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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    

 من اتفاقية القضاء على     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة            
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   
 تقرير جامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والسادس للدولة األطراف  

    
 *ترتانيا  

 

 

 التقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والسادس املقدم من مجهورية ترتانيا  هذاالعامةتلقت األمانة  * 
 .٢٠٠٧فرباير /  شباط٨املتحدة يف 

ــة        ــا املتحـــــدة، أنظـــــر الوثيقـــ ــة مجهوريـــــة ترتانيـــ ــر األول املقـــــدم مـــــن حكومـــ لالطـــــالع علـــــى التقريـــ
CEDAW/C/5/Add.57       ولالطالع على التقرير اجلامع للتقريـرين      . لتاسعة، الذي نظرت فيه اللجنة يف دورهتا ا

، الـذي نظـرت فيـه اللجنـة يف دورهتـا التاسـعة       CEDAW/C/TZA/2-3الدوريني الثـاين والثالـث، أنظـر الوثيقـة         
 .عشرة



CEDAW/C/TZA/6

 

2 07-26482 
 

 
 مجهورية ترتانيا املتحدة 

 وزارة تنمية اجملتمعات احمللية وشؤون املرأة والطفولة

 
 

 
 

  التقارير الدورية الرابع واخلامستقرير جامع يضم
 مقدم من مجهورية ترتانيا املتحدة

 عن تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 ٢٠٠٥-١٩٩٨أثناء الفترة 

 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين
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 احملتويات
 

 الصفحة   
 ٤ تقدمي

 ٥  الرسوم البيانية واجلداول
 ٧  نظرة عامة -اجلزء األول  - ١
 ٧  مقدمة ١-١ 
 ٨  حتليل احلالة ٢-١ 
 ١٠  أداء القطاعات ٣-١ 
 ١٥   ردود على املالحظات اخلتامية-اجلزء الثاين  -٢
قلق اللجنة بشأن عدم كفاية تعريف التمييز على أساس نوع  ١-٢ 

  من االتفاقية١اجلنس يف الدستور وفقاً للمادة 
 ١٥ 

 
نه قد يتعني على احلكومة إعادة النظر يف اقتراح اللجنة بأ ٢-٢ 

 سياساهتا وبراجمها املتعلقة بتنفيذ االتفاقية والنهوض باملرأة
 ١٦ 

توصية اللجنة املتعلقة باإلجراءات الفورية لتعديل القوانني  ٣-٢ 
 العرفية والدينية لتتماشى مع أحكام الدستور واالتفاقية

 ٢٠ 

ة عدد النساء يف الربملان والسلطات زيادبتوصية اللجنة املتعلقة  ٤-٢ 
 احمللية

 ٢١ 

توصية اللجنة املتعلقة بتجرمي العنف ضد املرأة يف مجيع أشكاله  ٥-٢ 
 وإنشاء مالجئ للنساء اللوايت يتعرضن للعنف

 ٢٤ 

توصية اللجنة بأن تصاغ قوانني اإلرث واخلالفة على حنو  ٦-٢ 
 أراض يكفل للمرأة الريفية حقها يف أن ترث ومتتلك

 وممتلكات

 ٢٦ 

توصية اللجنة بأن تبذل احلكومة جهوداً نشطة ملعاجلة مشكلة  ٧-٢ 
معدل وفيات األطفال الُرضع واألمهات املرتفع وطلب 

مساعدة منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
 ووكاالت األمم املتحدة األخرى

 ٢٧ 

ومات مفصلة عن والية طلب اللجنة أن يتضمن التقرير معل ٨-٢ 
 وميزانية ومشاريع الصندوق اإلمنائي للمرأة

 ٢٧ 

طلب اللجنة احلصول على مزيد من املعلومات عن حالة  ٩-٢ 
 الالجئات والربامج املوجودة اليت تليب احتياجاهتن

 ٢٨ 

 ٢٩  التدابري اليت اختذت لتنفيذ االتفاقية - اجلزء الثالث -٣
 ٢٩  قوق اإلنساناحلقوق القانونية وح ١-٣ 
 ٣٣  التمكني االقتصادي ٢-٣ 
 ٣٥  التعليم والتدريب واالستخدام ٣-٣ 
 ٥٢  الرعاية الصحية واحلقوق اإلجنابية ٤-٣ 
 ٥٧  التحديات ٥-٣ 

  ٥٨  املراجع
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 تقدمي
 تقرير عن تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

زمة بتطبيق اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               مجهورية ترتانيا املتحدة ملت    
 سـجلت إجنـازات هامـة يف جمـاالت          ،ومنذ أن قدمت التقريرين الدوريني الثـاين والثالـث        . أةاملر

 واإلنـصاف بـني     ملـساواة ا  لتحقيق احلقوق القانونية وحقوق اإلنسان؛ وتعزيز اآلليات املؤسسية      
صــوهلا إىل اخلــدمات االجتماعيــة، مثــل الرعايــة الــصحية  ؛ ومتكــني املــرأة اقتــصادياً وواجلنــسني
وال متثل هذه اإلجنازات اهلدف النهائي، بل إهنا متهـد الطريـق ملزيـد مـن العمـل، بـأثر                    . والتعليم

 نـشاء وإ. بـني اجلنـسني   واإلنـصاف    املـساواة     حتقيـق  رجعي أو خالف ذلك، بغية تكثيف عملية      
ت القطاعيـة واجلهـات احلكوميـة األخـرى زاد مـن            كز تنسيق الشؤون اجلنـسانية يف الـوزارا       امر

 اجلنــسانية يف الــسياسات والــربامج واالســتراتيجيات واألنــشطة املتعلقــة  املــسائل تعمــيمتعجيــل 
 .بالقطاع املعين

 سيتـضمن هـذا   ،ذلكلـ  و.وقد حان موعد تقـدمي تقريـر ترتانيـا الرابـع منـذ مـدة طويلـة         
 حكومــة مجهوريــة ترتانيــا هوقــد أعدتــ. ع واخلــامسالتقريــر التقريــرين الــدوريني القطــرين الرابــ 

املتحــدة، مــن خــالل وزارة تنميــة اجملتمعــات احملليــة وشــؤون املــرأة والطفولــة، علــى حنــو واٍف   
ومـن املهـم فعـالً      . ومفصل إىل أقصى حد ممكن من خالل عملية تـشاورية مـع اجلهـات املعنيـة               

 املرأة متثـل الـدليل الـذي تـسترشد بـه            مالحظة أن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        
 .برامج بلدنا للمساواة بني اجلنسني ومسائل حقوق اإلنسان

السـتكمال   بّين اإلجـراءات الـيت ال تـزال تنتظرنـا         وحنن واثقون من أن هـذا التقريـر سـي          
ــة         ــاء بااللتزامــات اإلقليمي ــرأة والوف ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــذ اتفاقي تنفي

وستشكل التحديات اليت حيددها هذا التقريـر الدفعـة احلامسـة للمـضي قـدماً               . لية األخرى والدو
 .من أجل التأكد من أننا نسهم يف تنمية بلدنا تنمية مستدامة

وأود أن أن أتقدم بالشكر لشركائنا يف التنمية، الذين دعمونا بطـرق خمتلفـة يف إعـداد                  
مم املتحدة لألنشطة الـسكانية وبرنـامج األمـم         وأود أن أخص بالذكر صندوق األ     . هذا التقرير 

وأود أيـضاً  . نتطلع إىل استمرار التعاون معهمـا ومـع الـشركاء اآلخـرين       حنن  و. املتحدة اإلمنائي 
أن أعرب عن التقدير إلسهام ودعم الوزارات احلكوميـة وخمتلـف املؤسـسات واجملتمـع املـدين،                

 .اللذين مكنانا من إكمال هذا التقرير
  )عضو برملان( روز ميغريو – آشا الدكتورة

 وزيرة تنمية اجملتمعات احمللية وشؤون املرأة والطفولة
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  الرسوم البيانية واجلداول
 الصفحة  

 ٢٢   ٢٠٠٤ و ١٩٩٧متثيل املرأة والرجل يف الربملان يف عامي  ١الرسم البياين 
) الرب الترتاين(نسبة النساء والرجال الذين شغلوا منصب مستشار  ٢الرسم البياين 

 ٢٠٠٤عام 
 ٢٣ 

 ١٩٩٧نسبة النساء والرجال يف جملس النواب يف زجنبار يف عامي  ٣الرسم البياين 
  ٢٠٠٣و 

 ٢٤ 

نسبة النساء والرجال األعضاء يف رابطات االدخار واالئتمان  ٤الرسم البياين 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٢التعاونية، 

 ٣٤ 

تيات واألوالد باملدارس االبتدائية، النسبة الصافية اللتحاق الف ٥الرسم البياين 
٢٠٠٤-١٩٩٨ 

 ٣٦ 

النسبة اإلمجالية اللتحاق الفتيات واألوالد باملدارس االبتدائية،  ٦الرسم البياين 
٢٠٠٤-١٩٩٨ 

 ٣٧ 

عدد الفتيات واألوالد امللتحقني باملدارس الثانوية على املستوى  ٧الرسم البياين 
 )٤-١النموذج (، " صفر"

 ٣٨ 

عدد الفتيات واألوالد امللتحقني باملدارس الثانوية على املستوى  ٨بياين الرسم ال
 )٦-٥النموذج (، " ألف"

 ٣٩ 

عدد الطالب امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل، األعوام الدراسية  ٩الرسم البياين 
٢٠٠٤/٢٠٠٥ – ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

 ٤٠ 

 لتقين، األعوام الدراسيةعدد الطالب امللتحقني مبؤسسات التعليم ا١٠الرسم البياين 
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥ – ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

 ٤٢ 

 عدد امللتحقني بكليات تدريب املعلمني احلكومية،١١الرسم البياين 
 ٢٠٠٤-١٩٩٨  

 ٤٤ 

 ٤٥  ٢٠٠٤-١٩٩٨عدد الطالب امللتحقني بالتعليم اخلاص، ١٢الرسم البياين 
 ١٩٩١/١٩٩٢ املالية نسبة النساء العامالت يف الزراعة، السنة١٣الرسم البياين 

 ٢٠٠٠/٢٠٠١والسنة املالية 
 ٤٨ 

 وعام ١٩٩٨نسبة النساء اللوايت شغلن منصب أمني دائم يف عام ١٤الرسم البياين 
٢٠٠٤ 

 ٤٩ 

نسبة النساء اللوايت شغلن منصب مدير يف القطاع العام، عام ١٥الرسم البياين 
 ٢٠٠٤ وعام ١٩٩٨

 ٥١ 
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 ٥٤  للوايت تلقني رعاية صحية حمترفة قبل الوالدةنسبة النساء ا١٦الرسم البياين 
 ٥٥  ٢٠٠٤ وعام ١٩٩٩استعمال النساء وسائل منع احلمل يف عام ١٧الرسم البياين 

 
 اجلداول
 ١٠  معدل منو الناتج احمللي احلقيقي كنسبة مئوية ١اجلدول 
عدد النساء اللوايت أبلغن عن انتهاك حقوقهن وتعرضهن  ٢اجلدول 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٠ة، للمضايق
 ٣٢ 

 ٥٠  أعضاء أفرقة اإلدارة يف الوزارات ٣اجلدول 
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 اجلزء األول  
 نظرة عامة - ١  

 مقدمة ١-١
ــا املتحــدة بلــد ُموقّــع علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقــضاء علــى مجيــع       - ١ مجهوريــة ترتاني

التفاقيـة، يـتعني عليهـا      ولكي تفي ترتانيا بالتزاماهتا كبلد موقع على ا       . أشكال التمييز ضد املرأة   
وتـشترط  . أن تقدم تقارير دورية عن اإلجراءات اليت اختذهتا للقضاء على التمييـز بـني اجلنـسني               

جلنة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، املعنيـة مبراجعـة أداء البلـدان، أن تقـدم الـدول األطـراف                         
 مهـا علـى وجـه التحديـد         بيـد أن هـذا التقريـر يغطـي فتـرتني،          . تقريراً واحداً كل أربـع سـنوات      

 والفتــرة الــيت يغطيهــا التقريــر اخلــامس     ٢٠٠١ -١٩٩٨الفتــرة الــيت يغطيهــا التقريــر الرابــع     
٢٠٠٥-٢٠٠٢. 

وقد شاركت يف إعداد هذين التقريرين اجلهات املعنية، مبـا فيهـا احلكومـة واجملتمعـات              - ٢
شاورات مستفيـضة مـن     ويف معـرض إعـداد التقريـرين، أجريـت مـ          . املدنية والشركاء يف التنمية   

ــر   . خــالل حلقــات العمــل والنــدوات واالجتماعــات   ــة هــذا التقري وكانــت نتيجــة هــذه العملي
. املكون من ثالثة أجزاء عمالً باملبادئ التوجيهية للجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة             

لـى مالحظـات    ويتـضمن اجلـزء الثـاين ردوداً ع       . يتضمن اجلزء األول نبذة عامة عن حالـة البلـد         
اللجنة على التقريرين الدوريني الثـاين والثالـث اللـذين قُـدِّما يف تقريـر واحـد إىل اللجنـة املعنيـة                      

؛ ويتناول اجلزء الثالث التدابري اليت اختـذت أثنـاء          ١٩٨٨بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام        
 .يع أشكال التمييز ضد املرأةالفترة اليت يغطيها هذان التقريران لتنفيذ اتفاقية القضاء على مج

ويبّين التقريران بصورة عام التزام احلكومـة علـى مـستوى رفيـع باتفاقيـة القـضاء علـى                    - ٣
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإرادة سياسية الختاذ اإلجـراءات الالزمـة ملكافحـة التمييـز بـني                  

هامــة أثنــاء الفتــرة الــيت  وقــد حتققــت إجنــازات  . اجلنــسني وحتقيــق املــساواة واإلنــصاف بينــهما 
يغطيهــا هــذان التقريــران، مبــا يف ذلــك اســتعراض الدســتور والقــوانني، وســن قــوانني جديــدة،    

وازدادت . ووضــع وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات وبــرامج جديــدة تراعــي منظــور اجلنــسني  
ــدأ الــضحايا يطــالب      ــز بــني اجلنــسني، وب ــدابري مكافحــة التميي ــة بت ــادة التوعي ون أيــضاً أنــشطة زي

فهيمنـة الـذكور ال تـزال       . وواجهنا أيـضاً حتـديات يف تنفيـذ االتفاقيـة         . حبقوقهم وحصلوا عليها  
وعــدا ذلــك، . موجـودة ويــتعني بــذل جهــود إلحـداث تغــيري إجيــايب يف العالقــات بـني اجلنــسني   

حدث حتسني كبري يف القضاء على التمييز ضد املرأة مقارنة مبا كـان عليـه الوضـع أثنـاء الفتـرة                      
 . غطاها التقريران الثاين والثالثاليت
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 حتليل احلالة ٢-١  
 اجلغرافيا ١-٢-١
وتبلـغ مـساحة الـرب      . مجهوريـة ترتانـيا املتحـدة احتاد بني بلدين مها الرب الـترتاين وزجنبـار            - ٤

.  كيلــو متــر مربعــا٢ً ٣٣٢ كيلــو متــر مربـع، وتبلــغ مــساحة جــزر زجنبـار   ٩٤٥ ٢٠٠الـترتاين  
.  منطقـة وزجنبـار مقـسمة إىل مخـس منـاطق           ٢١ة، الـرب الـترتاين مقـسم إىل         ومن الناحية اإلداريـ   

وتوجد هيئتان خمتلفتان لسن القوانني، مها برملان مجهورية ترتانيـا املتحـدة الـذي يـسن القـوانني                  
املتعلقة بالرب الـترتاين واملـسائل االحتاديـة، وجملـس النـواب الـذي يـسن القـوانني املتعلقـة مبـسائل                      

 .زجنبار
 
 السكان ٢-٢-١
 مليـون  ٣٤,٥، يبلـغ عـدد سـكان ترتانيـا        ٢٠٠٢وفقاً لتعداد الـسكان واملـساكن عـام          - ٥

 يف املائــة يف املنــاطق  ٢٣ يف املائــة منــهم يف املنــاطق الريفيــة بينمــا يعــيش      ٧٧نــسمة، يعــيش  
، بينمـا يـشكل     ) مليون امرأة  ١٧,٦أي  ( يف املائة من السكان      ٥١,١وتشكل النساء   . احلضرية
 ١٨ويشكل األطفال الذين تقل أعمـارهم عـن    ).  مليون رجل  ١٦,٩( يف املائة    ٤٨,٩ الرجال
وتبلـغ نـسبة    .  يف املائة من السكان، مما جيعل ترتانيا بلداً أغلبية سكانه من الـشباب             ٥٠,٦عاماً  

 يف املائة مـن جممـوع الـسكان، بينمـا تبلـغ       ٤٤,٢٤ عاماً   ١٤ –األطفال يف الفئة العمرية صفر      
ويقـدر أيـضاً أن نـسبة       .  يف املائة تقريباً   ٣,٩١ عاماً فما فوق     ٦٥ني يف الفئة العمرية     نسبة املسن 

 . يف املائة٥٢ عاماً، تبلغ ٦٤-١٥السكان الناشطني اقتصادياً، أي الفئة العمرية 
ــترتاين      - ٦ ــرب ال ــشية الــيت ترأســها امــرأة يف ال ــسبة األســر املعي ــة مــن  ٣٢,٨وتبلــغ ن  يف املائ

ويف كال احلـالتني، نـسبة األسـر        .  يف املائة  ٢٩,٨٢يشية، بينما تبلغ يف زجنبار      جمموع األسر املع  
 .املعيشية اليت ترأسها امرأة يف املناطق احلضرية أعلى منها يف املناطق الريفية

 
 االقتصاد الكلي ٣-٢-١
م  يف املائـة يف عـا      ٤ما فتئ اقتصاد ترتانيا يزداد منوه باطراد، فقد ازداد معدل منـوه مـن                - ٧

 يف املائـة يف     ٣٠، بينمـا اخنفـض معـدل التـضخم مـن            ٢٠٠٤ يف املائة يف عـام       ٦,٧ إىل   ١٩٩٨
وقد حتسن أداء االقتصاد علـى املـستوى الكلـي          . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٤,٢ إىل   ١٩٩٨عام  

ويهـيمن القطـاع الزراعـي علـى االقتـصاد، حيـث أسـهم يف عـام                 . يف السنوات الثماين األخـرية    
 يف  ٤٩,١ يف املائة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل، يف حـني أنـه أسـهم بنـسبة                     ٤٦,٤ بنسة   ٢٠٠٤

 يف املائــة مــن ٦٠ يف املائـة مــن الـسكان ويــسهم بنـسبة    ٨٤، ويعمـل فيــه  ١٩٨٨املائـة يف عــام  
ومن القطاعات األخرى اليت أسهمت إسهاماً هاماً يف منو الناتج احمللـي            . عائدات النقد األجنيب  
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وقــد كــان هلــذا النمــو تــأثري كــبري علــى حيــاة . عــدين والتــصنيع والــسياحةاإلمجــايل قطاعــات الت
، بلغــت ٢٠٠٠/٢٠٠١ووفقــاً لدراســة استقــصائية مليزانيــات األســر املعيــشية لعــام   . الترتانــيني

 شــلناً ترتانيــاً، أي حتــت خــط الفقــر الغــذائي  ٥ ٢٥٩نــسبة الترتانــيني الــذين يقــل دخلــهم عــن  
 شـلناً ترتانيـاً، أي حتـت خـط     ٧ ٢٥٣الذين يقل دخلـهم عـن       يف املائة، ونسبة     ١٨,٧القومي،  

كمـا أن فقـر الـدخل       .  يف املائـة   ٣٥,٧الفقر القـومي مـن حيـث تلبيـة االحتياجـات األساسـية،              
 يف  ٧٧وهتيمن ظاهرة الفقر يف املناطق الريفية، حيث يعيش حنـو           . متفشٍ يف ترتانيا بنسبة كبرية    

ومـع  . فقر بني األسر املعيـشية الـيت تعتمـد علـى الزراعـة            وتوجد أعلى نسبة لل   . املائة من الفقراء  
ويوجـد تفـاوت كـبري أيـضاً بـني فقـراء املنـاطق              . ازدياد عدد السكان، يثري عـدد الفقـراء القلـق         

احلــضرية وفقــراء املنــاطق الريفيــة، ســواًء كــان فقــراً غــذائياً أو فقــراً يتعلــق بتلبيــة االحتياجــات    
ــبني الدرا . األساســية ــع أن ُت ســة االستقــصائية املــستمرة الســتخدام الوقــت، الــيت تكمــل    وُيتوق

 .الدراسة االستقصائية لليد العاملة، مدى إسهام املرأة يف الناتج احمللي اإلمجايل
وقــد . وقــد وضــعت اســتراتيجيات لتخفيــف حــدة الفقــر هبــدف القــضاء علــى الفقــر     - ٨

وبعــد هــذه . الفقــر الورقــة األوىل الســتراتيجية ختفيــف حــدة  ٢٠٠٠أعــدت ونفــذت يف عــام  
 االســـتراتيجية الوطنيـــة للنمـــو وختفيـــف حـــدة الفقـــر، ٢٠٠٤االســـتراتيجية، أُعـــّدت يف عـــام 

وتعطي هذه االستراتيجية األولوية جلميـع القطاعـات وتـشدد          . ”MKUKUTA“املعروفة باسم   
وقـد روعـي   . على التعاون بني القطاعات هبدف تكميل اجلهود اليت تبذل لتخفيف حدة الفقـر            

عداد هذه االستراترجية إدماج املنظور اجلنـساين فيهـا هبـدف حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                   يف إ 
 .ومتكني املرأة

ويف معرض تنفيذ الورقة األوىل الستراتيجية ختفيف حدة الفقر واالستراتيجية الوطنيـة             - ٩
 عـن  للنمو وختفيف حدة الفقر، وضع نظام لرصد الفقر يتم من خالله تقييم مـدى حـدة الفقـر     

وُحـدِّدت مؤشـرات وأهـداف لرصـد مـدى        . طريق املشاركة هبدف تقييم تنفيذ االستراتيجيتني     
 .حدة الفقر بني النساء والرجال، وجيري استخدام هذه املؤشرات واألهداف يف عملية التقييم

وقد أُعدت استراتيجية ترتانيا لتقدمي املساعدة واستراتيجية املـساعدة املـشتركة ملواءمـة              - ١٠
وتـسعى هاتـان    . وذج املساعدة اإلمنائية وتعزيز كفاءة الدعم الذي يقدمه الـشركاء يف التنميـة            من

االستراتيجيتان إىل تشجيع احلكـم الرشـيد والـشفافية واملـساءلة وبنـاء القـدرة وحتقيـق املـساواة                   
 .واإلنصاف بني اجلنسني
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 ١اجلدول  
  معدل منو الناتج احمللي احلقيقي كنسبة مئوية 

 ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤
 ٦,٠ ٤,٠ ٥,٠ ٥,٥ ٣,٤ ٤,١ ١,٩ الزراعة
 ٢٥,٦ ١٨,٠ ١٥,٠ ١٣,٥ ٢٣,٩ ٩,١ ٢٧,٤ التعدين
 ٨,٦ ٨,٦ ٨,٠ ٥,٠ ٤,٨ ٣,٦ ٨,٠ التصنيع

 ٤,٧ ٤,٩ ٣,١ ٣,٠ ٥,٩ ٣,٩ ٥,٥ الكهرباء واملاء
 ١١,٠ ١١,٠ ١١,٠ ٨,٧ ٨,٤ ٨,٧ ٩,١ اإلعمار

 ٨,٠ ٦,٥ ٧,٠ ٦,٧ ٦,٥ ٦,٠ ٤,٧ طاعمالتجارة والفنادق وامل
 ٦,٢ ٥,٠ ٦,٤ ٦,٣ ٦,١ ٥,٨ ٦,٢ النقل واالتصاالت

 ٤,٥ ٤,٤ ٤,٨ ٣,٣ ٤,٧ ٤,١ ٥,٦خدمات األعمال التجارية املالية
 ٤,٥ ٥,٦ ٤,١ ٣,٥ ٣,٦ ٣,٥ ٢,٧ اإلدارة العامة

ــي اإلمجـــ   ــاتج احمللـ ــسنة (ايل النـ الـ
 )املالية

٦,٧ ٥,٧ ٦,٢ ٥,٧ ٤,٩ ٤,٧ ٤,٠ 

 
   . ٢٠٠٤دراسة استقصائية اقتصادية اضطلعت هبا مجهورية ترتانيا املتحدة عام : صدرامل

 العوامل الثقافية االجتماعية  ٤-٢-١  
 جمموعة إثنية تـتكلم     ١٢٠اللغة الوطنية يف ترتانيا هي الكيسواحيلي، وتوجد يف ترتانيا           - ١١

ية ثقافات وتقاليـد خمتلفـة، هلـا تـأثري          وللمجموعات اإلثن . لغات اجملموعات اإلثنية األصلية أيضاً    
ويف بعــض اجملتمعــات، تــشكل هــذه التقاليــد واملمارســات . كــبري علــى العالقــات بــني اجلنــسني

فـضالً عـن ذلـك، فـإن ترتانيـا دولـة علمانيـة ولكنـها         . الثقافية مصدر عنف ومتييز بـني اجلنـسني      
 .حتترم املعتقدات الدينية املختلفة

 
 أداء القطاعات ٣-١  

 الصحة ١-٣-١  
 علـى مراحـل برناجمـاً إلصـالح القطـاع الـصحي، تـشكل          ١٩٩٨تنفذ ترتانيا منذ عـام       - ١٢

إال أن معـدل وفيـات األمهـات أثنـاء الـوالدة كـان ال يـزال                 . الصحة اإلجنابيـة جـزءاً كـبرياً منـه        
، وبلغ معـدل وفيـات      ٢٠٠٤ والدة حية يف عام      ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل    ٥٧٨مرتفعاً، فقد بلغ    
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ويف نفـس الوقـت، بلـغ معـدل وفيـات األطفـال             .  والدة حيـة   ١ ٠٠٠ وفاة لكـل     ١٠٠ الرضع
 . والدة حية١ ٠٠٠ وفاة لكل ٦٣الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات 

تتصدر املالريا وااللتهاب الرئوي وفقر الدم األمراض والعلل القاتلـة الرئيـسية بالنـسبة                - ١٣
ووفقـاً لدراسـة استقـصائية      .  عن مخـس سـنوات     لألطفال الرضع واألطفال الذين تقل أعمارهم     

، بلغ معـدل الـوالدة اإلمجـايل      ٢٠٠٥-٢٠٠٤دميغرافية وصحية، اضطلعت هبا ترتانيا يف الفترة        
 . والدة حية١ ٠٠٠ وفاة لكل ٦٨، ومعدل الوفيات اإلمجايل  شخص١ ٠٠٠ لكل ٤٢,٥
 عامـاً يف    ٤٨ إىل   ١٩٩٠ عامـاً يف عـام       ٥٢وقد اخنفض العمر املتوقع عند الوالدة مـن          - ١٤
ويعزى هذا االخنفاض يف العمر املتوقع عند الوالدة يف اآلونة األخرية إىل فـريوس              . ٢٠٠٠عام  

ويزيـد  . وأمراض معديـة أخـرى    ) اإليدز(نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب        
بـشرية واإليـدز    من تردي احلالـة الـصحية بالنـسبة للحوامـل املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة ال                  

 . األعمال املرتلية ذلكسوء التغذية وزيادة عبء العمل، مبا يف
وملعاجلة بعض هذه املشاكل، أنشأت احلكومة صندوق صحة اجملتمع احمللي وصـندوق             - ١٥

 صـندوق التـأمني الــصحي   ٢٠٠١العقـاقري الـدائر علـى مـستوى املنـاطق، كمـا أنـشىء يف عـام         
وهتـدف مجيــع هـذه الــربامج إىل منفعـة النــساء    . مات الــصحيةالـوطين لزيـادة الوصــول إىل اخلـد   

 .والرجال على حد سواء
وأدخل برنـامج إصـالح القطـاع الـصحي تقاسـم النفقـات، ولكـن اخلـدمات الـصحية                    - ١٦

واستمرت احلكومـة أيـضاً يف تقـدمي خـدمات الـصحة اإلجنابيـة              . تقدم جماناً لألمهات واألطفال   
وهـذا ميكّـن النـساء واملراهقـات     .  جلميـع احلوامـل واملرضـعات   وخدمات الرعاية الـصحية جمانـاً    

وتــوفر للنــساء . احلوامــل مــن احلــصول جمانــاً علــى خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة احملــسنة
والفتيــات أيــضاً املعلومــات األساســية ملمارســة اجلــنس علــى حنــو ســليم وكيــف ميكنــهن محايــة  

 .شريةأنفسهن من اإلصابة بفريوس نقص املناعة الب
وقــد كــان ملــسامهة القطــاع اخلــاص يف الــصحة تــأثري إجيــايب أيــضاً علــى صــحة املــرأة،    - ١٧

ــة     ــصحية املقدم ــادة اخلــدمات ال ــام . وذلــك مــن خــالل زي  ٢٣٣، كــان يوجــد  ٢٠٠٣ويف ع
ــة و   ــصرف األدوي ــة     ١٦مــستوصفاً ل ــة احمللي ــسلطات احلكومي  مركــزاً صــحياً، ُبنيــت جبهــود ال

ــة   مرفقــاً صــحياً  ٨٧، جــرى تــسجيل مــا جمموعــه   ٢٠٠٣ ويف عــام .وجهــود اجملتمعــات احمللي
إضـافة إىل ذلـك، زادت احلكومـة املـساعدات الـسنوية الـيت تقـدمها             . للمنظمات غري احلكومية  

 شـلن تــرتاين  ١٥ ٠٠٠ شـلن تـرتاين إىل   ٧ ٥٠٠للمستـشفيات اململوكـة ملؤسـسات دينيـة مـن      
فعلـى  . وجـد بعـض التحـديات اهلامـة       وعلى الرغم من كل هذه اجلهود، ال تـزال ت         . لكل سرير 
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ومـن األمثلـة علـى      سبيل املثال، للتقاليد واملمارسات تأثري ضار علـى صـحة النـساء والفتيـات،               
 . ختان اإلناث والزواج واحلمل يف سن مبكر اليت ال تزال مستمرةمارساتامل هذه
العـاملني  كما أن عدم كفاية خدمات النقل ألغراض حتويـل احلوامـل ونقـص املـدربني           - ١٨

يف مستوصفات صرف األدوية ويف املستوصفات واملراكز الصحية اليت تقـدم خـدمات الرعايـة               
الصحية لألمهات واألطفال، تسهم أيضاً يف وفيـات األمهـات أثنـاء الـوالدة ووفيـات األطفـال                  

وال يــزال وبــاء فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز ميــثالن مأزقــاً خطــرياً  . احلــديثي الــوالدة
إال أن احلكومــة كثفــت محلــة مكافحــة انتــشار فــريوس نقــص  . بالنــسبة لــصحة املــرأة وتنميتــها

املناعة البشرية واإليدز، ونفذت برنامج الرعاية واحلصول على العقـاقري حلـاملي فـريوس نقـص                
ومع ذلك، ال تزال املرأة تتحمل اجلزء األكرب من املطالـب االجتماعيـة، حيـث               . املناعة البشرية 

ل احلــامالت لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية حيملــن األطفــال ويقمــن بالعنايــة باألطفــال   ال تــزا
 .واألزواج واألقارب املصابني بنقص فريوس نقص املناعة البشرية إىل أن يقتلهن مرض اإليدز

 
 التعليم ٢-٣-١  

إىل تـوفري  التعلـيم للجميـع        ) ٢٠٠٥ - ٢٠٠٠(يهدف برنـامج تطـوير قطـاع التعلـيم           - ١٩
 وحتــسني ،ومــن األهــداف األخــرى للربنــامج زيــادة االلتحــاق باملــدارس  . ٢٠١٥ول عــام حبلــ

 وحتـسني معـدل إكمـال       ، والتشجيع على إجياد بيئة مدرسـية وديـة جتـاه اجلنـسني            ،نوعية التعليم 
وكــان تنفيــذ برنــامج التعلــيم يف املــدارس االبتدائيــة مــثرياً    . الدراســة مبراعــاة شــواغل اجلنــسني 

ومـن بـني اإلجنـازات الـيت حتققـت          . حد عناصر برنامج تطـوير قطـاع التعلـيم        لإلعجاب، وهو أ  
 : حىت اآلن

ــن     •  ــدارس مـ ــايل باملـ ــاق اإلمجـ ــدل االلتحـ ــادة معـ ــام  ٨٠زيـ ــة يف عـ  إىل ١٩٩٥ يف املائـ
 .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١٠٦,٣

 يف عـام    ٩٠,٥ إىل   ١٩٩٨ يف عـام     ٨٨,٥زيادة معدل االلتحاق الصايف باملدارس من        • 
٢٠٠٤. 

 يف  ١٣ ٦٨٩ إىل   ١٩٩٨ مدرسـة يف عـام       ٨ ٠٠٠زيادة عدد املـدارس االبتدائيـة مـن          • 
  .٢٠٠٤عام 

 ٧ ٠٨٣ ٠٣٦زيادة عدد الطالب يف املدارس االبتدائية من مخـسة ماليـني طالـب إىل                • 
 .ويتساوى عدد األوالد مع عدد البنات يف املدارس االبتدائية. ٢٠٠٤طالباً يف عام 

مـن هـذه اإلجنـازات فـإن معـدل تـسرب الفتيـات كـان أعلـى مـن معـدل                      وعلى الرغم    - ٢٠
تــسرب األوالد نتيجــة للــزواج يف ســن مبكــر واحلمــل والتقــاعس عــن أداء الواجــب املدرســي   
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وتــزداد . واملــشاركة يف أعمــال املــرتل ورعايــة املرضــى واألطفــال، ممــا يــستهلك معظــم وقتــهن 
ت عـن املدرسـة وعـدم تـوفر مـساكن إلقامـة             املشكلة سوءاً عنـدما نأخـذ يف احلـسبان بعـد البيـ            

ولالطـالع  . وسيواصل برنامج تطوير قطاع التعلـيم املـستمر معاجلـة هـذه التحـديات             . الطالب
 .على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل اجلزئني الثاين والثالث

 :وتبني السجالت. وقد جرى إحراز تقدم ملحوظ مماثل يف التعليم الثانوي - ٢١
 مدرسـة  ١ ٢٩١ إىل ١٩٩٨ مدرسـة يف عـام   ٧٨١اد عـدد املـدارس الثانويـة مـن        ازدي • 

 .٢٠٠٤يف عام 

 طـالب إىل    ٢٢٦ ٩٠٣مـن   " صـفر "ازدياد معـدل االلتحـاق باملـدارس علـى املـستوى             • 
مـن  " ألـف " طالباً، يف حني ازداد معدل االلتحاق باملدارس على املـستوى           ٤٠١ ٥٩٨
 .٢٠٠٤ طالباً يف عام ٣١ ٠٠١ إىل ١٩٩٨ طالباً يف عام ١٨ ١٦٥

 .حتسن البيئة التعليمية بالنسبة للفتيات واألوالد على حد سواء • 

 ٢٢ ٠٦٢مـن   " ألـف "واملـستوى   " صـفر "ازدياد عدد الفتيات اللوايت أكملن املستوى        • 
، كانـت   ٢٠٠٤ويف عـام    . ٢٠٠٤ طالبـة يف عـام       ٣١ ١١٦ إىل   ١٩٩٨طالبة يف عام    

ــات علــى  ــسبة األوالد إىل الفتي ــسبة  ٤٧,١ إىل ٥٢,٩" صــفر" املــستوى ن ، وكانــت ن
، يف حــني أهنــا كانــت  ٣٤,٧  إىل ٦٥,٣" ألــف"األوالد إىل الفتيــات علــى املــستوى  

 .١٩٩٨ يف عام ٤٦,٥ إىل ٥٣,٥

وقــد حتــسن األداء علــى مــستوى التعلــيم العــايل باملقارنــة مــع مــا كــان عليــه احلــال يف    - ٢٢
 : حيث.التقرير السابق

 إىل ١٩٩٨ طالبـاً وطالبـة يف عـام     ١٢ ٢٨٩ق باجلامعات احلكوميـة مـن       إزداد االلتحا  • 
 .٢٠٠٤ طالباً وطالبة يف عام ٢٦ ٤٧٥

 ٢٧,٢ إىل   ٧١,٨كانت نسبة الطالب الذكور إىل الطالبـات يف اجلامعـات احلكوميـة              • 
 .٢٠٠٤ يف عام ٣٩,٥ إىل ٦٠,٥ مقابل ١٩٩٨يف عام 

 طالبـاً  ٢ ٥٤٣ يـدرس فيهـا      ٢٠٠٤م   جامعـة يف عـا     ١٤كان عدد اجلامعات اخلاصـة       • 
ومل تكــن توجــد جامعــات خاصــة يف عــام .  إنــاث٣٧ ذكــور إىل ٧٣وطالبــة، بنــسبة 

١٩٩٨. 

ولكـن، نتيجـة حلمـالت زيـادة الـوعي          . وال يزال الذكور يهيمنون على التعلـيم الـتقين         - ٢٣
طالبـة يف عـام    ٢٠٢اليت حتث اإلناث على االلتحاق بالتعليم الـتقين، ازداد عـدد الطالبـات مـن       
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وهـذا حتـسن عمـا      .  يف املائـة   ١٤,٩، أي بزيادة بلغـت      ٢٠٠٤ طالبة يف عام     ٢٣٢ إىل   ٢٠٠٣
 طالبــة ١٣٥، حيــث مل يكــن يوجــد يف التعلــيم الــتقين ســوى ١٩٩٨كـان عليــه احلــال يف عــام  

 ). يف املائة٧,٤أي (
ــال         - ٢٤ ــالغني امللمــني ب ــسبة الب ــبري يف ن ــاض ك ــيم حــدوث اخنف ــبني ســجالت التعل قراءة وت

، واسـتمر التفـاوت     ٢٠٠٣ يف املائـة يف عـام        ٨٤ يف املائـة يف التـسعينيات إىل         ٩٨والكتابة مـن    
فقـد كانـت    . بني عدد الرجال امللمني بالقراءة والكتابة وعدد النساء امللمات بالقراءة والكتابـة           

ستقـصائية  الدراسـة اال  ( يف املائـة بـني الرجـال         ٢٠ يف املائـة مقابـل       ٣٦نسبة األميـة بـني النـساء        
ونــسبة األميــة بــني النــساء والرجــال يف     ). ٢٠٠١ – ٢٠٠٠مليزانيــة األســر املعيــشية للفتــرة    

ويتنــاول ).  يف املائــة علــى التــوايل٢٤يف املائــة و٤١(األريــاف أعلــى منــها يف املنــاطق احلــضرية 
 .برنامج تطوير قطاع التعليم هذه احلالة أيضاً

رتانيا يف اهليكـل التنظيمـي لألسـر املعيـشية وتقـسيم          تنعكس العالقات بني اجلنسني يف ت      - ٢٥
ومعظـم اجملتمعـات احملليـة يف ترتانيـا         . العمل والوصول إىل املوارد والـسلطة، والـسيطرة عليهمـا         

جمتمعات أبويـة بـصورة أساسـية، حيـث تركـز العـادات واملمارسـات واملواقـف التقليديـة علـى                     
. الـسلطة وامللكيـة والـتحكم يف مـوارد اإلنتـاج          منون على   يوال يزال الرجال يه   . هيمنة الذكور 

إال أن . تــتحكم هبــا علــى حنــو مــساوٍال وال تــزال املــرأة ال تــصل إىل مــوارد اإلنتــاج الرئيــسية و
اإلطار القانوين ميكن املـرأة مـن ملكيـة األراضـي واسـتخدامها ورهنـها علـى قـدم املـساواة مـع                       

 .الرجل
وال تـزال أعمـال العنـف اجلـسدي واجلنـسي،         . لعنـف ال تزال املرأة يف ترتانيا تتعـرض ل        - ٢٦

واإلساءات االقتصادية والسيكولوجية والنفسية حتدث يف األسر واجملتمعات احملليـة، علـى هيئـة              
هتديدات وختويف وضرب واعتداءات جنسية على األطفـال وحرمـان اقتـصادي وقتـل اإلنـاث                

 واألطفـال الـصغار مـن املنـاطق     وقـد ازداد هتريـب الفتيـات   . وختان اإلنـاث والتحـرش اجلنـسي     
الريفية إىل املراكز احلضرية على الرغم من القيد الـذي تـنص عليـه املبـادئ التوجيهيـة للـسياسة                    

ويالحـظ بـصورة متزايـدة أن احملـاكم تـصدر اآلن أحكامـاً رادعـة،                . العامة وينص عليه القانون   
على عكـس مـا كـان عليـه     تصل إىل السجن مدى احلياة، ضد مرتكيب اجلرائم اجلنسية، وذلك         

ويعزى هذا التطور اجلديد إىل حساسية شديدة لدى منفذي القـانون           . احلال يف التقرير السابق   
) األحكـام اخلاصـة   (يف التعامل مع حـاالت العنـف ضـد املـرأة مبوجـب قـانون اجلـرائم اجلنـسية                    

وسـيناقش  . خـرية ، وهو إجناز كبري يف إطار معاجلة املسائل اجلنـسانية يف اآلونـة األ             ١٩٩٨لعام  
 .بالتفصيل يف اجلزء الثاين من هذا التقرير) األحكام اخلاصة(قانون اجلرائم اجلنسية 
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منــون علــى صــنع القــرارات يف اجملتمعــات احملليــة وعلــى املــستوى        يظــل الرجــال يه  - ٢٧
ــيت       . املؤســسي ــة نتيجــة لإلجــراءات ال ــاهرة تراجعــت يف املؤســسات احلكومي ــذه الظ إال أن ه

ش هـذا بالتفـصيل يف      وينـاقَ .  رجعي إلشراك املرأة على مجيع مستويات صنع القرار        اختذت بأثر 
 .اجلزء الثاين

وترتانيــا، العــضو يف جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بوضــع املــرأة، ملتزمــة بتنفيــذ االتفاقيــة    - ٢٨
 :والربوتوكوالت واإلعالنات التالية

 .١٩٩٥إعالن ومنهاج عمل بيجني لعام  • 

 .٢٠٠٠اإلعالن السياسي والوثيقة اخلتامية لعام  : ٥ +بيجني  • 

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لعــام   • 
٢٠٠٤. 

 .بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا • 

 .ملساواة بني اجلنسني بشأن ا٢٠٠٤إعالن االحتاد األفريقي لعام  • 

 واإلضـافة  ،إعالن اجلماعة االقتصادية للجنوب األفريقي بشأن إشراك املـرأة يف التنميـة         • 
 .بشأن منع العنف ضد النساء واألطفال والقضاء عليه

واستمر تنفيذ منهاج عمل بيجني، وجرى حتقيق إجنازات كبرية كما جاء يف التقـارير               - ٢٩
 . املقدمة إىل األمم املتحدة ويف اجلزء الثاين من هذا التقرير١٠+ القطرية املتعلقة ببيجني 

 
 اجلزء الثاين  
 ردود على املالحظات اخلتامية - ٢  

يقدم اجلزء الثاين من هـذا التقريـر ردوداً علـى املالحظـات اخلتاميـة الـيت أبـدهتا اللجنـة                      - ٣٠
 .على التقريرين الدوريني الثاين والثالث

 
ة بشأن عدم كفاية تعريف التمييز على أساس نوع اجلنس يف الدستور قلق اللجن ١-٢  

  من االتفاقية١وفقاً للمادة 
لعـــام (لدســـتور مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة ) ٢٠٠٠عـــام (يف التعـــديل الثالـــث عـــشر  - ٣١

.  مـن االتفاقيـة    ١، أخذت احلكومة يف احلسبان تعريف التمييز كما هو وارد يف املادة             )١٩٧٧
ال جيوز التمييز ضد أي شخص من قبـل أي شـخص   " على أنه   ١٣ من املادة    ٤رة    وتنص الفق 

تعمـل مبوجـب أي قـانون أو يف معـرض تـصريف مهـام عمـل أي مكتـب                    / أو أية سلطة يعمـل    
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 من نفس املـادة ألغـراض هـذه املـادة، يعـين التمييـز        ٥فضالً عن ذلك، تنص الفقرة      ". حكومي
ساس قوميتهم أو عشريهتم أو نوع جنـسهم أو مكـان     تلبية احتياجات أشخاص خمتلفني على أ     "

هم األصلي أو آرائهم السياسية أو لوهنم أو دينهم أو وضـعهم االجتمـاعي، بوصـفهم فئـة           ئمنش
معنية من الناس تعترب ضعيفة أو أقل شـأناً وختـضع لـشروط تقييديـة بينمـا يعامـل أشـخاص مـن                     

ات خـارج إطـار الـشروط احملـددة أو          فئات أخرى على حنو خمتلف أو مينحـون فرصـاً أو امتيـاز            
 مـن دسـتور     ١٢ من املـادة     ٥ويرد نص مماثل يف الفقرة      ". املؤهالت الضرورية املتصوص عليها   

 .٢٠٠٢زجنبار، بصيغته املعدلة يف عام 
 

اقتراح اللجنة بأنـه قـد يـتعني علـى احلكومـة إعـادة النظـر يف سياسـاهتا وبراجمهـا                      ٢-٢  
 النهوض باملرأةاملتعلقة بتنفيذ االتفاقية و

عملت احلكومة منذ منتصف التسعينيات على تعزيز اجلهود الـيت تبـذهلا إلعـادة النظـر                  - ٣٢
 ٢٠٠٠ولـذلك، وضـعت احلكومـة يف عـام          . يف السياسات واالستراتيجيات والـربامج اإلمنائيـة      

ل نص، يف مجلـة أمـور، علـى أنـه ينبغـي أن تكفـ       تـ يت، الـ  ٢٠٢٥ للتنمية حىت عام     ة الوطني ؤيةالر
ترتانيــا حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة يف مجيــع العالقــات االجتماعيــة االقتــصادية   

ويف نفــس العــام، اعتمــدت احلكومــة وبــدأت تنفيــذ . ٢٠٢٥والــسياسية والثقافيــة حبلــول عــام 
ــة، أعــادت النظــر أيــضاً يف    . اســتراتيجية ختفيــف حــدة الفقــر  ولكــي تنفــذ االســتراتيجية بفعالي

ومـن الـسياسات الـيت جـرى تنقيحهـا سياسـة            . ت واالستراتيجيات والـربامج القطاعيـة     السياسا
ونتيجـة لـذلك، اعتمـدت يف    .  بغية تضمينها شواغل اجلنـسني ١٩٩٢دور املرأة يف التنمية لعام   

واعتمـدت احلكومـة أيـضاً    .  السياسة املتعلقة باملرأة وسياسة إشراك املرأة يف التنمية        ٢٠٠٠عام  
ــام تعــاون فعــال بــني      س٢٠٠٠يف عــام  ــة ممــا أدى إىل قي ياســة تتعلــق باملنظمــات غــري احلكومي

إضــافة إىل ذلــك، ســنت احلكومــة قــانون املنظمــات غــري . احلكومــة واملنظمــات غــري احلكوميــة
ــة، وهــو القــانون رقــم   ــة   ٢٠٠٢ لعــام ٢٤احلكومي ، هبــدف مــشاركة املنظمــات غــري احلكومي

 .مشاركة فعالة
ت املــذكورة أعــاله أساســاً لــصياغة واســتعراض الــسياسات       وقــد  أرســت املبــادرا   - ٣٣

واعتبـــاراً مـــن الـــسنة املاليـــة . والـــربامج الكليـــة والقطاعيـــة مراعيـــة يف ذلـــك منظـــور اجلنـــسني
. ، بدأت احلكومة يف تطبيـق االسـتراتيجية الوطنيـة للنمـو وختفيـف حـدة الفقـر              ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 ).٢٠٠٣ - ٢٠٠٠( الفقر وتبين هذه االستراتيجية على استراتيجية ختفيف حدة
وحتدد االستراتيجية الوطنية للنمو وختفيف حدة الفقر ثالث جمموعات رئيـسية لنتـائج              - ٣٤

النمـــو وختفيـــف حـــدة الفقـــر؛ وحتـــسني نوعيـــة احليـــاة والرفـــاه : ختفيـــف حـــدة الفقـــر، وهـــي
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وتنفيـذ  وفيما يلي بعض التدابري اليت ستـسهم يف النـهوض بـاملرأة             . االجتماعي؛ واحلكم الرشيد  
 :االتفاقية بصورة عامة

 
 النمو وختفيف حدة فقر الدخل: اجملموعة األوىل ١-٢-٢  

بعــض األهــداف التنفيذيــة لالســتراتيجية الوطنيــة للنمــو وختفيــف حــدة الفقــر تعكــس     - ٣٥
 :بوضوع التوجه اجلديد

الـواقعني حتـت خـط فقـر االحتياجـات          ) رجاالً ونـساءً  (ختفيض نسبة السكان الريفيني      • 
 يف املائــــة يف عــــام ٢٤ إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١ يف املائــــة يف عــــام ٣٨,٦األساســــية مــــن 

٢٠١٠. 

 يف املائـــة يف عـــام ٢٧مـــن ) نـــساًء ورجـــاالً(ختفـــيض نـــسبة الـــريفيني الفقـــراء غـــذائياً  • 
 .٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٤ إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١

ــاطق احلــضرية     •  ــسبة ســكان املن ــيض ن ــساءً (ختف ــواقعني حتــت  ) رجــاالً ون ــر  ال خــط فق
 يف ١٢,٩ إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١ يف املائـــة يف عـــام ٢٥,٨االحتياجـــات األساســـية مـــن 

 .٢٠١٠املائة يف عام 
 

 حتسني نوعية احلياة والرفاه االجتماعي: اجملموعة الثانية ٢-٢-٢  
بعض األهداف التنفيذية لالسـتراتيجية الوطنيـة للنمـو وختفيـف حـدة الفقـر الواقعـة يف                   - ٣٦

 :ليت تركز على نوعية احلياة والرفاه االجتماعي للنساء والرجالهذه اجملموعنة، ا
زيادة إمجايل وصايف التحاق األوالد والفتيات، مبن فيهم األطفـال املعوقـون، باملـدارس               • 

 .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٩٩ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٩٠,٥االبتدائية من 

 . يف املائة٨٥ائية ال يقل عن قيق متوسط حضور يومي يف املدارس االبتدحت • 

ــاز   •  ــة مــن الفتيــات واألوالد امتحانــات مــستوى الــصف   ٦٠علــى األقــل، اجتي  يف املائ
 .٢٠١٠السابع يف عام 

زيــادة نــسبة األيتــام واألطفــال الــضعفاء اآلخــرين الــذين يلتحقــون باملــدارس االبتدائيــة   • 
 إىل  ٢٠٠٠عـام   يف   املائة    يف ٢ويواظبون على احلضور ويكملون التعليم االبتدائي من        

 .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٣

 يف املائـة مـن األوالد والفتيـات باملـستوى املتقـدم يف املـدارس          ٢٥على األقل، التحـاق      • 
ــام   ــة يف ع ــام   . ٢٠١٠الثانوي ــادة يف ع ــق زي ــات واألوالد  ٢٠١٠وحتقي ــسبة الفتي  يف ن
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ــدار    ــؤهلني لاللتحــاق بامل ــضعفاء امل ــامى وال ــوقني واليت ــيم  املع ــة وإكمــال التعل س الثانوي
 يف املائــة علــى األقــل مــن األوالد والفتيــات مــن الفئــة العمريــة  ٥٠والتحــاق . الثــانوي

 .٢٠١٠ عاماً باملستوى العادي من املدارس الثانوية يف عام ١٧-١٤

 يف عـــام ٥٠ إىل ٢٠٠٢ يف عـــام ٩٥ختفـــيض معـــدل وفيـــات األطفـــال الرضـــع مـــن   • 
 . والدة حية١ ٠٠٠ لكل ٢٠١٠

 .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٢ يف املائة إىل ٥,٤ختفيض انتشار التوقف عن النمو من  • 

ــوالدة مــن     •  ــاء ال ــاة إىل ٥٢٩ختفــيض وفيــات األمهــات أثن ــاة لكــل  ٢٦٥ وف  ٠٠٠ وف
 .٢٠١٠ والدة حية يف عام ١٠٠

 يف املائـة يف  ٨٠ يف املائـة إىل  ٥٠زيادة حاالت الـوالدة علـى يـد شـخص مـدرب مـن         • 
 .٢٠١٠عام 

 ٢٤-١٥ختفيض انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية بـني احلوامـل مـن الفئـة العمريـة                   • 
 .٢٠١٠ إىل مخسة يف املائة يف عام ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١١سنة من 

مـن  (ختفيض انتشار فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز بني النساء والرجال املعـوقني         • 
 .٢٠١٠يف عام )  عاما٣٥ً – ١٥الفئة العمرية 

 
 احلكم واملساءلة: ٣اجملموعة  ٣-٢-٢  

يف ميــدان احلكــم واملــساءلة، حتــدد االســتراتيجية الوطنيــة للنمــو وختفيــف حــدة الفقــر    - ٣٧
 : وبعض هذه املقاصد واألهداف. مقاصد وأهدافاً أيضاً

 أن تكون هياكـل ونظـم احلكـم وتطبيـق سـيادة القـانون دميقراطيـة وتـشاركية ومتثيليـة                    • 
 .وتتسم باملساءلة وشاملة

ــداء        •  ــى االعت ــضاء عل ــة والق ــادي وختفــيض معــدل اجلرمي حتــسني األمــن الشخــصي وامل
 .اجلنسي والعنف املرتيل

وقد وضـعت هـذه املبـادرات أساسـاً لـصياغة واسـتعراض الـسياسات والـربامج الكليـة                    - ٣٨
 : املبادرات التاليةونفذت احلكومة أيضاً. والسياسات والربامج األخرى من منظور جنساين
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 تقوية اآللية اجلنسانية للنهوض بالشؤون اجلنسانية واملرأة ٤-٢-٢  
جرى تعزيز الوزارتني املعنيتني بالنهوض بالشؤون اجلنسانية واملرأة يف الرب الـترتاين ويف              - ٣٩

فيـز  زجنبار من خالل التدريب على بنـاء القـدرة وتـوفري املعـدات وإعـادة اهليكلـة املؤسـسية وحت        
 .املوظفني

ــام  - ٤٠ ــرأة     ٢٠٠٢ويف عـ ــؤون املـ ــة وشـ ــات احملليـ ــة اجملتمعـ ــسمية وزارة تنميـ ــدت تـ ، أعيـ
، ليـصبح امسهـا وزارة تنميـة اجملتمعـات احملليـة والـشؤون              ١٩٩٠والطفولة، اليت أنشئت يف عام      

ــسانية      ــها العامــة فيمــا يتعلــق بالــشؤون اجلن . اجلنــسانية وشــؤون الطفــل، وذلــك إلظهــار واليت
 زيــادة تعزيــز الــوزارة بإنــشاء قــسمني يف إدارة التنميــة اجلنــسانية، ومهــا تعمــيم املنظــور وجــرت

وجرت أيـضاً تقويـة اآلليـة اجلنـسانية يف زجنبـار، وهـي وزارة               . اجلنساين يف التنمية وتنمية املرأة    
 .الشباب واملرأة والطفل من خالل بناء قدرات املوظفني

دارات والوكــاالت املــستقلة واألمانــات اإلقليميــة  وجــرى أيــضاً تعزيــز الــوزارات واإل  - ٤١
ونتيجة هلـذه التـدابري، اسـتمر       . والسلطات احمللية بإنشاء مكاتب فيها لتنسيق الشؤون اجلنسانية       

وأصـبح  . تعميم املنظور اجلنساين يف سياسات واستراتيجيات وبرامج هذه املؤسسات والـدوائر  
 يف تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف مجيـع مؤسـسات             من األيسر على الوزارات رصد التقدم احملـرز       

 .ودوائر احلكومة
 

  ٢٠٠٣-١٩٩٧الربنامج الفرعي للنهوض بالشؤون اجلنسانية واملرأة،  ٥-٢-٢  
-١٩٩٧(وضعت احلكومة أيـضاً برناجمـاً فرعيـاً للنـهوض بـاملرأة والـشؤون اجلنـسانية                  - ٤٢

لـى أسـاس ميـادين االهتمـام اهلامـة          يغطي أربعة ميـادين رئيـسية وثالثـة بـرامج دعـم ع            ) ٢٠٠٣
ــيجني   ــهاج عمــل ب ــرأة يف اجلوانــب     . جــداً يف من ــدرة امل ــز ق ــسية هــي تعزي ــادين الرئي وهــذه املي

القانونيــة؛ ومتكــني املــرأة اقتــصادياً والقــضاء علــى الفقــر؛ ووصــول املــرأة إىل املراكــز الــسياسية   
امج الـدعم بالترتيبـات املؤسـسية       وتتعلـق بـر   . ومراكز اختاذ القرار والتعلـيم والتـدريب والعمالـة        

 ١٢وتستند هذه امليادين الرئيـسية األربعـة إىل         . وبناء القدرة وتعميم املنظور اجلنساين والتوعية     
جمال اهتمام هام للغاية يف منهاج عمل بيجني، تتطابق مـع جمـاالت االهتمـام الرئيـسية التفاقيـة                   

 الربنــامج الفرعــي حبيــث يأخــذ يف وقــد صــمم. القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
احلــسبان أيــضاً التحــديات الناشــئة، مثــل فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ووبــاء اإليــدز وعمــل     

 .األطفال واألهداف اإلمنائية لأللفية
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 برنامج الشؤون اجلنسانية والتوعية ٦-٢-٢  
لـــشؤون تعمــل احلكومـــة، بالتعـــاون مـــع الـــشركاء يف التنميـــة، علـــى تنفيـــذ برنـــامج ا  - ٤٣

ويهـــدف الربنـــامج إىل تقويـــة اآلليـــات املؤســـسية واملمارســـات الثقافيـــة . اجلنـــسانية والتوعيـــة
ــني           ــصاف ب ــساواة واإلن ــق امل ــات لتحقي ــساء والفتي ــوق الن ــي حق ــزز وحتم ــيت تع ــة ال االجتماعي

ــسني ــربامج       . اجلنـ ــسياسات والـ ــساين يف الـ ــور اجلنـ ــيم املنظـ ــضاً تعمـ ــامج أيـ ــذا الربنـ ــسَّر هـ وَيـ
ــة يف جمــال التحليــل والتخطــيط     واالســتراتيج ــة اجلنــسانية الوطني ــاء قــدرة اآللي يات، مبــا فيهــا بن
وعـــزز الربنـــامج أيــضاً قـــدرة منظمـــات اجملتمـــع املــدين وقـــادة اجملتمعـــات احملليـــة   . اجلنــسانيني 

ــسان          ــوق اإلن ــرام حق ــدعوة إىل احت ــى ال ــالم عل ــائط اإلع ــانيني ووس ــة والربمل ــادات الديني والقي
 .وحقوق املرأة

 
توصــية اللجنــة املتعلقــة بــاإلجراءات الفوريــة لتعــديل القــوانني العرفيــة والدينيــة    ٣-٢  

 لتتماشى مع أحكام الدستور واالتفاقية
 مــن هــذا التقريــر، امتثــاالً ألحكــام دســتور مجهوريــة ترتانيــا   ٣١كمــا جــاء يف الفقــرة  - ٤٤

دة، مثـل قـانون اإلرث      املتحدة، جيري بذل شـىت اجلهـود السـتعراض القـوانني التمييزيـة املوجـو              
وتقـود عمليـة اسـتعراض    . ، وقـوانني أخـرى تتعلـق حبقـوق الطفـل     ١٩٧١وقانون الـزواج لعـام      

هذه القوانني جلنة إصالح القانون بالتعاون مع وزارة العدل وشؤون الدسـتور واملنظمـات غـري             
ه وقــد جــرى اســتعراض بعــض القــوانني املــذكورة أعــال   . احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين 
 لعــام ٤فعلــى ســبيل املثــال، يعطــي قــانون األراضــي رقــم   . وســنت قــوانني جديــدة بــدالً منــها 

 احلق للمرأة يف حيـازة األراضـي وامتالكهـا      ١٩٩٩ لعام   ٥ وقانون أراضي القرى رقم      ١٩٩٩
 .واستخدامها على قدم املساواة مع الرجل

لتحديــد قيمــة  ١٩٩٩ لعــام ٤، جــرى تعــديل قــانون األراضــي رقــم  ٢٠٠٤يف عــام و - ٤٥
وهذا يعطي احلق للمرأة يف رهن األرض للحـصول         . لألرض والسماح برهنها مبوافقة الزوجني    

وتــوفر ملكيــة األرض أيــضاً محايــة وضــماناً يــضمنان حــق  . ة مــصرفياتعلــى قــروض واعتمــاد
 ٥فـضالً عـن ذلـك، يـنص قـانون أراضـي القـرى رقـم                 . النساء واألطفال يف ممتلكات الزوجيـة     

. لى متثيـل الرجـال والنـساء يف جلنـة توزيـع األراضـي ويف جملـس إدارة األراضـي                    ع ١٩٩٩لعام  
 للنـساء واألطفـال حـق محايـة ممتلكـات           ١٩٩٩ويف زجنبار، يعطي قانون امتالك األراضي لعام        

 قـانون احملـاكم     ٢٠٠٢إضافة إىل ذلك، سنت حكومة ترتانيـا يف عـام           .  واحلفاظ عليها  الزوجية
، الذي ينص علـى أن املـرأة جيـب أن           ٢٠٠٢ لعام   ٢رقم  ) قة باألراضي تسوية املنازعات املتعل  (

وتتــوىل احلكومــة واملنظمــات غــري .  يف املائــة مــن أعــضاء هــذه احملــاكم٤٣تــشكل علــى األقــل 
 الوعي مبسائل ملكية األراضي من خالل احلمـالت يف وسـائط اإلعـالم              رفع مستوى احلكومية  
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ــة   ــة   وعمل. لتثقيــف اجملتمــع بــشأن حقــوق امللكي ــة عملي يــة تغــيري املمارســات واملواقــف التقليدي
وتبــذل احلكومــة واملنظمــات غــري احلكوميــة جهــوداً مدروســة ملعاجلــة شــىت املــسائل    . تدرجييــة

 :والعقبات العالقة كما يلي
قامت مجعيـات اجملتمـع املـدين املعنيـة بقـضايا حقـوق اإلنـسان حبمـالت لزيـادة الـوعي                      • 

آراًء من الناس علـى مـستويات خمتلفـة، مـن القاعـدة إىل              بالقوانني املعمول هبا ومجعت     
وأدجمت اآلراء اليت جرى مجعهـا يف مـشروع قـانون قدمتـه املنظمـات               . الصعيد الوطين 

غري احلكومية إىل احلكومة لـضمان أن تـدرج يف قـانون اإلرث أحكـام تراعـي منظـور                   
 .اجلنسني

كومـة مـن جلنـة إصـالح القـانون          أخذاً لتوصيات اجملتمع املدين يف احلـسبان، تلقـت احل          • 
ــام         ــزواج لع ــانون ال ــاً وق ــا حالي ــول هب ــوانني اإلرث املعم ــديل ق  ١٩٧١مقترحــات لتع

ــانون حــضانة األطفــال  وتنــوي احلكومــة اســتطالع مزيــد مــن اآلراء بــشأن هــذه    . وق
ــذها  ــل تنفي ــشأن     . التعــديالت قب وجيــري إعــداد إجــراءات لعقــد مــشاورات موســعة ب

ــضمان إجــراء   ــرح إدخــال     التعــديالت ل ــيت يقت ــادين ال ــشأن املي ــضة ب ــشات مستفي مناق
 .تعديالت فيها

 
 زيادة عدد النساء يف الربملان والسلطة احملليةب املتعلقةتوصية اللجنة  ٤-٢  

 ٢٠٠٠عملت حكومة ترتانيا، مـن خـالل التعـديالت الدسـتورية الـيت أجرهتـا يف عـام            -٤٦
 :ربملان والسلطات احمللية كما يلي، على زيادة نسبة متثيل املرأة يف ال٢٠٠٤وعام 
 إىل ١٩٩٥ يف املائـة يف عـام   ١٥زادت عدد املقاعد املخصـصة للمـرأة يف الربملـان مـن       • 

 . وذلك كحد أدىن،٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٣٠ و ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٢٠

  يف املائــة يف عــام٢٥زادت عــدد املقاعــد املخصــصة للمــرأة يف الــسلطات احملليــة مــن    • 
 .٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٣٣,٣ إىل ١٩٩٥

ــة    ٢٠٠٤يف عــام  •  ــسلطات احمللي ــسبة التمثيــل الفعلــي للمــرأة يف ال  يف ٣٥,٥، بلغــت ن
 .املائة

 نـسبة عـدد املقاعـد     علـى زيـادة    ،٢٠٠٢ دسـتور زجنبـار، بـصيغته املعدلـة يف عـام             نّص • 
 يف املائـة  ٣٠ىل  إ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام   ٢٠املخصصة للمرأة يف جملـس النـواب مـن          

 . كحد أدىن٢٠٠٢يف عام 
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بالتعاون مع املنظمات غـري احلكوميـة والـشركاء يف التنميـة، نظمـت احلكومـة دورات             • 
ــاخبني   ــة ودورات تثقيــف للن ــة الوطني ــد املرشــحات احملــتمالت   . يف التربي وجــرى تزوي

 ٢٠٠٥مبهارات متكنـهن مـن التنـافس بفعاليـة علـى خمتلـف املراكـز يف انتخابـات عـام                     
ونتيجــة هلــذا التــدريب، تقــدم عــدد أكــرب مــن النــساء للتنــافس علــى املراكــز      . العامــة
فضالً عن ذلك، يوجد تغيري إجيايب يف مواقف النساء والرجـال جتـاه انتخـاب               . القيادية

 .النساء ملراكز قيادية

ويـنص  . يتيح دسـتور مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة للـرئيس ترشـيح عـشرة أعـضاء للربملـان             - ٤٧
علــى أن يتــساوى عــدد النــساء والرجــال الــذين ) ٢٠٠٤عــام (التعــديل الرابــع عــشر للدســتور 

، ال يـزال متثيـل املـرأة        ٢ و   ١مسـان البيانيـان     روكمـا يـبني ال    . يرشحهم الرئيس للمقاعد العـشرة    
وكمـا  . يف اجلمعية الوطنية ويف السلطات احمللية متدنياً، ولـذلك ال يـزال ميثـل حتـدياً للمـستقبل                 

 .، يوجد وضع مماثل يف زجنبار٣ الرسم البياين يبني
 

 ٢٠٠٤ و ١٩٩٧يف الربملان يف عامي  والرجل رأة متثيل امل– ١الرسم البياين 
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 الشركاء يف التنمية واملنظمـات غـري        فضالً عن ذلك، اضطلعت احلكومة، بالتعاون مع       - ٤٨
ــا          ــدان تكنولوجي ــان يف مي ــضاء يف الربمل ــساء األع ــتمكني الن ــدرة ل ــاء الق ــربامج لبن ــة، ب احلكومي

 حتليــل علــىوقُــدم للنــساء األعــضاء يف الربملــان تــدريب خمــصص هلــن . املعلومــات واالتــصاالت
. اهن كأعــضاء يف الربملــانالقــضايا اجلنــسانية واملهــارات األخــرى ذلــك الــصلة املتعلقــة بــأدور   

وأظهـرت  . ومكنت أنشطة التدريب النساء األعضاء يف الربملان من اكتساب املهارات الالزمـة           
 التزام احلكومة بـضمان مـشاركة املـرأة مـشاركة فعالـة يف هيئـات                ٢٠٠٥نتائج انتخابات عام    

ومن بـني املراكـز   . لكاختاذ القرار السياسية العليا، وتوفر اإلرادة السياسية لديها لكي تضمن ذ      
الرئيسية واهلامة اليت تـديرها املـرأة منـصب نائـب رئـيس الربملـان ووزيـر املاليـة ووزيـر الـشؤون                    
اخلارجية والتعاون الدويل ووزير العدل وشؤون الدستور ووزير التعليم والتعلـيم املهـين ووزيـر               

وجـرى تعـيني عـشر      . فولـة اخلدمات العامة ووزيـر تنميـة اجملتمعـات احملليـة وشـؤون املـرأة والط              
 .نساء يف منصب نائب وزير

 
  منصب مستشار ا نسبة النساء والرجال الذين شغلو-٢الرسم البياين 

  ٢٠٠٤عام ) الرب الترتاين(
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 اء والرجال يف جملس النواب  نسبة النس– ٣الرسم البياين 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٧يف زجنبار يف عامي 
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   . ٢٠٠٣حتليل حالة املرأة والطفل يف زجنبار يف عام : حكومة زجنبار: املصدر  
توصية اللجنة بتجرمي العنف ضد املرأة يف مجيع أشـكاله وإنـشاء مالجـئ للنـساء                 ٥-٢  

 اللوايت يتعرضن للعنف 
، سـن الربملـان قـانون    ١٩٩٨ففي عـام  . ابري ملكافحة العنف ضد املرأةاختذت ترتانيا تد   - ٤٩

الــذي يعــاجل، يف مجلــة أمــور، االســتغالل اجلنــسي للمــرأة  ) األحكــام اخلاصــة(اجلــرائم اجلنــسية 
والطفل، واغتصاب احملارم والقـوادة واالجتـار باألشـخاص والقـسوة يف معاملـة األطفـال وبغـاء                  

، مثـل االغتـصاب والتحـرش       ة اجلنـسي  ات أيضاً أشـكال االعتـداء     ويتناول هذا القانون  . األطفال
ومبقتـضى  . اجلنسي واالعتداء غري احملتشم واللـواط، الـيت ُيرتكـب معظمهـا ضـد املـرأة والطفـل                 

ولـضمان تقـدمي    . أحكام هذا القانون، حتظر املمارسـات التقليديـة الـضارة، مثـل ختـان اإلنـاث               
 إقامة العدالة، سنت حكومـة مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة            لعدالة والتأكد من  لمرتكيب هذه اجلرائم    

قوانني إثبات وقوانني إجرائية من شأهنا أن تغرس الثقة يف نفوس ضحايا هذه اجلـرائم ليتقـدموا                 
 .إىل احملكمة ويدلوا بشهاداهتم بصورة غري علنية

وُتصدر أحكام مشددة ضد مـرتكيب جرميـة االغتـصاب، وعلـى وجـه التحديـد عقوبـة              - ٥٠
) األحكـام اخلاصـة  (مـن قـانون اجلـرائم اجلنـسية     ) ١ (١٣١مبوجب أحكام الفـرع     (االغتصاب  
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 ٣٠السجن مدى احلياة مع أو بدون عقوبة بدنية، أو الـسجن ملـدة ال تقـل عـن                   ) ١٩٩٨لعام  
عامــاً مــع عقوبــة بدنيــة، باإلضــافة إىل دفــع غرامــة ودفــع مبلــغ آخــر حتــدده احملكمــة كتعــويض   

وطلبــت اللجنــة . ده اجلرميــة وكتعــويض عــن الــضرر الــذي ســببتهللــشخص الــذي ارتكبــت ضــ
ويعـرف ختـان اإلنـاث بأنـه إزالـة          . أيضاً معلومات مفصلة عن ممارسة ختـان اإلنـاث يف ترتانيـا           

جزء من األعضاء التناسلية اخلارجية لألنثى أو مجيع هذه األعـضاء ألسـباب تتعلـق باملعتقـدات                 
 :رتانيا أشكال ختان اإلناث التاليةوتوجد يف ت. الثقافية أو ألسباب أخرى

 . إزالة البظر جزئياً أو كلياً–إزالة البظر  • 

وهـذا هـو   .  إزالة البظر وجزء مـن الـشفرين الـصغريين أو إزالتـهما كليـاً              –االستئصال   • 
 . يف املائة من حاالت اخلتان٨٠اخلتان األكثر شيوعاً، حيث ينطبق على 

 إزالة البظـر وخياطـة ثلثـي اجلـزء األمـامي مـن الـشفرين                -  املعدلة ياطةاخلاالستئصال و  • 
 .الصغريين

ــة  •  ــصال واخلياط ــة مكــان      -  الكليــةاالستئ ــشفرين الــصغريين، وخياط ــة البظــر وال  إزال
 .الشفرين بعد إزالتهما

 . توسيع املهبل بشقه من األمام إىل أسفل باليد أو بآلة حادة–توسيع املهبل • 

ترتانيا جمموعات إثنية معينة موجـودة يف مثـاين منـاطق مـن بـني               متارس ختان اإلناث يف      - ٥١
ــة ختــان اإلنــاث جتــرى علــى حنــو   .  منطقــة٢٦مــا جمموعــه   يف املائــة مــن ١٨ويقــدر أن عملي
وجيرم القانون هذه العملية وتدينها احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة ومنظمـات               . الترتانيات

ــة وا   ــة واملؤســسات الديني ــهاكاً للجهــاز    اجملتمعــات احمللي ــة بوصــفها انت ــة والدولي جملتمعــات احمللي
وباإلضافة إىل أن ختان اإلناث ممارسة غري مشروعة، توجـد          . اإلجنايب واحلقوق الصحية للمرأة   

 .تدابري أخرى ملكافحتها ترد تفاصيلها يف اجلزء الثالث من هذا التقرير
ف، تــشعر احلكومـة أن تطبيــق  وبالنـسبة إلنـشاء املالجــئ للنـساء اللــوايت يتعرضـن للعنـ      - ٥٢

هــذه التوصــية قــد يــؤدي إىل تفــاقم املــشاكل املتعلقــة باألســرة إن مل تــتم معاجلــة هــذه التوصــية  
بيـد أن  . بعناية وعلى حنو يأخذ يف احلسبان إجراءات املصاحلة املوجـودة علـى مـستوى األسـرة              

 .احلكومة ميكن أن تدعم التدخل لتوفري امللجأ عندما يطلب منها ذلك
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توصية اللجنة بأن تصاغ قوانني اإلرث واخلالفة على حنو يكفـل للمـرأة الريفيـة                ٦-٢  
  وممتلكاتك أراضتل ومتأن ترثحقها يف 

قدمت جلنة استعراض القانون للحكومة تعديالت للقوانني اليت متيز ضـد املـرأة، مبـا يف               - ٥٣
ــرأة       ــع امل ــيت متن ــرف واملمارســات األخــرى ال ــشأن الُع ــك مقترحــات ب ــنذل ــ  أن م رث أراض ت

وتعكف احلكومة حالياً على استعراض هذه التوصيات، وتنوي إعداد ورقة بيـضاء            . وممتلكات
 .الستطالع آراء الشعب قبل تنفيذ عملية االستعراض

 وقـانون أراضـي     ١٩٩٩ لعـام    ٤فضالً عن ذلك، سـنت احلكومة قانون األراضي رقم          - ٥٤
ــم  ــام ٥القـــرى رقـ ــيكون هل١٩٩٩ لعـ ــذين سـ ــة   ، اللـ ــوانني العرفيـ ــأثري علـــى عكـــس القـ ــا تـ مـ

 .واملمارسات اليت متيز ضد املرأة
وال تزال بعض اجملتمعات احمللية متـارس ممارسـات ضـارة بـصحة املـرأة، مثـل اسـتخدام                - ٥٥

ويـنظم  .  حيظـر علـى املـرأة تنـاول أنـواع معينـة مـن الغـذاء                ، ممـا  أعشاب تقليدية والوصم بالعـار    
ــصحي    ــدان ال ــاملون يف املي ــات العمــل      الع ــن خــالل وســائط اإلعــالم وحلق ــدريب م ــرامج ت ب
وتقـدم املـشورة للحوامـل أثنـاء زيـارهتن للمـستوصفات الطبيـة        . للتخفيف من هذه املمارسـات   

 .بشأن أمهية الوجبات املغذية وتأثري استخدام األعشاب غري املصرح هبا على اجلنني واألم
 الــصحي أولويــة للــربامج الــيت تتنــاول  وبالنــسبة لــصحة الفتــاة واملــرأة، أعطــى القطــاع  - ٥٦

وقـد جـرى االضـطالع بقـدر كـبري مـن العمـل يف جمـال إعـادة التأهيـل وبنـاء                   . الصحة اإلجنابية 
بيـد أن هـذه اجلهـود تـشوهها         . مراكز صحية يف املناطق الريفية قريبة من التجمعـات الـسكانية          

 ومــن بـــني هـــذه  .أحيانــاً ممارســـات ضــارة حتـــول دون حــصول املـــرأة علـــى هــذه اخلـــدمات    
املمارسات االعتقاد بالسحر واستخدام الطـب التقليـدي الـذي يـضع قيـوداً علـى تنـاول أنـواع           

والـسبيل  . معينة من الطعام وختان اإلناث واحلمل يف سـن مبكـر نتيجـة للـزواج يف سـن مبكـر               
الوحيد للخـروج مـن هـذه احلالـة هـو اللجـوء إىل بـرامج لتكثيـف وزيـادة الـوعي باملمارسـات                        

 .حية اجليدة بدون تدخل يف العادات االجتماعية والتقاليد اجليدةالص
وبناًء علـى ذلـك، وضـعت ونفـذت احلكومـة، بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة                      - ٥٧

والــشركاء اآلخــرين يف التنميــة، عــدة بــرامج لتوعيــة املــرأة هبــذه املمارســات التقليديــة الــضارة    
ت احلكومـة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة ومنظمـات             وتعاونـ . وتوعيتها حبقوقها بـصورة عامـة     

اجملتمعات احمللية يف تنظيم برامج، مـن خـالل وسـائط اإلعـالم، لتوعيـة املـرأة واجملتمـع بالتغذيـة                     
 .املناسبة والصحيحة
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اللجنة بأن تبـذل احلكومـة جهـوداً نـشطة ملعاجلـة مـشكلة معـدل وفيـات                    توصية ٧-٢  
ــع و    ــات املرتف ــال الرضــع واألمه ــة    األطف ــصحة العاملي ــة ال ــساعدة منظم طلــب م

 ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ووكاالت األمم املتحدة األخرى
ويف . ، ركزت حكومة ترتانيا دائماً على مـوارد البلـد البـشرية           ١٦كما جاء يف الفقرة      - ٥٨

إطار هذه اجلهود تقدم خدمات الرعاية الصحية جماناً للحوامل واألطفال الذين تقـل أعمـارهم               
والسـتكمال هـذه اجلهـود، عملـت احلكومـة أيـضاً، بالتعـاون مـع منظمــة         . عـن مخـس سـنوات   

ــة   ــسيف(األمــم املتحــدة للطفول ــهم     )اليوني ــال ومحايت ــاء األطف ــضمان بق ــرامج ل ــذ ب ــى تنفي ، عل
ومنائهم، و نفذت برناجماً للصحة اإلجنابية بالتعاون مع صندوق األمـم املتحـدة للـسكان، كمـا                 

وجـرى التركيـز يف     . صحة العامليـة بـشأن بـرامج تتعلـق بالـصحة والتغذيـة            تعاونت مع منظمة ال   
 .مجيع هذه الربامج على تنظيم األسرة والتغذية واألمومة املأمونة

فضالً عن ذلك، لتخفيض معدل وفيات الرضع واألمهـات، تنفـذ احلكومـة، بالتعـاون                 - ٥٩
الدوليـة، بـرامج يف ميـادين الـصحة،         مع املنظمات غري احلكومية واملاحنني الثنـائيني والوكـاالت          

، "أ"والنظافــة الــصحية وامليــاه، ومكافحــة املالريــا، ونقــص اليــود، والتطعــيم، وتــوفري فيتــامني    
بيـد أن   . وتدريب القابالت التقليديات، ومكافحة ختان اإلنـاث، والـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة            

 يف ختفــيض معـدالت وفيــات  حـرز اإليــدز أعـاق التقـدم الــذي أُ  / فـريوس نقـص املناعــة البـشرية   
 .الرضع واألمهات

 
طلب اللجنة أن يتضمن التقرير معلومات مفصلة عن واليـة وميزانيـة ومـشاريع               ٨-٢  

 الصندوق اإلمنائي للمرأة
 مبوجـب قـانون     ١٩٩٣أنشئ الصندوق اإلمنائي للمرأة ، وهو صـندوق دائـر، يف عـام               - ٦٠

وتقــدم احلكومــة والــسلطات . ٤٣٩الفــرع ، ١٩٦١وزارة اخلزانــة ومراجعــة احلــسابات لعــام  
 مليـون شـلن تـرتاين سـنوياً، وتـساهم          ٥٠٠حيث تقـدم احلكومـة      . احمللية ميزانية هذا الصندوق   

، أسـهمت  ٢٠٠٥يونيـه  / وحـىت حزيـران  .  يف املائـة مـن جممـوع إيراداهتـا      ٥السلطات احمللية بــ     
 .دوق بليون شلن ترتاين منذ إنشاء هذا الصن٣,٢احلكومة مبا جمموعه 

وقد جرى ختفيض سعر الفائدة على القـروض الـيت يقـدمها الـصندوق اإلمنـائي للمـرأة                   - ٦١
ــة يف عــام  ٢٤مــن  ــة يف عــام  ١٠ إىل ١٩٩٤ يف املائ وأجــري هــذا التخفــيض  . ٢٠٠٠ يف املائ

عمداً ملساعدة املقترضات على سداد القروض يف الوقت احملدد وتشجيع مزيد من النساء علـى               
وقد أنـشئت جلـان قـروض علـى مـستوى اجمللـس ملراقبـة تقـدمي               . وال الصندوق االستفادة من أم  

ويف كل جلنة من جلـان القـروض هـذه، توجـد امرأتـان متـثالن املـستفيدات             . القروض وسدادها 
 .وجيري االحتفاظ بالفائدة املتراكمة من الصندوق ألغراض التدريب والرصد. من الصندوق



CEDAW/C/TZA/6

 

28 07-26482 
 

 للنــساء بأســعار فائــدة ميــسرة ملزاولــة أنــشطة   والغــرض مــن الــصندوق تقــدمي قــروض  - ٦٢
ومـن بـني املـشاريع الـيت        . خـرى األنتاجية  اإلنشطة  األاقتصادية، مبا فيها مزاولة األعمال احلرة و      

مشاريع يف ميادين الزراعة وتربية املاشية، وتربيـة الـدواجن،          : تديرها املستفيدات من الصندوق   
رتليــة ومعاجلــة األغذيــة، وتقــدمي اخلــدمات، مثــل  والتجــارة والتبــادل التجــاري، والــصناعات امل

 حـىت  ١٩٩٥ومنذ أن بدأ الصندوق عملـه يف عـام   . مراكز العناية النهارية وصالونات التجميل 
ومـن خـالل متكـني املـرأة هبـذه          .  جمموعة نـسائية ترتانيـة     ١ ٨٤٨اآلن، استفادت من الصندوق     

خمتلـف املـصارف التجاريـة ومؤسـسات     الطريقة، ازداد عـدد النـساء اللـوايت يقترضـن اآلن مـن             
التمويل األخرى، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، ومن مجعيـات االدخـار واالئتمـان التعاونيـة              

 .ومجعيات االدخار واالئتمان
 

لب اللجنة احلـصول علـى معلومـات عـن حالـة الالجئـات والـربامج املوجـودة           ط ٩-٢  
 اليت تليب احتياجاهتن

مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة يف تلقـي واستـضافة الالجـئني مـن البلـدان                 استمرت حكومـة     - ٦٣
اجملاورة، مثل مجهورية الكونغو الدميقراطية وبورندي ورواندا والصومال، اليت تعـاين مـن عـدم               

، الـذي يـوفر إطـاراً    ١٩٩٨وقد سن الربملان قانون الالجئني لعـام      . استقرار سياسي ونزاع إثين   
ويـنص القـانون علـى تـوفري اخلـدمات واملرافـق األساسـية            .  ومحايتـهم  قانونياً ملـساعدة الالجـئني    

، مــن بــني أمــور أخــرى، احلمايــة القانونيــة مــن  لالجئــاتويــوفر القــانون. لتجمعــات الالجــئني
وبالنــسبة للتعلــيم، تقتــضي أحكــام القــانون أن يــوفر التعلــيم لكــل الجــئ وفقــاً . أعمــال العنــف

وتنفذ الـربامج املخصـصة لتلبيـة احتياجـات         . ١٩٧٨اين لعام   ألحكام قانون التعليم الوطين الترت    
الالجئني، مثل توفري املياه والرعاية الـصحية والتعلـيم، يف منـاطق أو مراكـز معينـة ويف خميمـات                 

ــة       . الالجــئني ــشطة إنتاجي ــشاط يف أن ــشاركون بن ــات، ي ــون، ال ســيما الالجئ ــئ الالجئ ــا فت وم
 وحتـسني حالتـهم االجتماعيـة االقتـصادية، وحالـة           مكنتهم من االسـتقرار يف خميمـات الالجـئني        

 .أطفاهلم
. ولــضمان الــسلم واهلــدوء، اختــذت احلكومــة تــدابري لتقييــد امــتالك الالجــئني للــسالح - ٦٤

وتواصل احلكومة، بالتعاون مع وكاالت األمـم املتحـدة والـشركاء يف التنميـة واملنظمـات غـري                  
 .ب على عمليات حفظ السالم وحل املنازعاتاحلكومية، تقدمي احلماية واملساعدة والتدري

وترتانيــا يف مقدمــة مقــدمي مبــادرات بنــاء الــسالم علــى األجــل الطويــل، الــيت تعــززت   - ٦٥
نــوفمرب / وقــد استــضافت احلكومــة يف تــشرين الثــاين .  املعــين بالــسالم واألمــن ١٣٢٥بــالقرار 
وقــد نظــر . بحريات الكـربى  مـؤمتراً دوليــاً ملعاجلـة حالــة الــصراعات يف بلـدان منطقــة الــ   ٢٠٠٤

املؤمتر يف قضايا السالم وطريقة وضع إطار أمن إقليمي فعال ملنع وإدارة الـصراعات وتـسويتها                
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وسيكون هـذا اإلطـار أيـضاً أداة لتقيـيم          . سلمياً، وأجرى مداوالت بشأن هذه العناصر مجيعها      
هياكـل وقايـة تقليديـة      املبادرات واآلليات دون اإلقليميـة ذات الـصلة بـصورة منتظمـة باعتمـاد               

وقــد ســامهت النــساء مــن . مناســبة، وتقيــيم عناصــر زعزعــة االســتقرار والــصراعات يف املنطقــة
منطقــة الــبحريات الكــربى بفعاليــة يف التــأثري علــى نتــائج املــؤمتر الــواردة يف إعــالن دار الــسالم   

 .بشأن السالم واألمن
نـع ومكافحـة العنـف اجلنـسي واجلنـساين          وترتانيا يف طليعة البلـدان الـيت تتخـذ تـدابري مل            - ٦٦

وتواجه الالجئات واألطفـال الالجئـون عنفـاً جنـسياً يـشبه            . ضد الالجئات واألطفال الالجئني   
وبالتايل، فإن القوانني اليت تطبق علـى       . العنف اجلنسي الذي تواجهه املرأة الترتانية، أو يتعلق به        

إضافة إىل ذلك، تـضطلع ترتانيـا حبملـة لزيـادة     . املواطنات الترتانيات تطبق أيضاً على الالجئات  
التوعية بشأن حقوق اإلنسان وحقوق الطفل واملرأة داخل خميمـات الالجـئني وحوهلـا، وذلـك                

 .لتخفيف العنف اجلنساين والعنف اجلنسي
 

 اجلزء الثالث  
 التدابري اليت اختذت لتنفيذ االتفاقية - ٣  

تناول التـدابري الـيت اختـذت يف ميـادين احلقـوق      سيقدم هذا اجلزء معلومات مفصلة وسي   - ٦٧
القانونية وحقوق اإلنسان والتمكني االقتصادي والتعليم والتدريب والعمالة والصحة وفـريوس           

اإليدز، اليت حددت بوصفها ميـادين هلـا األولويـة يف التنفيـذ أثنـاء الفتـرة              / نقص املناعة البشرية  
 .اجلزء أيضاً تأثري السياسات والربامج اليت نفذتوسيتناول هذا . اليت يغطيها هذا التقرير

 
  احلقوق القانونية وحقوق اإلنسان ١-٣  

اختــذت حكومــة مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة تــدابري عديــدة لــضمان حتقيــق املــساواة بــني    - ٦٨
، صــدقت احلكومــة علــى الربوتوكــول ٢٠٠٤فربايــر / ففــي شــباط. اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة

فـضالً عـن ذلـك، ترمجـت        . قية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة              االختياري التفا 
 .االتفاقية إىل اللغة الوطنية، الكيسواحيلية، ليتسىن ملعظم النساء والرجال االطالع عليها

 مؤشـرات لرصـد االتفاقيـة هبـدف تعزيـز متابعـة التنفيـذ بغيـة                 ٢٠٠٢ووضعت يف عام     - ٦٩
وتـسترشد القطاعـات   . ونيـة وحقـوق اإلنـسان للرجـل واملـرأة     التعجيـل يف إعمـال احلقـوق القان   

ــى أســاس           ــها عل ــد حتليل ــتخدامها بع ــات واس ــع البيان ــة جلم ــاطق مبؤشــرات رصــد االتفاقي واملن
وقــد وزعــت املؤشــرات علــى مجيــع مراكــز تنــسيق الــشؤون اجلنــسانية يف الــوزارات  . جنــساين

ات نظـام رصـد مراعـاة الفـروق بـني      واملناطق، وأدرج بعض هذه املؤشرات أيضاً يف قاعدة بيان   
 .اجلنسني يف أجهزة حاسوب وزارة تنمية اجملتمعات احمللية وشؤون املرأة والطفولة



CEDAW/C/TZA/6

 

30 07-26482 
 

 العنف ضد املرأة ١-١-٣  
ويف هذا الـصدد، وضـعت يف       . وضعت احلكومة عدة تدابري ملكافحة العنف ضد املرأة        - ٧٠

لطفــل ووزعــت علــى اجلهــات  خطــة عمــل وطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة وا ٢٠٠١عــام 
وتركـز علـى    . وتوفر خطة العمل استراتيجيات وأنشطة تنفـذها خمتلـف اجلهـات املعنيـة            . املعنية

امليادين القانونية واالجتماعية االقتصادية والثقافية والسياسية، واخلـدمات والتعلـيم، والتـدريب            
ملـرأة، ُوِضـعت خطـة عمـل     واستناداً إىل خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة العنـف ضـد ا            . والتوعية

، كما سـيجري إيـضاحه       جيري تنفيذها اآلن   وطنية ملكافحة ختان اإلناث وُوِضعت برامج شىت      
 .٧٨ – ٧١يف الفقرات 

لتـوفري مبـادئ   ) ٢٠١٥ - ٢٠٠١(وضعت خطة عمل وطنية ملكافحة ختان اإلناث        و - ٧١
جــرى االضــطالع ويف إطــار تنفيــذ هــذه اخلطــة . توجيهيــة بــشأن القــضاء علــى ختــان اإلنــاث 

ــها  ــدة، مــن بين ــهاج    : بأنــشطة عدي تــدريب معلمــي ومعلمــات املــدارس إلدمــاج املعرفــة يف املن
املدرسي؛ وتوعية اجملتمعات من خالل احلمالت وبرامج وسائط اإلعـالم والنـدوات وحلقـات              

. العمل واألعمال املسرحية والكتب واملنشورات الـيت تتنـاول التـأثريات الـضارة خلتـان اإلنـاث                
وإضـافة إىل   . جرى العمل أيضاً على زيادة الوعي بقوانني مكافحة ختان اإلناث املعمـول هبـا             و

ذلك، نظم عدد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة أنـشطة تدريبيـة وأنـشطة توعيـة بـشأن اجلوانـب               
القانونية وجوانب حقوق اإلنسان املتعلقة خبتـان اإلنـاث، وشـاركت هـذه املنظمـات مـشاركة          

 .ة العمل الوطنية املتعلقة خبتان اإلناثكاملة يف وضع خط
، أصـبح بعـض ممارسـي ختـان اإلنـاث حـساسني             "وقـف ختـان اإلنـاث      "حلملةونتيجة   - ٧٢

للموضوع إىل حد أهنم ختلوا عن أدواهتم الـيت كـانوا يـستخدموهنا خلتـان اإلنـاث وانـضموا إىل                    
دين واملـسنني، الـذين     كمـا أن بعـض الوالـ      . محلة تثقيـف اجملتمـع لوقـف هـذه املمارسـة الـضارة            

 منــددين هبــذه املمارســة  اآلن خيرجــون، يــدافعون عــن ختــان اإلنــاثوقــت قريــبكــانوا حــىت 
فرباير من كل عـام يومـاً وطنيـاً خلتـان اإلنـاث، يـستخدم لتوعيـة                 /  شباط ١وأعلن يوم   . عالنية

 .اجملتمع بأضرار ختان اإلناث
فعلـى  . اث بتيـسريها إنـشاء الـشبكات      وتوفر احلكومة بيئـة مواتيـة ملكافحـة ختـان اإلنـ            - ٧٣

 إنــشاء فــرع ترتانيــا املعــين بالقــضاء علــى ختــان ٢٠٠١ســبيل املثــال، يــسرت احلكومــة يف عــام 
وهلــذا الفــرع أمانــة . اإلنــاث، ويــشكل هــذا الفــرع جــزءاً ال يتجــزأ مــن شــبكة شــرق أفريقيــا، 

أعمالـه وزارة تنميـة   تتكون من خمتلف املعنيني، مبن يف ذلك املنظمـات غـري احلكوميـة، وتنـسق            
 .اجملتمعات احمللية وشؤون املرأة والطفل
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 من احلكومات املوقعة على إعالن اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي               ترتانيا حكومة - ٧٤
، وعلــى تعديلــه بــشأن منــع واستئــصال العنــف ضــد املــرأة )١٩٩٧عــام (بــشأن املــرأة والتنميــة 

ن الــدول األعــضاء يف اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب  واإلعــالن التــزام مــ). ١٩٩٨عــام (والطفــل 
ــة للجنــوب        ــامج عمــل اجلماعــة اإلمنائي ــرأة بقــوة علــى جــدول أعمــال برن األفريقــي بوضــع امل

وعلى أساس اإلعالن والتعديل، استهلت احلكومـة يف عـام   . األفريقي ومبادرات بناء اجملتمعات  
وقـد متـت    . ة، الـيت نوقـشت سـابقاً       إعداد خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأ        ٢٠٠١

ترمجــة إعــالن اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي وتعديلــه إىل اللغــة الكيــسواحيلية لتيــسريمها  
 .لغالبية الترتانيني على مستوى القاعدة

وحتقـق اللجنـة   . ، أنشأت ترتانيا جلنة حقوق اإلنسان واحلكـم الرشـيد    ٢٠٠١ويف عام    - ٧٥
ــة   ــاءات املتعلق ــسان  يف االدع ــوق اإلن ــهاك حق ــة     . بانت ــز مواءم ــى تعزي ــضاً عل ــة أي وتعمــل اللجن

التـــشريعات الوطنيـــة وترصـــد التـــزام الدســـتور مبعـــايري حقـــوق اإلنـــسان املنـــصوص عليهـــا يف  
 يف عـام    أتويف هـذا املـسعى، أظهـرت اللجنـة أمهيـة املـرأة، وأنـش              . معاهدات حقـوق اإلنـسان    

 .ملرأة مكتب خاص معين بالثقافة العامة وحقوق ا٢٠٠٤
وقد أجرت احلكومة واملنظمات غـري احلكوميـة عـدداً مـن الدراسـات املتعلقـة بـالعنف           - ٧٦

وعلــى أســاس االســتنتاجات الــيت خلــصت إليهــا الدراســات، نظمــت محــالت   . ضــد املــسنات
فــضالً عــن ذلــك، اســتخدم اليــوم الــدويل . ملكافحــة قتــل املــسنات لالشــتباه يف أهنــن ســاحرات

. ع بضرورة وقف العنف ضد املـرأة واحتـرام كرامـة اإلنـسان بـصورة عامـة                للمرأة لتوعية اجملتم  
ونتيجة هلذه املبادرات، ازداد عـدد النـساء املـستعدات لإلبـالغ عـن حـاالت عنـف ضـدهن أو                     

 زيادة عدد النساء اللوايت أبلغن عن انتهاك حقوقهن وتعرضـهن           ٢ويبني اجلدول   . ضد أطفاهلن 
  .٢٠٠٣-٢٠٠٠للمضايقة أثناء الفترة 
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 ٢اجلدول 
  ٢٠٠٣ - ٢٠٠٠عدد النساء اللوايت أبلغن عن انتهاك حقوقهن وتعرضهن للمضايقة، 

 
   نوع العنف

 اجملموعقتل املسنات اللواطالضرباملضايقةاالغتصاب السنوات
٤ ٢٣١ ٣٧١ ٢٨ ٣٤٥ ٣٧١ ٣ ١١٦ ٢٠٠٠ 
٤ ٩٨٦ ٤٠٥ ٢٧ ٤٣٢ ٦٧٨ ٣ ٤٤٤ ٢٠٠١ 
٥ ٠٧٩ ٣٨٨ ٣٥ ٦٠٤ ٥٤٨ ٣ ٥٠٤ ٢٠٠٢ 
٤ ٧١٧ ٣٠٨ ٣٠ ٦٩٨ ٥٩٢ ٣ ٠٨٩ ٢٠٠٣ 
١٩ ٠١٣ ١ ٤٧٢ ١٢٠ ٢ ٠٧٩ ٢ ١٣١٨٩ ١٥٣ اجملموع  
 . ٢٠٠٣ التقرير السنوي لعام –شرطة ترتانيا : املصدر

 
ــادة وعــي جلــان         - ٧٧ ــرامج لزي ــة، ب ــاون مــع املنظمــات غــري احلكومي ــة، بالتع ــدير احلكوم ت

 .ن حقوق املرأة والطفلاملدارس وحماكم أحياء املدن وأطفال املدارس بشأ
وجـرت مراجعـة منــاهج مؤسـسات تــدريب الـشرطة وقــضاة الـصلح إلدراج مواضــيع       - ٧٨

 وقاضـيات  فضالً عن ذلـك، شـكلت القاضـيات   . تتعلق مبعاجلة قضايا العنف ضد املرأة والطفل   
 مجعيــة القاضــيات الترتانيــات، الــيت هتــدف، مــن بــني أمــور أخــرى، إىل  ٢٠٠٠ يف عــام الــصلح
وهــذا مكنــهن مــن تقــدمي .  علــى دورهــن يف اجملتمــع وحتديــد القــوانني الــيت تقيــد املــرأة التأكيــد
وقـــدمت احلكومـــة .  وإصـــدار أحكـــام تراعـــي املنظـــور اجلنـــساين  حمتملـــةتعـــديالتبتوصـــية 

ــف العنــف وتــشجيع دعــم           ــور تــدريباً شــبه قــانوين لتخفي ــات غــري احلكوميــة للجمه واملنظم
. ل املـرأة والطفــل ومعاجلـة القــضايا علـى مــستوى القاعــدة   اجملتمعـات احملليــة يف ختفيـف اســتغال  

ولوحظ أيضاً وجود زيادة كبرية يف عـدد النـساء اللـوايت احتـرفن العمـل يف مهنـة القـانون، ممـا               
 .حيسن من وصول املرأة إىل اخلدمات القانونية

عزيـز  وقد اختذت حكومة ترتانيـا، بالتعـاون مـع خمتلـف اجلهـات املعنيـة، عـدة تـدابري لت                    - ٧٩
حمو األمية القانونية بني النـساء وتعريـف النـساء حبقـوقهن مـن خـالل وسـائط اإلعـالم وبـرامج                      

وجرى توزيع معلومات قانونية باللغـة الكيـسواحيلية علـى هيئـة كتيبـات ومنـشورات                . التوعية
وأسفر هذا عن تكوين موقف إجيايب لـدى القـائمني علـى تنفيـذ              . وملصقات ونشرات وأوراق  

اه احلقــوق القانونيــة للمــرأة وزيــادة ثقــة املــرأة الترتانيــة يف الــسعي للحــصول علــى     القــانون جتــ
 .حقوقها
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 التمكني االقتصادي ٢-٣  
 سياسة وطنية لتقدمي القروض الـصغرية تـوفر مبـادئ    ٢٠٠٠اعتمدت احلكومة يف عام     - ٨٠

وتقـضي  . يـة توجيهية لتحقيق املـساواة واإلنـصاف بـني اجلنـسني يف الوصـول إىل اخلـدمات املال                
هذه السياسة ببذل جهود خاصة إلدخال آليات من شأهنا أن جتعـل وصـول املـرأة والرجـل إىل          

وتـوفر هـذه الـسياسة أيـضاً مرونـة يف تنظـيم مؤسـسات تقـدمي القـروض                . اخلدمات املالية ممكناً  
 ميتقـد ل  ُتنـشأ  الـيت وتلـك الصغرية، مبا فيها املؤسسات اليت تنشأ خصيصاً لتقدمي التمويل للنـساء   

وأدت سياسـة تقـدمي القـروض الـصغرية إىل تنقـيح أو             . التمويل للنساء والرجال على حد سواء     
وضع سياسات أخرى حتدد حاالت التدخل اليت من شـأهنا أن تـشجع منظمـي األعمـال احلـرة               

 . املشاركة يف األنشطة االقتصاديةعلىمن السكان األصليني والنساء والشباب واملعوقني 
ــشكل       ويف هــذا - ٨١ ــة أخــرى، ب ــع جهــات معني ــاون م ــة، بالتع ــصدد، شــجعت احلكوم  ال

ملحوظ تكوين جمموعات نسائية منتجـة، مثـل رابطـات االدخـار واالئتمـان التعاونيـة الرمسيـة،                  
 يف املائـة مـن      ٦٠وأكثـر مـن     . ورابطات االدخار واالئتمان، وهـي منظمـات أهليـة غـري رمسيـة            

ــشأة جمموعــات   ــسائية املن ــةهــذه اجملموعــات الن ــوايت   .  ريفي ــساء الريفيــات الل ــزداد أعــداد الن وت
. يصبحن أعضاًء يف رابطات االدخار واالئتمان غري الرمسية اليت تـوفر خـدمات ائتمـان حمـدودة            

 إىل روابــط ادخــار وائتمــان لرفــع مــستواهاوجيــري تــشجيع النــساء علــى تعزيــز هــذه الــروابط  
 ادخــار وائتمــان تعاونيــة نتــائج وأظهــر تــشجيع النــساء علــى تــشكيل روابــط. تعاونيــة مــسجلة

)  يف املائـة   ١٧( امـرأة    ٢٦ ٦٦٧إجيابية، حيث ازداد عدد النساء األعضاء يف هذه الروابط مـن            
ــة٢٠ (٣٢ ٧٢٨ إىل ٢٠٠٢يف عــام  ــة٣٤ (٨٤ ٦٧١، إىل ٢٠٠٣يف عــام )  يف املائ )  يف املائ
 .٢٠٠٥يف عام )  يف املائة٣٤ (٨٥ ٩٤٩ إىل ٢٠٠٤يف عام 

ومة، بالتعاون مع املنظمات غري احلكوميـة، النـساء علـى مهـارات تنظـيم               دربت احلك و - ٨٢
ــة   ــة واملهــارات القيادي ــساعدة إىل  . األعمــال التجاري ــدمت امل ــرأة مــن منظِّمــات  ١ ٢٨٣وقُ  ام

-١٩٩٦األعمـــال احلـــرة للمـــشاركة يف معـــرض التجـــارة الـــدويل يف دار الـــسالم يف الفتـــرة   
ــوايت تلقــني املــ   . ٢٠٠٤ ــساء الل ــستوفية    وحــصلت الن ــأن منتجــاهتن م ــى شــهادات ب ساعدة عل

للمعايري، وشاركن يف معـارض جتاريـة دوليـة وحمليـة، متكَّـن مـن خالهلـا مـن تـسويق منتجـاهتن                       
وأســهم تبــادل . تعلم بعــضهن مــن بعــض الــو ب خــربة يف التــسويق وتطــوير املنتجــات اواكتــس

عنـصر مهـم يف معاجلـة حتـديات         اخلربات أثناء املعارض التجارية يف بناء الثقة بني النساء، وهذا           
وسـجلت أفـضل املمارسـات يف جمـاالت زيـادة املبيعـات             . املنافسة يف التجارة وحتديات العوملـة     

ــة احتياجــات األســرة    ــشبكات  . وتوليــد الــدخل والقــدرة علــى تلبي ويــسَّر إنــشاء الــصالت وال
 .الوصول إىل منافذ أسواق أوسع
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 عضاء يف رابطات االدخار نسبة النساء والرجال األ: ٤الرسم البياين 

  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢واالئتمان التعاونية، 
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 . ٢٠٠٤وزارة التعاونيات والتسويق، عام : املصدر   

 
ــرأة         - ٨٣ ــة امل ــادرة ميزاني ــة، مب ــري احلكومي ــات غ ــع املنظم ــاون م ــة، بالتع ــذت احلكوم . ونف

لقـدرة لـدى مـسؤالت      وتنطوي هذه املبادرة على تطوير أدوات للمرأة إلعـداد امليزانيـة وبنـاء ا             
ونتيجــة لــذلك، أصــبح إعــداد املــرأة للميزانيــة مــسألة مؤســسية يف  . امليزانيــة يف وزارات منتقــاة

وزودت مجيـع الـوزارات والـسلطات       .  التخطـيط واخلصخـصة    –وزارة املالية ومكتب الرئيس     
جيهيـة وقـوائم   اإلقليمية واحمللية، اليت تشجع إعداد ميزانيات تراعي املنظور اجلنساين، مببادئ تو      

وفُوضــت الــوزارات ومؤســسات . تفقــد تتعلــق بتعمــيم املنظــور اجلنــساين يف إعــداد امليزانيــات 
ــها علــى أســاس جنــساين الختــاذ       أخــرى صــالحية مجــع البيانــات وحتليلــها وتقــدميها بعــد حتليل

 .قرارات السياسة العامة واالستخدامات األخرى
 ولتحقيـق أقـصى قـدر مـن الكفـاءة، أنـشأت             .وتنفذ احلكومة أيضاً برامج تنمية ريفيـة       -٨٤

 صندوق العمل االجتماعي الترتاين لضمان أن تتلقى مبـادرات التنميـة            ٢٠٠٠احلكومة يف عام    
. املوجهة يف خمتلف مناطق البلد الدعم يف الوقت املناسـب وعلـى حنـو يتـسم بفعاليـة التكـاليف                   

ويف مجيـع األنـشطة الـيت متـول         . نـشطة وتشارك اجملتمعات احمللية يف إعداد وتنفيـذ املـشاريع واأل         
من صندوق العمل االجتماعي الترتاين متثل املرأة والرجـل يف جلـان اإلدارة يف اجملتمعـات احملليـة                  
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.  يف املائــة لكــل منــهما، وتــشارك املــرأة مــشاركة كاملــة يف حتديــد وتنفيــذ املــشاريع٥٠بنــسبة 
لـبىن األساسـية، ممـا أسـهم إىل حـد كـبري يف              وتتعلق املشاريع املنفذة بالتعليم والـصحة وامليـاه وا        

ختفيف عبء العمل الثقيل امللقـى علـى كاهـل املـرأة، متيحـاً هلـا الوقـت للمـشاركة بفعاليـة يف                       
 .أنشطة تنمية اجملتمع احمللي

 
 التعليم والتدريب واالستخدام ٣-٣  
 التعليم ١-٣-٣  

ن نظام التعليم اجليد هـو النظـام         بأ ١٩٩٥تسلم سياسة التعليم والتدريب الترتانية لعام        -٨٥
ولتحقيـق ذلـك، هتـدف هـذه الـسياسة، مـن بـني أمـور                . الفعال من النـاحيتني الكميـة والنوعيـة       

أخرى، إىل تعزيز وصول مجيع املواطنني بغـض النظـر عـن نـوع جنـسهم إىل التعلـيم علـى حنـو                       
سني تعلــيم منــصف؛ وتــشجيع التوزيــع املنــصف للمؤســسات واملــوارد التعليميــة وتوســيع وحتــ   

ومتلي هذه السياسة استعراض املنهاج للتخلص من الصور النمطيـة للمـرأة يف الكتـب               . الفتيات
املقــررة ويف املمارســات يف غرفــة الــصف؛ وزيــادة وتــشجيع مــشاركة الفتيــات وحتــصيلهن         

 :وانطالقاً من هذه السياسة، وضعت الربامج التالية. األكادميي
ــن   - ٨٦ ــداًء م ــرة الابت ــى صــعيد     ٢٠٠٥-٢٠٠٠فت ــيم عل ــة هنجــاً يف التعل ــذت احلكوم ، نف

القطــاع بأســره، وذلــك مــن خــالل برنــامج تطــوير قطــاع التعلــيم، يف حماولــة لتعزيــز املــساواة    
ويتكون برنامج تطوير قطـاع التعلـيم مـن         . واإلنصاف يف تقدمي التعليم على صعيد البلد بأسره       

ــيم      ــذي يــضم التعل ــيم األساســي ال ــة عناصــر، هــي التعل ــة،  ثالث ــة والثانوي يف املــرحلتني االبتدائي
 .والتعليم املهين وتعليم اِحلَرف، والتعليم العايل والتدريب

، وضــعت وأصــدرت وزارة التعلــيم والثقافــة مقــرراً ملــدارس مــا قبــل  ٢٠٠٣ويف عــام  - ٨٧
ويـدرب مدرسـو مـدارس مـا قبـل املرحلـة       . املرحلة االبتدائيـة لكـي يـستعمل يف مجيـع املـدارس           

وطلــب إىل مجيــع املــدارس  . يــة ملــدة ســتة أشــهر يف كليــات لتــدريب املعلمــني يف البلــد  االبتدائ
االبتدائيــة بنــاء صــفوف ملرحلــة مــا قبــل املرحلــة االبتدائيــة وقبــول الطــالب مــن كــال اجلنــسني    
واالحتفاظ ببيانات موزعة حبسب نوع اجلنس لكي ُتدخل يف نظام معلومـات إدارة التعلـيم يف         

، كان عدد الطالب امللتحقني مبدارس مـا قبـل املرحلـة            ٢٠٠٤ويف عام   . قافةوزارة التعليم والث  
 ٥١ طالباً وطالبـة، وكانـت نـسبة األوالد إىل البنـات             ٥٤٧ ٥٤٣االبتدائية احلكومية واخلاصة    

 .٤٩إىل 
، عملــت احلكومــة والــشركاء يف التنميــة علــى تنفيــذ خطــة تطــوير   ٢٠٠١منــذ عــام و - ٨٨

خطة تطوير التعليم االبتدائي، يف إطار برنـامج تطـوير قطـاع التعلـيم،              وأدت  . التعليم االبتدائي 
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وأدى . إىل زيادة ملحوظـة يف التحـاق األوالد والفتيـات الـذين هـم يف سـن الدراسـة باملـدارس                    
تنفيــذ اللــوائح والقواعــد التنظيميــة املتعلقــة بااللتحــاق باملــدارس والبقــاء فيهــا إىل تيــسري بقــاء     

فــضالً عــن ذلــك، ازدادت إمكانيــة االلتحــاق باملــدارس والبقــاء . ملــدارسالفتيــات واألوالد يف ا
، بلــغ ٢٠٠٢ويف عــام . فيهــا نتيجــة إللغــاء تكــاليف التعلــيم املباشــرة، مثــل الرســوم املدرســية   

ــا٥ً ٩٨١ ٣٣٨جممــوع عــدد الطــالب يف املــدارس االبتدائيــة     ٣٢٠، مــن بينــهم  وطالبــة طالب
 ٠٦٣ إىل ٢٠٠٤زداد عدد هـؤالء الطـالب يف عـام    وا.  طالباً ٣ ٠٥٢ ٠١٨ طالبة و    ٢ ٩٢٩
ــهم     ٧ ٠٨٣ ــن بين ــة، م ــاً وطالب ــة و ٣ ٤٥٦ ٨٢٢ طالب ــا٣ً ٦٢٦ ٢٤١ طالب ــرت .  طالب ووف

. حـاً فرديـة وبـىن حتتيـة حمـسنة للمـدارس، وبنـت مزيـداً مـن غـرف الـصفوف                   ِمَناحلكومة أيـضاً    
 ٢٠٠٢يميـاً يف عـام       مـسـاقاً تعل   ١٥٠ ٦٧٥ مــدرسة فيهـا      ١٢ ٢٨٦وازداد عدد املدارس من     

 .٢٠٠٤ مساقاً دراسياً يف عام ١٩٠ ٠٥٩ مـدرسة فيها ١٢ ٦٨٩إىل 
  

  ٢٠٠٤-١٩٩٨لفتيات واألوالد باملدارس االبتدائية، االنسبة الصافية اللتحاق : ٥الرسم البياين 
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   ).٢٠٠٤عام (وزارة التعليم والثقافة، إحصاءات التعليم األساسية : املصدر
مج تطـوير قطـاع التعلـيم ككـل إىل ختفـيض التبـاين بـني اجلنـسني يف أعـداد                     وأدى برنا  - ٨٩

 يف املائـة بالنـسبة للفتيـات و    ٤٨ففي حني كانت نـسبة االلتحـاق    . امللتحقني بالتعليم االبتدائي  
ــة بالنــسبة لــألوالد يف عــام  ٥٢ ــة بالنــسبة للفتيــات و  ٤٩,١، أصــبحت ٢٠٠٣ يف املائ  يف املائ

، كــان جممــوع ٢٠٠٣يونيــه / يف حزيــرانو. ٢٠٠٤ لــألوالد يف عــام  يف املائــة بالنــسبة٥٠,٩
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ــاً وطالبـــة، منـــهم ١ ٤٧٥ ٨٨٩الطـــالب امللـــتحقني باملـــدارس  أي  (طالبـــة ٧١٥ ٦٨٥ طالبـ
ــة٤٨,٤٩ ــن     ).  يف املائ ــدارس م ــصافة لاللتحــاق بامل ــسبة ال ــسبة  ٥٧وازدادت الن ــة بالن  يف املائ

 يف املائـة بالنـسبة للفتيـات و    ٨٩,٤ إىل   ١٩٩٨م   يف املائة بالنسبة لألوالد يف عا      ٥٦للفتيات و   
وازدادت النــسبة اإلمجاليــة لاللتحــاق باملــدارس . ٢٠٠٤ يف املائــة بالنــسبة لــألوالد يف عــام ٩٠

 إىل ١٩٩٨ يف املائـــة بالنـــسبة لـــألوالد يف عـــام ٧٧ يف املائـــة بالنـــسبة للفتيـــات و ٧٥,٨مـــن 
أنظـر   (٢٠٠٤ائـة بالنـسبة لـألوالد يف عـام           يف امل  ١٠٨,٦ يف املائة بالنسبة للفتيـات و        ١٠٢,١

، كانـت نـسبة التحـاق البنـات باملـدارس           ٢٠٠٠ويف عـام    ). ٦ والرسم البيـاين     ٥الرسم البياين   
 . يف املائة٨٦,٩االبتدائية يف زجنبار 

   
  ٢٠٠٤-١٩٩٨لفتيات واألوالد باملدارس االبتدائية، االلتحاق النسبة اإلمجالية : ٦سم البياين الر
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   ).٢٠٠٤(وزارة التعليم والثقافة، إحصاءات التعليم األساسية : صدرامل
 كمـشروع جتـرييب،     ١٩٩٩أدخـل التعلـيم األساسـي التكميلـي يف ترتانيـا يف عـام               وقد   - ٩٠

 هذيـ نفجيـري ت وقـد أدمـج الربنـامج يف برنـامج تطـوير التعلـيم االبتـدائي و       . يف حماولة حملـو األميـة    
اح لألطفــال الــذين هــم يف سـن الدراســة ومل يلتحقــوا باملــدارس  وُتتـ . علـى صــعيد البلــد بأســره 

واألطفال املتسربني من املدارس فرصة ليحصلوا على التعليم االبتـدائي يف ثـالث سـنوات بـدالً                 
ــالتعليم الثــانوي    . مــن ســبع ســنوات  وميكــن للطــالب الــذين يكــون أداؤهــم جيــداً االلتحــاق ب
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فرصـــة الـــتعلم البديلـــة للمتـــسربني مـــن "سمى ويوجـــد برنـــامج مماثـــل يف زجنبـــار، يـــ. الرمســـي
 ".املدارس

، فـإن بعـض     ١٩٧٨ومع أن التعلـيم االبتـدائي إلزامـي كمـا يـنص قـانون التعلـيم لعـام                    - ٩١
الفتيات واألوالد يتسربون من املدارس قبـل إكمـال التعلـيم االبتـدائي نتيجـة ألسـباب عديـدة،                   

 أداء األعمـال املرتليـة واألعمـال التجاريـة          منها التقاعس واحلمل والـزواج املبكـر واملـساعدة يف         
 ٣ ٠٨٠، بلغ عدد الفتيـات املتـسربات مـن املـدارس بـسبب احلمـل                ١٩٩٨ويف عام   . الصغرية

فـضالً عـن ذلـك، فـإن        .  فتاة ٢ ٥٥٠ بلغ عدد املتسربات لنفس السبب       ٢٠٠٤فتاة، ويف عام    
 ١٩٩٩فتـاة يف عـام       ٦ ٤٧٢جمموع عدد املتسربات من املدارس ألسباب عديدة تنـاقص مـن            

ويعــزى التنــاقص يف عــدد املتــسربات مــن املــدارس إىل حــد . ٢٠٠٤ فتــاة يف عــام ٥ ٨٣٠إىل 
 .كبري إىل استراتيجيات إبقاء الطالب يف املدارس اليت اعتمدهتا خطة تطوير التعليم االبتدائي

   
 ة الثانويدارسعدد الفتيات واألوالد امللتحقني بامل: ٧الرسم البياين 

 )٤-١النموذج (، "صفر"ملستوى على ا
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   .٢٠٠٤وزارة التعليم والثقافة، إجصاءات التعليم األساسية لعام : املصدر
. ، شــرعت احلكومــة يف تنفيــذ خطــة تطــوير التعلــيم الثــانوي٢٠٠٥واعتبــاراً مــن عــام  - ٩٢

امج ولتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يف احلــصول علــى التعلــيم الثــانوي، اســتهلت احلكومــة برنــ 
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تعليم الفتيات املعتمد على اجملتمعـات احملليـة، يف إطـار برنـامج تطـوير قطـاع التعلـيم، لتـشجيع                     
ونتيجـة  . اجلمهور واملستثمرين من القطاع اخلاص على بناء مساكن للفتيات ومـدارس داخليـة            
 ٩٩ ٤٠٢هلذا اجلهـد، مـن بـني عوامـل أخـرى، ازداد عـدد الفتيـات امللتحقـات باملـدارس مـن             

 ولـــد يف عـــام ٢١٢ ٤٠٠ فتـــاة و ١٨٩ ١٩٨ إىل ١٩٩٨ ولـــداً يف عـــام ١٠٩ ٣٣٦ فتـــاة و
 ٦ ٠٧٢مـن   " ألـف "وازداد عدد الفتيات امللتحقات بـالتعليم الثـانوي علـى املـستوى             . ٢٠٠٤

 والرسـم البيـاين     ٧أنظـر الرسـم البيـاين        (٢٠٠٤ فتاة يف عام     ١٠ ٧٦٥ إىل   ١٩٩٨فتاة يف عام    
٨.( 

ــع   و - ٩٣ ــوفري توزي ــة    يف معــرض ت ــة، زادت احلكوم ــوارد التعليمي ــصف للمؤســسات وامل من
 مدرسـة  ١ ٢٩١ إىل ١٩٩٨ مدرسـة يف عـام   ٧٨١والقطاع اخلاص عدد املدارس الثانوية مـن   

ــام  ــام  . ٢٠٠٤يف ع ــي ع ــت توجــد  ٢٠٠٤فف ــة و   ٨٢٨، كان ــة حكومي ــة ثانوي  ٤٦٣ مدرس
 .مدرسة ثانوية خاصة

   
 ني باملدارس الثانوية عدد الفتيات واألوالد امللتحق٨الرسم البياين 

 )٦-٥النموذج (، "ألف"على املستوى 
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   .٢٠٠٤ وزارة التعليم والثقافة، إحصاءات التعليم األساسي لعام :املصدر
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 ولتعزيـــز حـــصول الفقـــراء علـــى التعلـــيم، أنـــشئت صـــناديق ائتمـــان للتعلـــيم يف خمتلـــف -٩٤
داً يف االمتحانـات، ولكنـهم ال   املقاطعات ملساعدة الفتيـات واألوالد الـذين يكـون أداؤهـم جيـ           

وقد أنشئ يف وزارة التعليم والثقافة صندوق خـاص         . يستطيعون حتمل تكاليف التعليم الثانوي    
، ٢٠٠٢ - ١٩٩٨وأثنـاء الفتـرة    . للفتيات يعرف باسـم برنـامج دعـم التعلـيم الثـانوي للبنـات             

يم الثـانوي للبنـات يف      واآلن، أدمج برنامج دعم التعل    .  فتاة ٢ ٩٨٠استفادت من هذا الربنامج     
 .ميزانية الوزارة من أجل استدامته

 
 عدد الطالب امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل،: ٩الرسم البياين 
  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ – ٢٠٠٠/٢٠٠١  الدراسيةاألعوام

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2000/01 2001/02 2002/03 2004/05

Years

N
um

be
rs

Men
Women

 

 ، إحصاءات أساسية تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والتعليم )٢٠٠٤عام (مجهورية ترتانيا املتحدة  :املصدر 
   .٢٠٠٤/٢٠٠٥ – ٢٠٠٠/٢٠٠١العايل، األعوام   

وقــد . وأنــشئ برنــامج البعــد اجلنــساين لتعزيــز حــصول الفتيــات علــى التعلــيم اجلــامعي  - ٩٥
ــة بغــرض حتــسني      ١٩٩٧اســتهل يف عــام   ــدء الدراســة اجلامعي ــل ب ــوم قب ــامج لطالبــات العل  برن

اقات الدراســية العلميــة مــؤهالت الطالبــات اللــوايت يتقــدمن بطلبــات لاللتحــاق مبختلــف املــس  
. وذلــك بتــوفري صــفوف تقويــة هلــن لتحــسني أدائهــن وبقــائهن يف كليــات العلــوم والرياضــيات 

، التحقـت  ٢٠٠٥ حـىت عـام   ١٩٩٧ومنذ عام . ويقدم تدريب التقوية قبل بدء السنة الدراسية   
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ح ، اســتهل برنــامج مــن٢٠٠١ويف عــام .  طالبــة٥٦٣بــالتعليم اجلــامعي يف إطــار هــذا الربنــامج 
ومتـول احلكومـة   . للجامعيات هبدف زيادة الطالبات امللتحقات بالتعليم على املـستوى اجلـامعي    

، التحق بالدراسة اجلامعيـة مـا   ٢٠٠٥ - ٢٠٠١ ويف الفترة . والشركاء يف التنمية هذا الربنامج    
ــ٢٩١جمموعــه  ــات      . ة طالب ــامج، مــن بــني أشــياء أخــرى، ازداد عــدد الطالب ونتيجــة هلــذا الربن
يف العـام الدراسـي   )  يف املائة٢٣,٧أي ( طالبة ٥ ٢١٣ات مبؤسسات التعليم العايل من      امللتحق
يف العــــــــــام الدراســــــــــي )  يف املائــــــــــة٣٢,٧أي ( طالبــــــــــة ١٥ ٧٨٢ إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١
 نــسبة الطالبــات يف اجلامعــات احلكوميــة ٢٠٠٣ويف زجنبــار، كانــت يف عــام . ٢٠٠٤/٢٠٠٥

 ٩ويـبني الرسـم البيـاين    .  يف املائـة ٤٩معـات اخلاصـة    يف املائة، بينما بلغت نـسبتهن يف اجلا     ٣٤
زيادة عدد الطالب، اإلناث والذكور، امللتحقني مبؤسسات التعلـيم العـايل بـني العـام الدراسـي                 

  .٢٠٠٤/٢٠٠٥ والعام الدراسي ٢٠٠٠/٢٠٠١
، أنــشأت احلكومــة صــندوق قــروض لتمويــل التعلــيم العــايل   ٢٠٠٥اعتبــاراً مــن عــام   - ٩٦

ملــوارد الــضرورية لطــالب التعلــيم العــايل الــذين ال ميلكــون بدونــه الوســائل الــيت  هبــدف تــوفري ا
 .متكنهم من مواصلة الدراسات العليا

 
 التدريب ٢-٣-٣  

فعلـى سـبيل    . متكن سياسـة التـدريب املهـين مـن وضـع الـربامج الالزمـة لـسوق العمـل                   - ٩٧
 علـى ِحـَرف متكنـهم مـن اكتـساب           املثال، تدرب كلية تطوير اِحلَرف أفراداً مـن اجملتمـع احمللـي           

وبعض الـربامج املخصـصة للمـرأة تـوفر للمـرأة مهـارات حمـسنة متكنـها                 . مهارات مدرة للدخل  
من تعزيز أدائها، وحتسن أيـضاً وضـعها يف اجملتمـع وتـضيف قيمـة إىل الوظيفـة الـيت تـشغلها يف                        

 قليـل مـن النـساء إىل        وقد انضم عدد  . املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم والقطاع غري الرمسي      
التدريب املهين، الذي يوفر مهـارات للعمـل يف أعمـال الـسباكة وتـصليح الـسيارات واملعـدات                

وإدراكاً ألمهية حتسني مشاركة الفتيـات يف التـدريب املهـين، وضـعت سـلطة التـدريب               . والبناء
ذلك، بلـغ يف    ونتيجـة لـ   . املهين استراتيجية لـتمكني الفتيـات والنـساء مـن تعلـم خمتلـف اِحلـَرف               

 عــدد امللــتحقني بــدورات تدريبيــة طويلــة وقــصرية يف هــذه       ٢٠٠٤/٢٠٠٥العــام الدراســي  
 ). يف املائة٣٦أي بنسبة ( امرأة ٥٢ ٥٥٠ شخصاً، من بينهم ١٤٥ ٩٥٩املؤسسات 

فضالً عن ذلك، مل يلتحق مبؤسـسات التـدريب الـتقين سـوى عـدد قليـل مـن الفتيـات                      - ٩٨
ال يوجـد سـوى عـدد قليـل مـن املـدارس الثانويـة التقنيـة الـيت تقبـل            ألسباب شىت، من بينها أنه      

الفتيات؛ وأداء الفتيات الضعيف يف موضوعي الرياضيات والعلـوم، ومهـا موضـوعان أساسـيان            
ــة  ــة والتكنولوجي ــة الــيت هتــدف إىل   . لاللتحــاق باملؤســسات التقني ولكــن، نتيجــة لــربامج التوعي

 الـتقين، فـإن عـدد الفتيـات اللـوايت يلـتحقن مبؤسـسات               تشجيع الفتيات على االلتحاق بـالتعليم     
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 يف املائـة مـن   ٧,٧ طالبة أي ١٦٨فعلى سبيل املثال، كانت توجد  . التعليم التقين يزداد باطراد   
ــتقين يف العــام الدراســي   ) جممــوع الطــالب  ، وازداد ٢٠٠٠/٢٠٠١يف مؤســسات التــدريب ال

ــدد إىل  ــة  ٣٤٧العــ ــو  ١٥,٥أي ( طالبــ ــن جممــ ــة مــ ــالب يف املائــ ــي  ) ع الطــ ــام الدراســ للعــ
 الزيـــادة الطفيفـــة يف عـــدد الطالبـــات امللتحقـــات  ١٠ويـــبني الرســـم البيـــاين . ٢٠٠٤/٢٠٠٥

 .مبؤسسات التدريب التقين
 

  التعليم التقين،ؤسساتعدد الطالب امللتحقني مب: ١٠الرسم البياين 
  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ – ٢٠٠٠/٢٠٠١األعوام الدراسية 
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 ، إحصاءات أساسية تتعلق بالعلوم والتكنولوجية)٢٠٠٤عام (املتحدة مجهورية ترتانيا  :املصدر 
   . ٢٠٠٤/٢٠٠٥ - ٢٠٠٠/٢٠٠١والتعليم العايل، األعوام الدراسية    

 صندوق تدريب املرأة الترتانية ٣-٣-٣  
بدعم مايل مـن حكومـة كنـدا، نفـذت احلكومـة املرحلـة الثانيـة مـن صـندوق تـدريب                       - ٩٩

وكــان هــدف هــذا الــصندوق حتــسني مهــارات املــرأة   . ٢٠٠٣-١٩٩٨تــرة املــرأة الترتانيــة للف
 امـرأة علـى     ٤٦٢ودرب هـذا الـصندوق      . التقنية واإلدارية وزيـادة عـدد املـدربات واملـؤهالت         

 امــرأة تــدريباً يف ٢٧٢وتلقــت . مــستويات خمتلفــة، يف بــرامج تدريبيــة طويلــة وقــصرية األجــل  
ــرامج أعــدت خصيــصاً لكــل جمموعــة   ــة املهــارات  .جمموعــات يف ب ــدورات التدريبي  وغطــت ال
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اإلدارية والتنظيمية، والتوجيه الوظيفي وتقدمي املشورة، والتخطيط والقانون والعلـوم، مـن بـني              
 امــرأة يف دورات للتوعيــة بــالفرق بــني اجلنــسني ومهــارات  ١٨٨والتحقــت . مهــارات أخــرى

 الترتانيـة تـأثري علـى أداء        وكان للتدريب يف إطار صـندوق تـدريب املـرأة         . تنظيم األعمال احلرة  
فعلى سـبيل املثـال، جـرى ترفيـع ثـالث          . املرأة يف الوظائف الرفيعة املستوى واألعمال التجارية      

ــان علــى مراكــز        ــن دراســتهن، وحــصلت اثنت ــساء إىل منــصب مــساعدة مــدير بعــد أن أكمل ن
 .سياسية عليا، منصب نائب أمني عام للشباب ومنصب مفوض منطقة

 
  التربية ٤-٣-٣  

 كلية لتدريب املعلمـني، تـوفر للمـدارس         ٤٠، كانت توجد يف البلد      ٢٠٠٠يف عام    - ١٠٠
، وقــد ازداد عــدد هــذه "ألــف"معلمــني حيملــون دبلــوم تربيــة وشــهادة مــستويات مــن الدرجــة  

 معلمـــة ٢ ٠٥٧، كانـــت توجـــد ١٩٩٨ويف عـــام .  كليـــة٤٥ إىل ٢٠٠٤الكليـــات يف عـــام 
ــة    ــدريب احلكومي ــد الت ــة يف معاه ــدد     .متدرب ــيم، ازداد ع ــامج تطــوير قطــاع التعل ــضل برن  وبف

، وازدادت نـــسبة املعلمـــات يف   معلمـــة١٤ ٦٤٧ إىل ٢٠٠٤املعلمـــات املتـــدربات يف عـــام   
ويــبني . ٢٠٠٣ يف املائــة يف عــام ٤٢ إىل ٢٠٠٠ يف املائــة يف عــام ١٥املــدارس االبتدائيــة مــن 

يف كليــات تــدريب املعلمــني    ) نــساء ورجــاالً  ( زيــادة املعلمــني املتــدربني    ١١الرســم البيــاين   
ــدارس        ــادة عــدد الطــالب يف امل ــى املعلمــني نتيجــة لزي ــادة يف الطلــب عل ــة الزي ــة، لتلبي احلكومي

 .االبتدائية والثانوية
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 ٢٠٠٤ - ١٩٩٨ عدد امللتحقني بكليات تدريب املعلمني احلكومية،: ١١الرسم البياين 
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   .٢٠٠٤يم األساسية لعام وزارة التعليم والثقافة، إحصاءات التعل: املصدر
 التعليم اخلاص ٥-٣-٣  

يف إطــار خطــة تطــوير التعلــيم االبتــدائي، ازداد عــدد الطــالب املعــوقني يف املــدارس    - ١٠١
ــة مــن   ــة  ٣ ٤٥٢االبتدائي ــاً وطالب ــاً و ٢ ١١٤( طالب ــة١ ٣٣٨ طالب  إىل  ١٩٩٨ام ـيف عــ)  طالب

وال يعـرف عـدد األطفـال املعـوقني     ).  طالبة٧ ١٩٥ طالباً و    ٩ ١٤٢( طالباً وطالبة    ١٦ ٢٥٧
ــن           ــاؤهم ع ــذلك جيــري إخف ــة، ول ــوقني لعن ــال املع ــرب األطف ــد تعت ــادات والتقالي ــة، ألن الع بدق

وجيري توعية اجملتمع ضد هـذه املواقـف، وجيـري إحلـاق األطفـال املعـوقني باملـدارس                  . اجلمهور
اجــة إىل تعلـيم خــاص   زيــادة الطـالب الــذين هـم حب  ١٢ويـبني الرســم البيـاين   . بـصورة متزايــدة 

 .٢٠٠٤ - ١٩٩٨امللتحقني باملدارس يف الفترة  
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 ٢٠٠٤ - ١٩٩٨  عدد الطالب امللتحقني بالتعليم اخلاص،١٢الرسم البياين 
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   .٢٠٠٤وزارة التعليم والثقافة، إحصاءات التعليم األساسية لعام : املصدر
 اإلعداد للحياة األسرية ٦-٣-٣  

ل موضـــوع اإلعـــداد للحيـــاة األســـرية يف منـــهاج املـــدارس  ، أدخـــ١٩٩٨يف عـــام  - ١٠٢
ويتكـون موضـوع اإلعـداد للحيـاة األسـرية مـن            . االبتدائية والثانوية وكليات تـدريب املعلمـني      

ــسية ذات صــلة، وهــي   ــة   : أربعــة عناصــر رئي ــصحة اإلجنابي ــسكان وتبعاهتــا، وال ــات ال ديناميكي
الـيت تنتقـل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي و           والصحة اجلنسية مبا فيها تنظيم األسرة، واألمـراض         

. اإليـدز، وخمتلـف جوانـب املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة               / فريوس نقص املناعة البـشرية    
ويــوفر اإلعــداد للحيــاة األســرية للــشباب املعرفــة واملهــارة اللــتني متكنــاهم مــن حتديــد خيــارات  

 .هتم ورفاههمواختاذ قرارات مستنرية بشأن املسائل اليت تؤثر على حيا
 

 األنشطة التروحيية ٧-٣-٣  
حتد املمارسات الثقافية من مـشاركة الفتيـات والنـساء مـشاركة كاملـة يف األنـشطة         - ١٠٣

وقد وضعت برامج لتوعية اجملتمع والفتيات الصغريات لبناء الثقـة          . التروحيية واأللعاب الرياضية  
ووضـعت احلكومـة سياسـة      . ز الثقافيـة  واالعتداد بالنفس ليتسىن هلن التخلص مـن هـذه احلـواج          
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ــشطة الرياضــية   ــة األن ــى    )٢٠٠٠عــام (لتنمي ــات عل ــساء واألوالد والفتي ــشجع الرجــال والن ، ت
 .املشاركة يف األنشطة الرياضية والتروحيية

وتوجـد أنـشطة تربيـة بدنيـة        . وقد وضعت استراتيجيات لتشجيع األنشطة الرياضـية       - ١٠٤
 مباريـات رياضـية     قـام وت. لثانويـة، يـشارك فيهـا األوالد والفتيـات        يف مجيع املدارس االبتدائية وا    

فعلــى . ســنوية بــني جمموعــات ومنظمــات خمتلفــة بغيــة تــشجيع املــشاركة يف األنــشطة الرياضــية
سبيل املثال، توجد مباريات سنوية بني املدارس االبتدائيـة والثانويـة ومؤسـسات التعلـيم العـايل                 

وتــشارك النــساء والفتيــات يف هــذه    . وجهــات أخــرى واملؤســسات احلكوميــة والــوزارات،   
 .املباريات

 
 املنهاج الدراسي ٨-٣-٣  

ــصوصها        - ١٠٥ ــيت توجــد يف ن ــدريس ال ــواد الت ــيح معظــم الكتــب املدرســية وم جــرى تنق
ومضامينها ورسوماهتا التوضيحية قوالب منطية لإلناث والذكور، أو تقرر تنقيحها للتأكـد مـن               

صدرت وزارة التعليم والثقافة تعليمات تقضي بأن تكـون مجيـع مـواد    وأ. أهنا حساسة جنسانياً 
فـضالً عـن ذلـك،      . التدريس اجلديدة حساسة جنـسانياً للموافقـة علـى اسـتخدامها يف املـدارس             

 .جتري توعية املعلمني لتعديل املواد املنحازة جنسانياً أثناء التدريس
علمـني علـى احلـساسية اجلنـسانية     وقد جرى حتسني أساليب التعلـيم وجيـري تـدريب امل      - ١٠٦

وأدخلـت مـساقات دراسـية للتوعيـة اجلنـسانية يف      . يف كليات تدريب املعلمني وبرامج التوجيـه    
 .معاهد التعليم العايل وكليات تعليم اِحلَرف

 
 العمالة ٩-٣-٣  

اعتمدت احلكومة معايري العمـل الدوليـة مـن خـالل سـن قـانون خـدمات التوظيـف                    - ١٠٧
ويــنص هــذا القــانون علــى تــوفري فــرص متــساوية للنــساء والرجــال يف  ). ١٩٩٩م عــا(الوطنيــة 

 قانون عالقـات االسـتخدام      ٢٠٠٤وسن الربملان أيضاً يف عام      . الوصول إىل خدمات التوظيف   
وحيظــر هــذا القــانون التمييــز يف مكــان العمــل علــى أســاس نــوع اجلــنس والتفــضيل     . والعمــل

وتقــضي أحكــام هــذا القــانون أيــضاً بــأن يقــدم . احلمــلاجلنــسي واحلالــة االجتماعيــة والعــوق و
وتتخـذ إجـراءات بـأثر      . أرباب العمل تقارير إىل جلنة العمل عن خططهم لتعزيز تكافؤ الفرص          

ووضعت أيضاً استراتيجيات وبرامج لتأهيل املـرأة لالسـتخدام   . رجعي لوقاية ومحاية املوظفات 
 .هبدف ضمان املساواة واإلنصاف بني اجلنسني

وأنــشئت يف املؤســسات احلكوميــة واملؤســسات العامــة األخــرى مراكــز ملــصادر         - ١٠٨
ــوفر معلومــات عــن األســواق و   ــادل املعلومــات، وتقــدم هــذه املؤســسات   تتــيح املعلومــات ت تب
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وأنــشأت احلكومــة . التــدريب علــى مهــارات تنظــيم األعمــال احلــرة وإدارة األعمــال التجاريــة 
ة اجملتمعــات احملليــة وشــؤون املــرأة والطفولــة لتــوفري      شــباك معلومــات للمــرأة يف وزارة تنميــ   

معلومات وتقدمي املشورة للمـرأة عـن فـرص التـدريب يف العمـل واحلـصول علـى مـنح دراسـية                      
 . امرأة١٢١، استفادت من هذا الربنامج ٢٠٠٤ويف عام . وكيفية التصرف يف املقابالت

 
 املرأة يف الزراعة ١-٩-٣-٣  

بيـد أن   . يون على الزراعة، وهـي زراعـة كفـاف بـصورة رئيـسية            يعتمد معظم الترتان   - ١٠٩
ونتيجة لـذلك، اخنفـضت نـسبة األسـر املعيـشية الـيت             . األسر املعيشية تنوع أنشطتها االقتصادية    

 يف ٦٣ إىل ١٩٩١/١٩٩٢ يف املائــة يف عــام ٧٣متثــل الزراعــة نــشاطاً رئيــسياً بالنــسبة هلــا مــن  
اض نـشاط املـرأة يف القطـاع الزراعـي هـو األكـرب،              وكـان اخنفـ   .  ٢٠٠٠/٢٠٠١املائة يف عـام     

ــن        ــسي مـ ــشاط رئيـ ــة كنـ ــامالت يف الزراعـ ــسبة العـ ــضت نـ ــد اخنفـ ــام  ٧٧فقـ ــة يف عـ  يف املائـ
وحتولــت املــرأة إىل أنــشطة أخــرى  . ٢٠٠٠/٢٠٠١ يف املائــة يف عــام ٦٣ إىل ١٩٩١/١٩٩٢

.  واِحلـرف اليدويـة    يف القطاع غري الرمسي؛ مثـل األعمـال التجاريـة الـصغرية، وجتهيـز األغذيـة،               
وهذا مكّن املرأة من أن تصبح قوية اقتصادياً، وأصبحت بعض النساء تدفع تكاليف أبنائهـا يف                

 حالـة املـرأة يف الزراعـة يف عـام           ١٣ويـبني الرسـم البيـاين       . املدارس وتكاليف خمتلـف اخلـدمات     
 .٢٠٠٠/٢٠٠١ وعام ١٩٩١/١٩٩٢
ويف . ملني حلساب أنفسهم على املهـارات   أنشئ برنامج تديره احلكومة لتدريب العا      - ١١٠

 رجـالً  ٥٩٠ شخـصاً، منـهم      ١ ٢٥٩، اسـتفاد مـن هـذا الربنـامج          ٢٠٠٤/٢٠٠٥السنة املاليـة    
ويــبني هــذا أن املــرأة تقــوم بــدور نــشط يف ).  يف املائــة٥٣,٢( امــرأة ٦٦٩و)  يف املائــة٤٦,٨(

 .التدرب على تنمية املهارات لتحسني كفاءهتا
 

  القطاع العاماملرأة يف ٢-٩-٣-٣  
من حق الرجال والنساء العاملني يف القطاع العام احلصول على أجـور تتناسـب مـع               - ١١١
ويتوقف تلقّي غري املتزوجة منافع مساوية للمنافع اليت تتلقاها املتزوجـة علـى وظيفتـها               . عملهم

ت ، شـكلت نـسبة النـساء املـستخدمات يف مجيـع مـستويا           ٢٠٠٣ويف عـام    . ومؤهالهتا العلميـة  
 يف املائة منـهن مـستخدمات لـدى الـسلطات احملليـة، و              ٦٧ يف املائة، كانت     ٣٨اخلدمة العامة   

 . يف املائة يف األقاليم١٠ يف املائة يف الوزارات، و ٢٣
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 نسبة النساء العامالت يف الزراعة، : ١٣الرسم البياين 

  ٢٠٠٠/٢٠٠١ والسنة املالية ١٩٩١/١٩٩٢السنة املالية 
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 .٢٠٠٢الدراسة االستقصائية مليزانية األسر املعيشية عام : املصدر  

وباب التوظيف لشغل خمتلف مناصب اخلدمة العامة مفتـوح للمتقـدمني مـن النـساء                - ١١٢
بيـد أن تـدين     . والرجال على أساس غري متييزي يف اإلعالن عـن الوظـائف ووصـفها وتوصـيفها              

 مـن فـرص املـرأة يف احلـصول علـى الوظيفـة            املستوى التعليمي واملؤهالت واملواقف األبوية حتد     
ــع ــسني يف         . والترفي ــني اجلن ــراءات جلــسر الفجــوة ب ــاذ شــىت اإلج ــة إىل اخت ــع احلكوم ــذا دف وه

فـضالً عـن ذلـك،      . وشجعت احلكومة النـساء علـى التقـدم للوظـائف املعلـن عنـها             . االستخدام
طـى األولويـة يف     يوجد إجراء بأثر رجعي بشأن تساوي الفرص يف االسـتخدام، يقـضي بـأن تع              

ونتيجـة  . لـنفس الوظيفـة حيمـالن مـؤهالت متماثلـة          التوظيف للمرأة إذا تقـدمت امـرأة ورجـل        
 .لذلك، زاد عدد النساء يف اخلدمة العامة

زادت فقـد  . وزاد عدد النـساء اللـوايت يـشغلن مناصـب صـنع القـرار يف اخلدمـة العامـة           - ١١٣
 يف املائـة    ٢٨ إىل   ١٩٩٨ يف املائـة يف عـام        ١٠نسبة النساء اللوايت شغلن منصب أمني دائم من         

 نسبة النساء اللوايت شغلن منـصب أمـني دائـم يف عـام              ١٤ويبني الرسم البياين    . ٢٠٠٤يف عام   
 نسبة النساء اللـوايت يـشغلن منـصب    ٢٠٠٤ويف زجنبار، كانت يف عام  . ٢٠٠٤ وعام   ١٩٩٨
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 يف املائـة  ٥مفـوض إقليمـي مـن    وازدادت نسبة اللوايت شـغلن منـصب    .  يف املائة  ٨,٢أمني عام   
 .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١٠ إىل ١٩٩٨يف عام 

  
 نسبة النساء اللوايت شغلن منصب أمني دائم : ١٤الرسم البياين 

   ٢٠٠٤ وعام ١٩٩٨يف عام 
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   . ٢٠٠٤تقرير أعدته وزارة تنمية اجملتمعات احمللية وشؤون املرأة والطفولة، عام : املصدر
، يف أفرقة اإلدارة على املستوى الـوزاري        ٢٠٠٦بة متثيل املرأة حالياً، يف عام       وتبلغ نس  - ١١٤
وهـذا  . ١٩٩٨ يف املائـة يف عـام        ١٤وميثل هذا حتسناً، حيث كانت هذه النـسبة         .  يف املائة  ١٨

  .٣موضح يف اجلدول 
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 ٣اجلدول  
  أعضاء أفرقة اإلدارة يف الوزارات 

 %إناث  جمموع أنثى ذكر الوزارةالرقم
 ٥٠ ١٨ ٩ ٩ وزارة تنمية اجملتمعات احمللية وشؤون املرأة والطفولة -١
 ٢٧ ٢٢ ٦ ١٦ مكتب رئيس الوزراء -٢
 ٢٧ ٢٩ ٨ ٢١ وزارة الصحة -٣
 ٢٦ ١٥ ٤ ١١ وزارة العدل وشؤون الدستور -٤
 ٢٥ ١٦ ٤ ١٢ مكتب نائب الرئيس  -٥
 ٢٥ ٤٠ ١٠ ٣٠ وزارة املالية -٦
 ٢٥ ٨ ٢ ٦ لوزارة االتصاالت والنق -٧
 ٢٢ ١٨ ٤ ١٤ وزارة التعليم والثقافة -٨
 ٢١ ١٤ ٣ ١١ وزارة العمل وتنمية الشباب والرياضة -٩

 ٢٠ ٣٤ ٧ ٢٧ إدارة اخلدمة العامة التابعة ملكتب الرئيس -١٠
 ٢٠ ٢٠ ٤ ١٦ وزارة الزراعة واألمن الغذائي -١١
 ١٨ ١١ ٢ ٩ وزارة التعاونيات والتسويق -١٢
 ١٧ ١٧ ٣ ١٤ راضي وتطوير املستوطنات البشريةوزارة األ -١٣
 ١٥ ١٣ ٢ ١١ إدارة احلكومات احمللية واألقاليم التابعة ملكتب الرئيس -١٤
 ١٤ ٢١ ٣ ١٨ مكتب الرئيس، التخطيط واخلصخصة -١٥
 ١٤ ٢١ ٣ ١٨ وزارة املوارد الطبيعية والسياحة -١٦
 ١٢ ٨ ١ ٧ وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العايل -١٧
 ٨ ١٢ ١ ١١ الشؤون اخلارجية والتعاون الدويلوزارة  -١٨
 ٨ ١٢ ١ ١١ وزارة الطاقة واملعادن -١٩
 ٧ ٢٦ ٢ ٢٤ مكتب الرئيس، املقر الرمسي للحكومة -٢٠
 ٦ ١٦ ١ ١٥ وزارة شؤون الوطن -٢١
 ٦ ١٥ ١ ١٤ األشغالوزارة  -٢٢
 فرص ١٥ صفر ١٥  املاشيةتربيةوزارة تطوير املياه و -٢٣
 صفر ١٠ صفر ١٠ وزارة الدفاع واخلدمة الوطنية -٢٤
 صفر ٧ صفر ٧ وزارة الصناعة والتجارة -٢٥
 ١٨ ٤٣٨ ٨١ ٣٥٧ اجملموع 
  ٢٠٠٥وزارة تنمية اجملتمعات احمللية وشؤون املرأة والطفولة، دراسة استقصائية عام : املصدر 
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ــص       - ١١٥ ــرأة يف من ــيني ام ــن تع ــضاً م ــدة مؤســسات أي ــت ع ــذي  ومتكن ــسؤول التنفي ب امل
األعلى، مثل احملاسب العام ومدقق احلسابات العام، ومسجل وزارة اخلزانة، ومسجل حـاالت             
الوالدة والوفيات، واملدير العام للطـريان املـدين، وأمـني مفـوض اخلدمـة العامـة، ورئـيس جملـس                

العـام هليئـة التعلـيم،      سلطة اإليرادات الترتانية، واملدير العام للجنة مكافحـة املخـدرات، واملـدير             
واملدير العام لصندوق املعاشات التقاعدية ملوظفي اخلدمة العامة، واملـدير العـام لـشركة التـأمني      

 .الوطنية، وعدة مناصب أخرى يف القطاع اخلاص
 يف املائـة يف     ١٨ويف زجنبار، زاد عدد النساء اللوايت يشغلن منصب مفوض منطقة من             - ١١٦
كانـت نـسبة النـساء اللـوايت        و،  ٢٠٠٤، ويف عـام     ٢٠٠٤ائة يف عام     يف امل  ٢١ إىل   ١٩٩٦عام  

 زيـادة نـسبة النـساء    ١٥ويـبني الرسـم البيـاين    .  يف املائـة ١٤شغلن منصب مدير تنفيذي ملنطقة  
 .٢٠٠٤ وعام ١٩٩٨اللوايت شغلن منصب مدير يف القطاع العام يف الرب الترتاين بني عام 

  
 لوايت شغلن منصب مدير نسبة النساء ال: ١٥الرسم البياين 

  ٢٠٠٤ وعام ١٩٩٨ عام ،يف القطاع العام
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   . ٢٠٠٤تقرير أعدته وزارة تنمية اجملتمعات احمللية وشؤون املرأة والطفولة، عام : املصدر
ــا      - ١١٧ ) ١٩٨٤عــام (وتتــضمن قــوانني اخلدمــة العامــة املعمــول هبــا لــدى حكومــة ترتاني

، أحكامـاً تـنص علـى إجـازة والدة مدفوعـة            ٢٠٠٣ام  وقانون عالقات االسـتخدام والعمـل لعـ       
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وتـنص هــذه القــوانني  .  يومــا٢٨ً يومــاً، تـشمل اإلجــازة الـسنوية العاديــة الــيت مـدهتا    ٨٤مـدهتا  
ــام    ــوة مدفوعــة مقــدارها ســبعة أي ــاء  . أيــضاً علــى إجــازة أب إال أن األمهــات اللــوايت ميرضــن أثن

وتتـاح إجـازة الـوالدة املدفوعـة        . يومـاً  ١٤اإلرضاع أو احلمل ميـنحن إجـازة مرضـية مقـدارها            
فضالً عن ذلـك، متـنح األم       . مرة واحدة كل ثالث سنوات، بغض النظر عن احلالة االجتماعية         

بيـد أن احلالـة يف   . املستخدمة اسـتراحة مـدهتا سـاعتان إلرضـاع طفلـها حـىت سـن سـبعة أشـهر            
 . السارية املفعولالقطاع اخلاص خمتلفة ألن أرباب العمل غري ملزمني هبذه القوانني

 
 املرأة يف القضاء ٣-٩-٣-٣  

، ٢٠٠٤ففـي عـام     . يزداد عدد النساء اللوايت يشغلن مناصب صنع قرار يف القـضاء           - ١١٨
، عينــت ألول مــرة قاضــية يف حمكمــة  ٢٠٠٤ويف عــام .  يف املائــة١٦بلغــت نــسبة القاضــيات  

ويف .  يف املائـة   ٢١بتدائيـة   ، كانت نـسبة القاضـيات يف احملـاكم اال         ٢٠٠٣ويف عام   . االستئناف
، شغلت امرأة منصب املدير العام لدائرة املدعي العام، وشغلت امرأة منـصب قلـم               ٢٠٠٤عام  

ــة، وكانــت املــرأة تــشغل    ــة مــن مناصــب املــدراء ٤٠احملكمــة التجاري ــسبة .  يف املائ وازدادت ن
ــيات ــقاضـ ــن ات الـــصلح املقيمـ ــام ٢٤,٢ مـ ــة يف عـ ــة٢٩ إىل ١٩٩٨ يف املائـ ــام  يف املائـ  يف عـ
٢٠٠٤. 

 
 الرعاية الصحية واحلقوق اإلجنابية ٤-٣  

، واصلت احلكومة تعزيز وحتسني اخلـدمات العالجيـة، واستعرضـت           ٢٠٠٣يف عام    - ١١٩
وجيـري التركيـز    . وذلك للتركيز على الرعاية الصحية الوقائيـة      ) ١٩٩٠لعام  (السياسة الصحية   

 لتيــسري الوصــول إليهــا وجعلــها يف  علــى اخلــدمات الــصحية الــيت تقــدم علــى مــستوى املنــاطق  
وقد شجعت هذه الـسياسة املنظمـات       . متناول يد اجلميع، النساء والرجال واألطفال والشباب      

 يف تقـدمي اخلـدمات الـصحية         على املـشاركة   غري احلكومية والقطاع اخلاص واملؤسسات الدينية     
 .ةوتنمية املوارد البشرية املتعلقة باخلدمات الصحية والرعاية الصحي

 
 صحة األم والطفل ١-٤-٣  

 ةجـ ي، نت٢٠٠٨-٢٠٠٤لصحة اإلجنابية وصحة الطفـل للفتـرة    لوضعت استراتيجية    - ١٢٠
وأدخلـت  .  زيادة تقدمي خدمات رعايـة األم والطفـل      بغرض صالح قطاع اخلدمات الصحية،   إل

وجلـان  الترتيبات املؤسسية إلدارة تقدمي اخلدمات الصحية من خالل جمالس الصحة يف املنـاطق              
ــدوائر  ــصحة يف ال ــرار       . ال ــشاركة يف صــنع الق ــرأة مــن امل ــك، مكنــت اجملــالس امل إضــافة إىل ذل

ووضـعت اللـوائح    . ٥٠/٥٠ أن متثل املـرأة والرجـل يف عـضوية هـذه اجملـالس بنـسبة                 هاباشتراط
وتعمـل  . التنظيمية إلنشاء صـناديق الـصحة اجملتمعيـة هبـدف حتـسني الرعايـة الـصحية األساسـية                 
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صحة اجملتمعيـة علـى إشـراك اجملتمعـات احملليـة يف ختطـيط تقـدمي اخلـدمات الـصحية،                    صناديق الـ  
 .وتنفيذ اخلطط اليت تضعها ورصد أدائها

وقد أدت هذه السياسة واالستراتيجية إىل حتسني اخلدمات الصحية وتـوفري األدويـة              - ١٢١
ومـن  . التـسعينيات فعلى سبيل املثال، حـدثت زيـادة كـبرية يف التطعـيم منـذ أواخـر                 . الضرورية

 يف  ٩١,٤  التغطيـة  ، بلغـت  ٢٠٠٤بني اإلجنازات اليت حتققت زيادة تغطيـة التطعـيم؛ ففـي عـام              
 يف املائــة بالنــسبة للحــصبة، و ٧٩,٩املــضاد للــسل، و ." جــي. ســي. يب"املائــة بالنــسبة للقــاح 

 . يف املائة بالنسبة للقاح الثالثي املضاد للخناق والشهاق والكزاز٨٣
 تــشجيع احلوامــل واملرضــعات، مــن خــالل بــرامج ومحــالت توعيــة تغذويــة  وجــرى - ١٢٢

وصحية، على استهالك أغذية غنيـة بالطاقـة واسـتهالك الفواكـه واخلـضروات، الغنيـة بفيتـامني                  
ويتوقع أن يكافح هذا العجز الغـذائي وأن حيـسن القـدرة علـى مقاومـة أمـراض                  . ألف واحلديد 

 خيفض التأثريات الضارة لفقر الدم وفريوس نقـص املناعـة         مثل املالريا واحلصبة واإلسهال، وأن    
وتشترط وزارة الصحة تطعيم مجيع احلوامل أثناء فترة احلمل بلقـاح ُتكـسني             . اإليدز/ البشرية  
 التطعـيم بلقـاح ُتكـسني    ٢٠٠٤ يف املائة فقـط مـن النـساء تلقـني يف عـام              ٨٠إال أن   . التيتانوس

 - ١٢ يف املائـة مـن الفئـة العمريـة           ٨٥,٩ام، جرى تطعيم    ويف نفس الع  . التيتانوس أثناء احلمل  
وقــدم للنــساء واألطفــال فيتــامني ألــف كمكمــل غــذائي  .  شــهراً بلقــاح ُتكــسني التيتــانوس٢٣

للتخفيــف مــن حــدة أمــراض احلمــل والــوالدة وأمــراض األطفــال، ممــا أدى إىل ختفــيض معــدل  
يف املائـة مـن األطفـال الـذين تقـل            ٤٥,٥حنـو   " ألـف "ويف نفس العام، تلقـى فيتـامني        . الوفيات

 .أعمارهم عن مخس سنوات
وجرى تنظيم محـالت وبـرامج لـدعم صـحة املـرأة، مـن بينـها محـالت صـحية تعـىن                       - ١٢٣

إضافة إىل ذلك، جيـري تـشجيع الرعايـة الـصحية          . بصحة األم والطفل موجهة للنساء والرجال     
 تقــدم املــستوصفات للحوامــل بأســعار ،فعلــى ســبيل املثــال، لتخفيــف انتــشار املالريــا. الوقائيــة

 . معاجلة مبادة كيميائية للحماية من البعوض بغرض الوقاية من املالرياكاًامعقولة شب
وقد حدثت زيادة يف نسبة النساء اللوايت تلقـني رعايـة صـحية حمترفـة قبـل الـوالدة،                    - ١٢٤

توصف أو على وجه التحديد من طبيب أو مسؤول يف مستوصف أو مـساعد مـسؤول يف مـس          
ــة، مـــن   ــام ٤٠ممـــرض أو قابلـ ــة يف عـ ــام ٩٣,٦ إىل ١٩٩٩ يف املائـ ــة يف عـ  يف ٢٠٠٤ يف املائـ
 يف ٢٠٠٤ يف املائـــة يف عـــام ٩٦,٨ إىل ١٩٩٩ يف املائـــة يف عـــام ٧٦املنـــاطق الريفيـــة، ومـــن 

وُتنــصح احلامــل مبراجعــة املــستوصفات الطبيــة قبــل األســبوع العــشرين مــن   . املنــاطق احلــضرية
ويـبني الرسـم البيـاين      .  حتديـد حالتـها الـصحية العاديـة ومراقبتـها بـصورة منتظمـة              احلمل ليتسىن 
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 أعلـى مـن   ٢٠٠٤ نسبة النساء اللوايت تلقني رعايـة صـحية حمترفـة قبـل الـوالدة يف عـام              أن ١٦
 .١٩٩٩عام نسبتهن يف 

 
 نسبة النساء اللوايت تلقني رعاية صحية حمترفة قبل الوالدة: ١٦الرسم البياين 
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 . ٢٠٠٤/٢٠٠٥ وعام ١٩٩٩دراسة استقصائية ترتانية دميغرافية وصحية، عام : املصدر  

 تنظيم األسرة ٢-٤-٣  
وازدادت أعـداد النـساء     . حدثت زيادة يف استخدام طريقة ما ملنـع احلمـل يف ترتانيـا             - ١٢٥

 عـام   يف املائـة مـن مجيـع النـساء يف    ١٨,٢اللوايت يستخدمن األساليب احلديثـة ملنـع احلمـل مـن            
 يف ٤١,٨ إىل ١٩٩٩ يف املائــة يف عــام ٣٣ يف املائــة يف املنــاطق الريفيــة، ومــن ٢١ إىل ١٩٩٩

 . زيادة استخدام وسائل منع احلمل١٧ويبني الرسم البياين . ٢٠٠٤/٢٠٠٥املائة يف عام 
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  ٢٠٠٤ وعام ١٩٩٩استعمال النساء وسائل منع احلمل يف عام : ١٧الرسم البياين 
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   . ٢٠٠٤/٢٠٠٥ وعام ١٩٩٩دراسة االستقصائية الترتانية الدميغرافية والصحية، عام ال: املصدر
/ اختــذت حكومــة ترتانيــا عــدة تــدابري ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   وقــد  - ١٢٦

ــر    ــرة الــيت يغطيهــا هــذا التقري ــاء الفت ــدز أثن ــة املتوســطة األجــل    وقــدف. اإلي ضــعت اخلطــة الثالث
، للوقاية من اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة            متعددة القطاعات  ، وهي خطة  )٢٠٠٢-١٩٩٨(

 .اإليدز ومكافحته يف البلد/ البشرية
 جلنـة ترتانيـا املعنيـة باإليـدز التابعـة ملكتـب       ٢٠٠٠إضافة إىل ذلك، أنـشئت يف عـام       - ١٢٧

نتـان  وتقدم هاتـان اللج . ٢٠٠٢بينما أنشئت جلنة زجنبار املعنية باإليدز يف عام   . رئيس الوزراء 
القيــادة االســتراتيجية والتنــسيق املتعــدد القطاعــات والتوعيــة وتعبئــة املــوارد ورصــد وتقيــيم          

 .اإليدز على الصعيد الوطين/ مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
فَّعلــت احلكومــة اإلطــار االســتراتيجي الــوطين املتعــدد القطاعــات املعــين مبكافحــة    و - ١٢٨

، الــذي ألـزم احلكومــة والــشركاء يف  )٢٠٠٧-٢٠٠٣(إليــدز ا/ فـريوس نقــص املناعــة البـشرية  
التنمية واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات ومشاريع القطـاعني العـام واخلـاص بوضـع بـرامج                

 .واستراتيجيات ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية اإليدز يف جماالت والياهتا
نتقــال فــريوس نقــص املناعــة  برنــامج ملنــع ا٢٠٠٣/٢٠٠٤واســتهل يف الــسنة املاليــة  - ١٢٩

وتنـوي احلكومـة   . البشرية من األم إىل الطفل يف أربعة مستشفيات لإلحالة ومستـشفى إقليمـي   
ــامج يف عــام    ــاطق   ٢٨ إىل ٢٠٠٨إدخــال  هــذا الربن ــاً صــحياً موزعــة يف ســبع من ــد .  مرفق وق
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مـة،  وأدخلـت احلكو  .  مستـشفى خمتـاراً    ٨٢قدمت العالجات املضادة للفريوسـات الرجعيـة يف         
بالتعاون مع الشركاء يف التنمية،  إعطاء العالجات املضادة للفريوسات الرجعية حلاملي مـرض              

ويقـدم هـذا الربنـامج أيـضاً التـدريب للعـاملني يف تقـدمي               . اإليدز، ال سيما األمهـات واألطفـال      
 الرعايـة الـصحية إلدارة ورصـد برنـامج منـع انتقــال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مــن األم إىل         

 .الطفل
وقد نظمت بـرامج خاصـة لتوعيـة النـساء والفتيـات ملكافحـة انتـشار األمـراض الـيت            - ١٣٠

ويقـوم العـاملون يف     . تنتقل عن طريـق االتـصال اجلنـسي وانتقـال فـريوس نقـص املناعـة الـشرية                 
اجملال الصحي أيضاً بتعليمهن كيـف يعتـنني باملـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية ومرضـى               

وجـرى تــشجيع تقـدمي الرعايـة يف املــرتل لـضمان عـدم التمييــز ضـد املـصابني بفــريوس        . اإليـدز 
ــشرية   ــة الب ــدز / نقــص املناع ــادة عــبء العمــل    . مرضــى اإلي ــذه املمارســة أدت إىل زي إال أن ه

واخلطر على النساء والفتيات، مبن يف ذلك األطفال األيتام، اللـوايت يعتـنني بأشـخاص مـصابني                 
 .اإليدز/ بشريةبفريوس نقص املناعة ال

وقد وضعت احلكومة، بالتعاون مع املنظمات غـري احلكوميـة، اإلطـار االسـتراتيجي               - ١٣١
اإليــدز علــى مــستوى اجملتمعــات / لوقايــة النــساء واألطفــال مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

/ ويشدد هذا اإلطار علـى مـشاركة الـشعب يف مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   . احمللية
 . منطقة حميطة بكليات تطوير اِحلرف اليدوية٥٨يدز ويطبق يف اإل

وجيــري إحيــاء اليــوم العــاملي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز ســنوياً يف أول   - ١٣٢
ديسمرب، ويتسم بعقد ندوات وحلقات عمل وأنشطة أخرى لتوعيـة اجملتمعـات            / كانون األول 

وإضـافة إىل  . اإليـدز، والقـضاء عليهمـا   /ناعة البـشرية احمللية بأساليب الوقاية من فريوس نقص امل    
اإليدز بند دائم على مجيع جداول أعمال املنتديات وعلـى          / ذلك، فريوس نقص املناعة البشرية    

مجيع الصعد بالنسبة للحكومة واملنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات املنـشأة علـى أسـاس ديـين                  
 .والقطاع اخلاص والنقابات املهنية

جــه الزعمــاء الــسياسيون ورجــال الــدين وزعمــاء اجملتمــع املــدين علــى مجيــع          ويو - ١٣٣
وقـد  . بـصورة  أساسـية     املستويات جهـودهم ملكافحـة هـذا الوبـاء مـن خـالل محـالت التوعيـة                

ــون  (اســتخدمت وســائط اإلعــالم    ــة والتلفزي ــصحف واإلذاع ــف؛   ) ال ســيما ال ــى حنــو مكث عل
طـالب علـى منـع انتـشار العـدوى وفـريوس            وجرى تعديل املناهج املدرسية لتتـضمن تـدريب ال        

اإليــدز؛ وتــضمنت العــروض املــسرحية جمموعــة أشــياء تتعلــق بفــريوس   / نقــص املناعــة البــشرية
ــشرية   ــة الب ــدز/ نقــص املناع ــة     . اإلي ــدوليني، شــجعت احلكوم ــيني وال ــشركاء احملل ــساعدة ال ومب

جهـود خاصـة أيـضاً    وبـذلت  . استخدام الغطاء الواقي للذكر، وقدمت الدعم املايل الستخدامه  
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للتشجيع على عدم استخدام املمارسات التقليديـة والثقافيـة الـيت تفـاقم مـشاكل فـريوس نقـص             
وعلـى الـرغم مـن هـذه اجلهـود، كـان التقـدم يف مكافحـة هـذا الوبـاء                 . اإليـدز / املناعة البـشرية  

، ٢٠٠٢ففـي عـام     . بطيئاً، وكان عدد النساء اللوايت يتعرضن للعدوى أكرب مـن عـدد الرجـال             
 . يف املائة٩,١ يف املائة، ونسبة الرجال ١٢,٣كانت نسبة النساء اللوايت أصنب بالعدوى 

 
 التحديات ٥-٣  

 :تواجه البلد يف تنفيذ االتفاقية التحديات التالية - ١٣٤
زيادة عدد األسر املعيشية اليت يرأسها أطفال، وكـذلك زيـادة عـدد اليتـامى واألطفـال        • 

 .الضعفاء

 .لناس من إدماج الشواغل اجلنسانية يف ممارسات االستخداممواقف ا • 

. عدم توفر املوارد املالية الالزمة إلجياد بيئة ممكنة للمرأة لتنافس الرجل يف االنتخابـات              • 
وال يزال النظام األبوي، الذي حيايب الرجل وحيبذ قيادة الـذكور لألحـزاب الـسياسية،               

ب ال تــنص دســاتريها علــى ختــصيص حــصة  أعمــى جنــسانياً، مبعــىن أن معظــم األحــزا 
 .للمرأة

استمرار اسـتغالل املـرأة وممارسـة العنـف ضـدها، ممـا يـدعو إىل تنفيـذ القـانون بفعاليـة                       • 
وعلــى الــرغم مــن وجــود  . وبــصفة مــستدامة لــضمان محايــة حقــوق اإلنــسان للمــرأة   

ــإن         ــل، ف ــرأة والطف ــة ملكافحــة العنــف ضــد امل ــرامج توعي ــانوين وب سياســات وإطــار ق
التحدي الرئيسي الـذي ال يـزال ينتظرنـا يتمثـل يف تغـيري تفكـري النـاس علـى حنـو يتـيح                        

 .احترام حقوق اإلنسان على مجيع الصعد

. عدم وصول التوعية واخلدمات القانونية إىل معظم الناس، ال سيما يف املناطق الريفيـة              • 
ه القانونيـة، ال    ويلزم مزيـد مـن االسـتثمار يف التوعيـة والتـدريب وتـوفري اخلـدمات شـب                 

 .سيما يف املناطق الريفية

ــسبة ملعظــم        •  ــى حنــو كــاٍف بالن ــا عل ــسري الوصــول إىل املعلومــات والتكنولوجي عــدم تي
 .النساء، ال سيما اللوايت يعشن يف املناطق الريفية

تدين مستوى معرفة املـرأة بـالقراءة والكتابـة والتعلـيم وقـدرهتا علـى التنـافس يف سـوق                • 
 .حيد من مشاركتها يف العمالةالعمل، مما 

 . الثالثةملرأةار ادوأإدراك قيمة  • 
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 املراجع  
 تقيـيم   –مؤشـر التنميـة اجلنـساين األفريقـي          "٢٠٠٤اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا، عـام         

 ".للتنفيذ يف البلد بعد بيجني
ختفــيض تقريــر وطــين لتعزيــز الــصلة بــني عمالــة املــرأة و  ")٢٠٠١عــام (منظمــة العمــل الدوليــة 

 .دار السالم ، لنهوض باملرأةل  منظمة العمل الدوليةبرنامج، "عمالة األطفال
ــل     ــق العامــل املعــين بالبحــث والتحلي ــة   ) "٢٠٠٠عــام (الفري ــر عــن الفقــر والتنمي تقري
 . دار السالم، ,Mkuki na Nyota ،)"٢٠٠٠عام (البشرية 
قـصائية مليزانيـة األسـر      دراسـة است  ) "٢٠٠٢عـام   (مكتب اإلحصاءات الـوطين الـترتاين        
 .دار السالم" املعيشية

ــسانية لعــام         ــالم والــصالت اجلن ــامالت يف وســائط اإلع ــة الترتانيــات الع  ٢٠٠٢مجعي
تقرير عن حلقات العمل التدريبية اليت تعقدها وسائط اإلعالم الترتانية عن تغطية العنف علـى               "

 .،  دار السالم"أساس جنساين
ــا املتحــدة    ــة ترتاني ــام (مجهوري ــر  )٢٠٠٣ع ــر : "، اســتراتيجية ختفيــف حــدة الفق التقري

 .املطابع احلكومية، دار السالم" ٢٠٠١/٢٠٠٢املرحلي الثاين، 
ــا املتحــدة        ــة ترتاني ــايل يف مجهوري ــيم الع ــا والتعل ــوم والتكنولوجي ، )٢٠٠٣(وزارة العل

ــا    " ــايل يف ترتانيـ ــيم العـ ــد التعلـ ــية يف معاهـ ــصاءات األساسـ  – ١٩٩٨/١٩٩٩: "(بعـــض اإلحـ
 .، مطبعة اجلامعة، دار السالم)" ٢٠٠٢/٢٠٠٣

، مكتــب "املــرأة يف مراكــز صــنع القــرار يف اخلدمــة العامــة  "مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة،   
 . الوحدة اجلنسانية يف إدارة اخلدمة العامة، دار السالم–الرئيس 
ءات إحــصا"، ٢٠٠٢وزارة التعلــيم والثقافــة يف مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، دار الــسالم  

 . ، دار السالمKIUTA، "٢٠٠١بيانات املناطق لعام : أساسية يف التعليم
ــام     ــدة، عـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــدة   "، ١٩٩٨مجهوريـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــتور مجهويـ ــام (دسـ عـ
 .، دار السالم.M.P.P، طبع يف )"١٩٧٧

السياسة الوطنيـة   "،  )٢٠٠٣عام  (وزارة االتصاالت والنقل يف مجهورية ترتانيا املتحدة         
 .، دار السالم Color Print ، مطبعة"للمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا

، "٢٠٠٢عـام  : ملخـصات إحـصاءات صـحية   "، ٢٠٠٢مجهورية ترتانيا املتحدة، عام    
 .قسم املعلومات والبحوث الصحية، إدارة السياسة العامة والتخطيط، دار السالم
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وطنية ملكافحة العنـف ضـد املـرأة        خطة عمل   "،  )٢٠٠١عام  (مجهورية ترتانيا املتحدة     
 ". والطفل

مؤشـرات لرصـد اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع            " ،  )٢٠٠٣عام  (مجهورية ترتانيا املتحدة     
 ".أشكال التمييز ضد املرأة

ــا املتحــدة     ــة ترتاني ــام (مجهوري ــداد خطــة متوســطة    "، )٢٠٠٢ع ــة إلع ــادئ توجيهي مب
 ".٢٠٠٥/٢٠٠٦ – ٢٠٠٣/٢٠٠٤األجل وإطار ميزانية للسنتني املاليتني 

إطــار اســتراتيجي وطــين متعــدد القطاعــات  "، )٢٠٠٣عــام (مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة  
 )".٢٠٠٧-٢٠٠٣(بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز 

وزارة العلـوم   : سياسـة التعلـيم العـايل الوطنيـة       "،  )١٩٩٩عام  (مجهورية ترتانيا املتحدة     
 ".والتكنولوجيا والتعليم العايل

 ,Taarifa ya Uchaguzi wa Madiwani, 1994“، )١٩٩٤عام (مجهورية ترتانيا املتحدة  

Tume ya Taifa ya  Uchaguzi” 

 ".ورقة استراتيجية ختفيف حدة الفقر"، )٢٠٠٢عام (مجهورية ترتانيا املتحدة  
حكــام األ(قــانون مــرتكيب اجلــرائم اجلنــسية "، )١٩٩٨عــام (مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة  
 ".١٩٩٨، عام )خاصة

وزارة تنميـة اجملتمعـات     : سياسة تنميـة الطفـل    "،  )١٩٩٦عام  (مجهورية ترتانيا املتحدة     
 ."احمللية وشؤون املرأة والطفولة

 ".السياسة الوطنية لتنمية الشباب"، )١٩٩٦عام (مجهورية ترتانيا املتحدة  
ك للـدعم املقـدم     االسـتعراض الـسنوي املـشتر     "،  )٢٠٠١عـام   (مجهورية ترتانيا املتحدة     

 .التقرير النهائي". للتعليم االبتدائي على مستوى املناطق 
ورقـات معلومـات    "وزارة الصناعة والتجـارة     "،  )٢٠٠٣عام  (مجهورية ترتانيا املتحدة     

". الـسياسة التجاريـة القتـصاد تنافـسي ومنـو الـصادرات      : أساسية عن السياسة الوطنيـة للتجـارة   
 .مطبعة اجلامعة، دار السالم

تقريـــر جلنـــة "، جلنـــة االنتخابـــات الوطنيـــة، )٢٠٠١عـــام (مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة  
االنتخابـــات الوطنيـــة عـــن االنتخابـــات الرئاســـية والربملانيـــة وانتخابـــات اجملـــالس احملليـــة عـــام   

 .، مطبعة اجلامعة، دار السالم"٢٠٠٠
بيانـــات : إحـــصاءات أساســـية يف التعلـــيم"، )٢٠٠٣عـــام (مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة  
 .، وزارة التعليم والثقافة"وطنية
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ــا املتحــدة    ــة ترتاني ــسانية  "، )٢٠٠٠عــام (مجهوري ــة اجلن ــرأة وسياســة التنمي ، وزارة "امل
 .تنمية اجملتعات احمللية وشؤون املرأة والطفولة

ــدة    ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــة   "، )٢٠٠١(مجهوريـ ــالن اجلماعـ ــذ إعـ ــن تنفيـ ــر مرحلـــي عـ تقريـ
 .، رؤساء الدول واحلكومات" بشأن املرأة والتنمية١٩٩٧ريقي لعام االقتصادية للجنوب األف

، وزارة التعلـيم    "خطـة عمـل قُطريـة للفتيـات       "،  )٢٠٠٠عـام   (مجهورية ترتانيا املتحدة     
 .والثقافة يف ترتانيا

ــا م  ــرون  . ماريـ ــوندا وآخـ ــام (كاشـ ــل  "، )٢٠٠٠عـ ــرأة يف العمـ ــل للمـ ــوانني العمـ : قـ
ــا مــن منظــور جنــساين  اســتعراض لقــانون العمــل والتــشريع  ، دار "ات املتعلقــة بالعمــل يف ترتاني

 .السالم
 The Girl Child in Tanzania: Today’s“ ،)١٩٩٥عـام  (كامازميـا  . ر. س و.مابـاال ر  

Girl Tomorrow’s woman” ) ــا ــة يف ترتانيـ ــد   : الطفلـ ــرأة الغـ ــوم امـ ــاة اليـ ــث،  )فتـ ــر حبـ ، تقريـ
 .اليونيسيف، دار السالم

، )٢٠٠٠عـــام (ومـــاكرو إنترناشـــونال إنـــك ) ترتانيـــا(طين مكتـــب اإلحـــصاءات الـــو 
ــام      " ــا ع ــل يف ترتاني ــة وصــحة الطف ــصحة اإلجنابي ــصائية لل  ,Calverton ،"١٩٩٩دراســة استق

Maryland: National Bureau of Statistics and Macro International National Bureau of 

Statistics Inc. 

 ".١٩٩٨قانون الالجئني لعام "، )١٩٩٩عام (مجهورية ترتانيا املتحدة  
خطـة عمـل السـتعراض اسـتراتيجية ختفيـف      "،  )٢٠٠٣عـام   (مجهورية ترتانيـا املتحـدة       

، مـشروع تقريـر عـن االجتمـاع     "حدة الفقر وعملية ورقة استراتيجية ختفيف حدة الفقر الثانية        
يــة وشـؤون املــرأة  االستـشاري املعقـود بــني مكتـب نائــب الـرئيس ووزارة تنميــة اجملتمعـات احملل     
 .والطفولة املعين باستعراض استراتيجية ختفيف حدة الفقر من منظور جنساين

، الفتـــرة "إحـــصاءات أساســـية يف التعلـــيم"، )٢٠٠٤عـــام (مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة  
٢٠٠٤-١٩٩٥. 
 C.M. Blackden, M. Rwebangira and، تراتيجي لوضـع كـل مـن اجلنـسني يف ترتانيـا     سـ تقييم ا

Z.L. Ramin ، ٢٠٠٤عام. 

ــا املتحــدة     ــة ترتاني ــام (مجهوري ــة للنمــو وختفيــف حــدة    "، )٢٠٠٤ع اســتراتيجية وطني
 ".الفقر

 


