا. أ.مـاركلوف وأ  . ي.قتل أ 
برجيستنكا مبوسكو الذي كان احملامي يعقد فيه مـؤمتراً صـحفياً، وأخـذ اإلثنـان يف                اشارع  على  

  .مراقبة املكان
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ابروفا مبىن املركز الـصحفي واجتهـا حنـو حمطـة     ب. أ.ماركلوف وأ. ي.وعندما غادر س   
األخـرى للـشارع    يف اجلهـة    برجيـستنكا تابعهمـا     االواقعـة علـى شـارع       “ كرابوتكنسكيا”املترو  

  .مبا جيري مث أعطاه اإلشارة املتفق عليهاويبلغه خاسيس الذي كان ينسق مع تيخونوف 
كا، موسـكو   نبرجيـست ا شـارع    ١ وبالقرب من املـرتل رقـم        ٣٠/١٤ويف حوايل الساعة      

 رأس بابروفـا مـن سـالح        يف أخـرى    رصاصـة  رأس مـاركولوف و    رصاصتني يف  تيخانوف   أفرغ
وحـدثت وفـاة مـاركولوف متـأثراً جبراحـه يف مكـان             . مـم ٧,٦٥عيـار   ناري جمهول اهلوية مـن      
  .١روفا يف اليوم نفسه يف مستشفى بلدية موسكو رقم باجلرمية بينما توفيت با

ــاين ٤ويف    ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــام إىل ن ٢٠٠٩نـ ــه االهتـ ــوف و ي. أ.، وّجـ . د.تيخونـ
 القــانون اجلنــائي   مــن١٠٥ مــن املــادة  ٢مــن اجلــزء  ) ز) (أ(خاســيس حتــت طائلــة البنــدين    

  .الروسي لالحتاد
 أصدرت حمكمة بامسـاين اجلزئيـة يف موسـكو أمـراً            ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ويف    

  . املذكورين أعاله يف احلراسةالشخصنيباستمرار حبس 
 وجهـت   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢١ و   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٦ويف    

 ١٠٥ مـن املـادة   ٢من اجلزء ) ز(و ) أ(ائلة البندين   هتم جديدة إىل تيخانوف وخاسس حتت ط      
حيــازة األســلحة الناريــة أو ( مــن القــانون اجلنــائي لالحتــاد الروســي ٢٢٢ مــن املــادة ٣واجلــزء 

أجزائها األساسية أو الذخائر أو املواد املتفجرة أو أجهزة التفجري أو نقلها أو بيعهـا أو ختزينـها                  
  ).“أو محلها
 أشـهر   ٥ بامساين اجلزئية مبوسكو، مت متديد فترة احلراسة ملـدة           وحبكم صادر من حمكمة     

خاسـيس، أي   . د.لــ ي  بالنـسبة    يومـاً    ١٦ أشـهر و     ٥نوف و   وتيخ. أ. يوماً بالنسبة لـ ن    ١٥و  
  .٢٠١٠أبريل / نيسان١٦إىل 

ــة            ــد هوي ــشطة هبــدف حتدي ــة ن ــق عملي ــدابري حتقي ــة ت ــراهن جتــري متابع ــت ال ويف الوق
 األدلّـة الـيت ُجمعـت يف        لـضم ركني يف ارتكاب هذه اجلرمية وكـذلك        األشخاص اآلخرين املشا  

  .أبريل/ نيسان١٩ ومت متديد فترة التحقيق األوىل إىل -مرحلة سابقة 
  

  ١٩-١٨البندان   
 اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز       فيـذ  من تقريـر تن ٣ و ٢ و ١تعكس املواد    

ــي    ــاد الروسـ ــرأة يف االحتـ ــد املـ ـــ (ضـ ــران ال ــاً  التقريـ ــصادران معـ ــدوريان الـ ــسابع الـ ) سادس والـ
مبــا يف ذلــك الوظــائف   (املتعلقــة مبــنح املــرأة احلــق يف التعــيني يف الوظــائف القياديــة        املــسائل

  ).التعليمي اجملال يف
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وهتــدف األنــشطة ذات الــصلة يف هــذا اجملــال إىل رفــع املــستوى املهــين هليئــة التــدريس     
لمدرسـني تتـيح زيـادات      لتحديـد مرتبـات     لرجـة   عن طريق إدخـال آليـات متد      ته، وذلك   ونوعي

ملموسة فيها، مع االهتمام يف الوقت نفسه بنتـائج النـشاط التدريـسي وخلـق نـوع جديـد مـن                     
مديرين للعملية التعليمية، وتنفيذ تناوب املدرسـني حـسب الـسن حبيـث يـتم      خلق  أي -القادة  

، ممــا يــؤّدي علــى  ...مــي إخلاجتــذاب مدرســني ُجــدد واحملافظــة علــى بقــائهم يف النظــام التعلي 
  .املدى البعيد إىل حتقيق التوازن يف التركيبة اجلنسانية هليئة التدريس

  
  ٢٠ -البند   
 التمييز يف العمل والعمالـة الـذي      حظريتمثل أحد املبادئ األساسية لعالقات العمل يف          

لدوليـة يف عـام     جيسده إعالن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل الـصادر عـن منظمـة العمـل ا               
ــساوية لتطــوير      حظــرويهــدف  .١٩٩٨ ــواطنني فــرص مت ــع امل ــنح مجي ــز يف العمــل إىل م  التميي
  .وينبغي أالّ ُينظَر عند إبرام عقد العمل إالّ للمؤهالت املهنية للعامل.  على العملمقدراهتم
ي ويستند مبدأ املساواة بني اجلنسني إىل ديباجـة اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان الـذ                   

 مــن ٣، واملــادة ١٩٤٨ديــسمرب / كــانون األول١٠اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 
 ١٩٦٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر يف         

 ١٦ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، الـصادر يف              ٣واملادة  
 ومت تطـويره يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز لعـام         ١٩٦٦ديـسمرب   /ن األول كانو

وهذا املبدأ معلن يف دساتري خمتلف الدول مبا يف ذلك االحتاد الروسـي حيـث يتجـسد                  .١٩٧٩
  . من دستور االحتاد الروسي١٩ من املادة ٣يف اجلزء 
أي قــانون ، اري مــستقل قــانوين معيــصــك يف شــكل ،ويف االحتــاد الروســي مل يــصدر  

أما األحكام اليت حتظر التمييز يف مسائل التعـيني أو الترقيـة أو             . بشأن تساوي الفرص يف العمل    
ظـروف العمــل أو الفـصل فــضالً عــن تلـك الــيت تتـضّمن شــروط األجــر املتـساوي لقــاء العمــل      

ــة القانونيــة، فيتــضمنها دســتور االحتــاد      الروســي املتــساوي القيمــة وتــنص علــى وســائل احلماي
  ).، الباب الثالث عشر٣  و٢املادتان (وقانون العمل يف االحتاد الروسي ) ٤٦ و ٣٧املادتان (

وتوخياً لضمان حقوق املرأة والرجل يف األجر املتساوي عن العمل املتـساوي القيمـة،                
ــسواء       ــى ال ــة عل ــسؤولية اجلنائي ــة وامل ــسؤولية اإلداري ــى امل ــَنص عل ــادة (ُي ــانون  ٢٧-٥امل ــن ق  م

ــاد الروســـي  امل “ انتـــهاك قـــوانني العمـــل وقـــوانني محايـــة العمـــل  ”خالفـــات اإلداريـــة يف االحتـ
انتهاك املساواة يف حقوق اإلنـسان واحلقـوق        ” من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي       ١٣٦ املادة

  ).“املدنية واحلريات
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لقـاء  جـر   يف األ لرجل واملـرأة    املساواة بني ا  وجيب على كل دولة أن تضمن التقّيد مببدأ           
  .العمل املتساوي أو العمل املتساوي القيمة

األجـر أو املرتـب األساسـي أو األدىن فـضالً عـن أي أتعـاب                “ األجر”ويعين مصطلح     
أخــرى يتقاضــاها العامــل، نقــداً أو عينــاً، بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة مــن املخــّدم وتتــصل  

  .بالعمل الذي يؤديه
 ال حيـصلن علـى فـرص متـساوية مـع الرجـال              النساء حبكم خصائـصهن الفـسيولوجية     و  

  .يف ممارسة بعض حقوقهن مما حيتم ضرورة منحهن محاية قانونية إضافية
 كـانون   ٧وحتظى باهتمام خاص يف ميثاق احلقوق األساسية لالحتـاد األورويب املـؤرخ               
 ضــمان املــساواة بــني اجلنــسني يف التوظيــف والنــشاط العملــي  مــسائل، ٢٠٠٠ديــسمرب /األول
  .جر عن العملواأل

 االقتــصادية للدولــة -ويتمثــل أحــد االجتاهــات ذات األولويــة يف الــسياسة االجتماعيــة   
  .يف تطبيق سياسات حكومية متكاملة لتحسني وضع املرأة

 بـشأن   ١٩٩٣مـارس   / آذار ٤ املـؤرخ    ٣٣٧ووفقاً ملرسوم رئيس االحتاد الروسي رقـم          
مث تكليــف األجهــزة املركزيــة  “ علــق بــاملرأةاألهــداف ذات األولويــة لــسياسة الدولــة فيمــا يت ”

 يف حكومـات اجلمهوريـات الداخلـة    ةع التنفيذيوالتابعة للفرع التنفيذي االحتادي وأجهزة الفر    
يف إطار االحتاد الروسي واألقاليم واملقاطعات والكيانـات ذات احلكـم الـذايت ومدينـة موسـكو                 

  :مثلألهداف ذات األولوية ا إجنازهمة مبومدينة بطرسربغ 
ــوفري    ــة ظــروف الت ــزة      الالزم ــشاط األجه ــرأة يف ن ــب امل ــن جان ــة م ــشاركة احلقيقي للم

   ؛احلكومية واملنظمات العامة ويف رسم وتنفيذ السياسات احلكومية على مجيع املستويات
  وضع الضمانات التنظيمية واالقتصادية والقانونية إلعمال حق املرأة يف العمل؛

سة يف ســوق العمــل عــن طريــق تــوفري تــدريب هلــا الــذي  دعــم قــدرة املــرأة علــى املنافــ  
ــشاريع العمــل احلــر      ــشاط يف م ــدة والن ــم مهــن جدي ــشمل تعلّ ــستويات   ،ي  وســد الفجــوة يف م

لنـساء  لؤهالت  وحتـسني املـ   املؤهالت واألجور الـيت تتلقاهـا العـامالت وتنظـيم إعـادة التـدريب               
  الالئي ينقطعن عن العمل بسبب الوالدة أو رعاية األطفال؛

الــسد التــدرجيي لفجــوة األجــور القائمــة تارخييــاً يف فــروع االقتــصاد الــيت تكــون نــسبة   
  العامالت فيها هي الغالبة؛

  ضمان حق املرأة يف السالمة املهنية ومحاية حياهتا وصحتها مع مراعاة دورها كأم؛  
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 املنـــصوص عليهـــا يف التـــشريعات ،تـــوفري الـــضمانات االجتماعيـــة للنـــساء العـــامالت   
 ذلـك تـصفيتها أو      ويشمل بغض النظر عن شكل ملكية املؤسسة أو الشركة أو املنظمة          ةالقائم
  ؛هيكلتهاإعادة 

تنظيم وتطوير اخلدمات االجتماعية اليت متكّن األبوين من اجلمع بني الوفـاء بواجبـاهتم                
األبوية ومتطلبات العمل املهين والتطوعي بوسائل منـها احملافظـة علـى شـبكة مؤسـسات رعايـة            

  .طفال وتوسيعهااأل
ووفقاً للتشريعات احلالية قامـت مفتـشيات العمـل احلكوميـة يف الكيانـات الـيت يتـألف                    

ــغ عــددها      ــيش بل ــات تفت ــها االحتــاد الروســي بعملي ــرة  ٢ ٩١١من ــام  ٩ خــالل فت  أشــهر يف ع
وقـد  . ، وكان الغرض منها هو مراقبة ورصد االمتثال للتشريعات املتعلقـة بعمالـة املـرأة              ٢٠٠٩
  .قوانني العملل انتهاكاً ١٠ ٩٨٣ عمليات التفتيش هذه ضبط وتصحيح مت يف

ويؤكّد حتليل نتائج عمليات التفتيش اليت اضطلعت هبا مفتـشيات العمـل احلكوميـة يف                 
الكيانات اليت يتألف منـها االحتـاد الروسـي، أن مـشكلة ضـمان احتـرام ومحايـة حقـوق العمـل                      

ن انتـهاكات شـروط األحكـام القانونيـة اخلاصـة            وأ ،للنساء العـامالت تظـل مـشكلة مستعـصية        
املتصلة بضمان حقوق العمل للنساء يف املنظمات، وبصفة رئيـسية املنظمـات العاملـة يف أنـواع        

احلكوميــة منتــشرة جــداً ومتثــل يف كــثري مــن األحيــان أحــد أســباب    غــري األنــشطة االقتــصادية 
  .ظروف العمل غري املُرضية

لتشريعات العمالية اخلاصة باملرأة الـيت مت حتديـدها         لوعاً  نتهاكات األكثر شي  الوكانت ا   
  :يف عمليات التفتيش هي ما يلي

الـيت متـنح لرعايـة     نات االجتماعية خالل فترات اإلجـازات  عدم دفع استحقاقات التأمي     -  
  ؛) من قانون العمل يف االحتاد الروسي٢٥٥املادة (األطفال 

 سن الثالثـة والعـامالت الالئـي لـديهن أطفـال            إشراك النساء الالئي لديهن أطفال حتت       -  
، يف العمـل اإلضـايف أو العمـل يف النوبـات            ومل يبلغوا بعـد سـن الثامنـة عـشرة         معوقون  

املـادة  ( و توصيات طبيـة      موافقة خطية الليلية أو أيام اإلجازة أو العطالت العامة بدون         
  ؛) من قانون العمل لالحتاد الروسي٢٥٩

عدم وجـود عقـد عمـل مكتـوب         (عمول هبا يف جمال تعيني النساء       انتهاك اإلجراءات امل    -  
  ؛) من قانون العمل لالحتاد الروسي٦٨ و ٦٧املادتان ) (وعدم إصدار أمر تعيني
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ــة وتـــسديد      -   ــود العمـــل وفـــرض عقوبـــات تأديبيـ ــاء عقـ ــراء اخلـــاص بإلغـ انتـــهاك اإلجـ
يف نون العمــل  مــن قــا١٩٣ و ١٤٠ و ٧٧املــواد (املــدفوعات وفقــاً للتــشريع العمــايل 

  ؛)الحتاد الروسيا
أو خطـرة   /رفض السماح بعطالت إضافية مدفوعة األجر يف ظل ظروف عمـل ضـارة              -  

أو منح إجـازات أقـصر ممـا حتـدده قائمـة الـصناعات واملـصانع واملهـن والوظـائف الـيت                     
 تكون فيها ظروف العمل ضارة، واليت مينح العامل فيها احلق يف احلـصول علـى عطلـة                

   يوم عمل أقصر؛ أوإضافية
انتهاك املعايري اليت حتدد أقصى محولة مسموح للمرأة برفعها أو محلها حـسب مـا هـي                   -  

 ١٩٩٣فربايــر / شــباط٦ املــؤرخ ١٠٥حمــددة يف قــرار حكومــة االحتــاد الروســي رقــم  
  ؛) من قانون العمل يف االحتاد الروسي٢٥٣ من املادة ٣اجلزء (

 مــن قــانون العمــل  ٣٢٠ ذلــك متطلبــات املــادة  انتــهاك روتــني العمــل والراحــة مبــا يف   -  
   ساعة؛٣٦قوامه لالحتاد الروسي املتعلقة بتحديد أسبوع عمل 

ر يف الكثري من املنظمات الـيت تـستخدم اليـد العاملـة النـسائية أي تقيـيم لظـروف                    جيمل    -  
 املـادة (يف مكان العمل، كما مل تتم هتيئة ظروف العمل الالزمة للمـرأة             السائدة  العمل  
  ). من قانون العمل يف االحتاد الروسي٢١٢

 املقدمة مـن احلوامـل والنـساء الالئـي لـديهن            الشكاوىوقد ازدادت يف اآلونة األخرية        
 مــن ٢٥٦ و ٢٥٥أطفــال حتــت ســن الثالثــة بــشأن املــسائل املتــصلة بانتــهاك متطلبــات املــادتني 

دي لالحتــاد الروســي بــشأن   القــانون االحتــامــن ١٣الحتــاد الروســي واملــادة  يف اقــانون العمــل 
ــدالت” ــة الب ــواطنني احلكومي ــال  للم ــديهم أطف ــذين ل ــادة  “ ال ــادي   ١٥وامل ــانون االحت ــن الق  م

تـوفري بـدالت العجـز املؤقـت     ” بـشأن  ٢٠٠٦ديـسمرب  / كانون األول٢٩ املؤرخ  FZ-255 رقم
قـائق  وجيـري تقـّصي احل  . “ املستحقني للتأمني االجتماعي اإللزامـي   للمواطننيواحلمل والوالدة   

  .يف كل حالة وتصحيح االنتهاكات
  

  ٢١ -البند   
أحكامـاً   الـيت تتـضمن      املعياريةتنظّم التشريعات العمالية وغريها من الصكوك القانونية          
 والعمـل   املـرتل  استخدام أشـكال العمالـة املرنـة مبـا يف ذلـك العمـل مـن                  ،قانون العمل تنظيمية ل 

  .ة العمل املرنوساعاتجلزء من الوقت 
القــــرار و العــــاملني مــــن منــــازهلم ينظّمــــه قــــانون العمــــل لالحتــــاد الروســــي وعمــــل  

 الــصادر عــن اللجنــة الــسوفياتية احلكوميــة للعمــل والــشؤون االجتماعيــة   ٩٩-٢٧٥/١٧ رقــم
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 بــشأن ١٩٨١ســبتمرب / أيلــول٢٩وأمانــة اجمللــس املركــزي االحتــادي لنقابــات العمــال املــؤرخ  
مـا مل يتعـارض ذلـك مـع قـانون           “ منـازهلم لعـاملني مـن     ااعتماد حكـم خـاص بـشروط عمـل          ”

العمل لالحتاد الروسي وغريه مـن الـصكوك الـيت تتـضّمن قواعـد تنظيميـة قانونيـة للعمـل تتمّيـز                   
  .خبصائص حيددها قانون العمل لالحتاد الروسي

 عمــــل العــــاملني مــــن منــــازهلم املعــــايري املهنيــــة واالتفاقــــات اجلماعيــــة تــــنظمكمــــا   
  .العمل وعقود

من منازهلم هم األشخاص الداخلون يف عقـد عمـل يقـضي بـأداء العمـل يف               والعاملون    
املرتل باستخدام املواد واألدوات واألجهزة اليت يوفّرها صاحب العمل أو يـشتريها العامـل مـن                

وجيوز للعامل من مرتلـه أداء العمـل املنـصوص عليـه يف عقـد العمـل        . مرتله على حسابه اخلاص   
 ال تنشأ عالقة عمل بني أفراد أسرة العامل مـن مرتلـه         ،ذه احلاالت ويف ه . مبساعدة أفراد أسرته  

  ).الحتاد الروسييف ا من قانون العمل ٣١٢ من املادة ١اجلزء (واملخدم 
 إنتـاج الـسلع االسـتهالكية وتـوفري         حنـو وعمل العاملني من منازهلم موّجه بـصفة عامـة            

دارة هــذه الــشركات أيــضاً   وميكــن إل  .أنــواع معيَّنــة مــن اخلــدمات للمــواطنني والــشركات     
إذا ) املهـام (أنواع أخـرى مـن الـسلع       ) أداء(استخدام عمل العاملني من منازهلم من أجل إنتاج         

تكنولوجيـا اإلنتـاج، أداء هـذا العمـل يف ظـروف املـرتل، وإذا كـان                 و طبيعـة    حبكـم كان ممكناً،   
  .هذا جمدياً من الناحية االقتصادية

تقـل  عقود العمل من املرتل للنساء الالئي لـديهن أطفـال   ى حق األولوية يف إبرام   طَعوُي  
  . سنة١٥أعمارهم عن 

وتنطبــق علــى العــاملني مــن منــازهلم التــشريعات العماليــة وغريهــا مــن الــصكوك الــيت       
 تنظيمية لقانون العمل، مبا يف ذلك ضمانات األجر خالل فتـرة العجـز املؤقـت             أحكاماًتتضّمن  
  . اإلجازةوفترة

اســتخدام وســائل احلمايــة الشخــصية  (دم تــوفري بيئــة عمــل مأمونــة  وجيــب علــى املخــ   
داء العمـل   الـسليمة أل  سـاليب   األجـراءات و  اإل الراحـة والتـدريب علـى        -والتقّيد بروتني العمل    

  ). ...والتحقق من معرفة متطلبات السالمة املهنية وإخل
عقـد العمـل مـع       من قانون العمل يف االحتاد الروسي، جيوز إهناء          ٣١٢ومبوجب املادة     

ــه   ــاج  (ألســس املنــصوص عليهــا يف عقــد العمــل   ل وفقــاًالعامــل مــن مرتل علــى ســبيل املثــال إنت
  ).منتجات معطوبة أو عدم وجود طلبات أو مواد خام
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ووفقــاً للبيانــات الفــصلية الــيت تقــدمها مفتــشيات العمــل احلكوميــة يف الكيانــات الــيت      
اكات حلقـوق العـاملني مـن منـازهلم أثنـاء تنفيـذ              مل حتدث أي انته    ،يتألف منها االحتاد الروسي   

  .٢٠٠٩عام يف تدابري التفتيش والرصد 
يف أداء العمــل ريــة احلإن ظهــور أشــكال العمالــة املرنــة الــيت تــسمح بدرجــة عاليــة مــن   

باملقارنـة مـع    (عـدد القيـود التنظيميـة اخلارجيـة         الكـبري يف    خنفـاض   الواالستقاللية باإلضـافة إىل ا    
ثـل واحـداً مـن الظـروف املؤاتيـة          ميتنظـيم العمـل واإلنتـاج       ب ما يتعلق في) يدية العادية العمالة التقل 

  .لتوسيع خيارات العمالة املتاحة للمرأة اليت جتمع بني الواجبات املهنية وااللتزامات األسرية
 أو العمـل   تنظيم العمـل املـستقل للمـواطن      وميكن أن تتخذ أشكال العمالة املرنة شكل          

  .العمل من املرتلمتغّيرة و/بدوام جزئي وساعات عمل مرنةيف مكان عمل 
ويف حالة العاملني وفقاً جلدول زمين خمتلف عـن القواعـد العامـة الـيت يـضعها املخـّدم،                     

ووقـت بـدء العمـل     ) النوبـة (طـول أسـبوع العمـل ويـوم العمـل           عقد العمل هو الذي حيدد      فإن  
العمــل وعــدد النوبــات يف اليــوم وتــواتر أيــام واالنتــهاء منــه والوقــت احملــدد لالســتراحات أثنــاء 

  ). من قانون العمل لالحتاد الروسي١٠٠املادة (العمل وأيام العطالت 
ــن         ــسجل يف النـــصف األول مـ ــل املـ ــسوق العمـ ــصائية لـ ــة استقـ ــائج دراسـ ــاً لنتـ ووفقـ

 ٤,٠و   ٢,٦ كانـت نـسبة الـشواغر يف جمـال أشـكال العمالـة املرنـة تتـراوح بـني                     ،٢٠٠٨ عام
  .ئة من العدد اإلمجايل للشواغر املسجلة لدى وكاالت خدمات التشغيلاملا يف

  . يف املائة١ويف الوقت نفسه، كانت الشواغر يف جمال العمل من املرتل متثّل أقل من   
 مـن الكيانـات الـيت يتـألف منـها االحتـاد             ٧٠وبغية تقييم حالة أشكال العمالة املرنة يف          

ينات مـن املخـّدمني واألشـخاص الـذين يقومـون برعايـة             الروسي، أجريت دراسة استقصائية لع    
نتائج هذه الدراسـة أن نـسبة ال تـذكر مـن أربـاب العمـل تـستفيد                  كشفت  و .األطفال املعّوقني 

 النــساء القائمـــات بتربيـــة  مــن خـــدمات فئـــات العــاملني بـــدوام جزئـــي أو مــن منـــازهلم مثـــل   
  .معّوقني أطفال

لة املرنة مبا يف ذلك العـاملون مـن منـازهلم عـن             وال تزيد نسبة العاملني يف أشكال العما        
 يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل للمــوظفني، ويف عــدد مــن الكيانــات الــيت يتــألف منــها االحتــاد  ٢

  . يف املائة٠,١الروسي، تبلغ هذه النسبة أقل من 
 يف املائــة يف ٠,٨ســكي و ر يف املائــة يف إقلــيم برميو١,٧وعليــه فــإن هــذه النــسبة تبلــغ   

ــا ــاغراد وإركتوســك و  مق ــة يف ٠,٦طعيت فولف ــة اليهودامل يف املائ ــةقاطع ــذايت  ي  ذات احلكــم ال
 يف املائـة يف كـل مـن مجهوريـة باشكريسـتان         ٠,٤يف املائة يف مقاطعة نوفوسيربسـك و         ٠,٥ و
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انوفــا  يف املائــة يف مقــاطعيت إيف٠,٢ و  يف املائــة يف مقاطعــة تــومني٠,٣٧تومــسك و مقاطعــة و
 يف ٠,٠٢ يف املائــة يف إقلــيم كراسنويارســك و  ٠,٠٦ت و ر مجهوريــة أُمــدوياروســالفل ويف

  .وفراتاملائة يف مقاطعيت أستراخان وسا
وُتستخَدم أشكال العمالة النسائية املرنة بصفة رئيسية يف قطاعات النشاط االقتـصادي              
  :التالية

  ة؛جتارة التجزئ
  الفنادق واملطاعم؛

  ؛)االتصاالتوبصفة غالبة يف (النقل واالتصاالت 
  العمليات العقارية والكراء وتقدمي اخلدمات؛

  التعليم؛
  الرعاية الصحية؛

  توفري اخلدمات اجملتمعية والشخصية واالجتماعية؛
  .وأصبحت أشكال العمالة النسائية املرنة منتشرة أيضاً يف جمال اخلدمات االجتماعية

  .جارة واالتصاالت والنقلوُيستخَدم العمل من املنازل بصورة غالبة يف جماالت الت  
انوفـا  بلغـورود وايف (ويف بعض الكيانات الـيت يتـألف منـها االحتـاد الروسـي مقاطعـات                  

ــا ومسولينـــسك و  ــسكوكالوغـ ــك وسفريدلوفـ ــاردينو نوفوسبريسـ ــة كابـ ــار -  ومجهوريـ ) بالكـ
طة املنـازل بواسـ   تنظيم الشؤون املتصلة باستخدام أشكال العمالة املرنة مبـا فيهـا العمـل مـن                 يتم

كيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي، وجيري على قدم وسـاق وضـع خطـط عمـل       قوانني ال 
  .أشكال العمالة املرنةتطوير متكاملة لدعم 

ويوجد أكرب قدر من الطلب على أشكال العمالة املذكورة بـني النـساء الالئـي يتـولني                   
  .تربية أطفال معّوقني

اد الروســـي جيـــري إعـــداد وحفـــظ ســـجالت ويف الكيانـــات الـــيت يتـــألف منـــها االحتـــ  
األشـخاص الـذين يتولـون تربيـة أطفـال معـوقني واحتياجـاهتم للخـدمات احلكوميـة يف جمـاالت           

  .الرعاية الصحية والتعليم والعمالة واحلماية االجتماعية
ووفقاً للتشريع املتعلق بالعمالة، تقوم األجهزة التنفيذية يف الكيانـات الـيت يتـألف منـها                  
د الروسي، ممارسة منها للسلطات املنقولة إليهـا يف جمـال تـشريع العمالـة، بإعـداد وحفـظ                  االحتا
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سجالت املستفيدين من اخلدمات احلكومية املتعلقة بالعمالة، اليت تتضمن أيضاً معلومـات عـن              
  .النساء الالئي يربني أطفاالً معّوقني

لـيم التابعـة للكيانـات الـيت        وحتتفظ وكاالت احلماية االجتماعية والرعاية الصحية والتع        
يتــألف منــها االحتــاد الروســي بــسجالت األطفــال املعــّوقني، ممــا جيعــل باإلمكــان حتديــد وتلبيــة  

ويف الوقــت . احتياجــات األســر مبــا يف ذلــك النــساء فيمــا يتــصل بــأنواع اخلــدمات ذات الــصلة
 نظـم إلكترونيـة     نفسه، يعمل كثري من الكيانات اليت يتـألف منـها االحتـاد الروسـي علـى إنـشاء                 

سكوف ونيجـــيين وبـــمجهوريـــة تـــشوفاش ومقاطعـــات (حلفـــظ ســـجالت األطفـــال املعـــوقني  
  ).ف وغريهاووغورود وساراتفونو

وجيــري يف معظــم الكيانــات الــيت يتــألف منــها االحتــاد الروســي تنفيــذ تــدابري لتطــوير       
أطفــال ” املــوجهني أشــكال العمالــة املرنــة باعتبــار ذلــك جــزءاً مــن تنفيــذ الربنــاجمني االحتــاديني 

األســرة ذات األطفــال  ”وجمــال التركيــز  “ األســرة واألطفــال ”الربنــامج الفرعــي  (“ روســيا
ــّوقني ــرة     ”و ) “املعـ ــالل الفتـ ــوقني خـ ــاعي للمعـ ــدعم االجتمـ ــربامج “ ٢٠١٠-٢٠٠٦الـ والـ

اإلقليمية املعتمـدة يف الكيانـات الـيت يتـألف منـها االحتـاد الروسـي اسـتكماالً للـربامج االحتاديـة                      
 اخلاصـة للكيانـات الـيت يتـألف منـها االحتـاد الروسـي الـيت                والصكوك القانونية املعيارية  ملوّجهة  ا

 النـساء، الـذين لـديهم أطفـال     تتناول املسائل املتصلة باحلماية االجتماعية للمواطنني، مبـن فـيهم        
  .ألطفال املعّوقنيان ومعوقو

أطفــال ” اإلقليمــي املوّجــه يليــا يتــضّمن الربنــامجروعلــى ســبيل املثــال يف مجهوريــة كا  
 مــع ،“األســر ذات األطفــال املعــّوقني”جمــال تركيــز هــو “ ٢٠١١-٢٠٠٨يليــا يف الفتــرة ركا

وضع ترتيبات حلل املشاكل مبا يف ذلك مـشاكل توسـيع نطـاق اخلـدمات املقدمـة لألسـر ذات                     
 االجتماعيـة  خلـدمات إىل ا األطفال املعّوقني وحتسني نوعيتها، وكفالة إمكانية الوصول جغرافيـاً          

لألطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة واســتحداث آليــات لــدعم األســر ذات األطفــال املعــّوقني  
  .غري القادرين على العناية بأنفسهم

 جيري تنفيـذ تـدابري لتطـوير أشـكال العمالـة املرنـة كجـزء مـن                  ،ويف مقاطعة نوفوغورد    
سكان مقاطعـة نوفوغـورود خـالل       تطوير نظام للحماية االجتماعيـة لـ      ”برنامج املقاطعة املوّجه    

 االحتياجـــات الـــصحية واألطفـــال ذو”وبرنـــامج املقاطعـــة املوّجـــه “ ٢٠١٢-٢٠٠٩الفتـــرة 
  .“٢٠١١-٢٠٠٩ن خالل الفترة واخلاصة واألطفال املعّوق

طعـة تشيليابينـسك أُدخلـت إضـافات يف قائمـة تـدابري برنـامج املقاطعـة املوّجـه          اويف مق  
 تـنص علـى   “٢٠١٠-٢٠٠٧لفتـرة  ل نـسك ي مقاطعـة تشيلياب   الدعم االجتمـاعي للمعـوقني يف     ”

إجـراء مــسح لألشــخاص  (اختـاذ جمموعــة مـن التــدابري الراميـة إىل تطــوير أشــكال العمالـة املرنــة     
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ــاليب          ــى أس ــؤالء األشــخاص عل ــدريب هل ــوفري ت ــّوقني وت ــال املع ــة األطف ــون برعاي ــذين يقوم ال
  .)التأهيل إعادة

 من شراكة بني القطاعني العام واخلـاص مـن           كجزء ،ويف مقاطعة سفريدلوفسك جيري     
أجل تطـوير أشـكال العمالـة املرنـة وتـوفري خـدمات إعـادة التأهيـل لألشـخاص الـذين يقومـون                 
برعاية أطفال معّوقني، العمل مع األسر اليت تتوىل تربية األطفال ذوي االحتياجـات اخلاصـة يف        

مركـز  ”  للخـدمات االجتماعيـة  ة احلكوميـ ة اإلقليميـ للمؤسسةشعبة إعادة التأهيل املهين التابعة      
ويف أشهر الصيف يتعاون املعهد مـع        ).كاترينربغي(“ والصبيةتاليسمان إلعادة تأهيل األطفال     

للـصبية  أحد أصحاب العمـل احلـر وهـو مالـك ملتجـر هـدايا يف تـوفري فـرص العمـل مـن املـرتل                          
  . وألمهات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصةالكبار

ل جمــالس أوصــياء املؤســسات، ميثــل تــشغيل األشــخاص الــذين يقومــون ويف إطــار عمــ  
وقد أعرب ممثلو عـدد مـن       . برعاية أطفال معوقني واحداً من التدابري الرامية إىل مساعدة األسر         

وتـشمل أحكـام اتفـاق ثالثـي        . املعـوَّقني املنظمات الراعية عن استعدادهم لتشغيل آباء األطفال        
 التزامـات علـى املخـدمني بـإدراج أحكـام يف            ٢٠١٠-٢٠٠٩ة  املنطقـة للفتـر   خاص ب األطراف  

بنـاًء علـى طلـب      ) املرنـة (إدخـال نظـام سـاعات العمـل املـتغرية           تـنّص علـى     االتفاقات اجلماعية   
)  حىت يبلغ الثامنة عشرة من عمـره       الطفل املعّوق (الرضيع  ) كفيل(املرأة احلامل أو أحد والدي      

  .العمل/جسري اإلنتابذلك يف احلاالت اليت يسمح 
  

  ٢٢ -البند   
  .١ يف املرفق اإلحصائي ٢٢انظر اجلدول   
 ومنــذ  .تــشارك املــرأة الروســية، كقاعــدة، مــشاركة كــبرية يف النــشاط االقتــصادي         

 -اط االقتـصادي للرجـال    الستينات كانت نسبة النشاط االقتصادي للنساء قريبة من نسبة النش         
ويف الفترة االنتقاليـة اخنفـض   . ن يف سن العمل يف املائة من النساء الالئي ه ٨٠إذ كانت تعمل    

مـن  (النشاط االقتصادي بني النساء يف سن العمل ولكـن ذلـك االخنفـاض مل يكـن كـبرياً جـداً                     
كما أن معدالت االخنفـاض كانـت قريبـة مـن التغّيـرات يف نـشاط                )  يف املائة  ٧٤,٧ إىل   ٨١,٦

  ).املائة يف ٧٨,٩ إىل ٨٦,٦من (الرجال يف نفس اجملموعة العمرية 
وحـــدث أكـــرب اخنفـــاض يف النـــشاط يف التـــسعينيات الـــيت اتـــسمت بـــأكرب قـــدر مـــن    

ــصادي  ــام     . االنكمــاش االقت ــصادي مــن ع ــشاط االقت ــو الن ــ١٩٩٩وكانــت ســرعة من صاعداً  ف
  .بني اجلنسني تقريباً بني اجلنسني ومل يكن هناك متييز متساوية
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 مـن   -عـرب نطـاق عمـري أعـرض         وإذا قورنت التغّيرات يف النشاط االقتصادي للمرأة          
باستخدام منهجية منظمة العمل الدولية، فسوف يتـضح أن االخنفـاض الـذي              سنة   ٧٢ إىل   ١٥

 يف املائة يف عـام      ٦٣,٧(حدث يف سنوات االنكماش قد مت التعويض عنه بصورة كاملة تقريباً            
 ٧٧,٦(سه  خاصة باملقارنة مع الرجال يف العمر نفـ       ) ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٦١,٦ و   ١٩٩٢

ومل حتــافظ النــساء علــى مــستوى النــشاط االقتــصادي  ).  يف املائــة يف نفــس الــسنوات٧١,٤و 
املرتفع فحسب، بل وّسعن إىل حد كبري النطـاق العمـري هلـذا النـشاط ليـشمل سـنوات العمـر             

 والوقــت الــراهن اســتقرت األوضــاع وظلّــت ٢٠٠٠ومنــذ منتــصف العقــد بــني عــام . املتقدمــة
  .القتصادي بدون تغيُّر عملياًمؤشرات النشاط ا

وحيــّدد موقــف املــرأة يف ســوق العمــل الطلــب يف اجملــال االقتــصادي علــى العمــال يف       
ب على قدرة اليد العاملة النـسائية علـى         لويتوقف هذا الط  .  دميغرافية معيَّنة  -جمموعة اجتماعية   

 العمـل املطلوبـة      الوظـائف أو املهـن وشـروط       تبـديل املنافسة ومستوى املؤهالت والقـدرة علـى        
  .فضالً عن نظام احلماية االجتماعية يف كل ميدان من ميادين العمل

حـوايل  ( سـنة    ٢٩ و   ١٦ويف هذا الصدد تقابـل النـساء الالئـي تتـراوح أعمـارهن بـني                  
أكـرب قـدر مـن الـصعوبة يف     )  يف املائة مـن األمهـات يلـدن أطفـاهلن يف هـذه الفتـرة العمريـة               ٧٢

  .التوظيف
 املشاكل الرئيسية يف جمال منو فرص العمالـة النـسائية ترجـع إىل صـعوبات                وبالتايل فإن   

  .اجلمع بني العمل واألمومة
“ العمالـة يف االحتـاد الروسـي   ”ويف االحتاد الروسي حيدد قانون االحتاد الروسي بـشأن        

دولـة  األسـس القانونيـة واالقتـصادية والتنظيميـة لـسياسة ال          ) يشار إليه فيما بعد بقانون العمالة     (
الرامية إىل تعزيز العمالة بني السكان مبا يف ذلك الضمانات احلكومية املتعلقـة بإعمـال احلقـوق                 

. الدستورية ملواطين االحتاد الروسي مبن فيهم النساء يف العمل واحلماية االجتماعيـة مـن البطالـة            
ت والــضمانات مــن قبيــل مــا تــوفّره وكــاالت خــدمات التــشغيل مــن مــشورة جمانيــة ومعلومــا   

والتوظيـف  ) املهنـة (وخدمات جمانية فيما يتـصل بالتوجيـه املهـين ألغـراض اختيـار جمـال العمـل                  
وفــرص التــدريب املهــين تكفــل للمــواطنني الــذين يبحثــون عــن عمــل مبــن فــيهم املواطنــون ذوو 

مبن فيهم أولئك الذين ينحدرون من أسـر كـبرية ومنخفـضة الـدخل ومـن                (االلتزامات األسرية   
وجــب احلوامــل بغــض النظــر عّمــا إذا كــانوا يعتــربون مب و، ) أحــد األبــوينيتــهايتــوىل رعاأســر 

  . عن العمل أم الاإلجراءات املعمول هبا عاطلني
ــة املتعلقــة   ٥ن املــادة مــ ٢ويف إطــار البنــد    ــة هتــدف سياســات الدول  مــن قــانون العمال

ميـع املـواطنني    مبساعدة النـاس علـى االخنـراط يف سـلك العمالـة إىل كفالـة الفـرص املتـساوية جل                   
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 وإىل تنفيـذ التـدابري الراميـة إىل تـسهيل إجيـاد             ،بغض النظر عن نوع اجلنس وغـريه مـن العوامـل          
ــاء العــازبون أو      ــذين يواجهــون صــعوبة يف إجيــاد وظيفــة مبــن فــيهم اآلب وظــائف لألشــخاص ال

عـّوقني  األمهات العازبات وآباء األسـر الكـبرية الـذين يقومـون بتربيـة أطفـال قُـّصر أو أطفـال م                  
ــساء  و( ــشكل الن ــسكان  اجلــزء األكــرب مــن   ت ــن ال ــة م ــذه الفئ ــل ).  يف االحتــاد الروســي ه وُتكف

ضمانات عمالة إضـافية هلـذه الفئـة مـن املـواطنني مـن خـالل وضـع وتنفيـذ الـربامج الراميـة إىل                         
  . العمالة وخلق مزيد من الوظائف واملنظمات املتخصصةتشجيع

ة مــن املــواطنني الــذين حــصلوا علــى خــدمات  يف املائــ٥٠وشــكّلت النــساء أكثــر مــن   
. ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  إىلينـاير   /مساعدة حكومية يف إجياد عمل يف الفتـرة مـن كـانون الثـاين             

  :ويف إطار توفري اخلدمات احلكومية مت تنظيم
وتعــــيني وتــــدريب مهــــين ) مهنــــة(توجيــــه مهــــين مــــن أجــــل اختيــــار جمــــال عمــــل   

   اخلدمة؛للمستفيدين من هذهاملائة من العدد اإلمجايل  يف ٥٣,٨ امرأة ميثلن ١ ٥٨١ ٩٠٠ لــ
  ؛) يف املائة٦٤,٥( امرأة ١٠٦ ٦٠٠ الدعم السيكولوجي لـ  
ـــ        ــارات لـ ــة املهـ ــدريب وترقيـ ــادة التـ ــة وإعـ ــة املهنيـ ــرأة ١٨٧ ٦٠٠التنميـ  ٥٤,٠( امـ

  ؛)املائة يف
  ؛) يف املائة٤٩,٧( امرأة ٤٤٣ ٩٠٠العمل االجتماعي املأجور لـ   
بات يف إجيـاد عمـل       صـعو  يـواجهن مـن فئـة مـن       ( امـرأة    ٤٤٨ ٩٠٠املؤقـت لـــ     التعيني    

 ،سـنة ) ٢٠ و   ١٨ سنة وكذلك مـن تتـراوح أعمـارهن بـني            ١٨ و   ١٤ بني   وتتراوح أعمارهن 
ممن انقطعن عن الدراسـة يف مؤسـسات التعلـيم االبتـدائي والثـانوي وأخـذن يبحـثن عـن عمـل                      

  ؛) يف املائة٥٠,٢) ( يف احلياةللمرة األوىل
  ؛) يف املائة٦٧,٠( امرأة ١١٣ ٥٠٠التكيُّف االجتماعي لـ   
  ). يف املائة٥٠,٠( امرأة ٧٣ ١٠٠تقدمي املساعدة يف العمل حلساب الذات لـ   
 ١ ٥٧٧ ١٠٠، حذفت أمسـاء أكثـر مـن         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١واعتباراً من     

  :امرأة عاطلة من قوائم املسجالت كعاطالت عن العمل مبا يف ذلك
 فيمــــــا يتــــــصل بــــــالتعيني يف وظيفــــــة جديــــــدة مبــــــساعدة وكــــــاالت  ٧٥٣ ٢٠٠  
  التشغيل؛ خدمات
   فيما يتعلق بتلقي تدريب مهين حتت توجيه الوكاالت املذكورة؛١٦٧ ٦٠٠  
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 فيمــا يتــصل مبــنح معــاش تقاعــدي متــصل بالعمــل، مبــا يف ذلــك املعاشــات    ٦٧ ٣٠٠  
  .التشغيلالتقاعدية املبكرة بناًء على اقتراحات وكاالت خدمة 

 امـرأة مـن العـاطالت       ٩٦٣ ٢٠٠ تلقـت    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١واعتباراً من     
وأصـعب موقـف يف سـوق       . عن العمل مدفوعات رعاية اجتماعية تـشمل اسـتحقاقات البطالـة          

 النـساء ذوات الرضـع      ليت حتظى بأقل قدر مـن احلمايـة وهـن         العمل هو موقف الفئات النسائية ا     
ــّوقني  ــال املع ــة      أو األطف ــن املؤســسات التعليمي ــساء املتخرجــات م ــات و الن ــات العازب  و األمه

  .وزوجات اجلنود الذين يعيشون يف قواعد عسكرية ونساء األرياف
  

  ٢٣البند   
تطوير املشاريع الصغرية واملتوسـطة     ”، أجيز قانون احتادي بشأن      ٢٠٠٧يوليه  /يف متوز   

 معـايري تعريـف     تقريـب ون االحتـادي مت     ويف صياغة نص هذا القـان     . “احلجم يف االحتاد الروسي   
 ٦القطاع إىل أقصى حد ممكن من املعايري املقّررة يف توصيات املفوضية األوروبيـة الـصادرة يف                 

ــار ــايو /أي ــشاريع متوســطة احلجــم    ٢٠٠٣م ــف امل ــشأن تعري ــصغرية   ب ــشاريع ال ــشاريع وامل وامل
اسـية لتحديـد مـا إذا    ويشمل هذا اسـتخدام ثالثـة شـروط أس     . EC-361-٢٠2003الصغرية جداً   

  .كانت الشركة صغرية أو متوسطة احلجم
 الــشركة باعتبــاره العنــصر الرئيــسي الــذي حيــدد إىل حــد بعيــد        “اســتقالل”معيــار   

ــان التجــاري الــصغري   . ســلوكها يف الــسوق وحيفــز منــو املنافــسة   وألغــراض حتديــد مركــز الكي
د الروسـي والكيانـات الـيت    ومتوسط احلجم يضع هذا املبدأ حـداً أقـصى حلـصص ملكيـة االحتـا           

يتألف منها وكيانات البلديات واألشخاص القانونيني األجانب والرعايـا األجانـب واملنظمـات             
   يف املائة؛٢٥االجتماعية والدينية يف رأس املال اإلمسي للشركات بـ 

 للمـشاريع الـصغرية جـداً؛       ١٥حد أقصى لعدد العاملني يف الـشركة أقـصاه          كما يضع     
ــصغرية، ومــن   ١٠٠ إىل ١٦ومــن  ــسبة للمــشاريع ال  للمــشاريع املتوســطة  ٢٥٠ إىل ١٠٠ بالن
  احلجم؛

 مليــون روبــل للمــشاريع  ٦٠: وحــداً أقــصى لــدورة رأس مــال الــشركة الــسنوية هــو     
 مليــون روبــل للمــشاريع ١ ٠٠٠ مليــون روبــل للمــشاريع الــصغرية و ٤٠٠و الــصغرية جــداً، 
  ). ضريبة القيمة املضافةالبيانات املذكورة ال تشمل(املتوسطة احلجم 

ــضّمنو   ــة       يت ــشاريع التجاري ــدعم امل ــة ل ــادئ التالي ــاً املب ــذكور آنف ــانون االحتــادي امل  الق
  :الصغرية واملتوسطة احلجم
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تكفل للمشاريع التجاريـة الـصغرية واملتوسـطة احلجـم الـيت تـستويف املعـايري الـيت تـنص                      
لـصغرية واملتوسـطة احلجـم والـربامج اإلقليميـة          عليها الربامج االحتادية لتنمية املشاريع التجارية ا      

لتنمية املشاريع التجارية الصغرية واملتوسطة احلجم وبرامج البلـديات لتنميـة املـشاريع التجاريـة               
  الصغرية واملتوسطة احلجم فرص وصول متساوية إىل الربامج ذات الصلة؛

   حبماية املنافسة؛يتعلق فيما توفري الدعم شريطة االمتثال للشروط اليت حيددها القانون  
  .شفافية إجراءات توفري الدعم  
يتمثل أحد عناصر الدعم الرئيـسية للمـشاريع الـصغرية واملتوسـطة احلجـم يف برنـامج                 و  

 الكيانـات   يزانيـة االحتاديـة وأمـوال ميزانيـات       الدعم املايل الذي جيري تنفيذه باستخدام أموال امل       
  .ميزانيات السلطات احملليةاليت يتألف منها االحتاد الروسي وأموال 

 صارت وزارة التنمية االقتـصادية هـي الوكالـة االحتاديـة املـأذون هلـا                ٢٠٠٥ومنذ عام     
  . امليزانية االحتاديةأموالبتوفري هذا الدعم من 

ويف إطار الربنامج االحتادي للدعم املايل، جيري تنفيذ جمموعـة مـن التـدابري الراميـة، يف        
  :مجلة أمور، إىل

حاضــنات (إنــشاء وتطــوير هيكــل أساســي لــدعم املــشاريع التجاريــة الــصغرية   )أ(  
  ؛)األعمال التجارية

ــع        )ب(   ــتج أو تبي ــيت تن ــصغرية ال ــشاريع العمــل التجــاري ال ــدعــم م  العمــل(سلع ال
  املعّدة للتصدير؛) اخلدماتو

  وضع نظام لتوفري االئتمانات للمشاريع التجارية الصغرية؛  )ج(  
ــشاء وتطــوير ه   )د(   ــدعم ل يكــل أساســي  إن ــصغرية يف جمــال  لتقــدمي ال ــشركات ال ل

  والتكنولوجيا؛ العلم
للكيانــات الــيت يتــألف منــها اإلقليميــة املؤســسات الــصغرية تنميــة دعــم بــرامج   )هـ(  

  .االحتاد الروسي
 بلغت كمية األموال املخصصة للـدعم احلكـومي للمـشاريع الـصغرية             ٢٠٠٩ويف عام     

 جيــري متويــل الربنــامج يف حــدود ٢٠١٠ويف عــام . بليــون روبــل ١٨,٦مــن امليزانيــة االحتاديــة 
  . بليون روبل١١
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ــة      ــة االحتادي ــة االقتــصادية يف االحتــاد الروســي أمــوال امليزاني  علــى ،وتقــّدم وزارة التنمي
 يف شكل منح إىل ميزانيات الكيانات اليت يتـألف منـها االحتـاد الروسـي مقابـل                  تنافسي،أساس  

  .ات من األموال املرصودة حتت امليزانيات ذات الصلةاملشاركة يف متويل النفق
 تـدابري  الكيانات اليت يتألف منـها االحتـاد الروسـي مـنح متويـل     أي كيان من   وتقّدم إىل     

يقـّره هـذا   املؤسسات الصغرية الـذي    وتنمية  املؤسسات الصغرية وفقاً لربنامج دعم      دعم وتنمية   
  .ة أعاله مع مراعاة مبادئ تقدمي الدعم املذكورالكيان

وعليـــه فـــإن فـــرص الوصـــول بـــشفافية وعلـــى قـــدم املـــساواة يف االحتـــاد الروســـي إىل   
الــيت تقـــدم إىل املــشاريع التجاريـــة الـــصغرية   والتنــــزيالت التــسهيالت والتعريفـــات التفــضيلية   

التابعة للبلديات مكفولة على الـصعيد      تلك  واملتوسطة احلجم يف إطار برامج الدعم احلكومية و       
للنساء العامالت يف نشاط تنظيم املشاريع أو الالئي يعتزمن افتتاح أعماهلن التجاريـة             التشريعي  
  .اخلاصة

وجيــري يف الكيانــات الــيت يتــألف منــها االحتــاد الروســي وضــع بــرامج إقليميــة لــدعم       
  .املشاريع الصغرية، تشمل أقسام خاصة لتقدمي الدعم إىل رّبات األعمال

ــامج خــاص معنــون  ويف مقاطعــة ليننجــراد جيــري تنف    املركــز النــسائي لتنظــيم  ”يــذ برن
 املـــؤرخ OZ-36 وتـــشمل أولويـــات قـــانون مقاطعـــة ليننجـــراد رقـــم  .“املـــشروعات التجاريـــة

ــسان ٣٠ ــشأن  /نيــ ــل بــ ــة    ”أبريــ ــم يف مقاطعــ ــطة احلجــ ــصغرية واملتوســ ــشاريع الــ ــوير املــ تطــ
 يف وتــــشمل بــــرامج دعــــم املــــشاريع الــــصغرية. النــــسائيةوارد املــــدعــــم مراكــــز “ليننجــــراد
كروغان ونـيجين نوفوغـورود وسـخالني وسفريدلوفـسك وتشيليابيتـسك ومجهوريـة              مقاطعات
ويف كـثري   . دعم نشاط تنظيم املـشاريع النـسائية      ) وتياكيا(خا  ا ومجهورية س  الكام ب -كباردينو  

  .“ العامةمدير” الختيارمن املناطق يف روسيا تعقد مسابقة سنوية 
  

  ٢٤البند   
ن القــانون اجلنــائي لالحتــاد الروســي جــرائم انتــهاك احلرمــة   مــ١٨أُدرجــت يف الفــصل   

ــة اجلنــسية للفــرد  ، ُحــددت املــسؤولية عــن أعمــال  االغتــصاب وباإلضــافة إىل .اجلنــسية واحلري
وعـن  )  مـن القـانون اجلنـائي لالحتـاد الروسـي     ١٣٢املادة (العنف األخرى ذات الطابع اجلنسي      

سـتغالل تبعيـة الـضحية ماديـاً أو بـشكل آخـر             اإلجبار على ممارسة أفعال ذات طـابع جنـسي با         
 بـاملرأة وهو ما يعامل عادة كتحـرش جنـسي    )  من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي     ١٣٣املادة  (

  .يف مكان العمل
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 اإلجبـار علـى ممارسـة       باب من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي يف        ١٣٣ املادة   تدرجو  
خول يف عالقـات جنـسية أو ممارسـة اللـواط     أفعال ذات طابع جنسي، إجبار الشخص على الد 

أو السحاق أو القيام بأفعال أخـرى ذات طـابع جنـسي عـن طريـق االبتـزاز أو التهديـد بتـدمري                       
  .عقار أو إحلاق ضرر به أو إزالته أو باستغالل تبعية الضحية مادياً أو بشكل آخر

 مـن القـانون   ١٣٣الـواردة يف صـياغة املـادة     “ التبعية بشكل آخـر   ”وينبغي فهم عبارة      
التبعيـة يف جمـال     (، التبعية املتصلة بالعمـل       على أهنا تعين، يف املقام األول      اجلنائي لالحتاد الروسي  

والـشيء  .  يقـدم املـساعدة الطبيـة      الـذي والتبعية ملمثل السلطة وتبعية املـريض للـشخص         ) العمل
ملكانـة االجتماعيـة    شخص معـّين بـسبب منـصبه أو ا        لـ  تبعيةاملهم يف هذه احلالة هو وجود صلة        

  .اليت حيظى هبا
 من القانون اجلنـائي مـا جيـّرم أي طريقـة أخـرى للتـأثري علـى         ١٣٣وال يوجد يف املادة       

  . طابع جنسيذي بغية حّضه على ممارسة فعل الضحيةإرادة 
 اجلـاين  ألف روبل أو ما يعادل أجر       ١٢٠غرامة تصل إىل    هي إما    هذه اجلرمية    وعقوبة  

 أو  ال تزيـد علـى سـنتني       لفتـرة تـصل إىل سـنة أو العمـل اإلصـالحي لفتـرة                أي دخل آخر له   أو  
  . سنة واحدةأقصاهاباحلرمان من احلرية لفترة 

فهــي قــد (إىل مائــة ســنة تقريبــاً “ اإلجبــار” القانونيــة بــشأن األحكــامويرجــع تــاريخ   
ل للتطـّور   ، مما يعكس املسار الطويـ     )١٩٢٢عام   يف   ظهرت يف القانون اجلنائي لالحتاد الروسي     

التشريعي من جرمية متس احلرية اجلنسية للنساء بـصورة حـصرية إىل قاعـدة تـضمن، علـى قـدم                    
  .للجنسني كليهمااملساواة، احلرية اجلنسية 

. بـدون إرادتــه  وويف حالـة اإلجبـار يـدخل الـشخص يف عالقـات جنـسية حتـت ضـغط          
اختيـار التـصّرف الـذي      مـن القـدرة علـى       حيرمـه   وهذا يضع الـضحية يف حالـة صـعبة ولكنـه ال             

واإلجبــار .  ال ميكــن اخلــروج منــه كمــا هــو احلــال مــع االغتــصاب موقــف وال يــضعه يف يــراه،
خيتلف عن اإلغراء مبمارسة أفعال جنـسية، وأحـد هـذه االختالفـات يتمثـل يف الوعـد مبزايـا أو                     

الــدعوة علــى ســبيل املثــال وعــد بــالزواج أو وعــد بالترقيــة يف املكتــب أو وعــد ب(فوائــد خمتلفــة 
ويف هـــذه احلالـــة تـــستند املوافقـــة علـــى الـــدخول يف عالقـــات جنـــسية إىل االختيـــار ). للـــسفر

ــد املوعــودة    مثــل هــذه الظــروف  ويف . الشخــصي للــضحية الــذي يتوقــع احلــصول علــى الفوائ
  .يعترب الشخص ضحية ال



CEDAW/C/USR/Q/7/Add.1
 

52 10-27809 
 

  ٢٥ البند  
 الروســي، بلــغ ن وزارة الــصحة والتنميــة االجتماعيــة لالحتــادمــوفقــاً للبيانــات الــواردة   

نـع احلمـل احلديثـة       يستعملن وسـائل م    ٢٠٠٨ اخلصوبة الالئي كن يف عام       عمرعدد النساء يف    
وبلغ عـدد النـساء الالئـي       .  مليون ٥)  يف الرحم ووسائل منع احلمل اهلرمونية      اللولب املغروس (

  . مليون٤,١٢يستعملن وسائل منع احلمل اهلرمونية 
 من الربامج اإلقليميـة للـضمانات احلكوميـة    كجزء ويتم متويل شراء وسائل منع احلمل    

  .لتزويد املواطنني بالرعاية الطبية اجملانية يف السنة ذات الصلة
مـن أجـل خفـض عـدد عمليـات          بـصورة منهجيـة      االضـطالع بـه      جيـري والعمل الذي     

  .واحد من أهم اجلهود اليت تبذل لزيادة اخلصوبةهو اإلجهاض 
 ٢٠٠٥ يف عـام     ١ ٦٧٥ ٧٠٠مليـات اإلجهـاض مـن       وقد اخنفـض العـدد اإلمجـايل لع         

 امـرأة  ١ ٠٠٠عمليات اإلجهاض لكـل  عدد ؛ كما اخنفض ٢٠٠٨ يف عام    ١ ٣٨٥ ٦٠٠إىل  
 عــدد  واخنفــض  ،٢٠٠٨ يف عــام  ٩,٠ إىل ٢٠٠٥ يف عــام  ١٠,٣يف ســنوات اخلــصوبة مــن    
 ٢٠٠٥ ومنــذ عــام . علــى التــوايل٨١,١ إىل ١١٧,٤ والدة ١ ٠٠عمليــات اإلجهــاض لكــل 

  . عدد حاالت اإلجهاضأكرب منعدد الوالدات يف االحتاد الروسي  صار
ــايب      ــر إجي ــجِّل تغّي ــل وُس ــاض يف أول محــل     يتمث ــدد حــاالت اإلجه ــوط ع ــن (يف هب م
واخنفــض عــدد حــاالت اإلجهــاض    ). ٢٠٠٨ يف عــام ١٣٦,٨ إىل ٢٠٠٥ يف عــام ١٦١,٥

 يف عــام ٠,٩  إىل٢٠٠٥ يف عــام ١,٠ ســنة مــن ١٤لــدى البنــات الالئــي تقــل أعمــارهن عــن 
 إىل ٢٠٠٥ يف عــام ١٦٥,٧ ســنة اخنفــض العــدد مــن ١٩-١٥ ويف اجملموعــة العمريــة ٢٠٠٨
  .٢٠٠٨ يف عام ١٢٤,٦
ويساهم اخنفاض عدد عمليات اإلجهاض يف تقليل اإلصابة بـأمراض النـساء وختفـيض                

  .إهناء احلمل وحتسني احتماالت اإلجنابيف أعقاب وفيات األمهات 
لقــة احليف منــع عمليــات اإلجهــاض العيــادات النــسائية الــيت متثّــل  وحتتــل مكانــاً خاصــاً   

أمراض النساء اليت ميكن للسكان الوصول إليهـا        /الرئيسية بالنسبة للرعاية الطبية يف جمال التوليد      
  . والوقائيالطب العالجياملرتبطة على حنو وثيق بالكثري من مرافق وأخصائي وبسهولة 
 ٣٨٩ متـت مبوجـب األمـر رقـم          ،اعية والنفسية للنساء  وألغراض تطوير الرعاية االجتم     

 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١الصادر عن وزارة الصحة والتنمية االجتماعية يف االحتاد الروسي يف           
 كمـا مت   ،نـسائية العيـادة   الاملوافقة على حكم بشأن تنظيم أعمال الرعاية الطبية واالجتماعية يف           

.  النفـسيني يف العيـادات النـسائية       واألخـصائيني يني  النص على إنشاء وظائف للعاملني االجتماع     
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 النفــسيني يف العيــادات النــسائية هــي واألخــصائينيوالوظــائف الرئيــسية للعــاملني االجتمــاعيني 
وتقـدمي الـدعم الطـيب والنفـسي واملـساعدة االجتماعيـة            تقدمي الدعم الطيب واالجتمـاعي لألسـر        

سي للقّصر وإعدادهم للحياة األسرية وتنفيـذ تـدابري         توفري الدعم الطيب والنف   والقانونية للنساء و  
نع إهناء احلمل وتوعية النساء بـضرورة إكمـال فتـرة احلمـل الطبيعيـة وتـوفري مزيـد مـن الـدعم           مل

  .سلوب احلياة الصحيأل جيدةخالل فترة احلمل والعمل على تشكيل صور منطية 
وال ســيما بــني يــة أكــرب بفعال تــدابري منــع اإلجهــاض بتنفيــذويــسمح تنفيــذ هــذا األمــر   

والتطـّرق يف   لمـرأة   ل بالنـسبة النساء احملرومـات اجتماعيـاً وحتديـد عوامـل املخـاطرة االجتماعيـة              
وحتـسني التـدابري الـيت تركّـز علـى      الطبيعيـة  احلمل فترة   مسألة إمكانية إكمال     مرحلة مبكرة إىل  

  .محاية الصحة اإلجنابية للمرأة يف االحتاد الروسي
القليلــة املاضــية حتققــت يف االحتــاد الروســي جناحــات كــبرية يف عــالج    ويف الــسنوات   

 ٣املــؤرخ  ٧٣٦ويف هــذا الــصدد مت مبوجــب األمــر رقــم   ذات صــلة بــاجلنس أمــراض مــدّمرة 
الصادر عن وزارة الصحة والتنمية االجتماعيـة لالحتـاد الروسـي            ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

و إىل إهناء احلمل صناعياً، حذف منـها أكثـر مـن    وضع قائمة جديدة باألعراض الطبية اليت تدع  
  . معاكسة الستمرار احلملاً عرضاً متصلة بأمراض كانت يف املاضي تعترب أعراض٧٠

إهنــاء احلمــل  الــيت حتــدث يف أعقــاب   وتوخيــاً ملنــع وختفــيض عــدد مــن املــضاعفات        
 ٣٣٥مــر رقــم محايــة الــصحة اإلجنابيــة للمــرأة يف االحتــاد الروســي، مت مبوجــب األ  و املــستحث
إعـداد اسـتمارة    الصادر عن وزارة الصحة والتنميـة االجتماعيـة،          ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٧ املؤرخ

 خـالل  منوذجية موصى باستعماهلا إلعالن املوافقة الطوعية عن علم على إهناء احلمل املـستحث   
  . من بداية احلمل أسبوعا١٢ًفترة ال تتجاوز 

الـيت ُنظمـت   “  حيـاة أعطين” احلمل محلة وقد ساعدت يف توعية السكان بوسائل منع     
 يف مجيع الكيانات اليت يتألف منها االحتـاد الروسـي باالشـتراك بـني وزارة الـصحة                  ٢٠٠٩عام  

  . املبادرات االجتماعية والثقافيةاالحتاد الروسي ومؤسسةيف والتنمية االجتماعية 
 واإلجنـاب سـرة   ختطـيط األ  مراكـز   وقامت العيـادات النـسائية وأقـسام أمـراض النـساء و             

والعيادات اخلارجية بتنظيم جمموعات حماضرات قدمها أخـصائيون بـشأن أسـاليب منـع احلمـل                
  .غري املرغوب فيه وبشأن السلوك اجلنسي

أحاديـث  بوأدىل أخصائيون بارزون يف جمال التوليـد وأمـراض النـساء وأطبـاء نفـسيون               
مسائل التدريب الصحي وترويج أسـلوب      يف وسائط اإلعالم والتليفزيون واإلذاعة تناولوا فيها        

  .احلياة الصحي وقيم األسرة
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وشاركت يف هذه احلملـة وكـاالت إدارة الرعايـة الـصحية وجلـان الرياضـة والـسياحة                    
 ُشــعبوالــسياسات املتعلقــة بــشؤون الــشباب واألســرة والــسياسات الدميغرافيــة واالجتماعيــة و 

  .واملنظمات االجتماعيةالعلم والتربية وإدارة مكاتب السجالت املدنية 
  ).٤٥ و ٤١-٣٨اجلداول  (١انظر املرفق   

  
  ٢٦البند   
وفقاً للتشريع احلايل لالحتاد الروسي، تضمن الدولة إدراج القـضايا املواضـيعية املتـصلة                

ــة      ــاهج الدراســية للمؤســسات التعليمي ــسي يف املن ــالتعليم األخالقــي واجلن ــانون االحتــادي  (ب الق
انتشار األمراض اليت يـسببها فـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف االحتـاد                منع  ” بشأن   FZ-38 رقم

وتقع املسؤولية عن تنفيـذ الـضمان املـذكور علـى           . ١٩٩٥فرباير  / شباط ٢٤املؤرخ  “ الروسي
ــها االحتــاد       ــألف من ــة للكيانــات الــيت يت ــة واألجهــزة التنفيذي ــة االحتادي ــسلطات التنفيذي عــاتق ال

  .وفقاً لوالية كل منهاحمللي االروسي وأجهزة احلكم الذايت 
وتعاجل املؤسسات التربوية مسألة التعليم اجلنسي ألطفال املدارس عـن طريـق إدراجهـا                

ــواد املدرســية       ــصحية ويف إطــار كــثري مــن امل ــة وال ــة األخالقي ــيت  يف إطــار التربي ــرات ال ويف الفت
  .يقضوهنا خارج املدرسة

اسـتناداً  التخصـصات وتقـوم دراسـتها       القضايا املتصلة باجلنس هـي بطبيعتـها متعـددة          و  
  .البيولوجية والطبية واالجتماعية والثقافية والسيكولوجية والتربويةإىل البحوث 

 املعـايري التربويـة     مدرجـة يف  وفقاً لقوانني االحتاد الروسي، فإن مسائل الصحة اإلجنابيـة            
ــة     ــاهج الدراســية األساســية النموذجي ــة واملن ــة االحتادي ــواد وااحلكومي ــة  مل ــم ”املدرســية التالي عل

  .“البدنيةالتربية ”و “ أساسيات الصحة للسالمة”و “ األحياء
ــادة      ــية مل ــاهج الدراس ــسالمة  ”ويف املن ــصحة وال ــيات ال ــل   “ أساس ــدرس مواضــيع مث ت

و “ اجلوانب القانونيـة للعالقـات بـني اجلنـسني        ”و  “ األخالق والصحة ”و“ الصحة اإلجنابية ”
ــات ا ” ــة والعمليـ ــصحة اإلجنابيـ ــة الـ ــيا -الجتماعيـ ــة يف روسـ ــام  ”و“  الدميغرافيـ ــرة واملهـ األسـ

  .“أساسيات قانون األسرة يف االحتاد الروسي”و “ األساسية لألسرة وصحة اإلنسان
ويف . والعمل جارٍ حالياً على وضع جيل جديد من املعايري التربوية احلكومية االحتاديـة              

دي للتعلــــيم االبتــــدائي العــــام، هــــذه املرحلــــة، مت بالفعــــل وضــــع املعيــــار احلكــــومي االحتــــا 
الـصادر عـن وزارة      ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٦ املـؤرخ  ٣٧٣اعتماده باألمر رقم     مت كما

  .التربية والعلم لالحتاد الروسي
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 الشخـصية،   وبنـاء طي يـشمل التعلـيم      َشنْـ َم/ويقوم املعيار املشار إليه على هنـج منظـومي          
لطـالب الفرديـة حـسب       ا معرفـة مسـات   تكـار، و  بد اال مما يليب متطلبات جمتمع املعلومات واقتصا     

  . السيكولوجية والفيسيولوجية مبا يف ذلك اخلصائص اجلنسانيةالعمر واخلصائص
أحـد العناصـر   ووفقاً ملتطلبات هيكل املنـهاج األساسـي للتعلـيم االبتـدائي العـام يتمثـل                

غــرس أســلوب حيــاة بــرامج لوضــع  الوثيقــة، إىل جانــب األقــسام األخــرى، يف األساســية هلــذه
ــأمون،   ــاز       صــحي وم ــاط االرتك ــف ونق ــة واملواق ــذ روح املعرف ــي يف التالمي ــأنه أن ينم ــن ش م

يتمتعـون بـه مـن صـحة بدنيـة ونفـسية            حمافظتهم على ما    الشخصية وقواعد السلوك اليت تكفل      
ــة  ــها واجتماعي ــك واحــد     وتقويت ــار ذل ــام باعتب ــدائي الع ــيم االبت ــة التعل ــيم  اًخــالل مرحل  مــن أق

  .الشخصية قباملنا
إعـداد املعـايري اجلديـدة، وضـع مـشروع برنـامج            يف  وألول مرة مت، كجـزء مـن العمـل            
ويتمثل أحد أهـداف    . لمواطن الروسي لشخصية  التربية  ال الروحية واألخالقية و   للتربيةمنوذجي  

أسلوب حيـاة صـحي ومـأمون، مبـا يف ذلـك            قائمة على    الطالب ثقافة    إشرابهذا الربنامج يف    
املتعلقة باالعتمـاد املتبـادل فيمـا بـني صـحة الـشخص البدنيـة واألخالقيـة واالجتماعيـة                   األفكار  

  .الفرداحملافظة على صحة يف والنفسية، وبأمهية القيم واألخالق 
وتوجد األسس األخالقية واملادية والثقافية اليت تقوم عليها شخصية الطفـل يف األسـرة                

 هــذا الــصدد ميثــل عنــصراً رئيــسياً يف عمــل أفرقــة  أساســاً، والتفاعــل بــني األســرة واملدرســة يف 
  .التدريس واملؤسسات التعليمية

ــة ة الــسيكولوجياخلدمــة ويقــوم أخــصائيو   ــة التطبيقي  األخــصائيون النفــسيون - التربوي
التربويــون يف املــدارس واملؤســسات التعليميــة اخلاصــة باألطفــال الــذين حيتــاجون إىل مــساعدة و

 مساعدة متكاملة متعددة التخصـصات للطـالب الـذين          بتقدميماعية  نفسية وتربوية وطبية واجت   
تعرضـوا إىل   الـذين   يعيشون يف أوضاع صعبة، ويـضطلعون بإعـادة تأهيـل األطفـال واألحـداث               

خمتلف أشكال إساءة املعاملة نفسياً وبدنياً، وينفذون الـربامج الـسيكولوجية والتربويـة ألطفـال               
  .احلوار والصحة والعالقات األسرية واحترام املرأةاملدارس وآبائهم بشأن تطوير ثقافة 

 مؤسسة تعليمية لألطفال الـذين هـم        ٧٠٠واليوم توجد يف املنظومة التعليمية أكثر من          
ويف كل سنة، تقـدم هـذه       . يف حاجة إىل املساعدة السيكولوجية والتربوية والطبية واالجتماعية       

 مليـون طفـل وحـدث تتـراوح         ٢ مـن    املؤسسات مساعدة متكاملة متعددة التخصصات ألكثـر      
  ).ممثليهم القانونيني( سنة وآلبائهم ١٨ و ٣أعمارهم بني 

ــز       ــال، يف مركـ ــبيل املثـ ــى سـ ــوي،    خوعلـ ــسيكولوجي والتربـ ــل الـ ــسك للتأهيـ اباروفـ
 نوعهـا يف إعـادة تأهيـل األطفـال ذوي الرتعـة اإلجراميـة       مـن واإلصالح، اُكتسبت خربة فريدة    
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 وخـالل فتـرة عمـل املركـز      .مية مفتوحة وإدماجهم يف اجملتمع    الشديدة يف ظروف مؤسسة تعلي    
احلوامل دون سن الثامنة عشرة، فتـرة احلمـل الكاملـة بـدعم              من   ٤٢ سنة، أكملت    ١٧البالغة  

وعالوة علـى ذلـك، مل تـرفض وال واحـدة منـهن             . سيكولوجي وتربوي من العاملني يف املركز     
تعرضــن يف ســنوات الطفولــة املبكــرة إىل  الطفــل الــذي ولدتــه، بــالرغم مــن أن كــثريات منــهن  

  .الرفض من ِقَبل أمهاهتن
مبــا يف ذلــك احتــرام مبــادئ (عالقــات مــع اآلخــرين إقامــة إن إشــراب املــراهقني ثقافــة   

واملوقـف املـسؤول جتـاه صـحتهم ونقـل التركيـز حنـو              ) املساواة االجتماعيـة بـني الرجـل واملـرأة        
يس أطفـال املـدارس وإعـدادهم للحيـاة األسـرية يف            العنصر الروحي واألخالقي يف التعليم وتدر     
أولويـــة يف العمـــل التربـــوي الـــسيكولوجي يف  ذات املـــستقبل، ينبغـــي أن تـــدرج كمجـــاالت  

وبغيــة إعــداد املنــاهج الدراســية وتــوفري الــدعم املنــهاجي لعمــل املدرســني،   . املنظومــة التعليميــة
ــنظم يف عــام   ــربامج الــسيكولوجيا ٢٠١٠ســوف ت ــة ل ــالتعليم   مــسابقة وطني ــة املتــصلة ب  التربوي

سـوف تـدرج أفـضل األعمـال يف جمموعـة بـرامج سـيكولوجيا               و ، حياة صـحي   أسلوبوغرس  
  . التطبيقيدامها يف عملهاتربوية، توصي الوزارة املؤسسات التعليمية باستخ

  
  ٢٧البند   
ــم        ــة االحتــاد الروســي رق ــرار حكوم ــاً لق ــؤرخ ٨٥٨وفق ــسمرب / كــانون األول٣ امل دي
التنميــة االجتماعيــة للمنــاطق الريفيــة حــىت عــام ”“ الربنــامج االحتــادي املوجــه”ن  بــشأ٢٠٠٢
ــصطلح  “ ٢٠١٢ ــين مـ ــة ”يعـ ــاطق الريفيـ ــة   “ املنـ ــستوطنات الريفيـ ــة أو املـ ــستوطنات الريفيـ املـ

املنطقـة العامـة داخـل حـدود بلديـة مـن            أجـزاء   بني املستوطنات اليت تـربط      احملصورة  واألراضي  
يات الريفية ومستوطنات العاملني اليت تـشكل جـزءاً مـن املـستوطنات             بلديات، فضالً عن احملل   ال

 الزراعيـة   الـصناعة التحويليـة   احلضرية أو املراكز احلـضرية الـيت يكـون النـشاط املـرتبط بإنتـاج و               
ــيها  ــاً يف أراضــ ــاملني يف     . غالبــ ــستوطنات العــ ــة ومــ ــات الريفيــ ــذه احملليــ ــل هــ وإن إدراج مثــ

ها االحتاد الروسـي حيـدده أعلـى جهـاز تنفيـذي حكـومي يف               الكيانات اليت يتألف من    أحد إقليم
  .الكيانذلك 

 وضـعت ضـمانات إضـافية فيمـا يتعلـق           ،وبالنسبة للنـساء العـامالت يف املنـاطق الريفيـة           
 مـن   ٢٦٢املـادة   (مبنحهن، بناًء على طلب خطي منهن، يوم عطلة إضايف يف الشهر بدون أجر              

 الـصادر عـن جملـس       ١-٢٩٨/٣وجب القرار رقم    وكذلك مب ) الحتاد الروسي ا  يف قانون العمل 
 / تــشرين الثــاين ١الــسوفيت األعلــى جلمهوريــة روســيا االحتاديــة االشــتراكية الــسوفياتية يف       

عاجلة لتحسني وضع املرأة واألسرة ومحاية األمومـة والطفولـة        التدابري  ال” بشأن   ١٩٩٠ نوفمرب
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 ســاعة، مــا مل تــنص ٣٦ العمــل  أن يكــون طــول أســبوعفيــه الــذي تقــرر “يف املنــاطق الريفيــة
  .قوانني تشريعية أخرى على أسبوع عمل أقصر

الـذين يـشغلون وظـائف     ) مبـا يف ذلـك النـساء      (كذلك يعطى العمال يف املناطق الريفية         
  .املناطقتلك يف املؤسسات التعليمية والثقافية والطبية أجراً إضافياً عن العمل يف 

  :وبغية محاية صحة املرأة حيظر ما يلي  
الزراعـة  ميـادين   يف  أداء عمليـات     سـنة يف     ٣٥توظيف النساء الالئي مل تبلغ أعمـارهن          

وتربية احليوان ومزارع الـدواجن ومـزارع الفـراء الـيت تـستخدم فيهـا مـواد كيميائيـة ومبيـدات                    
  سامة؛ آفات ومواد مطهرة

   اكتشاف احلمل؛بعد احلوامل يف زراعة احملاصيل وتربية احليوان تشغيل  
القــاطرات أو كــسائقات ملركبــات  /ب وتــشغيل النــساء كــسائقات للمقطــورات تــدري  

  ؛البضائع نقل
 والوظـــائف الـــصعبة  النـــساء الالئـــي يف ســـن اإلجنـــاب يف الـــصناعات واملهـــنتـــشغيل  

  .والضارة ظروفها
 برفعهـا   ،عمـارهن ألفقـاً   و ،وقد وضعت أيضاً حدود قصوى لألثقال املسموح للنـساء          

ــدوياً   ــها ي ــرار (ونقل ــم الق ــصادر عــن جملــس وزراء االحتــاد الروســي يف    ١٠٥رق  / شــباط٦ ال
ــر ــدة املتعلقــة  ” بــشأن ١٩٩٣ فرباي ــساء   باملعــايري اجلدي رفعهــا باألثقــال القــصوى املــسموح للن

  .“ونقلها يدوياً
ــائق سياســة عامــة حلكومــة االحتــاد        ــز النفــاذ عــدة وث ــراهن، دخلــت حّي ويف الوقــت ال

  : االقتصادية للبلد- االجتماعية الروسي فيما يتصل مبسائل التنمية
ي يف الفتــرة  االقتــصادية الطويلــة األجــل لالحتــاد الروســ -مفهــوم التنميــة االجتماعيــة    -  

الصادر عـن حكومـة االحتـاد الروسـي يف           r-1662 باألمر رقم    اعتمد (٢٠٢٠عام   حىت
  ،)٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧

ــات  -   ــاد ا   التوجه ــة االحت ــشاط حكوم ــسية لن ــام     الرئي ــرة حــىت ع  ٢٠١٢لروســي يف الفت
الـــصادر عـــن حكومـــة االحتـــاد الروســـي يف   r-1663اعتمـــدت مبوجـــب األمـــر رقـــم (

، اليت تتضمن تدابري لزيـادة حفـز مـشاركة املـرأة يف             )٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٧
  العمل مع السماح يف الوقت نفسه باحملافظة على معدل الوالدات،
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تـدابري هتـدف    حزمـة    من حكومة االحتاد الروسي تنفيذ       ازعوفضالً عن ذلك، جيري بإي      -  
إىل تــوفري احلمايــة للطفولــة واألمومــة والــدعم االجتمــاعي للنــساء واألشــخاص الــذين  

 مـن بينـها تـدابري لزيـادة فعاليـة           ،٢٠١٠-٢٠٠٨لفتـرة   خـالل ا  لديهم التزامات أسرية    
النـساء والعـاملني الـذين      التدابري الرامية حلماية الصحة اإلجنابية للسكان وحتسني وضع         

وجيـري تنفيـذ التـدابري الرئيـسية        .  االقتـصادي  -لديهم التزامات يف امليدان االجتمـاعي       
 التــدابري املــذكورة يف الكيانــات الــيت يتــألف منــها االحتــاد الروســي يف إطــار   حزمــةيف 

  اتفاقات بني نقابات العمال واملخّدمني والوكاالت احلكومية،
ــتراتيجي     ــدف االس ــة االقتــصادية       واهل ــال مــن التنمي ــستوى ع ــو بلــوغ م للحكومــة ه

القـومي وإعمـال احلقـوق الدسـتورية        األمـن   واالجتماعية يضمن بصورة ميكـن االعتمـاد عليهـا          
  للمواطنني؛

املختلفــة خلــق روســيا املــستقبل أن يــتم بنهايــة العقـد القــادم  ويعـين بلــوغ هــذا اهلــدف    
قـة واملـسؤولية مبـا يف ذلـك ثقـة الـسكان يف املؤسـسات                 جمتمع قائم على الث    اختالفاً نوعياً وبناء  

  .االقتصادية احلكومية واخلاصة
حلــراك االجتمــاعي ا كفالــة املــساواة يفووفقــاً هلــذا اهلــدف املعلــن، جيــري العمــل علــى   

ــة لــدعم طبقــات       للموهــوبني مــن ممثلــي مجيــع طبقــات اجملتمــع، وعلــى تنفيــذ سياســة اجتماعي
 الطبقـة الوسـطى الـيت يتـألف         حجم النساء أيضاً، وعلى مضاعفة      السكان الضعيفة، مبا يف ذلك    

جزء كبري منها من األشخاص العاملني يف صنع اقتصاد جديد قـائم علـى املعرفـة والتكنولوجيـا            
  .ويف كفالة تطّور البشرية نفسها

ومن أجل حتسني الرعايـة الطبيـة وحتـسني فـرص الوصـول إليهـا مـن جانـب النـساء يف                        
ثنــاء فتــرة احلمــل والــوالدة، وهتيئــة الظــروف لــوالدة أطفــال أصــحاء وتوســيع الريــف واحلــضر أ

نطــاق التــدابري الوقائيــة وحتــسني متابعــة رعايــة األطفــال يف الــسنة األوىل مــن حيــاهتم وختفــيض  
يف االحتـاد   “ توثيـق الـوالدة   ”معدالت أمراض ووفيات األمهات والُرضع، جيري تنفيذ برنـامج          

  ؛٢٠٠٦الروسي منذ عام 
ثّل الربنامج تدبرياً هاماً للدعم املـايل ملؤسـسات الرعايـة الـصحية احلكوميـة والتابعـة               ومي  

ميكن مـن اجتـذاب مـوارد ماليـة إضـافية إىل منظومـة       ) احلضرية والريفية على السواء  (للبلديات  
  .رعاية التوليد

توثيـق  ”وتستخدم األمـوال الـيت تتلقاهـا مؤسـسات الرعايـة الـصحية يف إطـار برنـامج                     
يف زيادة أجور املوظفني الطبيني الذين يقدمون خدمات املساعدة الطبية للنـساء أثنـاء              “ لوالدةا

ألطفـال يف سـنتهم األوىل، فـضالً عـن شـراء األدويـة              ااحلمل والوالدة وخـدمات متابعـة رعايـة         
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واألجهــزة واألدوات واملعــدات الطبيــة األساســية والبنــود غــري امللموســة واألجهــزة الطبيــة الــيت  
كن أوالً من حتسني نوعية الرعاية الطبية املقدمة وثانيـاً حتـديث مؤسـسات التوليـد يف املنـاطق                   مت

  .الريفية واحلضرية
 املوارد املادية والتقنية ملؤسسات التوليـد مبـا يف        حتّسنتبفضل االعتماد املايل اإلضايف     و  

) أقـسام (ومستـشفيات   وقـد قامـت العيـادات النـسائية         . ذلك املوجودة منـها يف املراكـز الريفيـة        
ــة يف فتــرة احلمــل    ــه  الــوالدة ومراكــز الرعاي ــة ل ــة  والفتــرتني الــسابقة والتالي بــشراء معــدات طبي

جديــدة، ممــا وّســع بدرجــة كــبرية نطــاق قــدرهتا علــى تــشخيص املــضاعفات أثنــاء فتــرة احلمــل 
  .والطلق وعلى تقييم حالة اجلنني

ة للنـساء أثنـاء فتـرة احلمـل وأثنـاء      وباستخدام أموال توثيـق الـوالدات، يـتم شـراء أدويـ           
عمليـــة الطلـــق فـــضالً عـــن شـــراء األدويـــة املرتفعـــة الـــثمن املنقـــذة للحيـــاة والالزمـــة للتـــنفس  

  .املواليد حديثي الوالدةالعناية باالصطناعي و
ــساء        ــة للن ــساعدة الطبي ــة امل ــاح حتــسني نوعي ــاطق    وأت ــا يف املن ــة حــصوهلن عليه إمكاني

 كـان معـدل     ،٢٠٠٥ ويف عـام     . األمهـات بـني سـكان األريـاف        الريفية، ختفيض معدل وفيات   
يزيــد )  مــن املواليــد األحيــاء١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٣١,٤(وفيــات األمهــات بــني ســكان األريــاف 
 كانـت معـدالت وفيـات    ،٢٠٠٨ ويف عـام  . مـرة ١,٤على مثيله بني سكان املنـاطق احلـضرية     

كان املنـــاطق وســـ)  مولـــود حـــي١٠٠ ٠٠٠ لكـــل ٢٠,٨(األمهـــات بـــني ســـكان األريـــاف 
متـساوية تقريبـاً، ممـا يـدل علـى زيـادة فاعليـة              )  مولود حـي   ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢٠,٦(احلضرية  

  .الرعاية الطبية املقّدمة يف املناطق الريفية
ــة املقدمــة يف احلواضــر        ــة الطبي ــة الوصــول إىل الرعاي ــة وإمكاني وألغــراض حتــسني نوعي

مهات اجلدد واألطفال حديثي الـوالدة ومـن   واألرياف إىل احلوامل والنساء يف حالة الطلق واأل  
 r-1734ت النفاسـية، ينــص األمـر رقـم     أجل ختفيض معدالت وفيات األمهات والُرضع والوفيـا  

ــصادر عــن حكومــة االحتــاد الروســي يف    ــتم يف  علــى ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٤ال أن ي
يـة يف فتـرة الـوالدة    لتـوفري للعنا متويل تصميم وتشييد مركـزين احتـاديني        ٢٠١٠-٢٠٠٨الفترة  
 مركـزاً للرعايـة يف   ١٩، باإلضافة إىل املشاركة يف أن ميول من امليزانية االحتادية تشييد     والنفاس

ــات      ــستوى املقاطع ــاس علــى م ــوالدة والنف ــل وال ــرة احلم ــاليم/فت ــات وتزويــدها  /األق اجلمهوري
نـات الـيت يتـألف       مـن الكيا   ٢٢ملعـدات يف    باباملعدات باإلضافة إىل تزويد ثالثـة مراكـز أخـرى           

  .منها االحتاد الروسي
 بليـون روبـل رصـدت يف        ٥,٩ بليون روبـل، منـها       ١٩ هلذه األغراض مبلغ     ُرصدوقد    

  .٢٠٠٩ بليون روبل يف عام ٧,١٦٨ و ٢٠٠٨امليزانية االحتادية يف عام 
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الــوالدة احلمــل و بــدأ عمــل مركــز إقليمــي للعنايــة يف فتــرة ٢٠٠٩ســبتمرب /ويف أيلــول  
، كمـا فتحـت أبواهبـا وحـدة لألطفـال           ٢٠٠٩نـوفمرب   /كالينجراد يف تـشرين الثـاين     يف  والنفاس  

  .يف إركوتسكوالوالدة والنفاس حديثي الوالدة يف املركز اإلقليمي للرعاية يف فترة احلمل 
وقـــد مت إعـــداد وإقـــرار مواصـــفات التـــصميم والتقـــديرات، وجتـــري أعمـــال التـــشييد    

ومن املقرر أن يبـدأ     . ات اليت يتألف منها االحتاد الروسي      من الكيان  ١٩والتركيب يف املوقع يف     
آخـر  مركـز   و٢٠١٠يف عـام  والـوالدة والنفـاس    من مراكز الرعاية يف فتـرة احلمـل    ١٨تشغيل  
  .٢٠١١يف عام 

ــالج    وبفـــضل    ــات العـ ــال تكنولوجيـ ــصائيني وإدخـ ــضافرة ملختلـــف األخـ ــود املتـ اجلهـ
، هتيأت الظروف يف مراكـز العنايـة   والدة والنفاس والوالتشخيص الفّعالة للرعاية يف فترة احلمل   

، املزّودة باألجهزة الطبية احلديثة، لتقدمي جمموعة كاملة مـن           والوالدة والنفاس  يف مرحلة احلمل  
الرعاية الطبية املتخصصة مبا يف ذلك الرعاية يف املستـشفيات واالستـشارات اخلارجيـة      خدمات  

أخـصائيي  ي التخـدير والعنايـة املركّـزة والتوليـد و         والتشخيص على يد أفرقة زائـرة مـن أخـصائي         
  .، مما يؤدي إىل حتسني لنوعية الرعاية الطبية املقدمة.األطفال حديثي الوالدة وإخل

 تـشرين   ٢ الصادر عـن وزارة الـصحــة والتنميـة االجتماعيـة املـؤرخ              808nواألمر رقم     
ــذي متــ  /األول ــوبر ال ــدمي   تأكت ــى إجــراءات تق ــصادقة عل ــه امل ــة  مبوجب ــد يف جمــال الرعاي  التولي

كمـا  إىل زيادة إمكانيـة الوصـول إىل الرعايـة الطبيـة وحتـسني نوعيتـها                يهدف  وأمراض النساء،   
ينظم مراحـل تـوفري الرعايـة الطبيـة وحيـدد املؤشـرات اخلاصـة باملعاجلـة الداخليـة يف مؤسـسات                      

 احلمل أو الـوالدة والفتـرة       ختلف مستوياهتا، مبا يف ذلك احلاالت الطارئة أثناء       مبالعناية الصحية   
وهتدف اإلجراءات املشار إليها إىل حتـسني تنظـيم العنايـة الطبيـة بالنـساء خـالل فتـرة                   . النفاسية

 فضالً عن النساء املصابات بأمراض النساء، مما يضمن لسكان االحتـاد            والنفاساحلمل والوالدة   
  .ميهاالروسي استمرارية ونوعية العناية الطبية يف مجيع مراحل تقد

  
  ٢٨البند   
  .٤انظر البند   
 مـن أجـل   الصكوك القانونية املعياريةيف االحتاد الروسي، وضعت منظومة متكاملة من      

والعناصـــر الرئيـــسية يف منظومـــة القـــوانني الروســـية هـــي  . ضـــمان حقـــوق األقليـــات القوميـــة
ادية اليت تـنص علـى      الحتاد الروسي ودستور االحتاد الروسي والقوانني االحت      لااللتزامات الدولية   

ــة إىل         ــدابري الرامي ــة والت ــصحافة القومي ــة وال ــة ودعــم اللغ ــات القومي ــة األقلي ــى ثقاف احملافظــة عل
  .مكافحة تأجيج النعرات العنصرية والدينية ونشاط العناصر املتطرفة
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ــة     ــة اإلطاري ــه فــإن االتفاقي ــة  وعلي ــة األقليــات القومي تــشكّل جــزءاً مــن املنظومــة   حلماي
وحيـق للمحـاكم     . مباشر أثر من دستور االحتاد الروسي، هلا       ١٥روسيا ووفقاً للمادة    القانونية ل 

مـع مبـادئ   أي حكـم  وإذا اتضح تعارض . الروسية تطبيق أحكام هذه االتفاقية بصورة مباشرة 
 عنـد  عموماً، أو مع اتفاقية دولية لالحتـاد الروسـي، فيجـب             اوقواعد القانون الدويل املعترف هب    

قـرار احملكمـة الدسـتورية    ( احملددة، تطبيق أحكام الصكوك الدوليـة ذات الـصلة      دراسة احلاالت 
 وهلـذا الـسبب، مل ُيعتمـد يف روسـيا     )١٩٩٧يوليـه  / متوز٣املؤرخ ) O-87لالحتاد الروسي رقم   

قانون شامل بشأن مكافحة التمييز هبدف محاية األقليات اإلثنيـة، وال سـيما الشيـشان والغجـر                 
  . األفريقيواألشخاص ذوي األصل

 من دستور االحتاد الروسي الدعاية أو اإلثـارة الـيت حتـض            ٢٩ من املادة    ٢وحيظر البند     
ــة والعــداوة   ــة أو علــى الكراهي ــة  االجتماعي ــة أو الديني ــصرية أو القومي ــة  كمــا العن حتظــر الدعاي

 وهـذا ميثـل واحـداً مـن       . للتفوق على أسـس اجتماعيـة أو عنـصرية أو قوميـة أو دينيـة أو لغويـة                 
  .أهم ضمانات احلقوق املدنية واحلريات من جانب الدولة

 مـن دسـتور االحتـاد الروسـي تكـوين ونـشاط املنظمـات               ١٣ من املادة    ٥وحيظر اجلزء     
 تغــيري املبــادئ األساســية للنظــام ألن يــتم بــالقوةالعامـة الــيت تكــون أهــدافها أو أعماهلــا موّجهــة  

 وتقـويض أمـن الدولـة وتـشكيل وحـدات      الدستوري وانتـهاك سـالمة أراضـي االحتـاد الروسـي      
  .مسلحة وتأجيج الصراع االجتماعي والعنصري والقومي والديين

قـضائية علـى أسـس عامـة للنـساء الالئـي ميـثلن أقليـات والالئـي يقعـن                  الماية  احلوتتاح    
موجهـة  ومل جتـر أي عمليـات حتقّـق         . العنـف املـرتيل    وأ للعنف القائم علـى نـوع اجلـنس          ةضحي

باحترام حقوق النساء ذوات األصـل األجـنيب الالئـي ينـتمني ألقليـات إثنيـة، وذلـك             فيما يتعلق   
 تقوم النيابة العامـة     .ويف الوقت نفسه  . نظراً لعدم وجود أي عالمات تدل على انتهاك القوانني        

عمليــات حتقـق مــن احتـرام حقــوق املـواطنني، مبــن فـيهم املواطنــون مـن الفئــة      ببـصورة منهجيـة   
وبنـاًء علـى نتـائج      .  العمل واحلمايـة الـصحية والـضمان االجتمـاعي واإلسـكان           املشار إليها، يف  

هذه العمليات يتخذ مكتب املّدعي العام تدابري االستجابة الالزمة اليت هتـدف إىل تـصحيح أي                
  .انتهاكات يتم حتديدها ومنع حدوث انتهاكات يف املستقبل

ومنـذ  . ثنيـة كجـرائم كراهيـة     ويف الوقت الراهن تصّنف انتهاكات حقوق األقليات اإل         
 أدرجــت يف القــانون اجلنــائي لالحتــاد الروســي عناصــر تــصنيف إضــافية لعــدد مــن  ٢٠٠٧عــام 

  . للعقوبةاًعناصر اجلرائم يصبح مبوجبها العنصر التمييزي يف اجلرمية ظرفاً خطرياً مشّدد
ــز ومح          ــة مبكافحــة التميي ــسياسات املتعلق ــتور االحتــاد الروســي فــإن ال ــاً لدس ايــة ووفق

ــة هــي   ــات القومي ــة مــن األقلي ــسلطات االحتادي ــتم البــت يف ويف الوقــت نفــسه،  . مــسؤولية ال  ي
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لكيانـات الـيت   لاملسائل املتصلة بتنفيذ هذه السياسات بصورة مشتركة مـع الوكـاالت التنفيذيـة       
كملـها جمموعـة    تعلـى هـذا األسـاس فـإن التـشريعات االحتاديـة             و. يتألف منها االحتـاد الروسـي     

  . على املستوى االحتادياحملددة التشريعات اإلقليمية لتنفيذ الضمانات كبرية من
 الصادرة عن حكومـة     املراسيموإىل جانب اإلطار التشريعي، توجد جمموعة كبرية من           

االحتاد الروسي فيما يتصل باجلوانب العملية لتنفيذ السياسات املتعلقة مبكافحـة التمييـز ومحايـة              
  .األقليات القومية

مبكافحــة التمييــز ومحايــة املتعلقــة احلاليــة يف االحتــاد الروســي  التــشريعات ، فــإنوعليــه  
ــة، تلــيب بــصفة عامــة متطلبــات مبــادئ وقواعــد القــانون الــدويل املعتــرف هبــا       األقليــات القومي

يــرد يف املرفــق اإلحــصائي التركيــب (عمومــاً، فــضالً عــن االلتزامــات الدوليــة لالحتــاد الروســي 
  ).وسي من حيث نوع اجلنساإلثين لالحتاد الر

  
  ٢٩البند   
 ُنقلــت الــسلطات األساســية فيمــا يتعلــق باحلمايــة االجتماعيــة ٢٠٠٥ عــام اعتبـاراً مــن   

  .للسكان إىل األجهزة التنفيذية للكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي
. يةواملــستوى اإلقليمــي هــو حاليــاً اجلهــة الرئيــسية لتنفيــذ الــربامج االجتماعيــة األساســ   

 طبيعـة تـدابري الـدعم       الصالحية ألن حتـدد، بنفـسها،      ،ومتلك سلطات األقاليم، مبوجب القانون    
 تغيريات كبرية يف القواعد الناظمـة وحتديـداً      أن تدخل  و ،االجتماعي لعدد من الفئات السكانية    

  . أو غري ُموّجه يف طابعهاًنطاق الدعم االجتماعي املقدم سواًء كان هذا الدعم موّجه
ــ   ــها االحتــاد الروســي       وت ــألف من ــيت يت ــات ال ــة للكيان ــزة احلكومي شمل ســلطات األجه

ســلطات تــوفري تــدابري الــدعم االجتمــاعي للمــواطنني الطــاعنني يف الــسن، واألســر الــيت لــديها    
أطفال واملواطنني ذوي الدخل املنخفض وغريهـم مـن اجملموعـات الـسكانية الـضعيفة اقتـصادياً                 

ــة للمــواطنني لــسداد      مــنح للمتقــدميباإلضــافة إىل  ــة مــن أجــل دفــع إعانــات مالي يزانيــات احمللي
  . العامةاملنافعتكاليف السكن و

اإلطـار التنظيمـي والقـانوين      مت إرسـاء    لكيانات اليت يتـألف منـها االحتـاد الروسـي           ويف ا   
لتحديـد االجتاهـات األساســية   )  التـدابري والـربامج اإلقليميــة  ِحــزمالقـوانني والقـرارات و  (الـالزم  

  .توفري تدابري حمددة هلذا الدعمودعم االجتماعي للمجموعات السكانية الضعيفة اجتماعياً لل
 ملختلـف فئـات الـسكان ودعـم     دفع مبـالغ نقديـة وبـدالت   وتوّجه املوارد الرئيسية حنو      

األســـر ذات الـــدخل املـــنخفض وتطـــوير شـــبكة مـــن مؤســـسات احلمايـــة االجتماعيـــة لتلبيـــة   
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ت االجتماعيــة، مــع مراعــاة الفــروق العمريــة وأشــكال الــدعم احتياجــات الــسكان مــن اخلــدما
  ).موّجه أو غري موجه(االجتماعي واملبادئ اليت يقوم عليها تقدميه 

ويهدف نظام احلماية االجتماعية إىل دعـم مـستوى املعيـشة ونوعيـة احليـاة للمـواطنني                   
ــة     ــسهم يف أوضــاع اجتماعي ــذين جيــدون أنف ــة باملخــاطر ال ــدع . حمفوف ــدم ال ــاعي ويق م االجتم

غـري تأمينيـة وتقـدمي حتـويالت     استحقاقات تأمينيـة و للسكان عن طريق دفع معاشات تقاعدية و     
  .وتوفري خدمات اجتماعيةغري نقدية 
 الكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسـي سـجالت املـسنني واملعـوقني مـن                يفوحتفظ    

ــ يــسمحمجيــع األعمــار ممــا   الجتمــاعي الــيت هــي التزامــات  العرض التفــصيلي لتــدابري الــدعم ا ب
  .الكياناتتلك باإلنفاق من جانب 

مـن الـدعم    ويف معظم الكيانات اليت يتـألف منـها االحتـاد الروسـي ُتـوفر أنـواع خمتلفـة                     
 واملـدفوعات  املنـافع للمسنني مثل إرجاع جزء من املبـالغ الـيت تـدفع لـسداد تكـاليف الـسكن و                 

 األشخاص واليت متول من اعتمادات امليزانيـة االحتاديـة           لفئات معّينة من   املقررةالنقدية الشهرية   
فيما عـدا   (تذاكر سفر اجتماعية على مجيع أنواع وسائل نقل الركاب يف املدن            بوالسفر اجملاين   

يف خطوط النقل للـضواحي     ) فيما عدا سيارات األجرة   (ويف املركبات العامة    ) سيارات األجرة 
خطوط السكك احلديديـة والنقـل املـائي يف الـضواحي أو            وفيما بني املدن، والسفر اجملاين على       

اسـتخدام  لتكـاليف   هذا النـوع مـن الـسفر والتعـويض النقـدي            على   يف املائة    ٥٠ختفيض بنسبة   
 لنظـام  تعريفـات  يف املائـة مـن قيمـة املبلـغ املـدفوع وخطـة       ٥٠ ما يصل إىل أياهلاتف والراديو   

 علــى وينطــوياهلاتفيــة احملليــة ) املكاملــات(اشــتراكات يتــيح قــدراً غــري حمــدود مــن االتــصاالت  
وحيـدد كـل كيـان      .  يف املائة من مستوى معيَّن لرسوم االشـتراك وهلـم جـرا            ٥٠ختفيض بنسبة   

  .، بصورة مستقلة، نوع ونطاق الدعم االجتماعيمن الكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي
قــوانني االحتــاد الروســي وقــوانني   للنــساء املعّوقــات وفقــاً ل الطبيــةويــتم تــوفري الرعايــة    

من برنامج الضمانات احلكومية الـيت       الكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي باعتبارها جزءاً       
الـيت حتـدد أنـواع الرعايـة الطبيـة          و االحتاد الروسـي بالرعايـة الطبيـة اجملانيـة           تكفل تزويد مواطين  

التعريفـات  اظمة لإلنفاق املايل وإجراء حتديـد   والقواعد الناظمة لنطاق هذه الرعاية والقواعد الن      
  . الطبية اليت تقدم باجملاناخلاصة بالرعاية

الـيت ترصـد    مـوال   األومتّول الرعاية الطبية من أموال التأمني الطيب اإللزامي، فضالً عـن              
  . يف االحتاد الروسياتامليزانية على مجيع مستويات نظام امليزانييف 
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للمرضـى  الرعاية الصحية األساسية    صودة يف ميزانيات البلديات     من األموال املر  وتوفّر    
العيادات اخلارجية والعيادات الداخلية للمرضى ومنظمات املستشفيات مبا يف ذلـك الرعايـة            يف  

  .املقدمة للنساء خالل فترة احلمل وأثناء الوضع وبعده
يــة لالحتــاد  الــصادر عــن وزارة الــصحة والتنميــة االجتماع808n األمــر رقــم حــددوقــد   

تقدمي الرعاية يف جمـال التوليـد وأمـراض         ل إجراءات   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢الروسي يف   
النساء تنص على تقدمي الرعاية الطبيـة والـسيكولوجية واالجتماعيـة للمعّوقـات وبـصفة خاصـة                 

  .فيما يتعلق بالتأثري على السلوك اإلجنايب
 سنة للفـرص املتـساوية، نـص        ٢٠٠٩لعام  وعلى سبيل املثال، ومبناسبة إعالن موسكو         

 علــى ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٧ الــصادر عــن اإلدارة الــصحية يف موســكو يف  ٣٤٩األمــر رقــم 
زيادة إمكانية وصول النساء املعّوقات إىل الرعايـة يف جمـال التوليـد وأمـراض النـساء كمـا نـص                     

ــائي الداخلــ       ــد والعــالج الطــيب والوق ــق التولي ــوفري مراف ــى ت ــصفة خاصــة عل ــع  ب ــها م ة يف واليت
ــة    التوليــد ة الكــشف علــى النــساء املتحركــة القاعــدة وأســر  يكراســ(اســتخدام املعــدات الطبي

الــيت تلــيب احتياجــات املعّوقــات والنــساء الالئــي يعــانني مــن عاهــات يف اجلهــاز   ) املتحولــة وإخل
  . اهليكليضليالع

س الــيت حتــددها وتنفّـذ اخلــدمات االجتماعيــة للمعــوقني وفقــاً لإلجــراءات وعلــى األســ   
ــاد الروســـي مبـــشاركة املنظمـــات      ــها االحتـ ــألف منـ ــة يف الكيانـــات الـــيت يتـ ــزة احلكوميـ األجهـ

  .ملعوقنياو العامة
األجهــزة التنفيذيــة للكيانــات الــيت يتــألف منــها االحتــاد الروســي عاكفــة حاليــاً علــى   و  

 إىل  املـصّنعة  تـشمل توصـيل املـواد البقاليـة والـسلع            ،إنشاء خدمات اجتماعية خاصـة للمعـوقني      
 اإلعاقة الـيت تؤهلـهم للحـصول علـى     بشروطملعّوقني، كما أهنا عاكفة على إقرار قائمة   ا منازل

  .دميةاخلتسهيالت ال
وحيصل املعّوقون الذين حيتاجون إىل مساعدة ورعاية خارجيتني على اخلـدمات الطبيـة        

  .املخصصة إلقامة املعوقنييف املؤسسات إما يف املنازل أو 
هـو  تنظيم تقدمي اخلدمات االجتماعية للمعّوقني معيـار قـومي لالحتـاد الروسـي              كم  حيو  
تقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة  :اخلدمــة االجتماعيــة للــسكان GOST R 53059-2008”: املعيــار

 ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١الـذي دخـل حيِّـز النفـاذ يف           وقد ُوِضع هـذا املعيـار     . “للمعوقني
  .الصادر عن الوكالة االحتادية للتنظيم التقين واملقاييس واملوازين st-436مبوجب األمر رقم 
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ويــشمل املعيــار املــذكور اخلــدمات االجتماعيــة الــيت تقــدمها إىل املعــّوقني، مبــن فــيهم      
األطفــال املعّوقــون املؤســسات احلكوميــة للخدمــة االجتماعيــة ومؤســسات اخلدمــة االجتماعيــة 

 عن املواطنني العاملني يف نـشاط مـشاريع العمـل احلـر       ذات األشكال األخرى من امللكية فضالً     
  .يف ميدان اخلدمات االجتماعية وال يشكّلون أشخاصاً قانونيني

ــة وأجهــزة اهلــاتف اخلاصــة          ــصاالت الالزم ــة االت ــّوقني بوســائل خدم ــد املع ــتم تزوي وي
اتفيـة  ومكاتـب احملادثـات اهل    ) يف ذلك أجهزة املشتركني الـذين يعـانون مـن ضـعف الـسمع              مبا(

ــة والتــسهيالت اخلاصــة ملــن يعــانون مــن     . العامــة ــزّودون أيــضاً باملعــدات املرتلي  ضــعفوهــم ُي
ــصر ــاعي    وأ البـ ــدماج االجتمـ ــها االنـ ــيت يتطلبـ ــسمع الـ ــدات    . الـ ــة للمعـ ــصيانة التقنيـ ــتم الـ وتـ
إلعادة تأهيل املعـوقني وإصـالحها علـى أسـاس األولويـة مـع اإلعفـاء مـن الـدفع                     الالزمة التقنية

  .ار خمفّضةبأسع أو
ــّوقني       ــة للمع ــوفري االحتياجــات املادي ــشمل ت ــالغ وي ــع مب ــة ملختلــف األســباب   دف  نقدي

املعاشات التقاعدية والبدالت وأقـساط التـأمني يف احلـاالت الـيت يـتم فيهـا التـأمني ضـد خطـر                      (
مبـالغ ثابتـة    و.)  عن الضرر الذي يلحـق بالـصحة وإخل        املبالغ اليت تدفع تعويضاً   تدهور الصحة و  

 عجز الشخص املعّوق عن العمل، فـضالً        حسب درجة حيددها القانون االحتادي    و ع شهرياً تدف
  . تشريع االحتاد الروسييقررهاعن التعويض يف احلاالت اليت 

الدعم االجتماعي للمعّوقني خـالل     ”معنونوجيري حالياً تنفيذ برنامج احتادي موّجه و        
 بليـون روبـل آتيـة       ٢,٥روبل منها    بليون   ٤,٢ رصدت له أكثر من      ،“٢٠١٠-٢٠٠٦الفترة  

 مـن   ١٦٠ ٠٠٠ومن شـأن تنفيـذ هـذا الربنـامج أن يكفـل عـودة حـوايل                 . من امليزانية االحتادية  
 وجيري تنفيـذ    . مليون من املعّوقني   ٢,٢املعّوقني إىل العمل وإعادة التأهيل اجلزئية ملا يقرب من          
  .يبرامج مماثلة يف الكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروس

  
  ٣٠البند   
 املـؤرخ  ١-٤٥٢٨ القـانون االحتـادي رقـم       ،وضع الالجئني مبن فـيهم الالجئـات       ينظم  

  .“الالجئني” بشأن ١٩٩٣فرباير / شباط١٩
وحيــدد القــانون املــذكور أســس وإجــراءات االعتــراف بالرعايــا األجانــب واألشــخاص   

 الروســي، كمــا حيــدد  عــدميي اجلنــسية كالجــئني أو مــنحهم اللجــوء املؤقــت يف إقلــيم االحتــاد   
الضمانات االقتصادية واالجتماعية والقانونية حلماية حقوق األشخاص املعترف هبـم كالجـئني          

صاحلهم املـشروعة، ويفـرض علـيهم التزامـات وفقـاً      ملـ حـصلوا علـى اللجـوء املؤقـت و       الذين  أو  
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اهــدات  ومبــادئ وقواعــد القــانون الــدويل املعتــرف هبــا عمومــاً واملع  يلدســتور االحتــاد الروســ 
  .الدولية لالحتاد الروسي

ــساء عا   و   ــن ن ــة م ــات املقدم ــات زالطلب ــدميي    (ب ــب واألشــخاص ع ــا األجان ــن الرعاي م
وبوجـه عـام، تـصل النـساء        . للحصول علـى اللجـوء يف االحتـاد الروسـي نـادرة للغايـة             ) اجلنسية

األقــارب الــذكور الــذين هــم، كقاعــدة،  آخــرين مــن كجــزء مــن األســر يف صــحبة الــزوج أو  
  .دمون الرئيسيون لطلبات احلصول على اللجوءاملق

وال يــنص هــذا القــانون علــى أي إجــراء خــاص لالعتــراف بالنــساء الطالبــات للجــوء      
ورغم ذلك فإن سلطات اهلجرة يف روسيا تعمل على حتديد الشروط الالزمـة الـيت              . كالجئات

  .تسمح بتنفيذ إجراءات تضع يف االعتبار نوع جنس مقدمي الطلبات
هـذا إىل جمموعـة كـبرية مـن األسـباب اخلطـرية الـيت جتعـل املـرأة غـري راغبـة يف             ويرجع    

سرد الظروف اليت دفعتـها إىل تقـدمي طلـب اللجـوء، ألن الوضـع الـسياسي الـداخلي املعقـد يف                      
ويف ضـوء الوضـع      .بلدها ليس هو دائماً السبب الوحيد الذي يضطر املـرأة إىل مغـادرة وطنـها              

علـى النـساء    ذه الظروف يف كـثري مـن األحيـان االعتـداءات اجلنـسية              السائد يف البلد، تشمل ه    
 بــصدمة هن وغــري ذلــك مــن األفعــال املماثلــة الــيت تــصيب  هن وانتــهاك حقــوقمعاملتــهنوإســاءة 

  .سيكولوجية عنيفة
ــساء      ــإن الن ــسبب ف ــساء  يف بعــض احلــاالت  وهلــذا ال ــصفة خاصــة الن ــداتوب  أو الوحي

مبـا يف ذلـك   (ع حيتجن يف بعض احلـاالت إىل دعـم خـاص            احلوامل أو الالئي لديهن أطفال ُرض     
املساعدة السيكولوجية أو الطبية وتـوفري مكـان ليلعـب فيـه األطفـال وأمـاكن للرضـاعة الثدييـة                

  ).والعناية باألطفال
يبــت فيــه علــى وحيثمــا أمكــن، فــإن إجــراء االعتــراف مبثــل هــؤالء النــسوة كالجئــات   

الـذي يقـوم بـإجراء      وظـف   املراء مبـنحن احلـق يف اختيـار         ويف مجيع مراحل اإلج   . األولويةسبيل  
  . موظفاتجتريها بصفة عامةفإن هذه املقابالت لذلك ترجم، واملاملقابلة و
وتكفل السّرية الكاملة للمعلومات اليت تديل هبا املرأة، مبـا يف ذلـك املعلومـات املتعلقـة                   

  .فحات االستبيانروعي نوع اجلنس يف تصميم صوقد . بأفراد آخرين من عائلتها
ملــرأة طالبــة اللجــوء، يــوىل اهتمــام خــاص لوجــود اوعنــد مجــع وحتليــل املعلومــات عــن   

  .العوامل اليت من شأهنا أن تؤّدي إىل اضطهاد متصل بنوع اجلنس
والنــساء الالئــي يعتــرف هبــن كالجئــات يف إقلــيم االحتــاد الروســي يتمــتعن بــاحلقوق       

  .شأن الالجئني بدون أي قيوداملنصوص عليها يف القانون االحتادي ب
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وتصدر هلن شهادة جلـوء تعتـرب وثيقـة حتديـد هويـة يف إقلـيم االحتـاد الروسـي وتـشكّل                   
  .أساساً لتسجيل مكان اإلقامة خالل فترة االعتراف هبن كالجئات

 ويـسمح هلـا مبعاجلـة مـشاكلها         يةوهذا يعطي املرأة قـدراً أكـرب مـن احلمايـة واالسـتقالل              
  . زوجها أو أفراد األسرة اآلخرين الذين دخلت معهم االحتاد الروسيبصورة مستقلة عن

 علـى ولالجئات احلـق يف احلـصول، علـى قـدم املـساواة مـع مـواطين االحتـاد الروسـي،                       
العناية الطبية والدوائيـة واحلـصول علـى مـساعدة فيمـا يتعلـق بالتـدريب املهـين أو التوظيـف أو                      

 احلمايـة االجتماعيـة مبـا يف ذلـك الـضمان االجتمـاعي              العمالة أو نشاط العمل احلـر فـضالً عـن         
  .وفقاً لقوانني االحتاد الروسي

ر احلـضانة  وكما حيق لالجئات احلصول على مساعدة يف إجيـاد أمـاكن ألطفـاهلن يف د                
ورياض األطفال ومؤسسات التعليم العام والتعليم املهـين االبتـدائي التابعـة للدولـة أو البلـديات               

  .ىل مؤسسات التعليم املهين الثانوي والعايلفضال عن نقلهم إ
وجيـوز للنـساء املعَتــرف هبـن كالجئــات، مبوجـب قـانون االحتــاد الروسـي واملعاهــدات         

الدوليــة لالحتــاد الروســي، أن يتقــدمن بطلبــات ملــنحهن حــق اإلقامــة الدائمــة يف إقلــيم االحتــاد    
  .الروسي أو للحصول على جنسية االحتاد الروسي

 يف حريــة احلركــة واختيــار مكــان الــسكن واإلقامــة يف إقلــيم االحتــاد  وحــق الالجئــات  
، فيمــا عــدا احلــاالت املنــصوص عليهــا يف تــشريعات االحتــاد   ال خيــضع ألي تقييــداتالروســي 

  .الروسي املتعلقة بالرعايا األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية
زامــات فيمــا يتعلــق ويف إطـار املعاهــدات الدوليــة أخــذ االحتــاد الروسـي علــى عاتقــه الت    

 علــى االتفاقيــة الدوليــة ملناهــضة التعــذيب وغــريه مــن   ،حبمايــة حقــوق اإلنــسان بتوقيعــه، مــثالً 
ة الـيت يلتـزم مبقتـضاها بعـدم طـرد أو        نـ ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهي         

ذا الــشخص إعــادة أو تــسليم أي شــخص إىل دولــة أخــرى تتــوفر أســس قويــة لالعتقــاد بــأن هــ
  . فيهايواجه خطر التعّرض للتعذيب

ــذين ال توجــد أســس   مــنح ويف هــذا الــصدد، جيــوز يف بعــض احلــاالت      األشــخاص ال
  .قتاً يف إقليم االحتاد الروسيؤلالعتراف هبم كالجئني، جلوًء م

 النــساء الالئــي ن فــيهنوميــنح اللجــوء املؤقــت، يف املقــام األول، للنــساء العازبــات، مبــ   
وغالباً ما يشكّل الوضع اخلطـري الناشـئ عـن نزاعـات            . ل قُّصر حيتاجون إىل الرعاية    لديهن أطفا 

الـيت يـتعني    ومسلحة أو انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف الدولة الالئي هـن مـن مواطنيهـا                
  .إليها، أسساً كافية ملنحهن اللجوء املؤقتعليهن الرجوع 
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 ،قامـة املؤقتـة يف إقلـيم االحتـاد الروسـي          ومبا أن اللجوء املؤقت هو يف األسـاس إذن باإل           
فــإن قــانون الالجــئني االحتــادي ال يــنص علــى أي أفــضليات ملموســة فيمــا يتعلــق بالرعايــا          

  .األجانب الذين حيصلون عليه
ــاً أن          ــي ُيمــنحن جلــوءاً مؤقت ــساء الالئ ــشريعات االحتــاد الروســي، حيــق للن ومبوجــب ت

اء مؤقـت لطـاليب اللجـوء وباسـتخدام املنـافع العامـة            يتوقعن أن ُيسمح هلن باإلقامة يف مركز إيو       
وجيوز أن تقدم هلن مـساعدة يف اإلحلـاق   . اجملاينبدون مقابل واحلصول على الغذاء   املتوفرة فيه   

  .بالتدريب املهين يف مركز اإليواء املؤقت أو يف إجياد وظائف هلن
 ويف  .الحتـاد الروسـي   كما حيق هلن احلصول على رعاية طبية ودوائية وفقاً لتشريعات ا            

  .الوقت نفسه، تقدم هلن الرعاية الطبية يف حالة الطوارئ باجملان
وُيمنح اللجوء املؤقت ملدة سنة واحدة قابلة للتمديد لكل سنة بعد ذلك إذا مـا ظلّـت                   

  .باقية األسباب والظروف اليت شكلت أساساً ملنح اللجوء املؤقت
 الظــروف أو حــصول الــشخص علــى ويــسقط اللجــوء املؤقــت يف حــاالت زوال هــذه  

مغادرة االحتاد الروسـي  أو حق اإلقامة الدائمة يف االحتاد الروسي أو اكتساب اجلنسية الروسية           
  .إىل مكان إقامة يف اخلارج

ملــن   قــدم تعلــى أن  “ اهلجــرة االضــطرارية  ”ويــنص قــانون االحتــاد الروســي بــشأن       
هتم يف االحتـاد الروسـي، املـساعدة    حيـا ترتيـب أمـور    يف   ، للهجرة، كدعم مـن الدولـة      نيضطرو

قطعـة  ) حيـازة (يف االلتحاق بالتعاونيات السكنية ويف بناء منازل خاصـة مبـا يف ذلـك ختـصيص                 
الـسكن،  ) شـراء ( ألغـراض تـشييد   علـى إعانـات ال تـسدد   رض واحلصول على مواد البنـاء و      األ

شييد املـساكن وإنـشاء    السكنية يف أراضي االحتاد الروسـي ويف تـ     اجملمعاتواملساعدة يف تنظيم    
  . هندسي واجتماعي وخلق وظائف يف مواقع اجملمعات السكنية وإخليهيكل أساس

الـذين هـم يف     ) وكـذلك املـسّنون أو املعّوقـون      (والنساء العازبات اجملربات على اهلجرة        
أمـــاكن يف مؤســـسات احلمايـــة    حاجـــة إىل رعايـــة دائمـــة، مينحـــون علـــى ســـبيل األولويـــة      

  .نللسكا االجتماعية
مكـان   يف حريـة احلركـة واختيـار         ، اضـطرارياً  ،وال تفرض أي قيود علـى حـق املهـاجر           

  .السكن واإلقامة يف إقليم االحتاد الروسي
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  ١املرفق 
    البيانات اإلحصائية اٍألساسية    
  السكان
  ١اجلدول 

  السكان حسب العمر ونوع اجلنس
    )*يف بداية السنة؛ باآلالف(

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  

 ٧٦ ٢٦٣ ٦٥ ٦٤١ ٧٦ ٢٩٢ ٦٥ ٧١٧ ٧٦ ٣٧٢ ٦٥ ٨٤٩ ٧٦ ٥٩٠ ٦٦ ١٦٤ ٧٦ ٨٧١ ٦٦ ٦٠٣  جمموع السكان
                      :منهم

 ٤٣ ٥١٧ ٤٥ ٧٤٩  ٤٣ ٨٢٣  ٤٥ ٩٢٩  ٤٤ ١١٥  ٤٦ ٠٣٧  ٤٤ ٢٧٢  ٤٦ ٠٥٦  ٤٤ ٣٧٣  ٤٥ ٨٤٥  )**(يف سن العمل
 ٢١ ٧٥١  ٨ ٣٤٦  ٢١ ٤٩٣  ٨ ٢٦٧  ٢١ ١٦٩  ٨ ١٨٢  ٢٠ ٩٣٤  ٨ ١٧٥  ٢٠ ٧٣١  ٨ ٤٣٠  )***(فوق سن العمل

 ٥٦ ٢٤٥ ٤٧ ٤٤٥ ٥٦ ٢٥٥ ٤٧ ٥١٨ ٥٦ ٢١٩ ٤٧ ٥٥٩ ٥٦ ٣٣٠ ٤٧ ٧٧٥ ٥٦ ٥٦٩ ٤٨ ١٥٠  سكان احلضر
                      :منهم

 ٣٢ ٧٣٧ ٣٣ ٥٢٠  ٣٣ ٠١٩  ٣٣ ٧١٤  ٣٣ ٢٦١  ٣٣ ٨٢٣  ٣٣ ٤٤٣  ٣٣ ٩٠٦  ٣٣ ٦٤٣  ٣٣ ٨٧٥  )**(يف سن العمل
 ١٥ ٩٣٦  ٥ ٩٦٠  ١٥ ٦٩٥  ٥ ٨٧٥  ١٥ ٣٧٣  ٥ ٧٦٨  ١٥ ١٢٢  ٥ ٧١٩  ١٤ ٩١٠  ٥ ٨٦٦  )***(فوق سن العمل

 ٢٠ ٠١٨ ١٨ ١٩٦ ٢٠ ٠٣٧ ١٨ ١٩٩ ٢٠ ١٥٣ ١٨ ٢٩٠ ٢٠ ٢٦٠ ١٨ ٣٨٩ ٢٠ ٣٠٢ ١٨ ٤٥٣  سكان الريف
                      :منهم

 ١٠ ٧٨٠ ١٢ ٢٢٩  ١٠ ٨٠٤  ١٢ ٢١٥  ١٠ ٨٥٤  ١٢ ٢١٤  ١٠ ٨٢٩  ١٢ ١٥٠  ١٠ ٧٣٠  ١١ ٩٧٠  )**(يف سن العمل
  ٥ ٨١٥  ٢ ٣٨٦  ٥ ٧٩٨  ٢ ٣٩٢  ٥ ٧٩٦  ٢ ٤١٤  ٥ ٨١٢  ٢ ٤٥٦  ٥ ٨٢١  ٢ ٥٦٤  )***(فوق سن العمل

  
  يف بعض احلاالت يعزى الفرق بني جمموع املفردات وحاصل مجعها إىل تقريب الكسور  )*(  
  . سنة٥٤ و ١٦  سنة، والنساء الالئي تتراوح أعمارهن بني٥٩ و ١٦الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني   )**(  
  . فأكثر٥٥ فأكثر والنساء يف سن ٦٠الرجال يف سن   )**(  
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  ٢اجلدول 
  السكان حسب العمر ونوع اجلنس

  )كنسبة مئوية من اجملموع(

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  جمموع السكان
            :منهم

 ٥٧,١ ٦٩,٧ ٥٧,٤ ٦٩,٩ ٥٧,٨ ٦٩,٩ ٥٧,٨ ٦٩,٦ ٥٧,٧ ٦٨,٨  )**(يف سن العمل
 ٢٨,٥ ١٢,٧ ٢٨,٢ ١٢,٦ ٢٧,٧ ١٢,٤ ٢٧,٣ ١٢,٤ ٢٧,٠ ١٢,٧  )***(فوق سن العمل

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  سكان احلضر
            :منهم

 ٥٨,٢ ٧٠,٦ ٥٨,٧ ٧٠,٩ ٥٩,٢ ٧١,١ ٥٩,٤ ٧١,٠ ٥٩,٥ ٧٠,٣  )**(يف سن العمل
 ٢٨,٣ ١٢,٦ ٢٧,٩ ١٢,٤ ٢٧,٣ ١٢,١ ٢٦,٨ ١٢,٠ ٢٦,٣ ١٢,٢  )***(فوق سن العمل

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  سكان الريف
            :منهم

 ٥٣,٩ ٦٧,٢ ٥٣,٩ ٦٧,١ ٥٣,٨ ٦٦,٨ ٥٣,٤ ٦٦,١ ٥٢,٨ ٦٤,٩  )**(يف سن العمل
 ٢٩,٠ ١٣,١ ٢٨,٩ ١٣,٢ ٢٨,٨ ١٣,٢ ٢٨,٧ ١٣,٣ ٢٨,٧ ١٣,٩  )***(فوق سن العمل

  
  . سنة٥٤ و ١٦ سنة، والنساء الالئي تتراوح أعمارهن بني ٥٩ و ١٦الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني   )*(  
  . سنة فأكثر٥٥ سنة فأكثر، والنساء الالئي تبلغ أعمارهن ٦٠الرجال الذين تبلغ أعمارهم   )**(  
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  ٣اجلدول 
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١داد النساء والرجال وتوزيعهم العمري يف أع

  نسب النساء والرجال من جمموع السكان
  )نسمة (١٤١ ٩٠٤ ٠٠٠جمموع السكان 

   نسمة٦٥ ٦٤١ ٠٠٠الرجال    نسمة٧٦ ٢٦٣ ٠٠٠: النساء
  العمر بالسنوات
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  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١التوزيع العمري للنساء والرجال يف     
  )نسبة مئوية(  

 الرجال النساء العمر بالسنوات
٢,٨ ٢,٦ ٤-٠ 
٢,٤ ٢,٣ ٩-٥ 

٢,٤ ٢,٣ ١٤-١٠ 
٣,٣ ٣,٢ ١٩-١٥ 
٤,٥ ٤,٤ ٢٤-٢٠ 
٤,٢ ٤,٢ ٢٩-٢٥ 
٣,٧ ٣,٨ ٣٤-٣٠ 
٣,٤ ٣,٥ ٣٩-٣٥ 
٣,٢ ٣,٤ ٤٤-٤٠ 
٣,٩ ٤,٤ ٤٩-٤٥ 
٣,٦ ٤,٣ ٥٤-٥٠ 
٢,٩ ٣,٨ ٥٩-٥٥ 
١,٧ ٢,٤ ٦٤-٦٠ 
١,٤ ٢,٤ ٦٩-٦٥ 
١,٤ ٢,٧ ٧٤-٧٠ 
٠,٨ ١,٩ ٧٩-٧٥ 
٠,٥ ١,٤ ٨٤-٨٠ 
٠,١ ٠,٥ ٨٩-٨٥ 
٠,٠ ٠,١ ٩٤-٩٠ 
٠,٠ ٠,٠ ٩٩-٩٥ 

   ٠,٠ ٠,٠  سنة فأكثر١٠٠
  ٤اجلدول     
   الطبيعيةحركتهاأعداد السكان وتغّيرات     
    )باآلالف(    

  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  السنة  الوفيات  املواليد  )١(عدد السكان
٧٦٢  ٨٢١  ١ ١١١  ١ ٠٥٠  ٦٨ ٧١٤  ٧٨ ٣٠٨ ١٩٨٩  
١ ٢٥٠  ١ ٠٨٢ ٧٢٠  ٦٧٧  ٦٧ ٦٠٥  ٧٧ ٥٦٢ ٢٠٠٢  
١ ٢٧٣  ١ ٠٩٣ ٧٦١  ٧١٦  ٦٧ ٤٩١  ٧٧ ٤٧٣ ٢٠٠٣  
١ ٢٤٠  ١ ٠٥٥ ٧٧٣ ٧٣٠  ٦٧ ٠٢٤  ٧٧ ١٤٤ ٢٠٠٤  
١ ٢٤٥  ١ ٠٥٩ ٧٥٠ ٧٠٨  ٦٦ ٦٠٣  ٧٦ ٨٧١ ٢٠٠٥  
١ ١٤٩  ١ ٠١٨ ٧٦١ ٧١٩  ٦٦ ١٦٤  ٧٦ ٥٩٠ ٢٠٠٦  
١ ٠٩٦  ٩٨٥ ٨٢٩ ٧٨١  ٦٥ ٨٤٩  ٧٦ ٣٧٢ ٢٠٠٧  
١ ٠٩١  ٩٨٥ ٨٨١ ٨٣٣  ٦٥ ٧١٧  ٧٦ ٢٩٢ ٢٠٠٨  
٦٥ ٦٤١  ٧٦ ٢٦٣ ٢٠٠٩            
 مــن التعــداد الــذي أُجــري    ١٩٨٩الــواردة يف هــذا اجلــدول واجلــداول التاليــة مــستمدة فيمــا خيــص عــام         البيانــات   )١(  

ــام  /كـــانون الثـــاين ١٢ يف ــا خيـــص عـ ــاير، وفيمـ  .أكتـــوبر/ تـــشرين األول٩ التعـــداد الـــذي أجـــرى يف  مـــن ٢٠٠٢ينـ
  .كل سنةيناير من /كانون الثاينخيص األعوام التالية فهي مستمدة من تقديرات السكان يف أول  فيما أما
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  ٥اجلدول 
  مؤشرات حركة السكان الطبيعية

  نوفمرب/ تشرين الثاين‐ يناير /كانون الثاين  
ــراض  لألغـــــــــــــــ

  املرجعية
  )١ ( من السكان١ ٠٠٠لكل    باآلالف

  ٢٠٠٨   ٢٠٠٩  
  (+)الزيادة 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ )‐(النقصان 

ــام   ٢٠٠٩عــــــــ
 مئويــــة كنــــسبة
  ٢٠٠٨من عام 

ــل   ١ ٠٠٠لكــــــ
من الـسكان لعـام     

   ككل٢٠٠٨

  ١٢,١  ١٠٢,٥  ١٢,١  ١٢,٤  ٤٣,٤+  ١ ٥٦٦,٩  ١ ٦١٠,٣  املواليد
  ١٤,٦  ٩٥,٩  ١٤,٧  ١٤,١  ٦٩,٦-  ١ ٩٠٤,٢  ١ ٨٣٤,٦  الوفيات

ــل    ــذين تقـ ــال الـ ــن يف ذلـــك األطفـ مبـ
  ٨,٥٢  ٩٣,١  ٨,٧٢  ٨,١٢  ٠,٣-  ١٣,٢  ١٢,٩  أعمارهم عن سنة واحدة

  ٢,٥-  ٦٥,٤  ٢,٦-  ١,٧-    ٣٣٧,٣-  ٢٢٤,٣-  االخنفاض الطبيعي
  ٨,٣  ١٠١,٢  ٨,٥  ٨,٦  ١٤,٨+  ١ ١٠٢,٣  ١ ١١٧,١  الزجيات

  ٥,٠  ١٠٠,٠  ٤,٩  ٤,٩  ٥,٢-  ٦٤٢,١  ٦٣٦,٩  حاالت الطالق
  

  .هنا ويف اجلداول التالية يف هذا القسم، ُتعرض املؤشرات املستمدة من التقارير التشغيلية الشهرية بعد حتويلها إىل معدالت سنوية  )١(  
  . من املواليد١ ٠٠٠لكل   )٢(  

  
  ٦اجلدول     
   ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١توزيع النساء والرجال إىل جمموعات عمرية رئيسية يف     
    )نسب مئوية(    

 سكان الريف سكان احلضر 
 رجال نساء رجال نساء 

 ١٩,٧ ١٧,١ ١٦,٨ ١٣,٥ حتت سن العمل
 ١٦تتــراوح أعمــار النــساء بــني (يف ســن العمــل 

 ١٦الرجـــــــال بـــــــني  ســـــــنة وأعمـــــــار ٥٤ و
 ٦٧,٢ ٥٣,٩ ٧٠,٦ ٥٨,٢ )سنة ٥٩ و

 ١٣,١ ٢٩ ١٢,٦ ٢٨,٣ فوق سن العمل
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  ٧اجلدول     
    معدالت املواليد ومعدالت الوفيات ومعدالت النمو الطبيعي للسكان    

 لكل ألف نسمة
 النمو الطبيعي الوفيات املواليد السنة

٦,٦- ١٥,٣ ٨,٧ ٢٠٠٠ 
٦,٦- ١٥,٦ ٩,٠ ٢٠٠١ 
٦,٥- ١٦,٢ ٩,٧  ٢٠٠٢ 
٦,٢- ١٦,٤ ١٠,٢ ٢٠٠٣ 
٥,٦- ١٦,٠ ١٠,٤ ٢٠٠٤ 
٥,٩- ١٦,١ ١٠,٢ ٢٠٠٥ 
٤,٨- ١٥,٢ ١٠,٤ ٢٠٠٦ 
٣,٣- ١٤,٦ ١١,٣ ٢٠٠٧ 
٢,٥- ١٤,٦ ١٢,١ ٢٠٠٨    

  ٨اجلدول   
  معدالت اخلصوبة الكلية  
    )متوسط عدد األطفال الذين ميكن أن تنجبهم املرأة خالل فترة حياهتا(  

 سكان الريف سكان احلضر نجمموع السكا السنة
١,٥٥٤ ١,٠٨٩ ١,١٩٥ ٢٠٠٠ 
١,٥٦٤ ١,١٢٤ ١,٢٢٣ ٢٠٠١ 
١,٦٣٣ ١,١٨٩ ١,٢٨٦ ٢٠٠٢ 
١,٦٦٦ ١,٢٢٣ ١,٣١٩ ٢٠٠٣ 
١,٦٦٥ ١,٢٤٧ ١,٣٤٠ ٢٠٠٤ 
١,٥٨٩ ١,١٩٧ ١,٢٨٧ ٢٠٠٥ 
١,٦١١ ١,١٩٩ ١,٢٩٦ ٢٠٠٦ 
١,٧٩٨ ١,٢٨٣ ١,٤٠٦ ٢٠٠٧ 
١,٨٩٤ ١,٣٦٦ ١,٤٩٤ ٢٠٠٨   
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  ٩اجلدول     
    )عدد املتوفيات نتيجة ملضاعفات أثناء احلمل والوالدة والنفاس(وفيات األمهات     

  من املواليد األحياء١٠٠ ٠٠٠لكل  اجملموع السنة
٣٩,٧ ٥٠٣ ٢٠٠٠ 
٣٦,٥ ٤٧٩ ٢٠٠١ 
٣٣,٦ ٤٦٩ ٢٠٠٢ 
٣١,٩ ٤٦٣ ٢٠٠٣ 
٢٣,٤ ٣٥٢ ٢٠٠٤ 
٢٥,٤ ٣٧٠ ٢٠٠٥ 
٢٣,٨ ٣٥٢ ٢٠٠٦ 
٢٢,٠ ٣٥٤ ٢٠٠٧ 
٢٠,٧ ٣٥٤ ٢٠٠٨   

  ١٠اجلدول     
    د السنواتاعدالعمر املتوقع عند امليالد أ    

 رجال نساء السنة جمموع السكان
٥٩,٩ ٧٢,٤ ١٩٩٩ 
٥٩,٠ ٧٢,٣ ٢٠٠٠ 
٥٨,٩ ٧٢,٢ ٢٠٠١ 
٥٨,٧ ٧١,٩ ٢٠٠٢ 
٥٨,٦ ٧١,٨ ٢٠٠٣ 
٥٨,٩ ٧٢,٣ ٢٠٠٤ 
٥٨,٩ ٧٢,٤ ٢٠٠٥ 
٦٠,٦ ٧٣,١ ٢٠٠٦ 
٦١,٤ ٧٣,٩ ٢٠٠٧ 
٦١,٨ ٧٤,٢ ٢٠٠٨ 
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  ١٠ الشكل
  )باآلالف(أعداد املواليد والوفيات 
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         January   February     March         April         May          June          July       August   September  October   November 

    Births          Deaths الوفيات 

  /كانون الثاين  فرباير / شباطمارس /أبريل   آذار/نيسان مايو/ أياريونيه/ حزيران يوليه/ متوز أغسطس/    آب/لولأي/ تشرين األول/    الثاينتشرين   
                 يناير            نوفمرب             أكتوبر        سبتمرب

  املواليد
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  ١١اجلدول 
    توزيع الوفيات حسب سبب الوفاة

 لألغراض املرجعية   نوفمرب/ تشرين الثاين‐ يناير /كانون الثاين  

   باآلالف
   نـسمة  ١٠٠ ٠٠٠كل  

   من السكان

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  (+)الزيادة 

  )‐(النقصان 

ــسبة ٢٠٠٩  كنـ
مئويــــــــة مــــــــن 
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  جمموع الوفيات

 كنـــسبة ٢٠٠٩
ــن  ــة م ــام  مئوي ع
٢٠٠٨  

١٠٠ ٠٠٠لكــــل 
نسمة من الـسكان

ــام  ٢٠٠٨لعــــــــــــ
  ككل

 ١ ٤٦٢,٤ ٩٦,٤ ١ ٤٦٦,٨ ١ ٤١٣,٩ ١٠٠ ٦٩,٦- ١ ٩٠٤,٢ ١ ٨٣٤,٦  جمموع الوفيات
      :منها بسبب

 ٨٣٥,٥ ٩٥,٢ ٨٣٣,٥ ٧٩٣,٨ ٥٦,١ ٥٢,١- ١ ٠٨٢,٠ ١ ٠٢٩,٩ أمراض جهاز الدورة الدموية

 ٢٠٣,٨ ١٠١,٠ ٢٠٢,٩ ٢٠٥,٠ ١٤,٥ ٢,٦+ ٢٦٣,٤ ٢٦٦,٠ منو األورام

 ١٧٢,٢ ٩٠,٩ ١٦٤,٨ ١٤٩,٨ ١٠,٦ ١٩,٥- ٢١٣,٩ ١٩٤,٤ أسباب الوفيات اخلارجية

                :منها
 ٢٥,٠ ٨٤,٧ ٢٤,٩ ٢١,١ ١,٥ ٥,٠- ٣٢,٣ ٢٧,٣ حوادث املرور جبميع أنواعها

 ١٦,٩ ٨٤,٦ ١٣,٦ ١١,٥ ٠,٨ ٢,٨- ١٧,٧ ١٤,٩ التسمم الكحويل العرضي

 ٢٧,١ ٩٨,٢ ٢٧,٢ ٢٦,٧ ١,٩ ٠,٦- ٣٥,٣ ٣٤,٧ حوادث االنتحار

 ١٦,٧ ٩٠,٣ ١٦,٥ ١٤,٩ ١,١ ٢,١- ٢١,٤ ١٩,٣ حوادث القتل

 ٥٦,٠ ٩٧,٣ ٥٥,٤ ٥٣,٩ ٣,٨ ١,٩- ٧١,٩ ٧٠,٠ أمراض اجلهاز التنفسي

 ٦٣,٧ ٩٨,١ ٦٣,٠ ٦١,٨ ٤,٤ ١,٥- ٨١,٧ ٨٠,٢ أمراض اجلهاز اهلضمي

ــسببها    ــيت تـــ ــة الـــ ــراض املُعديـــ بعـــــض األمـــ
   ٢٤,٣ ٩٨,٣ ٢٣,٧ ٢٣,٣ ١,٦ ٠,٦- ٣٠,٨ ٣٠,٢ الطفيليات

     املعيشةالدخول ومستوي
  ١٢اجلدول 

  )١(املؤشرات الرئيسية ملستوى معيشة السكان 
  

 لألغراض املرجعية :كنسبة مئوية من
ــانون األول ــسمرب /ك  ٢٠٠٨دي
 : كنسبة مئوية من

 ١(٢٠٠٩( 

كنـــسبة مئويـــة  
مـــــــــن عـــــــــام 

٢٠٠٨ 

كـــــــــــــــــــانون 
ديـــسمرب /األول
١(٢٠٠٩( 

كـــــــــــــــــــانون 
ديـــسمرب /األول
٢٠٠٨ 

ــشرين  تـــــــــ
ــاين  /الثــــــــــ

نـــــــــــوفمرب 
٢٠٠٩ 

٢٠٠٨ 
ــسبة  كنــــــــــ
مئويــــة مــــن 

٢٠٠٧ 

ــانون  كــــــــــــــــ
ديـــسمرب /األول
٢٠٠٧ 

/ تشرين الثاين 
ــوفمرب  نـــــــــــــ

٢٠٠٨ 

 ١٢٩,٣ ١٠١,٥ ١١٨,٥ ١٣٦,١ ١١٧,٦ ٢٣ ٥٤١ ١١٢,٦ ١٦ ٨١٨ بالروبل) متوسط نصيب الفرد(الدخل 

 ١٢٩,٤ ٨٨,٧ ١٠١,٩ ١٣٤,٥ ١٠٧,٦  ١٠١,٩  الدخل احلقيقي املمكن التصرف فيه

 ١٢٣,١ ١١٥,٣ ١٢٧,٢ ١٢٤,٠ ١٠٩,٤ ٢٣ ٨٢٧ ١٠٨,٥ ١٨ ٧٨٥ : متوسط الراتب الشهري املستحق للعامل

                الراتب اإلمسي، بالروبل
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 لألغراض املرجعية :كنسبة مئوية من
ــانون األول ــسمرب /ك  ٢٠٠٨دي
 : كنسبة مئوية من

 ١(٢٠٠٩( 

كنـــسبة مئويـــة  
مـــــــــن عـــــــــام 

٢٠٠٨ 

كـــــــــــــــــــانون 
ديـــسمرب /األول
١(٢٠٠٩( 

كـــــــــــــــــــانون 
ديـــسمرب /األول
٢٠٠٨ 

ــشرين  تـــــــــ
ــاين  /الثــــــــــ

نـــــــــــوفمرب 
٢٠٠٩ 

٢٠٠٨ 
ــسبة  كنــــــــــ
مئويــــة مــــن 

٢٠٠٧ 

ــانون  كــــــــــــــــ
ديـــسمرب /األول
٢٠٠٧ 

/ تشرين الثاين 
ــوفمرب  نـــــــــــــ

٢٠٠٨ 

 ١٢٢,٣ ١٠١,٨ ١١١,٥ ١٢٣,٥ ١٠٠,٦  ٩٧,٢  الراتب احلقيقي

ــدي     ــاش التقاعــــ ــدار املعــــ ــط مقــــ متوســــ
 ١٠٠,٠ ١٢٤,١ ١٣٤,٨ ١١٤,٠ ١٣٥,٩ ٦ ١٧٧ ١٢٣,٦ ٥ ١٩١ بالروبل الثابت

 ٩٩,٣ ١٠٩,٥ ١١٨,١ ١١٣,٥ ١٢٤,٩  ١١٠,٧  املقدار احلقيقي للمعاش التقاعدي الثابت
  

  . هي بيانات مبدئية٢٠٠٩ديسمرب / وشهر كانون األول٢٠٠٩البيانات املتعلقة بعام   )١(  
  

  ١٣اجلدول     
    تغيُّرات الدخل النقدي احلقيقي املمكن التصرف فيه    

 كنسبة مئوية من 
 الفترة السابقة الفترة املناظرة من العام املاضي 

 ٢٠٠٨عام 
 ٥٠,٥ ١٠٨,٠ يناير/كانون الثاين

 ١٢٥,٤ ١١٠,٣ فرباير/شباط
 ١٠٠,٢ ١٠٤,٤ مارس/آذار

 ٧٣,٥ ١٠٧,٥ الربع األول من السنة
 ١١٠,٢ ١٠٩,٧  أبريل/اننيس
 ٩٤,٧ ١٠٣,٩ مايو/أيار

 ١٠٥,٠ ١٠٣,٧ يونيه/حزيران
 ١١٥,٩ ١٠٥,٧ الربع الثاين من السنة
  ١٠٦,٦ نصف السنة األول

 ١٠٢,٥ ١٠٦,٠ يوليه/متوز
 ١٠٢,٦ ١٠٨,٣ أغسطس/آب
 ٩٢,٣ ٩٩,٣ سبتمرب/أيلول

 ١٠٣,٠ ١٠٤,٥ الربع الثالث من السنة
  ١٠٥,٨ سبتمرب/يلول أ-يناير /كانون الثاين
 ٩٩,٥ ٩٨,٧ أكتوبر/تشرين األول
 ١٠٢,٢ ٩٤,٢ نوفمرب/تشرين الثاين
 ١٢٩,٤ ٨٨,٧ ديسمرب /كانون األول
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 كنسبة مئوية من 
 الفترة السابقة الفترة املناظرة من العام املاضي 

 ١٠٦,٠ ٩٣,١ الربع الرابع من السنة
  ١٠١,٩ السنة
 )١(٢٠٠٩عام 

 ٥٣,٧ ٩٤,٤ يناير/كانون الثاين
 ١٣٤,٥ ١٠١,٣ فرباير/شباط
 ١٠٣,٠ ١٠٤,١ مارس/آذار
 ٧٦,٦ ١٠٠,٤ بع األول من السنةالر

 ١٠٧,٩ ١٠١,٩ أبريل/نيسان
 ٩٧,١ ١٠٤,٤ مايو/أيار

 ١٠٣,٤ ١٠٢,٩ يونيه/حزيران
 ١١٩,٠ ١٠٣,١ الربع الثاين من السنة
  ١٠١,٨ نصف السنة األول

 ٩٧,٤ ٩٧,٧ يوليو/متوز
 ٩٦,١ ٩١,٥ أغسطس/آب
 ١٠٣,٣ ١٠٢,٤ سبتمرب/أيلول

 ٩٧,١ ٩٧,١ الربع الثالث من السنة
  ١٠٠,١ سبتمرب/ أيلول-يناير /كانون الثاين
 ١٠٦,٨ ١٠٩,٩ أكتوبر/تشرين األول
 ٩٦,٢ ١٠٣,٥ نوفمرب/تشرين الثاين
 ١٣٤,٥ ١٠٧,٦ ديسمرب/كانون األول

 ١١٦,٩ ١٠٧,٠ الربع الرابع من السنة
  ١٠١,٩ السنة

  
  .بيانات مبدئية  )١(  
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  ١٤اجلدول 
     مئوية من اجملموعةكنسبهيكل الدخل النقدي للسكان 

 :مبا يف ذلك 

 

 الــــــــــــــدخل
ــدي  النقـــــــــــ

 اإلمجايل
ــشطة    ــن أنـــ ــدخل مـــ الـــ
 مشاريع العمل التجاري

أجر العمل مبا فيـه     
 الدخل غري املعلن

ــويالت  التحــــــ
 االجتماعية

الــــدخل املتــــأتى 
 من األمالك

الــــدخل اآليت مــــن  
 مصادر أخرى

٢٠٠٨ 
 ٢,٠ ٥,٦ ١٣,٤ ٦٨,٧ ١٠,٢ ١٠٠ الربع األول من السنة

 ١,٩ ٧,١ ١٢,٨ ٦٨,٦ ٩,٦ ١٠٠ الربع الثاين من السنة

 ٢,٠ ٨,١ ١٢,٨ ٦٦,٧ ١٠,٤ ١٠٠ الربع الثالث من السنة

 ٢,٠ ٤,٢ ١٣,٨ ٦٩,٣ ١٠,٧ ١٠٠ الربع الرابع من السنة

 ٢,٠ ٦,٢ ١٣,٢ ٦٨,٣ ١٠,٣ ١٠٠ السنة

١(٢٠٠٩( 
 ١,٩ ٣,٨ ١٤,٧ ٦٩,١ ١٠,٥ ١٠٠ الربع األول من السنة

 ٢,٠ ٤,٦ ١٤,٥ ٦٩,٦ ٩,٣ ١٠٠  من السنةالربع الثاين

 ٢,٠ ٤,٤ ١٥,٠ ٦٨,٥ ١٠,١ ١٠٠ الربع الثالث من السنة

 ٢,٠ ٤,٣ ١٤,١ ٧٠,٤ ٩,٢ ١٠٠ الربع الرابع من السنة

   ٢,٠ ٤,٣ ١٤,٦ ٦٩,٤ ٩,٧ ١٠٠ السنة
  .بيانات مبدئية  )١(  

  
  ١٥اجلدول 

كنـسبة مئويـة    (ايف، حسب اجملموعات العمريـة الرئيـسية        عدد السكان الذين تقل دخوهلم النقدية عن احلد األدىن الكف         
    )من جمموع السكان يف كل من اجملموعات العمرية

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ١٣,٤ ١٣,٣ ١٥,٢ ١٧,٧ جمموع السكان
     :من منهم

 ١٨,٧ ١٧,٢ ١٩,٠ ٢٢,١  سنة١٦األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
     :لتاليةمبن فيهم األطفال يف األعمار ا

 ١٥,٧ ١٣,٧ ١٥,١ ١٧,٤  سنوات٧أقل من 
 ٢١,٢ ١٩,٩ ٢١,٧ ٢٥,٠  سنة١٦ إىل ٧من 

 ١٣,٥ ١٣,٢ ١٥,٣ ١٨,٠  سنة٣٠  و١٦الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 
     :مبن فيهم

 ١٢,٨ ١٢,٧ ١٤,٦ ١٧,٣  سنة٣٠  و١٦الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني 
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 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ١٤,٢ ١٣,٧ ١٦,١ ١٨,٧  سنة٣٠  و١٦رهن بني النساء الالئي تتراوح أعما
 ١٣,٥ ١٣,٦ ١٥,٧ ١٨,٣  سنة٣٠األشخاص يف سن العمل الذين تزيد أعمارهم على 

     :مبن فيهم
 ١٢,٥ ١٢,٥ ١٤,٤ ١٦,٩  سنة٥٩  و٣١الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني 
 ١٤,٦ ١٤,٧ ١٧,٠ ١٩,٨  سنة٥٤  و٣١النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني 

 ٨,٦ ٩,١ ١٠,٤ ١١,٩ جمموع السكان الذين هم فوق سن العمل
     :مبن يف ذلك

 ٨,٥ ٩,١ ١٠,٢ ١١,٥  سنة فأكثر٦٠الرجال الذين تبلغ أعمارهم 
 ٨,٦ ٩,١ ١٠,٥ ١٢,١  سنة فأكثر٥٥النساء الالئي تبلغ أعمارهن 

  
  ١٦اجلدول 

   لألجور، حسب اجملموعات العمرية الرئيسيةتوزيع السكان الذين تقل دخوهلم النقدية عن املستوى الكفايف
    )كنسب مئوية(

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمموع السكان
     :منهم

 سـنة مبـن فـيهم    ١٦األطفال الذين تقل أعمـارهم عـن    
 ٢٢,٣ ٢٠,٩ ٢٠,٦ ٢١,١ :األطفال يف األعمار التالية

 ٨,٤ ٧,٢ ٦,٧ ٦,٥  سنوات٧أقل من 

 ١٣,٩ ١٣,٧ ١٣,٩ ١٤,٦  سنة ١٦ىل  إ٧من 

 ٢٤,٩ ٢٤,٩ ٢٥,١ ٢٥,٢  سنة ٣٠  و١٦الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 
     :مبن فيهم

 ١٦الرجـــــال الـــــذين تتـــــراوح أعمـــــارهم بـــــني  
 ١١,٩ ١٢,١ ١٢,٠ ١٢,٢ سنة ٣٠ و

 ١٣,٠ ١٢,٨ ١٣,١ ١٣,٠  سنة٣٠  و١٦النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني 

ن العمـل الـذين تزيـد أعمـارهم علـى           األشخاص يف س  
 ٣٩,٣ ٣٩,٩ ٤٠,٢ ٣٩,٩  سنة٣٠

     :منهم

 ٣١الرجـــــال الـــــذين تتـــــراوح أعمـــــارهم بـــــني  
 ١٨,٧ ١٨,٩ ١٩,٠ ١٨,٨ سنة ٥٩ و
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 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

ــارهن بـــــني   ــراوح أعمـــ  ٣١النـــــساء الالئـــــي تتـــ
 ٢٠,٦ ٢١,٠ ٢١,٢ ٢١,١ سنة ٥٤ و

 ١٣,٥ ١٤,٣ ١٤,١ ١٣,٨ جمموع السكان فوق سن العمل
     :منهم

 ٣,٧ ٤,٠ ٣,٩ ٣,٨  سنة فأكثر٦٠الرجال الذين تبلغ أعمارهم 

 ٩,٨ ١٠,٣ ١٠,٢ ١٠,٠  سنة فأكثر٥٥النساء الالئي تبلغ أعمارهن 
  

    االقتصاد والعمالة والبطالة    
  ١٧اجلدول     
  مستوى النشاط االقتصادي للنساء والرجال حسب اجملموعات العمرية    
    )نوفمرب/يف هناية تشرين الثاين(    
  النساء    
    كنسب مئوية    

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ١٢,٩ ١٢,٢ ١٢,٤  سنة٢٠أقل من 
٥٩,٣ ٥٧,١ ٥٦,٥ ٢٤-٢٠ 
٨٧,٢ ٨٧,٧ ٨٧,٦ ٤٩-٢٥ 
٨٢,٧ ٨٢,٦ ٨٢,٢ ٥٤-٥٠ 
٤٩,٩ ٥٢,٨ ٤٩,٦ ٥٩-٥٥ 
 ١٣,٩ ١٣,٥ ١١,٥  سنة فأكثر٦٠
  

  الرجال    
    كسب مئوية    

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ١٧,٧ ١٦,٥ ١٦,٥  سنة٢٠أقل من 
٧٠,٤ ٦٥,٢ ٦٦,١ ٢٤-٢٠ 
٩٣,٤ ٩٣,٣ ٩٢,٢  ٤٩-٢٥ 
٨٧,٩ ٨٦,٤ ٨٧,٠ ٥٤-٥٠ 
٧٧,٧ ٧٥,٥ ٧٥,٥ ٥٩-٥٥ 
 ٢٤,٦ ٢٣,٥ ٢٢,٥  سنة فأكثر٦٠
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  ١٨اجلدول     
    ٢٠٠٨نوفمرب /الشاغلون لوظائف يف االقتصاد حسب الوضع يف هناية تشرين الثاين    

  ٪التوزيع حسب نوع اجلنس
 رجال نساء رجال نساء 

 اجملموع الشاغلون لوظائف يف االقتصاد
   ٣٥ ٨٦٩  ٣٤ ٧٣٤ باآلالف

 ٥٠,٨ ٤٩,٢ ١٠٠ ١٠٠ النسب املئوية
     :منهم

 ٥٠,٤ ٤٩,٦ ٩٢,٢ ٩٣,٧ العاملون لدى الغري
 ٥٦,٠ ٤٤,٠ ٧,٨ ٦,٣ غري العاملني لدى آخرين

     :منهم
 ٦٢,٠ ٣٨,٠ ١,٨ ١,٢ املخدمون
 ٦١,٧ ٣٨,٣ ٠,٤ ٠,٢ لتعاونيات اإلنتاجيةأعضاء ا

 ٥٣,٨ ٤٦,٢ ٥,٤ ٤,٧ العاملون حلساهبم اخلاص
 ٥٨,٨ ٤١,٢ ٠,٢ ٠,١ من يساعدون يف األعمال التجارية األسرية

  
  ١٩اجلدول     
  نوفمرب/مستوى عمالة النساء والرجال، حسب اجملموعات العمرية يف هناية تشرين الثاين    
    )النسب املئوية(    

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٢ 
 رجال نساء رجال نساء رجال نساء 

 ٦٨,٣ ٥٨,٥ ٦٧,٩ ٥٩,١ ٦٣,٩ ٥٥,٤ اجملموع
مبن يف ذلك أفراد اجملموعات العمرية 

       :التالية
 ١٢,٢ ٨,٩ ١٢,٧ ٩,١ ١٣,٥ ١٠,٠  سنة ٢٠أقل من 

٦١,٢ ٥١,٨ ٥٧,٨ ٥٠,٨ ٦١,٧ ٥٢,٣ ٢٤-٢٠ 
٨٦,٩ ٧٤,٩ ٨٩,٧ ٧٨,٩ ٨٤,٠ ٧٥,٤ ٢٩-٢٥ 
٨٧,٣ ٨١,١ ٨٨,٤ ٨٠,١ ٨٤,٤ ٧٨,٢ ٣٤-٣٠ 
٨٩,٦ ٨٤,٣ ٨٩,١ ٨٧,٢ ٨٥,٦ ٨٢,٠ ٣٩-٣٥ 
٨٧,٩ ٨٦,٣ ٨٧,٦ ٨٦,٠ ٨٤,٦ ٨٣,٥ ٤٤-٤٠ 
٨٦,٥ ٨٥,٦ ٨٧,٣ ٨٦,٠ ٨٣,٩ ٨١,٩ ٤٩-٤٥ 
٨٢,٥ ٧٨,٨ ٨٢,٥ ٧٩,٣ ٧٩,٢ ٧٦,١ ٥٤-٥٠ 
٧٣,٩ ٤٧,٨ ٧٣,٣ ٥١,٥ ٦٨,١ ٤٥,٦ ٥٩-٥٥ 
 ٢٣,٤ ١٣,٣ ٢٢,٩ ١٣,١ ٢٢,٥ ١١,٩  سنة فأكثر٦٠
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  ٢٠اجلدول 
  تغيُّر املتوسط الشهري لألجور املستحقة اإلمسية واحلقيقية 

كنسبة املستحقة  ةر احلقيقيواألج كنسبة مئوية من
 :مئوية من

 

ر واألجــــــمتوســــــط 
ــشهري ــةالــــ  ة االمسيــــ
 ل بالروباملستحقة،

الفتــــرة املماثلــــة 
الفترة السابقةمن العام املاضي

اثلـــة مــــن  الفتـــرة املم 
 الفترة السابقة العام املاضي

٢٠٠٨ 
 ٧٧,٠ ١١٣,٣ ٧٨,٨ ١٢٧,٥ ١٤ ٧٧١ يناير/كانون الثاين

 ١٠٢,٩ ١١٤,١ ١٠٤,١ ١٢٨,٦ ١٥ ٣٥٤ فرباير/شباط
 ١٠٤,٢ ١١٢,٨ ١٠٥,٤ ١٢٧,٩ ١٦ ١٧٢ مارس/آذار

 ٩٣,٣ ١١٣,٤ ٩٧,٧ ١٢٨,٠ ١٥ ٤٢٤ الربع األول من السنة
 ١٠١,٠ ١١٤,٦ ١٠٢,٤ ١٣١,٠ ١٦ ٥٣٨ أبريل/نيسان
 ٩٩,٤ ١١٢,٠ ١٠٠,٧ ١٢٨,٩ ١٦ ٦٤٣ مايو/أيار

 ١٠٥,٤ ١١١,١ ١٠٦,٤ ١٢٧,٩ ١٧ ٧١٥ يونيه/حزيران
 ١٠٥,٩ ١١٢,٥ ١١٠,٠ ١٢٩,٢ ١٦ ٩٦٢ الربع الثاين من السنة

  ١١٢,٩  ١٢٨,٦ ١٦ ١٨٧ النصف األول من السنة
 ١٠٠,٠ ١١٣,٦ ١٠٠,٥ ١٣٠,٣ ١٧ ٧٥٨ يوليه/متوز
 ٩٧,٢ ١١٢,١ ٩٧,٥ ١٢٨,٩ ١٧ ٢٤٤ أغسطس/آب
 ١٠٢,١ ١١١,٤ ١٠٢,٩ ١٢٨,٢ ١٧ ٧٣٩ سبتمرب/أيلول

 ١٠١,٤ ١١٢,٢ ١٠٣,٦ ١٢٩,٠ ١٧ ٥٥٦ الربع الثالث من السنة
  ١١٢,٧  ١٢٨,٧ ١٦ ٣٦٩ سبتمرب/ أيلول-يناير /كانون الثاين
 ٩٨,٦ ١٠٩,٧ ٩٩,٥ ١٢٥,٣ ١٧ ٦٤٣ أكتوبر/تشرين األول
 ٩٨,٩ ١٠٤,٩ ٩٩,٧ ١١٩,٣ ١٧ ٥٩٨ نوفمرب/تشرين الثاين
 ١٢٢,٣ ١٠١,٨ ١٢٣,١ ١١٥,٣ ٢١ ٦٨١ ديسمرب/كانون األول

 ١٠٥,٥ ١٠٥,٠ ١٠٨,٠ ١١٩,٥ ١٨ ٩٦٦ الربع الرابع من السنة
  ١١١,٥  ١٢٧,٢ ١٧ ٢٩٠ السنة

٢٠٠٩ 
 ٧٧,٢ ١٠١,٩ ٧٩,٠ ١١٥,٥ ١٧ ١١٩ يناير/كانون الثاين

 ٩٨,٥ ٩٧,٦ ١٠٠,١ ١١١,١ ١٧ ٠٩٨ فرباير/شباط
 ١٠٤,٤ ٩٨,٢ ١٠٥,٨ ١١١,٩ ١٨ ١٢٩ مارس/ارآذ

 ٨٧,٩ ٩٩,٢ ٩٢,٠ ١١٢,٨ ١٧ ٤٤١ الربع األول من السنة
 ٩٨,٦ ٩٥,٧ ٩٩,٣ ١٠٨,٣ ١٨ ٠٠٩ أبريل/نيسان
 ٩٩,٤ ٩٥,٧ ١٠٠,٠ ١٠٧,٥ ١٨ ٠٠٧ مايو/أيار

 ١٠٦,٣ ٩٦,٧ ١٠٦,٩ ١٠٨,٢ ١٩ ٢٤٧ يونيه/حزيران
 ١٠٢,٨ ٩٦,١ ١٠٥,٦ ١٠٨,٠ ١٨ ٤١٩ الربع الثاين من السنة

  ٩٧,٦  ١١٠,٣ ١٧ ٩٢٩ النصف األول من السنة
 ٩٧,٦ ٩٤,٦ ٩٨,٢ ١٠٦,٠ ١٨ ٨٧٢ يوليه/متوز
 ٩٧,٤ ٩٤,٨ ٩٧,٤ ١٠٥,٨ ١٨ ٣٣٥ أغسطس/آب
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كنسبة املستحقة  ةر احلقيقيواألج كنسبة مئوية من
 :مئوية من

 

ر واألجــــــمتوســــــط 
ــشهري ــةالــــ  ة االمسيــــ
 ل بالروباملستحقة،

الفتــــرة املماثلــــة 
الفترة السابقةمن العام املاضي

اثلـــة مــــن  الفتـــرة املم 
 الفترة السابقة العام املاضي

 ١٠٢,٧ ٩٥,١ ١٠٢,٧ ١٠٥,٣ ١٨ ٨٣٨ سبتمرب/أيلول
 ١٠٠,٢ ٩٤,٨ ١٠١,٤ ١٠٥,٧ ١٨ ٦٧٣ الربع الثالث من السنة

  ٩٦,٥  ١٠٨,٦ ١٨ ١٧٢ بتمربس/ أيلول-يناير /كانون الثاين
 ٩٩,٧ ٩٦,٥ ٩٩,٧ ١٠٥,٩ ١٨ ٧٩٨ أكتوبر/تشرين األول
 ١٠١,٩ ٩٩,٥ ١٠٢,٢ ١٠٨,٦ ١٩ ٢١٥ نوفمرب/تشرين الثاين
 ١٢٣,٥ ١٠٠,٦ ١٢٤,٠ ١٠٩,٤ ٢٣ ٨٢٧ )١(ديسمرب/كانون األول

 ١١٠,٢ ٩٩,٠ ١١٠,٥ ١٠٨,١ ٢٠ ٦٢٦ )١(الربع الرابع من السنة
    ٩٧,٢  ١٠٨,٥ ١٨ ٧٨٥ )١(السنة
  . بيانات مبدئية  )١(  

  
  ٢١اجلدول     
متوسط األجور املستحقة للنساء والرجال حسب نوع النشاط االقتـصادي اجلـاري مـسحه يف تـشرين                

  ٢٠٠٧  أكتوبر/األول
    )نسب مئوية(    

أجور النساء مقارنة  
 بأجور الرجال 

ــساء إىل   ــسبة الن ن
 جمموع العاملني

 ٥٥ ٦٣ اجملموع 
 ٢٣  ٧٦  واحملاجر واحملاجرالتعدين

 ٤٤ ٦٨ الصناعة التحويلية
 ٣٤ ٨١ إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز واملياه

 ١٩ ٧٩ التشييد
جتــــارة اجلملــــة وجتــــارة التجزئــــة وتــــصليح الــــسيارات 
ــة وأدوات     ــزة املرتليــــ ــة واألجهــــ ــدراجات الناريــــ والــــ

 ٦٤ ٦٩ االستخدام الشخصي
 ٧٧ ٧٣ الفنادق واملطاعم

 ٣٩ ٧٠ نقل واالتصاالتال
 ٤٧ ٧٩ العقارات والكراء وتقدمي اخلدمات

 ٥٠ ٧٠ البحث واالستحداث العلميان
 ٧٩ ٨٩ التعليم

 ٨٤ ٨٥ الرعاية الصحية وتوفري اخلدمات االجتماعية
ــه     ــتجمام والترفيـ ــرامج االسـ ــيم بـ ــصلة تنظـ ــشطة املتـ األنـ

 ٦٤ ٦٤ والتثقيف والرياضة
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  ٢٢اجلدول 
  حسب نوع اجلنس ونوع النشاط االقتصاديالسكان العاملون 

  )٢٠٠٨نوفمرب /يف هناية تشرين الثاين(
  

    نسب مئوية   باآلالف
  نساء  رجال اجملموع  نساء  رجال  اجملموع

٥٠,٨٤٩,٢ ١٠٠ ٣٤ ٧٣٤  ٣٥ ٨٦٩ ٧٠ ٦٠٣  اجملموع
 ٣٦,٧ ٦٣,٣ ١٠٠  ٢ ٠٣٢  ٣ ٥٠٨  ٥ ٥٤٠  الزراعة واحلراجة و القنص وصيد األمساك ومزارع األمساك

 ٢٠,٣ ٧٩,٧ ١٠٠  ٢٦٦  ١ ٠٤٣  ١ ٣٠٨  التعدين واحملاجر واحملاجر
 ٤٢,١ ٥٧,٩ ١٠٠  ٤ ٩٩٨  ٦ ٨٦٤  ١١ ٨٦٢  الصناعات التحويلية

 ٣٠,٠ ٧٠,٠ ١٠٠  ٦٦٩  ١ ٥٦١  ٢ ٢٣٠  إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز واملياه
 ١٧,٤ ٨٢,٦ ١٠٠  ٩٠٢  ٤ ٢٨٧  ٥ ١٨٩  التشييد

سيارات والـدراجات الناريـة     الـ زئة، تصليح   جتارة اجلملة وجتارة التج   
 ٦٣,١ ٣٦,٩ ١٠٠  ٧ ٦٩٦  ٤ ٥٠١  ١٢ ١٩٨  الفنادق واملطاعم واألجهزة املرتلية وأدوات االستخدام الشخصي

 ٢٨,٤ ٧١,٦ ١٠٠  ١ ٨٧٨  ٤ ٧٣١  ٦ ٦٠٩  النقل واالتصاالت
 ٤٩,١ ٥٠,٩ ١٠٠  ٢ ٨١٦  ٢ ٩٢١  ٥ ٧٣٧  النشاط املايل و العقارات والكراء وتوفري اخلدمات

 ٤٠,٣ ٥٩,٧ ١٠٠  ٢ ٢٥٧  ٣ ٣٤٩  ٥ ٦٠٦  اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي
 ٨٠,٤ ١٩,٦ ١٠٠  ٥ ١٣٧  ١ ٢٥٢  ٦ ٣٨٩  التعليم

 ٧٩,٩ ٢٠,١ ١٠٠  ٤ ٣١٠  ١ ٠٨٣  ٥ ٣٩٣  الرعاية الصحية وتوفري اخلدمات االجتماعية
   ٦٩,٨ ٣٠,٢ ١٠٠  ١ ٧٧٣  ٧٦٨  ٢ ٥٤١  أنشطة اقتصادية أخرى

  ٢٣اجلدول 
    ، حسب نوع النشاط االقتصادي٢٠٠٨ضحايا حوادث أماكن العمل يف عام 

 رجال  نساء رجال  نساء رجال  نساء   من العاملني١٠٠ ٠٠٠لكل التوزيع حسب نوع اجلنس باآلالف
 ٣٢٤ ١٥٧ ٧١ ٢٩ ٤٢ ١٧ اجملموع

       :منهم يف جمال
 ٤٤٧ ٢٨٥ ٧٢ ٢٨ ٦ ٢ الزراعة واحلراجة والصيد

 ٣٩٤ ١٠٧ ٩٣ ٧ ٣ ٠,٢ واحملاجر
 ٤٠٢ ٢٠٢ ٧٢ ٢٨ ١٧ ٧ الصناعة التحويلة

 ١٦٤ ٧٧ ٨٠ ٢٠ ٢ ٠,٥ إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز واملياه
 ٤١٤ ١٤٥ ٩٢ ٨ ٦ ١ التشييد

 ٢٠٣ ١٦٦ ٦٥ ٣٥ ٤ ٢ النقل واالتصاالت
 ٢٠٥ ١٠٨ ٤٦ ٥٤ ٤ ٤ أنشطة أخرى
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  ٢٤اجلدول 
  ، حسب نوع النشاط االقتصادي٢٠٠٨لعمل املؤدية إىل الوفاة يف عام ضحايا حوادث أماكن ا

  من العاملني١٠٠ ٠٠٠كل ل التوزيع حسب نوع اجلنس عدد األشخاص
 رجال  نساء رجال  نساء رجال  نساء

 ١٨ ٢ ٩٣ ٧ ٢٣٦٢ ١٨٨ اجملموع
       :منهم يف جمال

 ٢٨ ٣ ٩٤ ٦ ٣٥١ ٢٤ الزراعة والصيد واحلراجة
 ٢٦ ٤ ٩٦ ٤ ٢٠٧ ٩   واحملاجر واحملاجر واحملاجرالتعدين

 ١٢ ٢ ٨٨ ١٢ ٥٣١ ٧١ الصناعات التحويلية
 ١٥ ١ ٩٦ ٤ ١٦٩ ٧ إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز واملياه

 ٤٠ ٤ ٩٨ ٢ ٥٦٠ ١٤ التشييد
 ١٥ ٢ ٩٠ ١٠ ٣١٤ ٣٣ النقل واالتصاالت

   ١٣ ١ ٨٨ ١٢ ٢٣٠ ٣٠ أنشطة أخرى
  ٢٥اجلدول 
كنـسبة مئويـة مـن الـسكان          سـنة  ٧٢ و   ١٥ت يف مستوى البطالة يف صفوف السكان الذين تتراوح أعمارهم بني            التغريا

    الناشطني اقتصادياً
 لألغراض املرجعية  مستوى البطالة 

 الريف احلضر نساء رجال اجملموع 
ــساء يف العــدد   ــسبة الن ن

 اإلمجايل للعاطلني 

٢٠٠٨ 
 ٤٧,٤ ١١,٠ ٥,٨ ٦,٩ ٧,٣ ٧,١ فرباير/شباط
 ٤٧,٨ ٧,٨ ٤,٦ ٥,٣ ٥,٥ ٥,٤ مايو/أيار
 ٤٧,٧ ٩,٣ ٤,٧ ٥,٧ ٦,٠ ٥,٨ أغسطس/آب

 ٤٥,٢ ١٠,٥ ٥,٨ ٦,٤ ٧,٥ ٧,٠ نوفمرب/تشرين الثاين
٢٠٠٩ 
 ٤٥,٠ ١٣,١ ٨,٢ ٨,٦ ١٠,٢ ٩,٤ فرباير/شباط
 ٤٥,٢ ١٠,٩ ٧,٧ ٧,٩ ٩,٢ ٨,٥ مايو/أيار
 ٤٦,٤ ١٠,٧ ٦,٩ ٧,٤ ٨,٣ ٧,٨ أغسطس/آب
 ٤٥,٧ ١٠,٢ ٦,٧ ٧,٠ ٨,١ ٧,٦ تمربسب/أيلول

 ٤٥,٧ ١٠,٦ ٦,٧ ٧,٢ ٨,٢ ٧,٧ أكتوبر/تشرين األول
 ٤٧,٦ ١٠,٤ ٧,٤ ٧,٩ ٨,٣ ٨,١ نوفمرب/تشرين الثاين
 ٤٥,٢ ١١,٥ ٧,١ ٧,٦ ٨,٨ ٨,٢ ديسمرب/كانون األول

  
 مـن   ٢٧,١ون سـن اخلامـسة والعـشرين        ميثـل الـشباب د    .  سـنة  ٣٥,١ بلغ متوسط أعمار العـاطلني عـن العمـل           ٢٠٠٩ديسمرب  /يف كانون األول  

  .١٦,٩ سنة فأكثر ٥٠العاطلني عن العمل، بينما ميثل األشخاص البالغة أعمارهم 
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  ٢٦اجلدول     
  ، حسب مدة البحث عن وظيفة٢٠٠٨نوفمرب /العاطلون عن العمل يف هناية تشرين الثاين

  
التوزيع حسب نوع اجلنس، 

 
 رجال نساء رجال نساء

  طلنيجمموع العا
   ٢ ٩٠١ ٢ ٣٨٨ باآلالف

 ٥٤,٨ ٤٥,٢ ١٠٠ ١٠٠ نسب مئويةوك
     منهم الباحثون عن وظائف ملدة بالشهور

 ٥٧,٦ ٤٢,٤ ١٤,٧ ١٣,١ ١أقل من 
 ٥٩,٢ ٤٠,٨ ٢٢,٥ ١٨,٨ ٣ إىل ١من 
 ٥٤,٩ ٤٥,١ ١٥,٦ ١٥,٥ ٦ إىل ٣من 
 ٥٣,٥ ٤٦,٥ ٧,٤ ٧,٨ ٩ إىل ٦من 
 ٥٥,٤ ٤٤,٦ ٨,٩ ٨,٧ ١٢ إىل ٩من 
   ٥١,١ ٤٨,٩ ٣١,٠ ٣٦,٠  فأكثر١٢
  . شهراً للرجال٧,٤ شهراً للنساء، و ٨,٠، بلغ متوسط مدة البحث عن وظيفة ٢٠٠٨يف عام 

  . شهراً للرجال٧,٦ شهراً للنساء و ٨,٥، بلغ متوسط مدة البحث عن وظيفة ٢٠٠٩ديسمرب /يف كانون األول
  

  ٢٧اجلدول 
    البحث عن وظيفةتغيُّرات إعداد العاطلني عن العمل حسب مدة 

 :الباحثني عن وظائف ملدةمنهم كنسبة مئوية من جمموع العاطلني 

 

العـــــــــــــــدد 
اإلمجــــــــــايل 
للعـــــــــاطلني 

 )باآلالف(

أقل من 
شهر 
 واحد

 إىل ١من 
  أشهر٣

 إىل ٣من 
  أشهر٦

 ٦من 
أشهر إىل 

  أشهر٩
 إىل ٩من 
  شهرا١٢ً

أكثر من 
  شهرا١٢ً

متوســــــــــط 
مدة البحث   
ــة   ــن وظيف ع

 )باألشهر(

 ٢٠٠٨عام 
 ٨,٤ ٣٦,٧ ١٠,١ ١٠,٣ ١٥,٧ ١٧,٢ ١٠,٠ ٥ ٣٠٨ فرباير/شباط
 ٨,٠ ٣٥,٧ ٩,٣ ٧,٢ ١٤,٤ ١٧,٨ ١٥,٦ ٤ ٠٩٧ مايو/أيار
 ٧,٩ ٣٥,١ ٨,٣ ٧,٧ ١٤,١ ٢١,٩ ١٢,٩ ٤ ٤٧٢ أغسطس/آب

 ٧,٧ ٣٣,٣ ٨,٨ ٧,٦ ١٥,٦ ٢٠,٨ ١٤,٠ ٥ ٢٨٩ نوفمرب/تشرين الثاين
 ٢٠٠٩عام 
 ٦,٨ ٢٧,١ ٦,١ ٧,٧ ٢١,٧ ٢٣,٥ ١٣,٨ ٧ ٠٥٦ فرباير/شباط
 ٦,٧ ٢٦,٤ ٦,٣ ٧,٠ ٢٢,٠ ٢٢,٣ ١٦,٠ ٦ ٤٨٣ مايو/أيار
 ٧,٢ ٢٨,٣ ٩,١ ٩,١ ١٨,٣ ٢٢,٩ ١٢,٣ ٦ ٠٠٧ أغسطس/آب
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 :الباحثني عن وظائف ملدةمنهم كنسبة مئوية من جمموع العاطلني 

 

العـــــــــــــــدد 
اإلمجــــــــــايل 
للعـــــــــاطلني 

 )باآلالف(

أقل من 
شهر 
 واحد

 إىل ١من 
  أشهر٣

 إىل ٣من 
  أشهر٦

 ٦من 
أشهر إىل 

  أشهر٩
 إىل ٩من 
  شهرا١٢ً

أكثر من 
  شهرا١٢ً

متوســــــــــط 
مدة البحث   
ــة   ــن وظيف ع

 )باألشهر(

 ٧,٦ ٣٠,٤ ٩,٦ ١٠,٠ ١٨,٦ ٢١,٤ ١٠,٠ ٥ ٧٦٤ سبتمرب/أيلول
 ٧,٨ ٣١,٨ ١٠,٠ ٩,٣ ١٨,٥ ٢٠,٥ ٩,٩ ٥ ٨٣٩ أكتوبر/تشرين األول
 ٧,٩ ٣٢,٠ ٩,١ ١٠,٤ ١٩,٧ ١٩,٥ ٩,٣ ٦ ١٣١ نوفمرب/تشرين الثاين
 ٨,٠ ٣٢,٩ ٩,٨ ١٠,٢ ١٧,٨ ١٩,٤ ١٠,٠ ٦ ١٧٣ ديسمرب/كانون األول

  
سـكان الريـف العـاطلني عـن العمـل والبـالغ عـددهم               يف املائـة مـن       ٤٠,٣ إذ يعاين  .سيما يف املناطق الريفية   ال   مزمنةمتثل البطالة إىل حد كبري مشكلة       

  .) شهراً أو أكثر١٢ متتد إىل وظيفة عن أي أن فترة البحث(منة بطالة مز مليون من حالة ٢,٢
  

  ٢٨اجلدول 
، حـسب مـدة البحـث عـن         ٢٠٠٨نـوفمرب   /العاطلون عـن العمـل يف هنايـة تـشرين الثـاين               

  وظيفة ومكان اإلقامة
    )نسب مئوية(    

 الريف احلضر
 رجال نساء رجال نساء )بالشهور(مدة البحث عن عمل 

 ٣٠,٦ ٢٦,٣ ٤١,٤  ٣٥,١ ٣أقل من 
 ١١,٦ ١٣,٩ ١٨,١ ١٦,٤ ٦ إىل ٣من 
 ١٧,٤ ١٧,٠ ١٥,٥ ١٦,٢ ١٢ إىل ٦من 
 ٤٠,٤ ٤٢,٨ ٢٥,٠ ٣٢,٣  فأكثر١٢

  
 ٦,٦ أشــهر للنــساء مــن ســكان احلــضر و ٧,٥، بلــغ متوســط طــول فتــرة البحــث عــن وظيفــة ٢٠٠٨يف عــام 

  . سكان الريف للرجال من٨,٦ للنساء من سكان الريف و ٩,٠للرجال من سكان احلضر؛ و 
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  ٢٩اجلدول 
  ٢٠٠٨نوفمرب /توزيع العاطلني عن العمل حسب العمر يف هناية تشرين الثاين

  
 سكان الريف  سكان احلضر 

 رجال نساء رجال نساء رجال نساء 

  جمموع العاطلني عن العمل
    ٢ ٩٠١ ٢ ٣٨٨ باآلالف 

 ٥٣,٥ ٤٦,٥ ٥٣,٦ ٤٦,٤ ١٠٠ ١٠٠ كنسب كمئوية
       ):بالسنوات(ن يف ذلك من هم يف األعمار التالية مب

 ٥٨,٩ ٤١,١ ٥٨,٦ ٤١,٤ ٩,٤ ٨,٥ ٢٠أقل من 
٦٠,٥ ٣٩,٥ ٥٣,٠ ٤٧,٠ ٣٢,٦ ٣١,٧ ٢٩-٢٠ 
٥٧,١ ٤٢,٩ ٥٥,٤ ٤٤,٦ ٢١,٨ ٢٠,٧ ٣٩-٣٠ 
٤٨,٧ ٥١,٣ ٥٠,٤ ٤٩,٦ ٢٢,٥ ٢٤,١ ٤٩-٤٠ 
٥٧,٢ ٤٢,٨ ٥٣,٦ ٤٦,٤ ١٢,٢ ١٣,٢ ٥٩-٥٠ 
 ٦٩,٢ ٣٠,٨ ٥٣,٩ ٤٦,١ ١,٥ ١,٧  فأكثر٦٠

 ٣٤,٠ ٣٥,٢ ٣٤,٧ ٣٥,٥ ٣٤,٥ ٣٥,٤ )بالسنوات(العمر املتوسط 
  

  ٣٠اجلدول 
، حسب اجملموعـة العمريـة ومكـان        ٢٠٠٨نوفمرب  /مستوى البطالة يف هناية تشرين الثاين         

  اإلقامة
    )نسب مئوية(

  سكان الريف   سكان احلضر    اجملموع  
  لرجا  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  

 ١١,٣ ٩,٦ ٦,٢ ٥,٤ ٧,٥ ٦,٤ اجملموع
       )بالسنوات(مبن فيهم من هم يف األعمار التالية

 ٢٦,٤ ٢٩,٣ ٣٣,٧ ٣١,٩ ٣٠,٩ ٣١,٠  سنة٢٠أقل من 
١٥,٧ ١٣,٦ ٧,٦ ٧,٧ ٩,٧ ٩,١ ٢٩-٢٠ 
١١,١ ٩,٣ ٤,٥ ٥,٤ ٦,٨ ٥,٦ ٣٩-٣٠ 
٧,٦ ٨,٠ ٤,٦ ٤,١ ٥,٤ ٥,١ ٤٩-٤٠ 
٨,٣ ٦,٧ ٤,٨ ٤,٠ ٥,٧ ٤,٦ ٥٩-٥٠ 
 ٦,٣ ٢,٧ ٤,٩ ٤,٧ ٥,٢ ٤,٢  سنة فأكثر٦٠
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  ٣١اجلدول 
  ، حسب سبب البطالة٢٠٠٨نوفمرب /العاطلون عن العمل يف هناية تشرين الثاين    

  
 التوزيع حسب نوع اجلنس 

 رجال نساء رجال نساء 

  جمموع العاطلني عن العمل
 ٢ ٩٠١ ٢ ٣٨٨ باآلالف

 ٥٤,٨ ٤٥,٢ ١٠٠ ١٠٠ كنسب مئوية
     :منهم

املفصولون بسبب التـسريح املؤقـت أو ختفـيض         
ــباب    ــسة أو ألســ ــصفية املؤســ ــائف أو تــ الوظــ

 ٥٣,٩ ٤٦,١ ٢٠,١ ٢٠,٨ شخصية
 ٥٨,٠ ٤٢,٠ ٢٣,٧ ٢٠,٩ املسرحون بناًء على طلبهم

املفصولون بسبب انقـضاء فتـرة التعـيني املؤقـت          
 ٦٣,٠ ٣٧,٠ ٩,٨ ٦,٩ أو املومسي أو انتهاء فترة العقد

 ٥٠,٠ ٥٠,٠ ١٩,٨ ٢٤,٠ أسباب أخرى
 ٥٤,٣ ٤٥,٧ ٢٦,٧ ٢٧,٣ عدم االلتحاق بعمل من قبل

  
  ٣٢اجلدول 

ــاين      ــاطلون عــن العمــل يف هنايــة تــشرين الث ، حــسب طريقــة البحــث   ٢٠٠٨نــوفمرب /الع
    عمل عن

  التوزيع حسب نوع اجلنس
 رجال نساء رجال نساء 

  جمموع العاطلني عن العمل
   ٢ ٩٠١ ٢ ٣٨٨ الفباآل

 ٥٤,٨ ٤٥,٢ ١٠٠ ١٠٠ )١(كنسب مئوية
مبــن فــيهم مــن اســتخدموا الوســائل التاليــة للبحــث عــن

     :وظيفة
 ٤٧,٠ ٥٣,٠ ٢٨,٢ ٣٨,٦ وكاالت التشغيل احلكومية
 ٥٣,٠ ٤٧,٠ ٣,٣ ٣,٦ وكاالت التشغيل التجارية

نشر اإلعالنـات يف الـصحافة والـرد علـى اإلعالنـات         
 ٥٢,١ ٤٧,٩ ١٤,١ ١٥,٧ املنشورة

 ٥٥,٢ ٤٤,٨ ٥٧,٤ ٥٦,٦ األصدقاء واألقارب واملعارف
 ٥٧,٥ ٤٢,٥ ٢٧,٢ ٢٤,٤ االتصال املباشر باإلدارات واملخدِّمني

 ٦١,٥ ٣٨,٥ ١٣,٧ ١٠,٤ وسائل أخرى

حاصــل مجــع املفــردات ال يــساوي اجملمــوع، ألن العاطــل ميكــن أن يتبــع أكثــر مــن أســلوب واحــد      )١(  
  .للبحث عن عمل
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  ٣٣اجلدول 
  ٢٠٠٨أكتوبر /توزيع العاطلني عن العمل حسب اجملموعات العمرية والوضع األسري يف هناية تشرين األول

  )كنسب مئوية من اجملموع(
  

  )بالسنوات(منهم من بلغت أعمارهم     
  سنة فأكثر٦٠ ٥٩‐٥٠ ٤٩‐٤٠ ٣٩‐٣٠ ٢٩‐٢٠ ٢٠أقل من   اجملموع  

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمموع العاطالت
        :ومنهن

 ٣٥,٦ ٥٧,٥ ٦٣,٠ ٥٦,٥ ٢٧,٣ ٤,١ ٤٣,٩ )زجيات مسجلة(املتزوجات 
 ٣,٦ ٦,٦ ٨,٢ ٩,٦ ١٠,٥ ٤,٥ ٨,٦ )زواجاً عرفياً(املتزوجات 

 ٣٦,٣ ١٥,٧ ٧,٨ ٥,٠ ٠,١ ٠,٠ ٥,٩ األرامل
 ١٧,٢ ١٤,١ ١٦,٧ ١٢,٧ ٤,٩ ٢,٠ ١٠,٥ املطلقات

 ٢,٥ ٠,٥ ٢,٠ ١,٩ ١,٦ ٠,٠ ١,٥ املفترقات عن األزواج
 ٤,٩ ٥,٥ ٢,٤ ١٤,٣ ٥٥,٨ ٨٩,٣ ٢٩,٦ الالئي مل يسبق هلن الزواج

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمموع العاطلني
 ٧٥,٦ ٦٦,٠ ٥٩,٦ ٤٠,٠ ١٣,٧ ٢,١ ٣٥,٨ )زجيات مسجلة(املتزوجون 
 ١,٢ ٩,٦ ١٣,١ ١٤,١ ٨,٩ ٢,٤ ١٠,١ )زواجاً عرفياً(املتزوجون 

 ١٥,١ ٤,٤ ١,١ ٠,٦ ٠,٤ … ١,٥ األرامل
 … ١٢,٧ ١٦,٣ ١٣,٨ ٢,٢ … ٨,٦ املطلقون

 ٧,٦ ٢,٦ ٢,٧ ٢,٧ ٠,٥ ٠,٧ ١,٩ املفترقون عن الزوجات
 ٠,٥ ٤,٦ ٧,٢ ٢٨,٩ ٧٤,٣ ٩٤,٨ ٤٢,٢ الذين مل يسبق هلم الزواج

  
  ٣٤اجلدول 

  ، حسب املستوى التعليمي ٢٠٠٨نوفمرب /العاطلون عن العمل يف هناية تشرين الثاين
  

% التوزيع حسب نوع اجلنس    
 رجال نساء رجال نساء 

   ٢ ٩٠١ ٢ ٣٨٨ اجملموع باآلالف
 ٥٤,٨ ٤٥,٢ ١٠٠ ١٠٠  نسب مئوية-اجملموع 

     :مبا يف ذلك من نالوا
 ٤٢,٤ ٥٧,٦ ٩,٥ ١٥,٧ تعليماً مهنياً عال

 ٤٨,٦ ٥١,٤ ٣,٠ ٣,٨ تعليماً مهنياً عال غري مكتمل
 ٤٤,٤ ٥٥,٦ ١٥,٦ ٢٣,٧ وسطاًتعليماً مهنياً مت
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% التوزيع حسب نوع اجلنس    
 رجال نساء رجال نساء 

 ٦٣,٧ ٣٦,٣ ٢٣,٩ ١٦,٦ تعليماً مهنياً ابتدائياً
 ٥٧,١ ٤٢,٩ ٣٣,٥ ٣٠,٦ )إكمال(تعليماً عاماً متوسطاً 
 ٦٤,٩ ٣٥,١ ١٣,٠ ٨,٥ تعليماً عاماً أساسياً

ــدائي وغــري     ــيم عــام ابت ــى تعل احلاصــلون عل
 ٦٣,٩ ٣٦,١ ١,٦ ١,١ احلاصلني عليه

  
  الصحة

  
  ٣٥اجلدول 
     األمراض اليت تصيب النساءبعض

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

  :احلاالت املرضية املسجلة املشخصة ألول مرة يف العمر
      اجملموع باآلالف
 ٢٦٢,٥ ٢٥٩,٢ ٢٥٠,١ ٢٣٢,٣ ٢٠٦,١ األورام اخلبيثة 

 ٥٢,٥ ٥١,٩ ٤٩,٥ ٤٤,٨ ٣٧,٦  :ومنها اليت تصيب الثدي
 ٣٢,٧ ٣١,٨ ٣٠,٢ ٢٧,٥ ٢٤,٩ الرحم وعنق الرحم واملشيمة

 ١٢,٨ ١٢,٦ ١٢,٣ ١١,٧ ١٠,٧ املبيض
 ٣٦,٢ ٣٥,٨ ٣٤,٣ ٣١,٣ ٢٢,٢ السل النشط

ــان      ــسية النامجــة عــن إدم ــراض النف ــان الكحــول واألم إدم
 ٣٨,٣ ٣٨,٧ ٤٣,٢ ٣٦,٩ ٣٩,٢ الكحول

 ٤٩١,٣ ٥١٠,٨ ٤٩٩,٠ ٤٩٦,٢ ٥٠٦,٦ تآكل عنق الرحم وارختاؤه
 ٥٣٠,٥ ٥٤٠,٨ ٥٣١,٦ ٣٩٩,٨ ٢٣٩,٩ اضطرابات الدورة الشهرية

 ٦٨,٦ ٦٥,٩ ٥٢,٥ ٤٩,٨ ٤٠,٨ العقم
 ٢ ٧٣٥,٨ ٢ ٦٥٠,٧ ٢ ٤٧٠,٧ ٢ ٠٨٥,١ ١ ٤٤٣,٩ مضاعفات احلمل والوالدة وفترة النفاس

 ٣٤٤,٢ ٣٣٩,٥ ٣٢٨,٥ ٢٩٩,٦ ٢٦٣,٧  امرأة١٠٠ ٠٠٠لكل 
 ٦٨,٨ ٦٧,٩ ٦٥,١ ٥٧,٧ ٤٨,١ :األورام اخلبيثة ومنها

 ٤٢,٩ ٤١,٧ ٣٦,٦ ٣٥,٤ ٣١,٩ سرطان الثدي
 ١٦,٧ ١٦,٥ ١٦,٢ ١٥,١ ١٣,٧ سرطان الرحم وعنق الرحم واملشيمة

 ٤٧,٥ ٤٦,٩ ٤٥,٠ ٤٠,٤ ٢٨,٤ سرطان املبيض
 ٥٠,٢ ٥٠,٧ ٥٦,٧ ٤٧,٦ ٥٠,٢ السل النشط
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 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

  إدمان الكحول واألمراض النفسية املرتبطة بالكحول
 ٧٧٤,٠ ٨٠٧,٠ ٧٩٦,١ ٨١٢,٣ ٨٤٤,٢ )١(تآكل عنق الرحم وارختاؤه 
 ١٢٧١,٣ ١٢٧٦,٩ ١٢٤٠,٨ ٨٨٣,٨ ٥٤٢,٦ )٢(اضطرابات الدورة الشهرية

 ١٩١,٦ ١٨٣,٠ ١٤٦,٢ ١٣٩,٤ ١١٦,٤ )٣(العقم
 ٧ ١٢٦,٧ ٦ ٨١٦,٧ ٦ ٢٨٩,٢ ٥ ٢٨٨,٢ ٣ ٧٩٨,١ مضاعفات احلمل والوالدة وفترة النفاس

  
  . سنة فأكثر١٨ امرأة من سن ١٠٠ ٠٠٠لكل   )١(  
  . سنة٤٩ و ١٠أعمارهن بني  امرأة تتراوح ١٠٠ ٠٠٠لكل   )٢(  
  . سنة٤٩ و ١٨ امرأة تتراوح أعمارهن بني ١٠٠ ٠٠٠لكل   )٣(  
  . سنة٤٩ و ١٥ امرأة تتراوح أعمارهن بني ١٠٠ ٠٠٠لكل   )٤(  

  
  ٣٦اجلدول 

  )١(األمراض النامجة عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    

  املرضى املسجلون املصابون هبذا املرض    
  
 الفاجملموع باآل 

ــل  ــن  ١٠٠ ٠٠٠لكـــــــ ــرد مـــــــ  فـــــــ
 اجلنسني أحد

 رجال نساء رجال نساء 

٩٠,٠ ٢٢,٤ ٦١ ١٧ ٢٠٠٠ 
٢٢٧,٥ ١١١,٧ ١٥٠ ٨٥ ٢٠٠٥ 
٢٣٤,٧ ١٢٩,٥ ١٥٥ ٨٢ ٢٠٠٦ 
٢٥٦,٣ ١٢٩,٥ ١٦٩ ٩٩ ٢٠٠٧ 
٢٨٥,٥ ١٤٩,١ ١٨٨ ١١٤ ٢٠٠٨ 

  
  .البيانات الواردة من وزارة الصحة والتنمية االجتماعية يف روسيا  )١(  
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  ٣٧اجلدول 
    احلالة الصحية للحوامل والنساء يف حاالت الطلق واألمهات اجلدد

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

 ١ ٦٣١,٥ ١ ٥٣٨,٧ ١ ٣٣٥,٧ ١ ١٥٥,٩ ١ ٢٩٢,٨ )باآلالف(جمموع النساء الالئي أكملن فترة احلمل
      :مبن فيهن

 ١ ٥٠٩,٣ ١ ٤٢٠,٦ ١ ٢٣٨,٣ ١ ٠٥٣,٤ ١ ١٧٨,٠ الوالدات يف الفترة الطبيعية الكاملة
 ٥٣,٣ ٥٠,٨ ٤٤,٢ ٤٦,٩ ٥٠,٥ الوالدات املبتسرة
 ٦٨,٩ ٦٧,٣ ٥٣,٢ ٥٥,٦ ٦٤,٣ )١(عمليات اإلجهاض

      )نسبة مئوية(ومن بني من أكملن فترة احلمل 
 ٩٧,٩ ٩٦,٨ ٩٨,٣ ٩٦,٩ ٩٧,٢ من تلقني فحصاً على يد طبيب
يف النصف األول مـن     “ انواسرم”من أُجري عليهن اختبار تفاعل      

 ٩٥,٧ ٩٥,٠ ٩٥,٢ ٩٧,٩ ٩٤,٥ فترة احلمل
 مــن تعرَّضــن لإلصــابة بــاألمراض -ومــن بــني مــن أكملــن فتــرة احلمــل 

      )نسبة مئوية(التالية
 ٣٧,٥ ٣٩,٠ ٤١,٥ ٤٣,٩ ٣٤,٤  فقر الدم، األنيميا 

 ١٠,٥ ١٠,٣ ١٠,٦ ١٠,٢ ٧,٧ أمراض جهاز الدورة الدموية
 ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,١ ٠,١ السكري

 ١٨,٣ ١٩,٣ ٢١,٦ ٢١,٤ ١٤,٩ احتقان السوائل والبول الربوتيين وارتفاع ضغط الدم
 ١٩,٩ ٢٠,٤ ٢١,٢ ١٨,٦ ١٢,٩  التناسلي-أمراض اجلهاز البويل 

 ٤,٢ ٤,١ ٣,٩ ٣,٤ ٢,٣ مضاعفات اجلهاز الوريدي
      )٢(عدد األمراض املسبِّبة لعسر الوالدة 

 ٢٣٠,٩ ٢٤٤,٧ ٢٥٩,٥ ٢٦٥,٨ ٢٠٩,٥ )األنيميا(فقر الدم 
 ٦٧,٧ ٦٨,١ ٦٨,٤ ٦٨,٥ ٥٣,٢ أمراض جهاز الدورة الدموية

 ٢,٣ ٢,٢ ١,٦ ١,٣ ١,٠ السكري
 ١٩٤,٤ ٢٠٧,٦ ٢٢٣,٥ ٢١٥,٣ ١٥٦,٨ احتقان السوائل والبول الربوتيين وارتفاع ضغط الدم

 ٧٩,٥ ٨٦,٧ ٨٩,٥ ٩٣,٦ ٨٧,٠  التناسلي-أمراض اجلهاز البويل 
 ٢٣,٣ ٢١,٦ ١٨,٩ ١٧,٦ ١٧,١ راض اجلهاز الوريديمضاعفات أم

 ١٣,٤ ١٥,٣ ١٥,٧ ٢٤,٣ ٢٧,٦ .الرتيف أثناء الوالدة ويف فترة النفاس
 ١٠٩,٨ ١١٣,٤ ١٢٢,٢ ١٣٢,٦ ١٢٤,٧ حاالت الطلق الشاذة

  
  .اختيارياً أو بناًء على إيعاز من سلطة طبية  )١(  
  . والدة١ ٠٠٠لكل   )٢(  
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ف
آال

 

 )اإلجهاض(إهناء احلمل  )نسمة(املواليد األحياء 

  ٣٨اجلدول 
  )اإلجهاض(مل حاالت إهناء احل

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

 ١ ٣٨٥,٦ ١ ٤٧٩,٠ ١ ٦٧٥,٧ ٢ ١٣٨,٨ ٢ ٧٦٦,٤ جمموع عمليات اإلجهاض باآلالف
 ٣٦,٠ ٣٨,٠ ٤٢,٧ ٥٤,٢ ٧٢,٨ ٤٩ و ١٥ امرأة تتراوح أعمارهن بني ١ ٠٠٠لكل 
 ٨١,١ ٩٢,١ ١١٧,٤ ١٦٨,٧ ٢٠٢,٦  والدة١٠٠لكل 
      :منها

 ٣٤٤,٩ ٣٧٢,٢ ٤٠٥,٥ ٥٤٢,١ ٦٩٥,٢ باآلالف
 ٩,٠ ٩,٦ ١٠,٣ ١٣,٧ ١٨,٣ ٤٩ و ١٥ امرأة تتراوح أعمارهن بني ١ ٠٠٠لكل 

 ١٣٦,٨ ١٤٩,٨ ١٦١,٥ ١٦١,١ ١٧٧,٧  باآلالف)١(عدد عمليات اإلجهاض يف أول محل
  

  .بيانات واردة من مؤسسات منظومة وزارة الصحة والتنمية االجتماعية باالحتاد الروسي  )١(  
  .ارة الصحة والتنمية االجتماعية باالحتاد الروسيوز  )٢(  

  
   ٣٩الشكل 

    وعدد املواليد األحياء) اإلجهاض(عدد حاالت إهناء احلمل 
  

  

  

  

  

 

  

  

 



CEDAW/C/USR/Q/7/Add.1  
 

10-27809 97 
 

  ٤٠اجلدول 
  حسب اجملموعات العمرية) اإلجهاض(حاالت إهناء احلمل 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

 يف األعمـار التاليـة      لدى النساء ) باآلالف(عدد حاالت اإلجهاض    
      ):بالسنوات(

 ٠,٩ ٠,٩ ١,٠ ١,٣ ٢,٨ ١٥أقل من 
١٢٤,٦ ١٤٢,١ ١٦٥,٧ ٢١٣,١ ٣٠١,٣ ١٩-١٥ 
٩٩٩,٩ ١ ٠٥٩,٩ ١ ٢٠٠,٤ ١ ٤٩٠,٩ ١ ٨٩٢,١ ٣٤-٢٠ 
 ٢٦٠,٣ ٢٧٦,٢ ٣٠٨,٦ ٤٣٣,٤ ٥٧٠,٢  فأكثر٣٥

      : امرأة يف األعمار التالية١ ٠٠٠لكل
 ٠,٣ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٥ ١٥أقل من 

٢٦ ٢٧ ٢٠ ٣٦ ٥٧ ١٩-١٥ 
٥٧ ٦٢ ٧٢ ٩٨ ١٢٢ ٣٤-٢٠ 
 ١٦ ١٧ ١٨ ٣١ ٣٣  فأكثر٣٥

  
  ٤١اجلدول 

  استخدام وسائل منع احلمل
  
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

      ):يف هناية السنة(عدد النساء الالئي يستخدمن اللولب املغروس داخل الرحم 
 ٥ ٠٠٧ ٥ ١٤٤ ٥ ٣٩٩ ٦ ٣٢٣ ٧ ٢٣٥  باآلالف-اجملموع 

 ١٣,١ ١٣,٣ ١٣,٨ ١٦,٠ ١٨,٩ ٤٩-١٥ امرأة يف سن ١٠٠لكل 
      ):يف هناية السنة(عدد النساء الالئي ميارسن منع احلمل بالوسائل اهلرمونية 

 ٤ ١٢٠ ٤ ٠١٢ ٣ ٧١١ ٢ ٨٢٩ ١ ٧٤٧  باآلالف -اجملموع 
 ١٠,٨ ١٠,٤ ٩,٥ ٧,٢ ٤,٦ ٤٩-١٥ امرأة يف سن ١٠٠لكل 

      يم النساء عمليات تعق
 ١٤,٧ ١٤,٣ ١٦,٦ ١٨,٥ …  باآلالف-اجملموع 

 ٣٨,٤ ٣٦,٨ ٤٢,٣ ٤٧,٠ … ٤٩-١٥ امرأة يف سن ١٠٠ ٠٠٠لكل 
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  ٤٢اجلدول 
  التدخل اجلراحي أثناء الوالدة

  
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

            اجملموع باآلالف
 ١ ٦٧٠,٣ ١ ٥٦٩,٠ ١ ٤٠٣,٩ ١ ٢٣٧,٥ ١ ٣٣٣,٤ جمموع الوالدات

 ٦١٤,٤ ٥٧٥,٢ ٤٧٦,١ ٣٨٤,٨ ٤٧٩,٤ :منها العادية
      :عمليات التوليد اليت أُجريت

 ٢,٣ ٢,٣ ٢,٨ ٣,٥ ٥,٢ )امللقاط(باستخدام الكالَّب 
 ٣,٤ ٢,٠ ٠,٩ ٠,٣ ١,٣ باستخدام الشفط
 ٣٣٤,٠ ٣٠٢,٤ ٢٥٠,٨ ١٧٦,٩ ١٣٤,٥ الوالدة القيصرية

 ٠,٤ ٠,٣ ٠,٤ ١,٢ ٠,٨ عمليات مدمرة لألجنة
  امرأة١٠٠لكل 

 ٣٦,٨ ٣٦,٧ ٣٣,٩ ٣١,١ ٣٦,٠ والدات عادية
      :عمليات التوليد اليت أُجريت

 ٠,١ ٠,١ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٤ )امللقاط(باستخدام الكالَّب 
 ٠,٢ ٠,١ ٠,٠٦ ٠,٠٣ ٠,١٠ باستخدام الشفط
 ٢٠,٠ ١٩,٣ ١٧,٩ ١٤,٣ ١٠,١ الوالدة القيصرية

 ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٣ ٠,١٠ ٠,٠٦ عمليات مدمرة لألجنة
  

  ٤٣اجلدول 
  احلالة الصحية للمواليد حديثي الوالدة

  
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

كتلـة  (األطفال املولـودون وهـم مرضـى أو الـذين أصـيبوا بـاملرض فيمـا بعـد                   
      ): غرام أو أكثر١ ٠٠٠اجلسم تساوي 
 ٦٢٨,٠ ٦١٤,٣ ٥٧٥,٩ ٤٧٤,١ ٣٨٣,٣ باآلالف

 ٣٧,٣ ٣٨,٩ ٤٠,٧ ٣٨,٠ ٢٨,٥ عدد املواليد األحياءكنسبة مئوية من 
      :مبا يف ذلك املصابني

 ٤٨,٨ ٤٧,٤ ٤٦,٩ ٣٦,٧ ٣٤,٦ باآلالف
 ٢,٩ ٣,٠ ٣,٣ ٢,٩ ٢,٦ كنسبة مئوية من عدد املواليد األحياء

      بعض احلاالت اليت تطرأ يف الفترة احمليطة بالوالدة
 ٨٤٩,٩ ٨٣٧,٦ ٨٠٠,٣ ٦٢٦,٨ ٤٠٧,٧ باآلالف

 ٥٠,٥ ٥٢,٩ ٥٦,٧ ٥٠,٢ ٣٢,٠ كنسبة مئوية من عدد املواليد األحياء
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 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

       الوالدات املبتسرة-من العدد اإلمجايل لألطفال املولودين أحياء
 ٨٨,٥ ٨٤,٥ ٧٦,٧ ٧٤,١ ٨١,٧ باآلالف

 ٥,٣ ٥,٣ ٥,٤ ٥,٩ ٦,٠ كنسبة مئوية من عدد املواليد األحياء
  

  ٤٤اجلدول 
  ل يف سنتهم األوىلالرضاعة الثديية لألطفا

  
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

      :عدد األطفال الذين يرضعون من الثدي يف سن
 ٦١٢,٠ ٥٥٨,٨ ٥٤٤,٧ ٤٦٤,٨ ٥٦٩,٨ )باآلالف( أشهر ٦ إىل ٣من 

 ٤٠,٨ ٤٠,٣ ٤٠,١ ٤٢,٣ ٤٥,١ كنسبة مئوية من عدد األطفال الذين يكملون سنتهم األوىل يف السنة قيد االستعراض
 ٥٨٩,٦ ٥٣٧,٥ ٤٨٧,٥ ٣٢٠,٠ ٤١١,٣ )باآلالف( أشهر إىل سنة ٦من 

 ٣٩,٣ ٣٨,٧ ٣٥,٩ ٢٩,٥ ٣٢,٥ كنسبة مئوية من عدد األطفال الذين يكملون سنتهم األوىل يف السنة قيد االستعراض
  

  ٤٥اجلدول 
  *)يف هناية السنة(لنساء واألطفال لالعالجية والوقائية الرعاية 

  
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ,٤٣ ,٤٣ ,٤٣ ,٤٢ ,٤٢ ,٤٢ ,٤٢ ,٤٢ )باآلالف(عدد أطباء التوليد وأمراض النساء 
عــــدد األســــر املخصــــصة للحوامــــل واملواليــــد  

 ,٨١ ,٨٢ ,٨٢ ,٨١ ,٨٣ ,٨٥ ,٨٥ ,٨٧ )باآلالف(حديثي الوالدة 
عـــدد األســـرة املخصـــصة للمـــصابات بـــأمراض 

 ,٧٢ ,٧٦ ,٧٩ ,٨١ ,٨٢ ,٨٤ ,٨٧ ,٩٢ )باآلالف(اء، النس
ــسام    ــسوية وأقـ ــادات النـ ــدد العيـ ــدات(عـ ) وحـ

 ,٧ ,٦ ,٧ ,٧ ,٧ ,٧ ,٧ ,٧ )باآلالف(التوليد وأمراض النساء، 
 ,٣٩ ,٣٩ ,٤٢ ,٤٣ ,٤٣ ,٤٣ ,٤٣ ,٤٤ )باآلالف(عدد مراكز الرعاية الطبية والتوليد 

 ,٦٩ ,٦٩ ,٦٩ ,٦٨ ,٦٨ ,٦٩ ,٦٩ ,٦٩ )باآلالف(فال عدد أطباء األط
 ٣٥ ٣٦ ٣٨ ٤٠ ٤٠ ٤٢ ٤٢ ٤٣ **عدد مستشفيات األطفال 

عـــدد األِســـرة املخصـــصة لألطفـــال املرضـــى،     
 ,١٩١ ,١٩٠ ,١٩٤ ,٢٠٠ ,٢١٠ ,٢١٤ ,٢٢٤ ,٢٢٩ )باآلالف(

   ,٦٧ ,٦٩ ,٨١ ,٨٣ ,٩١ ,٧٣ )باآلالف(عدد األسرة يف عنابر األطفال، 
 ,٤ ,٤ ,٦ ,٧ ,٧ ,٧ ,٧ ,٧ ***)باآلالف( عدد عيادات ومستوصفات األطفال

 :  امرأة١٠ ٠٠٠لكل 
 ,٥ ,٥ ,٥ ,٥ ,٥ ,٥ ,٥ ,٥ عدد أطباء التوليد وأمراض النساء
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 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

عدد األسرة املخصصة للمصابات بـأمراض      
 ,٩ ,١٠ ,١٠ ,١٠ ,١٠ ,١١ ,١١ ,١١ النساء

 ):٤٩-١٥( امرأة يف سن ١٠ ٠٠٠لكل 
عــدد األســرة املخصــصة للحوامــل واملواليــد 

 ,٢١ ,٢١ ,٢١ ,٢٠ ,٢١ ,٢١ ,٢١ ,٢٢ حديثي الوالدة
 ) سنة١٤ - صفر( طفل ١٠ ٠٠٠لكل 

 ,٣٢ ,٣٣ ,٣٣ ,٣٢ ,٣١ ,٣١ ,٣٠ ,٢٨ عدد أطباء األطفال
 ,٩١ ,٩١ ,٩٣ ,٩٣ ,٩٧ ,٩٦ ,٩٦ ,٩٤ سرة املخصصة لألطفال املرضىعدد األ

   ,٣٢ ,٣٢ ,٣٦ ,٣٦ ,٣١ ,٢٩ عدد األسرة يف عنابر األطفال
  .لالحتاد الروسيالتابع بيانات مكتب اإلحصاء   *  
  .بيانات وزارة الصحة والتنمية االجتماعية باالحتاد الروسي  **  
    .مؤسسات أخرى تشكّل جزءاً من اليتاملستقلة و  ***  

  التعليم
  

  ٤٦اجلدول     
  املستوى التعليمي للنساء والرجال، وفقاً لبيانات التعداد السكاين    

  
 ٢٠٠٢ 
 ٪التوزيع حسب نوع اجلنس  باآلالف 
 رجال نساء رجال نساء 

 ٤٦ ٥٤ ٥٥ ٤٠٧ ٦٥ ٨٩٣  سنة فأكثر١٥جمموع السكان من سن 
     :على تعليم مهينومنهم احلاصلون 

 ٤٤ ٥٦ ٨ ٦١٣ ١٠ ٧٦٦ )مبا يف ذلك التعليم فوق اجلامعي(عالٍ 
 ٤٦ ٥٤ ١ ٧٢٢ ٢ ٠١٨ عالٍ غري مكتمل

 ٤٢ ٥٨ ١٣ ٨٧٧ ١٩ ٠٥٢ ثانوي
 ٥٧ ٤٣ ٨ ٧٠٦ ٦ ٦٦١ ابتدائي
     عام

 ٤٩ ٥١ ١٠ ٣٣٨ ١٠ ٩٣٨ )مكتمل(ثانوي 
 ٤٧ ٥٣ ٧ ٨١٣ ٨ ٨٨٢ أساسي
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  ٤٧اجلدول     
طالب املؤسـسات التعليميـة احلكوميـة واملؤسـسات التعليميـة التابعـة للبلـديات يف                عدد      

  ، حسب نوع املؤسسة٢٠٠٨/٢٠٠٩بداية العام الدراسي 
  

 %التوزيع حسب نوع اجلنس    
 رجال نساء رجال نساء 

  اجملموع-عدد الطالب 
   ١١ ٠٦٨ ١١ ٥٤٩ باآلالف

 ٤٩ ٥١ ١٠٠ ١٠٠ النسب املئوية
     :منهم يف

 ٥٠ ٥٠ ٥٨,٨ ٥٦,٢ مؤسسات التعليم العام
 ٦٥ ٣٥ ٦,٦ ٣,٣ )٢)(١(مؤسسات التعليم املهين االبتدائي
 ٥٠ ٥٠ ٩,٦ ٩,٣ مؤسسات التعليم املهين الثانوية
 ٤٣ ٥٧ ٢٤,٢ ٣٠,٦ مؤسسات التعليم املهين العايل
 ٥٥ ٤٥ ٠,٧ ٠,٦ )١(طالب الدراسات فوق اجلامعية

 ٥٣ ٤٧ ٠,٠ ٠,٠ )١(هطالب الدكتورا
  

  .٢٠٠٨يف هناية عام   )١(  
وفقاً لبيانات وزارة التعليم باالحتاد الروسي، مبا يف ذلك عدد طالب مؤسسات التعليم املهين الثانوي والعايل الذين هم                    )٢(  

  .بصدد إكمال برامج تعليم مهين ابتدائي
  

  ٤٨اجلدول     
 كانون ١، يف ٢٠١١- ٢٠٠٨ يف دورة )الربملان(احلكومي “ االدوم”هيئة نواب جملس     

  ٢٠٠٩يناير /الثاين
  

 %التوزيع حسب نوع اجلنس  عدد 
 رجال نساء الرجال النساء 

 ٨٦ ١٤ ٣٨٦ ٦٤ اجملموع
     :منهم

     حسب االنتماءات احلزبية
 ٨٦ ١٤ ٢٧٠ ٤٥ “روسيا املتحدة”
 ٩٣ ٧ ٥٣ ٤ “احلزب الشيوعي باالحتاد الروسي”
 ٩٠ ١٠ ٣٦ ٤ “ليربايل الدميقراطي الروسياحلزب ال”
 ٧١ ٢٩ ٢٧ ١١ “احلياة/املتقاعدون/الوطن: روسيا العادلة”
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   ٢املرفق 
  مواد إضافية     
  ) األمم املتحدةقائمة أسئلة من ٢البند (    

  
  ٤٩اجلدول 

  قوميات السكان
  ٢٠٠٢وفقاً لنتائج التعداد السكاين لعام 

  سكان الريف   سكان احلضر   سكان احلضر والريف  
  نساء  رجال  رجال ونساء  نساء  رجال  رجال ونساء  نساء  رجال  رجال ونساء  

  ٢ ٠٢٨ ٠٥٩  ١٨ ٤٥٥ ٦٢٣  ٣٨ ٧٣٧ ٦٨٢  ٥٧ ٢٧٩ ٥٣٩  ٤٩ ١٤٩ ٥١٠  ١٠٦ ٤٢٩ ٠٤٩  ٧٧ ٥٦١ ٥٩٨  ٦٧ ٦٠٥ ١٣٣  ١٤٥ ١٦٦ ٧٣١  جمموع السكان
  ١٠ ٩٦٨  ١٠ ٦٩١  ٢١ ٦٥٩  ٨ ٥٠٦  ٧ ٧٧٧  ١٦ ٢٨٣  ١٩ ٤٧٤  ١٨ ٤٦٨  ٣٧ ٩٤٢  األباظيون
  ٦٥٢  ٨٣١  ١ ٤٨٣  ٤ ٤٧٢  ٥ ٤١١  ٩ ٨٨٣  ٥ ١٢٤  ٦ ٢٤٢  ١١ ٣٦٦  اخبازيون
  ٢٦٥ ٧٦٨  ٢٥٠ ٣٩٠  ٥١٦ ١٥٨  ١٤٥ ٠٩٥  ١٥٣ ٢٢٠  ٢٩٨ ٣١٥  ٤١٠ ٨٦٣  ٤٠٣ ٦١٠  ٨١٤ ٤٧٣  افارسبون
  ١٠ ٠١٩  ٩ ٣٦٣  ١٩ ٣٨٢  ١ ٢٣٠  ١ ١٩٦  ٢ ٤٢٦  ١١ ٢٤٩  ١٠ ٥٥٩  ٢١ ٨٠٨  انديون

  ٤  ٣  ٧  ١٨  ٦٤  ٨٢  ٢٢  ٦٧  ٨٩  أرجنتيسيون
  ٣ ٢٩٣  ٣ ٠١٢  ٦ ٣٠٥  ٣٣  ٣٨  ٧١  ٣ ٣٢٦  ٣ ٠٥٠  ٦ ٣٧٦  انتسيونأفغ

  ٣  ٤  ٧  ١٤  ١٩  ٣٣  ١٧  ٢٣  ٤٠  باغوالليون
  ٣ ١٨٣  ٢ ٩٥٣  ٦ ١٣٦  ٢٣  ٣٩  ٦٢  ٣ ٢٠٦  ٢ ٩٩٢  ٦ ١٩٨  بيجبتيسيون
  ٢  ٣  ٥  ٥  ٦  ١١  ٧  ٩  ١٦  بوليخيون

  ٢٧٦  ٢٤٠  ٥١٦  ١١  ٤  ١٥  ٢٨٧  ٢٤٤  ٥٣١  غينختسيون
  ١  ٤  ٥  ١٣  ٢١  ٣٤  ١٤  ٢٥  ٣٩  غودوبريبشيون
  ٤٩٤  ٤٧٩  ٩٧٣  ٩  ١٦  ٢٥  ٥٠٣  ٤٩٥  ٩٩٨  غوتريبسيون
  ٦ ٩٧٦  ٦ ٦٤٠  ١٣ ٦١٦  ٧٩٠  ٨٥٠  ١ ٦٤٠  ٧ ٧٦٦  ٧ ٤٩٠  ١٥ ٢٥٦  ديداوتسيون
  ٢ ٨٩٠  ٢ ٦٩٩  ٥ ٥٨٩  ٢١٠  ٢٥٣  ٤٦٣  ٣ ١٠٠  ٢ ٩٥٢  ٦ ٠٥٢  كاراتنسيون
  ١١  ١٢  ٢٣  ٩  ١٢  ٢١  ٢٠  ٢٤  ٤٤  التنداليون

  ٥٤  ٦٣  ١١٧  ٤  ٧  ١١  ٥٨  ٧٠  ١٢٨  احلفاشينيون
  ٣  ٣  ٦  ٣  ٣  ٦  ٦  ٦  ١٢  ليونالتشماال

  ٨ ٥٤٩  ٨ ٦٨٣  ١٧ ٢٣٢  ٥ ٤٨٦  ٥ ٥٧٩  ١١ ٠٦٥  ١٤ ٠٣٥  ١٤ ٢٦٢  ٢٨ ٢٩٧  الالغيليون
  ٣٤ ٥٧٧  ٣٣ ٨٩٨  ٦٨ ٤٧٥  ٣١ ١٦٠  ٢٨ ٨٩٣  ٦٠ ٠٥٣  ٦٥ ٧٣٧  ٦٢ ٧٩١  ١٢٨ ٥٢٨  االدغيتسون
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  سكان الريف   سكان احلضر   سكان احلضر والريف  
  نساء  رجال  رجال ونساء  نساء  رجال  رجال ونساء  نساء  رجال  رجال ونساء  

  ٦٢ ٨٩٣  ٧٩ ٤٣٠  ١٤٢ ٣٢٣  ١٧٢ ١٧١  ٣٠٧ ٣٤٦  ٤٧٩ ٥١٧  ٢٣٥ ٠٦٤  ٣٨٦ ٧٧٦  ٦٢١ ٨٤٠  أذربيجيانيون
  ١٨٥  ١٨٣  ٣٦٨  ٩٣  ٧٩  ١٧٢  ٢٧٨  ٢٦٢  ٥٤٠  أليتيون
  ٢٧ ٩٤٤  ٢٥ ٣٩٨  ٥٣ ٣٤٢  ٧ ٦٤٥  ٦ ٢٥٢  ١٣ ٨٩٧  ٣٥ ٥٨٩  ٣١ ٦٥٠  ٦٧ ٢٣٩  أطائيون
  ١٣  ٣٢  ٤٥  ٤٥٠  ٧٨٠  ١ ٢٣٠  ٤٦٣  ٨١٢  ١ ٢٧٥  أمريكان
  ٦  ١٨  ٢٤  ١٨١  ٣٢٤  ٥٠٥  ١٨٧  ٣٤٢  ٥٢٩  إنكليز
  ٩٢  ٣٠٧  ٣٩٩  ١ ٥٠٢  ٨ ٧٢٩  ١٠ ٢٣١  ١ ٥٩٤  ٩ ٠٣٦  ١٠ ٦٣٠  عرب
  ٢٨  ١٦  ٤٤  ٥٠  ٨٧  ١٣٧  ٧٨  ١٠٣  ١٨١   أسيا الوسطىعرب
  ١٥١ ١١٦  ١٧٣ ٧٥٤  ٣٢٤ ٨٧٠  ٣٥٩ ١٩٧  ٤٤٦ ٤٢٤  ٨٠٥ ٦٢١  ٥١٠ ٣١٢  ٦٢٠ ١٧٨  ١ ١٣٠ ٤٩١  أرمن

  ١ ٤٥٧  ١ ٦١٩  ٣ ٠٧٦  ٥ ٣٢٤  ٥ ٢٤٩  ١٠ ٥٧٣  ٦ ٧٨١  ٦ ٨٦٨  ١٣ ٦٤٩  أشوريون
  ٢٩ ١٣٢  ٢٧ ٧٢٩  ٥٦ ٨٦١  ٢٧ ٠٩٥  ٢٤ ٤٧٠  ٥١ ٥٦٥  ٥٦ ٢٢٧  ٥٢ ١٩٩  ١٠٨ ٤٢٦  بشكري

  ٤٥٦ ٨٢٢  ٤٢٢ ١٥٦  ٨٧٨ ٩٧٨  ٤٢٣ ٣٨٣  ٣٧١ ٠٢٨  ٧٩٤ ٤١١  ٨٨٠ ٢٠٥  ٧٩٣ ١٨٤  ١ ٦٧٣ ٣٨٩  بيالروس
  ١٠٠ ٥٦٠  ٨٤ ٣١٢  ١٨٤ ٨٧٢  ٣٣١ ٣١٧  ٢٩١ ٧٨١  ٦٢٣ ٠٩٨  ٤٣١ ٨٧٧  ٣٧٦ ٠٩٣  ٨٠٧ ٩٧٠  بسارن
  ١ ١٧٧  ١ ١٧٩  ٢ ٣٥٦  ٤٠٠  ٣٦٦  ٧٦٦  ١ ٥٧٧  ١ ٥٤٥  ٣ ١٢٢  بروميون
  ٣ ٢٥٧  ٣ ٣٤٦  ٦ ٦٠٣  ١١ ٤٢٧  ١٣ ٩٣٥  ٢٥ ٣٦٢  ١٤ ٦٨٤  ١٧ ٢٨١  ٣١ ٩٦٥  بلغاريون
  ١٢٨ ٧٠٣  ١٢١ ٩١٠  ٢٥٠ ٦١٣  ١٠٤ ٣٢٢  ٩٠ ٢٤٠  ١٩٤ ٥٦٢  ٢٣٣ ٠٢٥  ٢١٢ ١٥٠  ٤٤٥ ١٧٥  بوريانيون
  ٥٧٦  ٦٣٩  ١ ٢١٥  ١ ١٧١  ١ ٣٨٢  ٢ ٥٥٣  ١ ٧٤٧  ٢ ٠٢١  ٣ ٧٦٨  اهلنغاريون
  ٢ ٠٦٦  ١ ٥٥٠  ٣ ٦١٦  ٢ ٨٣٥  ١ ٧٨٩  ٤ ٦٢٤  ٤ ٩٠١  ٣ ٣٣٩  ٨ ٢٤٠  فيبسيون
  ٩  ٨  ١٧  ٣٠  ٢٦  ٥٦  ٣٩  ٣٤  ٧٣  الغدد

  ١٩٠  ٣٩٣  ٥٨٣  ٧ ٧١٩  ١٧ ٩٠٤  ٢٥ ٦٢٣  ٧ ٩٠٩  ١٨ ٢٩٧  ٢٦ ٢٠٦  فيتناميون
  ١ ٢٩٧  ١ ٨٧١  ٣ ١٦٨  ٣ ٩٤١  ٥ ١٠١  ٩ ٠٤٢  ٥ ٢٣٨  ٦ ٩٧٢  ١٢ ٢١٠  فماغوزيون
  ١٧ ٧٣٣  ١٨ ٥٤٤  ٣٦ ٢٧٧  ٣٠ ٤٧٩  ٣١ ٠٧١  ٦١ ٥٥٠  ٤٨ ٢١٢  ٤٩ ٦١٥  ٩٧ ٨٢٧  األغاريق

  ٥  ٩  ١٤  ١٥  ٢٥  ٤٠  ٢٠  ٣٤  ٥٤  روم يونانيون
  ١١ ٦٦٠  ١٩ ٣٩٧  ٣١ ٠٥٧  ٦٣ ٢١٢  ١٠٣ ٦٦٥  ١٦٦ ٨٧٧  ٧٤ ٨٧٢  ١٢٣ ٠٦٢  ١٩٧ ٩٣٤  جيورجيون
  ٤٧  ٥٢  ٩٩  ٥١  ١٠٢  ١٥٣  ٩٨  ١٥٤  ٢٥٢  أدجاريون
  ٤  ٢  ٦  ٢٤  ٣٣  ٥٧  ٢٨  ٣٥  ٦٣  انغيلويون

  ٥٢  ٦٨  ١٢٠  ٤٢  ٥٩  ١٠١  ٩٤  ١٢٧  ٢٢١  الزي
  ٢٢  ٤٧  ٦٩  ١٢١  ٢٤٣  ٣٦٤  ١٤٣  ٢٩٠  ٤٣٣  مغريلي
  ١  ٥  ٦  ٧  ٢٨  ٣٥  ٨  ٣٣  ٤١  سفاين

  ١٧١ ٦٤٠  ١٦٦ ٠٩٥  ٣٣٧ ٧٣٥  ٨٤ ٥٨٠  ٨٧ ٨٤١  ١٧٢ ٤٢١  ٢٥٦ ٢٢٠  ٢٥٣ ٩٣٦  ٥١٠ ١٥٦  دار غنيون
  -  -  -  ٣  ٢  ٥  ٣  ٢  ٥  كيتا غيون



 

 

 
C

E
D

A
W

/C
/U

SR
/Q

/7/A
dd.1

10-27809 
104 

  سكان الريف   سكان احلضر   سكان احلضر والريف  
  نساء  رجال  رجال ونساء  نساء  رجال  رجال ونساء  نساء  رجال  رجال ونساء  

  ١  -  ١  ٣٧  ٥٠  ٨٧  ٣٨  ٥٠  ٨٨  كوباتشينيون
  ٣ ١٣٦  ٢ ٧٩١  ٥ ٩٢٧  ٨٦٣  ٤٧١  ١ ٣٣٤  ٣ ٩٩٩  ٣ ٢٦٢  ٧ ٢٦١  دولغاين
  ١٨٠  ٢٠٦  ٣٨٦  ١٧٣  ٢٤٢  ٤١٥  ٣٥٣  ٤٤٨  ٨٠١  دونغاين
  ٢ ٣٢٨  ٢ ٩٣٨  ٥ ٢٦٦  ١٠٩ ٢٤٥  ١١ ٤٢٧  ٢٢٤ ٦٧٢  ١١١ ٥٧٣  ١١٨ ٣٦٥  ٢٢٩ ٩٣٨  يهود

  ٦٠  ١٤٣  ٢٠٣  ١ ٢٢٥  ١ ٩٦٦  ٣ ١٩١  ١ ٢٨٥  ٢ ١٠٩  ٣ ٣٩٤  يهود جبليون
  ١  ١  ٢  ١٧  ٣٤  ٥١  ١٨  ٣٥  ٥٣  يهود جيورجيون

  ١  ٤  ٥  ٢١  ٢٨  ٤٩  ٢٢  ٣٢  ٥٤  يهود آسيا الوسطى
  ٥ ٧٣٤  ٦ ٤١٩  ١٢ ١٥٣  ٨ ٨٩٣  ١٠ ٢٢٧  ١٩ ١٢٠  ١٤ ٦٢٧  ١٦ ٦٤٦  ٣١٢ ٢٧٣  يزيديون
  ١١٧  ٣٣  ١٥٠  ١٠١  ٧٦  ١٧٧  ٢١٨  ١٠٩  ٣٢٧  اجيوريون
  ١١٩ ٩٢٠  ١٠٦ ٦١٨  ٢٢٦ ٥٣٨  ٩٤ ٩٨١  ٩١ ٤٩٧  ١٨٦ ٤٧٨  ٢١٤ ٩٠١  ١٩٨ ١١٥  ٤١٣ ٠١٦  انغوشي

  ١٠  ٣١  ٤١  ٧٠٦  ٤ ٢٣٣  ٤ ٩٣٩  ٧١٦  ٤ ٢٦٤  ٤ ٩٨٠  اهلنود والناطقون بلغات هندية
  ٢٧  ٤٤  ٧١  ٦٨٨  ٧٨٨  ١ ٤٧٦  ٧١٥  ٨٣٢  ١ ٥٤٧  أسبان

  ٢٠  ٢٣  ٤٣  ٣١٦  ٥٠٣  ٨١٩  ٣٣٦  ٥٢٦  ٨٦٢  إيطاليون
  ١ ٠٢٦  ٩٦٠  ١ ٩٨٦  ٦٨٩  ٥٠٥  ١ ١٩٤  ١ ٧١٥  ١ ٤٦٥  ٣ ١٨٠  إيطاملنيون
  ١٤٢ ٨٩٠  ١٣٦ ٠٠٦  ٢٧٨ ٨٩٦  ١٢٦ ٦١٣  ١١٤ ٤٤٩  ٢٤١ ٠٦٢  ٢٦٩ ٥٠٣  ٢٥٠ ٤٥٥  ٥١٩ ٩٥٨  كاباردنيون
  ٢٢١ ٢١٣  ٢٢٠ ٠٠٨  ٤٤١ ٢٢١  ١٠٦ ٣٥٢  ١٠٦ ٣٨٩  ٢١٢ ٧٤١  ٣٢٧ ٥٦٥  ٣٢٦ ٣٩٧  ٦٥٣ ٩٦٢  كازاخيون
  ٤٤ ٠٨٣  ٤٤ ٣١٣  ٨٨ ٣٩٦  ٤٥ ٥٠٠  ٤٠ ١٠٠  ٨٥ ٦٠٠  ٨٩ ٥٨٣  ٨٤ ٤١٣  ١٧٣ ٩٩٦  كامليكيون

  ٤٨٣  ٥١٣  ٩٩٦  ٦٩٦  ٦٠١  ١ ٢٩٧  ١ ١٧٩  ١ ١١٤  ٢ ٢٩٣  كامتشاديون
  ٧  ١٠  ١٧  ١٥٩  ١٩٠  ٣٤٩  ١٦٦  ٢٠٠  ٣٦٦  كارامييون

  ٢٢٠  ٣٠٨  ٥٢٨  ٤٨٩  ٥٩٢  ١ ٠٨١  ٧٠٩  ٩٠٠  ١ ٦٠٩  كاراكاكيبيون
  ٦٠ ٨٦٥  ٥٧ ٩٤٧  ١١٨ ٨١٢  ٣٧ ٨٦٣  ٣٥ ٥٠٧  ٧٣ ٣٧٠  ٩٨ ٧٢٨  ٩٣ ٤٥٤  ١٩٢ ١٨٢  تشايفيونكارا 

  ٢٢ ٦١٨  ١٨ ٥٢١  ٤١ ١٣٩  ٣٠ ٥٨٨  ٢١ ٣٥٠  ٥٢ ٢٠٥  ٥٣ ٤٧٣  ٣٩ ٨٧١  ٩٣ ٣٤٤  كاربليون
  ٢  ٢  ٤  ٤  -  ٤  ٦  ٢  ٨  كريكي
  ٥٣١  ٥٥٧  ١ ٠٨٨  ٢٥١  ١٥٥  ٤٠٦  ٧٨٢  ٧١٢  ١ ٤٩٤  كييت
  ٢  ٣  ٥  ٧  ٧  ١٤  ٩  ١٠  ١٩  يوغي

  ١ ٣٤٣  ١ ٨٩٠  ٣ ٢٣٣  ١٢ ٣٣٣  ١٦ ٢٤٢  ٢٨ ٥٧٥  ١٣ ٦٧٦  ١٨ ١٣٢  ٣١ ٨٠٨  قريغيزيون
  ٤٣٦  ٨٦٢  ١ ٢٩٨  ١٠ ٢٤٧  ٢٣ ٠٣٢  ٣٣ ٢٧٩  ١٠ ٦٨٣  ٢٣ ٨٩٤  ٣٤ ٥٧٧  صينيون
  ٨١ ٨٥٣  ٧٢ ١٣٧  ١٥٣ ٩٩٠  ٨٢ ١٢٥  ٥٧ ٢٩١  ١٣٩ ٤١٦  ١٦٣ ٩٧٨  ١٢٩ ٤٢٨  ٢٩٣ ٤٠٦  كومي

  ٧ ٢٧٨  ٦ ٨١٣  ١٤ ٠٩١  ٩٧٦  ٥٤٠  ١ ٥١٦  ٨ ٢٥٤  ٧ ٣٥٣  ١٥ ٦٠٧  كومي إيزاهيم
  ٤٠ ٨٦٩  ٣٥ ٧٠٨  ٧٦ ٥٧٧  ٢٨ ٣٨٩  ٢٠ ٢٦٩  ٤٨ ٦٥٨  ٦٩ ٢٥٨  ٥٥ ٩٧٧  ١٢٥ ٢٣٥   بريمياكي-كومي 
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  ١٣ ٣٧٧  ١٥ ٩١٩  ٢٩ ٢٩٦  ٥٩ ٣٤٤  ٥٩ ٩١٦  ١١٩ ٢٦٠  ٧٢ ٧٢١  ٧٥ ٨٣٥  ١٤٨ ٥٥٦  كوريون
  ٣ ٠١٢  ٢ ٩٦٦  ٥ ٩٧٨  ١ ٥٤٠  ١ ٢٢٥  ٢ ٧٦٥  ٤ ٥٥٢  ٤ ١٩١  ٨ ٧٤٣  كورياكيون
  ٦  ٦  ١٢  ٥٥  ٩٠  ١٤٥  ٦١  ٩٦  ١٥٧  الكرميشاكي

  ١٣  ٣٩  ٥٢  ١٣٧  ٥١٨  ٦٥٥  ١٥٠  ٥٥٧  ٧٠٧  كوبيون
  ٧٥٣  ٦٥٧  ١ ٤١٠  ٩٤٨  ٧٥٦  ١ ٧٠٤  ١ ٧٠١  ١ ٤١٣  ٣ ١١٤  كوماندينيون

  ١١٤ ٤٥٦  ١٠٩ ١٤٦  ٢٢٣ ٦٠٢  ١٠٢ ٣٢١  ٩٦ ٤٨٦  ١٩٨ ٨٠٧  ٢١٦ ٧٧٧  ٢٠ ٦٣٢  ٤٢٢ ٤٠٩  كوميكي
  ٧ ٣٢٤  ٧ ٧٧٨  ١٥ ١٠٢  ١ ٧٦٣  ٢ ٧٤٢  ٤ ٥٠٥  ٩ ٠٨٧  ١٠ ٥٢٠  ١٩ ٦٠٧  أكراد
  ٢٤ ٢٢٩  ٢٢ ٥٦٦  ٤٦ ٧٩٥  ٥٦ ٩١٩  ٥٢ ٨٣١  ١٠٩ ٧٥٠  ٨١ ١٤٨  ٧٥ ٣٩٧  ١٥٦ ٥٤٥  كيونمال

  ٤ ١٥٢  ٣ ٧٠٨  ٧ ٨٦٠  ١٠ ٨٥٠  ٩ ٨١٠  ٢٠ ٦٦٠  ١٥ ٠٠٢  ١٣ ٥١٨  ٢٨ ٥٢٠  التفيون
  ٤٤٢  ٣٠٨  ٧٥٠  ٥٢٣  ٣٤٩  ٨٧٢  ٩٦٥  ٦٥٧  ١ ٦٢٢  التغاليون
  ١٠٩ ٥٥٦  ١٠٩ ٤٠٢  ٢١٨ ٩٥٨  ٩٣ ٤٣٣  ٩٩ ١٤٤  ١٩٢ ٥٧٧  ٢٠٢ ٩٨٩  ٢٠٨ ٥٤٦  ٤١١ ٥٣٥  لزغينيون
  ٦ ٦٩٩  ٧ ٥٩١  ١٤ ٢٩٠  ١٤ ٤٧٨  ١٦ ٨٠١  ٣١ ٢٧٩  ٢١ ١٧٧  ٢٤ ٣٩٢  ٤٥ ٥٦٩  ليثوانيون
  ٢ ٩٠٨  ٢ ٦٠٥  ٥ ٥١٣  ٣ ٣٥٧  ٢ ٥٦٢  ٥ ٩١٩  ٦ ٢٦٥  ٥ ١٦٧  ١١ ٤٣٢  أكمانشي
  ١٨٢ ٨٦٢  ١٦٥ ٣٤٢  ٣٤٨ ٢٠٤  ١٤٢ ٥٢٤  ١١٣ ٥٧٠  ٢٥٦ ٠٩٤  ٣٢٥ ٣٨٦  ٢٧٨ ٩١٢  ٦٠٤ ٢٩٨  ماريتثيون

  ٨ ٦١٩  ٧ ٤٥١  ١٦ ٠٧٠  ١ ٣٧٩  ١ ٠٦٦  ٢ ٤٤٥  ٩ ٩٩٨  ٨ ٥١٧  ١٨ ٥١٥  ماريتثيو اجلبال
  ١٨ ٨٣٧  ١٦ ٦٣٩  ٣٥ ٤٧٦  ١١ ٦٧٢  ٨ ٩٧١  ٢٠ ٦٤٣  ٣٠ ٥٠٩  ٢٥ ٦١٠  ٥٦ ١١٩  ماريتثيو لوغوفار الشرق

  ١٩ ٨٤٤  ٢٣ ٧٠٩  ٤٣ ٥٥٣  ٥٤ ٣٨٩  ٧٤ ٣٨٨  ١٢٨ ٧٧٧  ٧٤ ٢٣٣  ٩٨ ٠٩٧  ١٧٢ ٣٣٠  مالدليون
  ١٤٧  ١٤٢  ٢٨٩  ١ ١٤٥  ١ ٢٢٢  ٢ ٣٦٧  ١ ٢٩٢  ١ ٣٦٤  ٢ ٦٥٦  منغول
  ٢١٨ ٤٧٤  ١٨٥ ٨١٣  ٤٠٤ ٢٨٧  ٢٤٠ ٤١٨  ١٩ ٦٤٥  ٤٣٩ ٠٦٣  ٤٥٨ ٨٩٢  ٣٨٤ ٤٥٨  ٨٤٣ ٣٥٠  املوردفا
  ١٤ ٨٥٣  ١٣ ٢١٧  ٢٨ ٠٧٠  ١١ ٧٥٤  ٩ ٨٠٠  ٢١ ٥٥٤  ٢٦ ٦٠٧  ٢٣ ٠١٧  ٤٩ ٦٢٤   موكشا-موردفا 
  ٣٣ ٩٧٢  ٢٧ ٩٥٤  ٦١ ٩٢٦  ١٢ ٣٧٥  ١٠ ١٠٦  ٢٢ ٤٨١  ٤٦ ٣٤٧  ٣٨ ٠٦٠  ٨٤ ٤٠٧   إيريا-موردفا

  ٤ ١٥٠  ٣ ٥٦١  ٧ ٧١١  ١ ٠٥٩  ٨٣٠  ١ ٨٨٩  ٥ ٢٠٩  ٤ ٣٩١  ٩ ٦٠٠  ننانا يباكيو
  ٤ ٤٤١  ٤ ٠١٧  ٨ ٤٥٨  ٢ ٠٨٣  ١ ٦١٩  ٣ ٧٠٢  ٦ ٥٢٤  ٥ ٦٣٦  ١٢ ١٦٠  نايايتسيون
  ٣٦٧  ٣٠٢  ٦٦٩  ١٠٥  ٦٠  ١٦٥  ٤٧٢  ٣٦٢  ٨٣٤  نغاناسانيون
  ٢٢٣  ١٨٠  ٤٠٣  ٩٥  ٦٩  ١٦٤  ٣١٨  ٢٤٩  ٥٦٧  نيغيداليون

  ١٣١ ٨٢٤  ١٢٦ ١٠٠  ٢٥٧ ٩٢٤  ١٧٥ ٢٧٣  ١٦٤ ٠١٥  ٣٣٩ ٢٨٨  ٣٠٧ ٠٩٧  ٢٩٠ ١١٥  ٥٩٧ ٢١٢  أملان
  ١٧ ٣٧١  ١٦ ٠٨٧  ٣٣ ٤٥٨  ٤ ٦٦٤  ٣ ١٨٠  ٧ ٨٤٤  ٢٢ ٠٣٥  ١٩ ٢٦٧  ٤١ ٣٠٢  نينتسيون
  ١ ٤٠٧  ١ ٢٧٢  ٢ ٦٧٩  ١ ٣٧٦  ١ ١٠٧  ٢ ٤٨٣  ٢ ٧٨٣  ٢٣ ٣٧٩  ٥ ١٦٢  نيفخي

  ٣٦ ٨١٥  ٣٤ ٥٢٤  ٧١ ٣٣٩  ٩ ٩٣٤  ٩ ٣٩٣  ١٩ ٣٢٧  ٤٦ ٧٤٩  ٤٣ ٩١٧  ٩٠ ٦٦٦  نوغايتسي
  ١٧٧  ١٧١  ٣٤٨  ١٨٧  ١٥١  ٣٣٨  ٣٦٤  ٣٢٢  ٦٨٦  اروتشي
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  ٩٢ ٤٧٩  ٨٩ ٧٦٧  ١٨٢ ٢٤٦  ١٧٢ ٥٢٢  ١٦٠ ١٠٧  ٣٣ ٦٢٩  ٢٦٥ ٠٠١  ٢٤٩ ٨٧٤  ٥١٤ ٨٧٥  اوستيتينيون
  ١٤٣  ١٤٣  ٢٨٦  ١٦٧  ١٥٤  ٣٢١  ٣١٠  ٢٩٧  ٦٠٧   ديغورتسيون-اوستينيون 
  ٩  ١٥  ٢٤  ٣٢  ٤١  ٧٣  ٤١  ٥٦  ٩٧   ايرونتسيون-اوستينيون 

  ٣٤٩  ٤٩٠  ٨٣٩  ١ ١٦٨  ١ ٨١٤  ٢ ٩٨٢  ١ ٥١٧  ٢ ٣٠٤  ٣ ٨٢١  فرس
  ٩ ٢١٢  ٧ ٧٣٩  ١٦ ٩٥١  ٣٢ ٠٢٨  ٢٤ ٠٢٢  ٥٦ ٠٥٠  ٤١ ٢٤٠  ٣١ ٧٦١  ٧٣ ٠٠١  بولونيون
  ٥٣  ٢٠٣  ٢٥٦  ١ ٥٠٢  ٨ ٠٤٢  ٩ ٥٤٤  ١ ٥٥٥  ٨ ٢٤٥  ٩ ٨٠٠  بشتون

  ١ ٠٤١  ٩٢٣  ١ ٩٦٤  ١ ٥١٢  ١ ٨٣٢  ٣ ٣٤٤  ٢ ٥٥٣  ٢ ٧٥٥  ٥ ٣٠٨  رومانيون
  ٥  ٨  ١٣  ٣٧  ٤٧  ٨٤  ٤٢  ٥٥  ٩٧  روسيون
 ١٤ ٢٠٩ ٨٤٩ ١٢ ٧٤٨ ١٩٨ ٢٦ ٩٥٨ ٠٤٧ ٤٨ ٣٤١ ٧٦٢ ٤٠ ٥٨٩ ٢٩٨  ٨٨ ٩٣١ ٠٦٠ ٦٢ ٥٥١ ٥٣٦١١ ٣٣٧ ١١٥٤٩٦ ٨٨٩ ١٠٧  روس

  ٣٤ ٩٤٠  ٤١ ١٠١  ٧٦ ٠٤١  ٢٨ ٣٦٨  ٣٥ ٦١٩  ٦٣ ٩٨٧  ٦٣ ٣٠٨  ٧٦ ٧٢٠  ١٤٠ ٠٢٨  كازاخيون
  ٧٩٨  ٩٩٤  ١ ٧٩٢  ٢ ٣٦٧  ٢ ٤١٢  ٤ ٧٧٩  ٣ ١٦٥  ٣ ٤٠٦  ٦ ٥٧١  بوموريون
  ٩ ٦٦٨  ٩ ٩١١  ١٩ ٥٧٩  ٤ ٩٦٠  ٥ ٣٩٠  ١٠ ٣٥٠  ١٤ ٦٢٨  ١٥ ٣٠١  ٢٩ ٩٢٩  روتوليون
  ٥٨٨  ٥٥٠  ١ ١٣٨  ٥٢١  ٣٣٢  ٨٥٣  ١ ١٠٩  ٨٨٢  ١ ٩٩١  مسايون

  ١ ٧٨٨  ١ ٦٧٥  ٣ ٤٦٣  ٤٣٣  ٣٥٣  ٧٨٦  ٢ ٢٢١  ٢ ٠٢٨  ٤ ٢٤٩  سلكوبيون
  ١٥٥  ٢٢٤  ٣٧٩  ٨٣٨  ٢ ٩٣٩  ٣ ٧٧٧  ٩٩٣  ٣ ١٦٣  ٤ ١٥٦  صرب
  ٣٩  ٤٨  ٨٧  ١٩٧  ٢٨٤  ٤٨١  ٢٣٦  ٣٣٢  ٥٦٨  سلوفاك

  ١ ٢٣٧  ١ ٢٨٠  ٢ ٥١٧  ١٤٠  ١١٢  ٢٥٢  ١ ٣٧٧  ١ ٣٩٢  ٢ ٧٦٩  ساراديون
  ٣٩ ٣٥٠  ٣٨ ٨٢٥  ٧٨ ١٧٥  ٢٥ ٨٨٠  ٢٧ ٧٣٠  ٥٣ ٦١٠  ٦٥ ٢٣٠  ٦٦ ٥٥٥  ١٣١ ٧٨٥  الطاباسارافيون

  ٥ ٣٠٤  ١١ ٨٩٥  ١٧ ١٩٩  ٢١ ٠٠٨  ٨١ ٩٢٩  ١٠٢ ٩٣٧  ٢٦ ٣١٢  ٩٣ ٨٢٤  ١٢٠ ١٣٦  طاجيك
  ٨٨  ٧٨  ١٦٦  ٥٧  ٥٣  ١١٠  ١٤٥  ١٣١  ٢٧٦  تازيون
  ٤٦  ١٠٥  ١٥١  ٧٣٦  ١ ٦٦١  ٢ ٣٩٧  ٧٨٢  ١ ٧٦٦  ٢ ٥٤٨  طاليش

  ٩١٣ ٨٥٦  ٨٤٥ ٤٢٦  ١ ٧٥٩ ٢٨٢  ٢ ٠٣٥ ٧٠٦ ١٧ ٥٩٦ ٦١٣  ٣ ٧٩٥ ٣١٩  ٢ ٩٤٩ ٥٦٢  ٢ ٦٠٥ ٠٣٩  ٥ ٥٥٤ ٦٠١  تتر
  ٦٣٧  ٥٩٠  ١ ٢٢٧  ٣٩٢  ٣٨٤  ٧٧٦  ١ ٠٢٩  ٩٧٤  ٢ ٠٠٣  تتر استراخان
  ٦ ٣٨١  ٥ ٦٦٣  ١٢ ٠٤٤  ٦ ٧٦٧  ٥ ٨٥٧  ١٢ ٦٢٤  ١٣ ١٤٨  ١١ ٥٢٠  ٢٤ ٦٦٨  كرياسينيون
  ٢ ٧٥٥  ٢ ٥٨٥  ٥ ٣٤٠  ٢ ٢٨٣  ١ ٩٨٨  ٤ ٢٧١  ٥ ٠٣٨  ٤ ٥٧٣  ٩ ٦١١  تتر سيبرييون

  ٩٣٨  ٩٧٦  ١ ٩١٤  ١ ٠٨١  ١ ١٣٦  ٢ ٢١٧  ٢ ٠١٩  ٢ ١١٢  ٤ ٣١٣  تتر القرم
  ٥٩  ٧٣  ١٣٢  ١ ٠٥٣  ١ ١١٨  ٢ ١٧١  ١ ١١٢  ١ ١٩١  ٢ ٣٠٣  تايت

  ١ ١٧٩  ١ ١٠٥  ٢ ٢٨٤  ٦٩  ٤٦  ١١٥  ١ ٢٤٨  ١ ١٥١  ٢ ٣٩٩  التيلي غيتيون
  ٨٢٧  ٦٨١  ١ ٥٠٨  ٦١٣  ٥٢٩  ١ ١٤٢  ١ ٤٤٠  ١ ٢١٠  ٢ ٦٥٠   أدتيون-تيلي 

  ٣٥١  ٣٤٨  ٦٩٩  ٦٥  ٧٣  ١٣٨  ٤١٦  ٤٢١  ٨٣٧  توفالوميون
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  سكان الريف   سكان احلضر   سكان احلضر والريف  
  نساء  رجال  رجال ونساء  نساء  رجال  رجال ونساء  نساء  رجال  رجال ونساء  

  ٦٩٤  ٧٢١  ١ ٤١٥  ٨٥  ٦٥  ١٥٠  ٧٧٩  ٧٨٦  ١ ٥٦٥  توباالريون
  ٦٩ ٩٦٧  ٦٥ ٦٢٥  ١٣٥ ٥٩٢  ٥٦ ٩٥٢  ٥٠ ٨٩٨  ١٠٧ ٨٥٠  ١٢٦ ٩١٩  ١١٦ ٥٢٣  ٢٤٣ ٤٤٢  توفينيون

  ٢ ٢٨٥  ٢ ١٥٠  ٤ ٤٣٥  ٣  ٤  ٧  ٢ ٢٨٨  ٢ ١٥٤  ٤ ٤٤٢   طاجيكيون-توفينيون 
  ٣٦ ٥٨٠  ٣٧ ٦١٨  ٧٤ ١٩٨  ٦ ١٥٥  ١٢ ٠٦٢  ١٨ ٢١٧  ٤٢ ٧٣٥  ٤٩ ٦٨٠  ٩٢ ٤١٥  أتراك

  ٧٩١  ٩٣٧  ١ ٧٢٨  ٦٩٤  ٨٣٥  ١ ٥٢٩  ١ ٤٨٥  ١ ٧٧٢  ٣ ٢٥٧  أتراك مسخيتيون
  ٨ ٧٦٤  ٩ ٥٩٤  ١٨ ٣٥٨  ٥ ٣٤٥  ٩ ٣٥٠  ١٤ ٦٩٥  ١٤ ١٠٩  ١٨ ٩٤٤  ٣٣ ٠٥٣  تركمان
  ٨١٤  ٨٢٩  ١ ٦٤٣  ٩٦٤  ١ ١١٤  ٢ ٠٧٨  ١ ٧٧٨  ١ ٩٤٣  ٣ ٧٢١  أودنيون

  ١٨٢ ٦٤٠  ١٥٧ ٢٩٠  ٣٣٩ ٩٣٠  ١٦٧ ٧٤٩  ١٢٩ ٢٢٧  ٢٩ ٩٧٦  ٣٥٠ ٣٨٩  ٢٨٦ ٥١٧  ٦٣٦ ٩٠٦  أودمورتيون
  ٦٠١  ٦٣١  ١ ٢٣٢  ٢٦٥  ١٦٠  ٤٢٥  ٨٦٦  ٧٩١  ١ ٦٥٧  اوديغيون
  ٨ ٨٠٥  ١٥ ٥٦٣  ٢٤ ٣٦٨  ٣٣ ٣٦٦  ٦٥ ١٨٢  ٩٨ ٥٤٨  ٤٢ ١٧١  ٨٠ ٧٤٥  ١٢٢ ٩١٦  أوزبيك

  ٢٧٨  ٤١٦  ٦٩٤  ٨٨٩  ١ ١٨٤  ٢ ١٧٣  ١ ١٦٧  ١ ٧٠٠  ٢ ٨٦٧  أوغوريون
  ٣٦٩ ٨٧٨  ٣٢١ ٨٨٥  ٦٩١ ٧٦٣  ١ ١٦٢ ٩١٩  ١ ٠٨٨ ٢٧٩  ٢ ٢٥١ ١٩٨  ١ ٥٣٢ ٧٩٧  ١ ٤١٠ ١٦٤  ٢ ٩٤٢ ٩٦١  أوكرانيون

  ٧٢  ٧٣  ١٤٥  ١٠٦  ٩٥  ٢٠١  ١٧٨  ١٦٨  ٣٤٦  )اوركيون(اولطا 
  ١ ٢٢٢  ١ ١٢٧  ٢ ٣٤٩  ٣٢٥  ٢٣٩  ٥٦٤  ١ ٥٤٧  ١ ٣٦٦  ٢ ٩١٣  اولتشي
  ٥ ٨٤٢  ٤ ٧٢٤  ١٠ ٥٦٦  ١٣ ٤٥٣  ١٠ ٠٣١  ٢٣ ٤٨٤  ١٩ ٢٩٥  ١٤ ٧٥٥  ٣٤ ٠٥٠  فنلنديون

  ٢١  ١٩  ٤٠  ١٤٣  ١٣١  ٢٧٤  ١٦٤  ١٥٠  ٣١٤  فنلنديو األراضي األملانية
  ١٦  ٢٣  ٣٩  ٢٩٤  ٤٨٦  ٧٨٠  ٣١٠  ٥٠٩  ٨١٩  فرنسيون
  ٢٢ ٣٤٧  ٢٠ ٥٣٢  ٤٢ ٨٧٩  ١٧ ٧٠٦  ١٥ ٠٣٧  ٣٢ ٧٤٣  ٤٠ ٠٥٣  ٣٥ ٥٦٩  ٧٥ ٦٢٢  خافاسي
  ٩ ٨٧٣  ٨ ٨٨١  ١٨ ٧٥٤  ٥ ٧٧٢  ٤ ١٥٢  ٩ ٩٢٤  ١٥ ٦٤٥  ١٣ ٠٣٣  ٢٨ ٦٧٨  خانيت

  ٦٩٣  ٧٣٤  ١ ٤٢٧  ٤٧  ٦٨  ١١٥  ٧٤٠  ٨٠٢  ١ ٥٤٢  مخشيلي
  ٣ ٣٣٩  ٣٣٤٩  ٦ ٦٨٨  ١ ٦٠١  ٢ ٠٧٧  ٣ ٦٧٨  ٤ ٧٤٠٩٤٠  ٥ ٤٢٦  ١٠ ٣٦٦  تساخوري

  ٣٤ ٩١٦  ٣٣ ٩٩٨  ٦٨ ٩١٤  ٥٨ ٤٨٤  ٥٥ ٣٦٨  ١١٣ ٨٥٢  ٩٣ ٤٠٠  ٨٩ ٣٦٦  ١٨٢ ٧٦٦  غجر
  ١١١  ١٢٩  ٢٤٠  ١١٦  ١٣٠  ٢٤٦  ٢٢٧  ٢٥٩  ٤٨٦  غجر آسيا الوسطى

  ٤٠٩  ٣١١  ٧٢٠  ٧٠  ٦٥  ١٣٥  ٤٧٩  ٣٧٦  ٨٥٥  نتبشلكانيو
  ١٩ ٢٧٢  ١٨ ٦٦٠  ٣٧ ٩٣٢  ١١ ٧٥٧  ١٠ ٨٢٨  ٢٢ ٥٨٥  ٣١ ٠٢٩  ٢٩ ٤٨٨  ٦٠ ٥١٧  شركش
  ٤٣١  ٤١٣  ٨٤٤  ١ ٠٨٣  ٩٧٧  ٢ ٠٦٠  ١ ٥١٤  ١ ٣٩٠  ٢ ٩٠٤  تشيك
  ٤٤٧ ٩٧١  ٤٠٩ ٩٢٠  ٨٥٧ ٨٩١  ٢٦٢ ٤٨١  ٢٣٩ ٨٨١  ٥٠٢ ٣٦٢  ٧١٠ ٤٥٢  ٦٤٩ ٨٠١  ١ ٣٦٠ ٢٥٣  شيشان

  ٦٧  ٧١  ١٣٨  ٢٦  ٥٤  ٨٠  ٩٣  ١٢٥  ٢١٨   اكينيون-شيشان 
  ٣٨٤  ٣٣٧  ٧٢١  ٢٢٠  ١٤٦  ٣٦٦  ٦٠٤  ٤٨٣  ١ ٠٨٧  شوفانيون
  ٤١٩ ٩٨٢  ٣٧٧ ٢٦٤  ٧٩٧ ٢٤٦  ٤٥٥ ٦٤٠  ٣٨٤ ٢٠٨  ٨٣٩ ٨٤٨  ٨٧٥ ٦٢٢  ٧٦١ ٤٧٢  ١ ٦٣٧ ٠٩٤  شوفاسي
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  سكان الريف   سكان احلضر   سكان احلضر والريف  
  نساء  رجال  رجال ونساء  نساء  رجال  رجال ونساء  نساء  رجال  رجال ونساء  

  ٦ ٤٣٠  ٥ ٩٣٥  ١٢ ٣٦٥  ١ ٨٩٤  ١ ٥٠٨  ٣ ٤٠٢  ٨٣٢٤  ٧ ٤٤٣  ١٥ ٧٦٧  شيكوشي
  ٣١٣  ٢٨٩  ٦٠٢  ٢٥  ٢٩  ٥٤  ٣٣٨  ٣١٨  ٦٥٦  شو ليمنيون
  ١ ٢١٢  ١ ٢٠٩  ٢ ٤٢١  ٣٩٣  ٤١٧  ٨١٠  ١ ٦٠٥  ١ ٦٢٦  ٣ ٢٣١  شابسوفيون
  ٢ ١٠٥  ١ ٩٣١  ٤ ٠٣٦  ٥ ٤١٥  ٤ ٥٢٤  ٩ ٩٣٩  ٧ ٥٢٠  ٦ ٤٥٥  ١٣ ٩٧٥  شوريون
  ١٣ ٨٠٨  ١٣ ١٤٣  ٢٦ ٩٥١  ٤ ٧١٤  ٣ ٨٦٢  ٨ ٥٧٦  ١٨ ٥٢٢  ١٧ ٠٠٥  ٣٥ ٥٢٧  ايفنكي
  ٧ ١٢٠  ٥ ٨٣٥  ١٢ ٩٥٥  ٣ ٨٩٢  ٢ ٢٢٤  ٦ ١١٦  ١١ ٠١٢  ٨ ٠٥٩  ١٩ ٠٧١  ايفني
  ٨٧  ٩٩  ١٨٦  ٢٨  ٢٣  ٥١  ١١٥  ١٢٢  ٢٣٧  انتسي

  ٥٩٥  ٥٩٨  ١ ١٩٣  ٣٢٠  ٢٣٧  ٥٥٧  ٩١٥  ٨٣٥  ١ ٧٥٠  اسكيمو
  ٥ ٤١٩  ٤ ٦١٢  ١٠ ٠٣١  ١٠ ٢١٣  ٧ ٨٦٩  ١٨ ٠٨٢  ١٥ ٦٣٢  ١٢ ٤٨١  ٢٨ ١١٣  استونيون
  ٦٢  ٨٠  ١٤٢  ٢٩  ٢٦  ٥٥  ٩١  ١٠٦  ١٩٧   سبيت-استونيون

  ٤٣٠  ٣٩٤  ٨٢٤  ٣٥٧  ٣٢٨  ٦٨٥  ٧٨٧  ٧٢٢  ١ ٥٠٩  يوكاغرييون
  ١٤٥ ٢٢٣  ١٤٠ ٨٠٤  ٢٨٦ ٠٢٧  ٨٥ ٧١٨  ٧٢ ١٠٧  ١٥٧ ٨٢٥  ٢٣٠ ٩٤١  ٢١٢ ٩١١  ٤٤٣ ٨٥٢  ياكوتيون
  ٣١  ٣٦  ٦٧  ٤٠٥  ٣٦٣  ٧٦٨  ٤٣٦  ٣٩٩  ٨٣٥  يابانيون

األشخاص الذين ينتمـون إىل     
ــرى   ــات أخــــ ــري (قوميــــ غــــ

  ٢ ٩١٩  ٣ ٨٩٢  ٦ ٨١١  ١٢ ٨٧٦  ٢٣ ٢٩٣  ٣٦ ١٦٩  ١٥ ٧٩٥  ٢٧ ١٨٥  ٤٢ ٩٨٠  )مذكورة أعاله
ذين مل يـسجلوا    األشخاص ال 

يف قــوائم التعـــداد القوميـــات  
  ١٧ ٥٨٤  ١٧ ٧٥٩  ٣٥ ٣٤٣  ٧٣٣ ٤٢٩  ٦٩١ ٩٧٩  ١ ٤٢٥ ٤٠٨  ٧٥١ ٠١٣  ٧٠٩ ٧٣٨  ١ ٤٦٠ ٧٥١  .اليت ينتمون إليها
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  ٥٠اجلدول     
  الرئيسية االقتصادية -  حسب اجملموعات الدميغرافية واالجتماعيةالفقراءتوزيع     
  )النسب املئوية(    

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠ العدد الكلي للفقراء
 ٢٢,٦ ٢١,٤ ٢١,٢ ٢١,٨   سنة١٦األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 ٦٤,٨ ٦٥,٢ ٦٥,٧ ٦٥,٥ السكان يف سن العمل

 ١٢,٣ ١٢,٣ ١٢,٣ ١٢,٣  سنة٣٠  و١٦الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني 

 ١٣,٣ ١٣,١ ١٣,٣ ١٣,٣  سنة٣٠ و ١٦النساء الالئي تتراوح أعمارهم بني 

 ١٨,٦ ١٨,٩ ١٩,٠ ١٨,٧ ٥٩ و ٣١الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني 

 ٢٠,٦ ٢١,٠ ٢١,١ ٢١,٢ ٥٤ و ٣١النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني 

 ١٢,٦ ١٣,٣ ١٣,١ ١٢,٧ السكان فوق سن العمل 

 ٣,٥ ٣,٨ ٣,٦ ٣,٥  سنة فأكثر٦٠الرجال الذين تبلغ أعمارهم 

 ٩,١ ٩,٦ ٩,٥ ٩,١  سنة فأكثر٥٥ تبلغ أعمارهن النساء الالئي

    
  ٥١الشكل 

  ٢٠٠٨وع اجلنس والعمر يف عام نتغري مستوى الفقر وفقاً ل
  )٢٠٠٥كنسبة مئوية من مستوى عام (

-32,0
-34,3 -35,2 -35,0

-30,5
-34,0-33,9

Дети в возрасте до
16 лет

Мужчины в возрасте
16 - 30 лет

Женщины в
возрасте 16 - 30 лет

Мужчины в возрасте
31 - 59 лет

Женщины в
возрасте 31 - 54 лет

Мужчины в возрасте
60 и более лет

Женщины в
возрасте 55 и более

лет

С
ни

ж
ен
ие

 (-
)  

   
   

   
   

   
   

   
 П
ри
ро
ст

 (+
)  

   
.

Все население - 34,0   

  

 ٥٥النساء يف سن
 سنة فأكثر

٦٥الرجال يف سن 
  فأكثر

النساء يف سن
٥٤-٣١ 

الرجال يف سن
٥٩-٣١ 

النساء يف سن
٣٠-١٦ 

الرجال يف سن 
٣٠- ١٦  

األطفال الذين تقل 
 ١٦أعمارهم عن 

 .٣٤,٠ - السكان جمموع

دة 
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  ٥٢الشكل 
  ٢٠٠٨خطر الفقر وفقاً لنوع اجلنس والعمر يف عام 

1,07
1,10

0,91 0,91
0,89

0,74

1,34

Дети в возрасте до
16 лет

Мужчины в возрасте
16 - 30 лет

Женщины в возрасте
16 - 30 лет

Мужчины в возрасте
31 - 59 лет

Женщины в возрасте
31 - 54 лет

Мужчины в возрасте
60 и более лет

Женщины в возрасте
55 и более лет

Значения индексов риска бедности
выше 1 показывает во сколько раз 

риск бедности для населения, 
сгруппированного по  полу и возрасту, 

превышает риск бедности для населения в целом 

Значения индексов риска бедности
ниже 1 свидельствуют о более низком риске бедности, чем 
риск бедности для населения в целом  

  
  ٥٣اجلدول 

  الجتماعية الرئيسية للفقراء حسب مكان اإلقامةتوزيع اجملموعات الدميغرافية واالقتصادية ا
  )نسب مئوية(

  
السكان جمموع   :منهم

 سكان الريف سكان احلضر الفقراء
٢٠٠٥ 
 ٣٨,٦  ٦١,٤  ١٠٠ اجملموع

 ٤٢,٦ ٥٧,٤  ١٠٠ سنة١٦ الذين تقل أعمارهم عناألطفال 
 ٣٨,٤ ٦١,٦ ١٠٠ السكان الذين هم يف سن العمل

 ٣٩,٠ ٦١,٠ ١٠٠  سنة٣٠ و ١٦ارهم بني الذين تتراوح أعمالرجال 
 ٣٦,١ ٦٣,٩ ١٠٠   سنة٣٠ و ١٦تتراوح أعمارهم بني الاليت نساء ال

 ٤٠,٣ ٥٩,٧ ١٠٠  سنة٥٩ و ٣١ الذين تتراوح أعمارهم بني الرجال
 ٣٧,٧ ٦٢,٣ ١٠٠  سنة٥٤ و ٣١الالئي تتراوح أعمارهن بني النساء 

 ٣٢,٩ ٦٧,١ ١٠٠ السكان فوق سن العمل
 ٣٢,٤ ٦٧,٦ ١٠٠  سنة فأكثر٦٠الذين تبلغ أعمارهم  الرجال

 توضــح١زيــد علــى خطــر الفقــر الــيت تقــيم مؤشــر
 خطر الفقر بالنسبة للسكان املصنفني      يزيدكم مرة   

ــوع اجلــنس والعمــر   ــسبة  حــسب ن ــه بالن ــى مثيل  عل
 .للسكان ككل

 تـدل علـى     ١قيم مؤشر خطر الفقـر الـيت تقـل عـن            
خطر الفقر أقل باملقارنة مع مثيله بالنـسبة للـسكان          

 .ككل

 ٥٥ سنالنساء يف
  فأكثر

٦٠الرجال يف سن 
  فأكثر

النساء يف سن
٥٤- ٣١  

الرجال يف سن
٥٩- ٣١  

النساء يف سن
٣٠- ١٦  

الرجال يف سن 
٣٠- ١٦  

األطفال أقل من 
  ١٦سن 
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السكان جمموع   :منهم
 سكان الريف سكان احلضر الفقراء

 ٣٣,٠ ٦٧,٠ ١٠٠  سنة فأكثر٥٥الاليت تبلغ أعمارهن النساء 
٢٠٠٦ 
 ٣٩,٢ ٦٠,٨  ١٠٠ اجملموع

 ٤٣,٧ ٥٦,٣  ١٠٠ سنة١٦ الذين تقل أعمارهم عناألطفال 
 ٣٨,٧ ٦١,٣ ١٠٠ السكان الذين هم يف سن العمل

 ٣٩,٥ ٦٠,٥ ١٠٠  سنة٣٠ و ١٦ الذين تتراوح أعمارهم بنيالرجال 
 ٣٥,٩ ٦٤,١ ١٠٠   سنة٣٠ و ١٦تتراوح أعمارهم بني الاليت نساء ال

 ٤٠,٦ ٥٩,٤ ١٠٠  سنة٥٩ و ٣١ الذين تتراوح أعمارهم بنيالرجال 
 ٣٨,٤ ٦١,٦ ١٠٠  سنة٥٤ و ٣١ الالئي تتراوح أعمارهن بنيالنساء 

 ٣٤,٢ ٦٥,٨ ١٠٠ السكان فوق سن العمل
 ٣٢,٩ ٦٧,١ ١٠٠  سنة فأكثر٦٠بلغ أعمارهم الذين تالرجال 
 ٣٤,٦ ٦٥,٤ ١٠٠  سنة فأكثر٥٥الاليت تبلغ أعمارهن النساء 
٢٠٠٧  
 ٤٠,٤ ٥٩,٦  ١٠٠ اجملموع

 ٤٤,٨ ٥٥,٢ ١٠٠ سنة١٦األطفال أقل من 
 ٤٠,٢ ٥٩,٨ ١٠٠ السكان الذين هم يف سن العمل

 ٤٠,٣ ٥٩,٧ ١٠٠ ٣٠  و١٦ الذين تتراوح أعمارهم بنيالرجال 
 ٣٧,٨ ٦٢,٢ ١٠٠ ٣٠ و ١٦ الالئي تتراوح أعمارهن بنينساء ال

 ٤٢,١ ٥٧,٩ ١٠٠ ٥٩ و ٣١ الذين تتراوح أعمارهم بنيالرجال 
 ٤٠,٠ ٦٠,٠ ١٠٠ ٥٤ و ٣١ الالئي تتراوح أعمارهن بنيالنساء 

 ٣٤,١ ٦٥,٩ ١٠٠ السكان فوق سن العمل
 ٣٣,٣ ٦٦,٧ ١٠٠  سنة فأكثر٦٠الرجال يف سن 

 ٣٤,٥ ٦٥,٥ ١٠٠  فأكثر٥٥ن النساء يف س
٢٠٠٨ 
 ٤٢,٠ ٥٨,٠  ١٠٠ اجملموع
 ٤٦,٢ ٥٣,٨ ١٠٠ سنة١٦ الذين تقل أعمارهم عناألطفال 

 ٤٢,١ ٥٧,٩ ١٠٠ السكان الذين هم يف سن العمل
 ٤٢,٠ ٥٨,٠ ١٠٠  سنة٣٠ و ١٦الذين تتراوح أعمارهم بني الرجال 

 ٤١,١ ٥٨,٩ ١٠٠   سنة٣٠ و ١٦تتراوح أعمارهن بني الاليت نساء ال
 ٤٣,٦ ٥٦,٤ ١٠٠  سنة٥٩ و ٣١ الذين تتراوح أعمارهم بنيالرجال 
 ٤١,٦ ٥٨,٤ ١٠٠  سنة٥٤ و ٣١ الالئي تتراوح أعمارهن بنيالنساء 

 ٣٤,٠ ٦٦,٠ ١٠٠ السكان فوق سن العمل
 ٣٤,١ ٦٥,٩ ١٠٠  سنة فأكثر٦٠الذين تبلغ أعمارهم الرجال 
 ٣٤,٠ ٦٦,٠ ١٠٠ ثر سنة فأك٥٥الاليت تبلغ أعمارهن النساء 
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  ٥٤الشكل 
ــاًء علــىمــن الــسكان وأفقــر الفقــراء توزيــع الفقــراء      ــة ةاجملموعــ/نــوع اجلــنس بن  العمري

  ٢٠٠٨اإلقامة يف عام وحسب مكان 

10,4 7,4 8,1 5,4

4,0
2,8 2,5

1,9

20,7
20,4 20,2

19,2

18,1
19,4 17,4

18,6

13,6
13,0 14,9

12,8

12,3
12,2 12,3

12,6

21,0
24,8 24,7

29,7

Городское
малоимущее
население

Сельское
малоимущее
население

Городское крайне
бедное население

Сельское крайне
бедное население

Дети в возрасте до 16 лет

Население трудоспособного
возраста:

Мужчины в возрасте 16-30 лет

Женщины в возрасте 16-30 лет

Мужчины в возрасте 31-59 лет

Женщины в возрасте 31-54 лет

Население старше
трудоспособного возраста:

Мужчины в возрасте 60 и более лет

Женщины в возрасте 55 и более лет

  
  

  سنة١٦األطفال، الذين تقل أعمارهم عن
  : السكان يف سن العمل

  
   سنة٣٠و ١٦الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني 

  
   سنة٣٠ و ١٦النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني 

  
   سنة٥٩ و ٣١الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني 

  
   سنة٥٤ و ٣١النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني 

  السكان فوق سن العمل
  
  

   فأكثر٦٠الرجال الذين تبلغ أعمارهم 
  

  سنة فأكثر٥٥النساء الالئي تبلغ أعمارهن 

ــراء بــــني   ــر الفقــ أفقــ
 سكان الريف

ــراء بــــني   ــر الفقــ أفقــ
  سكان احلضر

ــر ــكان  الفق ــني س اء ب
  الريف

ــكان    ــني س ــراء ب الفق
  احلضر
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  ٥٥اجلدول 
  البيانات الواردة من مكتب املدعى العام لالحتاد الروسي

ـــ  ــدد املــ دانني عـــ
ــت  طائلــــــة حتــــ

  الرئيسيةاملادة 

ــىعــدد املــدانني  عل
ــف ــاس تكييــــ أســــ

  قانوين إضايف

ــدانني   ــدد املـــ عـــ
ــت طائلــــــة   حتــــ

  الرئيسيةاملادة 

علـىعدد املدانني   
أســـــاس تكييـــــف
  قانوين إضايف

عــــدد املــــدانني 
ــة   ــت طائلـــ حتـــ
  املادة األساسية

 علـى   عدد املدانني 
أســـــاس تكييـــــف 

  قانوين إضايف
  نوع اجلرمية

مادة قـانون عقوبـات     
  ٢٠٠٩ول من عام النصف األ  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االحتاد الروسي

ــسليمهم أو      ــهم أو ت ــوظيفهم أو نقل ــع لألشــخاص أو ت ــشر أي شــراء وبي االجتــار بالب
  التسترُّ عليهم أو تسلمهم بغرض استغالهلم

  ٥  ١  ٧  ٣  ٢  ٢  ١-ج١-١٢٧

  ٥  ١١  ٣  ٢٣  ٥  ١٠  ٢-ج١-١٢٧  األفعال نفسها يف ظل ظروف مشددة للعقوبة
ين مـن هـذه املـادة الـيت تـؤدي بـسبب         األفعال املنصوص عليها يف اجلزأين األول والثـا       

ــها تبعــات      ــنجم عن ــاة أو تــسبب أذى جــسيماً لــصحة الــضحية أو ت اإلمهــال إىل الوف
  خطرية أخرى

  صفر  صفر  ٢  ١٠  صفر  صفر  ٣-ج١-١٢٧

  ١٠  ١٢  ١٢  ٣٦  ٧  ١٢  ١٢٧,١  اجملموع
اســـتخدام عمـــل أي شـــخص خاضـــع لـــسلطة شـــبيهة حبـــق امللكيـــة، إذا كـــان هـــذا 

ب خارجـــة عـــن إرادتـــه علـــى رفـــض أداء هـــذا العمـــل الــشخص غـــري قـــادر ألســـبا 
  )اخلدمات(

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣  ١-ج١-١٢٧

  صفر  ٦  ٣  ٣  صفر  ٣  ٢-ج١-١٢٧  األفعال نفسها يف ظل ظروف مشددة للعقوبة
األفعال املنصوص عليها يف اجلزأين األول والثـاين مـن هـذه املـادة الـيت تـؤدي بـسبب                

ــاة أو إحلــاق أذى    ــة     اإلمهــال إىل الوف ــب وخيم ــضحية أو أي عواق ــصحة ال جــسيم ب
  أخرى أو ترتكب من ِقبل جمموعة منظمة

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣-ج١-١٢٧

  صفر  ٦  ٣  ٣  صفر  ٦  ١٢٧,٢  اجملموع
  ١٦٤  ٧٩٨  ٤٠٣  ١ ٩٠١  ٣٤٦  ٢ ٤٤٤  ١-ج١٣١  االغتصاب

  ٣٣٤  ١ ٤٥٣  ٦٧٢  ٣ ٢٦٩  ٤٨٤  ٣ ٨١٠  ٢-ج١٣١  االغتصاب يف ظروف مشددة للعقوبة
  ٣٥  ٧٤  ٥٠  ١١٣  ٣٤  ١١٤  ٣-ج١٣١  ب يف ظروف مشددة للعقوبة بصفة خاصةاالغتصا
  ٥٣٣  ٢ ٣٢٥  ١ ١٢٥  ٥ ٢٨٣  ٨٦٤  ٦ ٣٦٨  ١٣١  اجملموع

  ١٢٠  ١٦٣  ١٧٣   ٣٥٠  ٨٥  ٣٧٩  ١٣٥ األساليب الفاسدة
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ١  ١-ج١٣٦ اإلخالل باملساواة بني املواطنني

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢  صفر  ٢-ج١٣٦ الفعل نفسه من ِقبل شخص يستغل منصبه الرمسي
  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢  ١  ١٣٦ اجملموع

  ١٢  ٢  ١٦  ٩  ١١  ٩  ١-ج٢٤٠ اإلغواء مبمارسة البغاء
 نقـل الـصحية عـرب     مـع ؛  ا أو التهديد باستعماهل   القوةاألفعال نفسها مع استخدام     

احلدود الدولية لالحتاد الروسي أو احتجازها بصورة غري قانونية خارج احلـدود             
  ٢٢  ١٧  ٢٩  ٢٨  ٣٧  ٤٢  ٢- ج٢٤٠ مسبقباتفاق  ِقَبل جمموعة أشخاص من
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ـــ  ــدد املــ دانني عـــ
ــت  طائلــــــة حتــــ

  الرئيسيةاملادة 

ــىعــدد املــدانني  عل
ــف ــاس تكييــــ أســــ

  قانوين إضايف

ــدانني   ــدد املـــ عـــ
ــت طائلــــــة   حتــــ

  الرئيسيةاملادة 

علـىعدد املدانني   
أســـــاس تكييـــــف
  قانوين إضايف

عــــدد املــــدانني 
ــة   ــت طائلـــ حتـــ
  املادة األساسية

 علـى   عدد املدانني 
أســـــاس تكييـــــف 

  قانوين إضايف
  نوع اجلرمية

مادة قـانون عقوبـات     
  ٢٠٠٩ول من عام النصف األ  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االحتاد الروسي

األفعال املنصوص عليها يف اجلزأين األول والثـاين مـن هـذه املـادة والـيت ترتكـب مـن                    
  ١٥  ٣٧  ٣٧  ٥٨  ١٤  ٦٩  ٣- ح٢٤٠ ِقبل جمموعة منظمة أو ُترَتكَب عن علم يف حق قاصر

  ٤٩  ٥٦  ٨٢  ٩٥  ٦٢  ١٢٠  ٢٤٠ اجملموع
 مــن القــانون اجلنــائي لالحتــاد الروســي، ٢٤١مبــا يف ذلــك املــادة (ء تنظــيم مهنــة البغــا
  ٢٦  ٣٦٠  ٤٧  ٧٨٩  ٤٠  ٧٧٨  ١- ج٢٤١ )الصيغة القدمية

األفعال نفسها عندما ترتكب من ِقبـل شـخص يـستغل منـصبة الرمسـي مـع اسـتعمال                   
  ٢٤  ٣٧  ٥٩  ٩١  ٣٥  ٦٥  ٢- ج٢٤١ القوة أو التهديد باستعماهلا؛ واستغالل القاصرين، عن علم، يف ممارسة البغاء

األفعال املنصوص عليها يف اجلزأين األول والثـاين مـن هـذه املـادة، الـيت ترتكـب عـن                    
طريــق اســتغالل أشــخاص مــن املعــروف أهنــم مل يبلغــوا الرابعــة عــشرة مــن العمــر يف   

  صفر  ١  ١  ٤  ٢  ٤  ٣- ح٢٤١ ممارسة البغاء
  ٥٠  ٣٩٨  ١٠٧  ٨٨٤  ٧٧  ٨٤٧  ٢٤١ اجملموع
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  ٥٦اجلدول     
  احملكمة العليا لالحتاد الروسيواردة من بيانات     

  
 ٢٠٠٩النصف األول من عام  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

جنائية ٧٧٠١٨٨١٢٣٨١٦٦١٤١٦٥٤٦قضايا
 ٥ ٨٩٩ ٥٣١ ١٠ ٧٢٠ ١٦١٠١٠٩٦٠٦ قضايا مدنية

 ٢ ٧٧١ ٧٩٧ ٥ ٤١٤ ٨١٩ ٥ ٥٥٣ ٤٦٦ )من ِقَبل عدد من األشخاص(قضايا إدارية 
  
  )ة األمم املتحدة من قائمة أسئل١٦البند (
  



 

 

 
C

E
D

A
W

/C
/U

SR
/Q

/7/A
dd.1

10-27809 
116 

  ٥٧اجلدول 
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١ اإلداري يف يالحتاد الروسي حسب نوع اجلنس وفئات وجمموعات الوظائف واملستوبااخلدمة املدنية موظفي مالك 

  :منهم 
  من العدد اإلمجايل  من اجملموع

  :منهم

  

جمموع العاملني 
  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(

  ٧١,٧  ٢٨,٣  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٦٠٦ ٩٠٥  ٢٣٩ ٤٠٢  ٨٤٦ ٣٠٧  جمموع الوظائف العامة ووظائف اخلدمة املدنية
ــائف  ــةالوظـ ــاد   العامـ ــات االحتـ ــي وكيانـ ــاد الروسـ  يف االحتـ
  ٥٦,٥  ٤٣,٥  ٣,٣  ٦,٤  ٤,٢  ١٩ ٨٤٢  ١٥ ٢٨١  ٣٥ ١٢٣  الروسي

  ٧٢,٤  ٢٧,٦  ٩٦,٧  ٩٣,٦  ٩٥,٨  ٥٨٧ ٠٦٣  ٢٢٤ ١٢١  ٨١١ ١٨٤   اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية ة
                  :مبا يف ذلك

  ٦١,٢  ٣٨,٨  ١٤,١  ٢٢,٦  ١٦,٥  ٨٥ ٤٤٩  ٥٤ ١٥٧  ١٣٩ ٦٠٦   اجملموع- التنفيذيون
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٣٣,٠  ٦٧,٠  ٠,٥  ٢,٧  ١,١  ٣ ١٤٨  ٦ ٣٩٣  ٩ ٥٤١  الوظائف العليا
  ٤٩,٨  ٥٠,٢  ١,٩  ٤,٨  ٢,٧  ١١ ٣٩٦  ١١ ٤٧٢  ٢٢ ٨٦٨  الوظائف القيادية

  ٦٦,١  ٣٣,٩  ١١,٧  ١٥,٢  ١٢,٧  ٧٠ ٩٠٥  ٣٦ ٢٩٢  ١٠٧ ١٩٧  وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٥,٢  ٢٤,٨  ٣,٦  ٣,٠  ٣,٥  ٢٢ ١٠٣  ٧ ٢٩٤  ٢٩ ٣٩٧   اجملموع-) املستشارون(املساعدون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٢٣,٥  ٧٦,٥  ٠,٠  ٠,٣  ٠,١  ٢١٠  ٦٨٢  ٨٩٢  الوظائف العليا

  ٤٢,١  ٥٧,٩  ٠,١  ٠,٣  ٠,٢  ٥٦٩  ٧٨١  ١ ٣٥٠  الوظائف القيادية
  ٧٨,٥  ٢١,٥  ٣,٥  ٢,٤  ٣,٢  ٢١ ٣٢٤  ٥ ٨٣١  ٢٧ ١٥٥  وظائف رؤساء الوحدات

  ٧١,١  ٢٨,٩  ٥٤,٨  ٥٦,٤  ٥٥,٢  ٣٣٢ ٤٩٤  ١٣٥ ٠٢١  ٤٦٧ ٥١٥   اجملموع-األخصائيون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٤٥,١  ٥٤,٩  ٠,١  ٠,٤  ٠,٢  ٧٦٧  ٩٣٢  ١ ٦٩٩  الوظائف العليا
  ٥٥,٠  ٤٥,٠  ١,١  ٢,٣  ١,٥  ٦ ٨٦٩  ٥ ٦٢٠  ١٢ ٤٨٩  الوظائف القيادية

  ٧٠,٢  ٢٩,٨  ١٢,٧  ١٣,٧  ١٣,٠  ٧٧ ١٩٩  ٣٢ ٧٨٧  ١٠٩ ٩٨٦  وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٢,١  ٢٧,٩  ٤٠,٨  ٤٠,٠  ٤٠,٦  ٢٤٧ ٦٥٩  ٩٥ ٦٨٢  ٣٤٣ ٣٤١  موظفون متقدمون

  ٨٤,٢  ١٥,٨  ٢٤,٢  ١١,٥  ٢٠,٦  ١٤٧ ٠١٧  ٢٧ ٦٤٩  ١٧٤ ٦٦٦   اجملموع-عم أخصائيو الد
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٧٣,٢  ٢٦,٨  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٧١٣  ٢٦١  ٩٧٤  موظفون قياديون
  ٧٨,٣  ٢١,٧  ٠,٧  ٠,٥  ٠,٦  ٤ ١٧١  ١ ١٥٨  ٥ ٣٢٩  رؤساء وحدات
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  :منهم 
  من العدد اإلمجايل  من اجملموع

  :منهم

  

جمموع العاملني 
  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(

  ٨٤,٨  ١٥,٢  ٧,٧  ٣,٥  ٦,٥  ٤٦ ٦٨٨  ٨ ٣٦٧  ٥٥ ٠٥٥  موظفون متقدمون
  ٨٤,٢  ١٥,٨  ١٥,٧  ٧,٥  ١٣,٤  ٩٥ ٤٤٥  ١٧ ٨٦٣  ١١٣ ٣٠٨  موظفون مبتدئون 

ــة علــى     جممــوع الوظــائف العامــة ووظــائف اخلدمــة املدني
  ٧٢,٣  ٢٧,٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٥٨٥ ٥٩٨  ٢٢٤ ٧٥٨  ٨١٠ ٣٥٦  املستوى اإلقليمي

  ٥٧,٥  ٤٢,٥  ٣,٤  ٦,٥  ٤,٢  ١٩ ٧٠٨  ١٤ ٥٦٧  ٣٤ ٢٧٥   باالحتاد الروسي وكيانات االحتاد الروسيالعامةالوظائف 
  ٧٢,٩  ٢٧,١  ٩٦,٦  ٩٣,٥  ٩٥,٨  ٥٦٥ ٨٩٠  ٢١٠ ١٩١  ٧٧٦ ٠٨١  :  اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية 

                  مبا يف ذلك
  ٦٢,١  ٣٧,٩  ١٤,٤  ٢٣,٠  ١٦,٨  ٨٤ ٥٤٥  ٥١ ٦٨٨  ١٣٦ ٢٣٣   اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٣٦,١  ٦٣,٩  ٠,٥  ٢,٢  ١,٠  ٢ ٧٨١  ٤ ٩٢٤  ٧ ٧٠٥  ظفون قياديونمو

  ٥٠,٩  ٤٩,١  ١,٩  ٤,٧  ٢,٦  ١٠ ٨٨٢  ١٠ ٥١٥  ٢١ ٣٩٧  رؤساء وحدات
  ٦٦,٢  ٣٣,٨  ١٢,١  ١٦,١  ١٣,٢  ٧٠ ٨٨٢  ٣٦ ٢٤٩  ١٠٧ ١٣١  موظفون متقدمون

  ٧٦,٦  ٢٣,٤  ٣,٦  ٢,٩  ٣,٤  ٢١ ٣٦٦  ٦ ٥٣٠  ٢٧ ٨٩٦   اجملموع-) املستشارون(املساعدون 
                  : اجملموعات الوظيفية التاليةمنهم يف

  ٢٤,٧  ٧٥,٣  ٠,٠  ٠,٢  ٠,١  ١٦٦  ٥٠٦  ٦٧٢  قيادات عليا
  ٤٥,٦  ٥٤,٤  ٠,١  ٠,٣  ٠,١  ٤٩٥  ٥٩٠  ١ ٠٨٥  موظفون قياديون
  ٧٩,٢  ٢٠,٨  ٣,٥  ٢,٤  ٣,٢  ٢٠ ٧٠٥  ٥ ٤٣٤  ٢٦ ١٣٩  رؤساء وحدات

  ٧١,٧  ٢٨,٣  ٥٤,٢  ٥٥,٨  ٥٤,٧  ٣١٧ ٥٤٩  ١٢٥ ٣٩٥  ٤٤٢ ٩٤٤   اجملموع-األخصائيون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٥٣,٩  ٤٦,١  ٠,١  ٠,٣  ٠,٢  ٦٦٣  ٥٦٧  ١ ٢٣٠  قيادات عليا
  ٦٠,١  ٣٩,٩  ٠,٩  ١,٥  ١,٠  ٤ ٩٧٩  ٣ ٣٠١  ٨ ٢٨٠  موظفون قياديون
  ٧١,٤  ٢٨,٦  ١٢,٠  ١٢,٥  ١٢,١  ٧٠ ٠٤١  ٢٨ ٠٤٥  ٩٨ ٠٨٦  رؤساء وحدات

  ٧٢,١  ٢٧,٩  ٤١,٣  ٤١,٦  ٤١,٤  ٢٤١ ٨٦٦  ٩٣ ٤٨٢  ٣٣٥ ٣٤٨  موظفون متقدمون
  ٨٤,٣  ١٥,٧  ٢٤,٣  ١١,٨  ٢٠,٩  ١٤٢ ٤٣٠  ٢٦ ٥٧٨  ١٦٩ ٠٠٨   اجملموع-أخصائيو الدعم 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٧٦,٧  ٢٣,٣  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٥٢٧  ١٦٠  ٦٨٧  قيادات عليا

  ٧٥,٩  ٢٤,١  ٠,٥  ٠,٤  ٠,٥  ٢ ٩٤٧  ٩٣٤  ٣ ٨٨١  موظفون قياديون
  ٨٤,٨  ١٥,٢  ٧,٦  ٣,٥  ٦,٥  ٤٤ ٦٣٧  ٧ ٩٧٣  ٥٢ ٦١٠  رؤساء وحدات
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  :منهم 
  من العدد اإلمجايل  من اجملموع

  :منهم

  

جمموع العاملني 
  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(

  ٨٤,٣  ١٥,٧  ١٦,١  ٧,٨  ١٣,٨  ٩٤ ٣١٩  ١٧ ٥١١  ١١١ ٨٣٠   اجملموع-األخصائيون 
  أجهزة السلطة التشريعية باالحتاد الروسي

  ٥٨,١  ٤١,٩  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٧ ٣٩٢  ٥ ٣٢٤  ١٢ ٧١٦  جمموع الوظائف العامة ووظائف اخلدمة املدنية
  ١٥,٨  ٨٤,٢  ٤,٢  ٣٠,٨  ١٥,٣  ٣٠٧  ١ ٦٣٨  ١ ٩٤٥  اد الروسي وكيانات االحتاد الروسي باالحتالعامةالوظائف 

  ٦٥,٨  ٣٤,٢  ٩٥,٨  ٦٩,٢  ٨٤,٧  ٧ ٠٨٥  ٣ ٦٣٦  ١٠ ٧٧١   اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية 
                  :ومنهم
  ٤٦,٩  ٥٣,١  ١٠,٠  ١٥,٧  ١٢,٤  ٧٣٨  ٨٣٥  ١ ٥٧٣   اجملموع-التنفيذيون 

                  :تاليةمنهم يف اجملموعات الوظيفية ال
  ٣٧,٧  ٦٢,٣  ٣,٦  ٨,٢  ٥,٥  ٢٦٤  ٤٣٧  ٧٠١ قيادات عليا

  ٥٤,١  ٤٥,٩  ٥,٠  ٥,٩  ٥,٤  ٣٧١  ٣١٥  ٦٨٦ موظفون قياديون
  ٥٥,٤  ٤٤,٦  ١,٤  ١,٦  ١,٥  ١٠٣  ٨٣  ١٨٦ رؤساء وحدات 

  ٥٦,١  ٤٣,٩  ١٤,٨  ١٦,١  ١٥,٤  ١ ٠٩٦  ٨٥٧  ١ ٩٥٣  اجملموع-) املستشارون(املساعدون 
                  :ظيفية التاليةمنهم يف اجملموعات الو
  ٢٥,٤  ٧٤,٦  ٠,٤  ١,٦  ٠,٩  ٢٩  ٨٥  ١١٤ قيادات عليا

  ٤٨,٧  ٥١,٣  ٢,٥  ٣,٦  ٣,٠  ١٨٣  ١٩٣  ٣٧٦ موظفون قياديون
  ٦٠,٤  ٣٩,٦  ١٢,٠  ١٠,٩  ١١,٥  ٨٨٤  ٥٧٩  ١ ٤٦٣ رؤساء وحدات 

  ٦٨,١  ٣١,٩  ٤٥,٢  ٢٩,٣  ٣٨,٥  ٣ ٣٣٩  ١ ٥٦١  ٤ ٩٠٠  اجملموع-األخصائيون 
                  :لوظيفية التاليةمنهم يف اجملموعات ا
  ٥٠,٣  ٤٩,٧  ١,٤  ١,٩  ١,٦  ١٠٠  ٩٩  ١٩٩ قيادات عليا

  ٥٩,٣  ٤٠,٧  ١٠,١  ٩,٦  ٩,٩  ٧٤٧  ٥١٢  ١ ٢٥٩ موظفون قياديون
  ٧١,٠  ٢٩,٠  ٢٧,٢  ١٥,٤  ٢٢,٣  ٢ ٠١٣  ٨٢٢  ٢ ٨٣٥ رؤساء وحدات 
  ٧٨,٩  ٢١,١  ٦,٥  ٢,٤  ٤,٨  ٤٧٩  ١٢٨  ٦٠٧ موظفون متقدمون

  ٨١,٥  ١٨,٥  ٢٥,٩  ٨,١  ١٨,٤  ١ ٩١٢  ٤٣٣  ٢ ٣٤٥  اجملموع-أخصائيون الدعم 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٧٢,٩  ٢٧,١  ١,٣  ٠,٧  ١,٠  ٩٧  ٣٦  ١٣٣ قيادات عليا
  ٧٦,٢  ٢٣,٨  ٨,٦  ٣,٧  ٦,٥  ٦٣٣  ١٩٨  ٨٣١ موظفون قياديون
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  :منهم 
  من العدد اإلمجايل  من اجملموع

  :منهم

  

جمموع العاملني 
  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(

  ٨٥,٨  ١٤,٢  ١٢,٣  ٢,٨  ٨,٣  ٩٠٩  ١٥١  ١ ٠٦٠ رؤساء وحدات
  ٨٥,٠  ١٥,٠  ٣,٧  ٠,٩  ٢,٥  ٢٧٣  ٤٨  ٣٢١ موظفون مبتدئون

ــة علــى     جممــوع الوظــائف العامــة ووظــائف اخلدمــة املدني
  ٦٠,٣  ٣٩,٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٥ ٣٣٧  ٣ ٥١٢  ٨ ٨٤٩  املستوى اإلقليمي

  ١٧,٦  ٨٢,٤  ٤,٤  ٣١,٣  ١٥,١  ٢٣٥  ١ ٠٩٨  ١ ٣٣٣   باالحتاد الروسي وكيانات االحتاد الروسيالعامةالوظائف 
  ٦٧,٩  ٣٢,١  ٩٥,٦  ٦٨,٧  ٨٤,٩  ٥ ١٠٢  ٢ ٤١٤  ٧ ٥١٦   اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية 

                  :ومنهم
  ٥١,٥  ٤٨,٥  ١٢,٧  ١٨,٢  ١٤,٩  ٦٧٨  ٦٣٩  ١ ٣١٧   اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٤٣,٠  ٥٧,٠  ٤,٤  ٨,٩  ٦,٢  ٢٣٥  ٣١٢  ٥٤٧ قيادات عليا

  ٥٨,٢  ٤١,٨  ٦,٤  ٦,٩  ٦,٦  ٣٤٠  ٢٤٤  ٥٨٤ موظفون قياديون
  ٥٥,٤  ٤٤,٦  ١,٩  ٢,٤  ٢,١  ١٠٣  ٨٣  ١٨٦ رؤساء وحدات 

  ٥٦,٣  ٤٣,٧  ١٠,٢  ١٢,٠  ١٠,٩  ٥٤٤  ٤٢٢  ٩٦٦  اجملموع-) املستشارون(املساعدون 
                 :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٣٠,٣  ٦٩,٧  ٠,٤  ١,٥  ٠,٩  ٢٣  ٥٣  ٧٦ قيادات عليا
  ٥٢,٣  ٤٧,٧  ٣,٠  ٤,٢  ٣,٥  ١٦٢  ١٤٨  ٣١٠ موظفون قياديون
  ٦١,٩  ٣٨,١  ٦,٧  ٦,٣  ٦,٦  ٣٥٩  ٢٢١  ٥٨٠ رؤساء وحدات 

  ٧١,٣  ٢٨,٧  ٤٨,٥  ٢٩,٧  ٤١,٠  ٢ ٥٨٨  ١ ٠٤٤  ٣ ٦٣٢  اجملموع-األخصائيون 
                 :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٦٦,٧  ٣٣,٣  ١,٢  ٠,٩  ١,١  ٦٦  ٣٣  ٩٩ قيادات عليا
  ٦٤,٢  ٣٥,٨  ٨,٠  ٦,٨  ٧,٥  ٤٢٧  ٢٣٨  ٦٦٥ موظفون قياديون
  ٧١,٤  ٢٨,٦  ٣٠,٤  ١٨,٦  ٢٥,٧  ١ ٦٢٤  ٦٥٢  ٢ ٢٧٦ رؤساء وحدات
  ٧٩,٦  ٢٠,٤  ٨,٨  ٣,٤  ٦,٧  ٤٧١  ١٢١  ٥٩٢  موظفون متقدمون

  ٨٠,٧  ١٩,٣  ٢٤,٢  ٨,٨  ١٨,١  ١ ٢٩٢  ٣٠٩  ١ ٦٠١   اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية 
                  :ومنهم
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  :منهم 
  من العدد اإلمجايل  من اجملموع

  :منهم

  

جمموع العاملني 
  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(

  ٧٣,٩  ٢٦,١  ١,٦  ٠,٩  ١,٣  ٨٥  ٣٠  ١١٥ موظفون قياديون
  ٧٣,٤  ٢٦,٦  ٦,٣  ٣,٥  ٥,٢  ٣٣٦  ١٢٢  ٤٥٨ موظفون قياديون
  ٨٤,٤  ١٥,٦  ١١,٥  ٣,٢  ٨,٢  ٦١٣  ١١٣  ٧٢٦ رؤساء وحدات 

  ٨٥,٤  ١٤,٦  ٤,٨  ١,٣  ٣,٤  ٢٥٨  ٤٤  ٣٠٢ مبتدئون
  أجهزة السلطة التنفيذية لالحتاد الروسي

  ٧٠,٨  ٢٩,٢  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٤٩٤ ٨٨٨  ٢٠٤ ٢٧٢  ٦٩٩ ١٦٠  جمموع الوظائف العامة ووظائف اخلدمة املدنية
ــاد      ــات االحتـ ــي وكيانـ ــاد الروسـ ــة يف االحتـ ــائف العامـ الوظـ

  ١٢,٦  ٨٧,٤  ٠,٠  ٠,٦  ٠,٢  ١٧٤  ١ ٢١٠  ١ ٣٨٤ الروسي
  ٧٠,٩  ٢٩,١  ١٠٠  ٩٩,٤  ٩٩,٨  ٤٩٤ ٧١٤  ٢٠٣ ٠٦٢  ٦٩٧ ٧٧٦ جمموع وظائف اخلدمة املدنية

                 :منهم
  ٦١,٦  ٣٨,٤  ١٦,١  ٢٤,٣  ١٨,٥  ٧٩ ٦٥١  ٤٩٦ ٦٣١  ١٢٩ ٢٨٢  اجملموع-التنفيذيون 

                 :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٣٢,٢  ٦٧,٨  ٠,٥  ٢,٧  ١,٢  ٢ ٦٥١  ٥ ٥٨٣  ٨ ٢٣٤ قيادات عليا

  ٤٨,٦  ٥١,٤  ٢,٠  ٥,١  ٢,٩  ٩ ٨٥١  ١٠ ٤٣٢  ٢٠ ٢٨٣ موظفون قياديون
  ٦٦,٦  ٣٣,٤  ١٣,٦  ١٦,٥  ١٤,٤  ٦٧ ١٤٩  ٣٣ ٦١٦  ١٠٠ ٧٦٥ رؤساء وحدات

  ٤٨,٥  ٥١,٥  ٠,٤  ١,٠  ٠,٦  ١ ٩٢٨  ٢ ٠٤٤  ٣ ٩٧٢ ) اجملموع-املستشارون (املساعدون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٢٢,٨  ٧٧,٢  ٠,٠  ٠,٣  ٠,١  ١٧٤  ٥٩٠  ٧٦٤ قيادات عليا
  ٣٨,٦  ٦١,٤  ٠,١  ٠,٣  ٠,١  ٣٣١  ٥٢٧  ٨٥٨ موظفون قياديون
  ٦٠,٦  ٣٩,٤  ٠,٣  ٠,٥  ٠,٣  ١ ٤٢٣  ٩٢٧  ٢ ٣٥٠ رؤساء وحدات

  ٦٩,٣  ٣٠,٧  ٥٧,٧  ٦١,٩  ٥٨,٩  ٢٨٥ ٦٦١  ١٢٦ ٤٣٠  ٤١٢ ٠٩١  اجملموع-األخصائيون 
                 :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
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  :منهم 
  من العدد اإلمجايل  من اجملموع

  :منهم

  

جمموع العاملني 
  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(

  ٤٥,٢  ٥٤,٨  ٠,١  ٠,٤  ٠,٢  ٦٣٧  ٧٧٢  ١ ٤٠٩ قيادات عليا
  ٥٤,٢  ٤٥,٨  ١,١  ٢,٢  ١,٤  ٥ ٢٤٦  ٤ ٤٣٩  ٩ ٦٨٥ رؤساء قياديون
  ٧٠,١  ٢٩,٩  ١٤,٤  ١٤,٨  ١٤,٥  ٧١ ٢١٥  ٣٠ ٣٢١  ١٠١ ٥٣٦ رؤساء وحدات

  ٦٩,٦  ٣٠,٤  ٤٢,١  ٤٤,٥  ٤٢,٨  ٢٠٨ ٥٦٣  ٩٠ ٨٩٨  ٢٩٩ ٤٦١ ن متقدمونموظفو
  ٨٣,٦  ١٦,٤  ٢٥,٨  ١٢,٢  ٢١,٨  ١٢٧ ٤٧٤  ٢٤ ٩٥٧  ١٥٢ ٤٣١  اجملموع-إخصائيو الدعم 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٧٧,١  ٢٢,٩  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٤١٠  ١٢٢  ٥٣٢ وظائف قيادية
  ٧٩,٦  ٢٠,٤  ٠,٥  ٠,٣  ٠,٥  ٢ ٦٧٧  ٦٨٥  ٣ ٣٦٢ رؤساء وحدات

  ٨٣,٦  ١٦,٤  ٧,٦  ٣,٦  ٦,٥  ٣٧٧ ٧٥٩  ٧ ٣٩٠  ٤٥ ١٤٩ موظفون متقدمون
  ٨٣,٨  ١٦,٢  ١٧,٥  ٨,٢  ١٤,٨  ٨٦ ٦٢٨  ١٦ ٧٦٠  ١٠٣ ٣٨٨ موظفون مبتدئون

ــة علــى     جممــوع الوظــائف العامــة ووظــائف اخلدمــة املدني
  ٧١,٢  ٢٨,٨  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٤٧٨ ١٤٣  ١٩٢ ٩٥١  ٦٧١ ٠٩٤  املستوى اإلقليمي

ــ ــاد    الوظـ ــات االحتـ ــي وكيانـ ــاد الروسـ ــة يف االحتـ ائف العامـ
  ١٢,٤  ٨٧,٤  ٠,٠  ٠,٦  ٠,٢  ١٧٢  ١ ١٨٨  ١ ٣٦٠ الروسي

  ٧١,٤  ٢٨,٦  ١٠٠  ٩٩,٤  ٩٩,٨  ٤٧٧ ٩٧١  ١٩١ ٧٦٣  ٦٦٩ ٧٣٤ جمموع وظائف اخلدمة املدنية
                  :منهم
  ٦٢,٤  ٣٧,٦  ١٦,٥  ٢٤,٦  ١٨,٨  ٧٨ ٩٠٩  ٤٧ ٥٦٢  ١٢٦ ٤٧١  اجملموع-التنفيذيون 
                  :يف اجملموعات الوظيفية التاليةمنهم 

  ٣٥,٠  ٦٥,٠  ٠,٥  ٢,٣  ١,٠  ٢ ٣٧٣  ٤ ٣٩٩  ٦ ٧٧٢ قيادات عليا
  ٤٩,٥  ٥٠,٥  ٢,٠  ٥,٠  ٢,٨  ٩ ٣٩٤  ٩ ٥٩٠  ١٨ ٩٨٤ موظفون قياديون
  ٦٦,٧  ٣٣,٣  ١٤,٠  ١٧,٤  ١٥,٠  ٦٧ ١٤٢  ٣٣ ٥٧٣  ١٠٠ ٧١٥ رؤساء وحدات

  ٥١,٢  ٤٨,٨  ٠,٤  ٠,٩  ٠,٥  ١ ٨٦٦  ١ ٧٧٩  ٣ ٦٤٥  اجملموع- )املستشارون(املساعدون 
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  :منهم 
  من العدد اإلمجايل  من اجملموع

  :منهم

  

جمموع العاملني 
  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٢٣,٦  ٧٦,٤  ٠,٠  ٠,٢  ٠,١  ١٣٨  ٤٤٧  ٥٨٥ قيادات عليا

  ٤٢,٩  ٥٧,١  ٠,١  ٠,٢  ٠,١  ٣٠٦  ٤٠٧  ٧١٣ موظفون قياديون
  ٦٠,٦  ٣٩,٤  ٠,٣  ٠,٥  ٠,٣  ١ ٤٢٢  ٩٢٥  ٢ ٣٤٧ رؤساء وحدات

  ٦٩,٨  ٣٠,٢  ٥٧,١  ٦١,٣  ٥٨,٣  ٢٧٣ ١١٨  ١١٨ ٢١٨  ٣٩١ ٣٣٦  اجملموع-األخصائيون 
                 :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٥٢,٨  ٤٧,٢  ٠,١  ٠,٣  ٠,٢  ٥٧٩  ٥١٨  ١ ٠٩٧ قيادات عليا
  ٥٩,٧  ٤٠,٣  ٠,٩  ١,٥  ١,١  ٤ ٢٤١  ٢ ٨٦٥  ٧ ١٠٦ رؤساء قياديون
  ٧١,٥  ٢٨,٥  ١٣,٧  ١٣,٥  ١٣,٦  ٦٥ ٢٧٧  ٢٦ ٠٣٧  ٩١ ٣١٤ رؤساء وحدات
  ٦٩,٦  ٣٠,٤  ٤٢,٥  ٤٦,٥  ٤٣,٥  ٢٠٣ ٠٢١  ٨٨٧ ٧٩٨  ٢٩١ ٨١٩ ونموظفون متقدم

  ٨٣,٧  ١٦,٣  ٢٦,٠  ١٢,٥  ٢٢,١  ١٢٤ ٠٧٨  ٢٤ ٢٠٤  ١٤٨ ٢٨٢  اجملموع-إخصائيو الدعم 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٧٧,٢  ٢٢,٨  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٣٩٧  ١١٧  ٥١٤  رؤساء قياديون
  ٧٦,٩  ٢٣,١  ٠,٤  ٠,٣  ٠,٤  ١ ٩٩٢  ٥٩٧  ٢ ٥٨٩ رؤساء وحدات

  ٨٣,٧  ١٦,٣  ٧,٥  ٣,٧  ٦,٤  ٣٦ ٠٨٧  ٧ ٠٥٢  ٤٣ ١٣٩ موظفون متقدمون
  ٨٣,٩  ١٦,١  ١٧,٩  ٨,٥  ١٥,٢  ٨٥ ٦٠٢  ١٦ ٤٣٨  ١٠٢ ٠٤٠ موظفون مبتدئون

  أجهزة السلطة القضائية والنيابة العامة باالحتاد الروسي
  ٧٩,١  ٢٠,٩  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٨ ٦٧١  ٢٦ ٠٧٩  ١٢٤ ٧٥٠  جمموع الوظائف العامة ووظائف اخلدمة املدنية 

الوظـــائف العامـــة يف االحتـــاد الروســـي وكيانـــات االحتـــاد      
  ٦١,٥  ٣٨,٥  ١٩,١  ٤٥,٤  ٢٤,٦  ١٨ ٨٧٠  ١١ ٨٣٢  ٣٠ ٧٠٢ الروسي

  ٨٤,٩  ١٥,١  ٨٠,٩  ٥٤,٦  ٧٥,٤  ٧٩ ٨٠١  ١٤ ٢٤٧  ٩٤ ٠٤٨ جمموع وظائف اخلدمة املدنية
                  :منهم
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  :منهم 
  من العدد اإلمجايل  من اجملموع

  :منهم

  

جمموع العاملني 
  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(

  ٥٩,٠  ٤١,٠  ٤,٦  ١٢,٠  ٦,١  ٤ ٥١٥  ٣ ١٣٧  ٧ ٦٥٢  اجملموع-التنفيذيون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٣٣,٧  ٦٦,٣  ٠,١  ٠,٥  ٠,١  ٦٠  ١١٨  ١٧٨ قيادات عليا
  ٦٤,٦  ٣٥,٤  ٠,٩  ١,٩  ١,١  ٩٠٤   ٤٩٦  ١ ٤٠٠ موظفون قياديون
  ٥٨,٥  ٤١,٥  ٣,٦  ٩,٧  ٤,٩  ٣ ٥٥١  ٢ ٥٢٣  ٦ ٠٧٤ رؤساء وحدات

  ٨١,٥  ١٨,٥  ١٩,٣  ١٦,٥  ١٨,٧  ١٩ ٠٠٦  ٤ ٣١٠  ٢٣ ٣١٦  اجملموع- )املستشارون(املساعدون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٥  ٥  ١٠ قيادات عليا
  ٥٩,٣  ٤٠,٧  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٣٢  ٢٢  ٥٤ موظفون قياديون
  ٨١,٦  ١٨,٤  ١٩,٢  ١٦,٤  ١٨,٦  ١٨ ٩٦٩  ٤ ٢٨٣  ٢٣ ٢٥٢ رؤساء وحدات

  ٨٩,١  ١٠,٩  ٤٠,٢  ١٨,٥  ٣٥,٦  ٣٩ ٦٤٠  ٤ ٨٢٦  ٤٤ ٤٦٦  اجملموع-األخصائيون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٣٨,٥  ٦١,٥  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٥  ٨  ١٣ قيادات عليا
  ٦٠,٧  ٣٩,٣  ٠,٣  ٠,٦  ٠,٣  ٢٥٨  ١٦٧  ٤٢٥ رؤساء قياديون
  ٧٥,٦  ٢٤,٤  ٢,٣  ٢,٨  ٢,٤  ٢ ٢٥٢  ٧٢٧  ٢ ٩٧٩ رؤساء وحدات

  ٩٠,٤  ٩,٦  ٣٧,٦  ١٥,٠  ٣٢,٩  ٣٧ ١٢٥  ٣ ٩٢٤  ٤١ ٠٤٩ موظفون متقدمون
  ٨٩,٤  ١٠,٦  ١٦,٩  ٧,٦  ١٤,٩  ١٦ ٦٤٠  ١ ٩٧٤  ١٨ ٦١٤  اجملموع-أخصائيو الدعم 

                 :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٦١,٨  ٣٨,٢  ٠,٢  ٠,٤  ٠,٢  ١٤٩  ٩٢  ٢٤١ وظائف قيادية
  ٧٦,٩  ٢٣,١  ٠,٦  ٠,٧  ٠,٦  ٦٠٧  ١٨٢  ٧٨٩ رؤساء وحدات
  ٩١,٣  ٨,٧  ٧,٨  ٢,٨  ٦,٧  ٧ ٦٧٣  ٧٢٨  ٨ ٤٠١ ونموظفون متقدم

  ٨٩,٤  ١٠,٦  ٨,٣  ٣,٧  ٧,٤  ٨ ٢١١  ٩٧٢  ٩ ١٨٣ موظفون مبتدئون
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  :منهم 
  من العدد اإلمجايل  من اجملموع

  :منهم

  

جمموع العاملني 
  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(

ــى       ــة عل ــة املدني ــائف اخلدم ــة ووظ ــائف العام ــوع الوظ جمم
  ٧٩,٤  ٢٠,٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٧ ٠٦٣  ٢٥ ٢٥٠  ١٢٢ ٣١٣  املستوى اإلقليمي

الوظـــائف العامـــة يف االحتـــاد الروســـي وكيانـــات االحتـــاد      
  ٦١,٦  ٣٨,٤  ١٩,٤  ٤٦,٤  ٢٥,٠  ١٨ ٨١٥  ١١ ٧٠٥  ٣٠ ٥٢٠ وسيالر

  ٨٥,٢  ١٤,٨  ٨٠,٦  ٥٣,٦  ٧٥,٠  ٧٨ ٢٤٨  ١٣ ٥٤٥  ٩١ ٧٩٣ جمموع وظائف اخلدمة املدنية
                  :منهم
  ٥٩,٥  ٤٠,٥  ٤,٦  ١٢,٠  ٦,١  ٤ ٤٤٥  ٣ ٠٣١  ٧ ٤٧٦  اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٣٠,٣  ٦٩,٧  ٠,٠  ٠,٢  ٠,١  ٢٣  ٥٣  ٧٦ لياقيادات ع

  ٦٦,١  ٣٣,٩  ٠,٩  ١,٨  ١,١  ٨٨٧  ٤٥٥  ١ ٣٤٢ موظفون قياديون
  ٥٨,٤  ٤١,٦  ٣,٦  ١٠,٠  ٥,٠  ٣ ٥٣٥  ٢ ٥٢٣  ٦ ٠٥٨ رؤساء وحدات

  ٨١,٦  ١٨,٤  ١٩,٥  ١٦,٩  ١٨,٩  ١٨ ٨٨٩  ٤ ٢٦٥  ٢٣ ١٥٤  اجملموع- )املستشارون(املساعدون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٤٢,٩  ٥٧,١  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٣  ٤  ٧ قيادات عليا
  ٤٢,٩  ٥٧,١  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٩  ١٢  ٢١ موظفون قياديون
  ٨١,٦  ١٨,٤  ١٩,٤  ١٦,٨  ١٨,٩  ١٨ ٨٧٧  ٤ ٢٤٩  ٢٣ ١٢٦ رؤساء وحدات

  ٨٩,٧  ١٠,٣  ٣٩,٨  ١٧,٦  ٣٥,٢  ٣٨ ٦٦٨  ٤ ٤٤١  ٤٣ ١٠٩  اجملموع-األخصائيون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ١٠٠  -  ٠,٠  -  ٠,٠  ٢  -  ٢ قيادات عليا
  ٧٩,٣  ٢٠,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٢٣  ٦  ٢٩ رؤساء قياديون
  ٧٤,٤  ٢٥,٦  ١,٨  ٢,٤  ١,٩  ١ ٧٢٨  ٥٩٤  ٢ ٣٢٢ رؤساء وحدات

  ٩٠,٦  ٩,٤  ٣٨,٠  ١٥,٢  ٣٣,٣  ٣٦ ٩١٥  ٣ ٨٤١  ٤٠ ٧٥٦ موظفون متقدمون
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  :منهم 
  من العدد اإلمجايل  من اجملموع

  :منهم

  

جمموع العاملني 
  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(

  ٩٠,٠  ١٠,٠  ١٦,٧  ٧,٢  ١٤,٨  ١٦ ٢٤٦  ١ ٨٠٨  ١٨ ٠٥٤  اجملموع-أخصائيو الدعم 
                 منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٧٩,٢  ٢٠,٨  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٩  ٥  ٢٤ رؤساء قياديون
  ٧٧,٤  ٢٢,٦  ٠,٥  ٠,٥  ٠,٥  ٤٦٨  ١٣٧  ٦٠٥ موظفون قياديون
  ٩١,٤  ٨,٦  ٧,٩  ٢,٨  ٦,٨  ٧ ٦٢٨  ٧١٩  ٨ ٣٤٧ رؤساء وحدات
  ٨٩,٦  ١٠,٤  ٨,٤  ٣,٨  ٧,٤  ٨ ١٣١  ٩٤٧  ٩ ٠٧٨ موظفون مبتدئون

  األجهزة احلكومية األخرى باالحتاد الروسي
  ٦١,٥  ٣٨,٥  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٥ ٩٥٤  ٣ ٧٢٧  ٩ ٦٨١  جمموع الوظائف العامة ووظائف اخلدمة املدنية

ــاد      ــات االحتـ ــي وكيانـ ــاد الروسـ ــة يف االحتـ ــائف العامـ الوظـ
  ٤٥,٠  ٥٥,٠  ٨,٢  ١٦,١  ١١,٣  ٤٩١  ٦٠١  ١ ٠٩٢ الروسي

  ٦٣,٦  ٣٦,٤  ٩١,٨  ٨٣,٩  ٨٨,٧  ٥ ٤٦٣  ٣ ١٢٦  ٨ ٥٨٩ جمموع وظائف اخلدمة املدنية
                  :منهم
  ٤٩,٦  ٥٠,٤  ٩,٢  ١٤,٩  ١١,٤  ٥٤٥  ٥٥٤  ١ ٠٩٩  اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٤٠,٤  ٥٩,٦  ٢,٩  ٦,٨  ٤,٤  ١٧٣  ٢٥٥  ٤٢٨ قيادات عليا

  ٥٤,١  ٤٥,٩  ٤,٥  ٦,١  ٥,٢  ٢٧٠  ٢٢٩  ٤٩٩ موظفون قياديون
  ٥٩,٣  ٤٠,٧  ١,٧  ١,٩  ١,٨  ١٠٢  ٧٠  ١٧٢ ساء وحداترؤ

  ٤٦,٨  ٥٣,٢  ١,٢  ٢,٢  ١,٦  ٧٣  ٨٣  ١٥٦  اجملموع- )املستشارون(املساعدون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٢  ٢  ٤ قيادات عليا
  ٣٧,١  ٦٢,٩  ٠,٤  ١,٠  ٠,٦  ٢٣  ٣٩  ٦٢ موظفون قياديون
  ٥٣,٣  ٤٦,٧  ٠,٨  ١,١  ٠,٩  ٤٨  ٤٢  ٩٠ رؤساء وحدات
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  :منهم 
  من العدد اإلمجايل  من اجملموع

  :منهم

  

جمموع العاملني 
  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(

  ٦٣,٦  ٣٦,٤  ٦٤,٧  ٥٩,١  ٦٢,٦  ٣ ٨٥٤  ٢ ٢٠٤  ٦ ٠٥٨  اجملموع-األخصائيون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٣٢,١  ٦٧,٩  ٠,٤  ١,٤  ٠,٨  ٢٥  ٥٣  ٧٨ قيادات عليا
  ٥٥,٢  ٤٤,٨  ١٠,٤  ١٣,٥  ١١,٦  ٦١٨  ٥٠٢  ١ ١٢٠ رؤساء قياديون
  ٦٥,٢  ٣٤,٨  ٢٨,٩  ٢٤,٦  ٢٧,٢  ١ ٧١٩  ٩١٧  ٢ ٦٣٦ رؤساء وحدات

  ٦٧,١  ٣٢,٩  ٢٥,١  ١٩,٦  ٢٣,٠  ١ ٤٩٢  ٧٣٢  ٢ ٢٢٤ موظفون متقدمون
  ٧٧,٧  ٢٢,٣  ١٦,٦  ٧,٦  ١٣,٢  ٩٩١  ٢٨٥  ١ ٢٧٦  اجملموع-أخصائيو الدعم 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٨٣,٨  ١٦,٢  ١,٠  ٠,٣  ٠,٧  ٥٧  ١١  ٦٨ رؤساء قياديون

  ٧٣,٢  ٢٦,٨  ٤,٣  ٢,٥  ٣,٦  ٢٥٤  ٩٣  ٣٤٧ ياديونموظفون ق
  ٧٨,٠  ٢٢,٠  ٥,٨  ٢,٦  ٤,٦  ٣٤٧  ٩٨  ٤٤٥ رؤساء وحدات
  ٨٠,٠  ٢٠,٠  ٥,٦  ٢,٢  ٤,٣  ٣٣٣  ٨٣  ٤١٦ موظفون مبتدئون

ــة علــى     جممــوع الوظــائف العامــة ووظــائف اخلدمــة املدني
  ٦٢,٤  ٣٧,٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٥ ٠٥٥  ٣ ٠٤٥  ٨ ١٠٠  املستوى اإلقليمي
ــة   ــائف العامـ ــاد   الوظـ ــات االحتـ ــي وكيانـ ــاد الروسـ يف االحتـ

  ٤٥,٨  ٥٤,٢  ٩,٦  ١٨,٩  ١٣,١  ٤٨٦  ٥٧٦  ١ ٠٦٢ الروسي
  ٦٤,٩  ٣٥,١  ٩٠,٤  ٨١,١  ٨٦,٩  ٤ ٥٦٩  ٢ ٤٦٩  ٧ ٠٣٨ جمموع وظائف اخلدمة املدنية

                  :منهم
  ٥٢,٩  ٤٧,١  ١٠,١  ١٥,٠  ١٢,٠  ٥١٣  ٤٥٦  ٩٦٩  اجملموع-التنفيذيون 

                  :ليةمنهم يف اجملموعات الوظيفية التا
  ٤٨,٤  ٥١,٦  ٣,٠  ٥,٣  ٣,٨  ١٥٠  ١٦٠  ٣١٠ قيادات عليا

  ٥٣,٦  ٤٦,٤  ٥,٢  ٧,٤  ٦,٠  ٢٦١  ٢٢٦  ٤٨٧ موظفون قياديون
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  :منهم 
  من العدد اإلمجايل  من اجملموع

  :منهم

  

جمموع العاملني 
  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(

  ٥٩,٣  ٤٠,٧  ٢,٠  ٢,٣  ٢,١  ١٠٢  ٧٠  ١٧٢ رؤساء وحدات
  ٥١,١  ٤٨,٩  ١,٣  ٢,١  ١,٦  ٦٧  ٦٤  ١٣١  اجملموع- )املستشارون(املساعدون 

                  :ةمنهم يف اجملموعات الوظيفية التالي
  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٢  ٢  ٤ قيادات عليا

  ٤٣,٩  ٥٦,١  ٠,٤  ٠,٨  ٠,٥  ١٨  ٢٣  ٤١ موظفون قياديون
  ٥٤,٧  ٤٥,٣  ٠,٩  ١,٣  ١,١  ٤٧  ٣٩  ٨٦ رؤساء وحدات

  ٦٥,٢  ٣٤,٨  ٦٢,٨  ٥٥,٦  ٦٠,١  ٣ ١٧٥  ١ ٦٩٢  ٤ ٨٦٧  اجملموع-األخصائيون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ٠,٣  ٠,٥  ٠,٤  ١٦  ١٦  ٣٢ ادات علياقي
  ٦٠,٠  ٤٠,٠  ٥,٧  ٦,٣  ٥,٩  ٢٨٨  ١٩٢  ٤٨٠ رؤساء قياديون
  ٦٤,٩  ٣٥,١  ٢٧,٩  ٢٥,٠  ٢٦,٨  ١ ٤١٢  ٧٦٢  ٢ ١٧٤ رؤساء وحدات

  ٦٦,٩  ٣٣,١  ٢٨,٩  ٢٣,٧  ٢٦,٩  ١ ٤٥٩  ٧٢٢  ٢ ١٨١ موظفون متقدمون
  ٧٦,٠  ٢٤,٠  ١٦,١  ٨,٤  ١٣,٢  ٨١٤  ٢٥٧  ١ ٠٧١  اجملموع-أخصائيو الدعم 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٧٦,٥  ٢٣,٥  ٠,٥  ٠,٣  ٠,٤  ٢٦  ٨  ٣٤ رؤساء قياديون

  ٦٥,٩  ٣٤,١  ٠,٣  ٢,٦  ٢,٨  ١٥١  ٧٨  ٢٢٩ موظفون قياديون
  ٧٧,٦  ٢٢,٤  ٦,١  ٢,٩  ٤,٩  ٣٠٩  ٨٩  ٣٩٨ رؤساء وحدات
  ٨٠,٠  ٢٠,٠  ٦,٥  ٢,٧  ٥,١  ٣٢٨  ٨٢  ٤١٠ موظفون مبتدئون
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  ٥٨اجلدول 
/  تـشرين األول ١مالك اخلدمة املدنية احلكومية االحتادية حسب نوع اجلـنس والفئـات واجملموعـات الوظيفيـة وفـروع الـسلطة واملـستوى اإلداري يف                  

  ٢٠٠٨أكتوبر 
   منمئويةنسبة ك  منهم

  اجملموع  حاصل اجلمع
  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
   اجملموع-األجهزة احلكومية االحتادية 

ــائف  ــةالوظـ ــائف  العامـ ــي ووظـ ــاد الروسـ  يف االحتـ
  ٧١,٦  ٢٨,٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ ٤٣٨ ١٢١ ١٧٣ ٦٩٠ ٦١١ ٨١١  اخلدمة املدنية االحتادية

  ٥٨,٥  ٤١,٥  ٣,٣  ٥,٩  ٤,٠  ١٤ ٤٨٢  ١٠ ٢٦٢  ٢٤ ٧٤٤  الوظائف العامة يف االحتاد الروسي
  ٧٢,٢  ٢٧,٨  ٩٦,٧  ٩٤,١  ٩٦,٠  ٤٢٣ ٦٣٩  ١٦٣ ٤٢٨  ٥٨٧ ٠٦٧   اجملموع-احلكومية وظائف اخلدمة املدنية 
                  :مبا يف ذلك

  ٦٢,٨  ٣٧,٢  ١٣,٤  ٢٠,١  ١٥,٣  ٥٨ ٩١٣  ٣٤ ٨٧١  ٩٣ ٧٨٤  اجملموع-التنفيذيون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٢٠,٠  ٨٠,٠  ٠,١  ٠,٩  ٠,٣  ٣٧٦  ١ ٥٠٣  ١ ٨٧٩ الوظائف العليا
  ٣٥,٧  ٦٤,٣  ٠,٤  ١,٩  ٠,٨  ١ ٨٢٢  ٣ ٢٨٧  ٥ ١٠٩ الوظائف القيادية

  ٦٥,٣  ٣٤,٧  ١٢,٩  ١٧,٣  ١٤,٢  ٥٦ ٧١٥  ٣٠ ٠٨١  ٨٦ ٧٩٦ وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٧,٩  ٢٢,١  ٤,٣  ٣,١  ٣,٩  ١٨ ٦٦٧  ٥ ٣٠٢  ٢٣ ٩٦٩   اجملموع- )املستشارون(املساعدون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ١٨,٤  ٨١,٦  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٤٥  ٢٠٠  ٢٤٥ لعلياالوظائف ا

  ٢٨,٤  ٧١,٦  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٧٦  ١٩٢  ٢٦٨ الوظائف القيادية
  ٧٩,١  ٢٠,٩  ٤,٢  ٢,٨  ٣,٨  ١٨ ٥٤٦  ٤ ٩١٠  ٢٣ ٤٥٦ وظائف رؤساء الوحدات

  ٦٩,٨  ٣٠,٢  ٥٣,٥  ٥٨,٥  ٥٥,٠  ٢٣٤ ٥٨٢  ١٠١ ٦٢١  ٣٣٦ ٢٠٣   اجملموع- األخصائيون
                  :ليةمنهم يف اجملموعات الوظيفية التا

  ١٩,٥  ٨٠,٥  ٠,٠  ٠,٣  ٠,١  ١١٦  ٤٧٨  ٥٩٤ الوظائف العليا
  ٤٤,٠  ٥٦,٠  ٠,٥  ١,٥  ٠,٧  ١ ٩٧٩  ٢ ٥٢٠  ٤ ٤٩٩ الوظائف القيادية

  ٦٩,٩  ٣٠,١  ١٠,٧  ١١,٧  ١١,٠  ٤٧ ٠٧١  ٢٠ ٢٦٣  ٦٧ ٣٣٤ وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٠,٣  ٢٩,٧  ٤٢,٣  ٤٥,١  ٤٣,١  ١٨٥ ٤١٦  ٧٨ ٣٦٠  ٢٦٣ ٧٧٦ وظائف على املستوى املتقدم

  ٨٣,٧  ١٦,٣  ٢٥,٤  ١٢,٥  ٢١,٨  ١١١ ٤٧٧  ٢١ ٦٣٤  ١٣٣ ١١١  اجملموع-أخصائيو الدعم 
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   منمئويةنسبة ك  منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٦٥,٦  ٣٤,٤  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ١٩٨  ١٠٤  ٣٠٢ الوظائف القيادية
  ٨٢,٢  ١٧,٨  ٠,٤  ٠,٢  ٠,٣  ١ ٥٨٨  ٣٤٥  ١ ٩٣٣ وظائف رؤساء الوحدات

  ٨٥,٢  ١٤,٨  ٧,٩  ٣,٥  ٦,٧  ٣٤ ٨٠١  ٦ ٠٤٨  ٤٠ ٨٤٩ دموظائف املستوى املتق
  ٨٣,٢  ١٦,٨  ١٧,١  ٨,٧  ١٤,٧  ٧٤ ٨٩٠  ١٥ ١٣٧  ٩٠ ٠٢٧ وظائف املستوى االبتدائي

                  على املستوى االحتادي
ــائف  ــةالوظـ ــائف  العامـ ــي ووظـ ــاد الروسـ  يف االحتـ

  ٥٩,٣  ٤٠,٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٢١ ٣٠٧  ١٤ ٦٤٤  ٣٥ ٩٥١  اخلدمة املدنية االحتادية
  ١٥,٨  ٨٤,٢  ٠,٦  ٤,٩  ٢,٤  ١٣٤  ٧١٤  ٨٤٨  لوظائف العامة يف االحتاد الروسيا

  ٦٠,٣  ٣٩,٧  ٩٩,٤  ٩٥,١  ٩٧,٦  ٢١ ١٧٣  ١٣ ٩٣٠  ٣٥ ١٠٣   اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية 
                  :مبا يف ذلك

  ٢٦,٨  ٧٣,٢  ٤,٢  ١٦,٩  ٩,٤  ٩٠٤  ٢ ٤٦٩  ٣ ٣٧٣  اجملموع-التنفيذيون 
                  :وظيفية التاليةمنهم يف اجملموعات ال

  ٢٠,٠  ٨٠,٠  ١,٧  ١٠,٠  ٥,١  ٣٦٧  ١ ٤٦٩  ١ ٨٣٦ الوظائف العليا
  ٣٤,٩  ٦٥,١  ٢,٤  ٦,٥  ٤,١  ٥١٤  ٩٥٧  ١ ٤٧١ الوظائف القيادية

  ٣٤,٨  ٦٥,٢  ٠,١  ٠,٣  ٠,٢  ٢٣  ٤٣  ٦٦ وظائف رؤساء الوحدات
  ٤٩,١  ٥٠,٩  ٣,٥  ٥,٢  ٤,٢  ٧٣٧  ٧٦٤  ١ ٥٠١   اجملموع- )املستشارون(املساعدون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٢٠,٠  ٨٠,٠  ٠,٢  ١,٢  ٠,٦  ٤٤  ١٧٦  ٢٢٠ الوظائف العليا

  ٢٧,٩  ٧٢,١  ٠,٣  ١,٣  ٠,٧  ٧٤  ١٩١  ٢٦٥ الوظائف القيادية
  ٦٠,٩  ٣٩,١  ٢,٩  ٢,٧  ٢,٨  ٦١٩  ٣٩٧  ١ ٠١٦ وظائف رؤساء الوحدات

  ٦٠,٨  ٣٩,٢  ٧٠,١  ٦٥,٧  ٦٨,٣  ١٤ ٩٤٥  ٩ ٦٢٦  ٢٤ ٥٧١  اجملموع-األخصائيون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٢٢,٢  ٧٧,٨  ٠,٥  ٢,٥  ١,٣  ١٠٤  ٣٦٥  ٤٦٩ الوظائف العليا
  ٤٤,٩  ٥٥,١  ٨,٩  ١٥,٨  ١١,٧  ١ ٨٩٠  ٢ ٣١٩  ٤ ٢٠٩ الوظائف القيادية

  ٦٠,٢  ٣٩,٨  ٣٣,٦  ٣٢,٤  ٣٣,١  ٧ ١٥٨  ٤ ٧٤٢  ١١ ٩٠٠ وظائف رؤساء الوحدات
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   منمئويةنسبة ك  منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
  ٧٢,٥  ٢٧,٥  ٢٧,٢  ١٥,٠  ٢٢,٢  ٥ ٧٩٣  ٢ ٢٠٠  ٧ ٩٩٣ وظائف املستوى املتقدم

  ٨١,١  ١٨,٩  ٢١,٥  ٧,٣  ١٥,٧  ٤ ٥٨٧  ١ ٠٧١  ٥ ٦٥٨  اجملموع-أخصائيو الدعم 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٦٤,٨  ٣٥,٢  ٠,٩  ٠,٧  ٠,٨  ١٨٦  ١٠١  ٢٨٧ الوظائف القيادية
  ٨٤,٥  ١٥,٥  ٥,٧  ١,٥  ٤,٠  ١ ٢٢٤  ٢٢٤  ١ ٤٤٨ وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٣,٩  ١٦,١  ٩,٦  ٢,٧  ٦,٨  ٢ ٠٥١  ٣٩٤  ٢ ٤٤٥ وظائف املستوى املتقدم

  ٧٦,٢  ٢٣,٨  ٥,٣  ٢,٤  ٤,١  ١ ١٢٦  ٣٥٢  ١ ٤٧٨ وظائف املستوى االبتدائي
                  على املستوى اإلقليمي

ــةالوظــائف  ــة   العام  باالحتــاد الروســي ووظــائف اخلدم
  ٧٢,٤  ٢٧,٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ ٤١٦ ٨١٤ ١٥٩ ٠٤٦ ٥٧٥ ٨٦٠  املدنية االحتادية

  ٦٠,٠  ٤٠,٠  ٣,٤  ٦,٠  ٤,١  ١٤ ٣٤٨  ٩ ٥٤٨  ٢٣ ٨٩٦  الوظائف العامة يف االحتاد الروسي
  ٧٢,٩  ٢٧,١  ٩٦,٦  ٩٤,٠  ٩٥,٩  ٤٠٢ ٤٦٦  ١٤٩ ٤٩٨  ٥٥١ ٩٦٤   اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية 

                  :مبا يف ذلك
  ٦٤,٢  ٣٥,٨  ١٣,٩  ٢٠,٤  ١٥,٧  ٥٨ ٠٠٩  ٣٢ ٤٠٢  ٩٠ ٤١١  اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٢٠,٩  ٧٩,١  -  ٠,٠  ٠,٠  ٩  ٣٤  ٤٣ الوظائف العليا

  ٣٦,٠  ٦٤,٠  ٠,٣  ١,٥  ٠,٦  ١ ٣٠٨  ٢ ٣٣٠  ٣ ٦٣٨ الوظائف القيادية
  ٦٥,٤  ٣٤,٦  ١٣,٦  ١٨,٩  ١٥,١  ٥٦ ٦٩٢  ٣٠ ٠٣٨  ٨٦ ٧٣٠ وظائف رؤساء الوحدات

  ٧٩,٨  ٢٠,٢  ٤,٣  ٢,٩  ٣,٩  ١٧ ٩٣٠  ٤ ٥٣٨  ٢٢ ٤٦٨  اجملموع - )املستشارون(املساعدون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٤,٠  ٩٦,٠  -  ٠,٠  -  ١  ٢٤  ٢٥ الوظائف العليا
  ٦٦,٧  ٣٣,٣  -  -  -  ٢  ١  ٣ الوظائف القيادية

  ٧٩,٩  ٢٠,١  ٤,٣  ٢,٨  ٣,٩  ١٧ ٩٢٧  ٤ ٥١٣  ٢٢ ٤٤٠ وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٠,٥  ٢٩,٥  ٥٢,٧  ٥٧,٨  ٥٤,١  ٢١٩ ٦٣٧  ٩١ ٩٩٥  ٣١١ ٦٣٢ :موع اجمل-األخصائيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
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   منمئويةنسبة ك  منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
  ٩,٦  ٩٠,٤  -  ٠,١  ٠,٠  ١٢  ١١٣  ١٢٥ الوظائف العليا

  ٣٠,٧  ٦٩,٣  ٠,٠  ٠,١  ٠,١  ٨٩  ٢٠١  ٢٩٠ الوظائف القيادية
  ٧٢,٠  ٢٨,٠  ٩,٦  ٩,٨  ٩,٦  ٣٩ ٩١٣  ١٥ ٥٢١  ٥٥ ٤٣٤ وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٠,٢  ٢٩,٨  ٤٣,١  ٤٧,٩  ٤٤,٤  ١٧٩ ٦٢٣  ٧٦ ١٦٠  ٢٥٥ ٧٨٣ وظائف املستوى املتقدم

  ٨٣,٩  ١٦,١  ٢٥,٦  ١٢,٩  ٢٢,١  ١٠٦ ٨٩٠  ٢٠ ٥٦٣  ١٢٧ ٤٥٣  اجملموع-أخصائيو الدعم 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٨٠,٠  ٢٠,٠  -  -  -  ١٢  ٣  ١٥ الوظائف القيادية
  ٧٥,١  ٢٤,٩  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٣٦٤  ١٢١  ٤٨٥ وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٥,٣  ١٤,٧  ٧,٩  ٣,٦  ٦,٧  ٣٢ ٧٥٠  ٥ ٦٥٤  ٣٨ ٤٠٤ وظائف املستوى املتقدم

  ٨٣,٣  ١٦,٧  ١٧,٧  ٩,٣  ١٥,٤  ٧٣ ٧٦٤  ١٤ ٧٨٥  ٨٨ ٥٤٩ وظائف املستوى االبتدائي
   التشريعية االحتاديةالسلطات

ــةالوظــائف  ــة   العام ــاد الروســي ووظــائف اخلدم  يف االحت
  ٥٣,١  ٤٦,٩  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٢ ٠٥٥  ١ ٨١٢  ٣ ٨٦٧  حتاديةاملدنية اال

  ١١,٨  ٨٨,٢  ٣,٥  ٢٩,٨  ١٥,٨  ٧٢  ٥٤٠  ٦١٢  الوظائف العامة يف االحتاد الروسي
  ٦٠,٩  ٣٩,١  ٩٦,٥  ٧٠,٢  ٨٤,٢  ١ ٩٨٣  ١ ٢٧٢  ٣ ٢٥٥   اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية 

                  :مبا يف ذلك
  ٢٣,٤  ٧٦,٦  ٢,٩  ١٠,٨  ٦,٦  ٦٠  ١٩٦  ٢٥٦  اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ١٨,٨  ٨١,٢  ١,٤  ٦,٩  ٤,٠  ٢٩  ١٢٥  ١٥٤  الوظائف العليا

  ٣٠,٤  ٦٩,٦  ١,٥  ٣,٩  ٢,٦  ٣١  ٧١  ١٠٢  الوظائف القيادية
  ٥٥,٩  ٤٤,١  ٢٦,٩  ٢٤,٠  ٢٥,٥  ٥٥٢  ٤٣٥  ٩٨٧   اجملموع-) املستشارون(املساعدون 

                  :الوظيفية التاليةمنهم يف اجملموعات 
  ١٥,٨  ٨٤,٢  ٠,٣  ١,٨  ١,٠  ٦  ٣٢  ٣٨  الوظائف العليا

  ٣١,٨  ٦٨,٢  ١,٠  ٢,٥  ١,٧  ٢١  ٤٥  ٦٦  الوظائف القيادية
  ٥٩,٥  ٤٠,٥  ٢٥,٥  ١٩,٨  ٢٢,٨  ٥٢٥  ٣٥٨  ٨٨٣  وظائف رؤساء الوحدات
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   منمئويةنسبة ك  منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
  ٥٩,٢  ٤٠,٨  ٣٦,٥  ٢٨,٥  ٣٢,٨  ٧٥١  ٥١٧  ١ ٢٦٨   اجملموع-األخصائيون 

                  :ات الوظيفية التاليةمنهم يف اجملموع
  ٣٤,٠  ٦٦,٠  ١,٧  ٣,٦  ٢,٦  ٣٤  ٦٦  ١٠٠  الوظائف العليا

  ٥٣,٩  ٤٦,١  ١٥,٦  ١٥,١  ١٥,٤  ٣٢٠  ٢٧٤  ٥٩٤  الوظائف القيادية
  ٦٩,٦  ٣٠,٤  ١٨,٩  ٩,٤  ١٤,٥  ٣٨٩  ١٧٠  ٥٥٩  وظائف رؤساء الوحدات
  ٥٣,٣  ٤٦,٧  ٠,٤  ٠,٤  ٠,٤  ٨  ٧  ١٥  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٣,٣  ١٦,٧  ٣٠,٢  ٦,٨  ١٩,٢  ٦٢٠  ١٢٤  ٧٤٤   اجملموع-أخصائيو الدعم 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٦٦,٧  ٣٣,٣  ٠,٦  ٠,٣  ٠,٥  ١٢  ٦  ١٨  الوظائف القيادية
  ٧٩,٦  ٢٠,٤  ١٤,٥  ٤,٢  ٩,٦  ٢٩٧  ٧٦  ٣٧٣  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٨,٦  ١١,٤  ١٤,٤  ٢,١  ٨,٦  ٢٩٦  ٣٨  ٣٣٤  وظائف املستوى املتقدم

  ٧٨,٩  ٢١,١  ٠,٧  ٠,٢  ٠,٥  ١٥  ٤  ١٩  ف املستوى االبتدائيوظائ
   التشريعية االحتاديةالسلطات

الوظــائف العامــة يف االحتــاد الروســي ووظــائف     
  ٧٠,٣  ٢٩,٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ ٣٥١ ٩١٦  ١٤٨ ٥٠٩  ٥٠٠ ٤٢٥  اخلدمة املدنية االحتادية

  ٨,٣  ٩١,٧  -  ٠,٠  -  ٢  ٢٢  ٢٤  الوظائف العامة يف االحتاد الروسي
  ٧٠,٣  ٢٩,٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٣٥١ ٩١٤  ١٤٨ ٤٨٧  ٥٠٠ ٤٠١   اجملموع- اخلدمة املدنية االحتاديةوظائف

                  :مبا يف ذلك
  ٦٣,٣  ٣٦,٧  ١٥,٥  ٢١,٣  ١٧,٢  ٥٤ ٤٧١  ٣١ ٥٨٦  ٨٦ ٠٥٤   اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ١٨,٨  ٨١,٢  ٠,١  ٠,٨  ٠,٣  ٢٨٠  ١ ٢١١  ١ ٤٩١  الوظائف العليا

  ٢٥,١  ٧٤,٩  ٠,٣  ١,٩  ٠,٧  ٩٢٥  ٢ ٧٦٤  ٣ ٦٨٩  الوظائف القيادية
  ٦٥,٩  ٣٤,١  ١٥,١  ١٨,٦  ١٦,٢  ٥٣ ٢٦٦  ٢٧ ٦٠٨  ٨٠ ٨٧٤  وظائف رؤساء الوحدات

  ٣٢,٣  ٦٧,٧  ٠,١  ٠,٥  ٠,٢  ٣٧١  ٧٧٦  ١ ١٤٧   اجملموع-)املستشارون(املساعدون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ١٨,١  ٨١,٩  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٣٧  ١٦٧  ٢٠٤  ئف العلياالوظا
  ١٨,٢  ٨١,٩  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٢٧  ١٢١  ١٤٨  الوظائف القيادية

  ٣٨,٦  ٦١,٤  ٠,١  ٠,٣  ٠,٢  ٣٠٧  ٤٨٨  ٧٩٥  وظائف رؤساء األقسام
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   منمئويةنسبة ك  منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
  ٦٧,٣  ٣٢,٧  ٥٦,٣  ٦٤,٨  ٥٨,٨  ١٩٨ ١٤١  ٩٦ ٢٩٥  ٢٩٤ ٤٣٦   اجملموع-األخصائيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ١٦,٠  ٨٤,٠  ٠,٠  ٠,٢  ٠,١  ٧٠  ٣٦٧  ٤٣٧  الوظائف العليا

  ٣٧,٩  ٦٢,١  ٠,٣  ١,٢  ٠,٦  ١ ٠٨٢  ١ ٧٧٥  ٢ ٨٥٧  الوظائف القيادية
  ٦٩,٧  ٣٠,٣  ١٢,٦  ١٣,٠  ١٢,٧  ٤٤ ٤٢٨  ١٩ ٢٩٤  ٦٣ ٧٢٢  وظائف رؤساء الوحدات
  ٦٧,١  ٣٢,٩  ٤٣,٤  ٥٠,٤  ٤٥,٤  ١٥٢ ٥٦١  ٧٤ ٨٥٩  ٢٢٧ ٤٢٠  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٣,٣  ١٦,٧  ٢٨,١  ١٣,٤  ٢٣,٧  ٩٨ ٩٣١  ١٩ ٨٣٣  ١١٨ ٧٦٤   اجملموع-صائيو الدعم أخ
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٧٢,٢  ٢٧,٨  -  -  -  ١٣  ٥  ١٨  الوظائف القيادية
  ٨٨,٣  ١١,٧  ٠,٢  ٠,١  ٠,٢  ٧١٠  ٩٤  ٨٠٤  وظائف رؤساء األقسام
  ٨٣,٨  ١٦,٢  ٧,٩  ٣,٦  ٦,٦  ٢٧ ٨٢٢  ٥ ٣٦٩  ٣٣ ١٩١  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٣,١  ١٦,٩  ٢٠,٠  ٩,٧  ١٦,٩  ٧٠ ٣٨٦  ١٤ ٣٦٥  ٨٤ ٧٥١  وظائف املستوى االبتدائي
                  على املستوى االحتادي

الوظــائف العامــة يف االحتــاد الروســي ووظــائف     
  ٥٩,٧  ٤٠,٣  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٦ ٧٤٥  ١١ ٣٢١  ٢٨ ٠٦٦  اخلدمة املدنية االحتادية

  ٨,٣  ٩١,٧  ٠,٠  ٠,٢  ٠,١  ٢  ٢٢  ٢٤  لروسيالوظائف العامة يف االحتاد ا
  ٥٩,٧  ٤٠,٣  ١٠٠  ٩٩,٨  ٩٩,٩  ١٦ ٧٤٣  ١١ ٢٩٩  ٢٨ ٠٤٢   اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية 

                  :مبا يف ذلك
  ٢٦,٤  ٧٣,٦  ٤,٤  ١٨,٣  ١٠,٠  ٧٤٢  ٢ ٠٦٩  ٢ ٨١١   اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ١٩,٠  ٨١,٠  ١,٧  ١٠,٥  ٥,٢  ٢٧٨  ١ ١٨٤  ١ ٤٦٢  ف العلياالوظائ

  ٣٥,٢  ٦٤,٨  ٢,٧  ٧,٤  ٤,٦  ٤٥٧  ٨٤٢  ١ ٢٩٩  الوظائف القيادية
  ١٤,٠  ٨٦,٠  ٠,٠  ٠,٤  ٠,٢  ٧  ٤٣  ٥٠  وظائف رؤساء الوحدات

  ١٩,٠  ٨١,٠  ٠,٤  ٢,٣  ١,٢  ٦٢  ٢٦٥  ٣٢٧   اجملموع-)املستشارون(املساعدون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٢٠,١  ٧٩,٩  ٠,٢  ١,٣  ٠,٦  ٣٦  ١٤٣  ١٧٩  الوظائف العليا
  ١٧,٢  ٨٢,٨  ٠,١  ١,١  ٠,٥  ٢٥  ١٢٠  ١٤٥  الوظائف القيادية

  ٣٣,٣  ٦٦,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١  ٢  ٣  وظائف رؤساء الوحدات
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   منمئويةنسبة ك  منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
  ٦٠,٤  ٣٩,٦  ٧٤,٩  ٧٢,٥  ٧٤,٠  ١٢ ٥٤٣  ٨ ٢١٢  ٢٠ ٧٥٥   اجملموع-األخصائيون 

                  :ليةمنهم يف اجملموعات الوظيفية التا
  ١٨,٦  ٨١,٤  ٠,٣  ٢,٢  ١,١  ٥٨  ٢٥٤  ٣١٢  الوظائف العليا

  ٣٩,٠  ٦١,٠  ٦,٠  ١٣,٩  ٩,٢  ١ ٠٠٥  ١ ٥٧٤  ٢ ٥٧٩  الوظائف القيادية
  ٥٨,١  ٤١,٩  ٣٥,٥  ٣٧,٨  ٣٦,٤  ٥ ٩٣٨  ٤ ٢٨٤  ١٠ ٢٢٢  وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٢,٥  ٢٧,٥  ٣٣,١  ١٨,٥  ٢٧,٢  ٥ ٥٤٢  ٢ ١٠٠  ٧ ٦٤٢  وظائف املستوى املتقدم

  ٨١,٩  ١٨,١  ٢٠,٣  ٦,٧  ١٤,٨  ٣ ٣٩٦  ٧٥٣  ٤ ١٤٩   اجملموع-ائيو الدعم أخص
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٧٢,٢  ٢٧,٨  ٠,١  ٠,٠  ٠,١  ١٣  ٥  ١٨  الوظائف القيادية
  ٨٨,٦  ١١,٤  ٤,١  ٠,٨  ٢,٨  ٦٨٥  ٨٨  ٧٧٣  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٣,٢  ١٦,٨  ١٠,٠  ٣,٠  ٧,٢  ١ ٦٧٢  ٣٣٨  ٢ ٠١٠  وظائف املستوى املتقدم

  ٧٦,١  ٢٣,٩  ٦,١  ٢,٨  ٤,٨  ١ ٠٢٦  ٣٢٢  ١ ٣٤٨  وظائف املستوى االبتدائي
                  على املستوى اإلقليمي

الوظــائف العامــة يف االحتــاد الروســي ووظــائف     
  ٧١,٠  ٢٩,٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ ٣٣٥ ١٧١  ١٣٧ ١٨٨  ٤٧٢ ٣٥٩  اخلدمة املدنية االحتادية

  ٧١,٠  ٢٩,٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٣٣٥ ١٧١  ١٣٧ ١٨٨  ٤٧٢ ٣٥٩  موع اجمل-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية 
                  :مبا يف ذلك

  ٦٤,٥  ٣٥,٥  ١٦,٠  ٢١,٥  ١٧,٦  ٥٣ ٧٢٩  ٢٩ ٥١٤  ٨٣ ٢٤٣   اجملموع-التنفيذيون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٦,٩  ٩٣,١  -  ٠,٠  ٠,٠  ٢  ٢٧  ٢٩  الوظائف العليا
  ١٩,٦  ٨٠,٤  ٠,١  ١,٤  ٠,٥  ٤٦٨  ١ ٩٢٢  ٢ ٣٩٠  الوظائف القيادية

  ٦٥,٩  ٣٤,١  ١٥,٩  ٢٠,١  ١٧,١  ٥٣ ٢٥٩  ٢٧ ٥٦٥  ٨٠ ٨٢٤  وظائف رؤساء الوحدات
  ٣٧,٧  ٦٢,٣  ٠,١  ٠,٤  ٠,٢  ٣٠٩  ٥١١  ٨٢٠   اجملموع-)املستشارون(املساعدون 

                  :منهم باجملموعات الوظيفية التالية
  ٤,٠  ٩٦,٠  -  ٠,٠  ٠,٠  ١  ٢٤  ٢٥  الوظائف العليا

  ٦٦,٧  ٣٣,٣  -  -  -  ٢  ١  ٣  القياديةالوظائف 
  ٣٨,٦  ٦١,٤  ٠,١  ٠,٤  ٠,٢  ٣٠٦  ٤٨٦  ٧٩٢  وظائف رؤساء الوحدات

  ٦٧,٨  ٣٢,٢  ٥٥,٤  ٦٤,٢  ٥٧,٩  ١٨٥ ٥٩٨  ٨٨ ٠٨٣  ٢٧٣ ٦٨١   اجملموع-األخصائيون 
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   منمئويةنسبة ك  منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
                  :منهم باجملموعات الوظيفية التالية

  ٩,٦  ٩٠,٤  -  ٠,١  ٠,٠  ١٢  ١١٣  ١٢٥  الوظائف العليا
  ٢٧,٧  ٧٢,٣  ٠,٠  ٠,١  ٠,١  ٧٧  ٢٠١  ٢٧٨  قياديةالوظائف ال

  ٧١,٩  ٢٨,١  ١١,٥  ١٠,٩  ١١,٣  ٣٨ ٤٩٠  ١٥ ٠١٠  ٥٣ ٥٠٠  وظائف رؤساء الوحدات
  ٦٦,٩  ٣٣,١  ٤٣,٩  ٥٣,٠  ٤٦,٥  ١٤٧ ٠١٩  ٧٢ ٧٥٩  ٢١٩ ٧٧٨  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٣,٤  ١٦,٦  ٢٨,٥  ١٣,٩  ٢٤,٣  ٩٥ ٥٣٥  ١٩ ٠٨٠  ١١٤ ٦١٥   اجملموع-أخصائيو الدعم 
                  :باجملموعات الوظيفية التاليةمنهم 

  ٨٠,٦  ١٩,٤  ٠,٠  -  ٠,٠  ٢٥  ٦  ٣١  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٣,٩  ١٦,١  ٧,٨  ٣,٧  ٦,٦  ٢٦ ١٥٠  ٥ ٠٣١  ٣١١ ١٨١  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٣,٢  ١٦,٨  ٢٠,٧  ١٠,٢  ١٧,٧  ٦٩ ٣٦٠  ١٤ ٠٤٣  ٨٣ ٤٠٣  وظائف املستوى االبتدائي
   االحتاديةالسلطات القضائية والنيابة العامة

ــائف    ــي ووظـ ــاد الروسـ ــة يف االحتـ ــائف العامـ الوظـ
  ٧٨,٦  ٢١,٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٣ ٢٥١  ٢٢ ٦٨٧  ١٠٥ ٩٣٨  اخلدمة املدنية االحتادية

  ٥٩,٨  ٤٠,٢  ١٧,٣  ٤٢,٦  ٢٢,٧  ١٤ ٤٠٣  ٩ ٦٧٥  ٢٤ ٠٧٨  الوظائف العامة يف االحتاد الروسي
  ٨٤,١  ١٥,٩  ٨٢,٧  ٥٧,٤  ٧٧,٣  ٦٨ ٨٤٨  ١٣ ٠١٢  ٨١ ٨٦٠  اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية

                  :مبا يف ذلك
  ٥٩,٢  ٤٠,٨  ٥,٢  ١٣,٢  ٦,٩  ٤ ٣٥٠  ٢ ٩٩٤  ٧ ٣٤٤   اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم باجملموعات الوظيفية التالية
  ٣٧,٩  ٦٢,١  ٠,١  ٠,٣  ٠,١  ٤٤  ٧٢  ١١٦  الوظائف العليا

  ٦٥,٦  ٣٤,٤  ١,٠  ٢,٠  ١,٢  ٨٥٧  ٤٤٩  ١ ٣٠٦  الوظائف القيادية
  ٥٨,٢  ٤١,٨  ٤,١  ١٠,٩  ٥,٦  ٣ ٤٤٩  ٢ ٤٧٣  ٥ ٩٢٢  وظائف رؤساء الوحدات

  ٨١,٣  ١٨,٧  ٢١,٣  ١٧,٩  ٢٠,٦  ١٧ ٧٣٨  ٤ ٠٧٢  ٢١ ٨١٠  اجملموع-)املستشارون(املساعدون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٦٦,٧  ٣٣,٣  -  -  -  ٢  ١  ٣  الوظائف العليا
  ٦٩,٧  ٣٠,٣  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٢٣  ١٠  ٣٣  الوظائف القيادية

  ٨١,٣  ١٨,٧  ٢١,٣  ١٧,٩  ٢٠,٦  ١٧ ٧١٣  ٤ ٠٦١  ٢١ ٧٧٤  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٩,١  ١٠,٩  ٤٢,١  ١٨,٩  ٣٧,١  ٣٥ ٠١١  ٤ ٢٩٧  ٣٩ ٣٠٨   اجملموع-األخصائيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
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   منمئويةنسبة ك  منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
  ٢٧,٣  ٧٢,٧  -  ٠,٠  ٠,٠  ٣  ٨  ١١  الوظائف العليا

  ٦٠,٥  ٣٩,٥  ٠,٣  ٠,٧  ٠,٤  ٢٤٧  ١٦١  ٤٠٨  الوظائف القيادية
  ٧٥,١  ٢٤,٩  ٢,٣  ٢,٨  ٢,٤  ١ ٩٤٧  ٦٤٤  ٢ ٥٩١  وظائف رؤساء الوحدات
  ٩٠,٤  ٩,٦  ٣٩,٤  ١٥,٤  ٣٤,٣  ٣٢ ٨١٤  ٣ ٤٨٤  ٣٦ ٢٩٨  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٧,٧  ١٢,٣  ١٤,١  ٧,٣  ١٢,٦  ١١ ٧٤٩  ١ ٦٤٩  ١٣ ٣٩٨   اجملموع-أخصائيو الدعم 
                  : التاليةمنهم يف اجملموعات الوظيفية
  ٦١,٢  ٣٨,٨  ٠,٢  ٠,٤  ٠,٢  ١٤٢  ٩٠  ٢٣٢  الوظائف القيادية

  ٧٤,٩  ٢٥,١  ٠,٦  ٠,٧  ٠,٦  ٤٧٨  ١٦٠  ٦٣٨  وظائف رؤساء الوحدات
  ٩١,٣  ٨,٧  ٨,٠  ٢,٨  ٦,٩  ٦ ٦٤٥  ٦٣٢  ٧ ٢٧٧  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٥,٤  ١٤,٦  ٥,٤  ٣,٤  ٥,٠  ٤٤٨٤  ٧٦٧  ٥ ٢٥١  وظائف املستوى االبتدائي
                  وى االحتاديعلى املست

ــائف    ــي ووظـ ــاد الروسـ ــة يف االحتـ ــائف العامـ الوظـ
  ٦٦,٠  ٣٤,٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١ ٦٠٨  ٨٢٩  ٢ ٤٣٧  اخلدمة املدنية االحتادية

  ٣٠,٢  ٦٩,٨  ٣,٤  ١٥,٣  ٧,٥  ٥٥  ١٢٧  ١٨٢  الوظائف العامة يف االحتاد الروسي
  ٦٨,٩  ٣١,١  ٩٦,٦  ٨٤,٧  ٩٢,٥  ١ ٥٥٣  ٧٠٢  ٢ ٢٥٥  اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية

                  :مبا يف ذلك
  ٣٩,٨  ٦٠,٢  ٤,٤  ١٢,٨  ٧,٢  ٧٠  ١٠٦  ١٧٦   اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٣٦,٣  ٦٣,٧  ٢,٣  ٧,٨  ٤,٢  ٣٧  ٦٥  ١٠٢  الوظائف العليا

  ٢٩,٣  ٧٠,٧  ١,١  ٤,٩  ٢,٤  ١٧  ٤١  ٥٨  الوظائف القيادية
  ١٠٠  -  ١,٠  -  ٠,٧  ١٦  -  ١٦  وظائف رؤساء الوحدات

  ٧٢,٢  ٢٧,٨  ٧,٣  ٥,٤  ٦,٦  ١١٧  ٤٥  ١٦٢  اجملموع-) املستشارون(املساعدون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٦٦,٧  ٣٣,٣  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٢  ١  ٣  الوظائف العليا
  ٦٩,٧  ٣٠,٣  ١,٤  ١,٢  ١,٤  ٢٣  ١٠  ٣٣  الوظائف القيادية

  ٧٣,٠  ٢٧,٠  ٥,٧  ٤,١  ٥,٢  ٩٢  ٣٤  ١٢٦  وظائف رؤساء الوحدات
  ٧١,٦  ٢٨,٤  ٦٠,٤  ٤٦,٤  ٥٥,٧  ٩٧٢  ٣٨٥  ١ ٣٥٧   اجملموع-األخصائيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
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   منمئويةنسبة ك  منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
  ٢٧,٣  ٧٢,٧  ٠,٢  ١,٠  ٠,٥  ٣  ٨  ١١  الوظائف العليا

  ٥٩,٣  ٤٠,٧  ١٤,٦  ١٩,٤  ١٦,٢  ٢٣٥  ١٦١  ٣٩٦  الوظائف القيادية
  ٧٩,٨  ٢٠,٢  ٣٢,٦  ١٦,٠  ٢٧,٠  ٥٢٤  ١٣٣  ٦٥٧  وظائف رؤساء الوحدات
  ٧١,٧  ٢٨,٣  ١٣,١  ١٠,٠  ١٢,٠  ٢١٠  ٨٣  ٢٩٣  وظائف املستوى املتقدم

  ٧٠,٤  ٢٩,٦  ٢٤,٥  ٢٠,٠  ٢٣,٠  ٣٩٤  ١٦٦  ٥٦٠   اجملموع-أخصائيو الدعم 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٥٩,٩  ٤٠,١  ٨,١  ١٠,٥  ٨,٩  ١٣٠  ٨٧  ٢١٧  الوظائف القيادية
  ٧٥,٥  ٢٤,٥  ٨,٦  ٥,٤  ٧,٦  ١٣٩  ٤٥  ١٨٤  ف رؤساء الوحداتوظائ

  ٨٣,٣  ١٦,٧  ٢,٨  ١,١  ٢,٢  ٤٥  ٩  ٥٤  وظائف املستوى املتقدم
  ٧٦,٢  ٢٣,٨  ٥,٠  ٣,٠  ٤,٣  ٨٠  ٢٥  ١٠٥  وظائف املستوى االبتدائي

                  على املستوى اإلقليمي
ــائف    ــي ووظـ ــاد الروسـ ــة يف االحتـ ــائف العامـ الوظـ

  ٧٨,٩  ٢١,١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨١ ٦٤٣  ٢١ ٨٥٨  ١٠٣ ٥٠١  اخلدمة املدنية االحتادية
  ٦٠,٠  ٤٠,٠  ١٧,٦  ٤٣,٧  ٢٣,١  ١٤ ٣٤٨  ٩ ٥٤٨  ٢٣ ٨٩٦  الوظائف العامة يف االحتاد الروسي
  ٨٤,٥  ١٥,٥  ٨٢,٤  ٥٦,٣  ٧٦,٩  ٦٧ ٢٩٥  ١٢ ٣١٠  ٧٩ ٦٠٥  اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية

                  :مبا يف ذلك
  ٥٩,٧  ٤٠,٣  ٥,٢  ١٣,٢  ٦,٩  ٤ ٢٨٠  ٢ ٨٨٨  ٧ ١٦٨   اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم اجملموعات الوظيفية التالية
  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٧  ٧  ١٤  الوظائف العليا

  ٦٧,٣  ٣٢,٧  ١,٠  ١,٩  ١,٢  ٨٤٠  ٤٠٨  ١ ٢٤٨  الوظائف القيادية
  ٥٨,١  ٤١,٩  ٤,٢  ١١,٣  ٥,٧  ٣ ٤٣٣  ٢ ٤٧٣  ٥ ٩٠٦  وظائف رؤساء الوحدات

  ٨١,٤  ١٨,٦  ٢١,٦  ١٨,٤  ٢٠,٩  ١٧ ٦٢١  ٤ ٠٢٧  ٢١ ٦٤٨  اجملموع-)اروناملستش(املساعدون 
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٨١,٤  ١٨,٦  ٢١,٦  ١٨,٤  ٢٠,٩  ١٧ ٦٢١  ٤ ٠٢٧  ٢١ ٦٤٨  وظائف رؤساء الوحدات

  ٨٩,٧  ١٠,٣  ٤١,٧  ١٧,٩  ٣٦,٧  ٣٤ ٠٣٩  ٣ ٩١٢  ٣٧ ٩٥١   اجملموع-األخصائيون 
                  :ظيفية التاليةمنهم اجملموعات الو

  ١٠٠  -  ٠,٠  -  ٠,٠  ١٢  -  ١٢  الوظائف القيادية
  ٧٣,٦  ٢٦,٤  ١,٧  ٢,٣  ١,٩  ١ ٤٢٣  ٥١١  ١ ٩٣٤  وظائف رؤساء الوحدات
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   منمئويةنسبة ك  منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
  ٩٠,٦  ٩,٤  ٣٩,٩  ١٥,٦  ٣٤,٨  ٣٢ ٦٠٤  ٣ ٤٠١  ٣٦ ٠٠٥  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٨,٤  ١١,٦  ١٣,٩  ٦,٨  ١٢,٤  ١١ ٣٥٥  ١ ٤٨٣  ١٢ ٨٣٨   اجملموع-أخصائيو الدعم 
                  :منهم اجملموعات الوظيفية التالية

  ٨٠,٠  ٢٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٢  ٣  ١٥  الوظائف القيادية
  ٧٤,٧  ٢٥,٣  ٠,٤  ٠,٥  ٠,٤  ٣٣٩  ١١٥  ٤٥٤  وظائف رؤساء الوحدات
  ٩١,٤  ٨,٦  ٨,١  ٢,٩  ٧,٠  ٦ ٦٠٠  ٦٢٣  ٧ ٢٢٣  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٥,٦  ١٤,٤  ٥,٤  ٣,٤  ٥,٠  ٤ ٤٠٤  ٧٤٢  ٥ ١٤٦  وظائف املستوى االبتدائي
  األجهزة احلكومية االحتادية األخرى

الوظــائف العامــة يف االحتــاد الروســي ووظــائف  
  ٥٦,٩  ٤٣,١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٩٩  ٦٨٢  ١ ٥٨١  اخلدمة املدنية االحتادية

  ١٦,٧  ٨٣,٣  ٠,٦  ٣,٧  ١,٩  ٥  ٢٥  ٣٠  الوظائف العامة يف االحتاد الروسي
  ٥٧,٦  ٤٢,٤  ٩٩,٤  ٩٦,٣  ٩٨,١  ٨٩٤  ٦٥٧  ١ ٥٥١  وظائف اخلدمة املدنية احلكومية

                  :مبا يف ذلك
  ٢٤,٦  ٧٥,٤  ٣,٦  ١٤,٤  ٨,٢  ٣٢  ٩٨  ١٣٠   اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ١٩,٥  ٨٠,٥  ٢,٦  ١٣,٩  ٧,٥  ٢٣  ٩٥  ١١٨  الوظائف العليا

  ٧٥,٠  ٢٥,٠  ١,٠  ٠,٤  ٠,٨  ٩  ٣  ١٢  الوظائف القيادية
  ٢٤,٠  ٧٦,٠  ٠,٧  ٢,٨  ١,٦  ٦  ١٩  ٢٥  اجملموع-)املستشارون(ون املساعد

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٢٣,٨  ٧٦,٢  ٠,٦  ٢,٣  ١,٣  ٥  ١٦  ٢١  الوظائف القيادية

  ٢٥,٠  ٧٥,٠  ٠,١  ٠,٤  ٠,٣  ١  ٣  ٤  وظائف رؤساء الوحدات
  ٥٧,٠  ٤٣,٠  ٧٥,٥  ٧٥,١  ٧٥,٣  ٦٧٩  ٥١٢  ١ ١٩١   اجملموع-األخصائيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ١٩,٦  ٨٠,٤  ١,٠  ٥,٤  ٢,٩  ٩  ٣٧  ٤٦  الوظائف العليا

  ٥١,٦  ٤٨,٤  ٣٦,٧  ٤٥,٥  ٤٠,٥  ٣٣٠  ٣١٠  ٦٤٠  الوظائف القيادية
  ٦٦,٥  ٣٣,٥  ٣٤,١  ٢٢,٧  ٢٩,٢  ٣٠٧  ١٥٥  ٤٦٢  وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٦,٧  ٢٣,٣  ٣,٧  ١,٥  ٢,٧  ٣٣  ١٠  ٤٣  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٦,٣  ١٣,٧  ١٩,٧  ٤,١  ١٣,٠  ١٧٧  ٢٨  ٢٠٥   اجملموع-أخصائيو الدعم 
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   منمئويةنسبة ك  منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٩١,٢  ٨,٨  ٣,٤  ٠,٤  ٢,٢  ٣١  ٣  ٣٤  الوظائف القيادية
  ٨٧,٣  ١٢,٧  ١١,٥  ٢,٢  ٧,٥  ١٠٣  ١٥  ١١٨  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٠,٩  ١٩,١  ٤,٢  ١,٣  ٣,٠  ٣٨  ٩  ٤٧  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٣,٣  ١٦,٧  ٠,٦  ٠,١  ٠,٤  ٥  ١  ٦  وظائف املستوى االبتدائي
  

  ٥٩اجلدول 
مالك موظفي اخلدمة املدنية احلكومية يف كيانات االحتاد الروسي، حسب نوع اجلـنس والفئـات واجملموعـات الوظيفيـة                   

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١وفروع السلطة يف 
  ئويةنسبة املك  :منهم

  اجلملة
  منهم

  
ــوع  جممـــــــــــــــ
العــــــــــــــــاملني 

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
   اجملموع- الوظائف ووظائف اخلدمة املدنية يف الكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي 

ملدنية يف كيانات   الوظائف العامة ووظائف اخلدمة ا    
  ٧٢,٠  ٢٨,٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ ١٦٨ ٧٨٤  ٦٥ ٧١٢  ٢٣٤ ٤٩٦   اجملموع-االحتاد الروسي

  ٥١,٦  ٤٨,٤  ٣,٢  ٧,٦  ٤,٤  ٥ ٣٦٠  ٥ ٠١٩  ١٠ ٣٧٩  الوظائف العامة يف كيانات االحتاد الروسي
  ٧٢,٩  ٢٧,١  ٩٦,٨  ٩٢,٤  ٩٥,٦  ١٦٣ ٤٢٤  ٦٠ ٦٩٣  ٢٢٤ ١١٧   اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية 

                  :مبا يف ذلك
  ٥٧,٩  ٤٢,١  ١٥,٧  ٢٩,٣  ١٩,٥  ٢٦ ٥٣٦  ١٩ ٢٨٦  ٤٥ ٨٢٢   اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٣٦,٢  ٦٣,٨  ١,٦  ٧,٤  ٣,٣  ٢ ٧٧٢  ٤ ٨٩٠  ٧ ٦٦٢  الوظائف العليا

  ٥٣,٩  ٤٦,١  ٥,٧  ١٢,٥  ٧,٦  ٩ ٥٧٤  ٨ ١٨٥  ١٧ ٥٧٩  الوظائف القيادية
  ٦٩,٦  ٣٠,٤  ٨,٤  ٩,٥  ٨,٧  ١٤ ١٩٠  ٦ ٢١١  ٢٠ ٤٠١  وظائف رؤساء اإلدارات

  ٦٣,٣  ٣٦,٧  ٢,٠  ٣,٠  ٢,٣  ٣ ٤٣٦  ١ ٩٩٢  ٥ ٤٢٨   اجملموع-) املستشارون(ن املساعدو
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  ئويةنسبة املك  :منهم
  اجلملة

  منهم

  
ــوع  جممـــــــــــــــ
العــــــــــــــــاملني 

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٢٥,٥  ٧٤,٥  ٠,١  ٠,٧  ٠,٣  ١٦٥  ٤٨٢  ٦٤٧  الوظائف العليا
  ٤٥,٦  ٥٤,٤  ٠,٣  ٠,٩  ٠,٥  ٤٩٣  ٥٨٩  ١ ٠٨٢  الوظائف القيادية

  ٧٥,١  ٢٤,٩  ١,٦  ١,٤  ١,٦  ٢ ٧٧٨  ٩٢١  ٣ ٦٩٩  وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٤,٦  ٢٥,٤  ٥٨,٠  ٥٠,٨  ٥٦,٠  ٩٧ ٩١٢  ٣٣ ٤٠٠  ١٣١ ٣١٢   اجملموع -األخصائيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٥٨,٩  ٤١,١  ٠,٤  ٠,٧  ٠,٥  ٦٥١  ٤٥٤  ١ ١٠٥  املوظفون يف الوظائف العليا

  ٦١,٢  ٣٨,٨  ٢,٩  ٤,٧  ٣,٤  ٤ ٨٩٠  ٣ ١٠٠  ٧ ٩٩٠  الوظائف القيادية
  ٧٠,٦  ٢٩,٤  ١٧,٩  ١٩,١  ١٨,٢  ٣٠ ١٢٨  ١٢ ٥٢٤  ٤٢ ٦٥٢  ظائف رؤساء األقسامو

  ٧٨,٢  ٢١,٨  ٣٦,٩  ٢٦,٤  ٣٣,٩  ٦٢ ٢٤٣  ١٧ ٣٢٢  ٧٩ ٥٦٥  وظائف املستوى املتقّدم
  ٨٥,٥  ١٤,٥  ٢١,١  ٩,٢  ١٧,٧  ٣٥ ٥٤٠  ٦ ٠١٥  ٤١ ٥٥٥   اجملموع-أخصائيو الدعم 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٧٦,٦  ٢٣,٤  ٠,٣  ٠,٢  ٠,٣  ٥١٥  ١٥٧  ٦٧٢  ف القياديةالوظائ

  ٧٦,١  ٢٣,٩  ١,٥  ١,٢  ١,٤  ٢ ٥٨٣  ٨١٣  ٣ ٣٩٦  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٣,٧  ١٦,٣  ٧,٠  ٣,٥  ٦,١  ١١ ٨٨٧  ٢ ٣١٩  ١٤ ٢٠٦  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٨,٣  ١١,٧  ١٢,٢  ٤,١  ٩,٩  ٢٠ ٥٥٥  ٢ ٧٢٦  ٢٣ ٢٨١  وظائف املستوى االبتدائي
  لكيانات االحتاد الروسيالسلطات التشريعية 

ملدنيـة يف كيانـات   الوظائف العامة ووظائف اخلدمة ا   
  ٦٠,٣  ٣٩,٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٥ ٣٣٧  ٣ ٥١٢  ٨ ٨٤٩   اجملموع-االحتاد الروسي 

  ١٧,٦  ٨٢,٤  ٤,٤  ٣١,٣  ١٥,١  ٢٣٥  ١ ٠٩٨  ١ ٣٣٣  الوظائف العامة يف كيانات االحتاد الروسي
  ٦٧,٩  ٣٢,١  ٩٥,٦  ٦٨,٧  ٨٤,٩  ٥ ١٠٢  ٢ ٤١٤  ٧ ٥١٦  ع اجملمو-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية 

                  :مبا يف ذلك
  ٥١,٥  ٤٨,٥  ١٢,٧  ١٨,٢  ١٤,٩  ٦٧٨  ٦٣٩  ١ ٣١٧   اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٤٣,٠  ٥٧,٠  ٤,٤  ٨,٩  ٦,٢  ٢٣٥  ٣١٢  ٥٤٧  الوظائف العليا

  ٥٨,٢  ٤١,٨  ٦,٤  ٦,٩  ٦,٦  ٣٤٠  ٢٤٤  ٥٨٤  الوظائف القيادية
  ٥٥,٤  ٤٤,٦  ١,٩  ٢,٤  ٢,١  ١٠٣  ٨٣  ١٨٦  وظائف رؤساء الوحدات

  ٥٦,٣  ٤٣,٧  ١٠,٢  ١٢,٠  ١٠,٩  ٥٤٤  ٤٢٢  ٩٦٦   اجملموع-) املستشارون(املساعدون 
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  ئويةنسبة املك  :منهم
  اجلملة

  منهم

  
ــوع  جممـــــــــــــــ
العــــــــــــــــاملني 

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٣٠,٣  ٦٩,٧  ٠,٤  ١,٥  ٠,٩  ٢٣  ٥٣  ٧٦  الوظائف العليا
  ٥٢,٣  ٤٧,٧  ٣,٠  ٤,٢  ٣,٥  ١٦٢  ١٤٨  ٣١٠  الوظائف القيادية

  ٦١,٩  ٣٨,١  ٦,٧  ٦,٣  ٦,٦  ٣٥٩  ٢٢١  ٥٨٠  وظائف رؤساء الوحدات
  ٧١,٣  ٢٨,٧  ٤٨,٥  ٢٩,٧  ٤١,٠  ٢ ٥٨٨  ١ ٠٤٤  ٣ ٦٣٢   اجملموع-األخصائيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٦٦,٧  ٣٣,٣  ١,٢  ٠,٩  ١,١  ٦٦  ٣٣  ٩٩  الوظائف العليا
  ٦٤,٢  ٣٥,٨  ٨,٠  ٦,٨  ٧,٥  ٤٢٧  ٢٣٨  ٦٦٥  اديةالوظائف القي

  ٧١,٤  ٢٨,٦  ٣٠,٤  ١٨,٦  ٢٥,٧  ١ ٦٢٤  ٦٥٢  ٢ ٢٧٦  وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٩,٦  ٢٠,٤  ٨,٨  ٣,٤  ٦,٧  ٤٧١  ١٢١  ٥٩٢  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٠,٧  ١٩,٣  ٢٤,٢  ٨,٨  ١٨,١  ١ ٢٩٢  ٣٠٩  ١ ٦٠١   اجملموع-أخصائيون الدعم 
                  :ليةمنهم يف اجملموعات الوظيفية التا

  ٧٣,٩  ٢٦,١  ١,٦  ٠,٩  ١,٣  ٨٥  ٣٠  ١١٥  الوظائف القيادية
  ٧٣,٤  ٢٦,٦  ٦,٣  ٣,٥  ٥,٢  ٣٣٦  ١٢٢  ٤٥٨  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٤,٤  ١٥,٦  ١١,٥  ٣,٢  ٨,٢  ٦١٣  ١١٣  ٧٢٦  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٥,٤  ١٤,٦  ٤,٨  ١,٣  ٣,٤  ٢٥٨  ٤٤  ٣٠٢  وظائف املستوى االبتدائي
  انات االحتاد الروسيالسلطات التنفيذية لكي

الوظائف العامة ووظائف اخلدمة املدنية يف كيانات       
  ٧١,٩  ٢٨,١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ ١٤٢ ٩٧٢  ٥٥ ٧٦٣ ١٩٨ ٧٣٥   اجملموع- االحتاد الروسي

  ١٢,٦  ٨٧,٤  ٠,١  ٢,١  ٠,٧  ١٧٢  ١ ١٨٨  ١ ٣٦٠  الوظائف العامة يف كيانات االحتاد الروسي
  ٧٢,٣  ٢٧,٧  ٩٩,٩  ٩٧,٩  ٩٩,٣  ١٤٢ ٨٠٠  ٥٤ ٥٧٥  ١٩٧ ٣٧٥  ع اجملمو-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية 

                  :مبا يف ذلك
  ٥٨,٢  ٤١,٨  ١٧,٦  ٣٢,٤  ٢١,٨  ٢٥ ١٨٠  ١٨ ٠٤٨  ٤٣ ٢٢٨   اجملموع-التنفيذيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٣٥,٢  ٦٤,٨  ١,٧  ٧,٨  ٣,٤  ٢ ٣٧١  ٤ ٣٧٢  ٦ ٧٤٣  الوظائف العليا
  ٥٣,٨  ٤٦,٢  ٦,٢  ١٣,٨  ٨,٣  ٨ ٩٢٦  ٧ ٦٦٨  ١٦ ٥٩٤  ةالوظائف القيادي

  ٦٩,٨  ٣٠,٢  ٩,٧  ١٠,٨  ١٠,٠  ١٣ ٨٨٣  ٦ ٠٠٨  ١٩ ٨٩١  وظائف رؤساء الوحدات
  ٥٥,١  ٤٤,٩  ١,١  ٢,٣  ١,٤  ١ ٥٥٧  ١ ٢٦٨  ٢ ٨٢٥   اجملموع-) املستشارون(املساعدون 
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  ئويةنسبة املك  :منهم
  اجلملة

  منهم

  
ــوع  جممـــــــــــــــ
العــــــــــــــــاملني 

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
                  منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٢٤,٥  ٧٥,٥  ٠,١  ٠,٨  ٠,٣  ١٣٧  ٤٢٣  ٥٦٠  الوظائف العليا
  ٤٢,٨  ٥٧,٢  ٠,٢  ٠,٧  ٠,٤  ٣٠٤  ٤٠٦  ٧١٠  الوظائف القيادية

  ٧١,٨  ٢٨,٢  ٠,٨  ٠,٨  ٠,٨  ١ ١١٦  ٤٣٩  ١ ٥٥٥  وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٤,٤  ٢٥,٦  ٦١,٢  ٥٤,٠  ٥٩,٢  ٨٧ ٥٢٠  ٣٠ ١٣٥  ١١٧ ٦٥٥   اجملموع-األخصائيون 

                  :منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٥٨,٣  ٤١,٧  ٠,٤  ٠,٧  ٠,٥  ٥٦٧  ٤٠٥  ٩٧٢  لعلياالوظائف ا

  ٦١,٠  ٣٩,٠  ٢,٩  ٤,٨  ٣,٤  ٤ ١٦٤  ٢ ٦٦٤  ٦ ٨٢٨  الوظائف القيادية
  ٧٠,٨  ٢٩,٢  ١٨,٧  ١٩,٨  ١٩,٠  ٢٦ ٧٨٧  ١١ ٠٢٧  ٣٧ ٨١٤  وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٧,٧  ٢٢,٣  ٣٩,٢  ٢٨,٨  ٣٦,٢  ٥٦ ٠٠٢  ١٦ ٠٣٩  ٧٢ ٠٤١  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٤,٨  ١٥,٢  ٢٠,٠  ٩,٢  ١٦,٩  ٢٨ ٨٤٣  ٥ ١٢٤  ٣٣ ٦٦٧  موع اجمل-أخصائيون الدعم 
                  منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٧٧,٢  ٢٢,٨  ٠,٣  ٠,٢  ٠,٣  ٣٩٧  ١١٧  ٥١٤  الوظائف القيادية
  ٧٦,٩  ٢٣,١  ١,٤  ١,١  ١,٣  ١ ٩٦٧  ٥٩١  ٢ ٥٥٨  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٣,١  ١٦,٩  ٧,٠  ٣,٦  ٦,٠  ٩ ٩٣٧  ٢ ٠٢١  ١١ ٩٥٨  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٧,١  ١٢,٩  ١١,٤  ٤,٣  ٩,٤  ١٦ ٢٤٢  ٢ ٣٩٥  ١٨ ٦٣٧  وظائف املستوى االبتدائي
  السلطات القضائية لكيانات االحتاد الروسي

ملدنيــــة يف الوظــــائف العامــــة ووظــــائف اخلدمــــة ا 
  ٨٢,٠  ١٨,٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٥ ٤٢٠  ٣ ٣٩٢  ١٨ ٨١٢   اجملموع-كيانات االحتاد الروسي
  ٦٧,٤  ٣٢,٦  ٢٩,٠  ٦٣,٦  ٣٥,٢  ٤ ٤٦٧  ٢ ١٥٧  ٦ ٦٢٤  نات االحتاد الروسيالوظائف العامة يف كيا

  ٨٩,٩  ١٠,١  ٧١,٠  ٣٦,٤  ٦٤,٨  ١٠ ٩٥٣  ١ ٢٣٥  ١٢ ١٨٨   اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية 
                  :مبا يف ذلك

  ٥٣,٦  ٤٦,٤  ١,١  ٤,٢  ١,٦  ١٦٥  ١٤٣  ٣٠٨   اجملموع-التنفيذيون 
                  اليةمنهم يف اجملموعات الوظيفية الت

  ٢٥,٨  ٧٤,٢  ٠,١  ١,٤  ٠,٣  ١٦  ٤٦  ٦٢  الوظائف العليا
  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ٠,٣  ١,٤  ٠,٥  ٤٧  ٤٧  ٩٤  الوظائف القيادية

  ٦٧,١  ٣٢,٩  ٠,٧  ١,٥  ٠,٨  ١٠٢  ٥٠  ١٥٢  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٤,٢  ١٥,٨  ٨,٢  ٧,٠  ٨,٠  ١ ٢٦٨  ٢٣٨  ١ ٥٠٦  اجملموع-)املستشارون(املساعدون 
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  ئويةنسبة املك  :منهم
  اجلملة

  منهم

  
ــوع  جممـــــــــــــــ
العــــــــــــــــاملني 

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
                  يفية التاليةمنهم يف اجملموعات الوظ
  ٤٢,٩  ٥٧,١  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٣  ٤  ٧  الوظائف العليا

  ٤٢,٩  ٥٧,١  ٠,١  ٠,٤  ٠,١  ٩  ١٢  ٢١  الوظائف القيادية
  ٨٥,٠  ١٥,٠  ٨,١  ٦,٥  ٧,٩  ١ ٢٥٦  ٢٢٢  ١ ٤٧٨  وظائف رؤساء الوحدات

  ٨٩,٧  ١٠,٣  ٣٠,٠  ١٥,٦  ٢٧,٤  ٤ ٦٢٩  ٥٢٩  ٥ ١٥٨   اجملموع-األخصائيون 
                  وظيفية التاليةمنهم يف اجملموعات ال

  ١٠٠  -  ٠,٠  -  ٠,٠  ٢  -  ٢  الوظائف العليا
  ٦٤,٧  ٣٥,٣  ٠,١  ٠,٢  ٠,١  ١١  ٦  ١٧  الوظائف القيادية

  ٨٧,٦  ٢١,٤  ٢,٠  ٢,٤  ٢,١  ٣٠٥  ٨٣  ٣٨٨  وظائف رؤساء األقسام
  ٩٠,٧  ٩,٣  ٢٨,٠  ١٣,٠  ٢٥,٣  ٤ ٣١١  ٤٤٠  ٤ ٧٥١  وظائف املستوى املتقدم

  ٩٣,٨  ٦,٢  ٣١,٧  ٩,٦  ٢٧,٧  ٤ ٨٩١  ٣٢٥  ٥ ٢١٦   اجملموع-أخصائيو الدعم 
                  منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٧٧,٨  ٢٢,٢  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٧  ٢  ٩  الوظائف القيادية
  ٨٥,٤  ١٤,٦  ٠,٨  ٠,٦  ٠,٨  ١٢٩  ٢٢  ١٥١  وظائف رؤساء الوحدات
  ٩١,٥  ٨,٥  ٦,٧  ٢,٨  ٦,٠  ١ ٠٢٨  ٩٦  ١ ١٢٤  وظائف املستوى املتقدم
  ٩٤,٨  ٥,٢  ٢٤,٢  ٦,٠  ٢٠,٩  ٣ ٧٢٧  ٢٠٥  ٣ ٩٣٢  تدائيوظائف املستوى االب

  األجهزة احلكومية األخرى لكيانات االحتاد الروسي
ملدنيـــة يف  الوظـــائف العامـــة ووظـــائف اخلدمـــة ا   

  ٦٢,٤  ٣٧,٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٥ ٠٥٥  ٣ ٠٤٥  ٨ ١٠٠   اجملموع-كيانات االحتاد الروسي
  ٤٥,٨  ٥٤,٢  ٩,٦  ١٨,٩  ١٣,١  ٤٨٦  ٥٧٦  ١ ٠٦٢  الوظائف العامة يف كيانات االحتاد الروسي

  ٦٤,٩  ٣٥,١  ٩٠,٤  ٨١,١  ٨٦,٩  ٤ ٥٦٩  ٢ ٤٦٩  ٧ ٠٣٨   اجملموع-وظائف اخلدمة املدنية احلكومية 
                  :مبا يف ذلك

  ٥٢,٩  ٤٧,١  ١٠,١  ١٥,٠  ١٢,٠  ٥١٣  ٤٥٦  ٩٦٩   اجملموع-التنفيذيون 
                  منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٤٨,٤  ٥١,٦  ٣,٠  ٥,٣  ٣,٨  ١٥٠  ١٦٠  ٣١٠  الوظائف العليا
  ٥٣,٦  ٤٦,٤  ٥,٢  ٧,٤  ٦,٠  ٢٦١  ٢٢٦  ٤٨٧  الوظائف القيادية

  ٥٩,٣  ٤٠,٧  ٢,٠  ٢,٣  ٢,١  ١٠٢  ٧٠  ١٧٢  وظائف رؤساء الوحدات
  ٥١,١  ٤٨,٩  ١,٣  ٢,١  ١,٦  ٦٧  ٦٤  ١٣١  اجملموع-)املستشارون(املساعدون 
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  ئويةنسبة املك  :منهم
  اجلملة

  منهم

  
ــوع  جممـــــــــــــــ
العــــــــــــــــاملني 

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
                  منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٢  ٢  ٤  لياالوظائف الع
  ٤٣,٩  ٥٦,١  ٠,٤  ٠,٨  ٠,٥  ١٨  ٢٣  ٤١  الوظائف القيادية

  ٥٤,٧  ٤٥,٣  ٠,٩  ١,٣  ١,١  ٤٧  ٣٩  ٨٦  وظائف رؤساء الوحدات
  ٦٥,٢  ٣٤,٨  ٦٢,٨  ٥٥,٦  ٦٠,١  ٣ ١٧٥  ١ ٦٩٢  ٤ ٨٦٧   اجملموع-األخصائيون 

                  منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية
  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ٠,٣  ٠,٥  ٠,٤  ١٦  ١٦  ٣٢  االوظائف العلي

  ٦٠,٠  ٤٠,٠  ٥,٧  ٦,٣  ٥,٩  ٢٨٨  ١٩٢  ٤٨٠  الوظائف القيادية
  ٦٤,٩  ٣٥,١  ٢٧,٩  ٢٥,٠  ٢٦,٨  ١ ٤١٢  ٧٦٢  ٢ ١٧٤  وظائف رؤساء الوحدات
  ٦٦,٩  ٣٣,١  ٢٨,٩  ٢٣,٧  ٢٦,٩  ١ ٤٥٩  ٧٢٢  ٢ ١٨١  وظائف املستوى املتقدم

  ٧٦,٠  ٢٤,٠  ١٦,١  ٨,٤  ١٣,٢  ٨١٤  ٢٥٧  ١ ٠٧١   اجملموع-أخصائيون الدعم 
                  منهم يف اجملموعات الوظيفية التالية

  ٧٦,٥  ٢٣,٥  ٠,٥  ٠,٣  ٠,٤  ٢٦  ٨  ٣٤  الوظائف القيادية
  ٦٥,٩  ٣٤,١  ٣,٠  ٢,٦  ٢,٨  ١٥١  ٧٨  ٢٢٩  وظائف رؤساء الوحدات
  ٧٧,٦  ٢٢,٤  ٦,١  ٢,٩  ٤,٩  ٣٠٩  ٨٩  ٣٩٨  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٠,٠  ٢٠,٠  ٦,٥  ٢,٧  ٥,١  ٣٢٨  ٨٢  ٤١٠  وظائف املستوى االبتدائي
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  ٦٠الشكل 
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١مالك العاملني يف اخلدمة املدنية، حسب نوع اجلنس وفئات الوظائف يف 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Состав работников гражданской службы 
по полу и категориям должностей

на 1 октября 2008 года

Мужчины:
239,4 тыс. человек

Женщины:
606,9 тыс. человек

Обеспечивающие специалисты

24,8

28,9

15,8

75,2

71,1

84,2

43,5 56,5

38,8 61,2

Государственные должности 
Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации

Руководители

Помощники 

Специалисты

Должности 
гражданской 

службы

  
  

 

 ٢٣٩,٤٠٠الرجال٦٠٦,٩٠٠النساء

ــاد    ــة يف االحتــــ ــائف العامــــ الوظــــ
 الروسي وكيانات االحتاد الروسي

  التنفيذيبون
 املساعدون

 األخصائيون

 أخصائيو الدعم

وظـــــــــــــائف 
اخلدمة املدنية
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  ٦١الشكل 
  كنسبة مئوية من العدد اإلمجايل٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١يف ) الرجال والنساء(هيكل رتب موظفي اخلدمة املدنية 

24,2

11,5
20,6

54,8

56,4

55,2

3,6

3,0

3,5

14,1

22,6
16,5

3,36,44,2

Всего Мужчины Женщины

Государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Руководители
Помощники (советники)
Специалисты
Обеспечивающие специалисты

Должностной состав работников (мужчин и женщин) гражданской службы
 на 1 октября 2008 года

в % к итогу

Должности гражданской службы

  
  
  

الرجال اجملموع النساء
الوظائف العامة يف االحتاد الروسي وكيانات االحتاد الروسي
التنفيذيون

)املستشارون(املساعدون 
األخصائيون

صائيو الدعمأخ
وظائف اخلدمة املدنية
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  ٦٢اجلدول 
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١مالك موظفي خدمات البلديات حسب نوع اجلنس وفئات وجمموعات الوظائف يف 

  نسبة مئوية   :منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
  أجهزة احلكم احمللي

  ٧٥,٦  ٢٤,٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ ٢٧٧ ٧٨٢  ٨٩ ٨٣٨  ٣٦٧ ٦٢٠  وظائف البلديات ووظائف خدمة البلدياتجمموع 
  ٣٠,٤  ٦٩,٦  ٢,٦  ١٨,٤  ٦,٥  ٧ ٢٢٦  ١٦ ٥٣٨  ٢٣ ٧٦٤  وظائف البلديات

  ٧٨,٧  ٢١,٣  ٩٧,٤  ٨١,٦  ٩٣,٥ ٢٧٠ ٥٥٦  ٧٣ ٣٠٠  ٣٤٣ ٨٥٦  وظائف خدمة البلديات اجملموع
                  :مبا يف ذلك اجملموعات الوظيفية التالية

  ٥١,٤  ٤٨,٦  ٤,٢  ١٢,٣  ٦,٢  ١١ ٦٨٤  ١١ ٠٣٨  ٢٢ ٧٢٢  الوظائف العليا
  ٦٦,١  ٣٣,٩  ١١,٥  ١٨,٢  ١٣,١  ٣١ ٨٣٨  ١٦ ٣٤٩  ٤٨ ١٨٧  الوظائف القيادية

  ٧٦,٠  ٢٤,٠  ١٧,٠  ١٦,٥  ١٦,٩  ٤٧ ١٥٢  ١٤ ٨٥٨  ٦٢ ٠١٠  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٣,٤  ١٦,٦  ٤١,٨  ٢٥,٨  ٣٧,٩ ١١٦ ٠٤٩  ٢٣ ١٨٠  ١٣٩ ٢٢٩  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٩,٠  ١١,٠  ٢٣,٠  ٨,٨  ١٩,٥  ٦٣ ٨٣٣  ٧ ٨٧٥  ٧١ ٧٠٨  وظائف املستوى االبتدائي
الوظائف املنشأة من أجل الـدعم املباشـر لـسلطة شـخص            

  ٥٠,٨  ٤٩,٢  ١,٠  ٣,٠  ١,٥  ٢ ٧٥٩  ٢ ٦٦٧  ٥ ٤٢٦  يشغل بالنيابة وظيفة من وظائف البلديات
  األجهزة التمثيلية هليئات البلديات

  ٦٦,٠  ٣٤,٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٧ ٣٩٣  ٣ ٨١٣  ١١ ٢٠٦  ف البلديات ووظائف خدمة البلدياتجمموع وظائ
  ٢٩,٠  ٧١,٠  ١٢,١  ٥٧,٤  ٢٧,٥  ٨٩٢  ٢ ١٨٩  ٣ ٠٨١  وظائف البلديات

  ٨٠,٠  ٢٠,٠  ٨٧,٩  ٤٢,٦  ٧٢,٥  ٦ ٥٠١  ١ ٦٢٤  ٨ ١٢٥   اجملموع-وظائف خدمة البلديات 
                  :مبا يف ذلك اجملموعات الوظيفية التالية

  ٦٠,١  ٣٩,٩  ٥,٠  ٦,٤  ٥,٥  ٣٦٩  ٢٤٥  ٦١٤  ظائف العلياالو
  ٧٣,٤  ٢٦,٦  ١٤,٧  ١٠,٣  ١٣,٢  ١ ٠٨٧  ٣٩٤  ١ ٤٨١  الوظائف القيادية

  ٧٩,٨  ٢٠,٢  ٢٢,١  ١٠,٨  ١٨,٢  ١ ٦٣٢  ٤١٢  ٢ ٠٤٤  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٤,٦  ١٥,٤  ٣٥,٢  ١٢,٤  ٢٧,٥  ٢ ٦٠٤  ٤٧٤  ٣ ٠٧٨  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٩,١  ١٠,٩  ١٠,٩  ٢,٦  ٨,١  ٨٠٩  ٩٩  ٩٠٨  وظائف املستوى االبتدائي
الوظائف املنشأة من أجل الـدعم املباشـر لـسلطة شـخص            

  ٦٥,٠  ٣٥,٠  ٣,١  ٣,٢  ٣,١  ٢٢٧  ١٢٢  ٣٤٩  يشغل بالنيابة وظيفة من وظائف البلديات
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  نسبة مئوية   :منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
  )األجهزة التنفيذية واإلدارية لكيانات البلديات(اإلدارات احمللية 

  ٧٥,٩  ٢٤,١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ ٢٦٩ ٣٢٨ ٨٥ ٧٤٤  ٣٥٥ ٠٧٢  لدياتجمموع وظائف البلديات ووظائف خدمة الب
  ٣٠,٣  ٦٩,٧  ٢,٣  ١٦,٧  ٥,٨  ٦ ١٩٨ ١٤ ٢٨١  ٢٠ ٤٧٩  وظائف البلديات

  ٧٨,٦  ٢١,٤  ٩٧,٧  ٨٣,٣  ٩٤,٢ ٢٦٣ ١٣٠ ٧١ ٤٦٣  ٣٣٤ ٥٩٣   اجملموع-وظائف خدمة البلديات
                  :مبا يف ذلك اجملموعات الوظيفية التالية

  ٥١,١  ٤٨,٩  ٤,٢  ١٢,٥  ٦,٢  ١١ ٢٠٩ ١٠ ٧٣٧  ٢١ ٩٤٦  الوظائف العليا
  ٦٥,٨  ٣٤,٢  ١١,٣  ١٨,٥  ١٣,١  ٣٠ ٥٣٣ ١٥ ٨٩٨  ٤٦ ٤٣١  الوظائف القيادية

  ٧٥,٩  ٢٤,١  ١٦,٨  ١٦,٨  ١٦,٨  ٤٥ ٢٤٠ ١٤ ٣٩٢  ٥٩ ٦٣٢  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٣,٣  ١٦,٧  ٤٢,٠  ٢٦,٤  ٣٨,٣ ١١٣ ١٦١ ٢٢ ٦٦٩  ١٣٥ ٨٣٠  وظائف املستوى املتقدم

  ٨٩,٠  ١١,٠  ٢٣,٤  ٩,١  ١٩,٩  ٦٢ ٩٨٧  ٧ ٧٦٧  ٧٠ ٧٥٤   االبتدائيوظائف املستوى
الوظائف املنشأة من أجل الدعم املباشر لـسلطة شـخص           

  ٤٩,٨  ٥٠,٢  ٠,٩  ٣,٠  ١,٤  ٢ ٥٢٦  ٢ ٥٤٤  ٥ ٠٧٠  يشغل بالنيابة وظيفة من وظائف البلديات
  أجهزة الرقابة التابعة هليئات البلديات

  ٧٩,٢  ٢٠,٨  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٢٨  ٢١٨  ١ ٠٤٦  بلدياتجمموع وظائف البلديات ووظائف خدمة ال
  ٦٣,٧  ٣٦,٣  ٧,٠  ١٥,١  ٨,٧  ٥٨  ٣٣  ٩١  وظائف البلديات

  ٨٠,٦  ١٩,٤  ٩٣,٠  ٨٤,٩  ٩١,٣  ٧٧٠  ١٨٥  ٩٥٥   اجملموع-وظائف خدمة البلديات
                  :مبا يف ذلك اجملموعات الوظيفية التالية

  ٦٦,٩  ٣٣,١  ١٢,٧  ٢٣,٩  ١٥,٠  ١٠٥  ٥٢  ١٥٧  الوظائف العليا
  ٧٨,٩  ٢١,١  ٢٣,٦  ٢٣,٩  ٢٣,٦  ١٩٥  ٥٢  ٢٤٧  الوظائف القيادية

  ٨٣,٢  ١٦,٨  ٢٨,٦  ٢٢,٠  ٢٧,٢  ٢٣٧  ٤٨  ٢٨٥  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٩,١  ١٠,٩  ٢٤,٨  ١١,٥  ٢٢,٠  ٢٠٥  ٢٥  ٢٣٠  وظائف املستوى املتقدم

  ٧٧,٨  ٢٢,٢  ٣,٤  ٣,٧  ٣,٤  ٢٨  ٨  ٣٦  وظائف املستوى االبتدائي
 املباشر لـسلطة شـخص      الوظائف املنشأة من أجل الدعم    

  -  -  ٠,٢  -  ٠,٢  ٢  -  ٢  يشغل بالنيابة وظيفة من وظائف البلديات
  أجهزة احلكم احمللي األخرى

  ٧٨,٧  ٢١,٣  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٢٣٣  ٦٣  ٢٩٦  جمموع وظائف البلديات ووظائف خدمة البلديات
  ٦٩,٠  ٣١,٠  ٣٣,٥  ٥٥,٦  ٣٨,٢  ٧٨  ٣٥  ١١٣  وظائف البلديات
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  نسبة مئوية   :منهم
  اجملموع  حاصل اجلمع

  منهم

  
ــوع  جممــــــــــــ
العــــــــــــاملني  

  نساء  رجال  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  )أفراد(
  ٨٤,٧  ١٥,٣  ٦٦,٥  ٤٤,٤  ٦١,٨  ١٥٥  ٢٨  ١٨٣  موع اجمل-وظائف خدمة البلديات

                  :مبا يف ذلك اجملموعات الوظيفية التالية
  ٢٠,٠  ٨٠,٠  ٠,٤  ٦,٣  ١,٧  ١  ٤  ٥  الوظائف العليا

  ٨٢,١  ١٧,٩  ٩,٩  ٧,٩  ٩,٥  ٢٣  ٥  ٢٨  الوظائف القيادية
  ٨٧,٨  ١٢,٢  ١٨,٥  ٩,٥  ١٦,٦  ٤٣  ٦  ٤٩  وظائف رؤساء الوحدات
  ٨٦,٨  ١٣,٢  ٣٣,٩  ١٩,٠  ٣٠,٧  ٧٩  ١٢  ٩١  وظائف املستوى املتقدم

  ٩٠,٠  ١٠,٠  ٣,٩  ١,٦  ٣,٤  ٩  ١  ١٠  وظائف املستوى االبتدائي
الوظائف املنشأة من أجل الدعم املباشر لـسلطة شـخص           

    ٨٠,٠  ٢٠,٠  ١,٧  ١,٦  ١,٧  ٤  ١  ٥  يشغل بالنيابة وظيفة من وظائف البلديات
  ) من قائمة أسئلة األمم املتحدة٢٠البند (
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  ٦٣اجلدول 
أو خطـرة، حـسب كـل نـوع مـن أنـواع النـشاط االقتـصادي         /نسبة موظفي منظمـات العـاملني يف ظـروف عمـل ضـارة و            

  املنفصل يف هناية السنة، وكنسبة مئوية من عدد العاملني اإلمجايل حسب نوع اجلنس ونوع النشاط االقتصادي املعنيني
التعدين  

واحملاجر 
 واحملاجر

الصناعة 
 التحويلية

هربائية الطاقة والك
 االتصاالت النقل التشييد والغاز واملياه

العاملون يف ظروف ال تتوفر فيها املعايري الصحية اليت تتطلبـها           
 ظروف العمل

      

٢,٩ ٢٣,٣ ١١,٩ ٢٧,٩ ٢٣,٤ ٣٣,٧ ٢٠٠٥ 
 ٤,٦ ٢٨,٩ ١٣,٣ ٣٢,٨ ٢٨,٨ ٣٧,٩ الرجال
 ٢,٠ ١١,٢ ٦,٥ ١٨,١ ١٦,٨ ٢٠,٥ النساء

٣,٠ ٢٦,٥ ١٢,١ ٢٨,٠ ٢٤,٤ ٣٥,٠ ٢٠٠٦ 
 ٥,٣ ٣٢,٤ ١٣,٦ ٣٢,٨ ٢٩,٩ ٣٩,٦ الرجال
 ١,٧ ١٣,٦ ٦,٢ ١٨,٣ ١٧,٥ ٢٠,٤ النساء

٢,٧ ٢٩,٩ ١٤,٠ ٢٩,٥ ٢٥,٣ ٣٧,٩ ٢٠٠٧ 
 ٤,٨ ٣٦,٢ ١٥,٧ ٣٤,٧ ٣٠,٨ ٤٢,٤ الرجال
 ١,٧ ١٦,١ ٧,٠ ١٩,١ ١٨,٣ ٢٣,١ النساء

٢,٩ ٣١,٤ ١٤,٦ ٣٠,٦ ٢٦,٨ ٣٩,١ ٢٠٠٨ 
 ٥,١ ٣٧,٩ ١٦,٤ ٣٦,٠ ٣٢,٤ ٤٣,٤ الرجال
 ١,٩ ١٦,٩ ٧,١ ٢٠,٠ ١٩,٤ ٢٤,٥ النساء

             العاملون الذين يؤّدون بأعماالً شاقة
٠,٧ ٨,٠ ٦,٨ ٦,٢ ٤,٣ ١٤,٥ ٢٠٠٥ 

 ١,٥ ١١,٠ ٧,٨ ٨,٤ ٦,١ ١٧,٧ الرجال
 ٠,٣ ١,٦ ٣,٢ ١,٩ ٢,٠ ٤,٣ النساء

٠,٩ ٩,٧ ٧,١ ٦,٨ ٤,٨ ١٦,٠ ٢٠٠٦ 
 ١,٨ ١٣,٢ ٨,٢ ٩,٢ ٧,٠ ١٩,٥ الرجال
 ٠,٤ ٢,٠ ٣,٢ ٢,٠ ٢,٢ ٤,٨ ءالنسا

١,٤ ١٠,٩ ٨,٣ ٨,١ ٦,٣ ١٨,٨ ٢٠٠٧ 
 ٢,٩ ١٤,٥ ٩,٥ ١٠,٩ ٨,٧ ٢٢,٧ الرجال
 ٠,٦ ٣,٠ ٣,٢ ٢,٦ ٣,٢ ٥,٩ النساء
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التعدين  
واحملاجر 
 واحملاجر

الصناعة 
 التحويلية

هربائية الطاقة والك
 االتصاالت النقل التشييد والغاز واملياه

العــاملون الــذين يــستخدمون معــدات ال تفــي مبتطلبــات   
  محاية العاملني والسالمة

            

١,٣ ١١,٦ ٩,٥ ٨,٧ ٧,٢ ٢٠,٢ ٢٠٠٨ 
 ٣,٠ ١٥,٤ ١٠,٩ ١١,٨ ٩,٦ ٢٤,٥ الرجال
 ٠,٦ ٣,٤ ٣,٢ ٢,٧ ٤,١ ٥,٧ النساء

ــدات ال    ــستخدمون معــ ــذين يــ ــاملون الــ ــستويفالعــ  تــ
 متطلبات الصحة املهنية والسالمة

            

٠,٠ ٠,٢ ٠,١ ٠,٤ ٠,٣ ١,٦  ٢٠٠٥ 
 ٠,٠ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٤ ١,٩ الرجال
 ٠,٠ ٠,١ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٨ النساء

٠,٠ ٠,٢ ٠,١ ٠,٥ ٠,٤ ١,٥ ٢٠٠٦ 
 ٠,٠ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٧ ٠,٥ ١,٧ الرجال
 ٠,٠ ٠,١ ٠,١ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٧ النساء

٠,٠ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٦ ٠,٤ ١,٥ ٢٠٠٧ 
 ٠,٠ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٧ ٠,٦ ١,٧ الرجال
 ٠,٠ ٠,١ ٠,١ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٨ النساء

٠,٠ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٧ ٠,٤ ١,٥ ٢٠٠٨ 
 ٠,٠ ٠,٣ ٠,٤ ٠,٨ ٠,٦ ١,٧ الرجال
 ٠,٠ ٠,١ ٠,١ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٧ النساء

              ظروف عمل ضاغطةيفالعاملون 
١,٠ ١٢,٢ ٣,٣ ٦,٠ ٤,٣ ١٢,٧ ٢٠٠٧ 

 ١,٩ ١٥,٣ ٣,٧ ٧,١ ٥,٢ ١٤,١ الرجال
 ٠,٦ ٥,٣ ١,٨ ٣,٦ ٣,١ ٧,٨ النساء

١,٢ ١٤,٧ ٤,٧ ٧,٠ ٥,٣ ١٤,٨ ٢٠٠٨ 
 ٢,٠ ١٨,٤ ٥,٢ ٨,٥ ٦,٣ ١٦,٨ الرجال
 ٠,٨ ٦,٣ ٢,٢ ٤,٠ ٣,٩ ٧,٩ النساء
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  ٦٤اجلدول 
أو خطرة، حسب نـوع     /الذين حيق هلم احلصول على تعويضات عن العمل يف ظروف ضارة و           نسبة العاملني يف املنظمات     

  النشاط االقتصادي يف هناية السنة، وكنسبة مئوية من العدد اإلمجايل للعاملني حسب نوع اجلنس والنشاط االقتصادي
التعدين  

الصناعة التحويلية واحملاجر
ــة    ــع الطاقـ ــاج وتوزيـ إنتـ

 االتصاالت النقل تشييدال الكهربائية واملياه
 ٩,٠ ٤٣,٧ ٣٣,٥ ٤٢,٣ ٤٢,٠ ٦٦,٩ ، اجملموع٢٠٠٥
 ١٧,٥ ٥٢,٢ ٣٧,٠ ٤٩,٩ ٤٨,١ ٧٤,٣ الرجال
 ٤,٣ ٢٥,٣ ٢٠,٥ ٢٧,٢ ٣٤,٥ ٤٣,٥ النساء

 ٨,١ ٤٣,٧ ٣٣,٤ ٤٢,٢ ٤٢,٠ ٦٧,٠  اجملموع-٢٠٠٦
 ١٦,٩ ٥٢,٢ ٣٦,٩ ٤٩,٩ ٤٨,٠ ٧٤,٥ الرجال
 ٣,٥ ٢٤,٨ ١٩,٨ ٢٦,٦ ٣٤,٤ ٤٣,٠ النساء

 ٧,٢ ٤٤,٥ ٣٣,٦ ٤٣,٠ ٤١,٤ ٦٧,٨  اجملموع-٢٠٠٧
 ١٥,١ ٥٣,٢ ٣٧,٠ ٥٠,٨ ٤٧,٢ ٧٤,٩ الرجال
 ٣,١ ٢٥,٣ ١٩,٦ ٢٧,٥ ٣٤,٠ ٤٤,١ النساء

٦,٧ ٤٤,٦ ٣٣,٧ ٤٣,٣ ٤١,٩ ٦٨,٤ ٢٠٠٨ 
 ١٤,١ ٥٣,٣ ٣٧,٣ ٥١,٣ ٤٧,٨ ٧٥,٨ الرجال
     ٣,٠ ٢٥,٠ ١٨,٤ ٢٧,٦ ٣٤,٢ ٤٣,٤ النساء

  ٦٥اجلدول 
  ٢٠٠٨نوفمرب /اغلون لوظائف يف هناية تشرين الثاينالسكان الش

التوزيع حسب نوع اجلنس، نسبة مئوية  الرجال النساء الرجال النساء 
         اجملموع- العاملون يف جمال االقتصاد

   ٣٥ ٨٦٩ ٣٤ ٧٣٤ باآلالف
 ٥٠,٨ ٤٩,٢ ١٠٠ ١٠٠ النسب املئوية

     :منهم
 ٦٣,٠ ٣٧,٠ ٨,٧ ٥,٣ السلطات العامة ) ممثلو(رؤساء 

 ٣٩,٠ ٦١,٠ ١٤,٧ ٢٣,٨ األخصائيون ذوو املؤهالت العليا
 ٣١,٨ ٦٨,٢ ٩,٥ ٢١,٠ األخصائيون ذوو املؤهالت املتوسطة

 ١٠,٣ ٨٩,٧ ٠,٦ ٥,٦ العاملون املكتبيون يف جمال جتهيز املعلومات وإعداد الوثائق
 ٢٨,٢ ٧١,٨ ٧,٥ ١٩,٨ العاملون يف جماالت اخلدمات واإلسكان واملرافق العامة

 ٤٨,٠ ٥٢,٠ ٣,٣ ٣,٧ العمال املهرة يف جماالت الزراعة واحلراجة والصيد
 ٧٨,٣ ٢١,٧ ٢٣,٠ ٦,٦ العمال املهرة يف املؤسسات الصناعية الكبرية والصغرية

 ٨٨,١ ١١,٩ ٢١,٧ ٣,٠ املشغلون وعمال الورش وامليكانيكيون واخلراطون
 ٥٠,٠ ٥٠,٠ ١١,٠ ١١,٣ العمال غري املهرة

  ) من قائمة أسئلة األمم املتحدة٢٣البند (
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  ٦٦اجلدول 
نـوفمرب  /السكان العاملون يف قطاع األعمال وال يشكّلون كياناً، حسب نـوع النـشاط االقتـصادي يف هنايـة تـشرين الثـاين           

٢٠٠٨  
التوزيع حسب نوع 
  اجلنس، نسبة مئوية

 رجال نساء رجال نساء
وال يشكّلون كياناً قانونيـاًنشاط تنظيم املشاريع    اص يف   حلساهبم اخل يف االقتصاد    العاملون

     اجملموع -
   ٦٥٩,٥ ٥٠٥,١ باآلالف
 ٥٦,٦ ٤٣,٤ ١٠٠ ١٠٠  املئويةالنسب
     :منهم يف

 ٨٩,٤ ١٠,٦ ٥,٠ ٠,٨ الزراعة والصيد واحلراجة
 ١٠٠,٠  ٠,١  مصائد األمساك ومزارع الصناعة التحويلية

 ٦٢,٣ ٣٧,٧ ٧,٢ ٥,٧ الصناعة التحويلية
 ١٠٠,٠  ٠,٦  إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز واملياه

 ٨٧,٩ ١٢,١ ٧,٧ ١,٤ التشييد
جتارة اجلملة وجتـارة التجزئـة وإصـالح سـيارات النقـل والـدراجات الناريـة واألدوات املرتليـة

 ٤٨,٧ ٥١,٣ ٥٣,٠ ٧٣,٠ وأجهزة االستخدام الشخصي
 ٣٣,٧ ٦٦,٣ ٠,٨ ١,٩ الفنادق واملطاعم
 ٩٢,٦ ٧,٤ ٢٠,١ ٢,١ النقل واالتصاالت

 ٣٤,٥ ٦٥,٥ ٢,٦ ٦,٤ العقارات والكراء وتوفري اخلدمات
  ١٠٠,٠  ٠,١ التعليم

 ٦٢,٣ ٣٧,٧ ٠,٤ ٠,٣ الرعاية الصحية وتوفري اخلدمات االجتماعية
 ٢٩,٢ ٧٠,٨ ٢,٦ ٨,٣ توفري اخلدمات اجملتمعية والشخصية واالجتماعية األخرى

  ) من قائمة أسئلة األمم املتحدة٢٧ البند(
  ٦٧اجلدول 

  ٢٠٠٦يوليه / متوز١ يف )١(رؤساء املنظمات الزراعية، حسب نوع اجلنس والعمر
  املنظمات الكبرية واملتوسطة

 عدد األشخاص
التوزيع حسب نوع 

 عدد األشخاص اجلنس 
التوزيع حسب نوع

 اجلنس 
 الرج نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء 

 ٨٦ ١٢١٤ ١٧٥ ١ ٩٨٥ ٩٠ ١٨١٠ ٥١١ ١ ٩٥٢  اجملموع-عدد الرؤساء

         :منهم يف سن
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 ٨٦ ١٤ ٤٥٤ ٧٢ ٨٨ ١٢ ٤١٦ ٥٨  سنة٣٠أقل من 

 ٨٦ ١٤ ٧ ٢٢٩ ١١٦٧ ٩١ ٩ ١٠ ٣٨١ ١ ٠٣٦   سنة٤٩-٣٠

 ٨٦ ١٤ ٤ ٤٩٢ ٧٤٦ ٩٠ ١٠ ٧٧١٤ ٨٥٨  سنة فأكثر٥٠
  .٢٠٠٦ بيانات التعداد الزراعي القومي لعام ٤٣ -الشكل  و٤٢ و ٤١تستخدم هنا ويف اجلدولني   )١(  

  
  ٦٨اجلدول 

  ٢٠٠٦يوليه / متوز١وفرادى رجال األعمال، حسب نوع اجلنس والعمر يف ) مزارع الفالحني(رؤساء املزارع اخلاصة 
 فرادى رجال األعمال )مزارع الفالحني(املزارع اخلاصة 

التوزيع حسب نوع اجلنس  شخاصاألالتوزيع حسب نوع اجلنس  عدد األشخاص
 رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء 

 ٨٦ ١٤ ٢١ ٠٥٧ ٣ ٥٧٨ ٧٩ ٢١ ١١٥ ٢٩٧ ٣٠ ٩١٢  اجملموع-عدد الرؤساء 

         :منهم يف سن

 ٨٤ ١٦ ١ ٠٧٥ ٢٠٨ ٧٣ ٢٧ ٤ ٣٦١ ١ ٦٣٦  سنة٣٠أقل من 

 ٨٦ ١٤ ١٢ ٢١٥ ١ ٩٨٨ ٨١ ١٩ ٦٥ ٩٢٩ ١٥ ٩٠٣  سنة٤٩-٣٠

 ٨٥ ١٥ ٧ ٧٦٧ ١ ٣٨٢ ٧٧ ٢٣ ٤٥ ٠٠٧ ١٣ ٣٧٣  سنة فأكثر٥٠
  

  ٦٩اجلدول     
  ٢٠٠٦يوليه / متوز١يف التركيبة العمري للعاملني املتفرغني يف املنظمات الزراعية     

 منها
 

  الصغريةاملشاريع املنظمات الكبرية واملتوسطةاملنظمات الزراعية

 ٢٠٩,٠ ٢ ٢٣٨,٢ ٢ ٤٤٧,٢ ف اجملموع، باآلال-عدد العاملني املتفرغني 
    :منهم

 ١٤١,٦ ١ ٣٥٥,١ ١ ٤٩٦,٧ الرجال
    ):بالسنوات(البالغون من العمر 

٠,١ ١,٠ ١,٠  ١٥ 
٠,٤ ٥,٩ ٦,٢ ١٧-١٦ 
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 منها
 

  الصغريةاملشاريع املنظمات الكبرية واملتوسطةاملنظمات الزراعية
٢٠,١ ٢٣٥,٦ ٢٥٥,٨ ٢٩-١٨ 
١١٧,٢ ١ ٠٦٨,٢ ١ ١٨٥,٤ ٥٩-٣٠ 
 ٣,٨ ٤٤,٥ ٤٨,٣  فأكثر٦٠
 ٦٧,٥ ٨٨٣,١ ٩٥٠,٥ النساء

    :البالغات من العمر
٠,٠ ٠,٤ ٠,٤ ١٥ 
٠,١ ١,٦ ١,٧ ١٧-١٦ 
٩,٥ ١٥٣,٥ ١٦٣,٠ ٢٩-١٨ 
٥٣,٣ ٦٧٤,٤ ٧٢٧,٧ ٥٤-٣٠ 
 ٤,٥ ٥٣,١ ٥٧,٧  فأكثر٥٥

  
  ٧٠الشكل 

وكنـسبة مئويـة مـن العـدد     ، ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١يف  توزيع عـدد العـاملني املتفـرغني يف املنظمـات الزراعيـة حـسب العمـر                 
   من اجلنسنياإلمجايل للعاملني املتفرغني من كل

 الرجال النساء
0,0 0,2

17,1
6,1

76,6

0,13,2 0,4

17,1

79,2

15 лет 16-17
18-29 30-54
55 и более

15 лет 16-17
18-29 30-59
60 и более

  
  ) األمم املتحدةقائمة أسئلة من ٢٨البند (

  

  سنة١٥ 
  ٢٩-١٨  
  فما فوق٦٠ 

 ١٧-١٦ 
  ٥٩-٣٠  
 

   سنة١٥  
  ٢٩-١٨  
  فما فوق٥٥  

 ١٧-١٦ 
  ٥٤-٣٠  
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  ٧١اجلدول 
  )٢٠٠٧(اهليكل اجلنساين العمري للعمال األجانب 

جمموع العاملني    
 الـــيتيف الفتـــرة

  سنة فأكثر٦٠  سنة٥٩‐٥٥  سنة٨٤‐٥٠  سنة٤٩‐٤٠  سنة٣٩‐٣٠  سنة٢٩‐١٨ يشملها التقرير

٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ٩ ٥٦٢  ٣٧ ٥٥٤  ١٠٨ ٨١٠  ٤٠٨ ٨٩٩  ٥٥٥ ٦١٢ ٥ ٩٦٦ ٦٩٩ ١ ٧١٧ ١٣٧   اجملموع-عدد العمال األجانب 

  ٨ ٦١٢  ٣٢ ٨٩٤  ٨٩ ٠٤٤  ٣٤٦ ٧٣٢  ٤٦٢ ٥٦٨  ٥١٠ ٧٩٢ ١ ٤٥٠ ٦٤٣  الرجال

  ٩٤٩  ٤ ٦٦٠  ١٩ ٧٦٦  ٦٣ ١٦٧  ٩٣ ٠٤٤  ٨٥ ٩٠٧  ٢٦٦ ٤٩٤  النساء

  
  ٧٢اجلدول 

  )٢٠٠٨النصف األول من عام ( ل األجانب للعمااهليكل اجلنساين العمري
    
  

جمموع العاملني
 الـــيتيف الفتـــرة

  سنة فأكثر٦٠  سنة٥٩‐٥٥  سنة٥٤‐٥٠  سنة٤٩‐٤٠  سنة٣٩‐٣٠  سنة٢٩‐١٨ يشملها التقرير
٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ١٠ ٠١٤  ٣٨ ٧٤٣  ١١٦ ٠٦١  ٤٣٦ ٨٠٤  ٥٧٠ ٧٧٥  ٦٨٠ ٥٤٢ ١ ٨٥٢ ٩٣٩   اجملموع-عدد العمال األجانب 
  ٩ ٠٤٨  ٣٤ ١٨٣  ١٠٢ ٣٧٩  ٣٧٤ ٤١٨  ٤٨٤ ٨٢٠  ٥٨٩ ٤٠٨ ١ ٥٩٤ ٢٥٦  جالالر

  ٩٦٦  ٤ ٥٦٠  ١٣ ٦٨٢  ٦٢ ٣٨٦  ٨٥ ٩٥٥  ٩١ ١٣٤  ٢٥٨ ٦٨٣  النساء
  



 

 

C
E

D
A

W
/C

/U
SR

/Q
/7/A

dd.1 
 

157 
10-27809 

  ٧٣اجلدول 
  )٢٠٠٨(التركيبة اجلنسانية العمرية للعمال األجانب 

    
  

جمموع العاملني
الـــيتيف الفتـــرة 

  سنة فأكثر٦٠   سنة٥٩‐٥٥   سنة٥٤‐٥٠   سنة٤٩‐٤٠   سنة٣٩‐٣٠   سنة٢٩‐١٨ يشملها التقرير
٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ١٦ ٢٥٣  ٥٨ ٣٠٨  ١٥٥ ٦٢٥  ٥٦٨ ٨٨٢  ٧٣٩ ٤٢٨  ٨٨٧ ٤٢٥  ٢٤٢ ٩٢١   اجملموع-عدد العمال األجانب 
  ١٤ ٧٨٢  ٥١ ٧٢٥  ١٣٤ ١٣٢  ٤٨٤ ٧٦٢  ٦٢٣ ٠١٤  ٧٦٧ ٢٥٩ ٢ ٠٧٥ ٦٧٤  الرجال
  ١ ٤٧١  ٦ ٥٨٣  ٢١ ٤٩٣  ٨٤ ١٢٠  ١١٦ ٤١٤  ١٢٠ ١٦٦  ٣٥٠ ٢٤٧  النساء

  
  ٧٤اجلدول 

  )٢٠٠٩النصف األول من عام (التركيبة اجلنسانية العمرية للعمال األجانب 
جممـــوع العـــاملني    

يف الفتـــــرة قيـــــد
  سنة فأكثر٦٠  سنة٥٩‐٥٥  سنة٥٤‐٥٠  سنة٤٩‐٤٠  سنة٣٩‐٣٠  سنة٢٩‐١٨  االستعراض

٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  ١٤ ١٨٩  ٤٤٢ ٢٢٨  ١٠٧ ٠٤٨  ٣٩٧ ٢٨٢  ٥٢٢ ١٠٥  ٦٨٥ ٢٣٨ ١ ٧٧٠ ٠٩٠   اجملموع-عدد العمال األجانب 

  ١٣ ٠٧٣  ٣٩ ٢٨٧  ٩٢ ١٧١  ٣٤١ ٠٤٩  ٤٣٦ ٧١١  ٦٠٦ ٣٥٨  ١ ٥٢٨ ٦٤٩  الرجال
  ١ ١١٦  ٤ ٩٤١  ١٤ ٨٧٧  ٥٦ ٢٣٣  ٨٥ ٣٩٤  ٧٨ ٨٨٠  ٢٤١ ٤٤١  النساء
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  ٣املرفق 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨قائمة الصكوك القانونية املعيارية املعتمدة يف الفترة     

    
ــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ١١٧وســي رقــم مرســوم رئــيس االحتــاد الر   - ١  ٢٠١٠ين

  .“احلوافز املالية ألفضل املعلمني”بشأن 
ــصادرة يف   (٧٧٥مرســوم رئــيس االحتــاد الروســي رقــم     - ٢ أبريــل / نيــسان٢٩بــصيغته ال

  .“جمد األبوين” بشأن إنشاء وسام ٢٠٠٨مايو / أيار١٣املؤرخ ) ٢٠٠٩
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣٠االحتاد الروسـي يف      الصادر عن حكومة     r-2135األمر رقم     - ٣

  .“إقرار قائمة األدوية احليوية واألساسية” بشأن ٢٠٠٩
املــؤرخ ) ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٢٤بــصيغته الــصادرة يف  (FZ-55القــانون االحتــادي رقــم   - ٤

 بــشأن إدخــال تعــديالت علــى بعــض الــصكوك التــشريعية لالحتــاد    ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٣٠
 باعتماد القانون االحتادي بشأن اشتراكات التأمني اإلضافية للجـزء املمـول            الروسي فيما يتصل  

  .“من املعاشات التقاعدية املهنية وبشأن دعم الدولة إلنشاء مدخرات معاشية
 بـــشأن ٢٠٠٨نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٥ املـــؤرخ FZ-218القـــانون االحتـــادي رقـــم   - ٥
  “ اجلنائي لالحتاد الروسي من القانون١ - ١٢٧إدخال تعديالت على املادة ”
 بــشأن ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٣٠ املــؤرخ FZ-303القــانون االحتــادي رقــم     - ٦
إدخـال تعـديالت علـى القـانون        ”بـشأن    مـن القـانون االحتـادي        ٢إدخال تعـديل علـى املـادة        ”

  .“البدالت احلكومية للمواطنني الذين لديهم أطفال”االحتادي بشأن 
بـشأن  إدخال تعديالت على القانون االحتـادي       ” بشأن   FZ-319 رقم   القانون االحتادي   - ٧
  .“معاشات العاملني التقاعدية يف االحتاد الروسي”
إدخـال تعـديل    ” بـشأن    ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٩ املـؤرخ    FZ-13القانون االحتادي رقم      - ٨

مومـة  تـوفري بـدالت يف حـاالت العجـز املؤقـت واأل     ”بـشأن   من القانون االحتادي ٦على املادة   
  .“والوالدة رهناً بالتأمني االجتماعي اإللزامي

ــم    - ٩ ــادي رقـ ــانون االحتـ ــؤرخ FZ-42القـ ــسان٥ املـ ــل / نيـ ــشأن ٢٠٠٩أبريـ ــال ” بـ إدخـ
والقـانون  “ األحزاب السياسية ”بشأن   من القانون االحتادي     ٢٦  و ٢٥تعديالت على املادتني    

ــشأن  ــو    ”االحتــادي ب ــراع وحلــق م ــوق االقت ــضمانات األساســية حلق اطين االحتــاد الروســي يف  ال
  .“املشاركة يف عمليات االستفتاء
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إدخـــال ” بـــشأن ٢٠٠٩أبريـــل / نيـــسان٢٨ املـــؤرخ FZ-72القـــانون االحتـــادي رقـــم   - ١٠
ديالت على بعض الصكوك التـشريعية لالحتـاد الروسـي بغيـة حتـسني مـستوى الـدعم املـادي                    تع

  .“لبعض فئات املواطنني
ــه / حزيــران٣ املــؤرخ FZ-101القــانون االحتــادي رقــم    - ١١ التــصديق ” بــشأن ٢٠٠٩يوني

  .“١٩٩٦مايو / أيار٣املؤرخ ) املنقح(على امليثاق االجتماعي األوريب 
 مــن ٧ و ٦إدخــال تعــديالت علــى املــادتني  ” بــشأن FZ-127القــانون االحتــادي رقــم   - ١٢

ــشأن   ــانون االحتــادي ب ــا األجانــب يف االحتــاد الروســي   ” الق ــانوين للرعاي ــادة “الوضــع الق  وامل
  “جنسية االحتاد الروسي”من القانون االحتادي بشأن  ١٤
ــه / حزيــران٢٩ املــؤرخ FZ-130القــانون االحتــادي رقــم    - ١٣ إدخــال ” بــشأن ٢٠٠٩يوني

فيمـا يتعلـق    ” بـشأن معاشـات العـاملني يف االحتـاد الروسـي          “ تعديالت على القـانون االحتـادي     
 ع املعاشـات فـ فـال فاقـدي األبـوين واسـتئناف د        يف حالة وفاة العائـل ألط      تقاعديبإنشاء معاش   

  “التقاعدية
إدخال تعديالت على القـانون اجلنـائي لالحتـاد         ” بشأن   FZ-215القانون االحتادي رقم      - ١٤

  .“الروسي
 بـــشأن ٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٥ املـــؤرخ FZ-267القـــانون االحتـــادي رقـــم   - ١٥
 محاية صـحة املـواطنني وبعـض        د الروسي بشأن  إدخال تعديالت على املبادئ األساسية لالحتا     ”

  .“الصكوك التشريعية لالحتاد الروسي
 بـــشأن ٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٨ املـــؤرخ FZ-294القـــانون االحتـــادي رقـــم   - ١٦
ــام     ” ــأمني الطــيب اإللزامــي االحتــادي لع ــة صــندوق الت ــرة التخطــيط  ٢٠١٠ميزاني  ٢٠١١ ولفت
  .“٢٠١٢ و

 بـــشأن ٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٨ املـــؤرخ FZ-297م القـــانون االحتـــادي رقـــ  - ١٧
ــة لعــام     ”  ٢٠١٠أقــساط التــأمني االجتمــاعي اإللزامــي ضــد حــوادث العمــل واألمــراض املهني

  .“٢٠١٢ و ٢٠١١ولفتريت األساس 
قواعــد ” بــشأن ٢٠٠٩نــوفمرب /، تــشرين الثــاين٨ املــؤرخ FZ-298القــانون االحتــادي   - ١٨

املواطن الذي يتلقى مساعدة اجتماعية من الدولة يف شـكل خدمـة             على   الشهري املايلاإلنفاق  
 الطبيــة املتخصــصة  التغذيــةاجتماعيــة تتمثــل يف تــوفري األدويــة واألجهــزة الطبيــة ومنتجــات       

  .“لألطفال املعاقني
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 بـــشأن ٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٣٠ املـــؤرخ FZ-307القـــانون االحتـــادي رقـــم   - ١٩
 ٢٠١١ وفتـرة التخطـيط      ٢٠١٠قاعديـة لالحتـاد الروسـي لعـام         ميزانية صـندوق املعاشـات الت     ”
  .“٢٠١٢ و

ــم    - ٢٠ ــادي رقـ ــانون االحتـ ــؤرخ FZ-308القـ ــانون األول٢ املـ ــشأن ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـ  بـ
  .“٢٠١٢ و ٢٠١١ ولفترة التخطيط ٢٠١٠امليزانية االحتادية لعام ”
 بــشأن ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٧ املــؤرخ FZ-315القــانون االحتــادي رقــم     - ٢١
الــضمانات اإلضــافية للــدعم االجتمــاعي  ”بــشأن إدخــال تعــديالت علــى القــانون االحتــادي  ”

 فيمـا يتعلـق بتعـديل آليـات وشـروط تـوفري تـدابري               .“لألطفال اليتامى والفاقدين لرعاية األبوين    
  .الدعم االجتماعي لألطفال اليتامى واألطفال فاقدي األبوين

 بــشأن ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢٥ املــؤرخ FZ-341القــانون االحتــادي رقــم     - ٢٢
ــادة   ” ــى امل ــديالت عل ــانون االحتــادي   ١-٤إدخــال تع ــن الق ــشأن  م ــة  ”ب ــساعدة االجتماعي امل

إدخال تعديالت على بعض الصكوك التشريعية لالحتـاد        ”بشأن  والقانون االحتادي   “ احلكومية
لالحتـاد الروسـي فيمـا      ) أحكـام الـصكوك التـشريعية     (الروسي وإلغاء بعض الصكوك التـشريعية       
اشـتراكات التـأمني يف صـندوق املعاشـات التقاعديـة           ”يتصل باعتمـاد القـانون االحتـادي بـشأن          

لالحتاد الروسي وصندوق التأمني االجتماعي لالحتاد الروسي وصندوق التأمني الطيب اإللزامـي            
  .“االحتادي وصناديق التأمني الطيب اإللزامي اإلقليمية

ــانون اال  - ٢٣  بــشأن ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢٧ املــؤرخ FZ-367حتــادي رقــم  الق
  .“عماله سكان االحتاد الروسي”إدخال تعديالت على قانون االحتاد الروسي بشأن ”
 بــشأن ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢٧ املــؤرخ FZ-377القــانون االحتــادي رقــم     - ٢٤
 يتـصل بـسّن أحكـام       فيمـا   التـشريعية لالحتـاد الروسـي      الـصكوك إدخال تعديالت على بعـض      ”

القانون اجلنائي لالحتاد الروسي ومدّونة إنفـاذ القـانون اجلنـائي لالحتـاد الروسـي بـشأن العقوبـة                   
  .“اليت تتخذ شكل تقييد احلرية

 بــشأن ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢٧ املــؤرخ FZ-378القــانون االحتــادي رقــم     - ٢٥
اد الروسي فيما يتصل باعتمـاد القـانون         التشريعية لالحت  الصكوكإدخال تعديالت على بعض     ”

  .“تدابري الدعم احلكومي اإلضافية لألسر اليت لديها أطفال”بشأن االحتادي 
 بـــشأن ٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٨ املـــؤرخ FZ-298القـــانون االحتـــادي رقـــم   - ٢٦
 شـكل   يف على املواطن الذي يتلقى مساعدة اجتماعية حكومية         يقواعد اإلنفاق املايل الشهر   ”
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خدمة اجتماعية تتمثل يف توفري األدوية واألجهزة الطبيـة ومنتجـات التغذيـة الطبيـة املتخصـصة                  
  .“قنيولألطفال املع

 بــشأن ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢٧ املــؤرخ FZ-378القــانون االحتــادي رقــم     - ٢٧
لقـانوين   التشريعية لالحتاد الروسي فيما يتصل باعتماد ا       الصكوكإدخال تعديالت على بعض     ”

  .“تدابري الدعم احلكومي اإلضايف لألسر اليت لديها أطفال”بشأن االحتادي 
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٣بـصيغته الـصادرة يف       (١٩قرار حكومة االحتاد الروسي رقـم         - ٢٨

إجـراءات دفـع حـافز يف شـكل مبلـغ      ” بـشأن  ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثـاين  ١٢املؤرخ  ) ٢٠٠٩
وتـوفري حتـويالت   “ جمـد األبـوين  ”عنـد منحـه وسـام       ) دين بالتبّني الوال( ألحد الوالدين    مقطوع
من امليزانية االحتادية إىل ميزانيات الكيانات اليت يتـألف منـها االحتـاد             فيما بني امليزانيات    أخرى  

جمـد  ” لألشـخاص الـذين مينحـون وسـام       مقطوعـة الروسي لدفع حـوافز نقديـة يف شـكل مبـالغ            
  .“األبوين
 بـشأن  ٢٠٠٩ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٣ املـؤرخ  ٢٠اد الروسي رقـم    قرار حكومة االحت    - ٢٩
) األسـرة (الرأمساليـة لألمومـة     ) أجزاء مـن املـوارد    (إدخال تعديالت على قواعد توجيه املوارد       ”

  .“إىل حتسني ظروف السكن
 بـشأن  ٢٠٠٩ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٧ املـؤرخ  ٥٥قرار حكومة االحتاد الروسي رقـم        - ٣٠
 كـــانون ٢٩ املـــؤرخ ٩٤٤ت علـــى قـــرار حكومـــة االحتـــاد الروســـي رقـــم  إدخـــال تعـــديال”

ــسمرب /األول ــة يف    ٢٠٠٧دي ــة املقدم ــات املالي ــع اإلعان ــرار توزي ــام  وإق ــة  ٢٠٠٩ع ــن امليزاني  م
ــة         ــك ألغــراض إعال ــها االحتــاد الروســي وذل ــألف من ــيت يت ــات ال ــات الكيان ــة إىل ميزاني االحتادي

سـر املـستقبلة وكـذلك ألغـراض دفـع أتعـاب العمـل              واأل) األوصـياء (األطفال يف أسر الكافلني     
  .“لونبالذي يؤديه اآلباء املستق

ــاد الروســــي رقــــم    - ٣١ ــة االحتــ ــرار حكومــ ــانون ٣١بــــصيغته الــــصادرة يف  (١٠١قــ  كــ
إدخـال تعـديالت علـى قـرار        ” بشأن   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٠املؤرخ  ) ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 وإقـرار توزيـع   ٢٠٠٧ديـسمرب  /انون األول كـ ٢٩ املـؤرخ    ٩٧٣حكومة االحتاد الروسـي رقـم       
لطفـل يف    ل  لـدفع تعـويض عـن جـزء ممـا يدفعـه اآلبـاء              ٢٠٠٩اإلعانات املالية املرصـودة يف عـام        

فيمـا بـني الكيانـات      املدرسـي   املنظمات التعليمية اليت تنفذ برنامج التعلـيم العـام األساسـي قبـل              
  .اليت يتألف منها االحتاد الروسي

ــرار حكومــة اال   - ٣٢ ــر / شــباط١٠ املــؤرخ ١٠٢حتــاد الروســي رقــم  ق ــشأن ٢٠٠٩فرباي  ب
ــه ” ــة  جــزء مــنإقــرار قواعــد توجي ــة  خمصــصات امليزاني إىل متويــل إجــراء  ٢٠٠٩لعــام االحتادي
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مؤسـسات الرعايـة الـصحية االحتاديـة يف إطـار           بـه   تقـوم   فحص طيب إضايف للمواطنني العـاملني       
  . طبية-والية الوكالة االحتادية البيو 

) ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١٥بصيغته الصادرة يف     (١٩٠قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٣٣
ــأمني وضــع معامــل ربــط ملقــدار القــسط الــشهري   ” بــشأن ٢٠٠٩مــارس / آذار٣املــؤرخ  للت

  .“االجتماعي اإللزامي ضد حوادث العمل واألمراض املهنية
 بــشأن  ٢٠٠٩ مــارس/ آذار١٠ املــؤرخ ٢٠٩قــرار حكومــة االحتــاد الروســي رقــم       - ٣٤
 إىل ميزانيـة صـندوق املعاشـات التقاعديـة لالحتـاد الروسـي              فيما بني امليزانيات  توفري حتويالت   ”

الــَدين األساســي وُتــدفع الفائــدة علــى ) األســرة(يق الرأمساليــة لألمومــة سدَّد مــن الــصنادلكــي يــ
ة الـيت تقـدم     أماكن السكن مبا يف ذلـك الرهـون العقاريـ         ) تشييد(االئتمانات أو القروض حليازة     

  .“)اتفاق قرض(للمواطنني مبوجب اتفاق ائتماين 
ــم       - ٣٥  بــشأن  ٢٠٠٩مــارس / آذار٢١ املــؤرخ ٢٤٧قــرار حكومــة االحتــاد الروســي رق
 يف مقدار اجلزء اخلاص بالتـأمني مـن         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١إقرار معدل الزيادة اإلضافية من      ”

  .“معاشات العاملني
 بـشأن إقـرار     ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢١ املـؤرخ    ٢٤٨ي رقم   قرار حكومة االحتاد الروس     - ٣٦

  .“معامل ربط لرأس املال املعاشي احملتسب للمؤّمنني
ــاد الروســــي رقــــم    - ٣٧ ــة االحتــ ــرار حكومــ ــانون ٢١بــــصيغته الــــصادرة يف  (٣١٦قــ  كــ

التـدابري اإلضـافية لـدعم سـوق       ” بشأن   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٩املؤرخ  ) ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
  .“ الروسيالعمل يف االحتاد

 بــشأن ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١٥ املــؤرخ ٣٣١قــرار حكومــة االحتــاد الروســي رقــم     - ٣٨
يف  لتخفـيض وقـوع إصـابات صـناعية وأمـراض مهنيـة        ٢٠٠٩متويل التـدابري الوقائيـة يف عـام         ”

ات للعاملني الـذين يـؤّدون أعمـاالً        علعاملني، ولكي يتاح العالج يف املصحات واملنتج      صفوف ا 
  .أو خطرة/وامل إنتاج ضارة تنطوي على عو

 بــشأن ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٣ املــؤرخ ٣٦٤قــرار حكومــة االحتــاد الروســي رقــم     - ٣٩
قيام حكومة االحتاد الروسي بتوفري منح حكوميـة خاصـة مـن أمـوال امليزانيـة االحتاديـة لطلبـة                    ”

االحتاديـة  الدراسات فوق اجلامعية والطالب الذين يدرسون يف املؤسـسات التعليميـة احلكوميـة              
  .“للتعليم املهين والثانوي والعايل
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النقـل  ” بـشأن    ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٩ املؤرخ   ٤٣٢قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٤٠
املؤقت لألطفال املقيمني يف املنظمات املخصـصة لألطفـال اليتـامى أو األطفـال فاقـدي الرعايـة                  

  .“وسي إقامة دائمةاألبوية إىل أسر مواطنني مقيمني يف أراضي االحتاد الر
إقـرار  ” بـشأن  ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٢٣ املؤرخ   ٦٠٩قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٤١

 منـو دخـل صـندوق       ومؤشر ٢٠٠٨ منو متوسط اإليراد الشهري يف االحتاد الروسي لعام          مؤشر
املعاشات التقاعديـة لالحتـاد الروسـي، حمـسوباً لكـل متقاعـد، املوجـه لـسداد جـزء التـأمني مـن                       

  .“٢٠٠٨العاملني التقاعدية لعام معاشات 
إقـرار  ” بـشأن  ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٢٣ املؤرخ   ٦١١قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٤٢

  .“٢٠٠٩أغسطس / آب١معامل ربط جلزء التأمني يف املعاش التقاعدي اعتباراً من 
ــاد الروســــي رقــــم    - ٤٣ ــة االحتــ ــرار حكومــ ــانون ٣٠بــــصيغته الــــصادرة يف  (٦٥٤قــ  كــ
حتــسني التنظــيم احلكــومي  ” بــشأن ٢٠٠٩أغــسطس / آب٨املــؤرخ ) ٢٠٠٩ديــسمرب /ولاأل

  .“ألسعار األدوية احليوية واألساسية
ــم     - ٤٤ ــة االحتــاد الروســي رق ــرار حكوم ــؤرخ ٧٩٠ق ــشرين األول٢ امل ــوبر / ت  ٢٠٠٩أكت

ة إجراء سداد اشتراكات التأمني من ِقبل الذين يـدخلون باختيـارهم يف عالقـات قانونيـ          ”بشأن  
تتعلـــق بالتـــأمني االجتمـــاعي اإللزامـــي يف حالـــة العجـــز املؤقـــت عـــن العمـــل أو فيمـــا يتـــصل   

  .“باألمومة
ــم     - ٤٥ ــة االحتــاد الروســي رق ــرار حكوم ــؤرخ ٧٩٢ق ــشرين األول٢ امل ــوبر / ت  ٢٠٠٩أكت

ضـمان سـالمة الـضحايا والـشهود واملـشاركني اآلخـرين            ”إقرار برنامج الدولة املعنون     ”بشأن  
  .“٢٠١٣-٢٠٠٩نائية للفترة يف الدعاوى اجل

ــم     - ٤٦ ــة االحتــاد الروســي رق ــرار حكوم ــؤرخ ٨١١ق ــشرين األول٢ امل ــوبر / ت  ٢٠٠٩أكت
برنامج الضمانات احلكومية لتوفري الرعاية الطبية اجملانيـة ملـواطين االحتـاد الروسـي لعـام                ”بشأن  
٢٠١٠“.  

 ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول١٧ املــؤرخ ٨١٩قــرار حكومــة االحتــاد الروســي رقــم   - ٤٧
ــشأن  ــى األحكــام   ”ب ــديالت عل ــاعي    إدخــال تع ــضمان االجتم ــوفري اســتحقاقات ال ــة بت املتعلق

  .“احلكومي اإللزامي لألشخاص احملكومني باحلرمان من احلرية الذين يعينون للعمل بأجر
 ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٤ املــؤرخ ٩٢٦قــرار حكومــة االحتــاد الروســي رقــم   - ٤٨

  .“٢٠١٠ىن واحلد األعلى ملبالغ استحقاقات البطالة لعام احلد األد”بشأن 
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 ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٤ املــؤرخ ٩٩٤قــرار حكومــة االحتــاد الروســي رقــم    - ٤٩
 ومــةالرأمساليــة لألم) أجــزاء مــن املــوارد(إدخــال تعــديالت علــى قواعــد توجيــه املــوارد ”بــشأن 

  .“ض حتسني ظروف السكناألغر) األسرة(
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٩ املـؤرخ    ١١٠٦ة االحتاد الروسي رقم     قرار حكوم   - ٥٠

اإلجراء اخلاص بتوفري إعانات مالية مـن امليزانيـة االحتاديـة إىل ميزانيـات الكيانـات الـيت                 ”بشأن  
ــة إىل القيــام حبملــة لتحــسني صــحة       يتــألف منــها االحتــاد الروســي لغــرض تنفيــذ التــدابري الرامي

  . صعبحيايتهم يف وضع األطفال الذين جيدون أنفس
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٩ املـؤرخ    ١١٠٠قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٥١

الالزمـة ملـنح    ) الـدخل، البـدل النقـدي     (إقرار احلكم املتعلق حبساب متوسط اإليرادات       ”بشأن  
ينـة مـن   استحقاقات األمومة والوالدة واستحقاقات رعاية األطفال الشهرية اليت متنح لفئـات مع      

  .“املواطنني
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٩ املـؤرخ    ١١١٠قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٥٢

 مـن امليزانيـة االحتاديـة إىل ميزانيـات          ٢٠١٠عـام   يف  اإلجراء املتعلق مبنح إعانـات ماليـة        ”بشأن  
ة إضافية مـن ِقبـل   الكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي بغية الضمان املايل لتوفري رعاية طبي  

اإلقليمـيني واملمرضـات اإلقليميـات      ) أطباء األسرة (األطباء وأطباء األطفال واملمارسني العامني      
  .“)أطباء األسرة(املمارسني العامني وواملمرضات يف املراكز لدى األطباء وأطباء األطفال 

 ٢٠٠٩رب  ديـسم / كـانون األول   ٢٩ املـؤرخ    ١١١١قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٥٣
 مـن امليزانيـة االحتاديـة إىل ميزانيـات الكيانـات            ٢٠١٠إجراء منح إعانات مالية يف عام       ”بشأن  

ــيني يف النقــاط        ــة للمــوظفني الطب ــدفوعات النقدي ــسداد امل ــها االحتــاد الروســي ل ــألف من ــيت يت ال
ــة      ــاء ومــساعدي احلكمــاء واملمرضــات يف وحــدات مؤســسات الرعاي ــة ولألطب الــصحية الريفي

 ويف حالـة عـدم وجـود       ، يف حالة الطوارئ التابعـة ملنظومـة الرعايـة الـصحية يف البلـديات              الطبية
 احلكمـاء ألطبـاء ومـساعدي     لمثل هذه املؤسسات والوحدات يف إقليم البلدية املعينة يتم الدفع           

مرضــات يف مؤســسات ووحــدات خدمــة الطــوارئ يف الكيانــات الــيت يتــألف منــها االحتــاد  املو
  .“الروسي

 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٩ املـؤرخ    ١١٢٢ار حكومة االحتاد الروسي رقم      قر  - ٥٤
 مـن امليزانيـة االحتاديـة إىل ميزانيـات الكيانـات الـيت              ٢٠١٠عـام   منح إعانـات ماليـة يف       ”بشأن  

  .“يتألف منها االحتاد الروسي ألغراض تنظيم التعليم من ُبعد لألطفال املعّوقني
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣٠ املـؤرخ    ١١١٧ي رقم   قرار حكومة االحتاد الروس     - ٥٥

 للمدفوعات النقديـة للمـوظفني الطبـيني يف         ٢٠١٠ لعام   ة املالي اتإقرار قواعد االعتماد  ”بشأن  
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الرعايـة  ) أقـسام (واملمرضـات يف حمطـات    احلكمـاء   النقاط الصحية الريفية واألطباء ومـساعدي       
ــصحية االحت    ــة الـ ــسات الرعايـ ــة يف مؤسـ ــة الطارئـ ــة الطبيـ ــة اديـ ــت واليـ ــة  حتـ ــة االحتاديـ  الوكالـ

  .“طبية/البيو
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣٠ املـؤرخ    ١١٢٢قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٥٦

 مـن امليزانيـة االحتاديـة إىل ميزانيـات الكيانـات الـيت              ٢٠١٠منح إعانـات ماليـة يف عـام         ”بشأن  
ن أداء وظـائف املـدرس يف غـرف         يتألف منـها االحتـاد الروسـي ألغـراض دفـع أتعـاب نقديـة عـ                

ــة يف الكيانــات الــيت يتــألف منــها االحتــاد      الدراســة للمعلمــني يف املؤســسات التعليميــة احلكومي
  .الروسي ويف املؤسسات التعليمية التابعة للبلديات

 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣٠ املـؤرخ    ١١٢٤قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٥٧
 لتوفري موارد مالية لتزويد فئـات معينـة مـن املـواطنني           ٢٠١٠عام  يف  منح إعانات مالية    ”بشأن  

ــة األساســية        ــوفري األدوي ــق بت ــة إضــافية فيمــا يتعل ــة جماني ــة طبي ــل يف رعاي ــة تتمث خبدمــة اجتماعي
  .“واألجهزة الطبية ومنتجات التغذية الطبية املتخصصة لألطفال املعّوقني

 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣٠ؤرخ   املـ  ١١٢٥قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٥٨
 كـانون  ٢٩ املـؤرخ  ٩٤٤إدخـال تعـديالت علـى قـرار حكومـة االحتـاد الروسـي رقـم           ”بشأن  
 واملوافقــة علــى رصــد معونــات ماليــة متــنح مــن امليزانيــة االحتاديــة لعــام    ٢٠٠٧ديــسمرب /األول
ل يف أسـر الكـافلني       مليزانيات الكيانات اليت يتألف منها االحتـاد الروسـي إلعالـة األطفـا             ٢٠١٠

  .“باء املستقبلنيآلواألسر املستقبلة وكذلك لدفع األتعاب املستحقة ل) األوصياء(
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣٠ املـؤرخ    ١١٣٦قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٥٩

 ايف التعلـيم املهـين العـايل وضـعت هلـ          ) ختصـصات  (يةصديق على قائمة جماالت تدريب    تال”بشأن  
بـرامج احلـصول علـى درجـة        ( بـرامج أساسـية للتعلـيم املهـين العـايل            لتطويرمنية أخرى   حدود ز 

وقائمـة  ) البكالوريوس وبرامج التدريب التخصـصي أو بـرامج احلـصول علـى درجـة املاجـستري               
لقــب للحــصول علــى  الــشخص تؤهــليف التعلــيم املهــين العــايل ) ختصــصات(جمــاالت تــدريب 

  .“األخصائي”) درجة(
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ املـؤرخ    ١١٤٦كومة االحتاد الروسي رقم     قرار ح   - ٦٠

 مـن ميزانيـة صـندوق التـأمني الطـيب اإللزامـي            ٢٠١٠إجراء منح إعانات ماليـة يف عـام         ”بشأن  
االحتادي إىل ميزانيات صناديق التأمني الطـيب اإللزامـي اإلقليميـة إلجـراء فحـوص طبيـة إضـافية                   

  .“للمواطنني العاملني
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 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣٠ املـؤرخ    ١١٥٢قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٦١
هلدف احلكومي املتمثل يف توفري رعايـة طبيـة بتكنولوجيـا عاليـة ملـواطين االحتـاد                 متويل ا ”بشأن  

  .“ من خمصصات امليزانية االحتادية٢٠١٠الروسي يف عام 
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ املـؤرخ    ١١٥٣قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٦٢

 احلكوميـة لألشـخاص غـري    البدالتإجراء متويل النفقات اخلاصة بدفع أنواع معّينة من      ”بشأن  
املستحقني لتأمني اجتماعي إلزامي يف حالة العجـز املؤقـت عـن العمـل وفيمـا يتـصل باألمومـة،                

  .“بعةبالطريقة املت) انقطاع النشاط، التخويل(فضالً عن األشخاص املفصولني 
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣٠ املـؤرخ    ١١٦٠قرار حكومة االحتاد الروسي رقم        - ٦٣

يف عـام    لتدابري الراميـة إىل تـوفري تـدريب إضـايف لألطبـاء           ا بتمويلإقرار القواعد املتعلقة    ”بشأن  
٢٠١٠“ .  

أبريـل  / نيـسان  ٢٠ املـؤرخ    ٩٥قرار صندوق التأمني االجتماعي لالحتـاد الروسـي رقـم             - ٦٤
فـاق علـى سـداد      نإقرار اسـتمارات طلـب صـرف املبـالغ املخصـصة لتمويـل اال             ” بشأن   ٢٠٠٩

مستحقات رعاية األطفال الشهرية لألشخاص الذين يقومـون فعـالً هبـذه الرعايـة وال حيـصلون                 
البـدالت احلكوميـة للمـواطنني      ”على تأمني اجتماعي إلزامي مبوجب القـانون االحتـادي بـشأن            

  .“اإلبالغ عن ذلكالذين لديهم أطفال، و
/  حزيــران٢٦ املــؤرخ ١٣٨قــرار صــندوق التــأمني االجتمــاعي لالحتــاد الروســي رقــم   - ٦٥

إقــرار اســتمارات طلــب صــرف املبــالغ املرصــودة لتمويــل اإلنفــاق علــى ” بــشأن ٢٠٠٩يونيــه 
 الـضمان سداد مـستحقات رعايـة األطفـال الـشهرية للقـائمني فعـالً هبـذه الرعايـة وال يـشملهم                     

البـدالت احلكوميـة للمـواطنني الـذين        ”عي اإللزامـي مبوجـب القـانون االحتـادي بـشأن            االجتما
عب اإلقليمية للصندوق إىل صندوق التأمني االجتماعي لالحتـاد         اليت متنحها الشُ  “ لديهم أطفال 

  .“الروسي
/  شــباط٢ املــؤرخ 36nأمــر وزارة الــصحة والتنميــة االجتماعيــة لالحتــاد الروســي رقــم   - ٦٦

مـن أجـل    فيمـا بـني امليزانيـات       إقرار اسـتمارات طلـب حتـويالت أخـرى          ” بشأن   ٢٠٠٩فرباير  
متويل نفقات امليزانية ألحد الكيانات اليت يتألف منها االحتاد الروسي لغرض دفع حـافز نقـدي                 

، ولإلبـالغ  )جمـد األبـوين   (الـذين ُيمنحـون وسـام       ) بالتبّنياآلباء  (يف شكل مبلغ مقطوع لآلباء      
يزانيــة أحــد الكيانــات الــيت يتــألف منــها االحتــاد الروســي لغــرض دفــع حــافز ماإلنفــاق مــن عــن 

الـذي  ) جمـد األبـوين   (الذين مينحون وسـام     ) بالتبّنياآلباء  (نقدي يف شكل مبلغ مقطوع لآلباء       
  .“من امليزانية االحتاديةفيما بني امليزانيات يتمثل مصدر متويله يف حتويالت أخرى 
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/  شـباط  ١١ املـؤرخ    43nية االجتماعية لالحتـاد الروسـي رقـم         أمر وزارة الصحة والتنم     - ٦٧
إقرار استمارات اإلبالغ عن استخدام املنح املقدمة لتمويل تزويد فئـات           ” بشأن   ٢٠٠٩فرباير  

معّينة من املواطنني خبدمة اجتماعية تتمثّل يف الرعاية الصحية اجملانية اإلضافية فيما يتعلق بتـوفري               
  .“قنيزة الطبية ومنتجات التغذية الطبية املتخصصة لألطفال املعااألدوية األساسية واألجه

/  شـباط  ١٦ املـؤرخ    46nأمر وزارة الصحة والتنمية االجتماعية لالحتـاد الروسـي رقـم              - ٦٨
 العمـل فيهـا احلـق    ُيعطـي إقرار قائمة الصناعات واملهن والوظائف الـذي   ” بشأن   ٢٠٠٩فرباير  

 بـصورة خاصـة، ونظـم    الـضارة يـة نظـراً إىل ظـروف العمـل     يف تلقي أغذية عالجية ووقائية جمان     
صرف الفيتامينـات الدوائيـة جمانـاً والقواعـد الـيت حتكـم             ل ناظمةتغذية عالجية ووقائية، وقواعد     

  .“صرف األغذية العالجية والوقائية جماناً
/  شـباط  ٢٤ املـؤرخ    67nأمر وزارة الصحة والتنمية االجتماعية لالحتـاد الروسـي رقـم              - ٦٩
 للمـواطنني  ٢٠٠٩ فحـوص طبيـة إضـافية يف عـام     بإجراءاإلجراء املتعلق ” بشأن ٢٠٠٩رباير  ف

  .“العاملني
ــم      - ٧٠ ــة لالحتــاد الروســي رق ــة االجتماعي ــصحة والتنمي /  آذار٣ املــؤرخ 85nأمــر وزارة ال

تنظيم العمل على تـوفري مـدفوعات تعويـضية شـهرية للنـساء العـاطالت              ” بشأن   ٢٠٠٩مارس  
 عمـل  لتـصفية ديهن أطفال تقل أعمارهم عن ثالث سنوات والالئي فصلن نتيجة          عن العمل ول  

  .“ اليت يعملن فيهااملنظمة
/  أيـار ١٥ املـؤرخ  245nأمر وزارة الصحة والتنميـة االجتماعيـة لالحتـاد الروسـي رقـم              - ٧١

إقــرار قواعــد تعبئــة طلــب تقــدمي مبلــغ مقطــوع مــن الــصناديق الرأمساليــة  ” بــشأن ٢٠٠٩مــايو 
  .“ التنفيذوإجراء) األسرة(ومة لألم
ــم      - ٧٢ ــاد الروســــي رقــ ــة لالحتــ ــة االجتماعيــ ــر وزارة الــــصحة والتنميــ ــؤرخ 357nأمــ  املــ
حذيـة  األاصـة و اخلالبس املإقرار القواعد النموذجية لصرف     ” بشأن   ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٢
 عمـل  اصة وغري ذلك من وسائل احلماية الشخصية باجملـان للعـاملني يف وظـائف يف ظـروف          اخل

أو خطــرة وكــذلك يف الوظــائف الــيت يــتم العمــل فيهــا يف ظــروف درجــات حــرارة     /ضــارة و
  .“مرتفعة بصفة خاصة أوهلا صلة بالتلّوث

بـصيغته الـصادرة     (540nأمر وزارة الصحة والتنمية االجتماعيـة لالحتـاد الروسـي رقـم               - ٧٣
إقـرار قائمـة    ”بـشأن    ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٢٢املؤرخ يف   ) ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩يف  

 يُُمنح للمواطنون الذين حيق هلم تلقّي مـساعدة اجتماعيـة حكوميـة             ات واملنتجعات اليت  باملصحَّ
  .“تصاريح سفر إليها
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/  أيلـول  ٢٩ املـؤرخ    804nأمر وزارة الصحة والتنمية االجتماعية لالحتاد الروسي رقـم            - ٧٤
 الــدعم االجتمــاعي العــيين املقــدَّم تــدابري) تقــدير (حتويــلإقــرار قواعــد ” بــشأن ٢٠٠٩ســبتمرب 

الكيانـات الـيت يتـألف منـها فيمـا يتعلـق بـسداد        و االحتـاد الروسـي   اتللمتقاعدين وفقـاً لتـشريع    
ــسكن     ــاكن ال ــة أم ــافعرســوم اســتخدام اهلــاتف وتكلف تكــاليف اســتخدام وســائل نقــل   و واملن

 نقديـة حلـساب املبلـغ    التإىل معـادِ ) يف املدن والـضواحي وفيمـا بينـها     (الركاب جبميع أنواعها    
  .“اإلمجايل للدعم املادي املقّدم للمتقاعدين

 تـشرين  ٢ املـؤرخ  808nأمر وزارة الصحة والتنميـة االجتماعيـة لالحتـاد الروسـي رقـم           - ٧٥
ــوبر /األول ــشأن ٢٠٠٩أكت ــد     ” ب ــة يف جمــال التولي ــة الطبي ــوفري الرعاي ــرار اإلجــراء املتعلــق بت إق

  .“وأمراض النساء
 تـشرين  ٦ املـؤرخ  871nة الصحة والتنميـة االجتماعيـة لالحتـاد الروسـي رقـم        أمر وزار   - ٧٦

واملبــالغ املــستحقة إقــرار اســتمارة حــساب اشــتراكات التــأمني  ” بــشأن ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين
لزامــي يف حــاالت العجــز املؤقــت عــن العمــل وفيمــا اإلجتمــاعي التــأمني اال مــن أجــلاملدفوعــة 

عي اإللزامي ضد حوادث العمل واألمـراض املهنيـة فـضالً عـن         يتصل باألمومة والتأمني االجتما   
  .“مدفوعات التغطية التأمينيةاإلنفاق على سداد 

 تـشرين   ١٨ املـؤرخ    908nأمر وزارة الصحة والتنمية االجتماعية لالحتاد الروسي رقـم            - ٧٧
اعي إقــرار اإلجــراء املتعلــق بتــسجيل اشــتراكات التــأمني االجتمــ” بــشأن ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين

ــة العجــز املؤقــت عــن العمــل وفيمــا يتــصل باألمومــ     ة واجلــزاءات والغرامــات  اإللزامــي يف حال
ونفقــات ســداد تكلفــة التغطيــة التأمينيــة واحلــسابات املتــصلة بــصناديق التــأمني االجتمــاعي          

  .“اإللزامي يف حالة العجز املؤقت عن العمل وفيما يتصل باألمومة
 املــــؤرخ 1012nجتماعيــــة لالحتــــاد الروســــي رقــــم أمــــر وزارة الــــصحة والتنميــــة اال  - ٧٨
ــرار إجــراء وشــروط ختــصيص و ” بــشأن ٢٠٠٩ديــسمرب /كــانون األول ٢٣  دفــع البــدالتإق

  .“احلكومية للمواطنني الذين لديهم أطفال
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