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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 الدورة قبل ملا العامل الفريق
 واألربعون احلادية الدورة
   ٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٨ - يونيه/حزيران ٣٠

 يف بــالنظر يتعلــق فيمــا املطروحــة واألســئلة القــضايا قائمــة علــى الــردود  
 ادسوالس واخلامس الرابع الدورية للتقارير اجلامع تقريرال
 

 *املتحدة ترتانيا مجهورية  
 

 عامة اعتبارات  
 التقرير إعداد عملية  

 )التنميــة وزارة( واألطفــال اجلنــسني بــني املــساواة احملليــة اجملتمعــات تنميــة وزارة تتــوىل - ١
 التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  اءبالقـض  املعنيـة  للجنـة  القطـري  التقريـر  إعـداد  عن العامة املسؤولية

 وتنميــة للعمــل، زجنبــار وزارة مــع وثيــق بتعــاون املــسعى هــذا يف الــوزارة وتعمــل .املــرأة ضــد
 .والطفل واملرأة الشباب، قدرات

 أصـحاب  إلخطـار  أوليـة  عمـل  حلقـة  التنمية وزارة نظمت التقرير، كتابة عملية ولبدء 
 غـري  واملنظمـات  ،احلكوميـة  والوكـاالت  راتواإلدا الـوزارات  وبالتحديـد  الرئيـسيني،  املصلحة
 العمـل  حلقـة  هـدف  وكـان  .الوشـيكة  التقريـر  كتابة مهمة بشأن املاحنة، والوكاالت احلكومية
 عمليـة  يف التنميـة  ووزارة املـصلحة  أصـحاب  هبـا  سـيقوم  الـيت  األدوار علـى  االتفـاق  هـو  األولية
 التقـدم  عـن  معلومـات  قطـاع  كـل  يقـدم  أن علـى  االجتمـاع  خـالل  االتفـاق  ومت .التقرير كتابة
ــذ يف احملــرز ــة تنفي ــى القــضاء اتفاقي ــع عل ــز أشــكال مجي ــرأة ضــد التميي ــة( امل  وكــذلك )االتفاقي

 

 .رمسي حترير دون التقرير هذا يصدر * 
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 مت الـيت  معلومـاهتم،  لتقـدمي  املـصلحة  ألصـحاب  ثانيـة  عمـل  حلقة متظِّوُن .املواجهة التحديات
 اختيـار  مت ذلـك،  دوبعـ  .وشـكله  التقريـر  حمتـوى  علـى  املوافقـة  املناقشات، عقب ،أساسها على
 ثالثـة  عمـل  حلقـة  وُعقـدت  .التقريـر  إلعـداد  اجلنـسانية  التنميـة  مدير برئاسة صغري صياغة فريق

 ةيـ داراإل يئـة اهل قامـت  وبعدئـذ  .األمـر  هناية يف وإقراره الصياغة فريق أعده الذي التقرير ملراجعة
ــة وزارة يف ــن ،التنمي ــا مب ــوزير، فيه ــشة ال ــر مبناق ــق التقري ــه املواف ــن علي ــة خــالل م  العمــل حلق

 يقـدم  ومل .النهايـة  يف يعتمد أن قبل خمتلفة صيغ يف وضع التقرير أن بالذكر واجلدير .واعتماده
 خـالل  مـن  الربملـان  بـه  أخطـر  تنميـة ال وزيـر  أن غـري  .شـرطاً  لـيس  ذلـك  ألن الربملـان  إىل التقرير
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ للفترة امليزانية خطاب

 القـضاء  باتفاقيـة  املتعلـق  التقريـر  كتابـة  عمليـة  يف شـاركوا  الـذين  املصلحة أصحاب أما 
 :فهم املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على

 
 احلكومية الوكاالت/اإلدارات/الوزارات  

 العمـل  ووزارة ،واألطفال اجلنسني بني واملساواة احمللية اجملتمعات تنمية وزارة  
ــ ووزارة ،)بــارجنز( والطفــل واملــرأة الــشباب قــدرات وتنميــة  ،واألمــن العامــة سالمةال
ــة ووزارة ــيم ووزارة ،الداخليـ ــدريب التعلـ ــين، والتـ ــم ووزارة املهـ ــا العلـ  والتكنولوجيـ
 والعمالـــة العمـــل ووزارة والـــتمكني، واالقتـــصاد التخطـــيط ووزارة العـــايل، والتعلـــيم
 امليـاه،  ووزارة والتعاونيـات،  الغـذائي  واألمـن  الزراعة ووزارة الشباب، قدرات وتنمية
ــة، ووزارة ــصحة ووزارة املالي ــ والرعايــة ال ــة والــشؤون ةاالجتماعي  والتعــاون اخلارجي
 وجلنـة  الـسياسية،  األحـزاب  سجل وأمني الدستورية، والشؤون العدل ووزارة الدويل،

 واحلكــم اإلنــسان حقــوق وجلنــة ،لإلحــصاء الــوطين واملكتــب ،ةالقانونيــ اتاإلصــالح
 .اإليدز/البشرية ناعةامل نقص بفريوس املعنية ترتانيا وجلنة الرشيد،

 
 املدنية اجملتمعات/احلكومية غري املنظمات  

 اإلعــالم، وســائط يف للعــامالت الترتانيــة والرابطــة ترتانيــا، يف احملاميــات رابطــة  
 واجمللــس ترتانيــا، يف اإلســالمي واجمللــس ترتانيــا، يف احلكوميــة غــري املنظمــات ورابطــة

 لتكـــافؤ االســـتئماين والـــصندوق ترتانيـــا، يف األســـقفي واجمللـــس ترتانيـــا، يف املـــسيحي
 .والتنمية والبيئة الشباب تعليم لدعم زجنبار ورابطة للجميع، الفرص

 اإلمنائيون الشركاء  

 وصـندوق  للـسكان،  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج  
  .الدولية للتنمية الكندية والوكالة للمرأة، اإلمنائي املتحدة األمم
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 االتفاقية مؤشرات عن احلاسوبية البيانات قاعدة يف الواردة املعلومات  

 وكــان .٢٠٠٢ عــام يف االتفاقيــة رصــد مؤشــرات لوضــع التحــضريية األعمــال بــدأت - ٢
 بغيـة  القطاعـات  خمتلـف  عـن  الـصادرة  اإلحـصاءات  علـى  واحـد  مكـان  يف احلصول هو الغرض
 حتقيـق  حاليـاً  املؤشـرات  وتقـيس  .االتفاقيـة  هـداف أ حتقيـق  يف احملرز التقدم عن احلكومة إخطار
 وزارة وتـستخدم  .التـوايل  على والصحة بالتعليم صلتهما حيث من ١٢ و ١٠ املادتني أهداف
 قائمــة التــذييل يف وتــرد .اجلنــسني بــني املــساواة إىل دعوهتــا أعمــال يف اإلحــصاءات التنميــة

 .ملؤشراتا
 

 املؤسسي واإلطار والقوانني الدستور  
 املـرأة  سيما ال العدالة إىل املرأة وصول سبل لتعزيز املوضوعة اخلطط أو القائمة التدابري - ٣ 

 والتـشريعات  الدسـتور  مبوجـب  حبقهـا  للمطالبـة  احملاكم إىل اللجوء ميكنها حبيث الريفية،
 .واالتفاقية األخرى

 ءإلذكـا  عامـة  اجتماعـات  ٢٠٠١ عـام  منذ الرشيد واحلكم اإلنسان حقوق جلنة تعقد 
 للمطالبـة  احملـاكم  إىل والنـساء  الرجـال  يلجـأ  لكـي  والـدعوة  اإلنـسان  حقوق بشأن العام الوعي

 .مديرية ١٣٧ أصل من مديرية ٤٠ اآلن حىت االجتماعات ومشلت .كنتَهُت عندما حبقوقهم

 القريـة  مـستوى  مـن  ميتـد  الـذي  العدالـة  نظـام  العدالة إىل املرأة وصول تعزيز من ويزيد 
 مــسألة بــشأن العدالــة إىل تــصل أن ذلــك إىل باإلضــافة للمــرأة وميكــن .تئنافاالســ حمكمــة إىل

 الـوطين  الـصعيد  علـى  أُنـشئت  الـيت  احملـاكم،  هـذه  ضموتـ  .األراضي حماكم طريق عن األراضي
 .النساء من املائة يف ٥٠ واألحياء، املقاطعات صعيد وعلى واإلقليمي

 حملـامني ا عـدد  قلـة و القانونيـة  األمية :ةالعدال إىل املرأة لوصول الرئيسية التحديات ومن 
 القطـاع  إصـالح  برنـامج  يهـدف  الصدد، هذا ويف .الريفية املناطق يف اخلصوص وعلى البلد يف

 وســيؤدي .احملليــة اتاحلكومــ يف املــدربني القــانونيني املــساعدين مــن مــالك إنــشاء إىل القــانوين
 مـن  ،املـدين  اجملتمـع  ملنظمـات  سـبق  دوق .وفهمها القانونية احلقوق إىل الوصول زيادة إىل ذلك
 للمـرأة  األفريقيـة  واملنظمـة  للمـرأة،  القانونيـة  املـساعدة  ومركـز  ترتانيـا،  يف احملاميات ةرابط قبيل

ــة، والقـــانون ــة واملنظمـــة والتنميـ ــة بالبيئـــة املعنيـ  اجلنـــسانية واملـــسائل اإلنـــسان حقـــوق ورعايـ
)ENVIROCARE( املـساعدة  علـى  امنياحمل غري من والرجال النساء لتدريب برامج وضعت أن 
 .املدن خارج يعشن اللوايت للنساء القانونية املعونة تقدمي يف

 حـواء  يب قـضية  فـي ف .التمييزيـة  القوانني املرأة فيها حتدت مرجعية قضايا ثالث وهناك 
 املـــدين االســـتئناف يف ،ترتانيـــا يف ســـتئنافاال حمكمـــة نظرهتـــا الـــيت ســـيفو، علـــي ضـــد حممـــد
 ،١٩٧١ لعـام  الـزواج  قانون أحكام املدعية حتدت ،١٩٨٣ لعام ٩ مقر القضية يف السالم دار
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 لـصاحل  حكمـت  الـيت  العليـا،  احملكمـة  إىل القضية هذه ووصلت .الزوجية امللكية توزيعب املتعلقة
 مث ومـن  الزوجيـة،  األصـول  يف مـسامهة  أنـه  علـى  للمـرأة  املـرتيل  بالعمل اعترفت هناأ إذ ،املدعية
 ضـد  سـاوي  قـضية  وزادت .الزوجيـة  األصـول  مـن  ةحـص  علـى  املـرأة  حلـصول  الطريـق  مهدت
 بـشأن  سـيفو  علي ضد حممد حواء يب قضية يف الصادر احلكم تعزيز من أقرب وقت يف ساوي
 املـرتل  يف عملـها  علـى  املرأة مسامهة فيها تقوم اليت احلاالت يف خاصة الزوجية، األصول توزيع
 العليـا  احملكمـة  قـررت  وآخـر،  باسـتوري  ضد إفراهيم قضية هي ،أخرى قضية ويف .أجر بدون
 للمــرأة أن أخــرى، أشــياء ضــمن ،١٩٨٩ عــام يف ٧٠ رقــم املــدين مــوانزا اســتئناف يف لترتانيــا
 .للتمييز ختضع وأال األرض وامتالك اإلرث يف احلق

 .التمييزية بالقوانني يتعلق فيما القانونية اإلصالحات جلنة عمل حتديث - ٤ 

 اإلرث وقــوانني ١٩٧١ لعــام الــزواج قــانون علــى إدخاهلــا املقتــرح التالتعــدي توجــد 
 ،الـوزراء  جملـس  أمانـة  يف الطفـل  قـانون  أُقـر  أن وسـبق  .فيهـا  للنظر الوزراء جملس أمانة يف فعالً
 الــزواج ،أخــرى أشـياء  ضــمن ،املقترحـة  التعــديالت وتـرفض  .اجمللــس موافقـة  ينتظــر اآلن وهـو 
 إتاحـة  أجـل  مـن  أخـرى  قـوانني  مـع  متـشياً  للزواج املالئمة السن هي عاماً ١٨ أن وتعلن املبكر
 زمـين  جـدول  أي حيدد مل أنه غري .١٩٧٨ لسنة التعليم لقانون وفقاً الفتيات أمام التعليم فرص
 يف اإللزامـي  االبتـدائي  تعلـيمهم  ينـهون  األطفـال  أن باملالحظـة  واجلدير .املقترحات هذه إلقرار
 مـن  العديد يرى الثانوي، املستوى على التعليم ملواصلة دودةاحمل الفرص ومع .١٤ أو ١٣ سن
 نطـاق  بتوسـيع  حاليـاً  تقـوم  احلكومة أن غري .بناهتم أمام يبقى الذي اخليار هو الزواج أن اآلباء
 يقـع  اللـوايت  الفتيـات  عـدد  زيادة ومع .الثانوي التعليم تطوير برنامج خالل من الثانوي التعليم
 .املبكرة الزجيات عدد سينخفض ،الثانوي التعليمب لاللتحاق االختيار عليهن

 ويـسمح  .الزوجـات  تعـدد  جتـرم  لـن  الـزواج  قـانون  علـى  إدخاهلـا  املقتـرح  والتعديالت 
 حتــسني أن احلكومــة وتــرى .املــسلمني زواج يف وكــذلك العــريف القــانون يف الزوجــات بتعــدد
 .الزوجات تعدد ترتيبات خفض على سيساعد االقتصادية الناحية من املرأة ومتكني التعليم

 
 املرأة ضد العنف  

 .اإلحصائية البيانات ذلك يف مبا ومداها، املرأة ضد العنف أشكال عن معلومات - ٥ 

ــا يف املــرأة ضــد العنــف يتخــذ  ــداء شــكل يتخــذ إذ .أشــكال عــدة ترتاني  البــدين، االعت
ــ بــشأن مفــصلة بيانــات توجــد وال .واالغتــصاب ،اإلنــاث وختــان والــضرب،  أشــكال فخمتل

 اغتـصاب  حالـة  ٧ ٣٨٨ عـن  تقـارير  تلقـت  الـشرطة  أن غري .فوراً عليها احلصول ميكن العنف
ــاين كــانون بــني ــاير/الث  مــن اعــدد أن إىل اإلشــارة روجتــد .٢٠٠٦ ديــسمرب/األول وكــانون ين
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 احلـاالت  أن حـني  يف ،الـشرطة  إىل تبلـغ  ال اجلنس نوع على القائمني واالعتداء العنف حاالت
 .احملاكم خارج بتسوية تنتهي هاعن املبلغ

 إدراج مت ،(MKUKUTA) مكوكوتــا أي الفقــر، مــن احلــد اســتراتيجية خــالل ومــن 
 االعتـداء  قـضايا  عـدد  األول املؤشـر  وسـيقيس  .اجلـنس  نـوع  على القائم العنف لرصد مؤشرين
 كـل  من ئويةم كنسبة االستئناف حمكمة أو العليا احملكمة أو احمللية احملاكم إىل املرفوعة اجلنسي
 قـضية  ُرفعـت  إذا إال الـشرطة  إىل املبلغـة  اجلرائم يشمل ال املؤشر هذا أن غري .املرفوعة القضايا

 أنـه  غـري  املؤشـر،  هـذا  إطـار  يف عنـها  املبلـغ  احلاالت عدد يقل أن املرجح ومن .الحق وقت يف
 .اجلرائم كل من مئوية كنسبة اجلنسية االعتداءات مدى لتحديد انطالق نقطة

 يـربر  مـا  هنـاك  أن علـى  يوافقـون  الـذين  لألشـخاص  املئوية النسبة الثاين املؤشر قيسوي 
 ،٢٠٠٦ عـام  هـو  املؤشر هلذا األساس واخلط .حمدد لسبب هلا ضربه أو لزوجته الرجل مهامجة

 مــن  املائــة  يف ٤٢ و النــساء مــن  املائــة  يف ٥٩,٦ أن األوىل االستقــصائية الدراســة  وأظهــرت
 قبـول  مـدى  املؤشـر  هـذا  ويقـيس  .لزوجتـه  الرجـل  ضـرب  تربيـر  ميكـن  هأنـ  على وافقوا الرجال
 .الذكورية الشوفينية من كجزء للعنف عموماً الناس

 لعـدة  عنـها  إبـالغ  دون تبقى اجلنسية االعتداءات من العديد بأن وعي على واحلكومة 
 لمــسائ بأهنــا الثقــايف واالعتقــاد الرجــل ســلطة ضــمن يــدخل ذلــك أن قبــول فيهــا مبــا أســباب،
 .إبـالغ  دون احلـاالت  مـن  العديـد  يبقـى  مث ومـن  .األسـرة  نطـاق  داخـل  تبقـى  أن ينبغـي  خاصة

 احلكومـة  وستواصـل  .احملكمـة  خارج معظمها تسوية يتم عنها، يبلغ اليت احلاالت إىل وبالنسبة
 وعـالوة  .مقبـول  غـري  اجلـنس  نـوع  علـى  القائم العنف بأن اجلمهور إلقناع جهود من تبذله ما

ــ ذلـــك، علـــى  متابعـــة إىل ،القـــانوين القطـــاع إصـــالح برنـــامج خـــالل مـــن ،احلكومـــة دفهتـ
 للحـصول  الـسعي  حـق  وتعزيز العنف، من املرأة حلماية املتخذة واإلدارية التشريعية اإلجراءات

 .اجلناة على العدالة تطبيق وآليات ،واحلماية نصاف،اإل على

 بـسبب  جنائيـة  هتمـاً  واجهـوا  نالـذي  ممارسـيها  وعـدد  اإلنـاث،  ختـان  ممارسة انتشار مدى - ٦ 
 املعتقــدات لتغــيري العامــة التوعيــة مبــادرات انتــشار ومــدى ،املمارســة هــذه يف املــشاركة
 .املمارسة هذه بشأن الرئيسية والتقليدية الثقافية

ــة للــصحة االستقــصائية للدراســة وفقــاً  ــا يف الدميوغرافي  ،٢٠٠٥-٢٠٠٤ للفتــرة ترتاني
 .منطقــة ٢٢ وعــددها الــترتاين الــرب مــن التــسع املنــاطق يف ســاًأسا إلنــاثا ختــان ممارســة تنتــشر

 بنـسبة  وأروشـا  املائـة،  يف ٦٧ بنـسبة  ودودومـا  املائـة،  يف ٨١ بنـسبة  مانيـارا  هـي  املنـاطق  هذهو
 بنـسبة  وتانغـا  املائة، يف ٤٣ بنسبة وسينغيدا املائة، يف ٢٥,٥ بنسبة وكيليماجنارو املائة، يف ٥٤
 بنـسبة  ومـارا  املائـة،  يف ٢٢,٧ بنـسبة  وإرينغـا  املائـة،  يف ١٨ نـسبة ب وموروغـورو  املائة، يف ٢٣
 .املائة يف ٥ عن فيها االنتشار معدل فيقل ،١٣ وعددها املناطق، باقي وأما .املائة يف ٣٨
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 بــاجلرائم اخلاصــة األحكــام قــانون باعتمــاد ١٩٩٨ عــام منــذ إلنــاثا ختــان حظــر ومت 
 علـى  اإلنـاث  ختـان  ممارسـة  املعـدل  اجلنـائي  نالقـانو  مـن  ٢١ الفـصل  وجيـرم  .١٩٩٨ اجلنسية،

 أعــوام ٥ بــني تتــراوح ملــدة بالــسجن املمــارس ويعاقــب .عامــاً ١٨ عــن عمــرهن يقــل مــن كــل
 ينفـذ  مل القـانون  أن غـري  .كليهمـا  أو تـرتاين  شلن ٣٠٠ ٠٠٠ تتجاوز ال غرامة أو عاماً ١٥ و

 بعــض علــى القــبض وأُلقــي .املعلومــات تقــدمي يف راغبــة غــري احملليــة اجملتمعــات ألن بفعاليــة
ــة كانــت احملاكمــات ولكــن التــشريعات، هــذه إطــار يف األشــخاص  ملــشاكل نظــراً جــداً بطيئ
 هـي  واجلمهـور  املمارسـني  تعلـيم  أن احلكومة وترى .الشهود وخاصة املعلومات على احلصول
 انختـ  علـى  للقـضاء  املبذولـة  اجلهـود  فـإن  مث ومـن  .اإلنـاث  ختـان  ملكافحـة  فعاليـة  أكثـر  طريقة
 .اخلتان هذا جترمي حنو منه والتعليم الوعي حنو أكثر موجهة اإلناث

 والتحـالف  واألطفـال،  اجلنـسني  بـني  واملـساواة  احملليـة  اجملتمعـات  تنميـة  وزارة ونظمت 
 واملستـشارين  احمللـيني،  الزعمـاء  لفائدة لدعوةا جمال يف تدريبية دورات عدة ،اإلناث ختان ضد
 ووضـعت  .اإلعـالم  ووسـائط  الدينيـة،  واملنظمـات  والربملـانيني،  ة،احملليـ  اجملتمعات مستوى على
 دعوةالـ  جمـال  يف إرشـادات  جمموعـة  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  من بدعم ،التنمية وزارة
 الالئـي  تالفتيـا  عدد اخنفاض يف اإلناث ختان ضد للدعوة العام األثر ومتثل .اإلناث ختان ملنع

 .للختان خيضعن
 .واألطفال النساء ضد العنف كافحةمل وطنيةال العمل خطة - ٧ 

-٢٠٠١( عليـه  والقـضاء  واألطفـال  النـساء  ضـد  العنـف  ملنـع  الوطنيـة  العمـل  خطة إن 
 اجلـنس  بنـوع  املتعلق األفريقي للجنوب اإلمنائية اجلماعة إعالن إضافة تنفيذ خطة هي )٢٠١٥
 .“ليهع ضاءوالق واألطفال النساء ضد العنف منع” املعنون ١٩٩٧ لعام والتنمية

 االجتمـاعي  االقتـصاد  وجمال القانوين؛ اجملال هي للتنفيذ جماالت ةأربع اخلطة وحددت 
 التعلـيم  وجمـال  وضـحاياه؛  العنـف  مـن  النـاجني  إىل املقدمـة  اخلدمات وجمال والسياسة؛ والثقافة

 ةالتنميـ  يف الـشركاء  مـن  بدعم الوطنية، العمل خطة احلكومة ومتول .الوعي وإذكاء والتدريب
 .اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج ،للسكان املتحدة األمم صندوق مثل

 القـانون،  إنفـاذ  مـوظفي  مثـل  املـصلحة  أصـحاب  علـى  بدايتـها  منـذ  اخلطة ُوزِّعت وقد 
ــدين واجملتمــع اإلعــالم، ووســائط ــة واجملتمعــات امل ــشعبية القواعــد مــستوى ال ســيما ،احمللي  .ال
 دعمبــ املدنيــة اجملتمعــات مــن وعــدد ترتانيــا يف رشــيدال واحلكــم اإلنــسان حقــوق جلنــة وقامــت
 موجهـة  بأنـشطة  االضـطالع  خـالل  مـن  وذلـك  النساء ضد العنف مكافحة يف احلكومة جهود
 القـانون  إنفـاذ  ملـوظفي  التوعيـة  محـالت  وأثبتت .براجمها يف النساء ضد العنف على القضاء حنو
 أثـرا  هلـا  أنـه  ،زجنبـار  وجزيـرة  الـترتاين  الرب من كل يف املرأة عن املسؤولة الوزارات هبا تقوم اليت
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 مـسائل  جمـرد  اعتبارهـا  وعـدم  املـرأة،  ضد العنف عن التقارير مع اجلدي التعامل كفالة يف بليغا
 .األسرة داخل ُتحَّل عائلية

 .اخلطة تنفيذ يف الرئيسي العائق يشكل املقررة لألنشطة الكايف غري التمويل يزال وال 
ــشاء - ٨  ــاكن إن ــ أم ــضحايا واءإي ــف ل ــدابري العن ــل املتخــذة والت ــن للتقلي ــف حــوادث م  العن

 .املرأة ضد
 .لترتانيـا  بالنـسبة  ممكنا خيارا ليس التقرير يف املذكور النحو على إيواء أماكن توفري إن 

 يف وُيــستفاد .الــدعوة جهــود علــى العنــف حــوادث مــن احلــد إىل الراميــة التــدابري ركّــزت قــدو
 .النـــساء ضـــد العنـــف مكافحـــة يف ،ســـواء حـــد علـــى والنـــساء الرجـــال مـــن الـــدعوة جهـــود
 املــدارس مثــل العامــة األمــاكن يف كــاف بــشكل الــدعوة يف املــستخدمة املــواد تــوزَّع كمــا

 .احملليـة  اجملتمعات ومراكز القرى يف احمللية اإلدارة ومكاتب احلكومية واملكاتب واملستوصفات
 العنـــف منـــع يف دورهـــم بـــشأن توعيـــة ،الـــشرطة جهـــاز ال ســـيما ،القـــضائي النظـــام تلقـــىيو

 .املرأة ضد
 الزوجي االغتصاب - ٩ 

 النـاس  يتحـدث  مبـسألة  لـيس  أنـه  كمـا  جرمـاً،  بوصـفه  الزوجـي  باالغتصاب ُيعترف ال 
 الــيت املــشكلة وتتمثــل .العنــف أشــكال بقيــة عــن تــصنيفه يف العــائلي العنــف خيتلــف الو .فيهــا

 معيلــي أزواجهــن مقاضــاة عــن الزوجــات وفعــز يف العــائلي، العنــف مــرتكيب حماكمــة تواجــه
 ويف .أسـرهتا  علـى  سـلبية  عواقـب  عنها يترّتب املعيل زوجها مقاضاة أن املرأة تشعر إذ ؛األسرة
 حتـّسن  إىل واالقتـصادي،  والـسياسي  االجتماعي الصعيد على املرأة متكني سيؤدي ،الصدد اهذ

 .كبرية بدرجة وضعها
 

 واستغالهلن بغايابال االجتار  
 .أراضيها من وانطالقه أراضيها وعرب ترتانيا إىل باملرأة االجتار انتشار مدى - ١٠ 

ــوافر ال  ــراهن الوقــت يف تت ــة ال ــة معلومــات أي ــاملرأ االجتــار عــن رمسي ــ إذ ة؛ب  حيــاط هأن
 مـن  النظاميـة  اهلجـرات  مـع  أخـرى  حاالت يف خيتلط كما فيها، جيري اليت األماكن يف بالسرية
 .املدينة إىل الريف

 الــوعي ونــشر الــدعوة علــى بــاملرأة، االجتــارجمــال منــع  يف احلكومــة جهــود اشــتملتو 
ــة املنظمــة مــن مبــساندة احلكومــة، وأقامــت .االجتــار مبــسائل ــهجرة، الدولي ــ مــشروع لل  دعمل
 املؤســـسي والتـــدريب املؤســـسية القـــدرة لتعزيـــز مـــصّمم املـــشروع هـــذاو .االجتـــار مكافحـــة
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 والقــضاة العــامني، واملــدعني القــانون، إنفــاذ ومــوظفي الــصلة، ذات احلكوميــة غــري للمنظمــات
 .باخلدمات الضحايا ومزودي
 االجتـار،  ملكافحـة  قـسماً  اجلـرائم  وحـدة  ضـمن  واألمـن  العامة السالمة وزارة وأنشأت 
 الوقـت  يف هنـاك  وليس .األموال وغسل باملخدرات واالجتار لإلرهاب لتصديبا أيضا يضطلع
 وجديـد  شـامل  قـانون  مـشروع  صـياغة  جـرت  أنـه  إال ، االجتـار  ةملكافح وطنية خطة أية الراهن
 .الربملان إىل رفعه وينتظر باألشخاص، االجتار ملكافحة
 ُترفـع  ومل .واألطفـال  النـساء  فـيهم مبـن    األشـخاص  جبميـع  االجتـار  ترتانيـا  قوانني وجتّرم 

 .القبيل هذا من جتارا قضية أية احملاكم أمام
 ترتانيـــا يف والفتيـــات النـــساء بغـــاء طبيعـــة عـــن حاليـــا تـــوفرةامل البيانـــات تقـــدمي يرجـــى - ١١ 

 .انتشاره ومدى
 وعلـى  احلـضرية  املنـاطق  يف واسـع  بـشكل  نتـشر ي فهـو  ء،البغـا  عن إحصاءات تتوافر ال 
 منظمـات  اخلـصوص  وجـه  علـى  هبـا  تقوم أنشطة ومثة .الشاحنات تسلكها اليت الرئيسية الطرق
 مــن واالســتفادة البغــاء يف العمــل بتــرك هلــن النــصح وإســداء النــساء عــن للــدفاع حكوميــة غــري

 هلــؤالء وقُــدم .اقتــصادية مــشاريع يف للمــشاركة البلــد يف املتاحــة الــصغر بــالغ االئتمــان بــرامج
 لـصحة  كويتا منظمة مثل احلكومية غري املنظمات بعض ويعمل .املهارات على تدريب   النسوة
 .املدارس إىل هبن للعودة غاءالب حقل يف العامالت الشابات مع ومنائها، املرأة

 
 والعامة السياسية احلياة يف املشاركة  

 ،للتحـديات  خصيـصا  للتـصدي  حاليـا  هلـا  التخطيط جيري اليت أو املتخذة التدابري هي ما - ١٢ 
ــادة أجــل مــن ــرأة متثيــل زي ــاة يف امل ــسياسية العامــة احلي ــاً املــستويات مجيــع علــى وال  وفق

 ؟٢٥ و ٢٣ رقم العامتني والتوصيتني تفاقيةاال من ،٤ املادة من ١ للفقرة
 متثيـل  نـسبة  تـصل  أن ينبغـي  أنه ٢٠٠٥ لعام )الثورة حزب( احلاكم احلزب بيان أعلن 
 .٢٠١٠ عام حبلول املائة يف ٥٠ إىل )الربملان( الوطنية اجلمعية يف النساء

 صخبـصو  والنـساء  الرجـال  مـن  كل إىل املوجهة املستويات مجيع على الدعوة وأنشطة 
 احلكومـة  تنفـك  ال مـشروعا  متثّـل  نسائية، قيادات إىل احلاجة ذلك يف مبا ،اجلنسني بني املساواة
 مجموعـة، ك قـادرات،  وهـن  االنتخايب، بوالئهن معروفات والنساء .تنفيذه عن املدين واجملتمع
 املتوقـع  ومـن  .املرشـحات  لـدعم  مـستعدات  غـري  يزلن ال أهنن بيد .املرشحني مصري حتديد على
 االضــطالع يف املــرأة قــدرة تثبــت وأن هبــا ُيقتــدى منــاذج احلاليــة النــسائية القيــادات تــشكّل أن
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 فـضال  املـدين  اجملتمـع  ينظمهـا  تدريبيـة  دورات الربملانيـات  حتـضر  املسعى هذا ويف .قيادي بدور
 .الربيطاين اجمللس مثل الدولية املنظمات بعض عن

 واألصـوات  النـساء  بقـوة  الـسياسية  اباألحـز ، سـتعترف    املرأة أنصار عدد ومع ازدياد  
 فعـال؛  األمـر  هبـذا احلزب السياسي احلـاكم      اعترف قدو .االنتخابات يف هبا يدلني أن ميكن اليت

 همدوائــر يف نــساء رشــحوا كمــا االنتخابيــة، مبيانــاهت يف النــسائية القــضايا عــرضحيــث قــاموا ب
 أخـرى  أحزابـا  أن احلكومـة  دوتؤكـ  .الناخبـات أصـوات    كـسب  بالتايل هلم وتسّنى .االنتخابية
 تــشكّلت الــيت النــسائية األجنحــة بوجــود حاليــا األمــر يتــضح مثلمــا ذاتــه، املنــوال علــى ستــسري
 .السياسية األحزاب من الكثري داخل

 
 النمطية والقوالب التعليم  

 التعلــيم تطــوير وخطــة التعلــيم قطــاع تطــوير بــرامج يف اتبعــت الــيت األســاليب هــي مــا - ١٣ 
 الدراسة على الفتيات مواظبة معدل زيادة أجل من التسربلظاهرة   للتصدي االبتدائي
 التسرب؟ معدالت خلفض العائالت إىل املقدم الدعم هو وما .باملدارس والتحاقهن

 وخطـة  التعلـيم  قطـاع  تطـوير  برنامج باستخدام الفتيات تسرب ملسائل التصدي جيري 
 :التالية اجملاالت يف االبتدائي التعليم تطوير
 .احمللية اجملتمعات يف الصغريات الفتيات بتعليم املتعلقة واللوائح احمللية القوانني إنفاذ - 

 دفـع  علـى  القـادرين  غري للتالميذ املدرسة طرد عدم لكفالة فردية منحاً احلكومة تقدمي - 
 .املدرسية والتربعات الرسوم

 .النهارية الثانوية املدارس يف للفتيات رعاية دور بناء - 

 يف التكميلــي األساســي التعلــيم مثــل للمتــسربات، بــديل وتعلــيم أساســي تعلــيم تــوفري - 
 .زجنبار يف للتعليم زجنبار وبرنامج ترتانيا

 املـدارس،  يف األساسـية  اهلياكـل  حتـسني  خـالل  مـن  للفتيـات  مؤاتيـة  مدرسية بيئة تعزيز - 
 .أفضل صحية مرافق توفري مثل

 رسـوم  وختفـيض  االبتدائيـة  املـدارس  يف املدرسـية  ومالرسـ  بإلغـاء  العائالت دعم وجيري 
  .السنة يف شلن ٢٠ ٠٠٠ إىل شلن  ٤٠ ٠٠٠.من أي املائة، يف ٥٠ بنسبة الثانوية املدارس

 املهـين  التعلـيم  يف باملـدارس  الفتيـات  التحـاق  أمـام  حاليـا  املاثلـة  العوائق أو القيود هي ما - ١٤ 
 .منها التخلص إىل الرامية قائمةال اخلطط إىل اإلشارة يرجى كما ؟والتقين

 والـتقين،  العلمـي  التعلـيم  تلقـي  علـى  الفتيـات  تـشجيع  حنـو  املوجهـة  التوعية برامج متثّل 
 املاثلــة والعوائـق  القيـود  ُتعــزىو .التقنيـة  املعاهـد  وبعــض التعلـيم  لـوزارة  الدائمــة الـشواغل  أحـد 
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 املـدارس  مـن  قليـل  عـدد  وجـود  إىل والـتقين،  املهـين  التعلـيم  مبـدارس  الفتيات التحاق أمام حاليا
 األهـــايل وتـــدخل والعلـــوم، الرياضـــيات مقـــررات يف الفتيـــات أداء وضـــعف التقنيـــة، الثانويـــة

 وتـشمل  .العلميـة  املـواد  دراسة عن الفتيات يثنون إذ والدروس؛ املقررات اختيار يف واألساتذة
 الفتيـات  لتـشجيع  توعيـة  بـرامج  والعوائـق،  القيـود  هـذه  مـن  التخلص إىل الرامية القائمة اخلطط
ــى ــار عل ــة، مقــررات اختي ــة علمي ــواد وإقام ــة ن ــدارس يف علمي ــة امل ــة، االبتدائي  وتنظــيم والثانوي

 لبنـاء  احلكومـة  ختطط إذ التقنية؛ املدارس عدد وزيادة الثانوية، املدارس لطالبات علمية خميمات
 .مقاطعة كل يف تقنية ومراكز معاهد

 بتحـسني  املتعلقـة  احملـرزة  والنتـائج  ،النمطيـة  القوالـب  مـن  تخلصللـ  املتخـذة  التـدابري  أثر - ١٥ 
ــيم ــات تعل ــساء، الفتي ــيت والن ــسفر ال ــتخلص عــن ت ــة القوالــب مــن ال  الكتــب يف النمطي

 .العام التعليم يف النمطية واملواقف املدرسية،
 يتالـ  الدراسـية  املقررات بشأن اجلمهور عامة مواقف تغّير يف املتخذة التدابري أثر يتمثّل 
 ًتـدّرس  مهنـة  أيـة  خيتارون املهن تطوير معاهد يف طالبا أن أيضا وجند .اجلنس نوع مع تتماشى

 يلتزمـون  األهـايل  بعـض  أن عن فضال اجلنس، نوع عن النظر بغض لذلك املخصصة املعاهد يف
 تقـدم  ،١٩٧٥ عـام  اإنـشائه  منـذ  املهـن  تطـوير  معاهـد  تزال وال .املهن لتلك أوالدهم خبيارات
 الطهـي  فنـون  علـى  تـدريبا  يتلقني الفتيات كانت ،الصدد هذا ويف .اجلنس لنوع وفقاً التدريب
 مألوفـة  غـري  مهـن  تّعلم يتجه حنو  هناختيار بدأ ،٢٠٠٥ سنة من اعتبارا أنه إال .فقط واخلياطة
 تلقـت  اآلن ولغايـة  .واللحـام  والنجـارة  والبنـاء  اآلليات وتصليح الكهرباء مهن مثل هلّن بالنسبة
 :التايل النحو على وذلك املهن لتطوير معاهد تسعة يف املهن هذه يف تعليما بنتاً ١٨٩ حوايل

  
 عدد الفتيات السنة

٤٣ ٢٠٠٥ 
٥٢ ٢٠٠٦ 
٩٤ ٢٠٠٧ 

  
 :التدريب املهين على النحو التايلجمال كان االجتاه يف و
 

 النسبة املئوية لإلناث اجملموع اإلناث الذكور السنة 

٢٤,٢٧ ١٦ ٢٣٠ ٣ ٩٤٠ ١٢ ٢٩٠ ٢٠٠٤ 
٣٣,٤٦ ١٧ ٤٥٨ ٥ ٨٤٣ ١١ ٦١٥ ٢٠٠٥ 
٢٦,٤٠ ١٧ ٨٤٠ ٤ ٧١٠ ١٣ ١٣٠ ٢٠٠٦ 
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وتــشمل النتــائج احملــرزة زيــادة عــدد النــساء يف اجملــاالت الــيت خيــتص هبــا الرجــال مثــل    
وعدد النـساء والفتيـات العـامالت       . وما إىل ذلك  اهلندسة واهلندسة املعمارية والطب والقانون،      

 وتصليح اآلليـات، وصـيد األمسـاك واخلياطـة،          والطالءهن غري املألوفة مثل أشغال الطرق،       يف امل 
 .وما إىل ذلك

 
 األسرية والعالقات الزواج  

 .الزواج لسن األدىن احلد - ١٦ 
 الـوزراء  جملـس  يتخـذ  أن وُينتظـر  .١٩٧١ لعـام  الـزواج  قـانون  مبراجعـة  احلكومـة  تقوم 

 املبكـر  الزواج إلغاءأن يشمل التعديل     القانون هذايف   وُيقترح .املقترحة التعديالت بشأن قرارا
 قـانون  مثـل  أخـرى  قوانني مع القانون هذا يتمشى لكي ،العمر من سنة ١٨ سن   دون للفتيات
 أن عليـه  وجيـب  طفـال  يـزال  ال سـنة  ١٨ عـن  عمـره  يقـل  الـذي  الشخص بأن يقّر الذي التعليم
 ،لألطفـال  الثـانوي  التعلـيم نطـاق    توسـيع  أمهية تأيت هنا ومن والثانوي، االبتدائي التعليم يكمل
 .حاليا إلزامي غري يعترب الذي

 
 الريفية واملرأة والفقر العمالة  

 .املرأة لتشجيع االجيايب العمل وأثر مضمون - ١٧ 
 :جماالت يف املوظفة املرأة حلماية اإلجيايب العمل إجراءات
 . ترتانيايف العامة اخلدمة يف والترقية واالختيار التوظيف • 

 عنــدما أنــه علــى واالختيــار بــالتوظيف املتعلقــة العامــة اخلدمــة وأنظمــة سياســات تــنص 
 اختيـار  ينبغـي  متماثلـة،  مبـؤهالت  ويتمتعـان  واحـدة  شـاغرة  وظيفـة  علـى  وامـرأة  رجـل  يتنافس

 لترقيـات ا وعنـد  .املختـصرة  قائمةال إعداد أثناء أيضا هذا ينطبقو .الوظيفة بطلب املتقدمة رأةملا
 لــديها فرتاتــو إذا الوظيفــة بطلــب املتقدمــة املــرأة تفــّضل االجيابيــة اإلجــراءات فــإن أيــضا،

 متــشاهبة درجــات علــى املتقــدمني حــصول أو املختــصرة قائمــةال إعــداد خــالل مماثلــة مــؤهالت
 .املقابالت أثناء

 العمل ساعات • 
ــة عمــل ســاعات التوظيــف اتوسياســ العامــة اخلدمــة إدارة تــشجع   غــري العمــلو مرن
 الـاليت  النساء وخاصة املوظفني، نكّميو للعمالء أفضل خدمة ذلك يوفر عندما وخاصة املتفرغ
 .واألسرية املرتلية ومسؤولياهتن نعمله بني أكرب بسهولة اجلمع من ،أطفال لديهن
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 حـني  ففـي  املدنيـة،  اخلدمـة  يف العـامالت  النساء عدد زيادة يف التدابري هذه ثرأ ويتمثل 
 مـستوى  علـى  متثيلـها  نـسبة  كانـت  ،١٩٨٨ عـام  يف املائـة  يف ٣٢ املدنية اخلدمة يف املرأة تمثّل

 نـسبة و املائـة،  يف ٤٠ املـرأة  متثيـل  نـسبة  كانت ،٢٠٠٤ عام ويف .املائة يف ٢٠ من أقل اإلدارة
 .املائة يف ٢٥ اإلدارة يف متثيلها

 األمومة إجازة - ١٨ 
 قــانون اآلن حملــه وحــلّ ٢٠٠٣ لعــام ظيــفوالتو العمــل عالقــات قــانون مراجعــة متــت 
 ٢٠٠٤ عـام ل والتوظيـف  العمل عالقات قانون وينص .٢٠٠٤ عامل والتوظيف العمل عالقات

 ملـدة  األجـر  مدفوعـة  وإجـازة  سـنوات  ثـالث  كـل  مـرة  يومـا  ٨٤ مـدهتا  أمومة إجازة منح على
 أن يعـين  ذاوهـ  .نفـسه  الوقـت  يف واحـد  طفل من أكثر أجنبت قد املوظفة تكان إذا يوم ١٠٠
 خـالل  واحـدة  أمومـة  إجـازة  سوى هلا حيق ال سنوات ثالث خالل مرة من أكثر تلد اليت املرأة

 .يومــا ٢٨ ملــدة األجــر مدفوعــة ســنوية إجــازة هلـا  حيــق زاليــ ال ذلــك ومــع ثالث،الــ الـسنوات 
 إطـار  يف نـدرج ت سـنوات  ثـالث  كـل  واحـدة  أمومة بإجازة املتعلقة املادة أن إىل اإلشارة وجتدر
 .واألم الطفل صحة وضمان الوالدات بني املباعدة من األسرة لتمكني السكانية السياسة
 فـإن  املدنيـة،  اخلدمـة  علـى  تنطبـق  هبـا  املعمـول  القوانني أن حني يف أنه نوضح أن نودو 
 .والعـام  اخلـاص  القطـاعني  يف العمل، أرباب مجيع على نطبقي والتوظيف العمل عالقات قانون
 لعـام  والتوظيـف  العمـل  عالقـات  قـانون  يف عليـه  املنـصوص  النحـو  علـى  ومةاألم أحكام وتطبق
 .اخلاصو العام القطاعني من كل على ٢٠٠٤

 العمل سوق يف املرأة وضع - ١٩ 

 والبطالة العمالة حالة  
ــوطين التعريــف باســتخدام  ــة ال ــبني  ،للعمال ــة االستقــصائية الدراســاتت ــو املتكامل  ةللق
 :يلي ما العاملة

ــة قــوةال إمجــايل   ــر العمــر مــن ســنوات ١٠( العامل  يف االستقــصائية الدراســات ):وأكث
ــرة ــون ١٧( ١٦ ٩١٤ ٨٠٥ - ٢٠٠٠/٢٠٠١ الفتــــ ــن ٨ ٣٥١ ٢٩١( .)مليــــ  مــــ
 الدراســـات ويف .))املائـــة يف ٥٠,٦ يعـــادل( اإلنـــاث مـــن ٨ ٥٦٣ ٥١٣ و الـــذكور

 الـذكور  مـن  ٩ ٧٤٥ ٨٨٩( ١٩ ٦٧٨ ٢٥٩ - ٢٠٠٥/٢٠٠٦ للفترة االستقصائية
  .))املائة يف ٥٠,٥ يعادل( اإلناث من ٩ ٩٣٢ ٣٧٠ و

 )وأكثر سنوات عشر( :العمالة خصائص  
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 ويف املائــة، يف ١١ - ٢٠٠٥/٢٠٠٦ للفتــرة االستقــصائية الدراســات :البطالــة معــدل  
ــرة االستقــصائية الدراســات( ــة يف ١٢,٩ -٢٠٠٠/٢٠٠١ للفت ــة يف ١١,٩ :املائ  املائ

ــاث ــة يف ١٠ و ،إنـ ــور املائـ ــاتال( )ذكـ ــصائية دراسـ  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ للفتـــرة االستقـ
ــة يف ١٤,٢ ــاث املائ ــة يف ١١,٦ و ،إن ــور املائ ــصائية الدراســات( )ذك ــرة االستق  للفت
٢٠٠٠/٢٠٠١.( 

 البطالـة  معـدل  يف اخنفـاض  وجـود  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ للفترة االستقصائية الدراسات تبني  
ــفوف يف ــل صـ ــن كـ ــال مـ ــساء الرجـ ــة والنـ ــاتب مقارنـ ــصائية الدراسـ ــرةللف االستقـ  تـ

 أي ،الرجـال  لـدى  منه كربأ النساء بني البطالة معدل اخنفاضوكان   .٢٠٠٠/٢٠٠١
  .نفسها الفترة خالل املائة يف ١,٦ بنسبة الرجال مع قارنةبامل املائة يف ٢,٣ بنسبة

 .الـترتاين  االقتـصاد  يف لعمالةا مصدر حيث من املهيمن القطاع تشكل الزراعة تزال ال  
 اخلـاص  الرمسـي  غـري  القطـاع  يليهـا  ،العـاملني  األشـخاص  من ائةامل يف ٧٥,١ متثل فهي
 مــن املائــة يف ٨,٦ أخــرى رمسيــة خاصــة قطاعــات يف والعمالــة املائــة يف ١٠,١ بنــسبة

  .العاملني األشخاص

 واألنـشطة  الزراعـة  قطـاع  يف نسبيا أعلى الرجال عمالة مع قارنةبامل النساء عمالة تعترب  
  .املعيشية لألسر االقتصادية

 اخلاصـة  مـزارعهم  يف العـاملني  مـن  املائة يف ٦٧,٢ بـ يقدر ما يعمل الزراعة، قطاع يف  
 ،ذلـك  وخبـالف  .للرجال بالنسبة املائة يف ٦٢,٤ مقابل املائة يف ٧١,٧ املرأة وتشكل

 حـني  يف مـأجورين،  كعمـال    يعملـون  قطـاع ال هـذا  يف الرجال من املائة يف ١٥,٣ فإن
ــ مـــن املائـــة يف ٦,١ أن  مـــن املائـــة يف ١١,٤ ويعمـــل .الفئـــة هـــذه يف يعملـــن ساءالنـ

 نـسبة  نلحـق  أن ميكننـا  حـني  يف أجـر  دون األسـرة  يف كمـساعدين  العاملني األشخاص
 .الفئة هبذه النساء من أكرب

ــدد ازداد   ــساعدين عـــ ــرة يف املـــ ــر دون األســـ ــن أجـــ ــة يف ٣,٠ مـــ ــرة يف املائـــ  الفتـــ
ــة يف ١٣,٧ إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١ ــرة يف املائــــــ ــة ألن ٢٠٠٥/٢٠٠٦ الفتــــــ  الدراســــــ

 أنـــشطة باعتبارهـــا امليـــاه وجلـــب احلطـــب مجـــع مثـــل أعمـــاال أدرجـــت االستقـــصائية
 دوامـا  عـادة  يعملـون  الـذين  الطـالب /املـدارس  أطفـال  مـع  مقـابالت  وبإجراء اقتصادية
  .املدرسة بعد املرتلية األعمال يف جزئيا

 مكتـب  أتاحهـا  الـيت  اءاتاإلحـص  وتـشري  .ترتانيـا  يف العامة اخلدمة على الرجال يهيمن  
 أن إىل ٢٠٠٦ يوليــه/متــوز يف العامــة، اخلدمــة إلدارة التابعــة التنــوع وحــدة - رئيسالــ

 ٢٠٠٤ سـبتمرب /أيلـول  فيف .النساء عدد يفوق العامة اخلدمة يف العاملني الرجال عدد



CEDAW/C/TZA/Q/6/Add.1

 

14 08-21559 
 

 النـساء  عـدد  كـان و العامـة،  اخلدمـة  يف يعملـون  موظفـا  ٢٨٦ ٨١٧ هنـاك  كـان  مثال،
 النـساء  أن اإلحـصاءات  تـبني  ذلـك،  علـى  عـالوة  .ةاملائـ  يف ٤٠ أي   ١١٤ ٧٢٦ منهم
 إمجـايل  من املائة يف ٢٥ سوى تشكل ال احلكومية الرئيسية القرارات اختاذ وظائف يف

 املــستويات يف هــن النـساء  غالبيــة أن إىل املتـوافرة  اإلحــصاءات وتـشري  .العاملــة القـوى 
 .الوظائف من واملتوسطة الدنيا

 البلـد  علـى  تؤثر اليت القرارات أن يعين القرار وصنع السلطة مراكز املرأة  تقلد عدم إن 
 .السكان نصف من أقل ميثلون أشخاص يتخذها

 وضـع  لتحـسني  عموميـة،  أكثـر  وبـشكل  للنـساء،  احلـرة  األعمـال  لـدعم  املتخذة التدابري - ٢٠ 
 .التدابري هذه وأثر الرمسي، غري القطاع يف املرأة

 أنـشأت ،  ذلـك  إىل باإلضـافة  .“للمـرأة  ترتانيـا  مـصرف ” إنشاء عملية احلكومة تسهل 
، ضـمن   يهـدف الذي   والتمكني االقتصاد ختطيط وزارة يف االقتصادي التمكني جملس احلكومة
 االقتــصادية اجملموعــات فــيهن مبــن الترتانيــات للنــساء ميــسرة قــروض تقــدمي إىل ،أخــرى أمــور

 لتنميــةل التعــاوين صرفاملــ مثــل املاليــة ساتاملؤســ تقــوم ذلــك، علــى عــالوة .البلــد يف النــسائية
 إىل الوصــول مــن لتمكينــهن الالزمــة هــاراتبامل لتزويــدهن املــشاريع منظّمــات بتــدريب الريفيـة 
 .واخلارجية احمللية األسواق

 :األخرى ما يليوتشمل التدابري  )أ(
 مـن  لتمكينـهن  ضـمانات  مـن  كجزء ،اقتصادية جمموعات على تشكيل  النساء تشجيع • 

 .الرمسية واملصارف الصغر البالغ التمويل مؤسسات من اتائتمان على صولاحل
 تقـــدم الـــيت الـــصغر البـــالغ التمويـــل مؤســـسات ومبـــادرات دوربـــ واالعتـــراف دعـــم • 

 .املرأة إىل اتاالئتمان
 .الصغر البالغ التمويل ؤسساتمب املتعلقة العامة اتالسياس ودعمت احلكومة وافقت • 
واملـساواة   اجملتمعيـة  التنميـة  وزارة خالل من للمرأة اإلمنائي صندوقال احلكومة أنشأت • 

ــني ــسني ب ــال اجلن ــوفري واألطف ــات حــصول لت ــشاريع منظّم ــع يف امل ــاطق مجي ــى املن  عل
 هــذا مــن امــرأة ٣٠٠ ٠٠٠ اســتفادت ،١٩٩٣ عــام يف إنــشائه منــذو .نــاتاالئتما

 .الصندوق
 للمـرأة  اإلمنائي الصندوق إىل احملّصلة الضرائب من املائة يف ١٠ املديريات جمالس تعيد • 

 .جتارية بأعمال والقيام االقتراض من املشاريع منظّمات لتمكني
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 لعـرض  واحملليـة  الدوليـة  التجاريـة  املعـارض  يف مـشاركتها  وتسهيل املرأة تشجيع   جتري • 
 .اآلخرين من والتعلم منتجاهتا

 : التدابري املتخذةأثر  ) ب ( 
ــاح •  ــا تت ــشكيل ةفرصــ لمــرأةل حالي ــصادية جمموعــات ت ــراض اقت  مؤســسات مــن واالقت

 .الرمسية واملصارف الصغر البالغ التمويل
 احملليـة  التجاريـة  املعـارض  يف املـشاريع  منظّمـات  مـن  امرأة   ٣ ٠٠٠ من أكثر شاركت • 

 .والدولية
 واالجتماعيـة  االقتـصادية  النـاحيتني  مـن  قويـات  أصـبحن  املـشاريع  منظّمات من كثريال • 

 والتغذيـة  واإلسـكان  والـصحة  التعلـيم  جمـاالت  ذلك ويشمل أسرهن رفاه يف ويسامهن
 . ذلكإىل وما

 .واخلارجية الداخلية األسواق لتلبية منتجاهتا نوعية املرأة حسّنت • 
  رئيسية بصورة الزراعة يف تعمل اليت املرأة - ٢١ 

 مؤسـسة  إنـشاء  من ٢٠٠٠ لعام العامة والسياسات الكلي الوطين التمويل قانون مكّن • 
 اتائتمانـ  خـدمات /نوافـذ  أحـدثت  الصغر بالغة مشاريع متويل ومؤسسات رمسية مالية

 صـغرية  مشاريع إقامة يف النساء دعم تواصلو الفقراء مصاحل تراعي منتجاتو صغرى
 .جدا وصغرية

 حمـو  عـن  دورات تقـدمي  احلكومـة  واصلت ،املدين واجملتمع اخلاص القطاع مع بالتعاون • 
 جمـال  يف املـرأة  قـدرات  وبنـاء  التجاريـة،  األعمـال  تنمية خدمات على التدريبو األمية
 .احلجم صغريةال األعمال إدارة

 الـيت  الـضمان  صـناديق  وهـو  أساسيا عنصرا يضما  وطني متكني برنامج احلكومة أنشأت • 
ــذه مت ــى اتنفيـ ــل علـ ــالل .مراحـ ــة وخـ ــن األوىل املرحلـ ــذال مـ  )٢٠٠٧-٢٠٠٦( تنفيـ
 علــى ينفقهــاكــي  تجــاريال لمــصرفل تــرتاين شــلن بليــون ٢١ هجمموعــ مــا ضــمان مت

ــشاريع منظمــي ــصغرية امل ــصغرية ال ــد .جــدا وال ــاد وق ــذا أف ــصندوق ه ــا ال ــه م  جمموع
 .رجال ٢١ ٨٥٩ و امرأة ٩ ١٨٣
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ــة املعلومــات آخــر - ٢٢  ــانونب املتعلق ــه وكيــف األراضــي، ق ــرأة حقــوق عــزز أن ــازة يف امل  حي
 واملمتلكات األراضي
 حقـوق  تعزيـز  إىل ٢٠٠٤ عـام  يف األراضـي  قـانون  علـى  أُدخلت اليت تالتعديال أدت 

 متتلـك  أنإمـا    ختتـار  أن تـستطيع  املـرأة  أصـبحت  حبيـث  ،واملمتلكـات  األراضـي  حيازة يف املرأة
 األراضـي  ملكية خيارات على أيضا التعديالت وتنص .زوجها مع باالشتراك أو وحدها أرضا
 املــرأة أن خــاص بــشكل التعـديل  هــذا مييــز ومـا  .أكثــر أو اثــنني بـني لألراضــي  مــشتركة ةملكيـ 

 راهتــ كمــا يضــااألر لــرهن أو قــرض علــى للحــصول كــضمان اضــياألر تــستخدم أن تــستطيع
 .مناسبا

 الـيت  باألراضـي  املختـصة  احملـاكم و الشعب خالل من التعديالت هذه تنفيذ رصد ويتم 
 ةلكيــمب للنــساء خاصــة ولويــةأ إعطــاء مــع باألراضــي املتعلقــة املــسائل مجيــع بــإدارة ُخوِّلــت
 وحـصل  .للمـرأة  بالنـسبة  األراضـي  ملكيـه  تعزيـز  جمـال  يف كـبرية  جنازات إ حتقيق ومت .األراضي

 .أراض ملكية شهادات على الريفية املناطق يف النساء من عدد
 إعــداد يف املــرأة ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــه اُســتخدمت كيــف - ٢٣ 

 االســـتراتيجية تنفيـــذ ســـيعزز وكيـــف الفقـــر مـــن واحلـــد للنمـــو نيـــةالوط االســـتراتيجية
 .االتفاقية تنفيذ

 مثـل  اجلنسني بني املساواة لتعزيز األخرى الصكوك إىل باإلضافة ،االتفاقية اُستخدمت 
 وجيـب  .اجلنـسني  بـني  املـساواة  أهـداف  إلدراج ومربرات ة كنقاط مرجعي  ،بيجني عمل منهاج
 حتقيـــق أن احلكومـــة وتـــرى ،الوطنيـــة والـــربامج الـــسياسات لـــفخمت يف االتفاقيـــة تنفيـــذ دمـــج

 التعلـيم  جمـال  يف مـثال  منـها  ،االسـتراتيجية  يف اجلنـسني  بـني  املساواة بأهداف املتعلقة االجنازات
 أهــداف حتقيــق إن .االتفاقيــة هــدافأل الــتمكني مــن ســيعزز االقتــصادي، الــتمكنيو الــصحةو

 .خرآلا أحدمها يكمل، وإمنا اآلخر مع مهاأحد يتناىف ال واالتفاقية االستراتيجية
 الصحة  

 اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس - ٢٤ 
 فــريوس بــشأن القطاعــات املتعــدد الــوطين االســتراتيجي اإلطــار يف احلكومــة أدرجــت 
 التاليـة  احملـددة  الوقايـة  لتـدابري  جنـسانيا  منظـورا  )٢٠٠٧-٢٠٠٣( اإليدز/البشرية املناعة نقص
 :املرأة تستهدف اليت

 اجلنــسي، باالتــصال املنقولــة األمــراض عــالج خــدمات علــى احلــصول إمكانيــة ةدازيــ • 
 .املقاطعات مجيع يف اآلن متاحة وهي
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ــادة •  ــسبة زي ــستعملون مــن ن ــاالت ي ــسكان بــني مــن بانتظــام الرف ــشطني ال ــسيا الن  ،جن
 .الريفية املناطق يف سيما ال

ــرويج •  ــاالت اســتخدام ت ــة الرف ــة األنثوي ــة كوقاي ــني خاصــة بديل ــسمة اجملموعــات ب  املت
 .املرتفعة باملخاطر

 نقـص  فـريوس  حالـة  عـن  ترتانيـا  يف املـشورة  إىل يـسعون  الـذين  األشـخاص  عـدد  زيادة • 
 .ولغريهم هلم باملسؤولية متسمة مالئمة تدابري ويتخذون لديهم البشرية املناعة

 احلمــل أثنــاء األطفــال إىل األم مــن البــشرية املناعــة نقــص فــريوس انتقــال خمــاطر تقليــل • 
 .ذلك من أي أو الطبيعي واإلرضاع والوضع

ــز •  ــسبة ادةي ــشباب ن ــراهقني ال ــساء امل ــوقني والرجــال والن ــذين واملع ــشعرون ال ــأهن ي  مب
 .البشرية املناعة نقص فريوس عدوى من مالئم بشكل أنفسهممحاية  يستطيعون

 وقيمـــا توجيهـــا إلكـــساهبم للـــشباب والثانويـــة االبتدائيـــة املـــدارس يف التعلـــيم تـــوفري • 
 .الزخم هذا على واحملافظة واإلجنابية، اجلنسية صحتهم تؤمن وأنشطة واجتاهات

 ،الوطــأة ختفيــف أنــشطة علــى والتــأثري ،الرعايــة ودعــم اجلنــسي الــسلوك ريتغــي زيــادة • 
 .للمخاطر املعرضة اجملموعات خيص فيما

 مـن  املـشغلة  واجلهـات  واخلـاص  العـام  نيالقطـاع  بـني  املشتركة املشروعات نسبة زيادة • 
 ملكافحـة  العمـل  أمـاكن  يف تدخل إجراءات وتنفيذ وضع أجل من الرمسي غري القطاع
 .اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس

 .اجلراحية اإلجراءات بسبب الدم طريق عن العدوى انتقال خماطر تقليل • 
 يتـوفر  الـذين  اإليـدز /البـشرية  ناعةامل نقص بفريوس صابنيامل من األشخاص نسبة زيادة • 

 .الرجعية الفريوسات مضادات بينه ومن الطبية، والرعاية العالج هلم
 تتـاح  الـذين  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقص بفريوس صابنيامل من األشخاص نسبة زيادة • 

 .احمللي اجملتمع يف مالئمان ودعم رعاية هلم
 الــيت احملليــة واجملتمعــات والعــائالت لألشــخاص األساســية العــيش كــسب ســبل تــأمني • 

 .الوباء ذلك بتأثري غريها من أكثر تبتلى
ــادة •  ــسبة زيـ ــام نـ ــذين األيتـ ــاح الـ ــم يتـ ــم هلـ ــم دعـ ــع يف مالئـ ــي اجملتمـ ــن احمللـ ــوىف ممـ  تـ

 .باإليدز آباؤهم
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 .للدخل ةدرَُّم برامج طريق عن االقتصادي التمكني • 
   .وضالتفا مهارات على التدريب خالل من التوعية • 

 شـاملة  معرفـة  لـديهم  والنساء، الرجال من ٢٤-٢٠ بني همسن يتراوح من أن يرجحو 
 تزيــد كمــا ، ١٩-١٥ بــني همســن يتــراوح ممــن أكثــر اإليــدز،/البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس
 يفوقــه مــا أو ثــانوي تعلــيم علــى احلاصــلون فالــشباب التعليمــي؛ التحــصيل زيــادة مــع املعــارف
 بـني ( أمثـال  وأربعـة  )النـساء  بني( مثلني مبقدار غريهم لدى ما تفوق ةشامل معرفة لديهم تكون
 لـدى  مـا  تفـوق  شـاملة  معرفـة  احلـضرية  املنـاطق  يف الـشباب  لـدى  تكـون  أن ويـرجح  ).الرجال
 املائـة  يف وأربعـني  النـساء  مـن  املائـة  يف وأربعـني  مخس لدى وتوجد .الريفية املناطق يف نظرائهم

 .اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس عن احلقائقب ةمعرف ٢٤-١٥ سن بني الرجال من
 لألشخاص كراعيات هبا يضطلعن اليت األدوار يف والفتيات النساء لدعم تدابري اُتخذت - ٢٥ 

 تلـك  تعـوق  أال لـضمان  املطبقـة  والـنظم  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  املصابني
 .تعليمهن مواصلة عن والفتيات النساء املسؤوليات

 حيــث األســرة، مــوارد اســترتاف يف اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص فــريوس يــساهم 
 األسـرة  جيـرب  أن الظـروف  بعـض  يف لـذلك  وميكـن  .املـريض  الـشخص  لعالج األموال تستخدم

 كـان و .املدرسـية  الرسـوم  لدفع أموال لديها توجد ال حيث املدارس، من األطفال إخراج على
 األطفـال  مـن  وغريهـن  الفقـريات  الفتيـات  متكن اليت التدابري دأح االبتدائية املدارس رسوم إلغاء

 أمـوال  احملليـة  احلكومـات  مجيع لدى توجد ذلك، إىل وباإلضافة .دراستهم مواصلة من الفقراء
 عــن وفــضال .مقابـل  دون تعلــيمهم مواصــلة علـى  ضــائقة مــن يعـانون  الــذين األطفــال ملـساعدة 
 ،األطفـال  أولئـك  احملليـة  اجملتمعـات  تـساعد  لكـي  الـدعوة  جمـال  يف كـبرية  جهود تحدث ذلك،
 احلملـة  قبيـل  مـن  ،محـالت  ونظمـت  .الفتيـات  إلقامة باملدارس ملحقة منشآت بناء ذلك يف مبا
 “MOTO WA MWENZIO NI WAKO” شـعار  حتـت  فيهـا  رائد بدور األوىل السيدة قامت اليت

 احمللـي  اجملتمـع  ةتوعيـ  يف للغايـة  فعالـة  كانت “أيضا أنت طفلك هو آخر شخص طفل” ويعين
 يف تعمـل  الـيت  املـدين  اجملتمـع  منظمـات  مـن  عـدد  أيـضا  وهنـاك  .األطفال عن الثقافية سؤوليتهمب

 احملليــة اجملتمعــات متكــني أن تــرى احلكومــة ولكــن .للمخــاطر املعرضــني األطفــالب العنايــة جمــال
 .الطويل املدى على استدامة السبل أكثر هي األطفال هبؤالء تعتين لكي

 تـزور  حيـث  املرتليـة،  الرعايـة  برنـامج  والفتـاة  املـرأة  تـساعد  الـيت  األخـرى  ملرافـق ا ومن 
 العاملـة  وتبقـى  .منـازهلم  يف اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  مرضـى  الصحيات العامالت
 مــن تــتمكن وبــذلك يرعــاه، ومـن  املــريض مــع اتــصال علــى الربنـامج  هــذا خــالل مــن الـصحية 
 .الدعم تقدمي
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 .الوضع قبل فيما الرعاية عيادات وجود إىل ُيعزى النجاح هذا بسباأ حدأ - ٢٦ 
 عــدد زيــادة إىل الوضــع قبــل فيمــا رعايــة تلقــني الــاليت النــساء عــدد يف الزيــادة ُتعــزى 
 )الــصحية واملراكــز املــستوصفات( الريفيــة الــصحية املنــشآت يف الــصحيني الفنــيني العــاملني
 احمللــي اجملتمــع مــسامهة فــإن ذلــك، عــن وفــضال .الوضــع قبــل مــا عيــادات يف بالعمــل املكلفــني

 اإلجنابيـة  الـصحة  جمـال  يف األساسـية  التدخلية اإلجراءات يف مهم تركيز موضع هي ومشاركته
 مبــادرات اُتخــذت وقــد .عناصــرها أحــد الوضــع قبــل فيمــا الرعايــة ُتعــد الــيت الطفــل، وصــحة
 األيــام مثــل احملليــة، تمعــاتاجمل يف أنــشطة خــالل مــن الوضــع قبــل فيمــا الرعايــة لتعزيــز جمتمعيــة
 اخلاصــة اجملتمعيــة األيــام تلــك يف وجتــري .األفريقــي للطفــل اخلــاص واليــوم القــرى يف الــصحية
ــشطة ــى تنــصب حمــددة صــحية مــسألة الســتهداف مــصممة أن ــة الطفــل منــو عل ــه وتنمي  قدرات

 العيــادات يف حمــددة أيــام توجــد ذلــك، إىل وباإلضــافة .احلوامــل األمهــات صــحة وكــذلك
 لالجتمــاع للنــساء فرصــة تتــيح كمــا الــصحة حتــسني علــى تعمــل احلوامــل، والنــساء ألطفــالل

 اجملتمـع  أفـراد  بـني  الـوعي  يزيـد  اخلاصـة،  اجملتمعيـة  واملناسـبات  العيـادات  خالل ومن .واحلديث
 وأمهيــة مبكــر وقــت يف الوضــع قبــل مــا عيــادة إىل احلوامــل النــساء حــضور أمهيــة بــشأن احمللــي
 علـى  وحـصوهلم  املواليـد  تطـور  متابعـة  وخصوصا الوضع، قبل ما عيادات إىل األطفال إحضار

  .الالزمة التحصينات
 الالجئات حالة  

 االدعـاءات  مجيـع  يف وحمايـدة  ومـستقلة  ودقيقـة  سـريعة  حتقيقـات  لـضمان  تدابري اُتخذت - ٢٧ 
 عنــها املــسؤولني مالحقــة إىل ترمــي إجــراءات اُتخــذت كمــا الالجئــات، معاملــة بإســاءة

 .عاقبتهموم
 يف يعيــشون الــذين الالجــئني ســالمة بــضمان املتحــدة ترتانيــا مجهوريــة حكومــة تلتــزم 
  .الالجئات ضد العنف على للقضاء التالية التدابري احلكومة اختذت كما .املخيمات

ــسي العنــف ملعاجلــة حمــامني توظيــف جــرى •  ــائم والعنــف اجلن ــى الق ــوع عل  اجلــنس، ن
 عــن اإلحــصاءات وكانــت .وقعــت حيثمــا احلــاالت تلــك ملتابعــة امليــدان يف وتعيينــهم
 كــانون بــني الفتــرة عــن اجلــنس نــوع علــى القــائم والعنــف اجلنــسي العنــف حــوادث

 :يلي كما ٢٠٠٧ سبتمرب/وأيلول يناير/الثاين
 ١١١ - االغتصاب - 
 ١٩ - االغتصاب يف الشروع - 
 ١٨ - اجلنسي التحرش - 
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 ١١ - باإلكراه الزواج - 
 ٢٢ - القصر زواج - 
 ٧١٢ - العائلي العنف - 
 ١٧٦ - اجلنس نوع على القائم العنف أعمال من ذلك غري - 
 ٧٥ - اجلنس نوع على القائم غري العنف - 

 تـــشرين يف اجلـــنس نـــوع علـــى القـــائم والعنـــف اجلنـــسي للعنـــف تقيـــيم جـــرى وقـــد • 
 لـشؤون  تحـدة ملا األمـم  مفوضـية  برعايـة  ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين - أكتوبر/األول

 بغـرض  والتوصـيات  املالحظـات  جتميع حاليا وجيري .احلكومة مع وبالتعاون الالجئني
 :حتديان هناك ولكن .تنفيذها كيفية بشأن خطط إىل التوصل

 حملـهم  وحيل الربنامج اخلربة ذوو املوظفون يترك حيث املوظفني إحالل معدل - أ 
 .جدد موظفون

 يف الوقـت  ذات يف جتري اليت األنشطة دازديا بسبب املوظفني عدد يف النقص - ب 
 القـائم  والعنـف  اجلنـسي  العنـف  جمـال  يف العاملـة  للجهات يتيح مما املخيمات،

 .ملعاجلته حمدودا وقتا اجلنس نوع على
 علــى لإلشــراف نــشرها جيــري الــيت( الــشرطة وحــدة ضــمن شــرطة ضــابطات وتوجــد • 

 .بالالجئات تتعلق اليت ئلاملسا ملعاجلة )وخارجها الالجئني خميمات داخل األمن
 حقـوق  بتعزيـز  املتعلقـة  القرارات اختاذ عملية يف النساء مسامهة لزيادة مبادرات وهناك • 

 العنـف  قمـع  إىل الراميـة  واحلمـالت  واالسـتراتيجيات  احمللـي،  اجملتمـع  وحشد اإلنسان،
ــساء، ضــد ــة، وجلــان املنازعــات، وحــل الن ــى التعــرف ويف األغذي ــول عل ــة حل  .دائم
 :يلي ما أيضا املبادرات تلك لوتشم

 يف والنــساء الرجــال مــن متــساوية نــسبة وجــود ضــمان إىل ترمــي جمهــودات - أ 
 هــي القيـادة  وظــائف يف النـساء  إىل للرجــال احلاليـة  والنــسبة .القيـادة  وظـائف 

 .املائة يف ٥٧/٤٣
 .ألسرهن األغذية من احصص األسر رأسني الاليت النساء مجيع تسليم - ب 
 .األغذية تلك توزيع يف األغذية جلان أعضاء من النساء ةكشارم - ج 
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 والــشركاء احلكومــة مــوظفي مجيــع علــى حتظــر الــسلوك لقواعــد مدونــة أُعــدت وقــد • 
 .الالجئني مع جنسية عالقات يف االخنراط املنفذين

ــوفر •  ــة لالجــئني وتت ــضال احملــاكم إىل الوصــول إمكاني ــصلح جمــالس عــن ف ــة ال  التقليدي
 .ديهمل املوجودة

 يف كـربى  تغـريات  أية حتدث حيثما الالجئني جمتمع لتثقيف منتظمة اجتماعات وتعقد • 
 :املثال سبيل على منهاو املساعدات، برنامج

 .األغذية حصص ختفيض - 
 .املستعملة املالبس توزيع - 
 .ذلك إىل وما والصابون النظافة مواد توزيع - 

 تـشترك  دقيقـة  حتقيقـات  جتـري  الالجـئني،  خميمـات  أحـد  يف أمين حدث أي وقع كلما • 
 .املعنيني املنفذين الشركاء من وأعضاء احملليون واألوصياء الشرطة فيها

 واحتجـاز  عـشوائية  باعتقـاالت  القـانون  إنفـاذ  مـسؤويل  قيـام  عـن  العامة االدعاءات أما 
 تقـوم  ال افإهنـ  النـساء،  سـيما  ال الالجـئني،  معاملـة  وإساءة القوة استخدام يف وإفراط عشوائي،

ــه ذلــك مــن شــيء حــدث وإذا .ســليم أســاس علــى ــغي فإن ــا بل ــسلطات إىل إم ــة ال  يف احلكومي
 .بـشأهنا  املالئمـة  التدابري وتتخذ امليدان، يف الالجئني شؤون مفوضية مسؤويل إىل أو املخيمات

 الـشرطة  رجـال  أحـد  أن ادعـت  الـيت  الالجئـات  إحـدى  حالـة  هنـاك  كانت املثال، سبيل علىو
 منـشآت  إىل إحالتـها  بينـها  ومن الالزمة، املساعدة هلا دمتقُ فقد ،واغتصبها عاملتهام أساء قد

 عـدم  وأبـدت  احملكمـة  إىل املوضـوع  رفـع  يف ترددت املطاف هناية ويف .املشورة وتقدمي املعاجلة
 حـاالت  لرفـع  املبذولـة  اجلهـود  ولكـن  .القـضية  حفظـت  ولـذلك  بـشهادهتا،  لـإلدالء  استعدادها
 مـن  لعـدد  لإلبـالغ  التقـدم  الضحايا لرفض نظرا األحيان، بعض يف تتعثر حملاكما إىل االغتصاب
ــها مــن األســباب، ــة القــيم وبــسبب ،باألســرة العــار قإحلــا بين  إلســداء اجلهــود ولكــن .الثقافي
 الالجــئني خــدمات إدارة جتــري ذلــك، حــدوث ولتجنــب .متواصــلة زالــت مــا إلــيهن املــشورة
 القـانون  إنفـاذ  ملـسؤويل  امليـدان  يف منتظمة تدريبات اآلن الالجئني شؤون مفوضية مع بالتعاون
 القانونيـــة اللتزامـــاهتم مـــدركني ليكونـــوا والدوليـــة، الوطنيـــة الالجـــئني صـــكوك خيـــص فيمـــا
  .الالجئني حبماية

 .القانونيـة  لإلجـراءات  اللجـوء  بإمكانيـة  يتعلـق  فيمـا  ضدهم يزايمت ونئالالج يواجه وال 
 تعـويض  ولكن .القضائية اإلجراءات يف املساواة قدم على واطننيوامل الالجئني من كل ويعامل
 .بذلك طلبا املدعي يقدم أن مبجرد احملاكم قبل من استعراض على يعتمد الضحايا
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 ٢٠ املادة من األوىل الفقرة وتعديل االختياري الربوتوكول  

 مجهورية عليه قتصدَّ الذي االختياري، الربوتوكول لنشر املطبقة التدابري وصف ُيرجى - ٢٨ 
 ُيرجى كما .استعماله على والتشجيع ،٢٠٠٤ يناير/الثاين كانون ١٢ يف املتحدة ترتانيا
 واجهنيـ  الـاليت  النـساء  جلميـع  وطنيـة  انتصاف سبل توافر لكفالة املطبقة اهلياكل وصف
 .التفاقيةا إطار يف متييزا

 اجلنـسانية  لـشؤون ا يقلتنـس  املعيـنني  األشـخاص  بني االختياري الربوتوكول نشر جرى 
 بــالربوتوكول العــام اجلمهــور لتعريــف والتــدريب الــدعوة جهــود واجهــت وقــد .الــوزارات يف

 .املوارد توافر عدم بسبب عقبات
 طريــق عـن  متييـزا،  واجهنيـ  الـاليت  النـساء  جلميــع وطنيـة  انتـصاف  سـبل  إتاحـة  وجتـري  
 .للبلد املعتاد القضائي النظام

 مــن ٢٠ املــادة مــن ١ الفقــرة تعــديل قبــول صــوب احملقــق تقــدمال عــن اإلبــالغ الرجــاء - ٢٩ 
 .االتفاقية
 .االتفاقية من ٢٠ املادة من ١ الفقرة تعديل ترتانيا حكومة قبلت 

 
 


