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   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    

  التمييز ضد املرأةلكاشاتفاقية القضاء على مجيع أ
 

  للدول األطرافالتقارير الدورية اجملمعة اخلامسة والسادسة  
 

 *الصني  
مبوجــب هــذه الوثيقــة تقــدم مجهوريــة الصــني الشــعبية إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة  

التقريرين الدوريني اجملمعـني اخلـامس والسـادس عـن تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال                      
 .االتفاقية من ١٨ من املادة ١وفقا للفقرة ) املشار إليها فيما بعد باالتفاقية(التمييز ضد املرأة 

 لتنفيـذ   احتـديث ) هـذه الوثيقـة   (ويضم هذا التقرير ثالثة أجزاء، ويتنـاول اجلـزء الرئيسـي             
 إىل هنايـة    ١٩٩٨يوليـه   /احلكومة الصينية لالتفاقية أثناء فتـرة األربـع سـنوات ونصـف مـن متـوز               

 ، وهــي)CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1الوثيقــة  (١؛ واإلضــافة ٢٠٠٢ديســمرب /كــانون األول
قة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة التابعة جلمهورية الصني الشعبية بشأن تنفيـذ            دم من منط  بيان مق 

 بيــان مقــدم ، وهــي)CEDAW/C/CHN/5-6/Add.2الوثيقــة  (٢االتفاقيــة يف املنطقــة؛ واإلضــافة 
 وجـرى إعـداد   . من منطقة ماكاو الصيين اإلدارية اخلاصة بشأن تنفيذ االتفاقية يف ذلك اإلقلـيم            

قا للمبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتـوى التقـارير الـيت تقـدمها الـدول األطـراف            التقرير وف 
الـــيت اعتمـــدهتا ) HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2الوثيقـــة (يف معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان الدوليـــة 

 .اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 امس والسادس اخل اجملمعانالتقريران الدوريان تسلمت األمانة العامة .ي دون حترير رمسيصدر هذا التقرير * 
 .٢٠٠٤فرباير / شباط٤للصني يف 

، الــذي نظــرت فيــه CEDAW/C/5/Add.14، انظــر الصــني املقــدم مــن حكومــة التقريــر األويللالطــالع علــى   
، انظـــر الصـــنيحكومـــة ملقـــدم مـــن االثـــاين الـــدوري ولالطـــالع علـــى التقريـــر . الثالثـــةاللجنـــة يف دورهتـــا 

CEDAW/C/13/Add.26   ــة يف دورهتــا ــه اللجن ــذي نظــرت في ــة، ال ــر .  عشــرةاحلادي ــى التقري  نيولالطــالع عل
 CEDAW/C/CHN/3-4، انظـــــر الصـــــني مـــــن حكومـــــة نياملقـــــدموالرابـــــع  الثالـــــث ني اجملمعـــــنيالـــــدوري

 .رينعش اللجنة يف دورهتا الما نظرت فيهنيذل، الAdd.2 وCEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 و
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 اجلزء األول
 مقدمة  

املشـار إليهـا    ( على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          من اتفاقية القضاء   ١٨عمال باملادة    
، فإن التقرير احلايل املقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة هـو تقريـرا الصـني           )فيما بعد باالتفاقية  

 .الدوريان اجملمعان اخلامس والسادس بشأن تنفيذ االتفاقية
لتابعـة جمللـس الدولـة، وهـي        وأعدت التقرير جلنة العمل الوطنية املعنية بالطفـل واملـرأة ا           

واشــتركت املؤسســات . جهــاز احلكومــة الوطنيــة للصــني املســؤول عــن شــؤون الطفــل واملــرأة 
املـــؤمتر الشـــعيب الـــوطين، ووزارة الشـــؤون : والوكـــاالت احلكوميـــة التاليـــة يف إعـــداد التقريـــر 

إلثنيـة، ووزارة   اخلارجية، ووزارة التعليم، ووزارة العلم والتكنولوجيا، وجلنة الدولـة للشـؤون ا           
شـؤون األفـراد، ووزارة العمـل    األمـن العـام، ووزارة الشـؤون املدنيـة، ووزارة العـدل، ووزارة      

وزارة التجــارة اخلارجيــة والتعــاون (والضــمان االجتمــاعي، ووزارة الزراعــة، ووزارة التجــارة  
 الدولــة جلنـة (، ووزارة الصـحة، واللجنــة الوطنيـة للســكان وتنظـيم األســرة    )االقتصـادي ســابقا 

، واملكتـــب الـــوطين لإلحصـــاء، ومكتـــب اجملموعـــة القياديـــة للتنميـــة  )لتنظـــيم األســـرة ســـابقا
وسـعت جلنـة العمـل      . والتخفيض من حدة الفقر التابع جمللس الدولـة، واإلدارة العامـة للرياضـة            

واالحتـاد  . اق واسع أثناء إعداد التقرير إىل احلصول علـى مـدخالت مـن اجملتمـع املـدين                على نط 
نســائي لعمــوم الصــني، واحتــاد النقابــات العماليــة لعمــوم الصــني، واألكادمييــة الصــينية للعلــوم  ال

االجتماعيـــة، ومعهـــد الصـــني للمـــرأة، ورابطـــة الصـــني ملنظمـــات املشـــاريع، ورابطـــة الصـــني  
للقاضيات، ومعهد الصني لدراسـات املـرأة، وغريهـا مـن املنظمـات ومعاهـد البحـوث الوطنيـة                   

وأجــرت جلنــة العمــل . ا قــدمت أيضــا معلومــات وإحصــاءات ذات صــلة غــري احلكوميــة، كلــه
مناقشات مع هذه املؤسسات واملنظمات وأدرجـت اقتراحاهتـا، وقـد وافقـت تلـك املؤسسـات                 

 .واملنظمات على التقرير وأيدته
ويقـدم التقريــر حتــديثا لتنفيــذ الصــني لالتفاقيــة أثنـاء فتــرة األربــع ســنوات ونصــف مــن    

ين، اجلـزء األول حملـة عامـة        أوينقسـم التقريـر إىل جـز      . ٢٠٠٢ هناية عـام      إىل ١٩٩٨يوليه  /متوز
للخطوات الرئيسية اليت اختذهتا احلكومة الصينية واجملتمع ككل للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة         
وآخر التطورات يف هذا اجملال، مبا يف ذلك تنفيذ منهاج عمل بيجني ومتابعـة الوثـائق الصـادرة     

 املعنيـة بـاملرأة، ويقـدم اجلـزء الثـاين معلومـات       ٢٠٠٠العامة االسـتثنائية لعـام   عن دورة اجلمعية   
ومـا زال تقريـرا الصـني الـدوريان اجملمعـان الثالـث             . مفصلة بشأن تنفيـذ فـرادى مـواد االتفاقيـة         

ــع  ــة (والرابـ ــاحلني) CEDAW/C/CHN/3-4الوثيقـ ــادئ   . صـ ــال باملبـ ــد عمـ ــايل ُمعـ ــر احلـ والتقريـ
كل وحمتوى التقـارير الـيت تقـدمها الـدول األطـراف يف معاهـدات حقـوق              التوجيهية املتعلقة بش  
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اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية بالقضـاء علـى        ) HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2الوثيقة  (اإلنسان الدولية   
 .التمييز ضد املرأة

 ١وترغب احلكومة الصينية يف أن تؤكد من جديد أهنا ما زالت متحفظة على الفقـرة                 
 . من االتفاقية٢٩من املادة 
وتنفيذ االتفاقية يف منطقيت هونغ كونغ وماكاو الصينيتني اإلداريـتني اخلاصـتني يـرد يف            

 ).CEDAW/C/CHN/5-6/Adds. 1 and 2الوثيقة (إضافتني هلذا التقرير 
 

 حملة عامة  
. تؤكد احلكومة الصينية دائما أن املساواة بـني اجلنسـني مقيـاس هـام لتنميـة أي جمتمـع                  
م احلكومــة منــذ ســنوات عديــدة بتنميــة املــرأة والنــهوض هبــا، جاعلــة مــن تعزيــز وإدراك   وتلتــز

 .املساواة بني اجلنسني سياسة أساسية للدولة من أجل حتقيق التنمية االجتماعية للبلد
وترى احلكومـة الصـينية أيضـا أن تنميـة املـرأة تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالنـهوض بـاجملتمع                 
ني اجلنسني والنهوض بـاملرأة اتصـاال قويـا بتحسـني البيئـات السياسـية               وتتصل املساواة ب  . ككل

والتنمية االقتصـادية النشـيطة والقضـاء علـى      . واالقتصادية واالجتماعية، وهي الزمة لبقاء املرأة     
الفقر وتعزيز التقدم االجتماعي الشامل متطلبات أساسية هتيئ الفرصة لكي تشارك املرأة علـى              

 . التوصل إىل املساواة يف احلقوقنطاق أوسع ولكي جيري
: ٢٠٠٠ووفقــا للتعــداد الســكاين الــوطين اخلــامس للصــني، بلــغ جممــوع ســكاهنا عــام   
ومقارنـة  .  مليون نسمة يف الصـني القاريـة       ١ ٢٦٥,٨٣ مليون نسمة، كان منهم      ١ ٢٩٥,٣٣

 يف ١١,٦٦ مليـــون نســـمة، أو ١٣٢,١٥، زاد الســـكان )١٩٩٠(بالتعـــداد الســـكاين الرابـــع 
ــة، مبعــدل منــو ســنوي   امل ــة١,٠٧ائ ــة    .  يف املائ ــذكور مــن ســكان الصــني القاري وكــان عــدد ال

ــون نســمة، أي  ٦٥٣,٥٥ ــاث    ٥١,٦٣ ملي ــدد اإلن ــغ ع ــا بل ــة، بينم ــون ٦١٢,٢٨ يف املائ  ملي
؛ منـها  ١٠٦,٧٤) ١٠٠= األنثـى  ( يف املائة؛ وكانت النسبة بني اجلنسـني      ٤٨,٣٧نسمة، أي   
 مليـون نسـمة،     ١٠٦,٤٣يف املائة من قومية هـان، و         ٩١,٥٩ مليون نسمة، أي     ١ ١٥٩,٤٠

وقـد زاد عـدد السـكان مـن قوميـة           ).  أقليـة  ٥٥( يف املائة من أفراد األقليات القومية        ٨,٤١أي  
 يف املائـة،    ١٦,٧٠ يف املائة، بينما زاد عدد سكان األقليات القومية بنسـبة            ١١,٢٢هان بنسبة   

 يف املائـة مـن جممـوع السـكان          ٢٢,٨٩ت نسـبة    وكانـ . وذلك مقارنة بالتعداد السـكاين الرابـع      
 يف املائــة؛ وكانــت نســبة ٤,٨٠، ممــا يشــكل نقصــا نســبته ١٤ -تقــع يف الفئــة العمريــة صــفر 

 يف املائـة؛ وكـان عـدد        ١,٣٩ فـأكثر، بزيـادة نسـبتها        ٦٥ يف املائة تقع يف الفئة العمريـة         ٦,٩٦
 سـنة  ١٥د الذين يتعدى عمـرهم  أي األفرا( يف املائة ٦,٧٢ مليون نسمة، أي ٨٥,٠٧األميني  
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 يف ٩,١٦، ممـا يشـكل نقصـا نســبته    )وال يسـتطيعون القـراءة أو يسـتطيعون القـراءة قلـيال جـدا      
 يف املائــة مــن ســكان احلضــر، بينمــا كــان ٣٦,٠٩ مليــون نســمة، أي ٤٥٥,٩٤املائــة؛ وكــان 

ة  يف املائــة مــن ســكان الريــف، ممــا يشــكل زيــادة بنســب  ٦٣,٩١ مليــون نســمة، أي ٨٠٧,٣٩
 . يف املائة يف سكان احلضر٩,٨٦

، وأثناء القيـام بعمليـة تنفيـذ اخلطـوط العامـة للخطـة اخلمسـية                ١٩٩٨يوليه  /ومنذ متوز  
التاسعة جلمهورية الصني الشعبية للتنمية االجتماعية واالقتصادية واألهداف طويلة األجل لعـام            

نني واللــوائح وتــدابري ، اضــطلعت احلكومــة الصــينية بتطــوير وتنفيــذ جمموعــة مــن القــوا  ٢٠١٠
السياسات، مع األخذ بالتنمية االقتصادية واالجتماعية املنسقة واملستدامة كاسـتراتيجية وطنيـة             
هلــا واالسترشــاد مببــدأ التقــدم املــادي والروحــي يف نفــس الوقــت، وذلــك بغيــة التيســري الفعــال   

حتياجات األساسـية للفقـراء     للتنمية املستدامة والسريعة والسليمة لالقتصاد الوطين، والوفاء باال       
على حنو أسرع، وحتسني البيئة، وإرساء نظام أساسي للضمان االجتماعي، وإجـراء املزيـد مـن                

 التعلــيم اإللزامــي بشــكل عــام والقضــاء علــى   وتطبيــقاإلصــالح والتطــوير يف قطــاع الصــحة،  
الوقـت  طفل يف   األمية، وحتسني مستويات املعيشة جلميع السكان، مع تعزيز النهوض باملرأة وال          

ذاتــه، والســعي إىل حتويــل املنجــزات يف جمــال التنميــة االقتصــادية إىل تقــدم اجتمــاعي يف وقــت  
وعنــدما ترســم احلكومــة الصــينية السياســات الكليــة للدولــة، فإهنــا تلتــزم بدقــة مببــدأ   . مناســب

رأة، كمـا تؤكـد     املشاركة املتساوية وتسعى إىل حتقيق التنمية العامة واملنافع املتبادلة للرجل واملـ           
 احلق يف أن يشاركوا يف الشؤون الوطنيـة        - بغض النظر عن نوع اجلنس       -أن جلميع املواطنني    

ويف حياة اجملتمـع، وتشـجع الرجـال والنسـاء علـى العمـل معـا علـى حتقيـق التقـدم االجتمـاعي                        
تلتــزم بوضــوح بتنفيــذ برنــامج  ) ٢٠٠٥-٢٠٠١(وخطــة الصــني اخلمســية العاشــرة  . والتنميــة

مــن ) ٢٠١٠-٢٠٠١(وبرنــامج تنميـة الطفــل الصــيين  ) ٢٠١٠-٢٠٠١(يـة املــرأة الصــينية  تنم
 .أجل محاية احلقوق واملصاحل املشروعة للمرأة والطفل

وكانت الصني ضمن أول الدول األطراف اليت انضمت إىل اتفاقية القضاء علـى مجيـع     
 التمييــز ضــد املــرأة وحرصــا مــن احلكومــة الصــينية علــى مكافحــة . أشــكال التمييــز ضــد املــرأة

والقضاء عليه، وأخذا يف االعتبار بظـروف الصـني ومساهتـا اخلاصـة، فإهنـا تواصـل سـن وتنقـيح                     
ــة وغريهــا مــن القــوانني       ــادئ االتفاقي ــة حقــوق املــرأة وفقــا ملب ــوائح املتعلقــة حبماي القــوانني والل

رأة تتضــمن خطــة وترســم احلكومــة أيضــا اســتراتيجية لتنميــة املــ. واللــوائح الدوليــة ذات الصــلة
التنمية الوطنية، كما تعبئ مجيع قطاعـات اجملتمـع حبيـث تتخـذ جمموعـة مـن التـدابري واألعمـال                  

 .اليت تعلي من شأن مصاحل املرأة وحتافظ على تلك املصاحل بطريقة فعالة
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وبعد أن نظرت اللجنة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة أثنـاء دورهتـا العشـرين                     
 يف تقريــري الصــني الــدوريني اجملمعــني الثالــث والرابــع  ١٩٩٩ينــاير / كــانون الثــايناملنعقــدة يف

بشأن تنفيذ االتفاقية، علقت احلكومة الصينية أمهية كربى على رأي اللجنة وتعليقاهتـا اخلتاميـة               
 :واختذت اخلطوات الرئيسية التالية وفقا ملبادئ االتفاقية وعلى أساس توصيات اللجنة

لعمــل الوطنيــة املعنيــة بالطفــل واملــرأة التابعــة جمللــس الدولــة، وهــي جهــاز قامــت جلنــة ا • 
مــارس /الصــني احلكــومي املســؤول عــن النــهوض بــاملرأة، بعقــد دورة خاصــة بــني آذار

وإذ أخـذت   .  لكي حتلل بدقة آراء اللجنة وشواغلها وتوصياهتا       ١٩٩٩يونيه  /وحزيران
رض ســبيل تنفيــذ االتفاقيــة، فإهنــا  اللجنــة يف احلســبان بالتحــديات والعقبــات الــيت تعتــ  

ــدابري ذات الصــلة ضــمن      ســعت إىل التعــرف علــى طــرق إدمــاج االســتراتيجيات والت
ومجعت هذه الـدورة اخلاصـة      . تشريع جديد وبرامج للتنمية من أجل النساء واألطفال       

مــا بــني اإلدارات احلكوميــة واجملموعــات الشــعبية ومؤسســات البحــث، باإلضــافة إىل  
 .لماءاخلرباء والع

وبناء على األحكام ذات الصلة لالتفاقية وشواغل اللجنة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز              • 
ويتضـــمنون ( حمـــددة إىل أعضـــائها ضـــد املـــرأة، عهـــدت جلنـــة العمـــل الوطنيـــة مبهـــام

، وطلبـــت إىل هـــؤالء )إدارة حكوميـــة ومخـــس منظمـــات وطنيـــة غـــري حكوميـــة  ٢٤
ــدابري    ــذل    األعضــاء صــياغة سياســات وأهــداف وت ــه وب ــهم يف جمال  ملموســة، كــل من

ــة      ــة بغي اجلهــود ملعاجلــة القضــايا والتحــديات ذات األولويــة، وتنســيق املــوارد احلكومي
 .تقدمي الدعم املايل الالزم لالضطالع باجلهود الرامية إىل معاجلة تلك القضايا

وفقـا  حكم البلـد    ”وحرصا من احلكومة الصينية على تدعيم االستراتيجية األساسية لـ           • 
، فإهنا تبذل جهـودا مسـتمرة لسـن         “للقانون وبناء بلد اشتراكي يف ظل سيادة القانون       

القــوانني واللــوائح وتنقيحهــا يف ظــل خلفيــة القضــايا املســتجدة املتعلقــة حبقــوق املــرأة   
، سنت اللجنة الدائمـة للمـؤمتر الشـعيب الـوطين أو            ١٩٩٨يوليه  /ومنذ متوز . ومصاحلها

 مجلة أمور، قانون التبين جلمهورية الصني الشـعبية، وقـانون           عدلت على التوايل، ضمن   
الزواج جلمهورية الصني الشعبية، وقانون مجهوريـة الصـني الشـعبية بشـأن منـع جنـاح                 

، وقـانون   األحداث، وقانون مجهوريـة الصـني الشـعبية بشـأن السـكان وتنظـيم األسـرة               
قـوق املـرأة فيمـا يتعلـق        نقابات العمال جلمهوريـة الصـني الشـعبية، ممـا يـدعم محايـة ح              

بسبل العيش، والتنمية، والصـحة، والتعلـيم، والتوظـف، والـزواج واألسـرة، والصـحة               
وقــد اعتمــد . “األطفــال أوال”اإلجنابيــة، مبــا يتســق ومبــادئ املســاواة بــني اجلنســني و  

تعلـق بالقضـايا املسـتجدة بشـأن املسـاواة يف احلقـوق للمـرأة فيمـا                 تجملس الدولة لوائح    
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، وتتيح هذه اللوائح املساواة يف احلقوق واملصـاحل         يةتعاقد على األراضي الريف    بال خيتص
ت اللجنـة الدائمـة للمـؤمتر الشـعيب الـوطين يف            وأصـدر . مرأة والرجل يف ذلـك اجملـال      لل

 قــانون تعاقــدات األراضــي الريفيــة جلمهوريــة الصــني الشــعبية،  ٢٠٠٢أغســطس /آب
أة ومصاحلها فيما يتعلـق بالتعاقـد علـى         الذي يتضمن أحكاما خاصة حلماية حقوق املر      

 .األراضي واستخدامها
-٢٠٠١( واســتهلت احلكومــة الصــينية بصــفة رمسيــة برنــامج تنميــة املــرأة الصــينية         • 

جهـود احلكومـة املبذولـة لتنفيـذ منـهاج      ، وذلـك ضـمن     ٢٠٠١مـايو   /يف أيار ) ٢٠١٠
عامة بشأن املـرأة، وعلـى   عمل بيجني والوثائق الناجتة عن الدورة االستثنائية للجمعية ال      

). ٢٠٠٠-١٩٩٥(أســاس رصــد وتقيــيم تنفيــذ الربنــامج األول لتنميــة املــرأة الصــينية   
األهداف العامة للمساواة بـني     ) ٢٠١٠-٢٠٠١(ويتضمن برنامج تنمية املرأة الصينية      

وجـرى  . اجلنسني، مما جيعلها سياسة أساسـية للدولـة تعـزز التقـدم االجتمـاعي الـوطين               
وية يف التنمية لستة جماالت حمددة، هي املـرأة واالقتصـاد، ومشـاركة املـرأة               إعطاء األول 

يف صنع القرار واإلدارة، واملـرأة والتعلـيم، واملـرأة والصـحة، واملـرأة والقـانون، واملـرأة                  
ويف نفــس الوقــت، وضــعت احلكومــة الصــينية برناجمــا لتنميــة الطفــل الصــيين    . والبيئــة

 يفمج إىل إدمــاج روح املســاواة بــني اجلنســني  ، ويــدعو هــذا الربنــا)٢٠١٠-٢٠٠١(
مضمون األنشطة التعليمية، مما حيمي بفعالية حق الفتاة يف التعليم ويقضـي قضـاء تامـا                

ووفقــا .  والتــدابري الــيت متنــع الفتيــات مــن الــذهاب إىل املدرســة علــى مجيــع السياســات
ى صــعيد لــذلك، وضــعت إدارات احلكومــة ذات الصــلة ومجيــع احلكومــات احملليــة علــ

املقاطعــات خطــط التنفيــذ واختــذت مبــادرات التنميــة اخلاصــة بكــل منــها علــى أســاس  
األهداف العامة للربنامج ومقاصده الرئيسية واسـتراتيجياته وتـدابريه، كمـا أخـذت يف              
احلســبان يف نفــس الوقــت بــالواقع اإلداري واحمللــي، حبيــث تعــزز أمهيــة تلــك اخلطــط    

 .واملبادرات وإمكان تنفيذها
وحرصــا علــى كفالــة تنفيــذ القــوانني واألنظمــة الــيت تعــزز املســاواة بــني اجلنســني، قــام  • 

املؤمتر الشـعيب الـوطين وجلانـه العاملـة ذات الصـلة بتكثيـف جهودمهـا املتعلقـة بالرصـد                    
، ٢٠٠٢ويف عـام    . والبحوث بشأن تنفيذ القـوانني الـيت حتمـي حقـوق ومصـاحل املـرأة              

ة إلعــالن قــانون مجهوريــة الصــني الشــعبية حلمايــة  ومبناســبة الــذكرى الســنوية العاشــر 
، اضــطلعت )املشــار إليــه فيمــا بعــد باســم قــانون محايــة املــرأة (حقــوق ومصــاحل املــرأة 

. اللجان العاملة ذات الصـلة التابعـة للمـؤمتر الشـعيب الـوطين باسـتعراض تنفيـذ القـانون                  
سن على حنـو مسـتمر      وكانت النتيجة أن الوعي القانوين إزاء محاية حقوق املرأة قد حت          

 .يف اجملتمع برمته، وأن هناك تقدما ملموسا فيما يتعلق حبماية حقوق ومصاحل املرأة
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بشـكل  وتقيد االخـتالالت يف التنميـة االقتصـادية بـني خمتلـف املنـاطق يف الصـني تقيـد                     • 
وهلــذا، شــنت . مباشــر تنميــة املــرأة وإمكانيــة وصــوهلا إىل املــوارد علــى قــدم املســاواة   

مــة الصــينية يف بدايــة القــرن احلــايل اســتراتيجية للتنميــة مــن أجــل املنــاطق الغربيــة احلكو
املتخلفة يف البلـد، فعبـأت مـوارد اجملتمـع برمتـه بغيـة تقـدمي املسـاعدة إىل تلـك املنـاطق                
مستهدفة القضاء على الفقر وحتسـني ظـروف املعيشـة، وخباصـة البيئـة املعيشـية للنسـاء               

 حــدة الفقــر بالنســبة للمــرأة أحــد املكونــات اهلامــة    واألطفــال، كمــا جعلــت ختفيــف 
 .للربنامج الوطين حملاربة الفقر

وملا كانت التنمية واإلصالح االقتصاديان والسياسيان والثقافيان للصـني يـؤثران تـأثريا              • 
مباشرا على الزواج واألسرة، فإن اللجنة الدائمـة للمـؤمتر الشـعيب الـوطين أدرجـت يف                 

ــام  ــان ١٩٩٩ع ــديل ق ــتجابة      تع ــك اس ــا التشــريعي، وذل ــزواج يف جــدول أعماهل ون ال
 ٢٠٠١أبريـل   / يف نيسـان   صـدر و. لالحتياجات الراهنة، باإلضـافة إىل املطالبـة الشـعبية        

ــانون ا ــدل ق ــزواج املع ــديل  . ل ــة تع ــاء عملي ــوطين    وأثن ــؤمتر الشــعيب ال ــانون، نشــر امل  الق
 ٤ ٠٠٠ا يزيـد عـن      مشروع التعديل وسعى إىل احلصول على تعليق اجلماهري فتلقى م         

. رسالة من مواطنني عاديني، فضال عن آالف اآلراء الـيت نقلـت عـرب وسـائط اإلعـالم                 
وكــان عــدد املــواطنني العــاديني الــذين شــاركوا مشــاركة مباشــرة يف هــذه العمليــة         
التشريعية، كما كان اتساع نطاق وجهات نظرهم من األمور اليت مل يسبق هلـا مثيـل؛     

وقـانون الـزواج املعـدل يـدرج أحكامـا      .  بالشفافية واملشـاركة وقد متيزت تلك العملية   
إضــافية وتكميليــة بشــأن نظــام الــزواج وممتلكــات الــزوجني ومكافحــة العنــف العــائلي 

وإمكــان الــزواج والعالقــات بــني أفــراد األســرة والطــالق، وبالتــايل يعــزز أمهيــة قــانون  
 .سريانه

ملرأة والقضاء عليه علـى االرتقـاء بـوعي         وتعتمد أية محلة ناجحة ملكافحة التمييز ضد ا        • 
ووفقـا  . اجلماهري بشـأن القـوانني واألنظمـة، فضـال عـن القضـايا املتعلقـة بنـوع اجلـنس              

للواقع الوطين، وبعد االستكمال الناجح لثالث محالت وطنية مخسية متتاليـة لالرتقـاء             
ــانوين   ــالوعي القـ ــرى )٢٠٠٠-١٩٩٦ و ١٩٩٥-١٩٩١ و ١٩٩٠-١٩٨٦(بـ ، جـ

،  بــذلكوأثنــاء القيــام). ٢٠٠٥-٢٠٠١(رابعــة مماثلــة يف مجيــع أحنـاء البلــد  شـن محلــة  
باإلصـالحات االقتصـادية    وأخذا يف احلسبان بـبعض القضـايا األكثـر أمهيـة الـيت تتعلـق                

 إعطــاء األولويــة إىل نشــر الــوعي املتعلــق بتشــريعات مثــل قــانون  جــرىواالجتماعيــة، 
ملعدل حديثا وقانون السكان وقانون تنظـيم       محاية املرأة وقانون العمل وقانون الزواج ا      

وجيــري تأكيــد دور وســائط اإلعــالم، كمــا جيــري تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل  . األســرة
االرتقاء بالوعي بشأن السياسات األساسية للدولة إزاء املساواة بني اجلنسني والقضـايا            
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ويف نفــس .  املــرأةاملتعلقــة بنــوع اجلــنس بغيــة هتيئــة بيئــة اجتماعيــة أكثــر مواءمــة لتنميــة
الوقت الذي ُتعَزز فيه القـوانني واألنظمـة املتعلقـة حبقـوق املـرأة، جيـري أيضـا اإلعـالن                    

 .عن حمتويات االتفاقية وأعمال اللجنة وواجبات األطراف املوقعة
، دعمـت احلكومـة الصـينية إنشـاء آليـات حلمايـة حقـوق        املاضـية ويف السنوات القليلـة     • 

وبانتــهاء . األولويــة إىل تـدريب العــاملني علـى إنفــاذ القـانون   ومصـاحل املــرأة، وأعطـت   
 حمكمـة حلمايـة     ٥٤٤ حمكمة خاصـة و      ٣ ٠٠٠، كان قد أنشئ أكثر من       ٢٠٠٠عام  

 حملــف خــاص  ٧ ٠٠٠املــرأة والطفــل، كمــا جــرت دعــوة مــا جمموعــه أكثــر مــن         
وجــرى إنشــاء خطــوط ســاخنة لتقــدمي املســاعدة القانونيــة ومراكــز جلمــع . للمشــاركة

وجـرى تــوفري  . كاوى يف كـل مــن املنـاطق احلضـرية والريفيــة يف مجيـع أحنـاء البلــد     الشـ 
تدريب أفضل للعاملني ذوي الصـلة يف قطاعـات األمـن العـام والنيابـة العامـة واحملـاكم                   
ــة والصــحة العامــة واإلعــالم، فضــال عــن مــوظفي االحتــادات      والقضــاء واإلدارة املدني

إىل حتسـني فهـم العـاملني يف جمـال إنفـاذ القـانون              وجيري بذل اجلهود الراميـة      . النسائية
ألمهية محاية حقوق ومصاحل املـرأة، فضـال عـن االرتقـاء بـوعيهم إزاء القضـايا املتعلقـة                   

، أنشـئ فريـق     ٢٠٠١ويف عـام    . بنوع اجلنس وتبادل اخلربات وتعلم التقنيـات احلديثـة        
يــة متكــني مجيــع للتنســيق والتوجيــه مــن أجــل محايــة حقــوق ومصــاحل املــرأة والطفــل بغ 

اإلدارات من العمل بشكل أفضل على حنو مشـترك ومتسـق، ممـا يعـزز بفعاليـة جهـود             
 .احلكومة الرامية إىل محاية حقوق ومصاحل املرأة

وتعزز أيضا احلكومة الصينية جهودها الراميـة إىل إنشـاء نظـام للمؤشـرات اإلحصـائية                 • 
ــوع      ــة، فضــال عــن اإلحصــاءات املصــنفة حســب ن اجلــنس، مــع األخــذ يف  االجتماعي

ــر يف اجملتمــع بأســره      ــيت تظه ــيريات ال ــع التطــورات والتغ ــى  . احلســبان جبمي وعمــال عل
التصوير الدقيق حلالة الوضـع االجتمـاعي للمـرأة الصـينية والـتغريات الـيت طـرأت عليـه                   
ــوارد         ــع امل ــل وفحــص التركيــب اجلنســاين لتوزي ــى حتلي ــذ التســعينات، وحرصــا عل من

ــة ال  ــة، وبغي ــا       االجتماعي ــة العمــل فريق ــرأة، أنشــأت جلن ــة امل ــة تنمي رصــد األفضــل حلال
 تنفيذ برنـامج تنميـة املـرأة الصـينية؛ كمـا أنشـأ املكتـب        متوجيهيا من أجل رصد وتقيي  

ويف . الــوطين لإلحصــاء قاعــدة بيانــات لإلحصــاءات املصــنفة حســب نــوع اجلــنس        
تـب الـوطين    ، وبعد سنتني من التحضـري، اضـطلع املك        ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول  ١

لإلحصاء واالحتاد النسائي لعموم الصني بالبدء يف إجـراء الدراسـة االستقصـائية الثانيـة        
للعينات بشأن الوضع االجتماعي للمرأة الصينية، ووقع االختيار على مثانيـة مؤشـرات             
تتعلـق بالوضـع االقتصـادي، والوضـع السياسـي، والتعلـيم، والـزواج واحليـاة األسـرية،          

ب احلياة، والوضـع القـانوين، والـوعي اجلنسـاين؛ ونشـرت النتـائج يف            والصحة، وأسلو 
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وأوضــحت هــذه الدراســة االستقصــائية أن حالــة تنميــة املــرأة  . ٢٠٠١ســبتمرب /أيلــول
الصينية قد حتسنت حتسنا ملحوظا وأنه قد حدث تقـدم يف الوضـع السياسـي والوضـع             

نسبة للمرأة مقارنـة بالدراسـة   االقتصادي والتعليم والصحة والزواج واحلياة األسرية بال      
 .االستقصائية األوىل اليت أجريت قبل عشر سنوات

، دأبت احلكومة الصينية على ختصيص أكثر من ثلثـي مـا تتلقـاه مـن          ١٩٦٥ومنذ عام    • 
معونة إمنائية دولية جملاالت النظافة العامة والتعليم وإمدادات املياه وختفيض حدة الفقـر         

نفيذ املشـاريع التعاونيـة الدوليـة يف السـنوات القليلـة املاضـية،              وعند ت . والنهوض باملرأة 
كانت احلكومة الصينية تعلق أمهية كربى علـى محايـة حقـوق ومصـاحل املـرأة، وتعمـل                  

ت اونـ وعلـى سـبيل املثـال، تع      . يف الوقت ذاته على زيادة التعريف باالتفاقيـة وتفهمهـا         
 مـع  -قيـة وقـانون محايـة املـرأة      يف تنفيـذها أحكـام االتفا    - ٢٠٠٠احلكومة منـذ عـام      

ــم        ــة، ومنظمــة األم ــة للمــرأة ، ومنظمــة العمــل الدولي صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنائي
املتحدة للطفولة، ومؤسسة فورد، فضال عن دول كأستراليا وكندا واململكة املتحـدة،            
فاضــطلعت بتنفيــذ مشــاريع حلمايــة حقــوق ومصــاحل املــرأة، ومكافحــة خطــف النســاء 

 .واالجتار هبم، وكبح العنف العائلي، وتقدمي املساعدات القانونيةواألطفال 
ونظرا للقيود اليت تفرضها املسـتويات املتنوعـة للتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة وتـأثري                 

األمنــاط التقليديــة للفكــر، وخباصــة الظــواهر والســمات واملشــاكل اجلديــدة العديــدة الــيت تظهــر 
خطـط إىل اقتصـاد السـوق االشـتراكي، فـإن التحقيـق الكامـل               كنتيجة للتحول من االقتصـاد امل     

للمساواة يف احلقوق للمرأة الصـينية يف اجملـاالت السياسـية واالقتصـادية والثقافيـة واالجتماعيـة                 
ولذلك فإن زيـادة حتسـني البيئـة االجتماعيـة لتنميـة املـرأة              . واألسرية سيظل عملية طويلة األمد    
يــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، تظــل مهمــة شــاقة وطويلــة  وختطــي العقبــات والقضــاء علــى مج

وسـتبذل احلكومـة الصـينية والشـعب الصـيين          . األجل بالنسبة للحكومة الصينية واجملتمع ككـل      
 .بأسره معا جهودا مطردة لتحقيق هذا اهلدف
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 اجلزء الثاين
 ١املادة 

و اسـتبعاد أو    أي تفرقة أ  “ التمييز صد املرأة  ”ألغراض هذه االتفاقية يعين مصطلح       
تقييد يتم على أساس اجلنس ويكـون مـن آثـاره أو أغراضـه، تـوهني أو إحبـاط االعتـراف                     
للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة           
والثقافيــة واملدنيــة أو يف أي ميــدان آخــر، أو تــوهني أو إحبــاط متتعهــا هبــذه احلقــوق أو        

 .تها هلا، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجلممارس
املـرأة  ”ينص دستور مجهورية الصني الشعبية، وهو قـانون الصـني األساسـي، علـى أن                 

الشعبية تتمتع باملساواة يف احلقـوق مـع الرجـل يف مجيـع جمـاالت احليـاة، يف                 يف مجهورية الصني    
 .“تصادية والثقافية واالجتماعية واألسريةاحلياة السياسية واالق

ويف املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة، تعهـد جيـانغ زميـني، الـرئيس السـابق جلمهوريـة                    
بأننا نعلق أمهية كربى علـى تنميـة املـرأة والنـهوض هبـا، وقـد جعلنـا املسـاواة                   ” ،الصني الشعبية 

وإننـا نعـارض حبـزم أي شـكل         . يـة االجتماعيـة   بني اجلنسني سياسة أساسية للدولـة لتعزيـز التنم        
من أشكال التمييز ضد املرأة، ونتخذ خطوات ملموسة لصون ومحاية الوضع املتساوي للمـرأة              

 .“وحقوقها ومصاحلها يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لبلدنا
ها؛ وإذ وقــد أدرجــت احلكومــة الصــينية مبــدأ املســاواة بــني الرجــل واملــرأة يف تشــريع     

تسترشــد الصــني بدســتورها، فإهنــا قــد أنشــأت نظامــا شــامال للقــوانني واألنظمــة بغيــة ضــمان    
ويكمــن أســاس هــذا النظــام يف القــانون املعــين حبمايــة  . حقــوق ومصــاحل املــرأة وتعزيــز تنميتــها 

ــه يتضــمن أيضــا قــوانني أخــرى مثــل القــانون املــدين، والقــانون       حقــوق ومصــاحل املــرأة، إال أن
ــائي، ــي،       اجلن ــيم اإللزام ــانون التعل ــزواج، وق ــانون ال ــانون العمــل، وق ــات، وق ــانون االنتخاب  وق

والقانون املتعلق بالرعاية الصـحية لألمهـات والرضـع، وقـانون اإلرث، وقـانون التـبين، وقـانون              
نقابات العمال، وقانون السكان وتنظيم األسرة، وقانون تعاقدات األراضي الريفيـة، واألنظمـة            

اية عمـل العـامالت واملوظفـات، واألنظمـة املتعلقـة بالقضـاء علـى األميـة، والتـدابري                 املتعلقة حبم 
ــة         ــة، واألنظم ــامالت يف املشــاريع التجاري ــات والع ــة بالنســبة للموظف ــات األموم ــة لتأمين املؤقت

 .املتعلقة بإدارة األمن العام والعقوبات
 .وال يوجد تعريف للتمييز يف قوانني الصني 
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 ٢املادة 
فـق علـى أن تنتـهج،       ت وت ،الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة       تشجب   

القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، تســتهدف بكــل الوســائل املناســبة ودون إبطــاء، سياســة 
 :يلي وحتقيقا لذلك، تتعهد بالقيام مبا

 مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دسـاتريها الوطنيـة أو تشـريعاهتا               إدماج )أ( 
ناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حـىت اآلن، وكفالـة التحقيـق العملـي                  امل

 ؛اسبةاملنالوسائل وغريه من  تشريعهلذا املبدأ من خالل ال
يناسـب  ، مبا يف ذلك ما       تشريعية  تشريعية وغري  ،اختاذ املناسب من التدابري    )ب( 

 جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛من 
 وضـمان   ،اية قانونية حلقوق املرأة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل             محفرض   )ج( 

 يف  واملؤسسات العامة األخـرى   ذات االختصاص   احلماية الفعالة للمرأة، عن طريق احملاكم       
 ، من أي عمل متييزي؛البلد

أو ممارسة متييزية ضد املرأة، وكفالة      متييزي  أي عمل   مباشرة  االمتناع عن    )د( 
 سسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛تصرف السلطات واملؤ

اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد املـرأة مـن جانـب أي                 )هـ( 
 شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

 بطـال أو إ غـيري   ، لت ي منـها  اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبـا يف ذلـك التشـريع           )و( 
 تشكِّل متييزا ضد املرأة؛اليت ات وانني واألنظمة واألعراف واملمارسائم من القالق

 . ضد املرأةالوطنية اليت تشكِّل متييزاجلزائية احكام األإلغاء مجيع  )ز( 
قــانون  :  تعــديل القــوانني التاليــة املتعلقــة بــاملرأة    و اعتمــاد أ ١٩٩٨جــرى منــذ عــام    

ة ، وقـانون مجهوريـة الصـني الشـعبي        )١٩٩٨عـدل عـام     (مجهورية الصـني الشـعبية بشـأن التـبين          
عـدل  (، وقانون مجهورية الصـني الشـعبية بشـأن الـزواج            )١٩٩٩(املتعلق مبنع جناح األحداث     

، وقــانون )٢٠٠١(، وقــانون مجهوريــة الصــني الشــعبية للســكان وتنظــيم األســرة )٢٠٠١عــام 
، وقانون مجهورية الصـني الشـعبية       )٢٠٠١عدل عام   (مجهورية الصني الشعبية لنقابات العمال      

 ).٢٠٠٢( األراضي الريفية املتعلق بتعاقدات
 اختاذ التدابري التالية بغيـة تنفيـذ قـانون محايـة حقـوق ومصـاحل                ١٩٩٨وجرى منذ عام     

 :املرأة بغية القضاء على التمييز ضد املرأة ومحاية حقوقها املتساوية ومصاحلها
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، اضطلعت وزارة العدل بالتعاون مع الوزارات األخـرى بتنفيـذ           ٢٠٠٠ابتداء من عام     • 
يف مجيـع أحنـاء البلـد       “ أسبوع محاية احلقـوق   ] يوم املرأة [مارس  / آذار ٨”شطة محلة   أن

ومصـاحل  واملعلومـات املتعلقـة بقـانون محايـة حقـوق      . ملدة ثـالث سـنوات علـى التـوايل        
اق واسـع علـى قطاعـات اجملتمـع املتنوعـة حبيـث تعـرف              املرأة جـرى توزيعهـا علـى نطـ        

ن أكثـر إدراكـا للحاجـة إىل طلـب املسـاعدة            املرأة أحكام القانون وتفهمها لكـي تكـو       
من اجملتمع عندما جيري التعدي على حقوقها ولكي تـتمكن مـن الـدفاع عـن حقوقهـا            

 .بصورة أفضل
وأدرج مرة أخرى قانون محاية حقوق ومصاحل املرأة يف اخلطـة اخلمسـية الرابعـة لنشـر                  • 

األنبـاء لنشـر املعرفـة      وجـرى اسـتخدام خمتلـف وسـائط نقـل           . املعرفة القانونيـة الوطنيـة    
بـالقوانني واألنظمـة    املتعمقة والواسعة النطاق بشأن القانون، فضال عن املعرفة املتعلقـة         

األخرى ذات الصلة، وخباصة يف املنـاطق الريفيـة وعلـى الصـعيد الشـعيب، ممـا يعـزز يف                    
ــرام املــرأة، وبالتــايل جيــري صــون حقوقهــا       ــة جيــري مبقتضــاها احت اجملتمــع بأســره ثقاف

 .صاحلهاوم
 جــرى إنشــاء جمموعــة تنســيق وطنيــة تعــىن حبقــوق   ٢٠٠١نــوفمرب /ويف تشــرين الثــاين • 

ومصاحل املرأة والطفل، وتتضـمن هـذه اجملموعـة أربـع عشـرة وزارة ووكالـة حكوميـة                  
هي إدارة الدعاية واللجنة املعنية بالسياسة والقانون للجنة املركزيـة للحـزب الشـيوعي              

 العليا، والنيابـة الشـعبية العليـا، ووزارة األمـن العـام، ووزارة              الصيين، واحملكمة الشعبية  
العــــدل، ووزارة الشــــؤون املدنيــــة، ووزارة العمــــل والضــــمان االجتمــــاعي، ووزارة 

ــة للســكان وتنظــيم األســرة،     الزراعــة، ووزارة  ــة الدول ــة، ووزارة الصــحة، وجلن الثقاف
وم الصــني، باإلضـــافة إىل  وإدارة الدولــة للصــناعة والتجـــارة، واالحتــاد النســائي لعمـــ    

وتتـوىل جمموعـة التنسـيق تبـادل املعلومـات ودراسـة القضـايا              . املنظمات غري احلكوميـة   
الرئيسية وذات األولوية والتحقيق يف احلاالت االعتيادية عن طريق عقـد االجتماعـات             
وإجراء التحقيقات والقيام بأنشطة البحـث، كمـا متـارس اجملموعـة وظـائف ليليـة بغيـة                

 .ة تنفيذ قانون محاية حقوق ومصاحل املرأةمواصل
 الذكرى السنوية العاشرة إلعالن قـانون محايـة حقـوق ومصـاحل             ٢٠٠٢ووافقت سنة    • 

 اضــطلعت اللجــان اخلاصــة ٢٠٠٢أبريــل / إىل نيســان٢٠٠٠ومنــذ هنايــة ســنة . املــرأة
ــيش وبأنشــطة اإلشــراف        ــات التفت ــوطين بعملي ــؤمتر الشــعيب ال ــة للم ذات الصــلة التابع

البحث فيمـا يتعلـق بإنفـاذ القـوانني املعنيـة بـاملرأة يف املقاطعـات والبلـديات اإلحـدى                    و
شــنغهاي، وشــاندونغ، وهونــان، وغوانــدونغ، وسيتشــوان، وشانســي،  : عشــرة التاليــة
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وجرت عمليات التفتـيش بواسـطة      . وشنسي، ولياونينغ، وأهنوي، وغوانشي، وهاينان    
ا، وجـرى التركيـز علـى احلقـوق السياسـية        أفرقة تفتيش أو عن طريق املقاطعات نفسه      

يف العمــل واحلقــوق الشخصــية وحقــوق تعاقــدات      للمــرأة وحقــوق ومصــاحل املــرأة   
وتولت أفرقة التفتيش زيارة املؤسسات اململوكـة للدولـة،         . األراضي يف املناطق الريفية   

ــة، ومرا      ــدمي املشــورة القانوني ــة، ومراكــز تق كــز واملشــاريع اخلاصــة، واجملتمعــات احمللي
ــدات     ــة يف البلـ ــز االجتماعيـ ــل، واملراكـ ــواق العمـ ــدارس، وأسـ ــة، واملـ ــدمات احملليـ اخلـ
والقــرى، وأقســام الشــرطة احملليــة، وســجون النســاء؛ وجتــري هــذه الزيــارات بغــرض     
ــراء املقـــابالت وعقـــد      ــارة املوقـــع وإجـ ــوانني مـــن خـــالل زيـ التحقـــق مـــن تنفيـــذ القـ

ومـن سـنة    .  حقوق ومصـاحل املـرأة     وجيري حتسني النظم القانونية لصون    . االجتماعات
، سنت اللجنـة الدائمـة للمـؤمتر الشـعيب الـوطين إحـدى عشـر                ٢٠٠٢ إىل سنة    ١٩٩٢

قانونا يتعلق حبماية حقوق املـرأة؛ وجـرى بعـد ذلـك وضـع قواعـد التنفيـذ عـن طريـق                      
املؤمترات الشعبية يف املقاطعات مبوجب قانون محاية حقـوق ومصـاحل املـرأة، وأنشـأت              

 بـاملرأة  همـا جلانـا عاملـة تعـىن    مات على صعيدي الوالية والبلديـة ومـا فوق       معظم احلكو 
وقـد أنشـأت احلكومـة أيضـا        . والطفل بغية تنسيق وتعزيز إنفاذ القوانني املتعلقة بـاملرأة        

مثل تلك اهليئـات علـى صـعيد األقـاليم، مـع ختصـيص مـوارد سـنوية ومـوظفني بـدوام                      
 برسم السياسات أيضا بغية التغلب علـى        وقامت اهليئات احلكومية ذات الصلة    . كامل

املشـــاكل الرئيســـية الـــيت تعرقـــل محايـــة حقـــوق ومصـــاحل املـــرأة يف جمـــاالت التوظـــف 
 الفتيــات علــى التعلــيم، وتعاقــد    صــول حالمة يف العمــل للعــامالت، وإمكانيــة  والســ

ودعمـت املـؤمترات    . الريفيات على األراضـي، والعنـف العـائلي، واملشـاركة السياسـية           
ة الوطنية اإلشراف على جهود إنفاذ القانون عن طريق القيـام بـالتفتيش املتكـرر         الشعبي

وبالتـايل، يظهـر اإلطـار األويل لنظـام         . والتوصية بإجراء أعمال حمددة حسب االقتضاء     
تديره احلكومة من أجل محاية اجملتمـع حلقـوق ومصـاحل املـرأة حتـت إشـراف املـؤمترات               

ــوفري     .الشــعبية ومبشــاركة خمتلــف القطاعــات   ــا بضــرورة ت ــر وعي  واجملتمــع ككــل أكث
احلماية القانونية للحقوق واملصاحل املشروعة للمرأة، ونتيجة لذلك فـإن محايـة حقـوق              

 .ومصاحل املرأة قد حتسنت بشكل واضح
 

 ٣املادة 
تتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين، وال سيما امليـادين السياسـية واالجتماعيـة               

يـة، كـل التـدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك التشـريعي منـها، لكفالـة تطـور                     واالقتصادية والثقاف 
املرأة وتقـدمها الكـاملني وذلـك لتضـمن هلـا ممارسـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية                     

 .والتمتع هبا على أساس املساواة مع الرجل
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 ضمن جهود احلكومة الصينية ملواصلة تنفيـذ االتفاقيـة ومنـهاج عمـل بـيجني والوثـائق                 
 احلكومة برنـامج تنميـة املـرأة        ستثنائية املعنية باملرأة، أصدرت   عن دورة اجلمعية العامة اال    الناجتة  
وبرنــامج تنميــة املــرأة الصــينية    ) “اخلمــسســنوات البرنــامج ” (٢٠٠٠-١٩٩٥نية لـــ يالصــ
 بغيـــة ٢٠٠١ و ١٩٩٥علـــى التـــوايل يف ) “العشـــر ســـنواتالبرنـــامج ” (٢٠١٠-٢٠٠١ لــــ

ة والنهوض هبا على حنـو تـام يف اجملـاالت السياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية                 ضمان تنمية املرأ  
وتقييم منتصف املـدة وتقيـيم   . والثقافية، مع كفالة متتعها باحلقوق على قدم املساواة مع الرجل    

 علــى ٢٠٠١ و ١٩٩٨هنايــة املــدة بشــأن تنفيــذ برنــامج الســنوات اخلمــس، اللــذان أجريــا يف   
 :التوايل أوضحا أن

ــة زادت،      •  ــة والشــؤون االجتماعي ــرأة يف صــنع القــرار بشــأن شــؤون الدول مشــاركة امل
ظهـر اجتـاه متصـاعد للمعـدل العـام للمشـاركة يف             وزادت إدارهتا لتلك الشؤون،      كما

 الشؤون احلكومية والسياسية؛
معدل توظف املرأة ارتفع وظل مستقرا، مـع زيـادة عـدد النسـاء امللتحقـات مبشـروعي          • 

تأمني األمومة، إال أن محاية حقوق ومصاحل املرأة يف العمل تطلبت املزيد مـن              البطالة و 
 التدعيم؛

مســتويات تعلــيم املــرأة ارتفعــت ومعــدالت أميتــهن اخنفضــت، وتقلصــت الفجــوة يف     • 
 التعليم بني الرجل واملرأة؛

ل حالة الرعاية الصحية يف املناطق األقـل تقـدما مـن الناحيـة االقتصـادية حتسـنت بشـك                   • 
 ملحوظ، حيث أصبحت النساء يف حالة صحية أفضل؛

 ، كما تعززت حقوقها ومصاحلها؛ حتسنوضع املرأة داخل أسرهتا • 
العنف ضد املرأة واألنشطة اإلجرامية مثـل خطـف املـرأة واالجتـار هبـا، واألنشـطة غـري                • 

 القانونية مثل البغاء والدعارة، جرى كبحها بفعالية؛
طالع هبا ملساعدة املرأة يف الناطق الفقرية على انتشال نفسـها           هناك أنشطة جرى االض    • 

 من الفقر، مما أسفر عن ختفيض عدد النساء الفقريات؛
كانت هناك مرافق أكثر خلدمـة اجملتمـع احمللـي يف البلـدات، ممـا كـان لـه تـأثري نـافع يف                      • 

 ختفيض العبء املزدوج للمنـزل والعمل الذي يقع على عاتق املرأة؛
اك آليات أقيمت لدراسة حالـة املـرأة ومجـع بيانـات وتوزيـع معلومـات بشـأن تلـك                    هن • 

 .احلالة
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ويف ظل برنامج السنوات اخلمس، ظهر حتسن كلي يف ظـروف معيشـة وتنميـة املـرأة،         
وشــكل برنــامج الســنوات اخلمــس . كمــا كــان هنــاك حتســن ملحــوظ يف نوعيــة حالتــها العامــة

 يف الصــني، وأرســى بالتــايل األســاس إلجنــاز أهــداف برنــامج  معلمــا هامــا بالنســبة لتنميــة املــرأة
 .العشر سنوات

 استمرار لربنامج السنوات اخلمـس وامتـداد لـه،          ٢٠٠١لعام  العشر  سنوات  الوبرنامج   
 :صياغته باملبادئ الثالثة التاليةويسترشد يف 

ألهـداف   ينبغي أن تتسـق ا    - التنسيق بني تنمية املرأة وتنمية االقتصاد واجملتمع       )١( 
مـع القـوانني    العشـر   سـنوات   الواملهام وتدابري السياسـات املتضـمنة يف برنـامج          

واألنظمــة الوطنيــة ذات الصــلة ومــع األهــداف واملهــام الرئيســية املتضــمنة يف    
اخلطة اخلمسية العاشرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية، باإلضـافة إىل          

 .ومية املعنيةاتساقها مع خطط التنمية لإلدارات احلك
 ينبغي أن يأخذ الربنامج يف احلسبان بـأن الصـني متـر         - وحدة الواقع والبصرية   )٢( 

باملرحلة األولية للبناء االشتراكي، وينبغي أن يأخذ الربنامج من احلالة الراهنـة            
 يوجـه صـوب     نكمـا ينبغـي للربنـامج أ      . لتنمية املرأة الصينية نقطة انطـالق لـه       

ن واملعايري العاملية عـن طريـق إدراج األهـداف املعتـرف         القرن احلادي والعشري  
هبا دوليا وجعل هذه األهداف عملية وممكنة التحقيق، يف نفس الوقـت الـذي              

 .تظل فيه أهدافا تطلعية تثري التحدي
ــددة      )٣(  ــى قضــايا حم ــالتركيز عل ــرن ب ــوطين املقت ــي أن توضــع  - الشــمول ال  ينبغ

املستوى الكلي لتنميـة املـرأة الصـينية،        أهداف الربنامج لألمة ككل، وأن تبني       
إال أنه ينبغي أيضا هلذه األهداف أن تراعي إىل أقصى حد ممكـن االختالفـات               
ــرأة يف      ــة الــيت تواجههــا امل ــة وأن تــويل اهتمامــا خاصــا ملشــاكل التنمي اإلقليمي

 .املناطق اليت تقطنها األقليات
ة، مقارنــة بربنــامج الســنوات بالســمات األربــع التاليــالعشــر ســنوات الويتميــز برنــامج  
 :اخلمس

ــة للمســاواة بــني الرجــل واملــرأة     )١(   للمــرة - الــنص جبــالء علــى السياســة الوطني
ــامج  هــذه السياســة بوصــفها هــدفا عامــا،   العشــر ســنوات الاألوىل يــدمج برن

 .ويؤكد أمهية تنفيذها يف استراتيجيات وتدابري الربنامج
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ــا األولويــ    )٢(  ــيت هل ــف اجملــاالت ال ــرأة  تعري ــة امل ــة  - ة بالنســبة لتنمي ــا لالتفاقي  وفق
وإلعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني، اللـذين اعتمـدا يف املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين           
ــداف         ــري تصــنيف األه ــرأة الصــينية، جي ــة للم ــة الراهن ــاملرأة، ويف ضــوء احلال ب

 لربنامج السنوات اخلمس وإدماجهـا يف جمـاالت التنميـة           إلحدى عشر الرئيسية ا 
املـرأة واالقتصـاد، واملـرأة يف صـنع القـرار واإلدارة،      : التالية ذات األولويـة الستة  

واملــرأة والتعلــيم، واملــرأة والصــحة، واملــرأة والقــانون، واملــرأة والبيئــة؛ وبالتــايل   
ــة       ــة والصــحية والقانوني ــا اجملــاالت االقتصــادية والسياســية والتعليمي تغطــي متام

 . استراتيجية وتدبري١٠٠ئيسيا و  هدفا ر٣٤ويتضمن الربنامج . والبيئية
 توضـع أهـداف جديـدة وفقـا للخطـة           - جيري تأكيد التنمية الشخصية للمرأة     )٣( 

اخلمسية العاشرة للتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة الوطنيـة ووفقـا للمتطلبـات              
ــة االجتماعيــة واالقتصــادية  وترمــي تلــك األهــداف إىل معاجلــة  . العامــة للتنمي

وجيــري . والصــعبة الــيت تشــكل أمهيــة بالنســبة لتنميــة املــرأة  القضــايا الرئيســية 
التأكيــد بصــورة أكــرب علــى طــرق محايــة احلقــوق واملصــاحل املشــروعة للمــرأة   
ــها الشخصــية يف ســياق اقتصــاد        ــز تنميت ــا وتعزي ــة هل ــة العام ــاء بالنوعي واالرتق

 .السوق االشتراكي
االسـتراتيجيات  ر  العشـ سـنوات   ال يضـع برنـامج      - حتديد املسؤوليات بوضوح   )٤( 

ــى أســاس اخلــربة       ــة واجملتمــع ككــل عل ــإلدارات احلكومي ــة ول ــدابري للدول والت
 .املكتسبة عند تنفيذ برنامج السنوات اخلمس

وينبغـي جلميـع   . وينص الربنامج على أن جلنة العمل مسؤولة عن تنظيم تنفيذ الربنـامج            
ــة واملنظمــات االجتم    ــة جمللــس الدول ــذ   اإلدارات ذات الصــلة التابع ــدابري التنفي ــة أن تتخــذ ت اعي

. اخلاصة هبا وفقـا ملتطلبـات الربنـامج وملسـؤولياهتا، كمـا أهنـا مسـؤولة عـن تنفيـذ تلـك التـدابري              
وينبغي للحكومات احمللية على مجيع املستويات أن ترسم خططا لتنمية املـرأة يف املنـاطق احملليـة                 

نميـة االقتصـادية واالجتماعيـة      لتلك احلكومات وأن تـدمج تلـك اخلطـط يف خططهـا العامـة للت              
ويوضـح  . احمللية، وعلى تلـك احلكومـات أن تراعـي متامـا ظروفهـا الداخليـة عنـد القيـام بـذلك                    

ويف . ذلك على حنو أكرب املسؤولية اليت تقع علـى عـاتق خمتلـف األطـراف عنـد تنفيـذ الربنـامج                    
ــريانه          ــيم جيــري س ــاء نظــام للرصــد والتقي ــامج إنش ــب الربن ــت، يتطل ــس الوق ــى خمتلــف  نف عل

املســتويات، ممــا يتطلــب أيضــا إنشــاء نظــم لرصــد وضــع املــرأة علــى الصــعيد الــوطين وصــعيد     
املقاطعات، فضال عن املناطق املتمتعة باحلكم الذايت والبلديات، مع إقامة مؤسسات تقوم هبـذا              

 .الرصد والتقييم
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 ٤املادة 
ف التعجيــل  مؤقتــة تســتهدخاصــةال يعتــرب اختــاذ الــدول األطــراف تــدابري  - ١ 

باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا باملعىن الذي تأخذ به هذه االتفاقيـة، ولكنـه جيـب            
أال يستتبع، على أي حنو، اإلبقاء علـى معـايري غـري متكافئـة أو منفصـلة، كمـا جيـب وقـف                       

 .العمل هبذه التدابري مىت حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة
 خاصــة تســتهدف محايــة األمومــة، ختــاذ الــدول األطــراف تــدابريال يعتــرب ا - ٢ 

 . متييزياءجراإيف ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية،  مبا
تتخذ احلكومة الصـينية تـدابري خاصـة يف جمـاالت عديـدة بغيـة ضـمان متتـع املـرأة متتعـا                

 .كامال مبختلف احلقوق على قدم املساواة مع الرجل
 

  عملية صنع القراراملشاركة يف  
يلية للمــرأة مــن أجــل تعزيــز مشــاركتها يف ضــاعتمــدت احلكومــة الصــينية سياســات تف 

 :وتتضمن هذه السياسات، ضمن مجلة أمور، ما يلي. صنع القرار
نظم تنص بشكل واضح على اختيار املـرأة لكـي تعمـل بوصـفها مـن كبـار املسـؤولني             

قاطعـات والبلـديات والصـعيد الـوطين، ينبغـي أن           فعلـى صـعيدي امل    . على خمتلف الصـعد احملليـة     
تكون هناك عضوة واحدة علـى األقـل علـى املسـتوى اإلشـرايف يف كـل مـن احلـزب الشـيوعي                        

 يف املائـة مـن إدارات   ٥٠أما على مستوى الوالية وما يفوقه فينبغـي أن تضـم          . وقيادة احلكومة 
 .احلزب الشيوعي واحلكومة نساء على املستوى اإلشرايف

د اختيار املـوظفني، ينبغـي أن تعطـى األولويـة للنسـاء مـن بـني املرشـحني املـؤهلني                     وعن 
 .املماثلني
ون هنــاك تغــيري يف اإلدارة، لــن يقبــل النظــر مــن ناحيــة املبــدأ يف أيــة قائمــة يكــوعنــدما  

 .مقدمة بأمساء كبار املسؤولني إال إذا تضمنت العدد املطلوب من املرشحات
 .ار املسؤولني، خيصص للمرأة عدد معني من املناصبويف أي توظيف مفتوح لكب 
ومبوجب القانون االنتخايب للمؤمتر الشعيب الوطين واملؤمترات الشعبية احمللية جلمهوريـة            

، ينبغــي أن يكــون هنــاك عــدد مناســب مــن النائبــات يف )١٩٩٥املعــدل عــام (الصــني الشــعبية 
 على خمتلف املسـتويات، وجتـري زيـادة نسـبتهن           املؤمتر الشعيب الوطين واملؤمترات الشعبية احمللية     

 .يف تلك املؤمترات على حنو تدرجيي
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، ١٩٩٨نـوفمرب   /وكما جرى تنقيح القـانون التنظيمـي للجنـة القريـة يف تشـرين الثـاين                
وعنـد تنفيـذ    . فإنه ينص على أن يكون هناك العدد الواجب من النساء بني أعضاء جلان القريـة              

 عـن وجهـة نظرهـا بشـأن     ١٩٩٩يوليـه  /ون املدنيـة يف متـوز  ؤ الشـ هذه السياسـة، أعلنـت وزارة    
يع القرية، فتطلبت أن جيري تشـج     اجلهود الرامية إىل ضمان التمثيل الواجب للريفيات يف جلان          

سكان القرية على ترشـيح الريفيـات املـؤهالت لالنتخـاب لعضـوية تلـك اللجـان دون متييـز أو                     
 .ت على التنافس لشغل تلك املقاعدوجيب أيضا تشجيع الريفيا. معاملة جائرة

 
 التعليم  

أنشأت وزارة التعليم نظاما للمساعدات التعليمية من أجل تزويـد الفتيـات مـن األسـر                 
الفقرية باملعونة املالية واإلعفاء من املصروفات أو تأجيلها، وغري ذلك مـن أشـكال املسـاعدات                

 .اليت ترمي إىل تعزيز تعليمهن
 

 يةاملشاركة يف التنم  
وينبغـي أال تكلـف   . ينص قانون العمـل علـى أن تـوفر الدولـة محايـة خاصـة للعـامالت             

العــامالت بالعمــل يف املنــاجم الواقعــة حتــت األرض، وال يف األعمــال الــيت تتضــمن مســتويات    
عمل بدين مكثـف مـن الدرجـة الرابعـة، كمـا حتـددها الدولـة، وال يف أنشـطة العمـل احملظـورة                        

عهد إىل النسـاء أثنـاء عـادهتن الشـهرية بالعمـل يف االرتفاعـات العاليـة أو                  وينبغي أال ي  . األخرى
يف درجات احلرارة املنخفضة أو يف املياه البـاردة أو يف األعمـال الـيت تتضـمن مسـتويات عمـل                     

وينبغي أال يعهـد إىل النسـاء أثنـاء احلمـل بالعمـل يف الوظـائف                . بدين مكثف من الدرجة الثالثة    
 عمـل بـدين مكثـف مـن الدرجـة الثالثـة وال يف أنشـطة العمـل األخـرى                     اليت تتضمن مسـتويات   

وينبغي أال يعهـد إىل النسـاء الالئـي يكـن يف الشـهر السـابع أو أكثـر مـن                . احملظورة أثناء احلمل  
وحيــق جلميــع العــامالت احلصــول علــى إجــازة . احلمــل بالعمــل اإلضــايف وال باملناوبــات الليليــة

بغي أال يعهد إىل العامالت الاليت يرضعن أطفاال يقـل عمـرهم            وين.  يوما ٩٠أمومة ال تقل عن     
عن سنة رضاعة طبيعية بالعمل يف وظائف تتضمن مسـتويات عمـل بـدين مكثـف مـن الدرجـة          
الثالثــة وال يف أنشــطة العمــل األخــرى احملظــورة بالنســبة للمرضــعات، وال بالعمــل اإلضــايف         

 .باملناوبات الليلية وال
ــة    وقامــت مــؤخرا وزارة الع  مــل والضــمان االجتمــاعي بتنقــيح األنظمــة املتعلقــة حبماي

 بغية تعزيز احلماية اخلاصـة هلـن وتـدعيم إشـراف املؤسسـات      العامالت يف مكان العمل، وذلك    
 .على تطبيقها، فضال عن إرشاد تلك املؤسسات يف ذلك الشأن
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كومـة  وملعاجلة الصعوبات اليت تواجههـا النسـاء العـاطالت يف سـوق العمـل، تتخـذ احل         
تدابري إعانات التأمني االجتماعي واحلوافز الضـريبية وغريهـا بغيـة تشـجيع أربـاب العمـل علـى                   
توظيف النساء، كما تدفع احلكومة مرتبات وظائف الرفاه العام وتقـدم تلـك الوظـائف بالتـايل       

 .إىل العامالت الاليت يكن يف مسيس احلاجة إليها
ــأمني األمو      ــة مشــروعا لت ــت الدول ــد أقام ــوق واملصــاحل     وق ــة احلق ــدف إىل محاي ــة يه م

 .األساسية للعامالت الاليت يف سن اإلجناب عن طريق حتسني بيئة عملهن
وتقـدم  . وحتظى املـرأة مبعاملـة تفضـيلية حبصـوهلا علـى مـنح التخفيـف مـن حـدة الفقـر                     

 .احلكومة الصينية أيضا قروضا صغرية تعد للمرأة بصفة خاصة
 

 محاية األمهات  
 على أساس التدابري ذات الصلة للرعاية الصحية واحلمايـة يف مكـان     -ولة  اعتمدت الد  
القــانون املتعلــق بالســكان وتنظــيم األســرة واألنظمــة املتعلقــة بطــرق إدارة اخلــدمات    -العمــل 

التقنية لتنظيم األسرة اليت تنص، ضمن مجلة أمـور، علـى حتمـل الـزوج والزوجـة للمسـؤوليات                   
 وعلـى ضـمان الدولـة ملواطنيهـا أن يكـون هلـم احلـق يف احلصـول                   املتساوية عن تنظـيم األسـرة،     

على اخلدمات الكافية لتنظيم األسرة، وعلى حـق املـرأة يف االختيـار، املـبين علـى املعرفـة، فيمـا                     
 .يتعلق بوسائل منع احلمل

 
 ٥املادة 

 :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي 
جتماعيـة والثقافيـة لسـلوك الرجـل واملـرأة، هبـدف حتقيـق              تغيري األمنـاط اال    )أ( 

القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمـة علـى االعتقـاد        
 بكون أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛

مـــة بوصـــفها وظيفـــة كفالـــة تضـــمني التربيـــة العائليـــة فهمـــا ســـليما لألمو )ب( 
اجتماعية، واالعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بني األبوين علـى            

 .أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت
إذ تعلق احلكومة الصينية أمهية كربى علـى الـدول الـذي تضـطلع بـه وسـائط اإلعـالن                  

بني اجلنسني والتغلب على التمييـز والتحيـز ضـد املـرأة، فقـد اعتمـدت عـددا                  يف تعزيز املساواة    
 .من القوانني واألنظمة والسياسات ذات الصلة، كما اختذت بعض التدابري احلازمة
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 بشــأن اإلعــالن علــى أنــه ينبغــي  مــن قــانون مجهوريــة الصــني الشــعبية٢يــنص الفصــل  
ــة جنســياحمتويــات ذات طبيعــة متييز”تتضــمن اإلعالنــات  أال ــة فاحشــة أو ” أو ذات “ي طبيعي

ح املتعلقة بعرض األفالم واللوائح املتعلقة بعـرض املسلسـالت   واللوائ. “خميفة أو عنيفة أو بذيئة    
ــات تصــور         ــة أن تبــث حمتوي ــالم واملسلســالت التلفزيوني ــى األف ــة حتظــر بوضــوح عل التلفزيوني

 صـارخا أو تكـون فاحشـة أو مـثرية        عالقات جنسية بذيئة أو تنتهك املعـايري األخالقيـة انتـهاكا          
وينبغي قطع أو حذف أي مشهد يف فيلم يصـور أي سـلوك جنسـي               . بشدة أو منحطة أخالقيا   

أو يتعلــق بــاجلنس تصــويرا غــري الئــق أو يظهــر حالــة عــري أمــامي للرجــل أو املــرأة أو يصــور    
 يف برناجمـه  واقتـرح جملـس الدولـة بعبـارات جليـة     . البذاءة أو االغتصـاب أو الـدعارة باستفاضـة     

تثقيف اجملتمع ككل بشأن الدور اهلام الـذي تضـطلع          ”) ٢٠٠٠-١٩٩٥(الصينية  لتنمية املرأة   
والـدعوة إىل املسـاواة بـني املـرأة         . به املرأة يف خلق احلضارة البشرية وتقـدم التنميـة االجتماعيـة           

دن يف سـبيل    والرجل يف السمات والكرامـة واحلقـوق واملركـز، واالرتقـاء بالنسـاء الـاليت جياهـ                
احترام الذات والثقة بالنفس واالعتماد على الذات ومتكني الذات وحظر تصوير املرأة تصـويرا              

) ٢٠١٠-٢٠٠٠(ويواصـل برنـامج تنميـة املـرأة الصـينية           . “حمطا أو مهينا يف وسـائط اإلعـالم       
الرجـل  ستعزز توصيل سياسة الدولة األساسـية املتعلقـة باملسـاواة بـني             ”التأكيد على أن الدولة     

 وجهـات النظـر الـيت حتـط مـن           وعلـى واملرأة، وتتغلب تدرجييا على التحيز والتمييز ضد املـرأة،          
املـواد اإلباحيـة واحملتويـات الـيت هتـني املـرأة يف وسـائط               كما أهنا ستحظر    شأن املرأة يف اجملتمع،     

 .“اإلعالم واإلعالنات واملؤلفات والفنون
عــالم جهــودا ضــخمة لتغــيري األســاليب     ويبــذل العــاملون يف احلكومــة ووســائط اإل    

االجتماعية والثقافية القدمية للسلوك املتعلق بنوع اجلـنس وللتغلـب علـى املنظـور اهلرمـي الـذي                  
يرتكــز علــى نــوع اجلــنس أو علــى التحيــزات والعــادات القائمــة علــى أســاس القوالــب النمطيــة 

 :املتعلقة بنوع اجلنس، وتتضمن تلك اجلهود ما يلي
تمــع ككــل بشــأن الــدور اهلــام الــذي تضــطلع بــه املــرأة يف خلــق احلضــارة     تثقيــف اجمل • 

تبني النطاق الكامل حلكمة املـرأة ومهارهتـا؛        يالبشرية وتقدم التنمية االجتماعية، حبيث      
وتعزيز املساواة بني اجلنسني، ومكافحة التمييز القائم على نوع اجلـنس، وتيسـري دعـم          

 .هتا اجلماعيةشعور املرأة الصينية هبويتها وبقدر
ــة كــبح التصــوير احملــط واملهــني للمــرأة يف وســائط        •  إنشــاء وكــاالت لالســتعراض بغي

ــالم ــام . اإلعـ ــو  ١٩٩٦ويف عـ ــكلت وزارة الراديـ ــينما، شـ ــا  والسـ ــون جملسـ  والتلفزيـ
 والتلفزيــون والســينماالســتعراض األفــالم؛ وبعــد ذلــك، شــكلت إدارة الدولــة للراديــو 

سلســالت التلفزيونيــة وجملســا للنظــر يف الطعــون      جملســا الســتعراض امل ١٩٩٩عــام 
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وإذا مـــا وجـــد أن فيلمـــا أو مسلســـال  . املتعلقـــة باســـتعراض املسلســـالت التلفزيونيـــة 
تلفزيونيا خيالف القواعد أو اللـوائح، فينبغـي ملقـدم الشـكوى أ، يقتـرح خطـة للتعـديل               

 .ترتكز على اقتراحات من هذه اجملالس لكي يوافق عليها اجمللس ذو الصلة
تعمل املنظمات اإلعالمية الرئيسية يف الصني بنشاط علـى تعزيـز إدمـاج مبـدأ املسـاواة                  • 

الشـعب  صـحيفة   ووالتلفزيـون املركـزي الصـيين       . بني اجلنسـني يف املنتجـات اإلعالميـة       
ــة ــيجني     اليوميـ ــة يف بـ ــدويل، فضـــال عـــن حمطـــات التلفزيـــون احملليـ ــو الصـــني الـ وراديـ

 وحتقيقات خاصة للمرأة؛ كما أن حمطـات التلفزيـون          وغواندونغ وغريمها، تنتج برامج   
ومجيـع هـذه    . احمللية يف هونان وهلونغيانغ وغريمها من املقاطعات لديها قنـوات نسـائية           

الربامج والقنوات وحمطات الراديو والصحف واجملالت املصممة خصيصا للمـرأة تنـتج            
للدولـة للمسـاواة بـني    تقارير وقصصا إخبارية متعمقة ومؤثرة تعزز السياسة األساسـية       

 .اجلنسني، كما تيسر النهوض باملرأة
برنـامج تلفزيـوين    ) “نصـف السـماء   ”(وبرنامج التلفزيون املركـزي الصـيين بانبيانتيـان          

للمرأة يناقش القضايا االجتماعية وينظر إىل احلياة اليومية من منظور يتعلق بنوع اجلـنس، كمـا      
وقــد ذكــر كــويف عنــان، . يــز املســاواة بــني اجلنســنيأنــه يعطــي مــثال الســتخدام اإلعــالم يف تعز

األمني العام لألمم املتحدة، هذا الربنامج يف الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة           
 ذات الفعاليـــة الكـــبرية الـــيت تكـــرس املنتظمـــةبشـــأن املـــرأة بوصـــفه أحـــد الـــربامج التلفزيونيـــة 

عــاملون األساســيون يف فريــق إنتــاج هــذا الربنــامج  وقــد تلقــى ال. للموضــوعات املتصــلة بــاملرأة
تدريبا بشأن احلساسية إزاء نوع اجلنس، كما جيري دوريا توظيف املستشارين بشـأن القضـايا                

ويـويل الربنـامج االهتمـام للمواضـيع االجتماعيـة اجلاريـة، ويقـدم قصصـا                . املتعلقة بنوع اجلنس  
ن القضـاء علـى التمييـز بـني اجلنسـني يتطلـب             إخبارية تتعلق بالرجل من منظور املرأة، ويثبـت أ        

ـــ  . جهــدا مــن كــل مــن النســاء والرجــال    برناجمــا أجراهــا مركــز  ٢٢ويف دراســة استقصــائية ل
االستشــارات والدراســات االستقصــائية التــابع للتلفزيــون املركــزي الصــيين يف الربــع األول مــن 

 األول وعلـى     التقـديري  على املركز ) “نصف السماء ”(، حصل برنامج بانبيانتيان     ٢٠٠٠عام  
املركز الثاين بالنسبة لنوعية شخصية املضيف، وعلـى املركـز السـادس بالنسـبة إلرضـاء مجهـور                  

 .املشاهدين
 إدارة ٢٠٠١ويف اجتمــاع لرؤســاء حتريــر املنظمــات اإلخباريــة عقدتــه يف بــيجني عــام  

عليمـات لوسـائط نقـل    الدعاية التابعة للجنة املركز للحزب الشيوعي الصيين، أعطت اإلدارة الت         
. األنباء مبراعاة القوانني واللوائح ذات الصلة، وبالتنفيذ اجلاد لروح برنامج تنمية املـرأة الصـينية              
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وجــرى أيضــا يف ذلــك االجتمــاع اقتــراح املتطلبــات املتعلقــة بتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني يف    
 .وسائط اإلعالم يف املستقبل

أيضا بدور هام يف تعزيز املسـاواة بـني اجلنسـني يف    واضطلعت املنظمات غري احلكومية    • 
، أقامـت يف بـيجني رابطـة الصـحفيات يف العاصـمة             ١٩٩٦ويف عـام    . وسائط اإلعالم 

شبكة رصد لوسائط اإلعالم ملراقبة الصورة املقدمة عن املرأة يف خمتلف أمنـاط وسـائط            
لتمييــز والتحيــز اإلعــالم، ولتعزيــز التصــوير الالئــق والشــامل للمــرأة، وللتغلــب علــى ا  

وشكلت الرابطـة أيضـا قبـل بضـع سـنوات فرعـا للصـحفيات               . االجتماعيني ضد املرأة  
 هؤالء الصحفيات علـى حتقيـق قـدراهتن يف وسـائط         األقليات الوطنية بغية مساعدة   من  

وجيري أيضا تدريب العـاملني يف وسـائط اإلعـالم بشـأن قضـايا نـوع اجلـنس             . اإلعالم
 تعـاون   ٢٠٠٠سـبتمرب   /ويف أيلـول  . اجلنسـني يف تغطيـة األنبـاء      بغية تعزيز املساواة بـني      

االحتــاد النســائي لعمــوم الصــني مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة علــى عقــد حلقــة    
دراسية عن الفتيات ووسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي، وقـد طالبـت تلـك احللقـة وسـائط                   

 تضـطلع بـدور     اإلعالم بأن تغطـي علـى حنـو أكـرب مجيـع نـواحي تنميـة الفتيـات حبيـث                   
ــدد  ــايب يف ذلـــك الصـ ــانون األول. إجيـ ــمرب /ويف كـ ــد الصـــني  ٢٠٠١ديسـ ــد معهـ  عقـ

للدراسات النسائية حلقة دراسية يف بيجني عن وسائط اإلعالم والنـهوض بـاملرأة بغيـة               
 اجلنسـني والنـهوض     استعراض أداء وسائط اإلعالم وخربهتا يف جمال تعزيز املساواة بني         

مارسات اليت تقوم هبا وسائط اإلعالم واليت تضـر بالنـهوض   ل حتليل املباملرأة، ومن أج 
 .باملرأة، باإلضافة إىل إصدار التوصيات اليت هتدف إىل إدخال التحسينات

وبينما تأخذ الصني يف اعتبارها بالدور الذي تضطلع بـه وسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي،       
. هلما بشأن املسـاواة بـني اجلنسـني   فإهنا تعلق أيضا أمهية كربى على دور الوالدين يف تعليم أطفا     

إدماج مفهوم املساواة بني اجلنسـني      ) ٢٠١٠-٢٠٠١(ويتطلب برنامج تنمية الطفل يف الصني       
وبــدأت الصــني يف الثمانينــات يف إقامــة املــدارس لتعلــيم الوالــدين كيفيــة غــرس  . ضــمن التعلــيم

 مدرسـة   ٣٠٠ ٠٠٠احلـايل   ويوجد بالبلد يف الوقـت      . مفهوم املساواة بني اجلنسني يف أطفاهلما     
من هذا النوع الذي يدرج مفاهيم مثل مفهوم احترام األمهات واملسـاواة بـني اجلنسـني ضـمن                  
املناهج التعليمية لتلك املدارس بغية نقل مفهـوم املسـاواة بـني اجلنسـني إىل األطفـال عـن طريـق            

ويف عـام  .  العمليـة  وتشارك بعض املنظمات غري احلكومية بفعالية أيضا يف هـذه     .تعليم والديهم 
أسـر  ” أجرى االحتاد النسائي لعموم الصني توسيعا إضافيا يف احلركـة الواسـعة النطـاق                ١٩٩٦

األسـر النموذجيـة ذات     ”، يف املناطق احلضـرية والريفيـة، فأعـاد تسـميتها بــ              “الفضائل اخلمس 
زيــز بغيــة تضــمني عناصــر جديــدة إلجيــاد ثقافــة أخالقيــة متحضــرة، مثــل تع“ الفضــائل اخلمــس

املساعدة والدعم املتبادلني بني الزوج والزوجـة وتشـاطر األعمـال املنــزلية ومسـؤوليات تنشـئة                  
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وقـد جـرى حـىت اآلن       . األطفال، من أجل هتيئة حياة أسرية حديثـة صـحية وعلميـة ومتحضـرة             
 . “ل مخسأسرا منوذجية ذات فضائ” مليون أسرة بوصفها ٨٠اختيار أكثر من 

وبالتـايل، فـإن التغـيري الكلـي للطـرق      .  إقطاعيـا لوقـت طويـل    وقد كانت الصني جمتمعا    
القدميــة لســلوك الرجــل واملــرأة يف األوضــاع االجتماعيــة والثقافيــة والتغلــب علــى االعتقــادات   

 ويف الوقــت احلــايل مــا .اخلاطئــة املبنيــة علــى التمييــز بــني اجلنســني يشــكالن حتــديا ممتــدا وشــاقا
القرار يف وسائط اإلعالم مشاركة منخفضـة؛ كمـا أن   زالت مشاركة املرأة على مستوى صنع      

؛ وما زالـت    عناصر التمييز بني اجلنسني والقوالب النمطية مستمرة يف حمتويات وسائط اإلعالم          
 بــل وســائط اإلعــالم املطبوعــة تشــوه وتــزدريبعــض األفــالم وبــرامج التلفزيــون واإلعالنــات و
عـالم  ة إزاء التمييز بني اجلنسني يف وسـائط اإل        وهتني صورة املرأة؛ وتفتقر اجلماهري إىل احلساسي      

 . هذا التمييزأو إىل الوعي الالزم النتقاد
 

 ٦املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منـها، ملكافحـة           

 .مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة
العامــة للقــانون املــدين، وقــانون الــزواج، وقــانون  إن قــانون الصــني اجلنــائي، واملبــادئ  

محاية حقوق ومصاحل املرأة، فضال عن األنظمة املتعلقة بالعقوبات اإلدارية لألمـن العـام، كلـها                
وبصـفة خاصـة، فـإن الصـني عـدلت قـانون            . تنص على أحكام بشأن قضـية العنـف ضـد املـرأة           

، وركـزت يف ذلـك علـى        ١٩٩٧ وعـام    ١٩٩٦اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي فيهـا عـام         
صون احلقوق واملصاحل املشروعة للمرأة، كمـا أدرجـت يف القـانون اجلنـائي األحكـام الرئيسـية         
لقرار اللجنة الدائمة للمؤمتر الشعيب الوطين بشأن العقوبـة الشـديدة للمجـرمني الـذين يأخـذون            

لدائمـة للمـؤمتر الشـعيب الـوطين        النساء واألطفال ويتاجرون هبم أو خيتطفـوهنم، ولقـرار اللجنـة ا           
وتتضـمن التعـديالت أحكامـا تكميليـة هامـة وتنقيحـات            . بشأن احلظـر الصـارم للبغـاء والـدعارة        

ملكافحة خطف النساء واألطفال واالجتار هبم، فضال عن إجبار النساء على ممارسة البغاء، فتتـيح              
نص علـى أن اجملـرمني      هذه التعديالت عقوبات أشد، وتضـيف أحكامـا لفـرض غرامـات ماليـة تـ               

املدانني خبطف األشخاص واالجتار هبم وإجبار آخـرين علـى ممارسـة الـدعارة مـن أجـل الكسـب          
 وتفـرض هـذه     .ينبغي أن خيضعوا أيضا للغرامـات أو ملصـادرة املمتلكـات، باإلضـافة إىل السـجن               

 .حمددة على جرائم إمهال موظفي إنفاذ القانون لواجباهتمالتعديالت أيضا عقوبات 
واختذت احلكومة الصينية تدابري يف اجملاالت التالية أثنـاء السـنوات القليلـة املاضـية بغيـة                  

مكافحة األنشطة اإلجرامية مثل البغاء وخطف النساء واالجتار هبـن وبغيـة منـع العنـف العـائلي                  
 .وكبحه
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 حرصـا مـن وزارة األمـن العـام     - صقل اللوائح اإلدارية وتدعيم جهـود إنفـاذ القـانون          • 
 اللـوائح املؤقتـة بشـأن مسـؤولية        ١٩٩٨ عـام    أصـدرت على تدعيم حماربة البغـاء، فقـد        

مكاتب األمن العام عن حفظ القانون والنظام يف مرافـق الترفيـه واالسـتجمام، وتـنص                
هــذه اللــوائح نصــا صــرحيا علــى أن مكاتــب األمــن العــام مســؤولة عــن حفــظ القــانون  

ويف نفــس الســنة، . اقعــة يف نطــاق والياهتــا والنظــام يف مرافــق الترفيــه واالســتجمام الو 
وبغيــة تعزيــز املراقبــة علــى بعــض مرافــق الترفيــه واخلــدمات وإدارهتــا، اشــتركت وزارة  
ــة       ــع وزارة الصــحة ووزارة العمــل والضــمان االجتمــاعي وإدارة الدول ــام م األمــن الع

مهـا وقمـع    للصناعة والتجارة يف إصدار التعميم املعين بالرقابة على دور التدليك وتنظي          
 جملس الدولة اللـوائح     أصدر،  ١٩٩٩مارس  /ويف آذار . األنشطة التجارية غري القانونية   

املتعلقة بإدارة مرافق الترفيه واالسـتجمام، فحظـرت تلـك اللـوائح مجيـع أعمـال البغـاء                  
 عممــت وزارة األمــن العــام اآلراء املعنيــة بالقضــايا  ٢٠٠٠ويف عــام . يف تلــك املرافــق
ــالقوان  ــا لقمــع خطــف النســاء واألطفــال     املتعلقــة ب ــيت جيــري تطبيقه ني والسياســات ال

واالجتار هبم، وقد صدر هذا التعميم اسـتجابة الرتكـاب جـرائم تتعلـق خبطـف النسـاء              
وفضال عـن ذلـك، تبـذل وزارة األمـن العـام جهـودا ضـخمة هتـدف إىل                   . واالجتار هبن 

يث جتعـل العمـل علـى       املساعدة على وضع لوائح حملية لقمع أنشطة اخلطف والبغاء حب         
 .محاية احلقوق واملصاحل املشروعة للمرأة أكثر استجابة للواقع احمللي

إنشــاء وكــاالت لتوجيــه األعمــال املتعلقــة بأنشــطة قمــع اخلطــف بغيــة تــدعيم املراقبــة    • 
 إن مجيــع املقاطعــات الــيت تواجــه جــرائم خطــرية تتضــمن خطــف  - واإلدارة العــامتني

ر هبم تكّون جمموعات قيادية يرأسـها القـادة احملليـون وتتكـون             النساء واألطفال واالجتا  
من أعضاء يف إدارات حكومية مثل األمن العام، والنيابة، واحملاكم، والشـؤون املدنيـة،       
واإلعالم والتعليم احلكـومي، فضـال عـن املنظمـات غـري احلكوميـة، بغيـة إجيـاد توجيـه                    

 .تعزيز املراقبة واإلدارة املتكاملتنيأفضل لألعمال املشتركة ملكافحة هذه اجلرائم ول
شــن محــالت للمكافحــة الشــديدة لألنشــطة اإلجراميــة الــيت تنتــهك احلقــوق واملصــاحل   • 

، اشــتركت وزارة األمـــن العـــام، وإدارة الدولـــة  ١٩٩٨ يف عـــام - املشــروعة للمـــرأة 
للصناعة والتجارة، ووزارة العمل والضمان االجتماعي، ووزارة الصحة يف شـن محلـة    

ويف عـام   . خاصة ملراقبة دور التدليك وتنظيمها وقمع األنشطة التجاريـة غـري القانونيـة            
وجــرى . ، نظمــت وزارة األمــن العــام محلــة يف اخلريــف لقمــع البغــاء والقمــار ١٩٩٩

ــة منســقة يف    ــذ عملي ــال املخطــوفني،     ١٦تنفي ــاذ النســاء واألطف ــة إلنق ــة ومدين  مقاطع
شــنت وكــاالت إنفــاذ  ٢٠٠٠ويف عــام .  امــرأة وطفــل١ ٠٠٠وجــرى إنقــاذ حــوايل 

القانون محلة لدعم مراقبة وإدارة مرافـق الترفيـه واالسـتجمام ومكافحـة رذيلـة البغـاء،                 
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 حالـة مـن حـاالت البغـاء         ٣٨ ٠٠٠وخالل تلك احلملة، جرى التحقيـق والتصـرف يف          
، وبعـد التحضـري     ٢٠٠٠يوليـه   /أبريل إىل متوز  /ومن نيسان .  شخص ٧٣ ٠٠٠تضمنت  

ستخدام الكامـل للوسـائل العلميـة والتقنيـة احلديثـة مثـل شـبكات احلاسـوب                 الدقيق واال 
وتكنولوجيــا مضــاهاة بيانــات األمحــاض النوويــة، اضــطلعت وكــاالت إنفــاذ القــانون يف 

. مجيع أحنـاء البلـد بعمليـة ضـخمة ملعاقبـة املتجـرين وإنقـاذ النسـاء واألطفـال املخطـوفني                    
 . امرأة خمطوفة١٠ ٠٠٠ذت وحققت هذه العملية جناحا باهرا حيث أنق

 نفـذت   - شن محـالت توعيـة قانونيـة مـن أجـل تعزيـز فهـم اجلمـاهري للنظـام القـانوين                     • 
 ثالث محالت مخسـية للتوعيـة القانونيـة، كمـا أهنـا تنفـذ محلـة                 ١٩٨٦  عام الصني منذ 

ومحــالت التوعيــة هــذه تركــز علــى القــوانني واألنظمــة الــيت   . رابعــة يف الوقــت احلــايل
باطا وثيقا حبقوق ومصاحل املرأة والطفل، مثل قـانون محايـة حقـوق ومصـاحل               ترتبط ارت 

وجـرى تنظـيم أنشـطة متنوعـة يف         . املرأة وقانون الزواج والقانون املتعلق حبماية القصر      
مجيع أحناء البلد لتعزيز التوعية القانونية لألفـراد وتقـدمي املسـاعدة القانونيـة مـن خـالل                  

ــوفري   ــانوين وتـ ــح القـ ــداء النصـ ــاء   إسـ ــيني بإلقـ ــام االختصاصـ ــع وقيـ ــاعدة يف املوقـ  املسـ
 .احملاضرات وحتليل القضايا وغري ذلك من الوسائل

تعزيــز دور وســائط اإلعــالم لتهيئــة بيئــة اجتماعيــة موائمــة للقضــاء علــى العنــف ضــد     • 
ــة املاضــية، توســعت وســائط اإلعــالم يف عــرض قضــية     - املــرأة ــاء الســنوات القليل  أثن

ن طريـق تقـدمي تغطيـة حيـة ملـا تنظـر فيـه احملـاكم مـن قضـايا فعليـة                       العنف ضد املرأة عـ    
العنـف العـائلي واالحتجـاز غـري القـانوين للنسـاء،            النتهاك حقوق ومصاحل املرأة، مثـل       

ويف إجــراءات احملــاكم هــذه، اســتخدم القضــاة فــرادى . وخطــف النســاء واالجتــار هبــن
اك حقـوق ومصـاحل املـرأة انتـهاك     القضايا لتفسري القانون، وحذروا األفراد من أن انتـه        

وسـائط  ختصص  وفضال عن ذلك،    . للقانون وأنه ستجري معاقبة مرتكيب تلك اجلرائم      
اإلعالم أعمدة للمرأة أو تقدم تغطية خاصة، كما أهنـا تـنظم مناقشـات عامـة للقضـايا                  
املتعلقة بالعنف العائلي والعنف ضد املرأة، فتتناول مواضيع مثل طرق محايـة الشـخص     

ويف .  املـرأة بوسـائل معاجلـة هـذه املشـكلة          لتعريـف سه مـن العنـف العـائلي، وذلـك          لنف
 جـرى ألول مـرة بـث جمموعـة مـن الـربامج التلفزيونيـة الـيت تتنـاول                    ٢٠٠٢أوائل عام   

 .وقد أثار ذلك اهتماما كبريا لدى اجلمهور. العنف العائلي
 منـــذ - ار هبـــمتـــدعيم التعـــاون الـــدويل ملكافحـــة خطـــف النســـاء واألطفـــال واالجتـــ   • 

، وقعـت احلكومـة الصـينية علـى معاهـدات تسـليم متـهمني مـع                 ٢٠٠٢يونيـه   /حزيران
ــة يف    ١٠أكثــر مــن   بلــدان، كمــا وقعــت علــى معاهــدات لتبــادل املســاعدات القانوني
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وتقوم الصني عن طريق هذه املعاهدات بتبـادل        .  بلدا ٢٠املسائل اجلنائية مع أكثر من      
ئل اجلنائيـة مـع بلـدان أخـرى بغيـة مكافحـة خطـف النسـاء                 املساعدة القانونية يف املسـا    

 اتفاقــا ٤٠وفضــال عـن ذلــك، وقعــت الشـرطة الصــينية علــى أكثـر مــن    . واالجتـار هبــن 
للتعاون بشأن مسائل الشرطة مع سلطات الشرطة يف بلـدان أخـرى، ممـا جيعـل حماربـة             

كتــب ، كشــف امل٢٠٠١ويف عــام . خطــف النســاء واالجتــار هبــن جمــاال هامــا للتعــاون
املركزي الوطين الصيين للشـرطة الدوليـة، بالتعـاون مـع سـلطات الشـرطة الكمبوديـة،                 

 إىل عـام  ١٩٩٩ومن عـام  . للبغاء املنظم قضية عرب وطنية خلطف النساء واالجتار هبن و       
 شـــنت وزارة األمـــن العـــام، بالتعـــاون مـــع منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة   ٢٠٠٠

ة بشـأن منـع خطـف النسـاء واألطفـال واالجتـار             ، محالت توعيـة مجاهرييـ     )اليونيسيف(
 دورة  ١٥ونظمـت الـوزارة     . هبم يف املقاطعات العشر األكثر تضررا مـن هـذه اجلـرائم           

 املدنيـة علـى الصـعيد الـوزاري وصـعيد املقاطعـات بشـأن احملافظـة علـى                   تدريبية للشرطة 
. املدنيـة  من أفراد الشرطة     ٢٠٠٠حقوق ومصاحل املرأة، حيث قدمت تدريبا ألكثر من         

ونظمت الوزارة أيضا محالت مكثفة بأشكال متنوعة يف أسواق العمل وحمطات القطار            
واملواين واألسواق املكشوفة يف تلك املقاطعات بغية تعزيز قدرة اجلماهري على منع تلك             

ومبوجـب برنـامج    . وانتفع عشـرات اآلالف مـن األفـراد حبمـالت التوعيـة هـذه             . اجلرائم
، تشترك وزارة األمن العام     )٢٠٠٥-٢٠٠١(ة الصينية واليونيسيف    التعاون بني احلكوم  

مع االحتاد النسائي لعموم الصـني يف تنفيـذ بـرامج لقمـع ومكافحـة اجلـرائم احملليـة وعـرب                     
الوطنية املتعلقة خبطف النساء واألطفال واالجتار هبم، مع التركيـز علـى منـع وقمـع هـذه          

وتتعاون احلكومة الصـينية بفعاليـة      . خرطني فيها األنشطة وإعادة تأهيل وإعادة إدماج املن     
مع بلدان من منطقة امليكونغ من أجل مكافحة خطف النسـاء واألطفـال واالجتـار هبـم،                 
ومــع وزارات األمــن العــام والعمــل والتعلــيم، فضــال عــن الــوزارات واإلدارات األخــرى 

 النســائي  اشــترك االحتــاد٢٠٠٣ إىل عــام ٢٠٠١ومــن عــام . املنخرطــة يف تلــك اجلهــود
لعموم الصني ومنظمة العمل الدولية يف تنفيذ مشروع يف مقاطعة يونان ملكافحة خطف            
النســاء واألطفــال واالجتــار هبــم يف منطقــة هنــر امليكونــغ، مــع شــن محــالت توعيــة فعالــة  
وتقدمي خدمات للوقاية وإعادة التأهيل وإنشاء آليات حملية صاحلة وشاملة ملكافحة تلك          

املنطقة، مع االستكشاف النشـط السـتراتيجيات ومنـاذج العمـل الوقـائي      اجلرائم يف هذه  
 .اجلدير بتوسيع نطاقه

التنفيذ الدؤوب ألعمال مساعدة وإعادة توطني من جيري إنقاذهن من النسـاء، فضـال               • 
 يشــكل إنقــاذ النســاء   - عــن تعلــيم وإصــالح وإعــادة تأهيــل املنخرطــات يف البغــاء      

ية هامـة تقـع علـى عـاتق احلكومـات ووكـاالت إنفـاذ               املخطوفات واملتجر هبن مسـؤول    
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بـنفس القـدر مسـاعدة هـؤالء النسـاء علـى            ومـن املهـم     . القانون على مجيع املسـتويات    
وأقامـت وزارة األمـن العـام بالتعـاون مـع           . العودة إىل الوضع السوي وإعادة توطينـهن      

ب يف مقاطعــات اليونيســيف ثالثــة مراكــز انتقاليــة كــبرية تتــيح إعــادة التأهيــل والتــدري 
وجيـري احتـرام   . يونان وجيانغ سو وسيتشوان ملن جرى إنقاذهم من النساء واألطفال     

. رغبات من جرى إنقـاذهم مـن البـالغني الـذين يرغبـون يف البقـاء يف مـواقعهم احلاليـة                    
ــون        ــزواج ويكون ــون يف ال ــن يرغب ــزواج مل وســيجري املضــي يف إجــراءات تســجيل ال

راف املعنية مـن    ل مسائل حضانة األطفال عن طريق األط      مؤهلني له قانونيا؛ وينبغي ح    
 عن طريق أحكـام القضـاء وفقـا حلقـوق ومصـاحل املـرأة؛ أمـا مـن            خالل املفاوضات أو  

ــانون والوكــاالت       ــاذ الق ــوم وكــاالت إنف ــداهتم األصــلية فتق ــودة إىل بل ــون يف الع يرغب
ة، باختـاذ الترتيبـات   املدنية، فضال عن املنظمات غري احلكومية، مثـل االحتـادات النسـائي     

. بشأن توفري سبل رزقهم، وتعليم أسرهم، والعمـل علـى عـدم متييـز اجلمهـور ضـدهم                 
 .لشفاء البدين والنفسيل يتماثلن امرأة ٢ ٠٠٠وجرى حىت اآلن إنقاذ أكثر من 

وتضــطلع أيضــا اإلدارات والوكــاالت بأعمــال فعالــة كــثرية يف جمــاالت تعلــيم   
وفضــال عــن املؤسســات الــيت تســتقبل . طــات يف البغــاءوإصــالح وإعــادة تأهيــل املنخر

 إىل يلجـأ  مـن  وتقـومي  الستقبال أخرى مؤسسات إنشاء جيري ،البغايا وتتوىل إصالحهن  
 بـه  تضـطلع  الـذي  التخطـيط  إطـار  يف اإلصالحية املؤسسات تلك إنشاء ويندرج .البغايا
 مجيــع يف ؤسســةم ١٦٠ اآلن حــىت أنشــئت وقــد التحتيــة، للبنيــة الوطنيــة التخطــيط جلنــة
 لوضـع  اجلهـود  مـن  املزيـد  القـانون  إنفـاذ  وكـاالت  تبـذل  الوقـت،  نفـس  ويف .البلـد  أحناء
 والوكـاالت  اإلدارات وحـدت  وقد .اإلصالحية املؤسسات تلك لتشغيل موحدة معايري
 التأهيـل،  إعادة وعملية واإلصالحية التعليمية العمليتني حتسني إىل الرامية جهودها املعنية
 هـذه  مـن  أطلقـن  الـاليت  للنساء بالنسبة املائة يف ٧٠ بلغ انتكاس عدم معدل عن أسفر مما

 حيـاة  إىل واجتهـوا  الرذيلـة  هـذه  عـن  ختلـوا  إلـيهن  يلجـأ  ومـن  البغايـا  ومعظـم  .املؤسسات
 .جديدة

 الـذي  اجلديـد  الـزواج  قـانون  إن - العائلي العنف وكبح ملنع حملية وأنظمة قوانني اعتماد • 
 القـانون  هـذا  مـن  ٤٣ املـادة  وتـنص  .بوضـوح  العـائلي  العنـف  ظـر حي ٢٠٠١ عـام  اعتمد
 جهـاز  وعلـى  بطلـب  التقـدم  يف احلـق  للضـحية  يكـون  العـائلي  العنف حاالت يف أنه على
 إنفــاذ لوكــاالت القــانوين األســاس تــوفري جيــري وبــذلك العنــف، يوقــف أن العــام األمــن
 فضـال  فيها، والتدخل لعائليا العنف قضايا تويل عن مبسؤولياهتم الوفاء أجل من القانون

 بدرجـة  اجلمـاهري  تشـغل  قضـية  حاليا العائلي العنف ويشكل .العنف هذا وكبح منع عن
 :يلي ما اجملال هذا يف الوطين الصعيد على تتخذ اليت اخلطوات وتتضمن .كبرية
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ــا        )١(  ــا فيه ــة، مب ــة غــري حكومي ــة ومنظم ــالث وعشــرون إدارة حكومي أنشــأت ث
يــا، واحملكمـة العليــا، ووزارة األمــن العـام، جلنــة مشــتركة   الوكالـة الشــعبية العل 

تعــىن بضــمان حقــوق ومصــاحل املــرأة والطفــل؛ وتوجــد جلــان مماثلــة علــى          
 .مستويات املقاطعات والبلديات واملناطق املتمتعة باحلكم الذايت

جيري عقد حلقات دراسية وحلقـات عمـل علـى الصـعيد الـوطين بشـأن منـع                   )٢( 
ي، كما جيري على الصعيدين الوطين واحمللي تنظيم بـرامج    وكبح العنف العائل  

 .تدريبية عن قمع العنف العائلي
ــدا واســتراليا والفلــبني      )٣(  جيــري إرســال أفرقــة حبــث إىل الواليــات املتحــدة وكن

 .وبلدان أخرى بغية دراسة أعمال منع وكبح العنف العائلي يف تلك البلدان
شــروعا لبحــوث السياســات والتــدخل يعــىن   مجعيــة القــانون الصــينية مأقامــت )٤( 

 .بقمع العنف العائلي ضد املرأة
جيري وضـع مـواد تدريبيـة ملـوظفي إنفـاذ القـانون، وتتعلـق هـذه املـواد بكـبح                      )٥( 

 يتصــلالعنــف العــائلي ضــد املــرأة بغيــة االرتقــاء بــوعي هــؤالء املــوظفني فيمــا  
 .بقضايا العنف العائلي وتقدمي تدريب للعاملني بالشرطة

وعلـى  . وتتخذ احلكومات احمللية أيضا تدابري متنوعة وتعتمد أنظمة ذات صلة           
منغوليــا املتمتعــة ســبيل املثــال، فــإن مقــاطعيت هونــان وليــاونينغ، وعصــبة بيــانور ملنطقــة 

ــة هــييب،       ــة شانســي، وتانغشــان يف مقاطع ــديات شــيان يف مقاطع ــذايت، وبل ــاحلكم ال ب
 مقاطعـة جيانغسـو، وغريهـا تضـع أنظمـة           وهوجو يف مقاطعة جيجيانغ، وتشانغجو يف     

وتتخذ تدابري ملنع وقمع العنـف العـائلي ولتنسـيق جهـود اإلدارات املتنوعـة بغيـة إقامـة                   
 مقاطعـة وبلديــة يف مجيــع  ٣٠ نويف الوقـت احلــايل، أقامــت أكثـر مــ  . شـبكة ملكافحتــه 

م يف واليـة  وقد أنشأ مكتب األمن العـا   . اء البلد أنظمة حملية ملكافحة العنف العائلي      حنأ
 مركـزا لالتصـال يف حـاالت طـوارئ العنـف العـائلي بغيـة معاجلـة هـذه                    ١١٠شينيانغ  

 للتوعيـة والتـدخل     ةاحلاالت والشكاوى؛ وقد نظمـت مقاطعـة شانسـي بـرامج تدريبيـ            
 مــن العــاملني ٢٠٠بشــأن العنــف العــائلي، وتقــدم هــذه الــربامج التــدريب ألكثــر مــن  

 القضاء؛ وتشن مقاطعـة هـويب وبعـض املقاطعـات           بالشرطة والقضاة والعاملني يف جمال    
اليت تقـدم تـدريبا بشـأن القضـايا املتعلقـة حبقـوق             “ الشريط األبيض ”األخرى محالت   

املرأة لكبـار املسـؤولني علـى مسـتويات الضـاحية واجملتمـع احمللـي والبلـدة وجلنـة احلـي                     
إنفـاذ القـانون    وقد جرى أيضا تنظيم برامج تدريبية للذكور من موظفي          . وجلنة القرية 

 .واملسؤولني احملليني واملواطنني
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 قامــت ١٩٩٦ يف عــام - اختــاذ تــدابري ووســائل متنوعــة إلنقــاذ الضــحايا مــن النســاء    • 
وزارة العدل واالحتاد النسائي لعموم الصني معـا بإصـدار تعمـيم بشـأن محايـة احلقـوق                  

ويـنص هـذا التعمـيم      . رأةواملصاحل املشروعة للمرأة وتقدمي املعونة القانونية األفضل للم       
على أنه ينبغي أال متتنع وكاالت املعونة القانونية واملكاتب القانونية ومكاتب املـوثقني             
ــاءات أو        ــة باالدع ــاول احلــاالت املتعلق ــة عــن تن ــة القانوني واملنظمــات الشــعبية للمعون

وق ومصــاحل املــرأة، كمــا ينبغــي  احلــاالت املبلــغ عنــها بشــأن انتــهاك حقــوالشــكاوى أ
 أن ختفــض علــى النحــو  لتلــك اجلهــاتوينبغــي . تــؤخر تلــك احلــاالت جــون داع  الأ

الواجب رسوم اخلدمات القانونية أو أن تقدمها باجملـان للضـحايا النسـاء مـن السـكان                 
ويات  وكالة للمعونة القانونيـة علـى املسـت        ٢ ٣٨٩ويوجد يف الوقت احلايل     . األصليني

الناحيــة، واملدينــة، /الناحيــةاحملليــة، و/البلديــةاملنطقــة، و/املركزيــة، ومســتويات املقاطعــة
وقـد افتتحـت بـيجني أول عيـادة طـب شـرعي             .  مقاطعة ومنطقة وبلدية   ٣١ يف   وذلك

للعنف العائلي، وأنشأت قوينغداو مركـز طـب شـرعي لإلصـابات الناجتـة عـن العنـف                  
وتشــارك . ومــن ناحيــة أخــرى، تقــوم منظمــات غــري حكوميــة بالعمــل أيضــا . العــائلي
ادات النسائية على خمتلف املستويات مع وكاالت إنفـاذ القـانون احملليـة يف إنشـاء                االحت

فروع لتقدمي املعونة القانونيـة ومنظمـات للتنسـيق، مثـل اللجـان املعنيـة حبمايـة حقـوق                   
 مـن الكـوادر مـن االحتـادات النسـائية يف هيئـات             ٧ ٠٠٠وقد عملت أكثر مـن      . املرأة

ات غري احلكومية على سـبيل املثـال مركـز املعونـة            وتتضمن تلك املنظم  . حملفني خاصة 
القانونيــة يف مقاطعــة جيانغســو حلقــوق ومصــاحل املــرأة، ووحــدة حقــوق املــرأة التابعــة   
ملركز املعونة القانونيـة يف مقاطعـة هلونغيـانغ، والوحـدة النسـائية التابعـة ملركـز املعونـة                   

كمــا ى، والعــالج الطــيب، وتــوفر تلــك املنظمــات املــأو. القانونيــة يف مقاطعــة فوجيــان
تقدم املشورة النفسية والقانونية للنساء من ضحايا العنف، مما ميكنـهن مـن السـعي إىل                

 .احلصول على تعويضات قانونية مبوجب القوانني الوطنية
تعزيــز دور اجملتمــع بصــفة عامــة واملنظمــات غــري احلكوميــة يف احملاربــة املشــتركة ضــد    • 

، افتــتح املعهــد النســائي التــابع ألكادمييــة الصــني  ١٩٩٢  يف عــام- العنــف جتــاه املــرأة
ــة أول خــط ســاخن وطــ    االحتــاد ومنــذ ذلــك الوقــت، أنشــأ . ين للمــرأةللعلــوم اإلداري

النســائي لعمــوم الصــني وفروعــه علــى خمتلــف املســتويات خطوطــا ســاخنة للمــرأة          
وقـد  . ءوصناديق بريد ومراكز للشكاوى، بغية تقدمي املساعدة إىل الضحايا مـن النسـا            

. أنشــأت أيضــا بعــض اجلامعــات واملنظمــات غــري احلكوميــة مراكــز للمعونــة القانونيــة  
عتـرب مكافحـة   وعلى سبيل املثال، فإن االحتاد النسائي ملدينة تانغشان يف مقاطعة هـييب ي   

 رئيسيا للعمل على احملافظة على حقوق املرأة، وقد أنشأ أكثر مـن             العنف العائلي جماال  
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اجملتمـع  ( والبلدة   والناحيةحة العنف العائلي على مستويات البلدية        جمموعة ملكاف  ٢٧٠
ووفقــا لإلحصــاءات . بغيــة تزويــد النســاء باخلــدمات القانونيــة) احلــي(والقريــة ) احمللــي

ــة حــوايل       ــة وغريهــا مــن اهليئــات االجتماعي ــة، افتتحــت املنظمــات غــري احلكومي املؤقت
وبنـاء علـى اإلحصـاءات الـيت     . ا ومـا فوقهـ  الناحيـة  خط ساخن على مسـتوى   ١ ٠٠٠

 . مركزا للمعونة القانونية٤٨ مقاطعات، أنشأت االحتادات النسائية ١٠أجريت يف 
وتسلم احلكومة الصينية تسليما تاما حبدوث العنف القائم على نـوع اجلـنس يف احليـاة                 

 .اعيالعامة واخلاصة بصـرف النظـر عـن األصـل اإلثـين أو اخللفيـة الثقافيـة أو املسـتوى االجتمـ                     
وميكــن للعنــف أن يعــوق تنميــة املــرأة إىل حــد مــا، إذ حيــد مــن إمكانيــة حصــوهلا علــى املــوارد   

 وتبذل احلكومية الصينية جهودا هائلة لكـبح العنـف ضـد            .ومشاركتها يف األنشطة االجتماعية   
املـرأة، إال أنــه مــا زال هنــاك الكــثري ممــا جيــب عملـه؛ فلــم جيــر القضــاء بعــد علــى خطــف املــرأة   

ار هبـا أو علـى العنـف ضـد املـرأة، ومـا زالـت هنـاك حاجـة إىل اسـتحداث آليـات فعالـة                           واالجت
حلماية املـرأة مـن أن تقـع ضـحية للعنـف، وذلـك بغيـة تعزيـز اجلوانـب املتنوعـة للعمـل يف هـذا                           
ــة والعــالج للضــحايا؛ ومــا زال هنــاك قصــور يف       اجملــال مــن أجــل وقــف العنــف وتــوفري املعون

لى الصعيد الوطين؛ ومـا زال وعـي اجلمـاهري بالقـانون وبقضـايا نـوع                مكافحة العنف العائلي ع   
اجلــنس منخفضــا، كمــا أن اجملتمــع يفتقــر إىل احلساســية إزاء قضــية العنــف ضــد املــرأة؛ ومــن     

 .الضروري إدخال املزيد من التحسينات على أنظمة الدعم االجتماعي للضحايا
. ق املسـجونات وفقـا للقـانون   وتعلق السجون يف الصني أمهية كبرية علـى محايـة حقـو            

وجيري حجز وإدارة املسجونني من الذكور واإلناث على حنو منفصل، حيث تتوىل موظفـات               
ــار باالحتياجــات النفســية اخلاصــة للســجينات،   . اإلدارة املباشــرة للســجينات وأخــذا يف االعتب

ع ويسـمح للسـجينات بقضـاء العطـالت مـ         .  هلـن   بـإجراء فحـوص بدنيـة دوريـة        تكلف طيبيات 
ويـدربن تـدريبا مهنيـا يتصـل خبـربهتن يف العمـل وباحتياجـات سـوق العمـل،                   . أطفاهلن الصـغار  

 .كما جيري أيضا توفري التعليم املتعلق بالصحة النفسية واألنشطة الثقافية والترفيهية هلن
 يف املائـة مـن      ٢٥ يف املائـة مـن قـوة األمـن العـام يف الصـني، و                 ١٠وتبلغ نسـبة النسـاء       

 .  يف املائة من إمجايل عدد احملامني يف الصني١٣,٩ النظام القضائي؛ كما يشكلن العاملني يف
 

 ٧املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                     

احلياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مـع الرجـل،       
 :يف احلق
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التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامـة، واألهليـة لالنتخـاب             )أ( 
 جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛

املشاركة يف صياغة سياسـة احلكومـة ويف تنفيـذ هـذه السياسـة، ويف شـغل                  )ب( 
 الوظائف العامة، وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛

ــاة العامــة         )ج(  ــتم باحلي ــة هت ــات غــري حكومي ــات ومجعي ــة منظم املشــاركة يف أي
 .والسياسية للبلد

ويـــنص . تـــويل احلكومـــة اهتمامـــا خاصـــا ملشـــاركة املـــرأة يف احلكومـــة ويف السياســـة 
الدستور صراحة علـى أن املـرأة تتمتـع بـاحلق يف التصـويت ويف الترشـيح يف االنتخابـات مثلـها                      

ومع ذلك، فإنه ملـا كـان التمييـز بـني اجلنسـني             . ري تنفيذ هذه األحكام    جي وهكذامثل الرجل،   
مــا زال موجــودا جبــذوره املتعمقــة، وملــا كــان مــن الضــروري إجــراء تطــوير كامــل يهيــئ بيئــة   

احلكومـة الصـينية أنـه ال بـد         ترى  اجتماعية متكن املرأة من املشاركة يف احلكومة ويف السياسة،          
 وحصـوهلا   السـلطة ة إمكانية وصـول املـرأة علـى قـدم املسـاواة إىل              من اختاذ تدابري خاصة لكفال    

 :وتتضمن التدابري الرئيسية املتخذة يف هذا الشأن ما يلي. على املوارد
للمسـاعدة علـى ضـمان متثيـل املـرأة يف           استحداث املؤشرات الضرورية بوصفها تدبريا       • 

للــدورة الثامنــة للمــؤمتر   إن القــرار املتخــذ يف اجللســة اخلامســة  - احلكومــة والسياســة
الشعيب الوطين املعين بعدد النواب واإلجراء االنتخايب للـدورة التاسـعة للمـؤمتر الشـعيب               

 ينص على أن نسبة النائبات يف الـدورة التاسـعة           ١٩٩٧مارس  /الوطين الصادر يف آذار   
ــة      ــدورة الثامن ــه يف ال ــا كانــت علي ــى مم ــاك وكانــت . للمــؤمتر ينبغــي أن تكــون أعل هن

 يف املائـة    ٢١,٨١، أي   ١٩٩٨ائبة يف الدورة التاسـعة للمـؤمتر الـيت عقـدت يف             ن ٦٥٠
 نائبـة بوصـفهن عضـوات يف اللجنـة الدائمـة، ومثّـل              ١٧من العدد اإلمجـايل، وعملـت       

 يف  ١٠ يف املائة من العدد اإلمجايل؛ وكانت هناك نائبتا رئيس، مما مثّـل              ١٢,٦٩ذلك  
ــة مــن العــدد اإلمجــايل   ــاك  . املائ ــدورة التاســعة للمــؤمتر   ٣٤١وكانــت هن  عضــوة يف ال

ــت   ١٥,٥٤االستشــاري السياســي الشــعيب الصــيين، أي    ــدد اإلمجــايل؛ وعمل ــن الع  م
وانتخبــت امــرأة نائبــة للــرئيس،   يف املائــة؛ ٨,٩٧عضــوة يف اللجنــة الدائمــة، أي   ٢٩
ين وزاد عـدد النائبـات يف املـؤمتر الشـعيب الـوط           .  يف املائة مـن العـدد اإلمجـايل        ٣مثّل   مما

 يف املائة عن الدورة السابقة، بينمـا زاد عـدد العضـوات يف املـؤمتر     ٠,٧٨التاسع بنسبة  
ويف آخـر تشـرين     .  يف املائـة   ٢,٠٢االستشاري السياسي الشعيب الصيين التاسع بنسـبة        

 وزارة وجلنــة ٢٩ وزيــرة ونائبــة وزيــر يف الـــ ١٥ كانــت هنــاك ٢٠٠٢أكتــوبر /األول
لــدورة العاشــرة للمــؤمتر الشــعيب الــوطين الــذي عقــد عــام   ويف ا. التابعــة جمللــس الدولــة
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 املائــــة مــــن العــــدد اإلمجــــايل؛   يف٢٠,٢٤، أي  نائبــــة٦٠٤ كانــــت هنــــاك ٢٠٠٣
 يف املائــة؛ وثــالث  ١٣,٢٠عضــوة مــن أعضــاء اللجنــة الدائمــة للــدورة، أي       ٢١ و

ــرئيس، أي   ــات للـ ــة١٨,٨نائبـ ــاري   .  يف املائـ ــؤمتر االستشـ ــرة للمـ ــدورة العاشـ ويف الـ
 يف املائـة مـن      ١٦,٧٠عضـوة، ممـا مثّـل        ٣٧٣سي الشعيب الصـيين، كانـت هنـاك         االسي

 يف املائـة مـن      ١١,٧١ عضوة يف جلنتـه الدائمـة، ممـا مثّـل            ٣٥العدد اإلمجايل؛ وعملت    
.  يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل      ٨العدد اإلمجايل؛ وكانت هنـاك نائبتـا رئـيس، ممـا مثـل              

املـؤمتر االستشـاري السياسـي الشـعيب الصـيين      وسجل كل من املـؤمتر الشـعيب الـوطين و         
زيادة يف كل من عدد ونسـبة العضـوات الـاليت عملـن يف جلنتيهمـا الـدائمتني، وزيـادة          

وجـرى أيضـا يف املـؤمتر       . يف عدد نائبات الرئيس بالنسبة للـدورات السـابقة للمـؤمترين          
 .الشعيب الوطين العاشر انتخاب نائبة لرئيس الوزراء ومستشارة دولة

أهــدافا حمــددة جيــدا ) ٢٠٠٠-١٩٩٥(ووضــع برنــامج تنميــة املــرأة الصــينية    
تتعلق مبشاركة املرأة يف احلكومة والسياسة؛ وتتضـمن هـذه األهـداف زيـادة مشـاركة                
املرأة يف عملية صنع القرار ويف إدارة الدولة والشـؤون االجتماعيـة وبـذل اجلهـود مـن                  

وأنـه حبلـول     ،ة األساسية على مجيع املسـتويات     جديد لكفالة متثيل املرأة يف أفرقة القياد      
جيــب أن تكــون هنــاك عضــوة واحــدة علــى األقــل يف األفرقــة  ] العشــرين[هنايــة القــرن 

ب واحلكومــة علــى مســتويات املقاطعــات واملنــاطق  زالقياديــة األساســية ملنظمــات احلــ 
ن مل  املتمتعة باحلكم الذايت والبلديات؛ وأن تكون هناك عضـوة واحـدة علـى األقـل، إ               

ب واحلكومـة علـى   ة القيادية األساسـية ملنظمـات احلـز     ميكن وجود عضوتني، يف األفرق    
 ٢٠٠٠وحبلـول هنايـة عـام       . البلـدة /الوالية والقريـة  /والناحيةاملدينة  /مستويات الضاحية 

ــامج       ــداف املوضــوعة يف الربن ــق األه ــام حتقي ــه ع ــد مت بوج ــذه   . كــان ق ــى ه ــاء عل وبن
أهـــدافا إضـــافية ) ٢٠١٠-٢٠٠١(رأة الصـــينية املنجـــزات، وضـــع برنـــامج تنميـــة املـــ 

تضــمنت زيــادة نســبة النســاء يف اإلدارة العامــة، ووجــود أكثــر مــن عضــوة يف األفرقــة  
 ووجــود عضــوات يف األفرقــة ة يف احلكومــة علــى مجيــع املســتويات، القياديــة األساســي

ــة        ــة للحكوم ــوزارات واللجــان التابع ــع ال ــر مــن نصــف مجي ــة األساســية يف أكث القيادي
 ،فضــال عــن اإلدارات احلكوميــة علــى صــعيد املقاطعــات والصــعيد اإلقليمــي  ملركزيــة ا

 وإجيـاد   ،وحتقيق زيادة كـبرية يف عـدد النسـاء الـاليت يشـغلن مناصـب رئيسـية أو هامـة                   
ــة يف نســبة النســاء العــامالت يف اخلدمــة العامــة    ــادة تدرجيي  وضــمان تناســب عــدد  ،زي

يهـا  قطاعـات والصـناعات الـيت تسـيطر عل     النساء الاليت يشـغلن مناصـب مـديرات يف ال         
 وضـمان وجـود النسـبة الواجبـة مـن النسـاء يف جلـان               اإلناث مع عدد العـامالت فيهـا،      
 .القرى وجلان األحياء احلضرية
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 عضـــوة يف األفرقـــة القياديـــة ٤٦ كانـــت هنـــاك ٢٠٠١وحبلـــول هنايـــة عـــام   
وة يف األفرقـة     عضـ  ٥٢ وكانـت هنـاك      ،األساسية للحزب املركزي واحلكومة املركزية    

القياديــة األساســية للحــزب واحلكومــة يف املقاطعــات واملنــاطق املتمتعــة بــاحلكم الــذايت 
ــالغ عــددها   وال ــديات الرئيســية الب ــة ٥٩٣ وكــان جممــوع العضــوات  ،٣١بل  يف األفرق

ــة األساســية ألجهــزة احلــرب احمللــي واحل   ــة يف القيادي ــة كــربى،٣٩٣كومــة احمللي   مدين
 عضوة يف األفرقة القياديـة األساسـية ألجهـزة احلـزب            ٤ ٠٠٠وكانت هناك أكثر من     

 . أقاليم٢ ٨٠٩احمللي واحلكومة احمللية يف 
ــاء املرشــحات لشــغل املناصــب          •  ــدريب وانتق ــه بشــأن ت ــدعيم التوجي وضــع خطــط لت

 أثنــاء الــدورتني الرابعــة واخلامســة للمــؤمتر الــوطين املعــين بتــدريب وانتقــاء    - القياديــة
 علــى التــوايل، وضــعت   ٢٠٠١ وعــام ١٩٩٨ اللــتني عقــدتا عــام   الكــوادر النســائية 

توصيات بشأن طرق حتسني تدريب وانتقاء الكوادر النسائية، وطُلـب إىل احلكومـات             
على مجيع الصعد أن تدرج تدريب وانتقاء تلك الكوادر يف جداول أعماهلا الرئيسـية،              

وجتـري هتيئـة بيئـة    . شـرية فضال عن إدراج ذلك يف خططها الرامية إىل تنمية املـوارد الب    
 .اركة املرأة يف احلكومة والسياسة، بل وتدعم تلك املشاركةموائمة تعطي أمهية ملش

تــدعيم تنميــة الكــوادر النســائية بغيــة تعزيــز قــدرات هــؤالء النســاء ومهــاراهتن املتعلقــة   • 
تنظـيم دورات   :  تتضـمن التـدابري املتخـذة مـا يلـي          - باملشاركة يف احلكومـة والسياسـة     

تدريبية للكوادر النسائية بشأن التطورات اجلديـدة يف االقتصـاد، والشـؤون السياسـية،              
والثقافــة، والعلــم والتكنولوجيــا، والقــانون، واإلدارة، وغريهــا مــن اجملــاالت؛ وتنظــيم   
جوالت دراسية يف املناطق املتقدمة اقتصاديا يف الصني أو يف اخلارج للكوادر النسـائية              

ء النسوة؛ وتعزيز التـدريب العملـي للكـوادر النسـائية عـن طريـق               بغية توسيع أفق هؤال   
اإلرســال املنــتظم لكــوادر خمتــارة إىل منــاطق أقــل منــوا يف غــرب الصــني أو إىل منــاطق   
أكثــر منــوا أو إىل قطاعــات جتاريــة أو ماليــة أو قانونيــة بغيــة التــدريب التقــاطعي حبيــث  

لبيئــة اقتصــاد الســوق؛ وتشــجيع يــزودن علــى حنــو أفضــل باملهــارات اإلداريــة الالزمــة  
ى الكوادر النسائية على العمل على حتقيق احترام الذات والثقة بـالنفس واالعتمـاد علـ              

 . الزمن والعمل على حتقيق غايات أمسىالنفس ومتكني الذات بغية مسايرة
التأكيد على تدريب الكوادر النسائية على املستوى الشعيب، بغية تكـوين جمموعـة مـن                • 

 اعتمـدت احلكومـات علـى     - ات املؤهالت الختيارهن لشـغل مناصـب قياديـة        املرشح
مجيع املستويات خالل السنوات القليلة املاضية عددا مـن التـدابري الفعالـة، مثـل إجـراء                 

مـع مؤسسـات التعلـيم العـايل ذات الصـلة           “ االلتحـاق مـع االلتـزام باخلدمـة       ”ترتيبات  
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ــائية للمنظمـــات الشـــ   ــوادر النسـ عبية؛ واختيـــار طالبـــات الكليـــات  بغيـــة تـــدريب الكـ
ــار كــوادر        ــل يف منظمــات املســتوى الشــعيب؛ ومواصــلة ممارســة اختي ــزات للعم املتمي
الشابات املتميزات من املؤسسـات احلكوميـة علـى مسـتوى البلـد ومـا فوقـه، وخباصـة                   
من الصناعات والقطاعات واملشاريع التجارية اليت تسودها اإلناث، للعمـل يف املنـاطق    

ة يف منظمــات املســتوى الشــعيب؛ ومطالبــة حكومــات البلــدات وجلــان األحيــاء  القياديــ
ــة           ــأن تعطــى األولوي ــالتوظيف، وب ــا ب ــد قيامه ــاء عن ــل النس ــأن تضــمن متثي احلضــرية ب
ــدريب         ــيم الت ــاءة؛ وتنظ ــف مرشــحني متســاوي الكف ــا بتوظي ــد قيامه للمرشــحات عن

رة العامـة علـى مجيـع       للكوادر النسائية على املستوى الشـعيب مبسـاعدة مؤسسـات اإلدا          
 .املستويات

تعليق أمهية كبرية على انتخاب جلان القرى وتدريب الكادرات النسائية الشـعبية علـى      • 
 اخنفضت بدرجة ضئيلة نسـبة النسـاء العـامالت يف جلـان القـرى مـع                 - مستوى القرية 

 أصـدرت وزارة  ١٩٩٩ويف عـام  . إدخال االنتخـاب املباشـر للجـان القـرى يف الصـني      
ون املدنيــة تعميمــا بشــأن ضــمان التمثيــل الواجــب للمــرأة يف جلــان القــرى بغيــة   الشــؤ

 من املشـاركة يف عمليـات إدارهتـا         كفالة انتخاب النساء لتلك اللجان، وبالتايل يتمكنّ      
وباإلضافة إىل ذلك، فإن احلكومات على مجيع املسـتويات، فضـال           . وصنع القرار فيها  

ضا اهتماما خاصـا هلـذه القضـية واختـذت تـدابري            عن املنظمات غري احلكومية، أولت أي     
 .متنوعة يف هذا الصدد

وعلــى ســبيل املثــال، اختــذت يف مقاطعــة هونــان اخلطــوات التاليــة بغيــة كفالــة    
 .متثيل املرأة يف جلان القرى وتنفيذ القانون األساسي للجان القرى

ــوائح ذات الصــلة    )١(  ــوانني والل ــاد الق ــؤمتر الشــعيب   . اعتم ــات أصــدر امل للمقاطع
 علـى التـوايل بشـأن تـدابري تنفيـذ القـانون             ٢٠٠٠ عـام  و ١٩٩٩تعميمني عام   

ــة     للجــان القــرويني يف  األساســي املعــين بلجــان القــرى واإلجــراءات االنتخابي
ــة هونــان؛  ــنص هــذ مقاطع ــا وي ــه ينبغــي أن تضــم جلــان     ان التعميم ن علــى أن

 .القرويني عضوة واحدة على األقل
 القانون األساسـي للجـان القـرى بغيـة االرتقـاء بـوعي              شن محالت قوية لنشر    )٢( 

 .القرويني، وخباصة النساء، وبفهمهم للقانون وحبقوقهم مبوجبه
أصــدرت إدارة الشــؤون املدنيــة للمقاطعــة تعميمــا . إصــدار تعميمــات خاصــة )٣( 

 .بشأن التدابري الرامية إىل كفالة انتخاب املرأة للجان القرى ومتثيلها فيها
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ــي )٤(  ــات   تنظ ــة للنســاء بشــأن االنتخاب ــات جلــان  خــالل . م دورات تدريبي انتخاب
 أقســام الشــؤون املدنيــة يف احلكومــات احملليــة مــع اجملموعــات  تالقــرى، عملــ

النســـائية علـــى تنظـــيم دورات تدريبيـــة للقرويـــات بشـــأن االنتخابـــات بغيـــة   
 .االرتقاء بوعيهن حبقوقهن وحثهن على املشاركة بفعالية يف االنتخابات

اضـــطلعت أقســـام الشـــؤون املدنيـــة يف احلكومـــات احملليـــة  . إجـــراء التفتـــيش )٥( 
بالتفتيش بغية مراقبة انتخابات جلـان القـرى، وأصـدرت تعليمـات إىل القـرى               
الــيت مل تنتخــب عضــوات يف جلاهنــا بــأن جتــري انتخابــات تكميليــة إصــالحية   

 .ملتزمة يف ذلك التزاما دقيقا بالقانون
ــة اخلام    ــان مــن     وأجريــت اجلول ــة هون ــات جلــان القــرى يف مقاطع ســة النتخاب

ــاين  ــران /كــانون الث ــاير إىل حزي ــه /ين ــا للقــانون ٢٠٠٢يوني وكشــف اســتعراض  . ، وفق
أجرته مؤخرا أقسام الشؤون املدنية يف احلكومات احمللية عن أنه مل تنتخب مرشـحات              

ــن الـــ  ٢٠٠للجــان يف  ــة م ــات   ٣٧ ٢٦٤  قري ــت االنتخاب ــيت أكمل ــة ال ــذلك، .  قري ول
جريت انتخابات تكميلية إصالحية يف تلك القرى، بغية ضـمان مشـاركة املـرأة علـى         أ

 .قدم املساواة يف عملية صنع القرار
 تشكل املـرأة    - تنشيط دور املرأة يف احلكم الذايت وتنمية اجملتمع احمللي لسكان احلضر           • 

يـع أحنــاء   يف املائـة مـن أعضــاء جلـان األحيـاء يف احلضـر يف مج     ٧٠فعـال اآلن أكثـر مـن    
 .البلد

متكــني املنظمــات غــري احلكوميــة مــن أداء دور يف اجلهــود املشــتركة الراميــة إىل تعزيــز    • 
ــة والسياســة   ــرأة يف احلكوم ــة    - مشــاركة امل  تراعــي املنظمــات النســائية غــري احلكومي

 ماالظــروف اخلاصــة للصــني، باإلضــافة إىل مســتوى تنميــة املــرأة الصــينية، وذلــك عنــد 
. ظمات جهودها الرامية إىل تعزيز مشاركة املـرأة يف احلكومـة والسياسـة   بذل تلك املن  ت

ويتضمن دور املنظمات غري احلكوميـة اسـترعاء انتبـاه املـؤمترات الشـعبية واحلكومـات                
واملؤمترات االستشارية السياسية على مجيع املستويات، من خالل قنـوات متنوعـة، إىل             

كومة والسياسة؛ ويتضمن ذلـك الـدور أيضـا         العقبات اليت تعرقل مشاركة املرأة يف احل      
تعزيز ومراقبة وضع وتنفيذ القوانني واألنظمة والسياسات والتدابري اليت تصمم لتيسـري            
مشاركة املرأة يف احلكومة والسياسـة، كمـا يتضـمن حـث الوكـاالت احلكوميـة علـى                  

ــادات نســائية يف جــداول أعماهلــا ويف التخطــيط العــام    .  هلــاإدراج تــدريب وانتقــاء قي
وتساهم املنظمات النسائية غري احلكومية، بالتعاون مع اهليئـات احلكوميـة، يف احلركـة              

وشـن االحتـاد النسـائي لعمـوم الصـني          . السريعة ملشـاركة املـرأة يف احلكومـة والسياسـة         
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بصفة خاصة محالت توعية عامة بشأن املساواة بني اجلنسني، وأجـرى حبثـا عـن حالـة                 
مــة والسياســة، ونظــم دورات تدريبيــة للقيــادات للكــوادر      مشــاركة املــرأة يف احلكو 

النسائية، ووضع قاعدة بيانات للنسـاء املمتـازات، وأوصـى بترشـيح النسـاء املـؤهالت                
ووفقا لإلحصاءات، فإنه خالل االنتخابات احملليـة للمـؤمتر الشـعيب           . للمناصب القيادية 

 املتمتعــــة  علــــى صــــعيدي األقــــاليم والبلــــدات يف منطقــــة غوانشــــي ١٩٩٨/١٩٩٩
 مـن   ٣ ٦٧٥باالستقالل الذايت، أوصت االحتادات النسائية احمللية بترشيح مـا جمموعـه            

 امرأة منهن علـى املناصـب، ممـا ميثـل معـدل جنـاح               ١ ٧٨٩النساء املؤهالت، حصلت    
 رئيســة لالحتــادات النســائية للبلــدات لشــغل   ٥٢٢وانتخبــت .  يف املائــة٤٨,٦بنســبة 

 .الشعبية احمللية واحلكوماتمناصب قيادية يف املؤمترات 
 شكل النواب مـن     -  اإلثنية من األقليات إيالء اهتمام خاص لتدريب الكوادر النسائية        • 

  يف املائـة مـن جممـوع    ١٤,٣األقليات اإلثنية يف الدورة التاسعة للمؤمتر الشعيب الـوطين          
عــدد  إمجــايل إىل، وهــي نســبة أعلــى إىل حــد مــا مــن نســبة األقليــات اإلثنيــة     النــواب

ــة٨,٤١(الســكان  ــدد النســاء  ؛ ) يف املائ ــهم، أي ١٣١ وكــان ع ــة٣٠,٦ من .  يف املائ
 يف املائة مـن اجملمـوع،       ١٣,٨٨وشكل النواب من األقليات اإلثنية يف الدورة العاشرة         

، ١٩٩٩ووفقــا إلحصــاءات .  يف املائــة٣٢,٣٧ منــهم، أي ١٣٤  عــدد النســاءوكــان
 يف  ٣٣ امـرأة، ممـا يشـكل        ٢٢٤ ٠٠٠اإلثنيـة   بلغ عدد الكوادر النسائية من األقليـات        

 .املائة من إمجايل عدد كوادر األقليات اإلثنية
وفيما يتعلق بتدريب الكـوادر النسـائية مـن األقليـات اإلثنيـة، فإنـه فضـال عـن                     

التدابري السابقة الذكر، تـدعم احلكومـة أيضـا تـدريب الكـوادر النسـائية مـن األقليـات                  
 احلسبان بالظروف اخلاصة ملناطق األقليـات، فتعينـها مؤقتـا           اإلثنية عن طريق األخذ يف    

ويف كـانون   . يف مقاطعات أو ضواحي أو مدن أكثر تقدما بغية التدريب علـى القيـادة             
 نظمــت جلنــة الدولــة للشــؤون اإلثنيــة برناجمــا تــدريبيا للكــوادر ٢٠٠٠ديســمرب /األول

وعلــى الصــعيد احمللــي، . صــنيالنســائية مــن األقليــات اإلثنيــة مــن املنــاطق الغربيــة يف ال  
نظمت أيضا جلان الشـؤون اإلثنيـة يف منـاطق األقليـات اإلثنيـة املتمتعـة بـاحلكم الـذايت                    

وعلى سبيل املثال، فإنه يف منطقة كسـنغيانغ أوغـور املسـتقلة        . تدريبا للكوادر النسائية  
 مــن الكــوادر النســائية بالــدورات التدريبيــة النظريــة      ١١٢ ٣٢٤ينتفــع مــا جمموعــه   

ألقليات اإلثنيـة مـن     من ا ولتمكني الكوادر النسائية    . ١٩٩٥والعملية املتنوعة منذ عام     
إحــراز تقــدم أكــرب علــى حنــو أســرع، فــإن املنــاطق املتمتعــة بــاحلكم الــذايت تعــني مؤقتــا 
كوادر نسائية خمتارة يف مقاطعات وضواحي داخليـة أكثـر تقـدما بغيـة التـدريب علـى                  

 .القيادة
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 املرأة يف احلكومة والسياسـة بفضـل اجلهـود املتضـافرة للحكومـة             ورغم زيادة مشاركة   
ومجيع قطاعات اجملتمع، فإن املستوى العام للمشاركة ما زال غري مرتفع نظـرا للقيـود املرتبطـة                 
مبستويات التنمية والتوظيف والتعليم وتوفر املساعدات االجتماعيـة، فضـال عـن اسـتمرار تـأثري                

ــة  ــار التقليدي ــدم وحتســن اقتصــاد الســوق       وباإلضــا. األفك ــتمرار تق ــع اس ــه م ــك، فإن فة إىل ذل
ــاة العامــة   لاالشــتراكي، تواجــه املــرأة حتــديات ومشــاك   ــدة يف ســعيها للمشــاركة يف احلي  جدي

فعلى سبيل املثال، ال تتناسـب أعـداد ومـؤهالت الكـوادر النسـائية مـع احتياجـات                  . والسياسية
قراطيــة السياســية وتنميــة املــرأة؛ كمــا أن  االقتصــادي وعمليــات إضــفاء الصــبغة الدمياإلصــالح

التقدم احملرز يف مشاركة املرأة غري متساو يف املنـاطق والقطاعـات املختلفـة، ممـا يصـور التمثيـل                    
املنقــوص للمــرأة يف املناصــب الرفيعــة لصــنع القــرار يف قطــاع احلكومــة والقطــاع االقتصــادي     

لريفية أيضا؛ والنساء الاليت يشـغلن مناصـب   وقطاع اإلدارة، ويف املنظمات الشعبية يف املناطق ا      
قيادية جوهرية غالبا ما يشغلن مناصب النائبـات، كمـا أن مـن يشـغلن مراكـز رفيعـة املسـتوى                     
غالبا ما يكـن متقـدمات يف السـن؛ ومـازال تـدريب وتنميـة الكـوادر النسـائية املؤهلـة ضـعيفني            

معرفـة  مـن الضـروري حتسـني       ؛ و نسبيا، كما أن عدد الكـوادر النسـائية أقـل مـن القـدر الكـايف               
. الكوادر النسائية بالعلوم والتكنولوجيا، فضال عن حتسني مستوى تعليمهن وتدريبهن النفسـي           
. ويف ضوء ما تقدم، هناك الكثري مما ينبغي عمله يف جمال مشاركة املرأة يف احلكومـة والسياسـة         

يف إطـار اإلصـالح التنظيمـي       وجيب استمرار إدخال التحسينات على آليات املنافسـة املتسـاوية           
والشخصــي؛ ومــن الضــروري شــن محــالت توعيــة عامــة واســعة النطــاق بشــأن املســاواة بــني     
اجلنسني ومشاركة املرأة يف صنع القرار؛ وجيب وضع وتنفيذ خطـط لتـدريب وانتقـاء الكـوادر              

 جيـدا  النسائية؛ كما أن هناك حاجة إىل تشـكيل جمموعـة مـن الكـوادر النسـائية املدربـة تـدريبا         
 .بغية االنتقاء منها لشغل املناصب القيادية

 
 ٨املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة علـى قـدم املسـاواة مـع                 
يل حكومتها على املستوى الدويل واالشتراك يف أعمال        ثالرجل، ودون أي متييز، فرصة مت     

 .املنظمات الدولية
 ذوي اجلنســية الصــينية لــدى منظومــة األمــم املتحــدة،   مــن املــوظفني٣٠٥يعمــل اآلن  

 . يف املائة، من النساء٣٩، أي ١٢١منهم 
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 ١اجلدول   
 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠عدد املوظفني الصينيني لدى منظومة األمم املتحدة يف   

 النسبة املئوية لإلناث أنثى ذكر اجملموع 
  - ١ ١ وكيل األمني العام

 ٪ ٣٣ ١ ٢ ٣ ٢ -مد 
 ٪ ٤٤ ٤ ٥ ٩ ١ -مد 
 ٪ ٢٦ ٧ ٢٠ ٢٧ ٥ -ف 
 ٪ ٣٠ ٢٥ ٥٧ ٨٢ ٤ -ف 
 ٪ ٤٠ ٢٦ ٣٩ ٦٥ ٣ -ف 
 ٪ ٥٨ ١١ ٨ ١٩ ٢ -ف 
 ٪ ٣٠ ١ ٢ ٣ ٥ -ر 
 ٪ ٣٠ ١ ٢ ٣ ٣ -ر 
 ٪ ٦٠ ٣ ٢ ٥ ٧ -ع 
 ٪ ٤٥ ٥ ٦ ١١ ٦ -ع 
 ٪ ٥٣ ١٦ ١٤ ٣٠ ٥ -ع 
 ٪ ٤٣ ١٥ ٢٠ ٣٥ ٤ -ع 
 ٪ ٤٠ ٢ ٣ ٥ ٣ -ع 
 ٪ ١٠٠ ١ - ١ ٢ -أ 

  - ١ ١ ٤ -خ م 
  - ٢ ٢ ٣ -خ م 

 ٪ ١٠٠ ٣ - ٣ ٢ -مساعد تنفيذ املشاريع 
  - ١ ١ ٥ -م ح 
 ٪ ٣٩ ١٢١ ١٨٤ ٣٠٥ اجملاميع

 
وتـدخل  . وتعلق احلكومة الصينية أمهية كبرية على مشاركة املـرأة يف الشـؤون الدوليـة              

، مثـل الوفـود املرسـلة إىل        املرأة يف تشكيل كل وفد رمسي يرسل إىل مؤمترات دوليـة أو إقليميـة             
، ٢٠٠٢ وتلـك املعنيـة بالطفـل عـام        ٢٠٠٠دورة اجلمعية العامة االسـتثنائية املعنيـة بـاملرأة عـام            

 .وكالمها برئاسة السيدة وو إيي، مستشارة الدولة يف ذلك الوقت
ــة  ١ ٢٣٩ويف الصــني، تعمــل     يف ٢٨,٥ ويشــكلن ، امــرأة يف جمــال الشــؤون اخلارجي

ة  كـــان لـــدى وزارة الشـــؤون اخلارجيـــ٢٠٠٢يوليـــه /ويف متـــوز. ع الكلـــياملائـــة مـــن اجملمـــو
ــوزارة باخلــارج،   مستشــارة٤٦ نســاء بدرجــة قنصــل عــام و  ٤ ات وســفري ٦  يف وكــاالت ال
 يف املائة على التـوايل مـن الدبلوماسـيني يف هـذه             ١٥,٢ يف املائة و     ٧,٧ يف املائة و     ٤شكل   مما

ل يف وزارة  يف اخلـــارج برتبـــة ســـكرتري أو١٨٠ امـــرأة يف الـــداخل و ٢٢٦وكانـــت . الرتـــب
ــا  ــة، مم ــة و ٣٦,٨شــكل  الشــؤون اخلارجي ــوظفي    ٣١,٥ يف املائ ــوايل مــن م ــى الت ــة عل  يف املائ

 يف  ٨٢خل و    يف الـدا   ١٦٩بينمـا بلـغ عـدد النسـاء برتبـة سـكرتري ثـان               . الوزارة يف هذه الرتبـة    
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. ايل مــن مــوظفي هــذه الرتبــة يف املائــة علــى التــو٢٧,٨يف املائــة و  ٣٣,٧اخلــارج، ممــا شــكل 
ووزارة الشــؤون اخلارجيــة ووزارة التجــارة اخلارجيــة تعطيــان منــاذج لتمثيــل املــرأة الصــينية يف   

وطبقا ألرقام هاتني الوزارتني، اختارت وزارة الشؤون اخلارجية مثـان نسـاء            . املنظمات الدولية 
املائــة مــن العــدد اإلمجــايل  يف ٢٤,٢للعمــل يف املنظمــات الدوليــة باســم احلكومــة الصــينية، أي 

ومن بينهن اثنتـان تعمـالن علـى مسـتوى أعلـى، وتشـغل صـاحبة الرتبـة          . املختار لذلك الغرض  
األعلــى منصــب مــدير شــعبة الوثــائق بــإدارة شــؤون اجلمعيــة العامــة واملــؤمترات يف مقــر األمــم   

ء للعمـل   ومن ناحية أخرى، رشحت وزارة التجارة اخلارجيـة مخـس نسـا           . املتحدة يف نيويورك  
 يف املائة من العدد اإلمجـايل للمـوظفني الـدوليني املبعـوثني             ١٨لدى منظمات دولية، مما يشكل      
ومـن هـؤالء النسـاء اخلمـس، هنـاك اثنتـان مـن كبـار                ). ٢٧(من قبل وزارة التجـارة اخلارجيـة        

وثــالث مــن املوظفــات املهنيــات  ) Dمســتوى (املوظفــات علــى مســتوى نائــب مــدير الشــعبة   
 يف املائـة  ١٣و ) ٤( يف املائة مـن العـدد اإلمجـايل لكبـار املـوظفني      ٥٠يشكل   ، مما )Pمستوى  (

وقـد رشـحت أيضـا وكـاالت حكوميـة أخـرى           ). ٢٣(من العـدد اإلمجـايل للمـوظفني املهنـيني          
 .كثرية موظفاهتا للعمل لدى املنظمات الدولية

مالت لـدى املنظمـات     وقد اختذت الصني التدابري التالية بغية زيادة عدد الصينيات العـا           
 :الدولية ليمثلن احلكومة

دعم مبدأي املساواة بـني اجلنسـني وعـدم التمييـز عـن طريـق الترشـيح القـوي                     )١( 
ووفقا للممارسـة الشـائعة يف املنظمـات      . للنساء للعمل لدى املنظمات الدولية    

الدولية، تعطي األولوية يف عملية االختيار للنساء من بـني املرشـحني احلـائزين             
 .لنفس املؤهالت

احلرص على تعيني عدد أكرب من النساء يف الوحدات اإلدارية اليت تتعامل مـع               )٢( 
املنظمات الدولية، حبيـث يتعرضـن علـى حنـو أكـرب للشـؤون الدوليـة ويفهمـن                  
املنظمات الدولية فهما أفضل، مما يساعدهن علـى توسـيع أفقهـن وعلـى مجـع                

 .اخلربة املتعددة اجلوانب للعمل
حتســني مــؤهالت واســتعداد املــرأة بصــفة عامــة لكــي تعمــل لــدى املنظمــات     )٣( 

 على اللغـات األجنبيـة واخلـربة املهنيـة، فضـال            االدولية عن طريق تعزيز تدريبه    
ويتبني مـن إحصـاءات وزارة الشـؤون اخلارجيـة          . عن برامج التدريب املتبادل   

ادميي،  من الكوادر النسائية علـى تـدريب أكـ         ٦٥ حصلت   ١٩٩٦أنه يف عام    
يف تلقـي تـدريب     ٨٨ تدريبا نظريـا أو عمليـا، وُعـرض علـى            ٣ ٤٩١وتلقت  

 يف بـــرامج ٤ ٥٧٠ يف جـــوالت دراســـية، واشـــتركت االشـــتراكاخلـــارج أو 
 .للتدريب املتبادل
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 ٩دة اامل
متنح الـدول األطـراف املـرأة حقوقـا مسـاوية حلقـوق الرجـل يف اكتسـاب                   - ١ 

 وتضـمن بوجـه خـاص أال يترتـب علـى الـزواج مـن                جنسيتها أو تغيريها أو االحتفـاظ هبـا،       
يا جنسـية الزوجـة، أو أن       أجنيب، أو على تغيري الزوج جلنسيته أثناء الزواج، أن تتغري تلقائ          

 .جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج تصبح بال
متنح الدول األطراف املرأة حقـا مسـاويا حلـق الرجـل فيمـا يتعلـق جبنسـية                    - ٢ 
 .أطفاهلما
ع املرأة الصينية بنفس حقوق الرجل فيما يتعلق باكتساب جنسـيتها أو تغيريهـا أو               تتمت 

ــيتهم لزوجـــاهتم أو   . االحتفـــاظ هبـــا وميكـــن لكـــل مـــن األزواج والزوجـــات أن مينحـــوا جنسـ
أزواجهن األجانب، وينبغي أال جيرب أحد األطراف الطرف اآلخر على التخلي عن جنسـيته أو               

 الصــني الشــعبية بشــأن اجلنســية علــى أن الرعايــا األجانــب أو ويــنص قــانون مجهوريــة. تغيريهــا
د ممـن يسـتوفون أحـ     عدميي اجلنسية ممن هم علـى اسـتعداد لاللتـزام بدسـتور وقـوانني الصـني، و                

أ، يكونـوا أقـارب مقـربني       ) ١(: الشروط التاليـة جيـوز أن يتجنسـوا بعـد املوافقـة علـى طلبـاهتم               
أن تكــون لــديهم أســباب ) ٣(تقروا يف الصــني؛ أو أن يكونــوا قــد اســ) ٢(لرعايــا صــينيني؛ أو 

 .مشروعة أخرى
ويـنص قـانون اجلنسـية علـى أن     . للمرأة نفس حق الرجـل يف تقريـر جنسـية أطفاهلمـا     و 

أي شخص يولد يف الصني من والدين يتمتع كالمها أو أحدمها باجلنسـية الصـينية حيصـل علـى                    
دين يتمتع كالمهـا أو أحـدمها باجلنسـية         اجلنسية الصينية؛ وأن أي شخص يولد باخلارج من وال        

ولد مـن والـدين يتمتـع كالمهـا أو          الصينية حيصل على اجلنسية الصينية؛ ولكن الشخص الذي ي        
دمها باجلنســية الصــينية، ويســتقر كالمهــا أو أحــدمها باخلــارج ويكــون قــد اكتســب جنســية أحــ

 .أجنبية عند والدته ال حيصل على اجلنسية الصينية
ويـنص قـانون اجلنسـية    .  الصني الذكور واإلناث احلق يف تغيري اجلنسية     جلميع مواطين و 

على أن رعايا الصني الذين يستوفون أحد الشروط التالية جيوز أن يتخلوا عن اجلنسـية الصـينية         
أن يكونوا قـد    ) ٢(أن يكونوا أقرباء مقربني لرعايا أجانب؛ أو        ) ١: (بعد املوافقة على طلباهتم   

 .أن تكون لديهم أسباب مشروعة أخرى) ٣( أو استقروا يف اخلارج؛
 

 ١٠املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة لكـي            

تكفل هلا حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التربية، وبوجه خاص لكـي تكفـل، علـى                 
 :أساس املساواة بني الرجل واملرأة
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ــاوية يف )أ(  ــاق بالدراســـات   شـــروط متسـ ــوظيفي واملهـــين، وااللتحـ ــه الـ  التوجيـ
واحلصول علـى الـدرجات العلميـة يف املؤسسـات التعليميـة علـى اخـتالف فئاهتـا، يف املنـاطق                     
الريفية واحلضرية على السواء، وتكون هذه املساواة مكفولة يف مرحلة احلضـانة ويف التعلـيم               

  وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل،
التساوي يف املناهج الدراسية، ويف االمتحانـات، ويف مسـتويات مـؤهالت             )ب( 

 املدرسني، ويف نوعية املرافق واملعدات الدراسية؛
القضاء على أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة يف مجيع مراحـل    )ج( 

ع التعليم املختلط، وغـريه مـن أنـواع التعلـيم الـيت             التعليم جبميع أشكاله، عن طريق تشجي     
تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسـية               

 وتكييف أساليب التعليم؛
  املنح واإلعانات الدراسية األخرى؛احلصول علىالتساوي يف فرص  )د( 
ة التعلـيم، مبـا يف ذلـك بـرامج      برامج مواصلاإلفادة منالتساوي يف فرص   )هـ( 

ــربامج الــيت هتــدف إىل التعجيــل بقــدر        ــوظيفي، وال ســيما ال ــة ال ــار وحمــو األمي ــيم الكب تعل
 اإلمكان بتضييق أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛

خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم بـرامج للفتيـات والنسـاء             )و( 
 األوان؛الالئي تركن املدرسة قبل 

 التساوي يف فرص املشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛ )ز( 
إمكانية احلصول على معلومات تربويـة حمـددة تسـاعد علـى كفالـة صـحة                 )ح( 

 .مبا يف ذلك املعلومات واإلرشادات اليت تتناول تنظيم األسرة. األَسر ورفاهها
ويـنص  . رأة علـى قـدم املسـاواة بـاحلق يف التعلـيم           تدعم احلكومة الصينية دائمـا متتـع املـ         

الدستور وقانون التعليم اإللزامي وقانون محاية حقـوق ومصـاحل املـرأة والقـوانني األخـرى ذات       
وتســتهدف سياســة احلكومــة  . الصــلة علــى متتــع املــرأة، مثلــها مثــل الرجــل، بــاحلق يف التعلــيم   

كمـا   سـع سـنوات وحتسـني التعلـيم الثـانوي؛      الصينية بشأن التعليم تعمـيم تعلـيم إلزامـي مدتـه ت           
 والتعزيز القـوي للتعلـيم العـايل وتعلـيم الكبـار،            ،تستهدف يف نفس الوقت تطوير التعليم املهين      

 كـان معـدل التحـاق األطفـال يف سـن      ٢٠٠٢ويف عـام   . وتدعيم خمتلف أنـواع املـدارس اخلاصـة       
ــدائي يف الصــني    ــالتعليم االبت ــة، و٩٨,٥٨الدراســة ب ــدل    يف املائ ــذا املع ــغ ه ــة ٩٨,٥٣بل  يف املائ

 تلميــذة يف املــدارس االبتدائيــة يف مجيــع أحنــاء  ٥٧ ٣٨١ ٣٠٠وكانــت هنــاك . بالنســبة للفتيــات
ــد، أي  ــاك      ٤٧,٢٠البل ــت هن ــدد اإلمجــايل؛ وكان ــن الع ــة م  تلميــذة يف ٣٨ ٧٠٢ ٠٠٠ يف املائ
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 تلميـــذة يف ٥ ١٤٤ ٨٠٠ يف املائـــة مـــن العـــدد اإلمجـــايل؛ و    ٤٦,٧٠املـــدارس الثانويـــة، أي  
 ومـدارس التـدريب     النظاميـة مبـا فيهـا املـدارس الثانويـة املهنيـة           (مؤسسات التدريب املهين الثانوية     

 يف املائة   ٥١,٨٦، أي   )املهين للكبار واملدارس الثانوية املتخصصة، باستثناء مدارس العمال املهرة        
 يف املائـة    ٤٣,٩٥، أي   يةالنظام يف مؤسسات التعليم العايل      ٣ ٩٧٠ ٤٠٠من العدد اإلمجايل؛ و     

 .من العدد اإلمجايل
 يف املائـة مـن السـكان بربنـامج        ٩٠، جرت تغطيـة أكثـر مـن         ٢٠٠٢وحبلول هناية عام     

وحرصـا مـن احلكومـة علـى        . التعليم اإللزامي لتسع سنوات يف املناطق الـيت ُنفـذ فيهـا الربنـامج             
 األولويـة للمنـاطق   تعطـى بلـد، فإهنـا   حتقيق تعميم التعليم اإللزامي لتسع سنوات يف مجيع أحناء ال 

الريفية الفقرية، واملناطق اليت تقطنها األقليات، وأطفال العمال املهاجرين يف املنـاطق احلضـرية،              
 :واإلناث من األطفال؛ وجيري ذلك بصفة أساسية عن طريق اختاذ التدابري التالية

نفيـذ برنـامج التعلـيم اإللزامـي        إنشاء نظام لتقييم ومتييـز ومكافـأة النتـائج احملـرزة عنـد ت              • 
 عـن طـرق تقيـيم ومتييـز منجـزات برنـامج       ١٩٩٤ أعلنت الدولة عـام      - لتسع سنوات 

التعليم اإللزامي لتسع سنوات، الذي حدد أهدافا خاصة بشأن تعميم التعليم اإللزامـي          
وتقـوم حكومـة كـل إقلـيم بعمليـة          . ومؤهالت املدرسني ونوعية التعليم ومتويل التعليم     

ة للتقيـيم الـذايت، وختضـع نتيجـة هـذه العمليـة لالسـتعراض والتحقـق مـن جانـب                     سنوي
ــإجراء فحــوص      ــام وزارة التعلــيم ب احلكومــة علــى مســتوى املقاطعــات، فضــال عــن قي

 .عشوائية يف وقت الحق
 حرصـا   -دعم تعميم التعليم اإللزامي يف املناطق الفقرية واملناطق اليت تقطنها األقليات             • 

ــيم اإللزامــي، فإهنــا أقامــت      مــن احلكومــة ال  ــة تعمــيم التعل صــينية علــى اإلســراع بعملي
ــاطق الفقــرية أثنــاء اخلطــة اخلمســية          مشــروعا بشــأن التعلــيم اإللزامــي ونفذتــه يف املن

 مليـار   ٣,٩وخصصت احلكومة املركزيـة هلـذا املشـروع متـويال خاصـا قـدره               . التاسعة
 مليــار يــوان، فكــان املبلــغ ٨,٦يــوان، وقــدمت احلكومــات احملليــة متــويال ممــاثال قــدره 

 مليــار يــوان ملســاعدة املنــاطق الفقــرية يف وســط وغــرب الصــني علــى   ١٢,٥اإلمجــايل 
ونظمت الدولة أنشطة للـدعم عـن طريـق تنفيـذ مشـاريع             . تيسري دعم التعليم اإللزامي   

ترســل مبوجبــها املــدارس يف املنــاطق الســاحلية الشــرقية معونــة إىل املــدارس يف املنــاطق  
يـة الفقـرية، كمـا ترسـل املــدارس يف املـدن املعونـة إىل املـدارس يف املنـاطق الريفيــة         الغرب

وجيـري مـن    . الفقرية داخل نفس املقاطعة أو املنطقة املتمتعـة بـاحلكم الـذايت أو البلديـة              
خــالل هــذه املشــاريع إرســال املدرســني واإلداريــني املــؤهلني إىل املنــاطق املتلقيــة بغيــة   

كما جيري تقدمي الدعم املـادي واملـايل مـن أجـل املسـاعدة علـى                . حتسني نوعية التعليم  
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ورغبــة يف توســيع نطــاق فــرص التعلــيم  . حتســني اهلياكــل األساســية يف املنــاطق املتلقيــة 
لألطفال من األقليات، ممـا يزيـد معـدالت التحـاق مـن يبلـغ سـن الدراسـة مـن هـؤالء                       

 داخليــة ابتدائيــة وثانويــة األطفــال باملــدارس، أنشــأت أيضــا احلكومــة الصــينية مــدارس 
ألطفال األقليات مـن املنـاطق اجلبليـة الفقـرية والـيت يسـتحيل الوصـول إليهـا، وقـدمت                    

 . الكتب املدرسية باجملان وأقامت منحا دراسيةإليهم
إصالح املنهاج الدراسي للمدارس االبتدائية والثانويـة مـن أجـل تعزيـز التنميـة النشـطة         • 

 التعمـق   ١٩٩٩يونيه  / قرر جملس الدولة يف حزيران     - الفتياتوالفعالة جلميع الفتيان و   
يف إصالح املنـهاج الدراسـي، والتعزيـز النشـط ملفهـوم نوعيـة التعلـيم، وتطـوير الـروح                   

وهــدف هــذا اإلصــالح متكــني الســكان عــن . اخلالقــة واملهــارات العمليــة لــدى الطلبــة
 ومشــوال وتنوعــا، طريــق تعــديل هيكــل املنــهج وإعــادة تصــميمه، وجعلــه أكثــر توازنــا  

. فالغاية من تصميمه هي مساعدة الطلبة على النمو الفردي على حنـو متـوازن وشـامل           
ــم        ــور العلـ ــب وتطـ ــاة الطالـ ــبة إىل حيـ ــهج بالنسـ ــة املنـ ــا بأمهيـ ــام أيضـ ــري االهتمـ وجيـ

ويطبـق  . والتكنولوجيا يف اجملتمع احلديث وإدماج منظور نوع اجلـنس يف مـواد املنـهج             
 املنهج بصورة أفضـل مـع    حبيث يتسق الوطنية واحمللية واملدرسيةاملنهج على املستويات 

 .االحتياجات احمللية واحتياجات املدارس والطلبة
إعطاء أولوية كـبرية لتعلـيم املستضـعفني مـن السـكان، أي للطفلـة واألطفـال املعـوقني                    • 

ــاطق احلضــرية    ــاجرين يف املن ــال امله ــال العم ــة الصــين  - وأطف ــوانني واألنظم ــنص الق ية  ت
بوضــوح علــى أنــه للطفلــة ولألطفــال املعــوقني وألطفــال العمــال املهــاجرين يف املنــاطق    
. احلضــرية احلــق يف التمتــع بإمكانيــة احلصــول علــى قــدم املســاواة علــى التعلــيم اإللزامــي

وضمان هذا احلق مسؤولية هامة تقع على عاتق احلكومات وتتطلب اعتبارات تفضـيلية             
ومعـدالت االلتحـاق والتسـرب للفتيـات الـاليت يف سـن             . يف جمايل السياسـات والتمويـل     

الدراسة تشكل مؤشرات هامة تستخدم يف تقييم املنجـزات يف برنـامج التعلـيم اإللزامـي                
وقد وضعت السلطات احمللية مواد تعليمية للفتيات؛ وتوضع هـذه املـواد      . واالعتراف هبا 

طة الـيت يسـهل تعلمهـا       على أساس االحتياجات، كما تركز على مهـارات العمـل البسـي           
وتســتخدم أيضــا هنــج التعلــيم املرنــة لتيســري انتظــام الفتيــات يف   . وعلــى الثقافــات احملليــة

املدارس، مثـل مـدارس نصـف اليـوم ومـدارس الدراسـات الزراعيـة، والسـماح للفتيـات                   
حبضور املدارس مع أخواهتن؛ وجيري اختـاذ ترتيبـات اإلقامـة للفتيـات يف املنـاطق اجلبليـة                  

ــة ضــمان حضــور      والز ــة بــني األســر بغي ــنظم جمموعــات املســاعدة املتبادل ــة، كمــا ت راعي
وتصمم السلطات احملليـة، مـن خـالل التعـاون مـع املنظمـات الدوليـة،              . الفتيات املدرسة 

دورات للفتيـات يف املـدارس اإلعداديـة، مثـل     تنظـيم   مشاريع للتعلـيم للفتيـات، وخباصـة        
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وتســتهدف هــذه املهــارات . وتطبيقــات احلاســوبالزراعــة وتربيــة احليوانــات والتطريــز 
العملية مساعدة الفتيـات علـى تنميـة قـدراهتن لكـي يـتمكّن مـن حتقيـق االكتفـاء الـذايت                      

وتشكل معدالت التحاق الفتيـات بالدراسـة يف املنـاطق الريفيـة مرجعـا          . وكسب الرزق 
 النموذجية ذات   األسرة”هاما عند وضع اللوائح احمللية، وعند اختيار من يتلقني جائزيت           

 .أيضا“ القرية النموذجية، األسرة املعيشية النموذجية”و “ الفضائل اخلمس
، قدمت الدولة إعانة تعليمية خاصة ألطفال التعليم اإللزامـي          ١٩٨٩ويف عام     

 مليـــون يـــوان، بينمـــا ٢٦٠ مبلـــغ ٢٠٠١وبلغـــت هـــذه اإلعانـــة عـــام . مـــن املعـــوقني
 مليار يـوان إلعانـات التعلـيم    ٢ا جمموعه املستويات مخصصت احلكومات على مجيع    

وضمانا حلصـول أطفـال العمـال املهـاجرين يف املنـاطق احلضـرية علـى التعلـيم                  . اخلاص
اإللزامي، جرى وضع سياسات وتدابري خاصة ملساعدة هـؤالء األطفـال علـى التغلـب               

وجيـري الـنص علـى أن حكومـات املـدن           . على الصعوبات اليت يواجهوهنا يف تعلـيمهم      
تلقية ينبغي أن تتحمل املسؤولية اإلدارية األساسية عـن تعلـيم هـؤالء األطفـال، وأنـه                 امل

ينبغــي للمــدارس احلكوميــة أن تضــطلع بالــدور األساســي يف تعلــيم أطفــال العمــال         
 .املهاجرين

 - تعبئة اجملتمع بأسره لكي يشارك يف برنامج التعليم اإللزامي ويدعمه على حنـو فعـال       • 
صــينية اجملتمــع املــدين علــى دعــم التعلــيم اإللزامــي دعمــا فعــاال عــن  تشــجع احلكومــة ال

ــة،        ــات االجتماعي ــة، واملؤسســات، واجملموع ــاريع التجاري ــى أن املش ــنص عل ــق ال طري
واألفراد الذين يقدمون منحا إىل التعليم اإللزامي يف املنـاطق الريفيـة ميكنـهم اسـتقطاع          

وتسـتخدم مجيــع قطاعــات  . لضــريبةاملبلـغ الكامــل لتلـك املــنح مـن دخــوهلم اخلاضـعة ل    
. اجملتمع خمتلف أنواع الطرق لدعم التعليم اإللزامي يف املناطق الريفية واملنـاطق الفقـرية             

وتدل اإلحصـاءات علـى أن التربعـات املقدمـة إىل التعلـيم اإللزامـي يف املنـاطق الريفيـة                    
ــوان ٣١ بلغــت ٢٠٠٠ و ١٩٩٦بــني  ــار ي ــه    .  ملي ــذي بدأت ومجــع مشــروع األمــل ال

مدرسـة مـن    ٨ ٣٠٠ مليـار يـوان لبنـاء      ١,٩٣مؤسسة الصـني لتنميـة الشـباب حـوايل          
ــة  ” ــل االبتدائي ــدارس األم ــا يســاعد  “م ــن    ٢,٣، مم ــال املتســربني م ــن األطف ــون م  ملي

 مـن مدرسـي املـدارس       ٢ ٣٠٠الدراسة على العـودة إىل املـدارس، ويـوفر التـدريب لــ              
سـاء عمـوم الصـني مـع صـندوق أطفـال       واشـترك احتـاد ن  . االبتدائية من املناطق الفقـرية   

ملسـاعدة الفتيـات مـن األسـر       “ خطة بـراعم الربيـع    ”ومراهقي الصني يف تنظيم وتنفيذ      
 مليـون فتـاة     ١,٣وحـىت اآلن، سـاعدت هـذه اخلطـة          . الفقرية علـى االنتظـام باملـدارس      

 يف تعمــيم التعلــيم وتلعــب كــل هــذه املبــادرات دورا فعــاال. علــى العــودة إىل املــدارس
 .ة معدل التحاق الفتيات باملدارس وختفيض معدالت تسرهبن منهازامي وزياداإلل
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وتــويل احلكومــة الصــينية اهتمامــا كــبريا بتعلــيم النســاء القــراءة والكتابــة، ممــا      
 النهوض بتعليم املـرأة ومتكينـها،      يعطي األولوية للقضاء على األمية بني النساء يف جمايل        

ية حتقيقا هلذا اهلدف يف مجيع أحنـاء البلـد، وخباصـة            وتضطلع احلكومة بأنشطة حملو األم    
وينفذ االحتـاد النسـائي لعمـوم الصـني، بالتعـاون مـع وزارة الزراعـة                . يف املناطق الريفية  

ووزارة التعليم ووزارة العلوم والتكنولوجيا، مشروعا للنساء يف املنـاطق الريفيـة يـدمج      
 مليـون  ٢٠فقـا لإلحصـاءات تعلمـت    وو. أنشطة حمو األمية مع تعلم املهـارات العمليـة   

 . بدأ املشروع أنامرأة تقريبا القراءة والكتابة يف العشر سنوات اليت انقضت منذ
 مليون امرأة بالغة جتهـل القـراءة والكتابـة، مـن            ٦١,٨١ كانت هناك    ٢٠٠٠ويف عام    
ء  يف املائــة مــن مجيــع النســا ٤,٢١ العمــر، أي ة مليــون امــرأة صــغرية أو متوســط ١٥,٣بينــهن 

واخلطـــوط العريضـــة للخطـــة اخلمســـية التاســـعة، . الصـــغريات واملتوســـطات العمـــر يف الصـــني
، واخلطوط العريضة إلصالح وتنمية التعليم يف الصـني،         ٢٠١٠واألهداف الطويلة األجل لعام     

وبرنامج تنميـة املـرأة الصـينية، مجيعهـا تضـع أهـدافا حمـددة حملـو أميـة هـؤالء النسـاء الصـغريات                         
 :ويف هذا الصدد، جرى اختاذ التدابري التالية. العمرواملتوسطات 

 اللــوائح املتعلقــة بــربامج حمــو األميــة وأســاليب تقيــيم ومتييــز املنجــزات يف جمــال  إصــدار • 
 خصصت وزارة التعلـيم جـائزة حملـو األميـة           - القضاء على األمية بني الشباب والكبار     

حيـرزون  ألفـراد الـذين   لاألميـة و  املنظمات اليت تسـهم يف جهـود حمـو          تقديرا منها لتلك    
واشـتركت أيضـا وزارة التعلـيم ووزارة املاليـة         . تقدما ملحوظا يف القضـاء علـى األميـة        

لحكومات احمللية الـيت أحـرزت نتـائج بـاهرة يف بـرامج             تقديرا ل يف وضع نظام للحوافز     
وقــد خصــص احتــاد نســاء عمــوم الصــني ووزارة التعلــيم . حمــو األميــة الــيت تضــطلع هبــا

ئزة حملو أمية النساء جيري تقدميها إىل املنظمات واألفـراد اعترافـا مبنجـزاهتم يف جمـال             جا
 .اجلهود الرامية إىل حمو أمية املرأة

 يرجـى أن    - إدماج برامج حمو األمية يف اجلهود الراميـة إىل التخفيـف مـن حـدة الفقـر                 • 
 مـن  علـيم بعـد حمـو األميـة،    تصبح احلملة الرامية إىل حمو أمية املرأة، وخباصة استمرار الت  

 عن طريق وضع سياسة لتعزيز التنمية من خالل التعلـيم وكفالـة             األمور املستدامة ذاتيا  
 .توفري التعليم من خالل التنمية االقتصادية

 لقـد جـرى إنشـاء شـبكة مسـتمرة للتعلـيم             - إنشاء شبكة للتعليم مـدى احليـاة للنسـاء         • 
وتبدأ هذه الشبكة بصـفوف حملـو األميـة،         . هنممدى احلياة للنساء لتحسني نوعية تعلي     

يليها التدريب على املهارات العملية، مث صفوف تعليمية عـن طريـق البـث اإلذاعـي أو        
املراســلة يف املنــاطق الريفيــة، وتنتــهي بتقــدمي طلبــات للحصــول علــى ألقــاب مهنيــة أو   

 .ألقاب وظيفية تقنية بغية حتقيق التنمية يف مجيع اجملاالت
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. حلكومة الصينية، بل وتـدعم، املـدارس الـيت ميوهلـا ويـديرها القطـاع اخلـاص                اوتشجع   
ــديرها القطــاع غــري     أصــدر، ١٩٩٧ويف عــام  ــوائح املتعلقــة باملــدارس الــيت ي ــة الل  جملــس الدول
وتنص تلك اللوائح على أنه ينبغي للدولة أن تقدم التشجيع الفعـال والـدعم القـوي                . احلكومي

وتضــع . احلازمــة إىل املــدارس الــيت ميوهلــا القطــاع غــري احلكــومي  واإلرشــاد الواجــب واإلدارة 
، أجـرت   ٢٠٠٢ديسـمرب   /ويف كـانون األول   . السلطات احمللية قواعدها بناء على هـذه اللـوائح        

. اللجنة الدائمة للمؤمتر الشعيب الوطين التاسع النظـر يف قـانون تعزيـز التعلـيم اخلـاص واعتمدتـه                  
ت املــدارس غــري احلكوميــة تطــورا ســريعا وزاد عــددها ويف ظــل سياســات الدولــة هــذه، تطــور

مبــا فيهــا ( مدرســة تــدار إدارة خاصــة ٦١ ٢٠٠، كانــت هنــاك ٢٠٠٢يف عــام . زيــادة كــبرية
ريــاض األطفــال واملــدارس االبتدائيــة واملــدارس الثانويــة النظاميــة واملــدارس املهنيــة والكليــات     

 مدرسـة   ٣٢ ٠٠٠درها أكثـر مـن      ، ويشكل ذلك زيـادة قـ      )ومؤسسات التعليم العايل األخرى   
، أي بزيـــادة قـــدرها ١١ ١٥٩ ٧٠٠وكـــان إمجـــايل االلتحـــاق باملـــدارس . ١٩٩٦عـــن عـــام 

 .١٩٩٦ عن عام ٨ ٠٨٥ ٦٠٠
ــة املاضــية، يســتمر       ــا يف الســنوات القليل ــوم والتكنولوجي ــيم يف جمــال العل وبتطــور التعل

يف التعلــيم علــى مجيـــع   وتــزداد نســبة النســـاء   . ل الفــروق بــني اجلنســـني يف التعلــيم   اضــمحال 
 يف  ٥٠املستويات، كما تزداد كـل عـام نسـبة الطالبـات يف املـدارس املهنيـة الثانويـة، فتخطـت                     

 .١٩٩٥املائة منذ عام 
وزادت سـنويا نسـبة     . وكرست احلكومة الصينية جهودا ضخمة لتطوير التعليم العـايل         

 ٣٨,٣١، فكانـت    ٢٠٠٢  إىل عـام   ١٩٩٨الطالبات يف الكليات واجلامعات النظامية من عـام         
، ٢٠٠٠ يف املائــة عــام  ٤٠,٩٨، و ١٩٩٩ يف املائــة عــام  ٣٩,٦٦، و ١٩٩٨يف املائــة عــام  

واعتمـــدت وزارة التعلـــيم أربـــع . ٢٠٠٢ عـــام ٤٣,٩٥، و ٢٠٠١ يف املائـــة عـــام ٤٢,٠٤ و
كليــات نســائية، وهــي كليــة الصــني النســائية، وجامعــة شــيان بيهــوا النســائية، وجامعــة هونــان 

 مـن املعلمـات الـاليت       ٧٥ ٧٦٥وهنـاك   . النسائية، وكلية فوجيان هوانان املهنية النسائية     املهنية  
 يف املائـة مـن   ٣٠,١٤يشـكل نسـبة   ممـا  يشغلن منصـب أسـتاذ مسـاعد أو مسـتوى أعلـى منـه،              

وذلك يصور النهوض باملرأة يف اجملاالت الثقافية والعلمية والتكنولوجيـة، كمـا            . العدد اإلمجايل 
 ٩,٨٨وتوجـد حاليـا أكثـر مـن         . النسـاء الـاليت يعملـن يف جمـايل العلـوم واهلندسـة            تزداد أعـداد    

ويف عـام   .  يف املائة من العدد اإلمجـايل      ٣٦,٩مليون امرأة يعملن يف جمايل العلوم واهلندسة، أي         
ــة  البحــث العلمــي امــرأة يعملــن يف جمــايل ٥٧٩ ٠٠٠نــاك  كانــت ه٢٠٠٠  واخلــدمات التقني

. ١٩٩٩ يف املائـة عـن عـام      ١,٤دد اإلمجايل، مما يشكل زيادة بنسبة        من الع  ٣٥,٢العامة، أي   
ــام  ــاك  ٢٠٠١ويف ع ــت هن ــام     ١٢ ١٢٢، كان ــن يف نظ ــاليت يعمل ــات ال ــات والتقني ــن املهني  م

ومن بني هؤالء النسـاء كانـت       .  يف املائة من العدد اإلمجايل     ٣٣,٥أكادميية العلوم الصينية، أي     
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 يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل؛  ٢٤شــكل ممــا يرفيعــا،  امــرأة حتمــل لقبــا مهنيــا  ٢ ٩٦٢هنــاك 
 ١ ٤١٦ يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل؛ و            ٤٧ امرأة حتمل لقبـا مهنيـا متوسـطا، أي           ٥ ٧٢١ و

 امــرأة حتمــل ٥ ١٠٦ يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل؛ و ١٤امــرأة حتمــل درجــة الــدكتوراه، أي 
 امـرأة  ٧٨، كانـت هنـاك     ٢٠٠٢ويف عام   .  يف املائة من العدد اإلمجايل     ٤٢درجة جامعية، أي    

 ١ ٢٦٣من بني أعضاء األكادميية الصينية للعلوم واألكادمييـة الصـينية للهندسـة البـالغ عـددهم                 
 يف  ٠,٣ يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل لألعضـاء، ويشـكل ذلـك زيـادة بنسـبة                     ٦,٢عضوا، أي   

 يف املائـة مـن العـدد        ٥,٩ي   عضـوة، أ   ٣٣ عنـدما مل تكـن هنـاك إال          ١٩٩٦املائة مقارنـة بعـام      
 منجـزات ضـخمة يف ميـادين الرياضـيات، والطبيعـة، والكيميـاء، وعلـم              نأحـرز قـد   و. اإلمجايل

األحياء، وعلم األرض، واهلندسة امليكانيكية ونظم اإليصال، وتكنولوجيا املعلومـات واهلندسـة     
لــم التعــدين، واهلندســة اإللكترونيــة، واهلندســة الكيميائيــة، وعلــم املعــادن واملــواد، والطاقــة وع 

عماريــة، والزراعــة، والصــناعة اخلفيفــة، وصــناعة  املدنيــة، واهلندســة اهليدرولوكيــة، واهلندســة امل
وتكسـب العضـوات احتـرام مجيـع دوائـر        . املنسوجات، وعلـم البيئـة، والطـب، والعلـوم الطبيـة          

نوية،  امرأة علـى جـوائز وطنيـة سـ         ١ ٧٠٩ حصلت   ٢٠٠١ و   ١٩٩٧وبني  . اجملتمع وتقديرها 
مثــل اجلــائزة الوطنيــة للعلــوم الطبيعيــة، واجلــائزة الوطنيــة لالختراعــات التقنيــة واجلــائزة الوطنيــة  

يف املائـة مـن جممـوع احلاصـلني علـى       ١٦والتكنولوجيا، ويشـكل ذلـك نسـبة    للتقدم يف العلوم   
، زادت كـذلك   ٢٠٠١ و   ١٩٩٨وبـني   . ١٩٩٧ يف املائة عـن عـام        ٤جوائز، أي زيادة بنسبة     

ام إىل آخـر نسـب النسـاء الـاليت تقـدمن للحصـول علـى مبـالغ وحصـلن عليهـا ملشـاريع                        من عـ  
، بزيـادة   ٢٠٠١ يف املائـة عـام       ١٦,٤٦متوهلا املؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية، فبلغت نسـبتهن         

وتســهم أجيــال جديــدة مــن املثقفــات إســهاما بــارزا يف  . ١٩٩٨ يف املائــة عــن عــام ٣نســبتها 
ــيم، وا  ــوم، والتعلـ ــم       العلـ ــالل العلـ ــن خـ ــر مـ ــدة الفقـ ــيض حـ ــة، وختفـ ــحة العامـ ــب، والصـ لطـ

 .والتكنولوجيا، وإضفاء الصبغة الشعبية على العلوم واملعرفة الثقافية
 

 ١١املادة 
تتخـــذ الــدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد               - ١ 

بــني الرجــل واملــرأة، نفــس املــرأة يف ميــدان العمــل لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس املســاواة  
 :احلقوق وال سيما

 احلق يف العمل بوصفه حقا ثابتا جلميع البشر؛ )أ( 
احلــق يف التمتــع بــنفس فــرص العمالــة، مبــا يف ذلــك تطبيــق معــايري اختيــار    )ب( 

 واحدة يف شؤون االستخدام؛
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احلق يف حرية اختيار املهنة ونـوع العمـل، واحلـق يف الترقيـة واألمـن علـى                   )ج( 
عمل ويف مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلقي التـدريب وإعـادة التـدريب املهـين،                 ال

 مبا يف ذلك التلمذة احلرفية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛
احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االسـتحقاقات، واحلـق يف املسـاواة            )د( 

قيمـة املسـاوية، وكـذلك املسـاواة يف املعاملـة يف تقيـيم              يف املعاملة فيما يتعلق بالعمـل ذي ال       
 نوعية العمل؛

احلـــق يف الضـــمان االجتمـــاعي، وال ســـيما يف حـــاالت التقاعـــد والبطالـــة  )هـ( 
واملرض والعجز والشيخوخة وغري ذلك من حاالت عـدم األهليـة للعمـل، وكـذلك احلـق                 

 يف إجازة مدفوعة األجر؛
المة ظروف العمل، مبا يف ذلـك محايـة وظيفـة           احلق يف الوقاية الصحية وس     )و( 
 .اإلجناب
توخيــا ملنــع التمييــز ضــد املــرأة بســبب الــزواج أو األمومــة، ضــمانا حلقهــا  - ٢ 

 :الفعلي يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة
حلظــر الفصــل مــن اخلدمــة بســبب احلمــل أو إجــازة األمومــة والتمييــز يف     )أ( 

 لى أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛الفصل من العمل ع
إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو املشـفوعة مبزايـا اجتماعيـة              )ب( 

 مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية؛
والدين مـن   لتشجيع توفري اخلدمات االجتماعية املساندة الالزمة لتمكني ال        )ج( 

واملشــاركة يف احليــاة العامــة،   اجلمــع بــني االلتزامــات العائليــة وبــني مســؤوليات العمــل       
 سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال؛ وال

لتوفــري محايـة خاصـة للمرأة أثناء فترة احلمـل يف األعمـال الـيت يثبـت أهنـا                   )د( 
 .مؤذية هلا
عرض التشــريعات الوقائيــة املتصــلة باملســائل املشــمولة هبــذه  جيــب أن تســت - ٣ 

املادة استعراضا دوريا يف ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا        
 .أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء

تعلــق احلكومــة الصــينية أمهيــة كــبرية علــى مســألة توظيــف املــرأة وتــرى أن حــل هــذه    
وقـد  . ناصر اهلامة يف تنفيذ السياسة األساسية فيما يتعلق باملساواة بـني اجلنسـني            املشكلة من الع  

 :اختذت التدابري التالية لضمان حقوق املرأة يف جمال التوظف
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 أثنــاء عمليــة تعــديل اهلياكــل االقتصــادية - هتيئــة فــرص العمــل وزيــادة عــدد الوظــائف • 
راهتا يف الصـناعات األساسـية والبنيـة        والصناعية وهياكل امللكية تزيد الدولة من استثما      

التحتية العامة من أجل تنشيط الطلب احمللي ودفع عجلة النمـو االقتصـادي؛ كمـا أهنـا                 
ة بغيـة  حالسـيا قطـاع  تطور بشدة القطاع الصناعي الثالث وقطاع اخلدمات اجملتمعيـة و  

ــة         ــوير املشــاريع التجاري ــدعيم تط ــة بتشــجيع وت ــوم الدول ــائف؛ وتق ــدد الوظ ــادة ع  زي
الصغرية واملتوسطة احلجم، كما أهنا تنشئ وتنمي البلدات الصغرية واملتوسـطة احلجـم             

مبـا فـيهم   (حبيث تزيد عدد الوظائف بصفة عامة وعدد األفـراد الـذين جيـري تـوظيفهم       
 .وتوسع نطاق جماالت التوظف املتاحة للمرأة) النساء

ة والريفيـة زيـادة     وقد ازداد عدد النساء العامالت يف كل مـن املنـاطق احلضـري              
ــذ عــام   ــة اململوكــة    ومــع. ١٩٩٥مطــردة من ــامالت يف املشــاريع التجاري  أن عــدد الع

 ٣٣٠ مليـون إىل     ٣١٠للدولة يف املناطق احلضرية اخنفض، فقد زاد العـدد الكلـي مـن              
 يف ٤٦ يف املائــة إىل ٤٥,٧، فــزادت النســبة الكليــة مــن  ٢٠٠٠مليــون امــرأة يف عــام 

مــل املــرأة بصــفة مســتمرة، فتنتقــل مــن امليــادين التقليديــة إىل  وتتســع جمــاالت ع. املائــة
ووفقا لإلحصاءات املؤقتة، تزداد أعداد ونسب العـامالت        . الصناعات اجلديدة الناشئة  

املرافق العامة، وخدمات االتصاالت السلكية والالسـلكية والربيـد،   : يف اجملاالت التالية  
ــارا     ــأمني، والعق ــة وخــدمات الت ــة،  واخلــدمات املالي ــياحة، واإلذاع ــينمات، والس  والس

ويف نفــس الوقــت زاد . ، والرفــاه االجتمــاعي، والصــحة العامــة، والرياضــةوالتلفزيــون
عدد النساء الاليت يعملن يف املؤسسات االقتصـادية اخلاصـة واململوكـة لألفـراد حبـوايل                

  ماليـني  ١٠املؤسسـات مـا يقـرب مـن          يف املائة، حيث بلـغ العـدد اإلمجـايل لتلـك             ٦٠
ويف الوقــت احلــايل، يتعــدى عــدد املؤسســات الصــغرية واملتوســطة احلجــم     . مؤسســة

مليــون  ٨املســجلة يف مجيــع أحنــاء البلــد لــدى الســلطات اإلداريــة الصــناعية والتجاريــة 
 يف ٧٥ يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل للمؤسســات وتتــيح حــوايل  ٩٩مؤسســة تشــكل 

زادت نســبة النســاء الــاليت يعملـــن    وقــد  . املائــة مــن الوظــائف يف املنــاطق احلضــرية     
وزادت نسـبة النسـاء الـاليت يشـغلن تلـك           . كمديرات أو موظفات مهنيات أو تقنيات     

ــن       ــة م ــديرها الدول ــيت ت ــام  ٣٩,٣املناصــب يف املؤسســات والشــركات ال ــة ع  يف املائ
واغتنمــت نســاء كــثريات الفــرص الــيت أتاحهــا . ٢٠٠١ يف املائــة عــام ٤١ إىل ١٩٩٨

 كانـت نسـبة   ٢٠٠٠ويف عـام  . لن مناصـب اإلدارة وصـنع القـرار    اإلصالح لكي يشـغ   
وتشــري نتــائج .  يف املائــة يف مناصــب اإلدارة يف الشــركات واملؤسســات٣٤,٤النســاء 

ــدير عــام يف      ــة مــن   ٢٠الدراســات االستقصــائية أن النســاء يشــغلن منصــب م يف املائ
يف املائـة   ٦٣، وأن املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم املسجلة يف مجيـع أحنـاء البلـد         
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وبالتـايل، فـإن إدارة     . من املؤسسات اليت تديرها إناث توظف نساء أكثـر مـن الرجـال            
 .اإلناث للمشاريع التجارية هتيئ الظروف املؤاتية لتوظيف اإلناث

 نظـرا للسـعي املسـتمر إىل حتقيـق          - التشجيع على إعادة توظيف العامالت املسرحات      • 
 إىل ١٩٩٨ لنظــام اقتصــاد الســوق مــن عــام ء التــدرجييصــالح االقتصــادي واإلنشــااإل

ــام  ــا      ٢٠٠١ع ــيت متلكه ــن املؤسســات ال ــاطلني واملســرحني م ــاملني الع ــدد الع ، زاد ع
واستجابة لـذلك،   .  يف املائة من إمجايل ذلك العدد      ٤٥الدولة، وشكلت النساء حوايل     

 جــرى األخــذ بسياســات تشــجع علــى إعــادة توظيــف العــاملني املســرحني، وخباصــة     
ويـدفع النمـو االقتصـادي هـذا        . العامالت، وتقلـل مـن نـواحي قلقهـم بشـأن املسـتقبل            

النهج إىل األمام، كما تدعمه سياسات الـتمكني وخـدمات السـوق وأنظمـة احلكومـة               
 . وخدمات الضمان االجتماعي

وإذ تأخذ احلكومة بتشجيع إعادة التوظيف كاستراتيجية رئيسـية، فإهنـا تقـيم               
توظيــف علــى الصــعيد الــوطين وتضــمن الكفــاف األساســي للعــاملني  مراكــز إلعــادة ال

، أي مجـع ثلـث مـن        “ ثالثة -هنج ثالثة   ”وجتمع املبالغ املطلوبة عن طريق      . املسرحني
خــالل خمصصــات امليزانيــة احلكوميــة، وثلــث مــن املؤسســات نفســها، وثلــث مــن          

 إعـادة   مـن خـالل مراكـز     “  واحـد  - ثالثـة    -واحـد   ”وقد اقترحت مبادرة    . اجلمهور
وتتضـمن هـذه املبـادرة أن يتلقـى        . التوظيف ووكاالت التوظيف على مجيع املستويات     

ــرة        ــا م ــوائم مراكــز إعــادة التوظيــف إرشــادا مهني ــدون يف ق ــاملون املســرحون املقي الع
واحدة علـى األقـل، وأن يـزودوا ثـالث مـرات مبعلومـات عـن الوظـائف أو األعمـال،                    

واهلدف مـن املبـادرة     . ة، وذلك خالل نصف سنة    وأن حيصلوا على دورة تدريبية جماني     
مساعدة العاملني املسرحني على تنمية قدراهتم على املنافسة يف سـوق العمـل وحتسـني               

 مليـون   ١٣وقامت السلطات املسؤولة عن العمل بتدريب عـدد إمجـايل قـدره             . الذات
 وقـدمت وكـاالت   . من العاملني املسرحني، وشكلت النساء حوايل نصف هـذا العـدد          

ــائف إىل    ــق بالوظـ ــات تتعلـ ــة معلومـ ــامالت  ١٥,٠٦التوظيـــف العامـ ــون مـــن العـ  مليـ
 . يف املائة من العامالت املسرحات إرشادا مهنيا٩٠املسرحات، كما تلقت أكثر من 

وفيما يتصل بعملية اإلصالح والتنميـة، تعلـق احلكومـة أمهيـة كـبرية علـى حالـة             
 اتج عــن التحــول مــن االقتصــاد املخطــط إىلاملــرأة، وخباصــة التفــاوت يف تنميــة املــرأة النــ

وجيـري األخـذ بسياسـات تفضـيلية لضـمان متتـع الرجـل واملـرأة بتكـافؤ          .  السوق دااقتص
الفــرص وباملســاواة يف املعاملــة عنــد احلصــول علــى مــوارد إنتاجيــة وفيمــا يتعلــق بفــرص  

ة التوظيـف،   وبالنسبة إىل اجلهود الرامية إىل إعاد     . العمل واحلصول على اخلدمات العامة    
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هتتم احلكومـة بالعـامالت املسـرحات عـن طريـق وضـع وتنفيـذ سياسـات تفضـيلية بغيـة                     
سـبيل املثـال، حيـق للوحـدات الـيت توظـف            وعلى  . تقدمي املساعدة فيما يتصل بالتوظيف    

كمـا حيـق هلـا احلصـول        .  ضـرييب  العامالت املسرحات أن حتصل على ختفـيض أو إعفـاء         
، ويشترط أن تعطى األولوية للتوصية علـى العـامالت          على إعانات للتأمني االجتماعي   

املسرحات ولتوظيفهن، وتـزود السـلطات املسـؤولة عـن العمـل العـامالت املسـرحات                
وتقـدم احلكومـة    . بالتدريب على املهارات املهنيـة وباإلحاطـة اإلعالميـة املهنيـة باجملـان            

ريع التجاريـة اخلاصـة     أيضا قروضا صغرية إىل العاملني املسرحني الذين يسـتهلون املشـا          
 .هبم

وتأخذ احلكومة بنهج متعدد املسـتويات ومتعـدد القنـوات إلنشـاء الوظـائف،                
ــة         ــة وللخدم ــة شــبكات للصــناعة الثالث ــت إلقام ــا خاصــا يف نفــس الوق ــويل اهتمام وت

وبالنسبة لوظائف الرفاه العام اليت تنشأ بتمويـل مـن احلكومـة، فـإن األولويـة           . اجملتمعية
وهبـذه  .  الذين جيدون صعوبة يف التوظـف مـن جديـد بسـبب أعمـارهم              تعطى للعاملني 

الطريقة، تستطيع أيضا بعض العامالت املسـرحات املسـنات ذوات التعلـيم واملهـارات              
، شـكلت   ٢٠٠٠ووفقا لإلحصاءات املؤقتـة لعـام       . احملدودة العثور على وظيفة مناسبة    

 .يد يف جمتمعاهتم احمللية يف املائة ممن حصلوا على وظائف من جد٧٠النساء نسبة 
ــوقني يف          ــة ضــمان حــق املع ــدعيم إرشــاد السياســات وتنســيقها بغي وجيــري ت

وهنـــاك وثيقـــة بعنـــوان آراء بشـــأن التعزيـــز اإلضـــايف لفـــرص عمـــل املعـــوقني . العمـــل
وتوظيفهم، وقد وافق جملـس الدولـة علـى هـذه الوثيقـة، ويتـبني منـها أن احلكومـة قـد                     

 برامج هتيئة الرفاه االجتماعي اليت توفر الوظـائف لعـدد         قررت أن تواصل دعم وصيانة    
كــبري مــن املعــوقني، وأن تطبــق املتطلبــات القانونيــة لتوظيــف املعــوقني مبــا يتناســب مــع 

، سـتدعم احلكومـة بشـدة       الوقـت ويف نفـس    . حجم الوحدة اليت جيري فيهـا التوظيـف       
 يزاوهلــا املعوقـون، ممــا  اجلماعيـة الطوعيــة الـيت  احلــرة الفرديــة واألعمـال  احلـرة  األعمـال  

وبفضـل األولويـة    . احلق يف العمل للمعـوقني    يهيئ بيئة مرنة للسياسات تسمح بضمان       
اليت متنحها احلكومة على مجيع املستويات، والدعم الذي تقدمـه، شـهدت مؤسسـات              

وحبلـول هنايـة عـام      . الرفاه االجتماعي اليت تديرها سلطات الشؤون املدنية تقـدما طيبـا          
 مؤسسـة للرفـاه علـى الصـعيد الـوطين تتـوىل             ٣٥ ٧٥٨ هناك ما جمموعـه       كان ٢٠٠٢

 . من املعوقني، مبا فيهم عدد كبري من املعوقات٦٨٣ ٠٠٠توظيف 
ــمان        ــام الضـ ــرعة إصـــالح نظـ ــن سـ ــة مـ ــل احلكومـ ــت، تعجـ ويف نفـــس الوقـ

ــه وقواعــده املتعلقــة بإعانــات الكفــاف األساســية      االجتمــاعي عــن طريــق تطــوير آليات
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، وضــعت احلكومــة ١٩٩٩ينــاير /ويف كــانون الثــاين.  العــاملني املســرحنياملقدمــة إىل
ــوظفي الوحــدات          ــن م ــن جيــري تســرحيهم م ــى أن م ــنص عل ــة ت ــأمني البطال ــة لت أنظم
املشتركة يف مشـروع للتـأمني يسـتطيعون احلصـول علـى دفعـات تعـويض عـن البطالـة                    

ا يوضـح طبيعـة   وتنطبق هذه األنظمة على مجيـع أنـواع املؤسسـات، ممـ        . وإعانات طبية 
 كان عدد العاملني املشتركني علـى       ٢٠٠١وحبلول هناية عام    . القاعدة العريضة للنظام  

 مليـون عامـل، وكـان عـدد     ١٠٣,٥٥الصعيد الوطين يف التأمني األساسي ضد البطالة   
 مليــون عامــل، وكــان ١٠٨,٠٢املشــتركني يف التــأمني األساســي للمعــاش التقاعــدي  

 . مليون عامل٨٠ الصحي األساسي ما يقرب من عدد املشتركني يف التأمني
تدعيم نظام مراقبة العمل بغية ضمان حقوق ومصاحل العـامالت وتنفيـذ تـدابري خاصـة           • 

، نظـرت اللجنـة الدائمـة للمـؤمتر     ٢٠٠١أكتـوبر  / يف تشـرين األول - لسالمة العـاملني  
 الشـعبية لنقابـات     الشعيب الوطين التاسع يف القرار املتعلق بتنقيح قانون مجهورية الصـني          

ويــنص هــذا القــرار علــى تشــكيل جلــان للعــامالت داخــل نقابــات  . العمــال واعتمدتــه
ويـنص القـرار    . العمال، وعلـى معاقبـة انتـهاكات حقـوق ومصـاحل العـامالت والقصـر              

كذلك علـى أنـه يف حـاالت حـدوث انتـهاكات للمصـاحل اخلاصـة للعـامالت والقصـر            
باسم العاملني بالتفـاوض مـع املشـاريع أو املؤسسـات           ينبغي للنقابات العمالية أن تقوم      

املعنيــة وأن تطالبــها باختــاذ التــدابري اإلصــالحية، وينبغــي للمشــاريع أو املؤسســات أن    
ــرد عليهــا إىل      ــها وتقــدمي ال ــالتحقيق يف االنتــهاكات املزعومــة ومعاجلت تقــوم بــدورها ب

الحي، ميكـن للنقابـات     وإذا رفضت املشاريع أو املؤسسات القيام بعمل إصـ        . النقابات
 .أن حتيل القضية إىل احملاكم احمللية

 علــى الصــعيد الــوطين حلمايــة ومراقبــة  ا مكتبــ٣ ١٨٨وقــد أقــيم مــا جمموعــه    
وجيـري اآلن تعزيـز     .  مراقب من أجل تـدعيم مراقبـة العمـل         ٤٠ ٠٠٠العمل يعمل هبا    

ل تنفيـذ قـانون     نظام لصياغة عقود العمل والعقود اجلماعية ووضع معايري هلا مـن خـال            
وجيــري تــدعيم إدارة عقــود العمــل، ممــا . العمــل وقــانون محايــة حقــوق ومصــاحل املــرأة

يتطلب إيالء اهتمام كامـل لالحتياجـات اخلاصـة للعـامالت وحتديـد األحكـام املتعلقـة               
ــدا واضــحا يف عقــود العمــل الــيت يوقعهــا أربــاب العمــل       ــرأة حتدي حبقــوق ومصــاحل امل

 العقود والترخيص هبا، ينبغي لسلطات العمـل أن تكفـل           وعند فحص هذه  . والعاملون
نفـس الوقـت،   ويف . ها على أحكام تستهدف ضمان حقوق ومصاحل العامالت ءاحتوا

جيري االهتمام بإصالح نظام توزيع األجور داخل املؤسسات حبيث تـرتبط مسـتويات     
ن العمـل  األجور بالوظائف وباإلسهامات املقدمة، وأن يطبق مبدأ األجـر املتسـاوي عـ        

وتعلق احلكومة أمهية كبرية على تنفيذ القـوانني        . املتساوي على كل من الرجل واملرأة     
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ذات الصلة وأنظمة محاية العمل من جانـب ثالثـة أنـواع مـن املؤسسـات الـيت أقيمـت                    
 ٩٥، كانـت  ٢٠٠١وحبلول هناية عـام  . باستثمار أجنيب داخل مناطق اقتصادية خاصة   

ــن املؤسســات امل   ــة م ــيت     يف املائ ــة واملؤسســات ال ــة واملؤسســات اجلماعي ملوكــة للدول
أقيمت باستثمار أجـنيب تعمـل مبوجـب عقـود عمـل، وكـان عـدد العـاملني املشـمولني                    

وتـدعم أيضـا سـلطات مراقبـة العمـل أنشـطة            .  مليـون عامـل    ٥٠بعقود مجاعيـة يفـوق      
ــة اخل     ــهتم بعــدد ســاعات العمــل، ونظــم اإلجــازات، واحلماي ــادة، فت ــة املعت اصــة املراقب

وجيـري علـى الفـور اختـاذ     . للمرأة، وتنفيذ مبدأ األجر املتسـاوي عـن العمـل املتسـاوي          
وعلــى ســبيل املثــال، قامــت ســلطة . إجــراءات تصــحيحية عنــد اكتشــاف أيــة مشــاكل

محاية ومراقبة العمل يف منطقة قومية غوانشي جوانغ املتمتعة بـاحلكم الـذايت بـالتحقيق               
 واســـتعادت للعـــامالت أجـــورا بلـــغ جمموعهـــا  قضـــية تتعلـــق بالعـــامالت،٣ ٤٤٣يف 

 حالـة مـن حـاالت نزاعـات         ٤٥٣وقد قبلـت هـذه السـلطة أيضـا          .  مليون يوان  ٣,٦٥
 . يف املائة١٠٠العمل تتعلق بالعامالت، وكان معدل حلها 

 اعتمــدت الدولــة خطــة ١٩٩٧ يف عــام - تعزيــز إنشــاء نظــام تــأمني خــاص باألمومــة  • 
. الدة يف التخطيط الشـامل لإلجنـاب علـى صـعيد اجملتمـع            تأمني لألمومة بغية إدراج الو    

ــز    ــا يف تعزي ــافسوتلعــب اخلطــة دورا إجيابي ــني املؤسســات،    التن ــدم املســاواة ب ــى ق  عل
. وحتسني بيئة عمل املرأة، وضمان احلقوق واملصاحل األساسية للعـامالت أثنـاء الـوالدة             

ليـة يف هـذا الصـدد،       وجيري شن محلة على الصعيد الوطين لتشجيع وتوجيه اجلهود احمل         
خاصة ملشروع تـأمني األمومـة حبيـث     ويب  وتتضمن اخلطوات املتخذة تصميم صفحة      

ميكن وضع السياسـات واللـوائح الوطنيـة واحملليـة ذات الصـلة واملعلومـات املتعلقـة هبـا                    
ثر من نصف املدن علـى      ، اعتمدت أك  ٢٠٠١وحبلول هناية عام    . على شبكة اإلنترنت  
روع الـذي تـدفع مبوجبـه النفقـات املتعلقـة بأمومـة العـامالت عـن             الصعيد الـوطين املشـ    

وبلغ عدد العمـال    . طريق مبالغ التأمني اليت مت مجعها من خالل اجملموعات االجتماعية         
مقاطعـة ومنطقـة     ١٤ مليـون عامـل، كمـا وضـعت          ٣٤,٥٥املشتركني ما يقـرب مـن       

 .وبلدية قوانني وأنظمة حملية بشأن التأمني اخلاص باألمومة
تعبئــة املنظمــات غــري احلكوميــة والقــوى االجتماعيــة، وإتاحــة فــرص العمــل، وضــمان   • 

 حتترم احلكومـة الصـينية حقـوق نقابـات العمـال املكرسـة           - حقوق ومصاحل العامالت  
يف الدستور والقوانني األخرى، كما تساند بفعالية نقابـات العمـال يف أعماهلـا الراميـة                

واضــطلع احتــاد نقابــات العمــال لعمــوم .  القــانونإىل ضــمان حقــوق العــاملني مبقتضــى
الصني مبجموعة من اجلهود اليت تستهدف تقدمي التدريب املهين بغية حتسـني املهـارات              
املهنيــة والتقنيــة للعــامالت وتعزيــز املشــاركة الفعالــة ملمثلــي العــامالت يف صــنع القــرار  



 

54 04-40303 
 

 CEDAW/C/CHN/5-6

ــام    ــة وضــمان حقــوق ومصــاحل الع واعتــربت . التواإلدارة يف املؤسســات، ويف مراقب
ووفقا لدراسة استقصـائية    . نقابات العمال التدريب املهين جزءا من أعماهلم االعتيادية       

 مليــون عاملــة يف خمتلــف   ١٠,٧٢، شــاركت ١٩٩٩ مقاطعــة عــام  ٢٧أجريــت يف 
ــة مـــن العـــدد اإلمجـــايل  ٦٠أنـــواع التـــدريب املهـــين، وشـــكل ذلـــك حـــوايل     يف املائـ

ل نشر املعرفة بالقـانون ومراقبـة إنفـاذه مـن املهـام             وإذ تعترب نقابات العما   . للمشاركني
األساسية، فإهنا تسعى إىل ترسيخ وحتسني طرق عملها واملساعدة على إقامة شـبكات             

وبفضل الدعم املقدم من احلكومـة والتيسـريات الـيت تتيحهـا       . لتقدمي املساعدة القانونية  
م املســاواة بشــأن نقابــات العمــال، يتســع نطــاق اســتخدام نظــام لالستشــارة علــى قــد  

 يف املائة من املؤسسـات علـى        ٨٠ أكثر من    هناكويف الوقت احلايل،    . العقود اجلماعية 
 يف املائـة  ٨٠ أنظمة لعقد مؤمترات ملمثلني عن العاملني، كمـا أن            لديها الصعيد الوطين 

 النــزاعات   تسـوية من قـادة جلـان العـامالت بنقابـات العمـال الشـعبية أعضـاء يف جلـان                   
 يف املائة من جلان العامالت بنقابـات العمـال الشـعبية يف             ٩٢وتشارك  .  بالعمل املتعلقة

وقـد أسـفر كـل ذلـك عـن إضـفاء الصـبغة املؤسسـية                . مشاورات ومفاوضـات مجاعيـة    
وحتقـق نقابـات العمـال      . على محاية العامالت يف جمال العمل وإعطائها أساسـا قانونيـا          

، شـاركت   ٢٠٠٠ إىل عـام     ١٩٩٥ومـن عـام     . أيضا يف املشاكل وتشرف على حلـها      
مــن منظمــات نقابــات العمــال يف رســم سياســات تتعلــق بتوظيــف   منظمــة  ٦٧ ٠٠٠

 دورة تدريبيـــة قـــدمت ٢٠٠ ٠٠٠وجـــرى عقـــد أكثـــر مـــن . العـــامالت املســـرحات
 العمال أيضا مبراقبة تعـيني      وقامت نقابات .  مليون عاملة  ١,٨٥التدريب ملا يقرب من     

 . املساعدة يف هذا الشأنمليون عاملة مسرحة وبتقدمي ١,٠٩
ــذ عــام     ــوىل، ١٩٩٦ومن خــدمات تطــوير  االحتــاد النســائي لعمــوم الصــني   يت

جمتمعيــة مــن خــالل مشــاريع مثــل مبــادرة منظمــات املشــاريع، ومبــادرة النســاء الــاليت  
يساعدن الفقراء، واملشروع النسائي للخدمـة اجملتمعيـة، وتـوفر هـذه اخلـدمات الراحـة                

وقـد انتفعـت اجملتمعـات      . إعادة توظيف العامالت املسـرحات    للجمهور وتساعد على    
وعلــى ســبيل املثــال، أنشــأت مقاطعــة . واألســر واجلمهــور بأســره مــن هــذه اخلــدمات

 مركز للخدمات املتكاملة يف اجملتمع احمللي وسـاعدت مـا يقـرب مـن               ٤ ٥٠٠لياونينغ  
النسـائي لعمـوم    وأقام االحتاد   .  من العاملني املسرحني على إعادة التوظف      ٢٠٠ ٠٠٠

 ٣١الصــني مراكــز لتقــدمي املعلومــات والتوجيــه بشــأن إعــادة التوظــف إىل النســاء يف    
وتقـوم تلـك املراكـز جبمـع املعلومـات املتعلقـة بأسـواق        . مدينة كبرية ومتوسطة احلجم  

ــه بشــأن         ــدم النصــح والتوجي ــف، وتق ــادة التوظي ــديناميات إع ــا ب العمــل، وحتــيط علم
وقد زود االحتاد أيضا مخسة ماليني من العـامالت         . ظفالتوظف، وتنشئ ملفات للتو   
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ــق جمموعــة       ــرتبط باحتياجــات ســوق العمــل عــن طري ــدريب املهــين امل املســرحات بالت
ويف نفس الوقت، يعزز االحتاد بفعالية خلـق        . متنوعة من معسكرات التدريب النسائية    

 ممارسـة   فرص عمل عن طريق تشجيع ومساعدة النساء على تنظيم أنفسهن والبـدء يف            
ــذل  . األعمــال احلــرة وإقامــة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة احلجــم    وجيــري أيضــا ب

اجلهود جلمع األموال من خمتلف املصادر بغية تـوفري أمـوال ابتدائيـة تسـتهل هبـا النسـاء          
وعلى سبيل املثال، مجعت االحتادات النسائية يف مدينـة         . الفقريات مشاريعهن التجارية  

نان، ومنطقة غوانشي املتمتعة باحلكم الذايت، ومقاطعـة سيتشـوان          تياجنني، ومقاطعة يو  
ويف . أمواال بغية توفري ائتمانـات صـغرية ملشـاريع إعـادة التوظيـف يف املنـاطق احلضـرية        

السنوات القليلة املاضـية، قـدمت االحتـادات النسـائية علـى مجيـع املسـتويات املسـاعدة                  
 . إعادة توظيفهنة  مليون عاملة مسرحة بغي٢,٠٦املباشرة إىل 

ويف السنوات القليلة املاضية أصبحت مسألة املرأة والتوظف موضوعا يشـكل             
، عقـد يف بـيجني حمفـل تنميـة املسـار الـوظيفي              ٢٠٠٠سـبتمرب   /ويف أيلـول  . قلقا كـبريا  

ودعا هـذا   . للمرأة يف القرن اجلديد من أجل استكشاف آفاق التطوير الوظيفي للمرأة          
 وجود منافسـة علـى      تساعد على م سياسة وهتيئة بيئة للرأي العام       احملفل اجملتمع إىل رس   

 اشــترك االحتــاد ٢٠٠٢ديســمرب /ويف كــانون األول. قــدم املســاواة بــني الرجــل واملــرأة
النســائي لعمــوم الصــني ورابطــة حبــوث املــرأة الصــينية معــا يف استضــافة حمفــل بشــأن      

 فــرد كــان مــن بينــهم ٣٠٠وشــارك يف هــذا احملفــل أكثــر مــن . توظيــف املــرأة الصــينية
خــرباء وممثلــون عــن املكتــب املركــزي لبحــوث السياســات، واللجنــة الوطنيــة للتنميــة    
ــأمني االجتمــاعي،     والتخطــيط، ووزارة شــؤون املــوظفني، ووزارة العمــل وشــؤون الت
ومصرف الصني الشعيب، واملنظمات النسائية، ومؤسسات حبوث العلـوم االجتماعيـة،           

وركـز احملفـل علـى سـبل حتسـني      .  ومنظمـة العمـل الدوليـة    ومؤسسات التعلـيم العـايل،    
سياسات سوق العمل بغية إتاحة الفرص املتكافئة لكـل مـن الرجـل واملـرأة والتشـجيع                 

 .على توظيف املرأة يف نفس الوقت
وتعلم احلكومة الصينية أنه ال تزال هناك عقبات تعترض سبيل التشجيع علـى توظيـف        

والصني بلـد كـبري فيمـا يتعلـق مبـوارد      . يف جمايل العمل والعمالة   املرأة وضمان حقوق العامالت     
ــةالعم ــاطق      . ال ــغ العــدد اإلمجــايل للمشــاركني اجلــدد يف ســوق العمــل يف املن ويف كــل عــام يبل

 مليــون عامــل، بينمــا ١٠احلضــرية، باإلضــافة إىل الفــائض مــن العــاملني يف الريــف، أكثــر مــن  
وبينمــا جتــري .  أثنــاء عمليــة إصــالح املؤسســات جيــري تســريح املاليــني مــن العمــال اآلخــرين  

ال قنوات التوظيف، توجد ضـغوط      عمليات إعادة تكيف متواصلة للهيكل الصناعي ويتسع جم       
وملـا كـان السـكان النشـطون اقتصـاديا          . ضخمة ومستمرة من جانـب قطـاعي العمـل والعمالـة          
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نافســة حــادة يف ينمــون مبعــدل يفــوق معــدل النمــو االقتصــادي، فــإن ذلــك يــؤدي إىل وجــود م
سـوق العمــل، ممــا يســفر بالتــايل عــن وجــود متييــز بــني اجلنســني يف ممارســات العمالــة يف بعــض  

وفضال عـن ذلـك، فـإن السياسـات الوطنيـة املعنيـة بإعـادة التوظيـف ال                  . اإلدارات واملؤسسات 
وال توجـد لـدى بعـض العـامالت املسـرحات مهـارات             . تنفذ تنفيـذا كـامال يف بعـض اجملـاالت         

ل الالزمــة، كمــا أن بعضــهن مل حيصــلن علــى التــدريب الــذي حيــتجن إليــه، ممــا جيعــل مــن العمــ
سـات الـيت تـديرها      وبعـض املؤسسـات اخلاصـة، واملؤس      . الصعب عليهن أن يـوظفن مـن جديـد        

مـع العـامالت لـديها، كمـا        ، ومؤسسات رأس املال األجنيب، مل توقع عقودا         القرى أو البلدات  
لوبـة لسـالمة العـاملني؛ وغالبـا مـا تكـون ظـروف العمـل سـيئة يف تلـك              ا مل تنفذ التدابري املط    أهن

وتعلــق احلكومــة الصــينية . املؤسسـات، كمــا حيــدث هبـا انتــهاكات حلقــوق ومصــاحل العـامالت   
أمهيــة كــبرية علــى حســم تلــك املشــاكل، كمــا أهنــا تأخــذ باســتراتيجيات طويلــة األمــد للتنميــة 

 البيئة الالزمـة لتنظـيم املشـاريع وهتيئـة فـرص العمالـة              االقتصادية املستمرة اليت هتدف إىل حتسني     
وتضـطلع احلكومـة أيضـا بالتنفيـذ الشـامل للقـوانني       . وخلق الوظائف من خالل قنوات متعددة  

واألنظمة والسياسات ذات الصلة، بغية التغلب علـى هـذه الصـعوبات تـدرجييا بأسـلوب فعـال                  
 .وعملي

 
 ١٢املادة 

 التـدابري املناسـبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد             تتخذ الـدول األطـراف مجيـع       - ١ 
املرأة يف ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلـا، علـى أسـاس املسـاواة بـني الرجـل                      
واملــرأة، احلصــول علــى خــدمات الرعايــة الصــحية، مبــا يف ذلــك اخلــدمات املتعلقــة بتنظــيم 

 .األسرة
دول األطـراف للمـرأة    من هذه املادة تكفل ال  ١بالرغم من أحكام الفقرة      - ٢ 

خدمات مناسبة فيما يتعلـق باحلمـل والـوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة، مـوفرة هلـا خـدمات                       
 .جمانية عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة

أن أحـد اسـتراتيجياهتا الرئيسـية تنفيـذ برنـامج تنميـة             تعتـرب    احلكومـة الصـينية      ملا كانت  
رنامج تنمية الطفل الصيين، فإهنا تعتمد مبـدأ األطفـال أوال وسـالمة األمهـات،               املرأة الصينية وب  

ــذهلا       ــيت تب ــاجلهود ال ــق ب ــة فيمــا يتعل ــاطق الريفي ــة للمن ــة لضــمان صــحة  فتعطــى األولوي احلكوم
 ٢٠٠١أبريـل  /ويف نيسـان . األمهات والرضع، كما أهنا تزيد االعتمادات املاليـة املتصـلة بـذلك       

ــة أســال  ــة الصــني الشــعبية املعــين بالرعايــة الصــحية    عمــم جملــس الدول يب تنفيــذ قــانون مجهوري
لألمهات والرضع الـذي يـنص علـى خمتلـف اخلـدمات الـيت جيـب أن تقـدمها وكـاالت الرعايـة                  
الطبيــة والصــحية يف هــذا الصــدد، أي نشــر الــوعي املتعلــق مبمارســات الرعايــة الصــحية اجليــدة 
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رة املتصـلة بـذلك، والفحـوص الطبيـة السـابقة      لألمهات والرضع، وخدمات التثقيف واالستشـا  
ــوالدة،      ــة، وإجــراءات ال للــزواج، والتحلــيالت الســابقة للــوالدة، وتشــخيص األمــراض الوراثي
واإلجراءات الالزمة طبيا لتنظيم النسـل، والكشـف علـى املواليـد، وخـدمات الصـحة اإلجنابيـة                  

 .األخرى املتعلقة باخلصوبة وتنظيم النسل والعقم
 :لتدابري الرئيسية املتخذة لتحسني صحة املرأة ما يليوتتضمن ا 

زيادة األعمال التشريعية املتعلقة بالرعايـة الصـحية وتـدعيم جهـود إنفـاذ القـانون بغيـة                   • 
 يف عـام    - حتسني وتنفيذ القوانني واألنظمة وسياسات اإلدارات اليت هتتم بصحة املرأة         

ســابقة أجريــت علــى الصــعيد ، استرشــدت وزارة الصــحة بدراســة استقصــائية ٢٠٠١
ــة لعــام      ــزواج، فعــدلت املبــادئ التوجيهي  بشــأن ١٩٩٧الــوطين بشــأن الصــحة قبــل ال

يونيـه  /واملبادئ التوجيهية املعدلة اليت صدرت يف حزيـران      . الرعاية الصحية قبل الزواج   
 تتطلب من املؤسسات ذات الصلة أن تشـدد اإلشـراف علـى الرعايـة الصـحية            ٢٠٠٢

سن نوعية الفحوص الطبية اليت جترى قبل الزواج وأن تضـفي علـى             قبل الزواج وأن حت   
اخلدمات بعدا إنسانيا أعمق بغية تقدمي خدمات أفضل للرعايـة الصـحية قبـل الـزواج،                

وجيـري  . مبا فيهـا الكشـوف الطبيـة قبـل الـزواج والتوجيـه الصـحي واملشـورة الصـحية             
لفحـوص الطبيـة قبـل الـزواج يف     االهتمام بتعزيز الرعاية الصحية قبل الزواج، وخباصة ا 

وحرصــا علــى . املنــاطق الريفيــة وتــدعيم اإلرشــادات الصــحية بشــأن الــزواج والــوالدة
د، وضمان االستخدام اآلمـن     محاية صحة األمهات والرضع، وحتسني بنية املواليد اجلد       

والفعال لتكنولوجيا التشخيص السابق للوالدة، وتوحيـد معـايري اإلشـراف علـى تلـك                
جيات وإدارهتـا، قامـت الصـني بصـياغة أسـاليب إدارة تكنولوجيـا التشـخيص                التكنولو

السابق للوالدة على أساس القـانون املعـين بالرعايـة الصـحية لألمهـات والرضـع، وبـدأ                  
ويشـري هـذا التطـور إىل بدايـة التنظـيم           . ٢٠٠٣مـايو   / أيار ١سريان هذه األساليب يف     

 الصـني، كمـا يضـمن تقـدمي اخلـدمات         القانوين خلدمات التشخيص السابق للـوالدة يف      
ويف نفس الوقت، فإنه على أساس تعميم وتنفيـذ أسـاليب         . اآلمنة والفعالة إىل احلوامل   

تطبيق القانون املعين بالرعاية الصحية لألمهات والرضع، ووفقا لـروح الوثـائق الرمسيـة              
فيمـا يتعلـق   ذات الصلة اليت أعدهتا وزارة الصـحة ونقلـها املكتـب العـام جمللـس الدولـة                  

ــاد الصـــني للمعـــوقني يف     ــتركت الـــوزارة مـــع احتـ ــة املواليـــد اجلـــدد، اشـ بتحســـني بنيـ
 يف نشر خطة عمـل حتسـني بنيـة املواليـد اجلـدد وتقليـل العيـوب                  ٢٠٠٢يونيه  /حزيران

وتســتهدف خطــة العمــل تقليــل العيــوب اخللقيــة يف . اخللقيــة واإلعاقــات عنــد الــوالدة
 علـى مبـادئ التنفيـذ وتـدابري التشـغيل يف هـذا          ، كمـا تـنص    ٢٠١٠الصني حبلـول عـام      

ويسـتمر  . الصدد، وتدعم خمتلف تدابري الرعاية الصحية الالزمة لتحقيـق ذلـك اهلـدف            
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العمل أيضا بشأن تنفيذ اآلراء املعنية مبواصـلة تـدعيم اجلهـود الراميـة إىل القضـاء علـى                   
 تكميليـة مـرخص   ويتناول األفـراد اآلن جرعـات  . االضطرابات النامجة عن نقص اليود 

عيشــون يف منــاطق غنيــة بــاليود؛ هبــا مــن امللــح املــزود بــاليود، ويســتثىن مــن ذلــك مــن ي
يف املنـــاطق الـــيت يـــنقص فيهـــا اليـــود، فتتبـــع بصـــرامة املبـــادئ التوجيهيـــة املعنيـــة    أمـــا

وجيــري اختــاذ . بكبسـوالت الزيــت املــزود بــاليود الـيت جيــري تعاطيهــا عــن طريـق الفــم   
ضــمان مراقبــة مســتويات اليــود لــدى األزواج والزوجــات احلــديثي   التــدابري الالزمــة ل

الزواج، واحلوامل، واألمهات املرضـعات، واألطفـال الرضـع الـذين تتـراوح أعمـارهم               
بني صفر وسنتني، كما جيري تزويدهم باجلرعات التكميلية الواجبة من اليـود حسـب              

ء احلمل ويف فترة ما حـول       وتبذل اجلهود لتحسني إدارة الرعاية الصحية أثنا      . االقتضاء
الــوالدة وجلعــل إرشــادات التغذيــة جــزءا مــن خــدمات الرعايــة الصــحية لألمهــات          
اجلديدات أو احلوامل، ولتزويدهن باإلرشادات فيما يتعلق بتناول اجلرعـات التكميليـة            

وباإلضافة إىل ذلـك، جيـري العمـل علـى تعزيـز تنفيـذ اللـوائح املعنيـة حبمايـة                    . التغذوية
عاملة لصاحل العامالت واملوظفات، ومواصلة تدعيم محايـة العـامالت والنسـاء            القوى ال 

يف املناطق الريفيـة أثنـاء احلمـل، والعمـل علـى احليلولـة دون عملـهن يف بيئـات خطـرة                      
وجيري تقدمي اإلرشـادات السـليمة بشـأن احلمـل، وتتبـع قواعـد صـارمة                . وغري مأمونة 

وجيري تثقيـف ونصـح املتـزوجني اجلـدد أو مـن            فيما يتعلق بتناول األدوية أثناء احلمل،     
ينوون الزواج يف وقت قريب بغيـة االمتنـاع عـن التـدخني أو شـرب اخلمـر أو تعـاطي                     

 .املخدرات
 جـرى   - زيادة املدخالت الالزمة إلنشاء شـبكة خلـدمات الرعايـة الصـحية يف الريـف               • 

والبلــدات  يف املائــة مــن عيــادات القــرى ٨٠ جتديــد ٢٠٠٠ إىل عــام ١٩٩٥مــن عــام 
ومراكــز مكافحــة املــرض ومراكــز الرعايــة الصــحية لألمهــات والرضــع، وســامهت         

ــغ    ــة مببل ــة املركزي ــالغ      ٤,٢احلكوم ــة مبب ــات احمللي ــا ســامهت احلكوم ــوان، كم ــار ي  ملي
 مليار يـوان، ممـا هيـأ اهليكـل األساسـي لشـبكة خـدمات الرعايـة                  ٢٠للمساعدة فاقت   
 مؤسسـة للرعايـة   ٣ ٠٠٠أقيم أكثر مـن    كان قد    ٢٠٠٠ويف عام   . الصحية يف الريف  

، ٢٠٠١ إىل عــام ٢٠٠٠ومــن عــام . الصــحية لألمهــات والرضــع يف املنــاطق الريفيــة 
 مليـون يـوان لتنفيـذ       ٢٠٠خصصت احلكومة املركزية واحلكومات احملليـة مـا جمموعـه           

مشــروع يرمــي إىل تقليــل حــاالت الوفيــات النفاســية وحــاالت إصــابة املواليــد اجلــدد   
ــالكزاز يف ــة      ١٢ ب ــك يف حماول ــة، وذل ــذايت وبلدي ــاحلكم ال ــة ب ــة متمتع ــة ومنطق  مقاطع

لتدعيم بناء أقسام للتوليد يف املستشفيات الريفية وتـدريب العـاملني احمللـيني يف اجملـالني       
ونتيجـة  . عيالصحي والطيب، وللمساعدة على نشر املعرفـة املتعلقـة بصـحة األم والرضـ             
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ية يف تلــك املنــاطق خــالل ســنتني مــن     لــذلك، اخنفضــت معــدالت الوفيــات النفاســ    
ويف الوقت احلايل، تبلـغ     . ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٩٢,١٩ إىل   ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١٢٩,٤٧

ــبة احلوامـــل الـــاليت يلـــدن يف املستشـــفيات    يف املائـــة، بزيـــادة تقـــرب مـــن  ٧٢,٩نسـ
، ويرجـــع ذلـــك جزئيـــا إىل حتســـني خـــدمات ١٩٩٥يف املائـــة، مقارنـــة بعـــام  ٠,١٥

مـا حـول     وشن محلة شاملة لتعزيز الرعاية الصـحية يف فتـرة            الرعاية الصحية لألمهات،  
لرعايــة الصــحية للحوامــل، وفحــوص مــا قبــل ل  الفرديــةســجالتالالــوالدة عــن طريــق 

الوالدة، والرعاية اخلاصة للحوامل واألمهات الاليت يتعرضن خلطر شديد، والـوالدات           
ــوالدة     ــد ال ــا بع ــارات م ــن  ٩٦,٦وجتــري اآلن أيضــا  . باملستشــفيات، وزي ــة م  يف املائ

تطهـري الـوالدات، ويشـكل ذلـك زيـادة       باتبـاع أسـلوب     الوالدات خارج املستشفيات    
واخنفضـت معـدالت وفيـات األمهـات علـى          . ١٩٩٥ يف املائـة، مقارنـة بعـام         ٩بنسبة  

 ١٠٠ ٠٠٠ لكـل  ٥٣ إىل   ١٩٩٧ عـام    ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٦٣,٦الصعيد الـوطين مـن      
 .٢٠٠٠عام 

ف عن األمراض الشائعة بني النساء على الصـعيد الـوطين   بذل اجلهود الرامية إىل الكش    • 
 خلالبنـود الـيت تـد   ضـمن  ج منع املشاكل الصحية النسائية ومعاجلتها     يدر - ومعاجلتها

وعلـى سـبيل    . على حنو مستمر يف جدول أعمال الصحة النسائية علـى الصـعيد احمللـي             
ه، تبـذل اجلهـود   املثال، فإنه يف إطار محلـة الكشـف عـن سـرطان عنـق الـرحم ومعاجلتـ         

لضــمان الكشــف املبكــر عــن هــذا املــرض ومعاجلتــه، ممــا يــؤدي إىل اخلفــض التــدرجيي  
، اخنفــض بشــدة عــدد ٢٠٠١ويف عــام . ملعــدالت انتشــار املــرض يف مجيــع أحنــاء البلــد

ــول         ــا الســيالن وثول ــق االتصــال اجلنســي، ومه ــن طري ــتقالن ع اإلصــابات مبرضــني ين
 علـــى ١٠٠ ٠٠٠ لكـــل ٦٣,٦١ و ١٠٠ ٠٠٠ لكـــل ٨٠,٤٨(األعضـــاء التناســـلية 

ــة بعــام  )الترتيــب ــز    . ٢٠٠٠، مقارن ويف نفــس الوقــت، جيــري تنظــيم مناســبات لتعزي
ويعتمــد تنظــيم هــذه املناســبات علــى   . الرعايــة الصــحية للمــرأة والتثقيــف املتعلــق هبــا  

شبكات الرعاية الصحية على صعيدي البلدة والقرية بغيـة تثقيـف املـرأة الريفيـة بشـأن                 
ة الصحية، وتعطى األولوية ملعاجلة األمراض اليت تـؤثر تـأثريا خطـريا علـى صـحة                 الرعاي

ــةاملــرأة الري ــدريج  . في ــذلك اخنفضــت بالت  ٢٠٠١ إىل عــام ١٩٩٦ مــن عــام  ونتيجــة ل
 .حاالت السلس البويل وهبوط الرحم من الدرجة الثانية أو أعلى

راض الـيت تنتقـل عـن طريـق      للجهود الرامية إىل تدعيم الوقاية من األمـ       القويالتشجيع   • 
 كـان هنـاك مـن عـام     - )اإليـدز (االتصـال اجلنسـي ومتالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب       

 حالـــة مـــن حـــاالت اإلصـــابة ٣٠ ٧٣٦ مـــا جمموعـــه ٢٠٠١ إىل آخـــر عـــام ١٩٨٥
وكان انتقال العدوى عـن طريـق الـدم بصـفة           . بفريوس نقص املناعة البشرية يف الصني     
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ل تعـاطي املخـدرات عـن طريـق احلقـن الوريـدي             وشـكل املصـابون مـن خـال       . أساسية
 يف املائة، واملصابون أثنـاء      ٩,٧) البالزما( يف املائة، واملصابون يف عملية مجع الدم         ٦٨

 املصابون عـن طريـق االتصـال    ما يف املائة، أ١,٥عملية نقل الدم وحقن منتجات الدم     
ن املصـابني بوصـفهم      يف املائـة مـ     ٨٠,٧وجرى حتديد   .  يف املائة  ٧,٢اجلنسي فشكلوا   

.  املتبقية فكانت غـري معروفـة      ١,٣ يف املائة بوصفهم نساء، أما نسبة الـ         ١٨رجاال، و   
اإليـدز ينتشـر انتشـارا      /ويف السنوات القليلة املاضية كان فريوس نقـص املناعـة البشـرية           

ومــن املقــدر أن العــدد اإلمجــايل للمصــابني بفــريوس نقــص املناعــة    . ســريعا يف الصــني
وتعلـق احلكومـة الصـينية    .  كـان مليـون نسـمة تقريبـا        ٢٠٠٢يونيه  / يف حزيران  البشرية

اإليـدز ومعاجلتـه، وقـد أنشـأ        /أمهية كبرية على الوقاية من فريوس نقص املناعة البشـرية         
جملس الدولة آلية لعقد اجتماعـات عـن تنسـيق اجلهـود املبذولـة ملنـع اإلصـابة بفـريوس                    

ــدز/نقــص املناعــة البشــرية  ــة خطــة الصــني   ١٩٩٨م ويف عــا. اإلي ــن جملــس الدول ، أعل
اإليــدز والســيطرة عليــه /املتوســطة والطويلــة األجــل ملنــع فــريوس نقــص املناعــة البشــرية

، وتطالب هذه اخلطة اجملتمع بأسره بأن يشارك يف اجلهود املبذولـة             )٢٠١٠-١٩٩٨(
) ٢٠١٠-٢٠٠١(وبرنـــامج تنميـــة املـــرأة الصـــينية  . يف هـــذا الصـــدد وبـــأن يـــدعمها 

، وضــعا ٢٠٠١، اللــذان أعلنــا عــام )٢٠١٠-٢٠٠١(مج تنميــة الطفــل الصــيين وبرنــا
وعمال على احلـد بشـدة مـن اإلصـابة بفـريوس            . األهداف والتدابري يف نفس هذا اجملال     

اإليدز واألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصـال اجلنسـي، أصـدر            /نقص املناعة البشرية  
فـريوس نقـص    للحـد مـن انتشـار     خطة عمل الصـني   ٢٠٠١مايو  /جملس الدولة يف أيار   

، وطالبــت خطــة العمــل احلكومــات )٢٠٠٥-٢٠٠١(اإليــدز ومنعــه /املناعــة البشــرية
على مجيع املستويات بأن تضع برامج التنفيذ اخلاصة بكل منها بناء على هـذه اخلطـة،                
ــدعم اإلرشــاد واإلشــراف، وأن        ــدد بوضــوح املســؤوليات والوظــائف، وأن ت وأن حت

، ٢٠٠١ومنـذ عـام   . ألهـداف الـيت ترمـي إليهـا جهـود املنـع هـذه            تضمن حتقيق مجيع ا   
 مليــون يــوان كــل عــام ملنــع فــريوس نقــص املناعــة  ١٠٠خصصــت احلكومــة املركزيــة 

اإليـدز؛ ويف نفــس الوقـت، جــرى ختصـيص صـناديق ســندات حكوميـة مببلــغ      /البشـرية 
 بغيـة   مركـزا جلمـع الـدم ومصـرفا للـدم     ٤٥٩ مليار يوان إلنشاء أو إعـادة بنـاء          ١,٢٥

وتعلق احلكومـات علـى مجيـع املسـتويات أمهيـة خاصـة علـى               . ضمان سالمة نقل الدم   
اإليـدز واألمـراض    /االرتقاء بوعي اجملتمع ككل إزاء منع فريوس نقـص املناعـة البشـرية            

اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي، مع االهتمـام بصـفة خاصـة بتثقيـف املهـاجرين                 
وجيــري االهتمــام . مايــة الــذات والســلوك الشخصــيوالنســاء والصــغار فيمــا يتعلــق حب

بالنساء واألطفال بصفة خاصة، مع بذل اجلهود على نطاق واسع لنشر املعرفـة بشـأن               
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ويف نفــس . اإليــدز مــن األم إىل الرضــيع/نقــل العــدوى بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية
واجههـا  الوقت، يعطى للمنظمات غري احلكوميـة دور كـبري يف معاجلـة املشـاكل الـيت ت                

اجملموعــات املعرضــة خلطــر شــديد؛ ورابطــات منــع ومراقبــة األمــراض الــيت تنتقــل عــن   
اإليــدز، واحتــادات الشــباب، /طريــق االتصــال اجلنســي وفــريوس نقــص املناعــة البشــرية

ــها        ــات الصــني للصــليب األمحــر، كل ــات العمــال، ومجعي واالحتــادات النســائية، ونقاب
اإليـدز ومنعـه؛   / كبح فريوس نقص املناعة البشـرية تشارك بفعالية يف اجلهود الرامية إىل    

 .كما جيري التبادل والتعاون مع املنظمات الدولية أيضا
التعريف الواسع النطاق بتنظيم األسرة وإتاحة إمكانيـة أكـرب للحصـول علـى خـدمات                 • 

ــة  ٢٠٠١ديســمرب / أعلنــت الصــني يف كــانون األول - تنظــيم األســرة  ــانون مجهوري  ق
ملعـين بالسـكان وتنظـيم األسـرة مـن أجـل تـوفري أسـاس قـانوين لتنفيـذ                    الصني الشـعبية ا   
ويتخــذ هــذا القــانون هنجــا متكــامال يــربط التحــدي الســكاين الــذي    . تنظــيم األســرة

تواجهــه الصــني باحلاجــة إىل التنميــة االقتصــادية، والقضــاء علــى الفقــر، ومحايــة البيئــة، 
. ن أجل حتقيق التنميـة املسـتدامة  والنهوض باملرأة، وحتسني نظام الضمان االجتماعي م  

وكما يـرد   . وجيسد القانون الصلة بني حقوق املواطن والتزاماته يف جمال تنظيم األسرة          
كمـا أن علـيهم االلتـزام    للمـواطنني احلـق يف اإلجنـاب،        ” من هذا القانون     ١٧يف املادة   

ــة تنظــيم األســرة مبوجــب القــانون     ويتحمــل األزواج والزوجــات مســؤولية   . مبمارس
ــادة  .“مشــتركة عــن تنظــيم األســرة   ــرامج الســكان وتنظــيم  ” علــى أن ٣ وتــنص امل ب

وحتسـني صـحتها     األسرة ينبغـي أن تـرتبط بـربامج تزيـد فـرص تعلـيم وتوظيـف املـرأة،                 
 .“وترتقي بوضعها

 من نفـس القـانون    ٢١وبغية احملافظة على الصحة اإلجنابية للمرأة، تنص املادة           
سن اإلجناب وميارسون تنظيم األسـرة أن حيصـلوا جمانـا           لألزواج ممن هم يف     ”على أنه   

 ٢٦وتـنص املـادة   . “على اخلدمات التقنية اليت حتددها الدولـة بوصـفها مـوادا أساسـية           
مبوجب نظم الدولة الصاحلة للتطبيق، للمرأة أن تتمتع حبماية القوى العاملـة            ”على أنه   

رة احلمــل، والــوالدة، علـى حنــو خـاص وأن حتصــل علــى املسـاعدة والتعــويض أثنــاء فتـ    
الدولة نظاما للرعايـة الصـحية      تنشئ  ” على أن    ٣٠وتنص املادة   . “والرضاعة الطبيعية 

 تقليـل حـاالت العيـوب اخللقيـة وحتسـني           وقبل الزواج ونظاما لرعاية صحة األم ملنـع أ        
تتخــذ حكومــات الشــعب علــى ” علــى أن ٣١وتــنص املــادة . “صــحة املواليــد اجلــدد
دابري الالزمــة لضــمان إمكانيــة حصــول املــواطنني علــى اخلــدمات  مجيــع املســتويات التــ

 .“التقنية لتنظيم األسرة بغية تعزيز صحتهم اإلجنابية
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وحرصا على تنفيذ مبدأ املساواة بني اجلنسني وضـمان حقـوق املـرأة والطفلـة                 
حظـر التمييـز ضـد النسـاء الالئـي يلـدن            ” مـن القـانون علـى        ٢٢الرضيعة، تنص املادة    

وحيظر التمييز ضد الطفلة الرضـيعة      . أو يعانني من العقم وحظر سوء معاملتهن      اإلناث  
حيظـر حظـرا    ” أيضـا علـى أنـه        ٣٥وتـنص املـادة     . “أو سوء معاملتها أو التخلـي عنـها       

باتــا اســتخدام الطــرق فــوق الســمعية أو التقنيــات األخــرى للتعــرف علــى نــوع جــنس 
 احلمــل االختيــاري علــى أســاس  وحيظــر حظــرا باتــا إهنــاء . اجلــنني ألغــراض غــري طبيــة 
 مــن قــانون مجهوريــة الصــني الشــعبية ٣١وتــنص املــادة . “اجلــنس ألغــراض غــري طبيــة

سـيقوم جهـاز األمـن      ” على أنـه     ١٩٩٨نوفمرب  /للتبين، بصيغته املعدلة يف تشرين الثاين     
العام بتغرمي من يتخلى عن رضيع؛ وإذا كان الفعل يشكل جرمية، جيـري التحقيـق مـع             

 .“شأن مسؤوليته اجلنائية مبوجب القانوناملخالف ب
ــا بشــأن          ــين بالســكان وتنظــيم األســرة أحكام ــانون املع ويتضــمن كــذلك الق

تيسريا لـربامج تنظـيم األسـرة، تنشـئ     ” على أنه   ٢٤وتنص املادة   . الضمان االجتماعي 
ــأمني األساســي للشــيخوخة،        ــة للضــمان االجتمــاعي تشــمل الت ــة وحتســن أنظم الدول

ويف املنـاطق الريفيـة،   .  األساسي، وتـأمني الـوالدة، واسـتحقاقات الرفـاه         والتأمني الطيب 
حيثما تسـمح الظـروف، تعتمـد أمنـاط متنوعـة مـن مشـاريع دعـم الشـيخوخة حسـب                     

 .“مبدأ قيام احلكومة بالتوجيه مع املشاركة الطوعية من جانب سكان الريف
لتوجيــه احلكــومي، مــع ومتتثــل الصــني دائمــا عنــد تنفيــذ سياســة تنظــيم األســرة ملبــدأ ا   

وجيـــري بـــذل خمتلـــف أشـــكال اجلهـــود التشـــجيعية . املشـــاركة الطوعيـــة مـــن جانـــب األفـــراد
وعلــى ســبيل .  اجلمــاهرييوالتعليميـة، مبــا فيهــا اجلهـود الــيت تبــذل مـن خــالل وســائط اإلعـالم    

 بغيـة تعزيـز مفـاهيم جديـدة فيمـا           ١٩٩٨املثال، جرى شن محلة على الصعيد الوطين منذ عـام           
لق بالزواج واحلمل يف مجيع األسـر املعيشـية، مثـل تنظـيم األسـرة، واملسـاواة بـني اجلنسـني،                     يتع

وعدم تفضيل األوالد على البنات، وقدرة الفتاة على االحتفاظ بنسب األسرة، والقضـاء علـى               
النظـرة التقليديـة إىل االبـن بوصـفه أكثـر نفعـا أو أفضـل مـن االبنـة، يف حماولـة إلقنــاع األزواج           

وتقـدم احلكومـات علـى    . وجات ممن يف سـن اخلصـوبة باملمارسـة الطوعيـة لتنظـيم األسـرة          والز
مجيع املستويات التدريب للموظفني احملليني العاملني يف جمـال تنظـيم األسـرة بغيـة متكينـهم مـن                    
الفهــم األفضــل واألعمــق للسياســات، واالضــطالع جبهــود إنفاذهــا علــى حنــو الئــق ومهــذب،  

ويوقـف  . ت عن طريق استخدام مهارات وتكنولوجيـات اإلدارة احلديثـة      وحتسني نوعية اخلدما  
علــى الفــور أي عمــل ينتــهك احلقــوق واملصــاحل املشــروعة للمــواطنني يف بعــض املنــاطق، كمــا  
يتعــرض املخــالفون للتأنيــب القاســي أو العقــاب أو حــىت احملاكمــة القانونيــة، حســب خطــورة    

 .املخالفة
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لس الدولة اللـوائح املعنيـة بـإدارة اخلـدمات التقنيـة             جم أصدر ٢٠٠١يونيه  /ويف حزيران  
لتنظــيم األســرة، وتــنص هــذه اللــوائح علــى أنــه للمــواطنني احلــق يف اختــاذ خيــارات مبنيــة علــى  

ــع احلمــل    ــق بأســاليب من ــة فيمــا يتعل وتضــمن احلكومــة أن يكــون للمــواطنني احلــق يف   . املعرف
ــة املناســبة لتنظــ    ــة احلصــول علــى اخلــدمات التقني ــه  يم األســرة، كمــا تإمكاني ؤكــد احلكومــة أن

اإلجـراء، كمـا جيـب كفالـة        باملوافقة املسبقة ملتلقي    ”ميكن تطبيق إجراءات تنظيم النسل إال        ال
ــي  ــام  . “ســالمة املتلق ــهاء ع ــن       ٢٠٠١وبانت ــر م ــوطين أكث ــى الصــعيد ال ــد أنشــئ عل ــان ق ، ك

 هـذه الوحـدات    من وحدات تقدمي اخلدمات التقنية لتنظيم األسـرة، وكـان مـن بـني       ٤٠ ٠٠٠
 مركــزا ٢ ٧٧٣ مركــزا علــى مســتوى الواليــة لتقــدمي اإلرشــاد بشــأن تنظــيم األســرة، و  ٢٥٢

 نقطة علـى مسـتوى البلـدات        ٣٦ ٧٠٧على مستوى الناحية لتقدمي خدمات تنظيم األسرة، و         
ــن          ــر م ــا أكث ــل جمموعه ــدوام كام ــوة عمــل ب ــذه الوحــدات ق ــدمي اخلــدمات، وتعمــل يف ه لتق

 عيـادة صـحية يف مجيـع أحنـاء البلـد          ١٧ ٠٠٠ وقد أقامت أكثر مـن       . موظف تقين  ١٥٠ ٠٠٠
وهنـاك مـا جمموعـه      .  موظـف تقـين    ٢٨٠ ٠٠٠أقساما لتنظيم األسرة، متثـل قـوة عمـل قوامهـا            

 من املؤسسات الطبيـة ومؤسسـات الرعايـة الصـحية تقـدم خـدمات تنظـيم األسـرة،                   ٦٠ ٠٠٠
اد ممـن يف سـن اخلصـوبة؛ وتتضـمن       وهي تشكل شـبكة لتقـدمي اخلـدمات ذات الصـلة إىل األفـر             

هذه اخلدمات التوعيـة بشـأن الصـحة اإلجنابيـة، والتثقيـف وإسـداء النصـح، وزيـارات التوجيـه                    
 فضال عن اإلرشاد واالستشـارة، وتقـدمي اخلـدمات اإلكلينيكيـة فيمـا يتعلـق خبـدمات                  ،واملتابعة

 النســاء وعــالج منــع احلمــل والعمليــات املتصــلة بتنظــيم األســرة، واكتشــاف وعــالج أمــراض   
 مشروعا لتعزيز الصـحة اإلجنابيـة       ١٩٩٥وقد بدأت جلنة الدولة لتنظيم األسرة منذ عام         . العقم

 ناحية يف مجيع أحنـاء البلـد، ومتثـل هـذه النـواحي ثلـث العـدد          ٨٠٠الرفيعة النوعية يف أكثر من      
حريـة االختيـار   ويهتم هـذا املشـروع باسـتخدام موانـع احلمـل، وميتثـل ملبـدأ        . اإلمجايل للنواحي 

والســالمة يف اإلجهــاض العمــدي، ويعــارض عمليــات اإلجهــاض العمــدي القســري، وحيظــر     
اإلجهاض العمدي غـري القـانوين وإهنـاء احلمـل ألسـباب تتعلـق بـاجلنس، كمـا يؤكـد يف نفـس                       

وجيـري تقـدمي النصـح أيضـا بشـأن          . الوقت أمهية اخليـار املـبين علـى معرفـة وسـائل منـع احلمـل               
 الطفــل بصــورة صــحية والكشــف عــن األمــراض الوراثيــة؛ كمــا جــرى البــدء يف احلمــل وتربيــة

 .“مشروع للتدخل يف حاالت العيوب اخللقية”
وضــمن اجلهــود الــيت بذلتــها احلكومــة يف الســنوات القليلــة املاضــية لتشــجيع اســتخدام   

الزوجـات  وسائل منع احلمل، السعي، يف إطار الربامج التثقيفية اخلاصـة املوجهـة إىل األزواج و              
األســر النموذجيــة ذات الفضــائل ”حــديثي الــزواج، إىل وضــع الصــالحيات الالزمــة ملــا يــدعى 

ــع األمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق االتصــال اجلنســي وفــريوس نقــص املناعــة      “اخلمــس ، ومن
اإليــدز، وتشــجيع الرجــال، فضــال عــن النســاء، علــى اســتخدام وســائل منــع احلمــل،   /البشــرية
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د قطــع القنــوات املنويــة واســتخدام الــواقي الــذكري، وتشــجيع       والقضــاء علــى حتيــزهم ضــ   
 .الزوجات واألزواج على تشاطر اختاذ القرار بشأن استخدام وسائل منع احلمل

وبغية معاجلة النسبة املفرطة لتفضيل الـذكور علـى اإلنـاث عنـد الـوالدة، فقـد عـززت                    
ني اجلنسـني يف كـل مـن املـدن     الصني على نطاق واسـع يف السـنوات القليلـة املاضـية املسـاواة بـ         

واملنـاطق الريفيـة بغيـة القضـاء علـى القوالـب النمطيـة لتفضـيل الرجـال علـى النسـاء، وتشــجيع            
األفراد على تغيري وجهات نظرهم فيما يتعلق باحلمل، وختفيض الضغوط النفسية واالجتماعيـة             

نشـطة لتنفيـذ القـوانني      ويف نفس الوقت، تبذل جهود      . الواقعة على األسر اليت ليس لديها أبناء      
وعلى سبيل املثال، فإن قانون الزواج املعـدل حـديثا،          . واللوائح اليت تعزز املساواة بني اجلنسني     

والقانون املعين بالسكان وتنظيم األسرة، وقـانون تعاقـدات األراضـي الزراعيـة وأحكـام جملـس                 
ة حقـوق ومصـاحل   الدولة ذات الصلة يف هـذا الشـأن، تتضـمن مجيعهـا أحكامـا تسـتهدف محايـ                 

 األنثـى الرضـيعة أو التخلـي عنـها أو إسـاءة          هذه األحكام احلظر الصارم إلغـراق      وتؤكد. املرأة
معاملتــها، كمــا تؤكــد وجــوب التنفيــذ الفعــال للقــوانني والسياســات املتصــلة حبقــوق املــرأة يف  

وبينمــا . ا، والتنــاول الصــارم للجــرائم املتعلقــة بــإغراق األنثــى الرضــيعة أو التخلــي عنــه األرض
ينبغي لألسـر يف املنـاطق الريفيـة أن تواصـل حتمـل املسـؤولية األساسـية عـن رعايـة املسـنني مـن                        
أفرادها، جيري أيضا بذل اجلهود الرامية إىل استكشاف أشكال أخرى لتأمني ومحاية املـواطنني              

تقـدمي  وعلـى سـبيل املثـال، جيـري         . من كبار السن مبا يتناسب مـع الظـروف االقتصـادية احملليـة            
إىل ) امللــبس واألغذيــة واملــأوى والرعايــة الصــحية واملســاعدة  (“  اخلمســةةاألساســياألشــياء ”

وجيري تشـجيع الرجـال علـى    . املسنني ممن ليس لديهم أطفال وليست لديهم قدرة على العمل    
البقــاء بعــد الــزواج مــع أســرة الزوجــة إن مل يكــن لــدى هــذه األســرة ورثــة مــن الــذكور، وقــد 

 وتدابري تفضيلية فعالة لصاحل هـذه األسـر بشـأن ختصـيص األراضـي الزراعيـة                 وضعت سياسات 
ويف نفـس الوقـت،     . ومواقع املساكن، بغية التغلب علـى الصـعوبات العمليـة الـيت قـد تواجههـا               

 على األفراد املهاجرين بغية التخفيض مـن قلـة اإلبـالغ عـن              املطبقدعم تسجيل املواليد    ري ت جي
ــا   ــد اجلــدد مــن اإلن ــذي أجــري يف تشــرين     . ثاملوالي ــوطين اخلــامس، ال ــداد الســكان ال ويف تع

، جرى تسجيل األطفال الذين مل يسبق تسجيلهم بغـض النظـر عـن نـوع                ٢٠٠٠نوفمرب  /الثاين
 .جنسهم
وقد رأت احلكومة الصـينية أيضـا أنـه يف كـثري مـن املنـاطق الريفيـة، وال سـيما املنـاطق                        

افتقار خطري إىل مرافق الرعاية الصـحية وإىل العـاملني        اليت يعلو فيها معدل الفقر، ما زال هناك         
يف اجملــال الطــيب، كمــا أن هنــاك حاجــة إىل مــدخالت ضــخمة مــن أجــل إقامــة البنيــة التحتيــة     

ــة بســهولة يف وقــت قصــري     ــة، وال ميكــن تغــيري هــذه احلال ــة  . املطلوب ــة والنائي ــاطق اجلبلي ويف املن
ص املعرفة الصـحية وعـدم تـوفر سـبل املواصـالت      والناطق اليت يزيد فيها معدل الفقر، يسفر نق       
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ــوالدة باملستشــفيات   عــن اخنفــاض   ــة٦٥-٤٥(نســيب يف معــدالت ال ــذلك  ) يف املائ ، ونتيجــة ل
وتزيـد أيضـا حـاالت اإلصـابة بفـريوس نقـص        . ترتفع نسبيا معدالت وفيات األمهات والرضـع      

األفـراد الـذين يتمسـكون      ومـا زال هنـاك بعـض        . اإليدز زيادة سريعة يف الصـني     /املناعة البشرية 
بوجهة النظر التقليدية اليت تقول إن االبن أكثـر نفعـا أو أفضـل مـن االبنـة، وخباصـة يف املنـاطق                

ونظـرا ملسـتوى اإلنتاجيـة املـنخفض واالفتقـار إىل املعلومـات يف هـذه املنـاطق،                  . الشديدة الفقر 
 العقبـات يف االعتبـار،      وإذ تضع احلكومة هذه   . فإن تغيري تلك املواقف سيستغرق بعض الوقت      

ــادة املــدخالت     ــا ترســم سياســات هتــدف إىل زي ــدعيم   يففإهن ــف، وت ــة الصــحية يف الري  الرعاي
تدريب العاملني يف جمال الرعاية الطبية يف الريف، وتعزيـز جهـود التثقيـف فيمـا يتصـل بقضـايا               

زمـة  وسـيكون مـن الضـروري أن تبـذل مجيـع قطاعـات اجملتمـع اجلهـود الال                 . الصحة والسـكان  
 .للعمل على حل هذه القضايا تدرجييا

 
 ١٣املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                     
اجملاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل هلا، على أساس املسـاواة بـني             

 :الرجل واملرأة، نفس احلقوق، والسيما
 الستحقاقات العائلية؛احلق يف ا )أ( 
احلق يف احلصول على القروض املصـرفية، والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك                )ب( 

 من أشكال االئتمان املايل؛
ــع      )ج(  ــة واأللعــاب الرياضــية ويف مجي احلــق يف االشــتراك يف األنشــطة التروحيي

 .جوانب احلياة الثقافية
قـيمني يف احلضـر املعـايري        نظامـا يكفـل للم     ٢٠٠٠ و   ١٩٩٥أنشأت الدولة بني عامي      

الدنيا ملستوى املعيشة عن طريق توفري حـد أدىن لعـالوات الكفـاف بصـفة منتظمـة لألسـر الـيت                 
 مليونـا مـن املقـيمني يف    ١١,٤٢، كان مـا جمموعـه   ٢٠٠١وحبلول عام  . تعاين من الفقر املدقع   

لشـؤون املدنيـة هـذه      ويف السنوات القليلة املاضـية عـدلت وزارة ا        . احلضر قد تلقوا هذه اإلغاثة    
ــة االقتصــادية     ــتغريات الــيت حــدثت يف احلال ــة، ومســتويات  -العــالوات يف ضــوء ال  االجتماعي

وميكن لألسر اليت تعاين من الفقر املـدقع       . املعيشة احمللية، ومستويات أسعار السلع االستهالكية     
 أن تتقــدم بطلــب والــيت يقــل دخــل الفــرد فيهــا عــن املعــايري الــدنيا املكفولــة ملســتويات املعيشــة  

للحصول على هذه العالوة يف منطقتها احمللية، ويتسلم املسـتحقون مـن مقـدمي الطلبـات احلـد          
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وكل من حيتـاج إىل املسـاعدة       . األدىن من عالوات الكفاف من سلطاهتم احمللية للشؤون املدنية        
 .حيصل عليها

ــة اجملتمــع احمللــي، كمــا يضــيف      ــزواج املعــدل معــىن ملكي ــانون ال  تعريفــات ويوضــح ق
وقد أرست التعديالت اليت أدخلت على هـذا        . للممتلكات املنفصلة واملمتلكات املتعاقد عليها    

ــا لالســتقالل املــايل للــزوج والزوجــة، فضــال عــن محايــة مصــاحل النســاء      القــانون أساســا قانوني
أيـا مـن   ” مـن قـانون الـزواج املعـدل علـى أن        ١٨وتـنص املـادة     . واألطفال يف حاالت الطـالق    

املمتلكـات الـيت كانـت يف       ) ١: (كون من املمتلكات املنفصلة للـزوج أو الزوجـة        ينود التالية   الب
النفقــات مثــل التكــاليف الطبيــة وتكــاليف املعيشــة  ) ٢(حوزتــه أو يف حوزهتــا قبــل الــزواج؛ و 

املمتلكـات الـيت    ) ٣(اخلاصة باملعوقني اليت تعطى لطرف من أجل ما حل به من نكبة بدنية؛ و               
األدوات ) ٤(ها الزوج أو الزوجـة مبوجـب مـا تـنص عليـه وصـية أو عقـد هديـة؛ و                      حيصل علي 

أيـة ممتلكـات أخـرى تكـون يف حوزتـه أو            ) ٥(اخلاصة اليت يستخدمها أحد الطـرفني يوميـا؛ و          
 على احلكم اجلديد بشأن امللكية املتعاقـد        ١٩وفضال عن ذلك، تنص املادة      . “حوزهتا املنفصلة 
تعلق باملمتلكات اليت حيصل عليها الـزوج أو الزوجـة أثنـاء الفتـرة الـيت                فيما ي ”: عليها كما يلي  

خيضعان فيها لعقد الزواج واملمتلكات قبل الزواج، قـد يتفـق الـزوج والزوجـة علـى أن تكـون                    
واالتفاق الـذي يصـل إليـه    . ملكيتهما منفصلة، أو مشتركة، أو منفصلة جزئيا ومشتركة جزئيا    

ت الــيت حيصــالن عليهــا أثنــاء الفتــرة الــيت خيضــعان فيهــا لعقــد  الــزوج والزوجــة بشــأن املمتلكــا
 .“الزواج وممتلكات ما قبل الزواج ملزم لكل من الطرفني

وال تتضمن القوانني الصينية أية تقييدات متييزية فيمـا يتعلـق حبقـوق املـرأة يف احلصـول                   
رصــا علــى وح. علــى القــروض املضــمونة والرهــون العقاريــة وغــري ذلــك مــن أشــكال االئتمــان 

مســاعدة العــاملني املســرحني يف املنــاطق احلضــرية علــى العثــور علــى وظــائف جديــدة، وبغيــة     
 أرصــدة يف ١٩٩٦انتشــال الفقــراء يف املنــاطق الريفيــة مــن الفقــر، خصصــت الدولــة منــذ عــام  

وتقدم كثري من املناطق احمللية قروضـا       . والتخفيف من حدة الفقر   امليزانية لدعم إعادة التوظيف     
 فائــدة مــنخفض أو قروضــا تفضــيلية موجهــة صــوب مســاعدة العــامالت املســرحات يف  بســعر

املناطق احلضرية على العثور على وظائف جديدة، كما تقـدم قروضـا تفضـيلية أو صـغرية بغيـة               
وال تقدم هذه القروض إال إىل النساء، كمـا أنـه عـادة             . تقدمي املساعدة إىل القرويات الفقريات    

النسائية احمللية، اليت تنسق أيضا مع القطاعات املعنية توفري التدريب أثنـاء            ما تضمنها االحتادات    
ويف السـنوات القليلـة املاضـية، جـرى شـن محلـة علـى               . العمل وغريه من اخلدمات ذات الصـلة      

نطاق واسع يف املناطق الريفية يف مجيع أحناء البلد ملساعدة النساء الـاليت يعـانني مـن الفقـر عـن                     
 مليـار يـوان مـن       ١,٣٧وعلى سبيل املثال، استخدمت مقاطعة يونان       . صغريةطريق القروض ال  

أموال الدولة، واألرصدة املخصصة للقضاء على حـدة الفقـر، واالئتمانـات املصـرفية، واملعونـة                
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 بلــدة، ممــا عــاد بالفائــدة ٨٩٠ ناحيــة و ١١٥احملليــة األجنبيــة لكــي تقــدم االئتمــان الصــغري إىل 
ومــن بــني هــذه األســر،    .  أســرة معيشــية بــاملزارع  ٩٨٧ ٥٠٠ جمموعــة و ٢٠٤ ٦٤٩علــى 

ــق االحتــادات النســائية، وكانــت      ١٥٥ ٠٠٠حصــلت  ــروض عــن طري ــى ق  أســرة معيشــية عل
ــع احلــاالت تفــوق     ــدين يف مجي ــة٩٥معــدالت ســداد ال ــل آخــر، وهــو أن   .  يف املائ ــاك مث وهن

حتــاد تيــاجنني النســائي، حكومــة بلديــة تيــاجنني، بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وا
. اســتهلت برناجمــا للقــروض الصــغرية ملســاعدة العــامالت املســرحات علــى ممارســة العمــل احلــر

يف ميــدان فــرص التوظــف، ممــا “ حاضــنات املشــاريع التجاريــة”وأدخــل هــذا الربنــامج مفهــوم 
. حول االهتمام مـن إدخـال املـرأة يف سـوق العمـل إىل إرشـادها لكـي تبـدأ مشـروعها اخلـاص                       

ــامج     ــثالث املاضــية، زود الربن ــغ    ١ ٩٤٧وخــالل الســنوات ال ــامالت املســرحات مببل ــن الع  م
 مـــن النســـاء ٤ ٠٠٠ مليـــون يـــوان مـــن القـــروض الصـــغرية، ممـــا ســـاعد أكثـــر مـــن  ٨٤,٧٢

ويقـدم اآلن أكثـر   .  يف املائـة ٩٩وكـان معـدل سـداد القـرض      . املسرحات على إعادة التوظـف    
مانات الريفية خدمات االئتمان الصـغري، ممـا يعـود بالفائـدة             يف املائة من تعاونيات االئت     ٩٠من  

 . مليون من املزارعني٢٠٠على ما يقرب من 
وبينما تشجع احلكومة الصينية التنمية االقتصادية، فإهنـا تزيـد أيضـا مـن املـدخالت يف                  

اطق وبنيـت يف منـ    . مهام مثل البث اإلذاعي والتلفزيوين واألنشـطة الثقافيـة واأللعـاب الرياضـية            
صـغرية ومتوسـطة    يـة ومرافـق     ات معـارض فنيـة حمليـة ومراكـز تروحي         ريفية وحضرية عديدة قاع   
 جـرى تنفيـذ مشـروع    ٢٠٠٠ إىل عـام  ١٩٩٠وأثناء الفترة من عام   . احلجم لأللعاب الرياضية  

 كانـت التغطيـة اإلذاعيـة    ٢٠٠٠وحبلـول عـام   . إلدخال البث اإلذاعي والتلفزيوين يف كل قريـة     
 يف املائة من السكان على الصعيد الـوطين         ٩٣,٤ يف املائة و     ٩٢,١قد وصلت إىل    والتلفزيونية  
وأمــاكن لألنشــطة النســائية يف معظــم وكانــت هنــاك مرافــق لألنشــطة التروحييــة  . علــى التــوايل

ونظـرا لتعزيـز    . القرى بغية تيسري مشاركة عدد كبري من النساء يف األنشطة الثقافيـة والرياضـية             
على حنو متزايـد    تشارك  املرأة  وملا كانت   سني بوصفها سياسة أساسية للدولة،      املساواة بني اجلن  

يف التنميــة السياســية واالقتصــادية والثقافيــة واالجتماعيــة، فقــد أصــبحت أكثــر وعيــا بضــرورة   
وكمــا يتضــح مــن دراســة  . املشــاركة واالســتقالل، وبــذلك هتيــئ جمــاال أكــرب لتنميتــها الذاتيــة  

، تعمـل املـرأة علـى       ٢٠٠٠االجتمـاعي للمـرأة الصـينية أجريـت عـام           استقصائية بالعينة للوضع    
ل الـذايت يف تقريـر      توسيع جمال أنشطتها وتفاعلها االجتماعي، وتتمتع أغلبيـة النسـاء باالسـتقال           

وبصــفة خاصــة، فــإن . ه يوجــد تنــوع أكثــر يف أســاليب أنشــطتهن التروحييــةشــؤوهنن، كمــا أنــ
ــة،    يف املائــة ممــن أجــنب علــى أســئلة هــذ  ١٤,٢ ه الدراســة أكــدن أهنــن ميارســن الرياضــة البدني

 يف املائة من نساء الريف يف أنشـطة اجملتمـع           ٦,٣ يف املائة من نساء احلضر و        ١٥,٧وشاركت  
 يف املائـة مـن      ٣,١ يف املائـة مـن نسـاء احلضـر و            ١٦,١احمللي التروحيية والرياضـية؛ واشـتركت       
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 يف املائـة  ٠,٥ملائة من نساء احلضـر و  وشرعت مخسة يف ا. نساء الريف يف رحالت أو نزهات 
من نساء الريف يف استخدام اإلنترنت للحصول على معلومات، وتشكل نسـاء احلضـر الالئـي        

 . يف املائة من جمموع السكان اإلناث١,٢يستخدمن اإلنترنت بصفة يومية 
 وتعلق احلكومـة الصـينية أمهيـة كـبرية علـى تنميـة األلعـاب الرياضـية النسـائية وحتسـني                     

وإذ تعتمـد احلكومـة الصـينية القـوانني والسياسـات الواجبـة، فإهنـا تسـعى إىل                  . ظروفهن البدنية 
تشـجيع املـرأة علـى اســتخدام األسـاليب العلميـة واملسـتنرية والصــحية لكـي تشـارك يف أنشــطة         

لبدنيـة  اللياقة البدنية، وإثراء األنشطة الثقافية والرياضية النسـائية، وهتيئـة بيئـة موائمـة لألنشـطة ا          
وقانون مجهورية الصـني الشـعبية بشـأن الثقافـة البدنيـة واأللعـاب الرياضـية والربنـامج                  . النسائية

ــة يضــطلعان بــدور واضــح يف دعــم وتشــجيع املشــاركة الشــعبية الواســعة      الــوطين للياقــة البدني
بيــة  للجنــة األوليموالنظــام األساســي. رياضــيةالنطــاق، مبــا فيهــا مشــاركة املــرأة، يف األنشــطة ال

 يتضمن مادة تعىن بتشجيع وتنمية األلعاب الرياضـية النسـائية علـى             ٢٠٠١الصينية املعتمد عام    
 اشتركت اإلدارة العامة لأللعاب الرياضية واالحتاد النسـائي لعمـوم           ٢٠٠١ويف عام   . حنو فعال 

اطعـة   مق٢٦وأرسـلت  . “اللياقة البدنية ملائة مليون امـرأة ”الصني يف تنظيم مناسبة أطلق عليها      
. وبلديــة وفــودا للمشــاركة يف هــذه املناســبة، ممــا أســفر عــن وقــع إجيــايب علــى الصــعيد الــوطين  

لديات مسابقات للياقـة البدنيـة للمـرأة كمـا عقـدت لقـاءات              بوأجرى الكثري من املقاطعات وال    
ويف السـنوات   . رياضية بغية بناء زخم لدفعة مستدامة للياقة البدنية للمرأة على الصعيد الـوطين            

القليلة املاضية، ازدهرت األلعاب الرياضية النسائية يف الصني بفضل تشـجيع احلكومـة والـدعم               
الفعال من اجملتمع بأسره، فشاركت أعداد أكرب فأكرب مـن النسـاء الصـينيات يف أنشـطة اللياقـة                   

 عـن وضـع األلعـاب الرياضـية الشـعبية           ٢٠٠١ووفقا لدراسة استقصـائية أجريـت عـام         . البدنية
 يف املائة من جممـوع األفـراد الرياضـيني،          ٤٣,٤نسبة عدد النساء الرياضيات     ، كانت   يف الصني 

 يف املائـة مقارنـة بعـام    ٢,٢ يف املائة من جمموع اإلنـاث مـن السـكان، بزيـادة نسـبتها             ١٥,٨و  
١٩٩٦. 

ويف األلعـاب   . ويتحسن أداء املرأة الصينية يف األلعاب الرياضية التنافسية حتسنا مطـردا           
، ويف ٢٠٠٠، ويف األلعاب األوليمبية يف سـيدين عـام          ١٩٩٨مبية الشتوية يف ناغانو عام      األولي

 ويف األلعاب الرياضـية اآلسـيوية   ،٢٠٠٢األلعاب األوليمبية الشتوية يف صولت ليك سييت عام   
ــام  ــينية   ٢٠٠٢لعـ ــة الصـ ــيات يف الفـــرق الوطنيـ ــاء الرياضـ ــبة النسـ ــة، ٧٣، كانـــت نسـ  يف املائـ

 يف املائــة علــى التــوايل، وذلــك يفــوق املتوســط الــدويل ٤٥ يف املائــة، و ٦٩و يف املائــة،  ٦٦ و
ويف األلعــاب األوليمبيــة ).  يف املائــة٤٠ - يف املائــة ٣٥(ملشــاركة اإلنــاث يف هــذه املناســبات  

 يف  ٥٩، فازت الرياضيات الصـينيات بــ        ٢٠٠٢ واأللعاب الرياضية اآلسيوية لعام      ٢٠٠٠لعام  
ه مـن   ويتضـح مـن البيانـات أنـ       . ات الذهبيـة  ة على التوايل من جمموع امليـدالي       يف املائ  ٥٦املائة و   
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الدورة األوليمبيـة الثالثـة والعشـرين إىل الـدورة األوليمبيـة السـابعة والعشـرين، فـاز الرياضـيون                    
ومـن  .  يف املائـة منـها     ٥٦,٩ ميدالية ذهبية، وفازت الرياضيات بنسبة       ٨٠الصينيون مبا جمموعه    

، فـاز الرياضـيون الصـينيون الـذين شـاركوا يف املنافسـات الدوليـة            ٢٠٠٢ام   إىل عـ   ١٩٩٨عام  
.  يف املائـة   ٥٩,٥ بطلـة شـكلن نسـبة        ٢٨٩وكانـت مـن بينـهم       .  بطولة عامليـة   ٤٨٥الرئيسية بـ   

 كــان مــا ســجلته  رقمـا قياســيا عامليــا ١٩٣وخـالل نفــس الفتــرة، ســجل الرياضــيون الصــينيون  
ــها  ــا١٧٦ الرياضــيات من ــة٩١ ، أي بنســبة رقم ــام .  يف املائ ــردا  ١٧، ســجل ٢٠٠٢ويف ع ف

 امـرأة رياضـية   ١٤ مناسـبة؛ وكانـت بينـهم    ٢٩ مـرة يف  ٣٣ومخسة أفرقة أرقاما قياسـية عامليـة       
 . مناسبة٢٥ مرة يف ٢٩وأربعة أفرقة نسائية سجلن أرقاما قياسية عاملية 

األلعـاب  وتبذل احلكومـة الصـينية جهـودا ضـخمة لتعزيـز اإلداريـات اإلنـاث يف جمـال                    
لعــاب الرياضــية،  مــن الكـوادر النســائية يعملــن يف اإلدارة العامـة لأل  ١ ٥٥٠وهنــاك . الرياضـية 

 يف املائة من العدد اإلمجايل للكوادر يف ذلك اجملال؛ ومـن بـني تلـك الكـوادر                  ٣٧,٨يشكل   مما
ــاك   ــة، و   ٣٤,٤، أي ٦٢٧النســائية، هن ــة يشــغلن مناصــب إداري  يف ٤٣,١، أي ٩٢٣ يف املائ

 من املوظفـات يعملـن علـى مسـتوى الشـعبة            ٢٥وهناك  . ائة يشغلن مناصب تقنية متخصصة    امل
 امـرأة يعملـن     ٥٠وهنـاك   .  يف املائة من الكادرات يف ذلك املستوى       ١٣أو املكتب، مما يشكل     

 يف املائــة مــن إمجــايل  ٢١,٩يف خمتلــف منظمــات األلعــاب الرياضــية الدوليــة ويشــكلن حــوايل   
املستشـارات الرياضـيات    ، كانـت    ٢٠٠٢ويف هنايـة عـام      . تلك املنظمات املوظفني الصينيني يف    
 . يف املائة من جمموع املستشارين على الصعيد الوطين٤١,٧االجتماعيات يشكلن 

 
 ١٤املادة 

تضع الـدول األطـراف يف اعتبارهـا املشـاكل اخلاصـة الـيت تواجههـا املـرأة               - ١ 
ري أسباب البقاء اقتصـاديا ألسـرهتا، مبـا يف ذلـك        الريفية، واألدوار اهلامة اليت تؤديها يف توف      

عملــها يف قطاعــات االقتصــاد غــري النقديــة، وتتخــذ مجيــع التــدابري املناســبة لكفالــة تطبيــق   
 .أحكام هذه االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد                    - ٢ 
ملناطق الريفية لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، أن تشـارك    املرأة يف ا  

 :يف التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص احلق يف
 املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛ )أ( 
ا يف ذلــك املعلومــات الوصــول إىل تســهيالت العنايــة الصــحية املالئمــة، مبــ )ب( 

 والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة؛
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 االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ )ج( 
احلصول على مجيع أنواع التدريب والتعليم، الرمسي وغري الرمسـي، مبـا يف              )د( 

ت ذلــك مــا يتصــل منــه مبحــو األميــة الــوظيفي، وكــذلك التمتــع خصوصــا بكافــة اخلــدما    
 اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءهتا التقنية؛

تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلصول على فرص           )هـ( 
 اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛

 املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛ )و( 
ــة احل )ز(  ــهيالت     فرصـ ــة، وتسـ ــروض الزراعيـ ــات والقـ ــى االئتمانـ ــول علـ صـ

 األراضـــيالتســـويق، والتكنولوجيـــا املناســـبة، واملســـاواة يف املعاملـــة يف مشـــاريع إصـــالح 
 واإلصالح الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

 معيشية مالئمة، وال سيما فيمـا يتعلـق باإلسـكان واملرافـق             بظروفالتمتع   )ح( 
 .مداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واملواصالتالصحية واإل

بعد مرور عقدين من اإلصالح واالنفتاح، أحـرز القطـاع الزراعـي واالقتصـاد الريفـي                 
وجيـــري دائمـــا التوصـــل باهليكـــل االقتصـــادي إىل وضـــعه األمثـــل، . يف الصـــني تقـــدما تارخييـــا

يـة تقـدما تارخييـا، وحيقـق     زراعوتتحسن الطاقة اإلنتاجية العامـة، وحتـرز العلـوم والتكنولوجيـا ال          
 الزراعـي وغـري الزراعـي التنميـة بشـكل منسـق، ومتـر قـوة العمـل يف الريـف بـتغريات                     القطاعان
 اخنفضـت نسـبة العمالـة الريفيـة إىل          ٢٠٠١ إىل عـام     ١٩٩٨وخالل الفترة مـن عـام       . ملحوظة

ملائـة، وزادت   يف ا  ٤٣,٩ يف املائـة إىل      ٤٦,٢جمموع القـوى العاملـة علـى الصـعيد الـوطين مـن              
وشكل عدد العـاملني يف املؤسسـات   . نسبة القوى العاملة زيادة سريعة يف القطاع غري الزراعي   

وشـكلت القيمـة الـيت      .  يف املائـة مـن جممـوع القـوى العاملـة يف الريـف              ١٥,٥الصناعية الريفية   
حصـاءات  وفقـا لإل  و. أضافتها املؤسسات الريفية ما يقرب من ثلث إمجايل الناتج احمللي للصـني           

 يف املائـة مـن القـوى العاملـة يف الزراعـة، وتربيـة املائيـات،        ٦٥املؤقتة، شكلت النساء أكثر من      
وتصنيع املنتجات الزراعية، فضـال عـن خمتلـف أنـواع املؤسسـات الزراعيـة، كمـا شـكلن أكثـر               

وى  يف املائـة مـن القـ    ٦٠ يف املائة من القوى العاملـة يف املؤسسـات الريفيـة وأكثـر مـن                 ٣٠من  
العاملة يف املؤسسـات الريفيـة يف املنطقـة الشـرقية يف الصـني، حيـث يتقـدم االقتصـاد علـى حنـو                        

وقــد أصــبحت الريفيــات القــوة الرئيســية يف البنــاء االقتصــادي والتنميــة االجتماعيــة يف  . أســرع
ومــن خــالل مشــاركة املــرأة علــى نطــاق واســع يف التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة،    . الريــف

عرفتـها بالثقافـة والعلـوم؛ هـذا إىل جانـب زيـادة دخلـها وحتسـن وضـعها االقتصـادي                     تتحسن م 
 .واالجتماعي، كما أن هناك تغري ملحوظ يف مواقفها الفكرية
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 يف املنـاطق الريفيـة يف الصـني جولـة جديـدة              بـدأت  ٢٠٠٠ إىل عـام     ١٩٩٩ومن عـام     
. ت خـالل العقـدين املاضـيني      للتعاقد على األراضي على أساس الـتغريات الدميغرافيـة الـيت حـدث            

واستجابة ملشكلة التمييـز ضـد املـرأة الـيت حـدثت يف بعـض املنـاطق أثنـاء هـذه اجلولـة اجلديـدة                     
للتعاقد على األراضي، أصدر جملس الدولـة تعميمـا بشـأن الضـمانات الفعالـة حلقـوق ومصـاحل                  

أن تقــوم حكومــات املــرأة الريفيــة فيمــا يتعلــق بالتعاقــد علــى األراضــي، ويتطلــب هــذا التعمــيم 
علـى تعـامالت التعاقـد علـى األراضـي وأن تقـوم علـى الفـور بإصـالح أيـة                     النواحي باإلشراف   

وحرصـا علـى االنصـياع      . انتهاكات حلقوق ومصاحل املرأة فيمـا يتعلـق بالتعاقـد علـى األراضـي             
 مــن قــانون محايــة حقــوق ومصــاحل املــرأة، فــإن احلقــول الــيت تكــون املــرأة   ٣٠الصــارم للمــادة 

سؤولة عنها، وحقول زراعة حصص احلبوب، واألراضي املخصصة لبنـاء املنـازل تظـل حتـت                م
 أصـدر املـؤمتر الشـعيب الـوطين     ٢٠٠٢أغسـطس   /ويف آب . احلماية بعـد زواج املـرأة أو طالقهـا        

 تتمتع املرأة بـنفس احلقـوق       ي يف الريف الذي ينص بوضوح على أن       قانون التعاقد على األراض   
ل فيما يتعلق بالتعاقد على األراضي وإدارهتا، وعلى أن تعـاجل قضـايا التعاقـد      اليت يتمتع هبا الرج   

وأن أي فــرد . علــى األراضــي بالنســبة للمــرأة املتزوجــة أو املطلقــة أو األرملــة املعاجلــة الواجبــة  
يصدر العقود وحيرم املرأة من حقوقها القانونية فيما يتعلق بالتعاقـد علـى األراضـي وإدارهتـا أو                  

ه احلقــوق يتحمــل املســؤولية املدنيــة عــن وقــف التعــديات، ورد احلقــوق، وإعــادة    ينتــهك هــذ
وتـوفر أحكـام هـذا    . التأهيل، وإزالة العقبات، والقضاء على املخاطر، والتعـويض عـن اخلسـائر       

القــانون األســس القانونيــة لتصــحيح االنتــهاكات الــيت متــس حقــوق ومصــاحل املــرأة فيمــا يتعلــق 
 .بالتعاقد على األراضي

وحرصا مـن الدولـة علـى التكيـف مـع العوملـة االقتصـادية والوفـاء باحتياجـات التنميـة             
ــة، فقــد وضــعت اســتراتيجية        ــة الناجتــة عــن انضــمام الصــني إىل منظمــة التجــارة العاملي الزراعي
للتعجيل بالتعديل اهليكلي لالقتصاد الزراعي والريفي، والتنفيذ النشط لتصنيع اإلنتاج الزراعـي             

ــز ال ــة يف الزراعــة    والتعزي ــة إىل الطــرق احلديث ــى هــذا  . فعــال لالنتقــال مــن الطــرق التقليدي وعل
األســاس تتخــذ احلكومــة التــدابري التاليــة، باإلضــافة إىل تنفيــذ برنــامج تنميــة املــرأة الصــينية           

 : ، لكي تيسر للريفيات مواجهة التحديات اجلديدة)٢٠١٠-٢٠٠١(
 جيــري -  الثقافيــة والعلميــة للمــرأة الريفيــةإعطــاء األولويــة القصــوى لالرتقــاء باملعرفــة • 

اآلن تنفيذ مشروع لتنظيم دورات دراسية للمـزارعني عـن املعرفـة والتقنيـات الزراعيـة                
احلديثة، ويرتكز هـذا املشـروع علـى مفهـوم تنميـة الزراعـة مـن خـالل العلـم والتعلـيم              

يــات تســتهدف تــدعيم التكنولوج) معاهــد(وجيــري تنفيــذه مــن خــالل مراكــز شــعبية  
وتنفذ وزارة الزراعة، بالعمل مع وزارة املالية واحتاد الشباب لعموم الصـني،            . الزراعية

مشروعا للتدريب العلمي بغيـة تشـجيع املـزارعني مـن صـغار السـن علـى تعلـم العلـوم                     
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وهناك أكثر مـن عشـر وزارات حكوميـة، مبـا فيهـا وزارة الزراعـة، تتعـاون                  . وتطبيقها
لعموم الصني على أساس طويل األجل يف شـن محلـة تعليميـة             أيضا مع االحتاد النسائي     

 مليــون امــرأة ريفيــة بالتــدريب الثقــايف ١٢٠شــارك فيهــا أكثــر مــن تللنســاء الريفيــات 
ــة   ــا العملي ــى التكنولوجي ــدريب عل وخــالل الســنتني املاضــيتني، واســتمرارا هلــذه    . والت

ء ومـوظفني تقنـيني     احلملة التعليمية، جرى البدء يف مشروع آخر يتضمن إرسال خـربا          
وتعــزز احلكومــة كــذلك تــدريب  . إىل املنــاطق الريفيــة لــدعم التكنولوجيــات الزراعيــة 

الريفيــات علــى التكنولوجيــات العمليــة مــن خــالل مــدارس اإلذاعــة الريفيــة ومــدارس   
وتلتحق النساء من املناطق الفقرية هبذه املدارس باجملان، وتعـد املـدارس مـوادا         . املراسلة

، وبغيـة تنفيـذ اسـتراتيجية تنميـة         ١٩٩٩ويف عـام    . يفيات واألقليات اإلثنيـة   تعليمية للر 
الزراعة من خالل العلم والتكنولوجيـا علـى حنـو أكثـر فعاليـة، أدارت وزارة الزراعـة،                  
ووزارة العلــم والتكنولوجيــا، وإدارة الغابــات التابعــة للدولــة، ومكتــب التخفيــف مــن  

اون مـع االحتـاد النسـائي لعمـوم الصـني ورابطـة       حدة الفقر التـابع جمللـس الدولـة، بالتعـ     
ــم         ــالل العلـ ــن خـ ــرأة مـ ــار املـ ــز ازدهـ ــروعا لتعزيـ ــا، مشـ ــم والتكنولوجيـ ــني للعلـ الصـ
والتكنولوجيا، ويسـتهدف هـذا املشـروع تـدعيم تزويـد املـرأة الريفيـة بالتـدريب علـى                   

وهنــاك اآلن ثــالث شــبكات رئيســية . العلــم والتكنولوجيــا وعلــى اخلــدمات اإلنتاجيــة
جتري إقامتها يف املناطق الريفيـة للتـدريب علـى العلـم والتكنولوجيـا وتقـدمي اخلـدمات                  

 مركــز لإلرشــاد العلمــي ٢٤ ٠٠٠ويعــد البلــد مــا جمموعــه . املتصــلة هبمــا وعرضــهما
 مدرسة للمرأة الريفية علـى    ٦٠ ٠٠٠والتكنولوجي للمرأة على خمتلف املستويات، و       

ــة، و    ــة ومنظمــة   ٨٦ ٠٠٠مســتوى أقــل مــن مســتوى الناحي ــة مهني  رابطــة تكنولوجي
 ماليني أسـرة معيشـية      ١٠علمية مهنية تشارك فيها املرأة مشاركة أساسية، وأكثر من          

  مليـون امـرأة    ٥,٣٧، تعلمـت    ١٩٩٩عـام   ومنـذ   . منوذجية لتطبيق العلم والتكنولوجيا   
 مليـــون امـــرأة يف التـــدريب علـــى التكنولوجيـــات ٦٣القـــراءة والكتابـــة، واشـــتركت 

، وحصــلت )“تقــين زراعــي” امــرأة منــهن علــى لقــب  ٦٥ ٠٠٠حصــلت (ة اجلديــد
وحيسـن هـذا    .  امرأة علـى شـهادة جنـاح يف جمـال التكنولوجيـا الزراعيـة              ١ ٦٢٥ ٠٠٠

التــدريب القــدرات واملســتويات التكنولوجيــة للريفيــات، كمــا يعــزز تنميــة االقتصــاد    
 .الريفي

تشــجع  -  القطاعـات غـري الزراعيـة   تيسـري التحويـل املـنظم لفـائض العمالــة الريفيـة إىل      • 
احلكومة املرأة الريفية علـى االنتقـال إىل الصـناعات الثانيـة والثالثـة مـن خـالل اجلهـود                    
الرئيسية اليت تبذهلا احلكومة لتنمية املؤسسات الريفية، والتشجيع علـى تصـنيع اإلنتـاج          

 نفـس الوقـت، تسـعى     الزراعي، وتنمية االقتصادات احمللية بناء علـى املزايـا احملليـة؛ ويف           
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غرية ومتوسـطة   احلكومة إىل تنظـيم حتويـل العمالـة علـى حنـو مـنظم، مـع بنـاء مـدن صـ                     
وخـالل السـنوات   .  بغيـة توسـيع نطـاق قنـوات التوظـف املتاحـة للمـرأة الريفيـة               احلجم

 مليـون امـرأة   ١٢الثالث املاضية، اضطلعت االحتادات النسائية احمللية مبفردها مبساعدة       
 .حول إىل القطاعات غري الزراعية بطريقة منظمة تنظيما جيداريفية على الت

 كانـت هنـاك   - محاية احلقوق واملصاحل املشروعة للمـرأة املوظفـة يف مؤسسـات ريفيـة          • 
ــة يف ال  ٦,٧٢ ــون مؤسســة صــناعية ريفي ــام   ملي ــدد   ٢٠٠١صــني ع ــذا الع ، وشــكل ه
وقــد علقــت وزارة . يف البلــدللمؤسســات الصــناعية يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل  ٩٩

الزراعــة أمهيــة كــبرية يف الســنوات القليلــة املاضــية علــى حتســني القواعــد واللــوائح الــيت 
وأصدرت، ضمن مجلة أمـور، لـوائح بشـأن إدارة العمـل يف             . حتكم املؤسسات الريفية  

املؤسســـات الريفيـــة، وأســـاليب إدارة خـــدمات الرعايـــة الصـــحية يف جمـــال العمـــل يف 
رأيـا بشـأن تـدعيم تقـدمي خـدمات الرعايـة الصـحية             ا أصدرت   كماملؤسسات الريفية،   

املهنيــة يف املؤسســات الريفيــة، وتتضــمن هــذه القواعــد واللــوائح أحكامــا صــارمة مــن  
أجل رصد توظيف النساء والقصر والضمانات الصحية هلـم، وحتظـر علـى املؤسسـات      

سـتوى  أن تكلف العـامالت بالعمـل يف املنـاجم حتـت األرض أو بـأي عمـل يتضـمن م                   
وينبغـــي .  بـــأي عمـــل آخـــر حيظـــره القـــانونوالدرجـــة الرابعـــة مـــن اجملهـــود البـــدين أ

للمؤسسات أال تنهي عقد عمل املرأة العاملة أثناء فترة محلها أو فتـرة مـا قبـل الـوالدة                   
وجيري أيضا تشكيل نقابـات عماليـة أو منظمـات نسـائية يف معظـم               . أو فترة الرضاعة  

. علــى مراقبــة تنفيــذ القــوانني واألنظمــة ذات الصــلة املؤسســات الريفيــة لكــي تســاعد 
 .وتثبت هذه التدابري فعاليتها يف احلد من انتهاكات حقوق ومصاحل املرأة العاملة

 واصلت احلكومة الصينية منذ التسعينات العمـل        - حتسني البيئة املعيشية للمرأة الريفية     • 
ــاط      ــراحيض يف املن ــوفري امل ــاه وت ــدادات املي ــى حتســني إم ــها   عل ــادرة من ــة يف مب ق الريفي

للمســاعدة علــى منــع واحتــواء اإلصــابة بــاألمراض املعويــة املعديــة وانتشــارها، وتقليــل 
عـبء جلـب امليــاه الواقـع علـى كاهــل املـرأة، وحتريـر طاقتــها اإلنتاجيـة، وهتيئــة أراض        
لــدى األســـر املعيشــية للزراعـــة وبيـــع منتجاهتــا يف الســـوق، وإنشــاء مشـــاريع لتربيـــة     

 كـان التحسـن يف إمـدادات امليـاه          ٢٠٠٠وبانتهاء عام   . ت، وزيادة دخل األسرة   املائيا
 يف  ٩٢,٤ مليـون نسـمة يف املنـاطق الريفيـة، ممـا شـكل               ٨٨١,١٢قد عاد بالنفع علـى      

ــة مــن ســكان الريــف؛ وكــان لــدى     ــة مــن جممــوع ســكان الريــف   ٥٥,٢املائ  يف املائ
ــاه مــن الصــنبور    ــى املي ــة احلصــول عل ــع مســ . إمكاني ــدى  وجــرى رف ــراحيض ل توى امل

ــة، أي   ١٠٦,٥٩ ــون أســرة معيشــية ريفي ــة مــن جمموعهــا، وبلغــت   ٤٤,٨ ملي  يف املائ
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وبــذلك جيــري حتقيــق .  يف املائــة٣١,٢نســبة الفضــالت اآلدميــة الــيت جتــري معاجلتــها  
 .حتسينات جوهرية يف البيئة املعيشية للمرأة الريفية

ــة للفقــر اإلقليمــي   •  ــاك مــا يقــرب مــن   ٢٠٠١ يف عــام - حــل املشــكلة احلالي  كــان هن
ــون نســمة مــن ســكان الريــف يعيشــون يف فقــر وال ميتلكــون مــا يكفــي مــن        ٣٠ ملي

 مليــون نســمة مــن ســكان الريــف ذوي الــدخل  ٦٠األغذيــة أو امللــبس، وكــان هنــاك 
وكانـت نسـبة النسـاء أعلـى بقليـل مـن            . املنخفض يعيشون فوق حد الكفاف مباشـرة      

ين يتركـزون بصـفة أساسـية يف املنـاطق الغربيـة يف       نسبة الرجال بني هؤالء السكان الذ     
ــة، مــع    ٢٠٠٠ويف عــام . الصــني ــاطق الغربي ــة للمن ــة اســتراتيجية للتنمي  وضــعت الدول

 بقـاء وتنميـة النسـاء واألطفـال الـذين يعيشـون يف              مـن أجـل   التركيز على حتسني البيئـة      
 ورمسـت احلكومـة     .املناطق اجلبلية، ومنـاطق احلـدود النائيـة، ومنـاطق األقليـات اإلثنيـة             

 :السياسات التالية بغية القضاء على الفقر
إدراج ختفيض حدة فقر املـرأة يف اخلطـة الوطنيـة العامـة لتخفيـف حـدة الفقـر                    )١( 

وعلـى سـبيل املثـال، جـرى تنفيـذ          . ووضع أهداف تتناسـب والظـروف احملليـة       
ا حركة على الصعيد الوطين لتخفيض حدة فقـر املـرأة بغيـة تقـدمي الـدعم فيمـ                 

وعند االضـطالع بأعمـال     . يتعلق بالسياسات واملشاريع والتمويل واملعلومات    
التخفيف من حدة الفقر، جيـري إيـالء االنتبـاه إىل حتسـني البيئـة اإليكولوجيـة                 
بغية تعزيـز التنميـة املسـتدامة للزراعـة، والنـهوض بـوعي املـرأة بالبيئـة، وتعبئـة                   

دة التحـريج ومكافحـة التصـحر    النساء لكي يشاركن يف اجلهود املبذولـة إلعـا    
وعلــى ســبيل املثــال، اشــتركت إدارة الغابــات  . واإلنتــاج اخلــايل مــن التلــوث 

ــن        ــوم الصـــني يف شـ ــاد النســـائي لعمـ ــة مـــع االحتـ ــة للدولـ مشـــروع ”التابعـ
مــن أجــل تعبئــة النســاء لكــي يشــاركن يف اجلهــود  “ مــارس األخضــر/آذار ٨

ــة    ــة البيئ ــة محاي ــة إىل إعــادة التحــريج، بغي ــة  الرامي ــز التنمي ــة وتعزي  اإليكولوجي
وخـــالل الســـنوات الـــثالث املاضـــية، شـــاركت حـــوايل  . املســـتدامة للزراعـــة

مليون امرأة يف مجيع أحناء الصـني كـل عـام يف جهـود إعـادة التحـريج،                   ١٢٠
 متــت رزاعــة وإنشــاء حــزام غابــات واقــي، واستصــالح أحــواض األهنــار؛ و      

ــون شــجرة  ٧٥٠ ــال آخــر، اســتحدثت مصــاد  . ملي ــة  ويف مث ــدة للطاق ر جدي
واستخدمت على حنو منظم جدا من أجل محاية مناطق الغابات والتقليـل مـن              

 مليــون أســرة ١٨٠، كانــت هنــاك ٢٠٠١وحبلــول هنايــة عــام . إزالــة الغابــات
، ويشـكل   اليت تتسم بقلة استهالك الطاقة    معيشية ريفية تستخدم أفران الفحم      

عيشــية الريفيــة؛ وجــرى بنــاء  يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل لألســر امل٧٠ذلــك 
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 املعيشـــية والبـــدء يف  مليـــون صـــهريج لتوليـــد امليثـــان الســـتخدام األســـر٩,٥
وهـذه اجلهـود ال حتسـن      .  فرن يعمـل بالطاقـة الشمسـية       ٣٨٠ ٠٠٠استخدام  

البيئة فحسب، ولكنها ختفف من عبء العمل املنـزيل الواقع على عـاتق املـرأة              
 .أيضا

قر من خالل االئتمان والقـروض أحـد اجلوانـب     يشكل التخفيف من حدة الف     )٢( 
وبغية مساعدة النساء الاليت يعشـن يف فقـر علـى االخنـراط             . اهلامة هلذا املسعى  

يف اإلنتـاج وحــل مشــكلة نقـص األمــوال، قــرر مصـرف الصــني الشــعيب دعــم    
االحتادات النسائية يف جهودهـا الراميـة إىل تقـدمي القـروض الصـغرية إىل املـرأة                 

ينما جيري االلتزام بسياسات االئتمان واإلقـراض، فـإن األولويـة يف            وب. الريفية
تقدمي قروض تفضيلية ستعطى ملقدمات الطلبات الاليت يستوفني شـروط مـنح            

ويعــد أيضــا مصــرف الصــني الزراعــي قروضــا خاصــة     . القــرض أو االئتمــان 
ويف السنوات الـثالث املاضـية اختـذت        . ملساعدة املرأة على التخلص من الفقر     

الحتــادات النســائية علــى خمتلــف املســتويات ويف مجيــع أحنــاء البلــد الترتيبــات   ا
 مليـون يـوان بغيـة التخفيـف         ٧٢٠الضرورية إلصـدار ائتمانـات صـغرية مببلـغ          

 مليـون امـرأة ريفيـة علـى الـتخلص مـن             ٤,٦من حـدة الفقـر، كمـا سـاعدت          
 .الفقر

قايف والتقين للمـزارعني،    ل تعزيز التدريب الث   من أج تعبئة موارد اجملتمع بأسره      )٣( 
وتدعيم قدرة املرأة الريفية على املشاركة يف التنميـة االقتصـادية، واجلمـع بـني               

ــة   ــة املــوارد البشــرية والطبيعي ــة ذات الصــلة  . تنمي وتضــطلع اإلدارات احلكومي
ــة إىل تقــدمي      ــوم باألنشــطة املتنوعــة الرامي واالحتــادات النســائية ورابطــات العل

 .لتوجيه يف املوقع بشأن التقنيات الزراعية احلديثةالتدريب واملشورة وا
. دعــوة اجملتمــع بأســره إىل تقــدمي املســاعدة إىل النســاء الــاليت يعشــن يف فقــر     )٤( 

، “يـد يف يـد    ”وعلى سبيل املثال، هناك مشروع وطين لتخفيض الفقر، وهـو           
يتــوىل تعبئــة القــوى االجتماعيــة املتنوعــة لكــي تبــذل جهــودا مماثلــة لتخفــيض   

فقر؛ مـع قيـام املنـاطق الشـرقية واملتقدمـة النمـو بتقـدمي املسـاعدة إىل النـاطق                    ال
واشتركت رابطة الصني لتنظيم األسرة مع جملـة السـكان          . الغربية األقل تقدما  

الصــينية يف البــدء يف مشــروع لتقــدمي املســاعدة إىل األمهــات الــاليت يعشــن يف 
ــات      ــذا املشــروع املســاعدة إىل األمه ــدم ه ــد ق ــر، وق ــرة ٦٧ ٠٠٠ يف فق  أس

وهنـاك مشـروع آخـر      .  نسـمة  ٣٠٠ ٠٠٠معيشية فقـرية، وعـاد بـالنفع علـى          
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اضطلع به االحتاد النسائي لعموم الصـني والصـندوق اإلمنـائي الصـيين للمـرأة،               
ــة يف     ــاطق القاحل ــاليمويهــدف هــذا املشــروع إىل تقــدمي املســاعدة إىل املن  األق

 ٨٠٠ ٠٠٠ملا يقـرب مـن   الغربية، وقد خفف من حدة مشاكل مياه الشرب   
 .نسمة من خالل بناء صهاريج املياه

اء طـ اعتماد سياسات مؤاتية ملناطق األقليـات اإلثنيـة وتزويـدها باألرصـدة وإع             )٥( 
، ١٩٩٨ويف عـام    . األولوية لتلك املنـاطق عنـد توزيـع مشـاريع البنيـة التحتيـة             

ــاليم       ــة إىل األق ــها احلكوم ــة الــيت حولت ــدفوعات العام ــدار امل ــغ مق  اخلمســة بل
عـــات يونـــان وغوجيـــو املتمتعـــة بـــاحلكم الـــذايت وذات األقليـــة اإلثنيـــة ومقاط 

 مليـار يـوان،     ٢,٩ جتمعات كبرية مـن األقليـات اإلثنيـة          وكنغاي حيث توجد  
وتعطــى األولويــة .  اإلمجــايل علــى الصــعيد الــوطيناملبلــغ يف املائــة مــن ٤٨أي 

اريعها الثقافيـة والتعليميـة   ملساعدة املناطق ذات األقليـة اإلثنيـة علـى تنميـة مشـ        
. والصحية، وعلى حتسـني تعلـيم وصـحة جمموعـات النسـاء واألقليـات اإلثنيـة               

وجيري يف الوقت احلايل إنشـاء املستشـفيات ومراكـز مراقبـة األوبئـة واملراكـز                
الصحية للنساء واألطفال يف خمتلف املناطق املتمتعة باحلكم الـذايت والواليـات            

 املنظمات الصحية الشعبية يف معظم املنـاطق الرعويـة       وجيري إنشاء . والنواحي
ــيب      ــال الطـ ــاملني يف اجملـ ــرى والعـ ــاء القـ ــدريب أطبـ ــري تـ ــا جيـ ــة، كمـ والريفيـ

 بلــغ معــدل االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة يف     ٢٠٠٠ويف عــام . والقــابالت
 . يف املائة٩٧,٤٤مناطق األقليات اإلثنية 

ــة تكــريس جهــود ضــخمة لتعزيــز احلضــارة الروح   •   جيــري بــذل - يــة يف املنــاطق الريفي
األنشطة يف املنـاطق الريفيـة بغيـة االرتقـاء بـالوعي فيمـا يتعلـق بالقـانون، باإلضـافة إىل                     
األنشطة الرامية إىل القضاء على األفكار التقليدية اليت متيـز ضـد املـرأة والتقاليـد الباليـة                  

عايــة الصــغار ومعاملــة والعــادات الرذيلــة، مــع الــدعوة إىل وجــوب احتــرام املســنني ور
ــة إىل الفقــراء ومســاعدة اجلــريان      ــدم املســاواة وتقــدمي املعون . الرجــال والنســاء علــى ق

وجيــري االهتمــام مبكافحــة األعمــال اإلجراميــة، مثــل العنــف العــائلي وخطــف النســاء  
وجتــري علــى نطــاق واســع إقامــة احملــاكم  . واألطفــال يف املنــاطق الريفيــة واالجتــار هبــم

وط الســاخنة ومراكـز تقــدمي الشــكاوى بغيــة التيسـري علــى النســاء فيمــا   اخلاصـة واخلطــ 
واالنتـهاكات الواقعـة علـى حقـوق ومصـاحل      . يتعلق بتقدمي الشكاوى وإقامة الـدعاوى  

املــرأة جيــري حســمها مــن خــالل جلــان القــرى واملرافــق القانونيــة واالحتــادات النســائية 
 .الشعبية



 

04-40303 77 
 

CEDAW/C/CHN/5-6  

قافــة جديــدة لــدى األســر واجملتمعــات احملليــة   ويف الســنوات القليلــة املاضــية، ولــدت ث   
ولدى اجملتمع بوجـه عـام يف املنـاطق الريفيـة نتيجـة لتنميـة االقتصـاد الريفـي واالهتمـام            

ة وقـد تغـريت وجهـة النظـر الروحيـة لـدى املـرأ             . ببناء أسر وجمتمعـات حمليـة متحضـرة       
روعة بــالطرق  حتمــي حقوقهــا ومصــاحلها املشــوتعلمــت املــرأة أن. الريفيــة تغــريا كــبريا

القانونية، كما تغريت، فبدال من أن تؤمن مبصـريها أصـبحت تـؤمن بـالعلم وبنفسـها،                 
وتسـعى  . وبعد أن كانـت ال هتـتم إال بأسـرهتا أصـبحت هتـتم مبجتمعهـا احمللـي وبالبلـد            

املرأة الريفية إىل احلصول على املعرفـة وحتقيـق الرخـاء والتنميـة يف نفـس الوقـت الـذي           
ــه بفعاليــ   ــداركها    تشــارك في ــا وم ــع وتوســع آفاقه ــة  . ة يف شــؤون اجملتم ــا لدراس ووفق

، زادت درجـة اهتمـام      ٢٠٠٠استقصائية عن الوضع االجتمـاعي للمـرأة الصـينية عـام            
 النســاء الالئــي ن يف املائــة مــ١٥,١املــرأة بالشــؤون العامــة زيــادة ضــخمة، حيــث أن   

. تمعـاهتن احملليـة   أجريت عليهن الدراسة تقدمن مبقترحات إىل وحدات عملهن وإىل جم         
 يف ٣٤,٥وقـد اتســع نطــاق األنشــطة واالتصــاالت الــيت تضــطلع هبــا املــرأة، حيــث أن  

املائــة مــن النســاء الالئــي أجريــت علــيهن الدراســة قمــن بزيــارة مقاطعــات أخــرى أو    
 يف ٧,٥ســافرن إىل اخلــارج، ومل تشــكل نســبة مــن مل يــرحلن بعيــدا عــن ديــارهن إال  

 .املائة
ة االنتحـار بـني النسـاء يف املنـاطق الريفيـة، عقـدت وزارة الصـحة                 وبغية معاجلة مشـكل    

 ملناقشـة أسـباب هـذه املشـكلة         ٢٠٠٠مـارس   /ومنظمة الصحة العامليـة اجتماعـا خاصـا يف آذار         
وشــارك يف ذلــك االجتمــاع ممثلــون عــن وزارة الزراعــة، واالحتــاد النســائي   . وطــرق معاجلتــها

 الطبيــة الوقائيــة، واملعهــد الصــيين للتعلــيم الصــحي، لعمــوم الصــني، واألكادمييــة الصــينية للعلــوم
وخيلـص حتليـل الدراسـات االستقصـائية إىل     . وجامعة الزراعة، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       

أن األسباب الرئيسية لالنتحار تتضمن االكتئاب أو غريه من االختالالت العقليـة، والنــزاعات               
واتفـق املشـاركون يف هـذا       . اض املستعصـية، وغريهـا    األسرية، والصعوبات االقتصادية، واألمـر    

االجتماع على أن االنتحار مشكلة من املشاكل االجتماعية ومشاكل الصحة العامة الرئيسـية،             
وعلى أنه ينبغي أن جيري االهتمام باملناطق الريفية فيمـا يتعلـق مبنـع هـذه املشـكلة، كمـا ينبغـي         

 .الريفيةتقدمي الدعم االجتماعي الشامل إىل املرأة 
وتقوم السلطات املعنية بالصـحة يف الوقـت احلـايل بدراسـة طـرق التنسـيق بـني خمتلـف                     

اإلدارات بغيــة تــدعيم التعلــيم يف جمــايل الصــحة العامــة والصــحة العقليــة، حبيــث جيــري توســيع  
نطاق شبكات اخلدمة يف املنـاطق الريفيـة، وتزويـد العـاملني احمللـيني يف اجملـال الصـحي باملعرفـة                     

دريبهم على طرق االضطالع بأعمال الصـحة العقليـة حبيـث يتمكنـون مـن تقـدمي اخلـدمات                   وت
ويــنص قــانون الــزواج بصــيغته املعدلــة مــؤخرا علــى . الطبيــة إىل املصــابني بــاالختالالت العقليــة



 

78 04-40303 
 

 CEDAW/C/CHN/5-6

واخلطة الوطنيـة للتخفيـف     . تدابري حمددة حلسم النـزاعات األسرية ومحاية حقوق ومصاحل املرأة        
ر، ومبـادرة االئتمـان الصـغري املصـاحبة هلـا، واألنشـطة الراميـة إىل إدرار الـدخل،                   من حدة الفق  

واجلهود املبذولة لتـدريب املـرأة الريفيـة، كـل ذلـك جيمـع بـني استئصـال شـأفة الفقـر والقضـاء              
ومتهد هذه اخلطة الطريق للمـرأة الريفيـة لكـي تـتخلص مـن الفقـر وحتسـن حياهتـا                    . على اجلهل 

وتنميـة االقتصـاد    . هـود املبذولـة ملكافحـة األميـة وتـوفري التـدريب العلمـي             عن طريق تـدعيم اجل    
سـتؤدي  الريفي، وحتسني مستويات معيشة األفراد، وتشييد وتدعيم املرافق الصحية األساسية،           

وتــويل جلــان القــرى . كلــها أيضــا إىل التحســن التــدرجيي يف الظــروف الصــحية للمــرأة الريفيــة 
ة اهتمامــا لتقــدمي املســاعدة إىل النســاء الالئــي يعــانني مــن نزاعــات  واالحتــادات النســائية القرويــ

ــعوبات    ــرية أو صـ ــرية خطـ ــة   أسـ ــاكلهن امللحـ ــم مشـ ــة حسـ ــادية بغيـ ــزم اإلدارات . اقتصـ وتعتـ
واملنظمات االجتماعية ذات الصلة إجراء حبث متعدد التخصصات عن قضايا املـرأة يف املنـاطق               

ل يف حـاالت االنتحـار يف منـاطق خمتـارة، وإنشـاء             لمنـع والتـدخ   لالريفية، وتنفيـذ بـرامج رائـدة        
شبكة من مراكز التدخل يف حاالت األزمات للنساء الريفيات، واختاذ التـدابري الفعالـة للتقليـل                 

 ويف نفـس الوقـت، فإنـه حرصـا علـى منـع االنتحـار، ينبغـي        . من خطر االنتحـار بـني الريفيـات     
ونية حلماية الذات، وتوسـيع أفقهـن، والتغلـب          النساء بغية االرتقاء بوعيهن بالطرق القان      إرشاد

 .على تشاؤمهن، وتعزيز قدراهتن النفسية على حتمل الضغوط
ــوات       ــة املاضــية، مجعــت احلكومــة الصــينية أرصــدة مــن خــالل قن ويف الســنوات القليل

متعددة بغية إنشاء نظام للضمان االجتماعي تكون عناصره األساسية هي التـأمني االجتمـاعي،      
 االجتماعية، والرفاه االجتماعي، والرعاية اخلاصة والتوظيـف، واملسـاعدة االجتماعيـة            واإلغاثة

ــة،  ــة املتبادل ــذ نظــام املعــاش    ١٩٩١ويف عــام . واخلــدمات اإلداري ــة تنفي ــاطق الريفي ــدأ يف املن ، ب
التقاعدي للمسنني على أساس أن متوله اإلسهامات الفردية بصـفة أساسـية، وتقـوم التعاونيـات        

وعنــدما يبلــغ . ويتكــون هــذا النظــام مــن حســابات فرديــة . تدعمــه سياســة احلكومــةبإعانتــه و
املشاركون سن االسـتحقاق، تصـرف هلـم معاشـاهتم التقاعديـة طبقـا ملعـدالت تتفـق مـع املبلـغ                  

ــدة املتراكمــة يف حســاب   ــةااألساســي والفائ ــهاء عــام  . هتم الفردي  ٢ ٠٤٥، كانــت ٢٠٠١وبانت
 مليـون  ٥٩,٩٥لمعاشـات التقاعديـة للمسـنني اشـترك فيهـا          البلـد قـد نفـذت أنظمـة ل        يف  ناحية  

وخيفف هذا التدبري من القلق الـذي       .  مليون فرد يف تلقي املعاشات التقاعدية      ١,٠٨فرد، وبدأ   
ه يقلل من اعتمادهم على أطفـاهلم ويسـاعد         ن، كما أ   منذ مدة طويلة   يشعر به السكان الريفيون   

 .ى االبنةعلى القضاء على التفضيل املتأصل لالبن عل
ــا تعــي كــذلك          ــة، فإهن ــاطق الصــني الريفي ــة الصــينية بتحــديث من وبينمــا هتــتم احلكوم

 مليار نسـمة؛ ويشـكل      ١,٢والصني بلد نام يزيد عدد سكانه عن        . العقبات اليت ال تزال قائمة    
وبصــفة عامــة، فــإن اإلنتاجيــة .  يف املائــة مــن إمجــايل عــدد الســكان٦٣,٩١الســكان الريفيــون 
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وبصــفة خاصــة، فــإن املنــاطق اجلبليــة . خفضــة، كمــا أن التفاوتــات اإلقليميــة كــبريةالزراعيــة من
 الوســطى والغربيــة تعــاين مــن الظــروف األقــاليموالقاحلــة واملرتفعــة ومنــاطق احلــدود النائيــة يف 

الطبيعية السيئة، والبنيـة التحتيـة غـري الكافيـة، واإلنتاجيـة املنخفضـة، واإلمكانيـة احملـدودة جـدا                    
ويعــيش معظــم الســكان الــذين يعــانون مــن الفقــر يف هــذه املنــاطق،    . ىل املعلومــاتللوصــول إ

وعـدد كـبري مـن النسـاء ال يعـرفن القـراءة أو الكتابـة،                . وينحو مستوى تعليمهم إىل االخنفـاض     
كما أن الفكرة التقليدية اليت تقول إن االبـن أفضـل مـن االبنـة ال تـزال سـائدة، ممـا مينـع تنميـة                           

ن ذلــك، فــإن التفــاوت الشــديد بــني عــدد ســكان الصــني الضــخم ومواردهــا وفضــال عــ. املــرأة
تعتــرض ســبيل احملــاوالت الــيت تبــذهلا ومســتوى تنميتــها االقتصــادية يشــكل عقبــة أخــرى أيضــا 

املنــاطق الريفيـــة يف الصـــني للـــتخلص مـــن الفقـــر والشـــروع يف الســـري يف الطريـــق املـــؤدي إىل  
 .لة يتطلب بذل جهود طويلة األمدوإجراء تغيري جذري يف هذه احلا. التحديث

 
 ١٥املادة 

 .تعترف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون - ١ 
متنح الدول األطراف املرأة، يف الشؤون املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية            - ٢ 

ه خـاص،   وتكفل للمـرأة، بوجـ    . الرجل، وتساوي بينها وبينه يف فرص ممارسة تلك األهلية        
حقوقــا مســاوية حلقــوق الرجــل يف إبــرام العقــود وإدارة املمتلكــات، وتعاملــهما علــى قــدم 

 .املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية
تتفق الـدول األطـراف علـى اعتبـار مجيـع العقـود وسـائر أنـواع الصـكوك            - ٣ 

 .ة للمرأة باطلة والغيةاخلاصة اليت يكون هلا أثر قانوين يستهدف احلد من األهلية القانوني
متنح الدول األطراف الرجـل واملـرأة نفـس احلقـوق فيمـا يتعلـق بالتشـريع               - ٤ 

 .املتصل حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم
متنح مجيع القوانني اليت سنتها احلكومة الصينية حقوقا متساوية للنساء والرجال، وهـم              

ــنفس الفــرص املتاحــة مل   ــوانني الدســتور،   . مارســة هــذه احلقــوق يتمتعــون ب وتتضــمن هــذه الق
ائي، وقــــانون اإلجــــراءات والقــــانون املــــدين، وقــــانون اإلجــــراءات املدنيــــة، والقــــانون اجلنــــ

وقانون العقود االقتصادية، وقانون الزواج، وقانون اإلرث، والقـانون املعـين بالسـكان           اجلنائية،
وال توجد أحكام متييزية على اإلطـالق يف أي         . ةوتنظيم األسرة، وقانون عقود األراضي الريفي     

 . قانون
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 ١٦املادة 
تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد                    - ١ 

املــرأة يف كافــة األمــور املتعلقــة بــالزواج والعالقــات العائليــة، وبوجــه خــاص تضــمن، علــى 
 :أساس املساواة بني الرجل واملرأة

 ق يف عقد الزواج؛نفس احل )أ( 
نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر        )ب( 
 الكامل؛
 نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ )ج( 
نفــس احلقــوق واملســؤوليات بوصــفهما أبــوين، بغــض النظــر عــن حالتــهما  )د( 

يع األحوال، يكون ملصلحة األطفـال االعتبـار        الزوجية، يف األمور املتعلقة بأطفاهلما ويف مج      
 األول؛

نفس احلقوق يف أن تقرر، حبرية وبإدراك للنتـائج، عـدد أطفاهلـا والفاصـل                )هـ( 
بني الطفل والذي يليه، ويف احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها 

 من ممارسة هذه احلقوق؛
ا يتعلـق بالواليـة والقوامـة والوصـاية علـى           نفس احلقوق واملسؤوليات فيمـ     )و( 

األطفال وتبنيهم، أو ما شـابه ذلـك مـن األعـراف، حـني توجـد هـذه املفـاهيم يف التشـريع                       
 الوطين، ويف مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول؛

نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار اسم  )ز( 
 هنة ونوع العمل؛األسرة وامل

نفـــس احلقـــوق لكـــال الـــزوجني فيمـــا يتعلـــق مبلكيـــة وحيـــازة املمتلكـــات  )ح( 
 .واإلشراف عليها وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوين، وتتخذ مجيع اإلجراءات             - ٢ 
ريعي منها، لتحديد سن أدىن للـزواج وجلعـل تسـجيل الـزواج     الضرورية، مبا يف ذلك التش    
 .يف سجل رمسي أمرا إلزاميا

، كـان العـدد اإلمجـايل       ٢٠٠٠وفقا للتعداد السكاين الوطين اخلامس الذي أجري عام          
 مليـون أسـرة     ٣٤٨,٣٧وكانـت هنـاك     .  مليون نسـمة   ١ ٢٦٥,٨٣للسكان يف الصني القارية     

 مليون نسـمة ومتوسـط عـدد األفـراد لكـل أسـرة       ١ ١٩٨,٣٩ أفرادهاعدد إمجايل معيشية بلغ  



 

04-40303 81 
 

CEDAW/C/CHN/5-6  

 مليون أسرة مقارنـة بالتعـداد       ٧١,٤٦املعيشية مبقدار   وقد زاد عدد األسر     .  فرد ٣,٤٤معيشية  
، بينما اخنفض عدد األفراد لكل أسرة معيشـية         ١٩٩٠السكاين الوطين الرابع الذي أجري عام       

، كانـت   ١٩٩٩ن التغيري السكاين أجريت عام      ووفقا لدراسة استقصائية ع   .  فرد ٠,٥٢مبقدار  
 يف  ٧٤: ١٩٩٩ سـنة يف الصـني عـام         ١٥نسبة املتزوجني من السـكان الـذين تفـوق أعمـارهم            

 يف املائــة، ونســبة ٦ يف املائــة، ونســبة املتــرملني ١٩املائــة، وكانــت نســبة غــري املتــزوجني منــهم 
ن زوج وزوجــة مــن حــديثي  مليــو٨,٠٥، كــان هنــاك ٢٠٠١ يف املائــة، ويف عــام ١املطلقــني 

مليـون زوج    ١,٢٥ لكـل ألـف، بينمـا كـان هنـاك            ١٢,٦الزواج، أي أن معدل الـزواج كـان         
ومنذ التسعينات، وبفضـل    .  لكل ألف  ١,٩٦وزوجة من املطلقني، أي أن معدل الطالق كان         

ــة أفضــل وتغــري      تعزيــز الوضــع االجتمــاعي للمــرأة، ســعى األفــراد إىل عقــد زجيــات ذات نوعي
وزاد معدل الطالق زيادة تدرجيية إال أنه استقر بصفة أساسـية عنـد             . لزواج تغريا هائال  مفهوم ا 
 .وبصفة عامة، تتميز العالقات األسرية يف الصني باالستقرار.  يف املائة٢أقل من 

 ٢اجلدول   
 بيانات ذات صلة عن الزواج واألسرة  

 ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٥ 

 ٣٥٣,٣٠ ٣٤٨,٣٧ ٣٤١,٥٣ ٣٣٢,٩٧ ٣١٦,٧٦ )باملاليني(عدد األسر املعيشية 
 ٣,٤ ٣,٤ ٣,٤ ٣,٦ ٣,٧ )باألفراد(حجم األسر املعيشية 

 ١٢,٥ ١٣,٤ ١٤,١ ١٤,٥ ١٦,١ )نسبة مئوية(معدل الزواج 
 ١,٩٦ ١,٩٢ ١,٩ ١,٩ ١,٨ )نسبة مئوية(معدال الطالق 

 
ــد صــدر عــام        ــزواج املنفــذ أصــال يف الصــني كــان ق ــانون ال ــدل عــام  ١٩٥٠إن ق  وُع
ــار      . ١٩٨٠ ــة اختي ــه جيــري تطبيــق نظــام زواج يرتكــز علــى حري ونــص هــذا القــانون علــى أن

ــة احلقــوق واملصــاحل       ــة، واملســاواة بــني الرجــل واملــرأة؛ كمــا جتــري محاي الشــريكني، واألحادي
وقــد لعبــت هــذه املبــادئ دورا فعــاال يف إقامــة عالقــات  . القانونيــة للنســاء واألطفــال واملســنني

ومـع  . أسرية متساوية ومتناسقة ومتحضـرة، ويف احملافظـة علـى االسـتقرار االجتمـاعي            زوجية و 
 عاما من اإلصالح واالنفتاح يف الصني قد أحدثت تغـريات عميقـة يف اجملـاالت               ٢٠ذلك، فإن   

ــاة           ــزواج واحلي ــى ال ــرا عل ــأثريا مباش ــر ت ــا أث ــة، مم ــة واالجتماعي ــية واالقتصــادية والثقافي السياس
حت املشاكل والصـراعات املتعلقـة بنظـام الـزواج، واملمتلكـات، والطـالق،              وقد أصب . األسرية

ــدا   ــر وضــوحا وتعقي ــزواج القــدمي   . والعنــف العــائلي أكث ــانون ال وكانــت بعــض األحكــام يف ق
، كمــا أنــه مل تكــن هنــاك معــايري حمــددة ملعاجلــة هــذه   بشــكل أكثــر مــن الــالزم  أحكامــا عامــة

ملطالب عامـة الشـعب، أدرجـت اللجنـة الدائمـة           بة  ، واستجا ١٩٩٩ويف عام   . املشاكل الناشئة 
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للمــؤمتر الشــعيب الــوطين تعــديل قــانون الــزواج يف جــدول األعمــال التشــريعي للــدورة التاســعة   
ــن املــؤمتر الشــعيب واإلدارات          ــوطين وشــكلت جمموعــة للصــياغة تتكــون م ــؤمتر الشــعيب ال للم

ــة     ــة ذات الصــلة، واخلــرباء، واملنظمــات غــري احلكومي ــن املشــاورات   و. احلكومي ــد ســنتني م بع
 .٢٠٠١أبريل /املوسعة مع اجملتمع ككل، صدر قانون الزواج بصيغته املعدلة يف نيسان

 مــادة تقــع يف مخســة فصــول يف ٣٧وجــرى توســيع نطــاق قــانون الــزواج املعــدل مــن   
 إضـافة   ٢٨وأجـري يف الـنص حـوايل        .  مادة تقع يف ستة فصـول      ٥٢قانون الزواج األصلي إىل     

وشدد القانون العقوبات على التزوج من شخصني وغـري ذلـك مـن األفعـال،               . ذفاوتنقيحا وح 
 وحظـر بصـرامة العنـف العـائلي، ووضـح      ،ونص على أحكام تتعلق بالزجيات امللغـاة أو املنتهيـة       

نطاق امللكية الزواجية، وأضاف حكما ينص على أن الطرف غري املذنب يف الطالق يكون لـه                
وبغيــة مكافحــة الظــواهر الــيت بــدت يف . عــن أيــة خســائر يتكبــدهااحلــق يف املطالبــة بــالتعويض 

السنوات القليلة املاضية، وهي الـزواج مـن شخصـني، واختـاذ حمظيـة، والتعـايش غـري القـانوين،                    
والعنف العائلي، أضاف قانون الزواج املعدل عنصرين هامني إىل األحكام العامة؛ وحيظر أحـد              

شــرة شــخص متــزوج أي طــرف ثالــث، وحيظــر  العنصــرين الــزواج مــن شخصــني ومعا هــذين 
ويـنص القـانون    . العنصر اآلخر العنف العائلي وسوء معاملة فرد يف األسرة فرد آخر أو هجرته            

كـذلك علــى املتطلـب العــام، وهـو أن خيلــص كــل مـن الــزوج والزوجـة لآلخــر وحيترمــه؛ وأن      
خر، وأن حيـافظوا علـى      حيترم أفراد األسرة املسنني، وأن يرعوا الصغار، وأن يساعد أحدهم اآل          
 .عالقات زوجية وأسرية متساوية ومتسقة ومتحضرة يف إطار األسرة

ويســمح قــانون الــزواج املعــدل بإبطــال الــزواج وحيــدد أســباب وإجــراءات وعواقــب     
 على أن الزواج يصبح باطال إذا تزوج أحـد          ١٠وعلى سبيل املثال، تنص املادة      . الزواج امللغي 

ذا كـان الرجـل واملـرأة مـن األقربـاء عـن طريـق الـدم حـىت الدرجـة                   إ وأآخـر،   الطرفني شخصـا    
إذا كان أحد الطرفني يعاين قبل الزواج من مرض تعترب العلوم الطبيـة أنـه                وأالثالثة من القرابة،    

إذا مل جيـر بلـوغ       وأجيعل الشخص غري صاحل للزواج ومل جير شفاء هذا الطـرف بعـد الـزواج،                
 علــى أنــه يف حالــة الــزواج املعقــود بــاإلكراه، ميكــن ١١املــادة وتــنص . الســن القــانوين للــزواج

للطرف املكره أن يتقدم بطلب ملكتب تسجيل الزواج أو حملكمة الشعب بفسخ عقـد الـزواج؛           
وينبغي أن جيري التقدم هبذا الطلب خالل سنة من تاريخ تسـجيل الـزواج؛ أمـا الطـرف الـذي                    

أن يطلـب فسـخ عقـد الـزواج خـالل سـنة مـن        له ف ،تكبح حريته الشخصية بطريقة غري شرعية   
 فتــنص علــى أن الــزواج الــذي يلغــى أو ١٢ومتضــي املــادة . تــاريخ اســتعادته حريتــه الشخصــية

ولـن يكـون ألي مـن الطـرفني املعنـيني حقـوق أو يكـون عليـه           . يفسخ يكون بـاطال مـن بدايتـه       
تصــرف عــن طريــق وختضــع املمتلكــات احملــرزة أثنــاء تعايشــهما لل. واجبــات الــزوج أو الزوجــة

وإذا مل يتوصــال إىل اتفــاق، تصــدر حمكمــة الشــعب حكمــا علــى أســاس مبــدأ . االتفــاق بينــهما
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أمــا التصــرف يف ممتلكــات الــزواج الالغــي نتيجــة للــزواج مــن   . تفضــيل الطــرف غــري املــذنب 
وتطبـق أحكـام    . شخصني فينبغي أال ميس حقوق ومصـاحل ملكيـة الطـرف يف الـزواج القـانوين               

 . املولودين للطرفني املعنيني األطفالعلقة بالوالدين واألطفال علىالقانون املت
. وقــد أدخــل قــانون الــزواج املعــدل حتســينات علــى القــانون املعــين بامللكيــة الزواجيــة    

ويوضح القانون جمال امللكية اجملتمعيـة، ويسـمح بامللكيـة املنفصـلة، ويتضـمن أحكامـا تفصـيلية              
وينص بوضـوح علـى متتـع الـزوج والزوجـة حبقـوق             . ة الزواجية بشأن االتفاقات املتعلقة بامللكي   

ــها    ــا   . متســاوية يف التصــرف يف املمتلكــات الــيت يشــتركان يف ملكيت وقــد نصــت احملكمــة العلي
بوضوح أيضا يف تفسرياهتا القانونية على متتع الزوج والزوجة حبقـوق متسـاوية يف التصـرف يف             

إذا املشـتركة   يف أن يقرر التصرف يف املمتلكـات        وألي من الطرفني احلق     . املشتركةاملمتلكات  
وينبغــي للــزوج والزوجــة أن . اإلجــراء جــزءا مــن املســار الطبيعــي لألنشــطة اليوميــةكــان ذلــك 

ن ختـذ قـرارا     املسـاواة عنـدما حيتـاج أي منـهما أ         يصال إىل اتفاق من خـالل التشـاور علـى قـدم             
تـها إن مل يكـن هـذا اإلجـراء جـزءا            هاما بشأن التصرف يف املمتلكـات الـيت يشـتركان يف ملكي           

 .من املسار الطبيعي لألنشطة اليومية
وبغية إيقاف العنف العائلي، ينص قانون الزواج املعدل أيضا علـى تـدابري املسـاعدة أو       

اإلغاثة وعلى املسؤولية القانونية، فضال عما حتتويه األحكام العامـة للقـانون مـن حظـر صـريح                  
مـن  ) أو أفـراد  ( على أنه فيمـا يتعلـق بـالعنف العـائلي ضـد فـرد                ٤٣وتنص املادة   . لذلك العنف 

األسرة أو سوء معاملته، يكون للضحية احلق يف أن يطلب إىل جلنة احلي أو القرية، فضـال عـن                   
 أن تتــوىل التوســط وتقــدمي النصــح لكــي يعــدل املــذنب عــن   ،وحــدات عمــل األطــراف املعنيــة 

، يكون للضحية احلق يف أن يطلـب إىل جلنـة احلـي             وفيما يتعلق بالعنف العائلي اجلاري    . العنف
.  أن يوقـف العنـف     ألمـن العـام   أو القرية أن تنصح املذنب بالعدول عن العنف، وينبغي جلهـاز ا           

مـن األسـرة أو سـوء معاملتـه، فإنـه بنـاء علـى طلـب              ) أو أفـراد  (وفيما يتعلق بـالعنف ضـد فـرد         
علـى املـذنب وفقـا لألحكـام ذات الصـلة           الضحية، يطبق جهاز األمن العام العقوبـات اإلداريـة          

 فتـنص علـى أنـه إذا كـان الـزواج      ٤٥ومتضـي املـادة   . اليت حتدد العقوبات اإلدارية للنظام العـام    
من األسرة أو سوء معاملته وهجره تشـكل        ) أو أفراد (من شخصني أو العنف العائلي ضد فرد        

وجيـوز للضـحية    .  مبوجـب القـانون    أعماال جنائية، جيري التحقيق يف املسؤولية اجلنائية للمذنب       
أن تقيم دعوة طوعية يف حمكمة الشعب مبوجب األحكام ذات الصـلة الـيت يـنص عليهـا قـانون                    

وجيري جهاز األمن العام التحقيق يف القضـية مبوجـب القـانون، كمـا يبـدأ                . اإلجراءات اجلنائية 
، قامت أكثـر مـن      وفضال عن ذلك  . مكتب املدعي العام للشعب حماكمة عامة مبوجب القانون       

 مقاطعة وبلدية بسن قوانني حملية كما وضعت لوائح وسياسات تعىن مبنع واحتـواء العنـف                ٣٠
 .العائلي
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 ٤٦وتنص املـادة    . ويتضمن قانون الزواج املعدل أحكاما بشأن التعويض عن األضرار         
ار يف طرف غري املذنب احلق يف التقدم بطلب للتعويض عـن األضـر     لل همن ذلك القانون على أن    

ــيت تتســبب يف الطــالق      ــة ال ــزواج مــن شخصــني؛  ) ١: (ظــل أي ظــرف مــن الظــروف التالي ال
سـوء املعاملـة   ) ٤(و أالعنـف العـائلي؛   ) ٣(و أتعايش أحد الزوجني مـع طـرف ثالـث؛       )٢( وأ

 .واهلجر
وقد أضاف القانون حكمـا خاصـا حيمـي احلقـوق الزوجيـة للوالـدين يف حالـة الـزواج                     

 علـى أنـه علـى األطفـال أن حيترمـوا احلقـوق ا لزوجيـة لوالـديهم                   ٣٠دة  وتنص املا . مرة أخرى 
وال ينتــهي واجــب . وأال يتــدخلوا يف زواج والــديهم مــرة أخــرى أو يف حياهتمــا بعــد الــزواج  

 .األطفال فيما يتعلق بتقدمي الدعم إىل والديهم حبدوث تغيري يف العالقات الزوجية لوالديهم
فض أحد الطرفني إعطاء الطرف اآلخر حـق زيـارة          ويف بعض حاالت الطالق، حيرم ر      

 ٣٨ولذلك، تـنص املـادة      .  أمهم، مما يضر بتنميتهم    وأطفاهلما أولئك األطفال من حب أبيهم أ      
 املتمتـع باحلضـانة   غـري ) أو الوالـدة  (من قانون الزواج املعدل على أنه بعد الطالق يكون للوالـد            

ويـتعني  .  اآلخر واجب تيسري هـذه الزيـارات       الطرف األطفال، بينما يكون على      احلق يف زيارة  
علــى الوالــدين أن يصــال إىل اتفــاق بشــأن كيفيــة ممارســة حقــوق الزيــارة ومواعيــدها، وإذا مل    

وإذا أسـفرت زيـارات     .  إىل هذا االتفاق، تصدر حمكمة الشعب حكمـا يف هـذا الشـأن             يتوصال
وقـف حمكمـة الشـعب حقـوق        األب أو األم عن اإلضرار بصـحة األطفـال العقليـة أو البدنيـة، ت              

 .الزيارة وفقا للقانون؛ وجتري استعادة هذه احلقوق إذا بطل السبب الرئيسي لوقفها
ونظرا ملواجهـة العديـد مـن النسـاء صـعوبات يف احلصـول علـى مسـكن بعـد الطـالق،                  

 من قانون الزواج املعدل علـى أنـه إذا واجـه أحـد الطـرفني صـعوبات يف وقـت                     ٤٢تنص املادة   
تعلق بإعالة نفسه، يقـدم الطـرف اآلخـر املسـاعدة الواجبـة مـن أمالكـه اخلاصـة، مثـل                     الطالق ت 

 إىل  ويقـوم الطرفـان بـإجراء ترتيبـات حمـددة مـن خـالل التشـاور؛ وإذا مل يتوصـال                   . دار لإلقامة 
 .اتفاق، تصدر حمكمة الشعب حكما يف ذلك الشأن

 ٢١وتـنص املـادة   . هلمـا وشدد قانون الزواج املعدل علـى واجبـات الوالـدين جتـاه أطفا          
على خطر إغراق الرضع أو التخلي عنهم أو أية أعمال أخرى تصـيب الرضـع ببـالغ الضـرر أو               

ــهم  ــادة  . تتســبب يف قتل ــنص امل ــا القصــر     ٢٣وت ــدين احلــق يف إخضــاع أطفاهلم ــى أن للوال  عل
وإذا تســبب األطفــال القصــر يف إحلــاق الضــرر . لالنضــباط، كمــا أن عليهمــا واجــب محايتــهم

دولة، أو بالتعاونيات، أو باألفراد، يكون واجب والديهم أن يتحملوا املسـؤولية املدنيـة عـن                بال
 .وقانون الزواج املعدل صك أكثر مشول وتفصيال حلماية حقوق ومصاحل املرأة والطفل. ذلك
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وبغية مسـاعدة األيتـام علـى االنـدماج يف األسـرة واجملتمـع، عـدلت الصـني يف تشـرين                      
ويـنص القـانون املعـدل نصـا صـرحيا علـى احلقـوق              .  قانوهنـا املعـين بـالتبين      ١٩٩٨نـوفمرب   /الثاين

القانونيــة للمتبــنني وملــن جيــري تبنــيهم، وييســر القيــود املفروضــة علــى التــبين وحيســن إجــراءات 
يف صـاحل تربيـة ومنـو القصـر         التبين   من قانون التبين املعدل على أن يكون         ٢وتنص املادة   . التبين

ــذين جيــري تبنــ   وللمتبــنني وفقــا ملبــدأي  هلــميهم؛ وعلــى صــون احلقــوق واملصــاحل املشــروعة   ال
ــة     ــدون تعــارض مــع األخــالق االجتماعي ــة، وب ــيري الســن األدىن  . املســاواة والطوعي وجــرى تغ

 أو  ،ذلك على أن األيتام، أو األطفال املعـوقني       وينص القانون ك  .  سنة ٣٠ إىل   ٣٥من  للمتبنني  
الـذين نشـأوا يف مؤسسـات رفـاه اجتمـاعي والـذين ال ميكـن            الرضع واألطفال املتخلـى عنـهم،       

التحقق من والديهم الطبيعيني أو العثور عليهم، قد جيري تبنـيهم بغـض النظـر عـن القيـود الـيت                     
وقـد جعـل قـانون التـبين املعـدل      . تشترط أن يكون املتبين ليس له أطفال وأن يتبىن طفال واحدا    

 جتـري حسـب أصـول علميـة أفضـل،           راءات التـبين  شروط التبين أكثـر اعتـداال، كمـا جعـل إجـ           
 .خيدم مصلحة األطفال على الوجه األمثل مما

وحرصا على ضمان تنفيذ قانون الزواج، تتوىل الصني تنقيح األنظمـة املعنيـة بتسـجيل                
 .الزواج

وبغيــة إقامــة عالقــات زواجيــة وأســرية متســاوية ومتســقة ومتحضــرة، وبنــاء علــى           
، شـكلت عـام     “ ذات الفضائل اخلمـس    ر النموذجية ساٍأل”لة األجل لـ    يف احلملة الطوي   حتقق ما

 إدارة  ١٨وحتت رعاية هـذه اجملموعـة الـيت تتكـون مـن             . ملة جمموعة تنسيق وطنية للح    ١٩٩٦
ــة         ــة الشــاملة للتنمي ــة يف اخلطــة الوطني ــة، أدرجــت هــذه احلمل ــة غــري حكومي ــة ومنظم حكومي

 يف السنوات القليلة املاضية جمموعة من األنشـطة         وقد نفذت . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 :املنتظمة

عقد ندوات وحلقات دراسية ودورات تدريبية حلديثي الزواج، مع استخدام وسـائط             • 
اإلعالم وغريها مـن الوسـائل لتعزيـز القـوانني واألنظمـة ذات الصـلة وهتيئـة البيئـة الـيت                     

ــالزم لت      ــوفري الــزخم ال ــر املتحضــرة، وت ــها األس ــزواج واألســرة    تتطلب ــوم ال ــوير مفه ط
وبصــفة خاصــة، فــإن احلملــة قامــت بدعايــة . املتســمني باملســاواة واالتســاق والتحضــر

واسعة النطاق لقانون الزواج املعـدل، فحثـت األفـراد علـى أن يصـبحوا مـن مشـجعي                   
 .ومكوين األسر السعيدة املتحضرة

رتقاء بالوعي بضـرورة    اال) ١: (تنفيذ ستة أنشطة حمددة تستهدف إقامة أسر متحضرة        • 
محايــة البيئــة، والقضــاء علــى التلــوث، وفــرز النفايــات وجعــل البيئــة املعيشــية خضــراء؛ 

ــة        ) ٢( و ــة البيئ ــة تنقي ــامرة واملخــدرات بغي ــاء واملق اختــاذ إجــراءات صــارمة ضــد البغ
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تنظـيم أنشـطة الدراسـة والقـراءة        ) ٣(االجتماعية واحملافظة على النظام االجتمـاعي؛ و        
احملاضـرات بغيـة القضـاء علـى اجلهـل واخلرافـات والعـادات والتقاليـد املتخلفـة،                  وإلقاء  

تنظــيم طائفــة كاملــة مــن األنشــطة التروحييــة ) ٤(وتعمــيم املعرفــة العلميــة والثقافيــة؛ و 
ــراد؛       ــة لألف ــاة الثقافي ــراء احلي ــة مــن أجــل إث ــة الصــحية والرياضــة البدني وأنشــطة الرعاي

نشطة اجملتمعية الطوعية اليت هتدف إىل تقـدمي املسـاعدة         التشجيع على القيام باأل    )٥( و
إىل الفقراء واحملتـاجني، بغيـة توسـيع نطـاق اخلـدمات اجملتمعيـة وتيسـري احليـاة اليوميـة؛                    

، واحتــرام املســنني “األســر النموذجيــة ذات الفضــائل اخلمــس ”تقيــيم وانتقــاء  )٦( و
 . عالقات أوثق بني األفرادورعاية الصغار، وتقدمي املساعدة إىل اجلريان، وإقامة

وعلـى سـبيل املثـال، شـنت        . وترحب مجاهري الشعب العريضة هبذه األنشـطة وتؤيـدها         
يف مقاطعة شاندونغ محلة لتجميـل املنـازل تركـز علـى ختضـري البيئـة وجتميلـها وتنظيفهـا، كمـا                      

يـة كفالـة    وسـاحات املـزارع بغ    هتتم بتحسني نظـام اإلمـداد بامليـاه وجتديـد املـراحيض واملطـابخ               
، جــرى رفــع مســتوى أكثــر مــن عشــرة ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٩وخــالل الفتــرة مــن . حتســني البيئــة

ماليني نظام لإلمداد باملياه وعدد مماثل من املراحيض واملطابخ يف املقاطعة، باإلضـافة إىل أكثـر                
ينات الـيت أدخلـت علـى املـراحيض         وبلـغ معـدل التحسـ     . من مثانية ماليني من ساحات املـزارع      

وعقــد أيضــا مــؤخرا يف ضــاحية غــوال نغيــو التابعــة لشــيامينغ يف   .  يف املائــة٦٠رب مــن يقــ مــا
 مــن ٢٠ عــرض أكثــر مــن  فيــهجــرىمقاطعــة فوجيــان مهرجــان فــين لألســرة ملــدة عشــرة أيــام 

ية والرياضـية، مثـل الغنـاء، والفـن املسـرحي، والـرقص، وخـط اليـد، والرسـم،                   األنشطة التروحي 
عراضات املواهب، ومسابقات احلرف اليدوية، وعـروض األزيـاء،         والتصوير الفوتوغرايف، واست  

ومعارض املتـاع الشخصـي، ومعـارض الزهـور، والتجمعـات الرياضـية، واختيـار الشخصـيات                 
وجذب هذا املهرجان األسر من مجيع أحنـاء الضـاحية، ممـا سـاعد              . املتميزة، ومسابقات املعرفة  

 .ت أقوى بني األسر وفيما بني األشخاصعلى إثراء حياة األفراد الثقافية وبناء عالقا
 تـبني منـها     ٢٠٠٠وأجريت دراسة استقصائية للوضع االجتماعي للمرأة الصـينية عـام            

ــن     ٩٣,٢أن  ــة كـ ــرية والريفيـ ــاطق احلضـ ــاء يف املنـ ــن النسـ ــة مـ ــدا ” يف املائـ ــيات جـ أو “ راضـ
 .عن زواجهن وعن حياهتن األسرية“ راضيات نسبيا”
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 املرفق
 اجلداول  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ) شخص١ ٠٠٠(الوحدة   
 عدد السكانإمجايل 

 اإلناث الذكور كال اجلنسني  السكاينالتعدادسنوات 
 النســبة بــني اجلنســني 

 )١٠٠= اإلناث (
٣٦٠١٠٧,٥٦ ٩٩٠٢٨٦ ٣٥٠٣٠٧ ٥٩٤ ١٩٥٣ 
٠٦٠١٠٥,٤٦ ٥٢٠٣٣٨ ٥٨٠٣٥٦ ٦٩٤ ١٩٦٤ 
٧٤٠١٠٦,٣٠ ٤٤٠٤٨٨ ١٨٠٥١٩ ٠٠٨ ١ ١٩٨٢ 
٧٣٠١٠٦,٦٠ ٩٥٠٥٤٨ ٦٨٠٥٨٤ ١٣٣ ١ ١٩٩٠ 
٢٨٠١٠٦,٧٤ ٥٥٠٦١٢ ٨٣٠٦٥٣ ٢٦٥ ١ ٢٠٠٠ 

 

 ١ -اجلدول ألف 
 متثيل اجلنسني من تعدادات السكان

)الذكور(

)اإلناث(
)النسبة بني اجلنسني(

ان 
سك

د ال
عد

)
ص
خا
ألش

ني ا
مبالي

( 

)
سني

اجلن
ني 
بة ب
لنس
ا

( 
)السنة(
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 ٢ -اجلدول ألف 
  عدد السكانالنسبة بني اجلنسني يف جمموع

 ) شخص١ ٠٠٠: الوحدة(
 النسبة بني اجلنسني ١٩٩٠جمموع عدد السكان يف عام  ٢٠٠٠ السكان يف عام  عددجمموع 

 ١٩٩٠ ٢٠٠٠ اإلناث الذكور اجملموع اإلناث الذكور اجملموع املنطقة
١٠٦,٧٤١٠٦,٦٠ ٧٣٠ ٩٥٠٥٤٨ ٦٨٠٥٨٤ ١٣٣ ٢٨٠١ ٥٥٠٦١٢ ٨٣٠٦٥٣ ٢٦٥ ١  الوطينعلى الصعيد

١٠٨,٩٧١٠٧,٠٤ ٢٣٠ ٥٩٠٥ ٨٢٠٥ ٦١٠١٠ ٢١٠٦ ٨٢٠٧ ١٣ بيجني
١٠٣,٩٩١٠٣,٦٣ ٣١٠ ٤٧٠٤ ٧٩٠٤ ٩١٠٨ ١٠٠٤ ٠١٠٥ ١٠ تياجنني
١٠٣,٦٧١٠٤,٤٨ ٨٧٠ ٢١٠٢٩ ٠٨٠٣١ ١١٠٦١ ٣٣٠٣٣ ٤٤٠٣٤ ٦٧ هييب

١٠٧,٢٨١٠٨,٣٩ ٨٠٠ ٩٦٠١٣ ٧٦٠١٤ ٩١٠٢٨ ٠٦٠١٥ ٩٧٠١٧ ٣٢ شنسي
١٠٧,١٧١٠٨,٣١ ٣٠٠ ١٦٠١٠ ٤٦٠١١ ٤٧٠٢١ ٢٩٠١١ ٧٦٠١٢ ٢٣ منغوليا الداخلية

١٠٤,٠٣١٠٤,٣٨ ٣١٠ ١٥٠١٩ ٤٦٠٢٠ ٧٧٠٣٩ ٦١٠٢٠ ٣٨٠٢١ ٤٢ لياونينغ
١٠٤,٩٢١٠٤,٩٠ ٠٣٠ ٦٢٠١٢ ٦٦٠١٢ ٣١٠٢٤ ٩٧٠١٣ ٢٨٠١٣ ٢٧ جيلني

١٠٤,٦٠١٠٥,١٤ ١٧٠ ٠٥٠١٧ ٢١٠١٨ ٠٣٠٣٥ ٨٦٠١٨ ٨٩٠١٨ ٣٦ هلونغيانغ
١٠٥,٧٤١٠٤,١٦ ٥٤٠ ٨١٠٦ ٣٤٠٦ ١٤٠١٣ ٦٠٠٨ ٧٤٠٨ ١٦ شنغهاي
١٠٢,٥٨١٠٣,٦١ ٩٣٠ ١٢٠٣٢ ٠٦٠٣٤ ٧٢٠٦٧ ٦٦٠٣٦ ٣٨٠٣٧ ٧٤ جيانغسو
١٠٥,٥٧١٠٦,٣٩ ٠٨٠ ٣٦٠٢٠ ٤٥٠٢١ ٧٥٠٤١ ٠٢٠٢٢ ٧٧٠٢٤ ٤٦ جيجيانغ
١٠٦,٦١١٠٦,٨٩ ١٥٠ ٠٣٠٢٧ ١٨٠٢٩ ٩٧٠٥٦ ٨٩٠٢٨ ٨٦٠٣٠ ٥٩ أهنوي
١٠٦,٣٥١٠٥,٦٢ ٦١٠ ٤٣٠١٤ ٠٥٠١٥ ٨٢٠٣٠ ٨٩٠١٦ ٧١٠١٧ ٣٤ فوجيان

١٠٨,٣١١٠٧,٠١ ٢٢٠ ٤٩٠١٨ ٧١٠١٩ ٨٧٠٣٧ ٥٣٠١٩ ٤٠٠٢١ ٤١ جيانغشي
١٠٢,٥٣١٠٣,٤٧ ٤٨٠ ٩٢٠٤١ ٣٩٠٤٢ ٨٣٠٨٤ ٩٦٠٤٤ ٧٩٠٤٥ ٩٠ شاندونغ
١٠٦,٥٨١٠٥,٠٨ ٧٠٠ ٨١٠٤١ ٥١٠٤٣ ٨١٠٨٥ ٧٥٠٤٤ ٥٦٠٤٧ ٩٢ هينان
١٠٨,٥٩١٠٦,٤٦ ١٤٠ ٨٣٠٢٦ ٩٧٠٢٧ ٩٠٠٥٣ ٣٨٠٢٨ ٢٨٠٣١ ٦٠ هويب
١٠٩,٠٢١٠٨,٠٤ ١٦٠ ٥٠٠٢٩ ٦٦٠٣١ ٨١٠٦٠ ٥٩٠٣٠ ٤٠٠٣٣ ٦٤ هونان

١٠٣,٨٢١٠٤,٨١ ٦٨٠ ١٥٠٣٠ ٨٣٠٣٢ ٤٠٠٦٢ ٠٢٠٤٢ ٤٢٠٤٤ ٨٦ غواندونغ
١١٢,٦٨١١٠,٣٠ ٠٩٠ ١٦٠٢٠ ٢٥٠٢٢ ١١٠٤٢ ٧٨٠٢١ ٨٩٠٢٣ ٤٤ غوانشي
١٠٩,٧٧١٠٨,٩٢ ١٤٠ ٤٢٠٣ ٥٦٠٣ ٧٥٠٦ ١٢٠٣ ٨٧٠٤ ٧ هاينان

١٠٨,٠٤١٠٨,٠٧ ٨٧٠ ٩٩٠١٣ ٨٦٠١٤ ٨٥٠٢٨ ٠٥٠١٤ ٩٠٠١٦ ٣٠ تشونغكينغ
١٠٦,٩٨١٠٧,٣٠ ٨٠٠ ٥٦٠٣٧ ٣٦٠٤٠ ٢٤٠٧٨ ٠٥٠٤٠ ٢٩٠٤٣ ٨٣ يتشوانس

١١٠,١٠١٠٧,٣٥ ٦٢٠ ٧٧٠١٥ ٣٩٠١٦ ٧٨٠٣٢ ٤٧٠١٦ ٢٥٠١٨ ٣٥ غوجيو
١١٠,١١١٠٥,٦٧ ٩٨٠ ٠٠٠١٧ ٩٧٠١٩ ٤١٠٣٦ ٤٧٠٢٠ ٨٨٠٢٢ ٤٢ يونان
١٠٢,٦٢١٠٠,١٣ ١٠٠ ١٠٠١ ٢٠٠١ ٢٩٠٢ ٣٣٠١ ٦٢٠١ ٢ التبت

١٠٨,٣٨١٠٧,٩٧ ٨١٠ ٠٧٠١٥ ٨٨٠١٧ ٣٠٠٣٢ ٧٥٠١٧ ٠٥٠١٨ ٣٦ شانسي
١٠٧,٥٩١٠٧,٥٦ ٧٨٠ ٥٩٠١٠ ٣٧٠١١ ٣٤٠٢٢ ٢٨٠١٢ ٦٢٠١٣ ٢٥ غانسو
١٠٧,٠٦١٠٧,٦٤ ١٥٠ ٣١٠٢ ٤٦٠٢ ٥٠٠٤ ٦٨٠٢ ١٨٠٢ ٥ كنغاي
١٠٥,٢٨١٠٥,٤٥ ٢٧٠ ٣٩٠٢ ٦٦٠٢ ٧٤٠٤ ٨٨٠٢ ٦٢٠٢ ٥ نينشيا

١٠٧,٢٧١٠٦,٦٤ ٣٣٠ ٨٢٠٧ ١٦٠٧ ٢٩٠١٥ ٩٦٠٩ ٢٥٠٩ ١٩ كسنغيانغ
 
 . حمرر بواسطة مكتب تعداد السكان الوطين،)جدولة يدوية(لتعداد سكان الصني الرابع األرقام الرئيسية  مأخوذة من ١٩٩٠بيانات  :ملحوظة 
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  )، النسبة املئوية شخص١ ٠٠٠(الوحدة 
  األقلياتقوميات  هانقومية  
 التعدادت سنوا

  السكانعدد جمموع السكان السكاين
مـن  النسبة املئويـة    

  السكانجمموع
ــدل متوســــط  معــ

  السكانعدد النمو السنوي
مـن  النسبة املئويـة    

  السكانجمموع
ــدل متوســــط  معــ

 النمو السنوي

٣٢٠٦,٠٦ ٣٥  ٢٨٠٩٣,٩٤ ٦٠٠٥٤٧ ٥٨٢ ١٩٥٣  
١,١٤ ٠٢٠٥,٧٦ ٤٠ ١,٦٤ ٥٦٠٩٤,٢٤ ٥٨٠٦٥٤ ٦٩٤ ١٩٦٤ 
٢,٩٣ ٣٠٠٦,٦٨ ٦٧ ٢,٠٤ ٨٨٠٩٣,٣٢ ١٨٠٩٤٠ ٠٠٨ ١ ١٩٨٢ 
٣,٨٧ ٢٠٠٨,٠٤ ٩١ ١,٢٩ ٤٨٠٩١,٩٦ ٠٤٢ ٦٨٠١ ١٣٣ ١ ١٩٩٠ 
١,٥١ ٤٣٠٨,٤١ ١٠٦ ١,٠٣ ٤٠٠٩١,٥٩ ١٥٩ ٨٣٠١ ٢٦٥ ١ ٢٠٠٠ 

 
 .و غري مباشرالذين أجريت عليهم دراسة استقصائية على حن ال يتضمن السكان ١٩٥٣  تعداد سكانعدد :ملحوظة 

 ٣ -ألف اجلدول 
 متثيل القوميات يف تعدادات السكان

)قوميات األقليات ( )قومية هان(

 )السنة(
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 ٤ -اجلدول ألف 
 ٢٠٠٠ األقليات يف عام السكان من قومية هان وقوميات

 )، النسبة املئوية شخص١ ٠٠٠: الوحدة(

  األقلياتقوميات  هانقومية
 النسبة املئوية من اجملموع عدد السكان من اجملموع النسبة املئوية عدد السكان اجملموع املنطقة

٤٣٠٨,٤١ ٤٠٠٩١,٥٩١٠٦ ١٥٩ ٨٣٠١ ٢٦٥ ١ املستوى الوطين
٢٣٠٩٥,٧٤٥٩٠٤,٢٦ ٨٢٠١٣ ١٣ بيجني
٧٥٠٩٧,٣٦٢٦٠٢,٦٤ ٠١٠٩ ١٠ تياجنني
٩١٠٤,٣١ ٥٣٠٦٥,٦٩٢ ٤٤٠٦٤ ٦٧ هييب

٨٧٠٩٩,٧١١٠٠٠,٢٩ ٩٧٠٣٢ ٣٢ شنسي
٩٣٠٢٠,٧٦ ٨٣٠٧٩,٢٤٤ ٧٦٠١٨ ٢٣ منغوليا الداخلية

٧٨٠١٦,٠٢ ٦٠٠٨٣,٩٨٦ ٣٨٠٣٥ ٤٢ لياونينغ
٤٦٠٩,٠٣ ٨٢٠٩٠,٩٧٢ ٢٨٠٢٤ ٢٧ جيلني

٨٥٠٥,٠٢ ٠٤٠٩٤,٩٨١ ٨٩٠٣٥ ٣٦ هلونغيانغ
٦٤٠٩٩,٤٠١٠٠٠,٦٠ ٧٤٠١٦ ١٦ شنغهاي
١٣٠٩٩,٦٧٢٥٠٠,٣٣ ٣٨٠٧٤ ٧٤ جيانغسو
٣٧٠٩٩,١٥٤٠٠٠,٨٥ ٧٧٠٤٦ ٤٦ جيجيانغ
٤٨٠٩٩,٣٧٣٨٠٠,٦٣ ٨٦٠٥٩ ٥٩ أهنوي
١٣٠٩٨,٣٣٥٨٠١,٦٧ ٧١٠٣٤ ٣٤ فوجيان

٢٩٠٩٩,٧٣١١٠٠,٢٧ ٤٠٠٤١ ٤١ جيانغشي
١٧٠٩٩,٣٢٦٢٠٠,٦٨ ٧٩٠٩٠ ٩٠ شاندونغ
١٣٠١,٢٢ ٤٣٠٩٨,٧٨١ ٥٦٠٩١ ٩٢ هينان
٦٢٠٤,٣٤ ٦٦٠٩٥,٦٦٢ ٢٨٠٥٧ ٦٠ هويب
٥٨٠١٠,٢١ ٨٢٠٨٩,٧٩٦ ٤٠٠٥٧ ٦٤ هونان

٢٣٠١,٤٢ ١٩٠٩٨,٥٨١ ٤٢٠٨٥ ٨٦ غواندونغ
٢١٠٣٨,٣٤ ٦٨٠٦١,٦٦١٧ ٨٩٠٢٧ ٤٤ غوانشي
٣٦٠١٧,٢٩ ٥١٠٨٢,٧١١ ٨٧٠٦ ٧ هاينان

٩٨٠٦,٤٢ ٩٢٠٩٣,٥٨١ ٩٠٠٢٨ ٣٠ تشونغكينغ
١٥٠٤,٩٨ ١٤٠٩٥,٠٢٤ ٢٩٠٧٩ ٨٣ سيتشوان
٣٤٠٣٧,٨٥ ٩١٠٦٢,١٥١٣ ٢٥٠٢١ ٣٥ غوجيو
٣٣٠٣٣,٤١ ٥٥٠٦٦,٥٩١٤ ٨٨٠٢٨ ٤٢ يونان
٤٦٠٩٤,٠٧ ٦٢٠١٦٠٥,٩٣٢ ٢ التبت

٥٨٧٩٩,٥١١٨٠٠,٤٩ ٠٥٠٣ ٣٦ شانسي
٢٣٠٨,٦٩ ٣٣٩٩١,٣١٢ ٦٢٠٢ ٢٥ غانسو
٣٦٠٤٥,٥١ ١٨٠٢٨٢٥٤,٤٩٢ ٥ كنغاي
٩٤٠٣٤,٥٣ ٥٢٠٣٦٨٦٥,٤٧١ ٦ نينشيا

٤٣٠٥٩,٣٩ ٢٥٠٧٨٢٤٠,٦١١١ ١٩ كسنغيانغ
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 ٥ -اجلدول ألف 
 القوميةمنو السكان حسب 

 )، النسبة املئوية شخص١ ٠٠٠: الوحدة(
  األقلياتقوميات  هانقومية 

 ١٩٩٠ ٢٠٠٠ املنطقة
متوســــــط معــــــدل 
ــنوي   ــو الســــ النمــــ

 ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ) مئويةةنسب(
ــدل  متوســـــط معـــ
النمـــــو الســـــنوي  

 ) مئويةةنسب(
 ١,٥١ ٢٠٠ ٤٣٠٩١ ١٠٦ ٤٨٠١,٠٣ ٠٤٢ ١ ٤٠٠ ١٥٩ ١ املستوى الوطين

 ٣,٤٩ ٥٩٠٤١٠ ٤١٠٢,٣٥ ١٠ ٢٣٠ ١٣ بيجني

 ٢,٧٠ ٢٦٠٢٠٠ ٥٨٠١,٢٤ ٨ ٧٥٠ ٩ تياجنني

 ١,٨٧ ٤٠٠ ٩١٠٢ ٢ ٦٨٠٠,٩٢ ٥٨ ٥٣٠ ٦٤ هييب

 ١,٥٠ ١٠٠٨٠ ٦٨٠١,٣٣ ٢٨ ٨٧٠ ٣٢ شنسي

 ١,٦٧ ١٦٠ ٩٣٠٤ ٤ ٣٠٠٠,٨٢ ١٧ ٨٣٠ ١٨ منغوليا الداخلية

 ٠,٩٣ ١٦٠ ٧٨٠٦ ٦ ٣٠٠٠,٦٥ ٣٣ ٦٠٠ ٣٥ لياونينغ

 -٠,٢١ ٥٢٠ ٤٦٠٢ ٢ ١٤٠١,١١ ٢٢ ٨٢٠ ٢٤ جيلني

 -٠,٧٠ ٩٩٠ ٨٥٠١ ١ ٢٢٠٠,٥٢ ٣٣ ٠٤٠ ٣٥ هلونغيانغ

 ٤,٨٤ ١٠٠٦٠ ٢٨٠٢,٢١ ١٣ ٦٤٠ ١٦ شنغهاي

 ٤,٨٠ ٢٥٠١٥٠ ٩٠٠١,٠٠ ٦٦ ١٣٠ ٧٤ جيانغسو

 ٦,٣٠ ٤٠٠٢١٠ ٢٣٠١,١٤ ٤١ ٣٧٠ ٤٦ جيجيانغ

 ١,٥٣ ٣٨٠٣٢٠ ٨٦٠٠,٦١ ٥٥ ٤٨٠ ٥٩ أهنوي

 ٢,١٨ ٥٨٠٤٦٠ ٥٨٠١,٣٩ ٢٩ ١٣٠ ٣٤ فوجيان

 ١,١٣ ١١٠١٠٠ ٦١٠٠,٩١ ٣٧ ٢٩٠ ٤١ جيانغشي

 ٢,٠٤ ٦٢٠٥٠٠ ٨٩٠٠,٧٠ ٨٣ ١٧٠ ٩٠ شاندونغ

 ١,١١ ٠١٠ ١٣٠١ ١ ٥٠٠٠,٧٧ ٨٤ ٤٣٠ ٩١ هينان

 ١,٩٨ ١٤٠ ٢٦١٠٢ ٨٣٠١,٠٤ ٥١ ٦٦٠ ٥٧ هويب

 ٣,٠٦ ٨١٠ ٥٨٠٤ ٦ ٨٥٠٠,٣٤ ٥٥ ٨٢٠ ٥٧ هونان

 ١٢,٨٩ ٢٣٠٣٥٠ ١ ٤٨٠٣,٠٥ ٦٢ ١٩٠ ٨٥ غواندونغ

 ٠,٤٠ ٥١٠ ٢١٠١٦ ١٧ ٧٤٠٠,٧١ ٢٥ ٦٨٠ ٢٧ غوانشي

 ١,٩٥ ١٢٠ ٣٦٠١ ١ ٤٤٠١,٧٥ ٥ ٥١٠ ٦ هاينان

 ٢,٨٥ ٤٨٠ ٩٨٠١ ١ ٣٨٠٠,٥٣ ٢٧ ٩٢٠ ٢٨ تشونغكينغ

 ١,٩٢ ٤١٠ ١٥٠٣ ٤ ٩٥٠٠,٥٣ ٧٤ ١٤٠ ٧٩ سيتشوان

 ١,٦٨ ٢٤٠ ٣٤٠١١ ١٣ ١٥٠٠,٣٤ ٢١ ٩١٠ ٢١ غوجيو

 ١,٤٥ ٣٤٠ ٣٣٠١٢ ١٤ ٦٣٠١,٤٤ ٢٤ ٥٥٠ ٢٨ يونان

 ١,٤٩ ١١٠ ٤٦٠٢ ٢ ٨٠٦,٤٨ ١٦٠ التبت

 ١,١٥ ١٨٠١٦٠ ٧٣٠٠,٨٩ ٣٢ ٨٧٠ ٣٥ شانسي

 ١,٧٨ ٨٦٠ ٢٣٠١ ٢ ٥١٠١,٢٨ ٢٠ ٣٩٠ ٢٣ غانسو

 ٢,٢٣ ٨٨٠ ٣٦٠١ ٢ ٥٨٠٠,٨٧ ٢ ٨٢٠ ٢ كنغاي

 ٢,٢١ ٥٥٠ ٩٤٠١ ١ ١١٠١,٦٥ ٣ ٦٨٠ ٣ نينشيا

 ١,٨٥ ٤٦٠ ٤٣٠٩ ١١ ٧٠٠٣,١١ ٥ ٨٢٠ ٧ كسنغيانغ
 
 . حمرر بواسطة مكتب تعداد السكان الوطين،)جدولة يدوية(األرقام الرئيسية لتعداد سكان الصني الرابع  مأخوذة من ١٩٩٠بيانات  :ملحوظة 
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 CEDAW/C/CHN/5-6

 ٦ -اجلدول ألف 
  )٢٠٠٠-١٩٩٥( اإلناث يف صنع القرار السياسي مشاركة

 
النسبة املئوية للنائبات يف 
 املؤمترات الشعبية

وية لعضوات النسبة املئ
رات االستشارية ـــاملؤمت

 السياسية الشعبية
اء يفــالنسبة املئوية للنس

قيادات احلزب/احلكومة
النسبة املئوية للقيادات

ة لإلداراتــــــــــاألنثوي
 احلكومية

 النسبة املئوية
 للكوادر النسائية

١٩٩٥٢٠٠٠١٩٩٥٢٠٠٠١٩٩٥٢٠٠٠١٩٩٥٢٠٠٠١٩٩٥٢٠٠٠ املنطقة
١٥,٥٤٦,٠٧,٨٧,٧٣٣,٣٣٦,٢*١٣,٥٢*٢١,٨١*٢١,٠٣* املستوى الوطين

٢٥,٣٢٥,٨٢٥,٥٢٧,٤٤,٨١٣,٦١١,٢١٤,٥٤٥,٠٤٦,٤ بيجني
١٨,٠١٩,٩١٩,٠٢٠,٤٠,١٠,١٨,٠٨,٠٤٦,٠٤٤,٠ تياجنني
٢٠,٥٢٠,٩١٣,٥١٥,٠١٠,٥٥,٣٧,٦٧,٦٣٤,٨٤٠,٦ هييب

٢٣,٠٢٣,٤٢١,٥٢١,٥١١,٨١٠,١٨,٤٣٤,٦٣٨,٩ شنسي
٢٣,٠٢٤,٣١٧,٨١٩,١٩,٥٩,١٧,٢١٠,٨٣٥,٢٣٩,١ منغوليا الداخلية

٢١,١١٩,٨١٦,٨١٨,٨٩,١١٠,٥٧,٠١٢,٣٤٠,١٤٢,٧ لياونينغ
١٨,٠١٧,٣١٧,٠١٧,١٥,٣١١,٨٧,٥١٠,٣٣٨,٢٤٠,٠ جيلني

٢١,٢٢٠,٧١١,٥١٥,٩٥,٦١٠,٥٤,٩١١,٢٣٧,٩٤٠,٣ هلونغيانغ
٢٣,٠٢٣,٥١٧,٠١٦,٥١٤,٣٩,١١٠,٧١٢,١٣٩,٦٤٠,١ شنغهاي
٢٢,٠٢٢,١١٤,٤١٥,٣٤,٨٠,٠٧,٨١١,٣٢٩,٨٣٣,٤ جيانغسو
٢٥,٣٢٢,٧١٦,٩١٨,٤٦,٣١٠,٥٦,٢٦,٦٣٣,٣٣٨,٢ جيجيانغ
٢٢,٥٢٦,٠١٧,٣١٩,٢٥,٩٦,٣٦,٨١١,١٢٦,١٢٩,١ أهنوي
٢١,٣٢٠,١١٤,٦١٧,٢٤,٨٥,٠٣,١١٠,٦٢٩,٦٣٤,٤ فوجيان

١٧,٦٢٢,٣١٥,٨١٨,٢٥,٩٠,٠٦,٤٩,٦٢٧,١٢٩,٨ جيانغشي
٢٠,٥٢٠,٦١٥,٥١٦,٣٥,٠٨,٣٧,٥٨,٢٣٠,١٣٣,٨ شاندونغ
٢٢,٠٢١,٩١٤,٣١٤,٦٥,٩٥,٣٤,٩٥,٧٣٠,٢٣٥,٦ هينان
٢٢,٢١٩,١١٧,٦١٦,٢٥,٠٥,٣٧,٨٩,٥٣٠,٥٣٢,٨ هويب
٢٢,٠٢٢,٨١٤,٩١٦,٩٥,٠٥,٣٨,١٨,٠٣٠,٤٣٣,٥ هونان

٢٤,١٢٤,٩١٣,١١٣,٩٨,٣٨,٧٧,٥٩,٣٣٠,٦٣٦,٤ غواندونغ
٢٤,٣٢٦,٧١٦,٨١٧,٩٩,٥١٠,٥٩,٥٩,٨٣٠,٥٣٤,٩ غوانشي
٢٠,٣٢٠,٧١٣,٦١٦,٧٦,٧١١,٨٥,٢٢٦,٣٢٩,٤ هاينان

٢١,١٢٢,٢١٤,٤١٧,٣١٠,٠١٠,٠٨,٤١٠,٤٣٢,٥٣٦,٠ تشونغكينغ
١٩,٥٢٠,٨١٥,٦١٧,٢٣,٩٨,٧٧,٠١٣,١٣٢,٢٣٥,٢ سيتشوان
٢٢,٩٢٣,٧١٣,٧١٨,١٨,٧٤,٦٦,٥٩,٢٣١,٤٣٣,٦ غوجيو
٢٠,٢٢٤,٣١٦,٦٢٣,٢٥,٦٥,٩٣١,٧٣٦,٠ يونان
٢٠,٠٢٠,١١٥,٨١٧,٥١٢,٥٨,٠٨,٣١١,١٣١,٨٣٤,٣ التبت

١٩,٦٢٢,٨٢١,٥٢١,١٤,٨٣,١٢,٩٩,١٢٨,٩٣٢,٧ شانسي
٢٠,٦٢٢,٩١٥,٢١٤,٨٤,٨٥,٠٦,٥٦,٦٢٧,٠٢٩,٠ غانسو
١٨,٨١٩,٥٩,٦١٣,٥٩,١٥,٣٩,٥٣٥,٠٣٦,٧ كنغاي
١٦,٢١٦,٩١٨,٣١٩,١٥,٣٥,١٦,٣٣١,٩٣٥,٣ نينشيا

٢٢,٩٢٢,٤١٥,٩١٨,٢٣,٧٣,٩٤,٠٦,٢٤١,٤٤٥,٥ كسنغيانغ
 

 ).لشعيب الوطين أو عضوات املؤمتر االستشاري السياسي الشعيب الوطينإشارة إىل نائبات املؤمتر ا( * 
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CEDAW/C/CHN/5-6  

 ٧ -اجلدول ألف 
 )٢٠٠١-١٩٩٨(ية املدارس النظامعدد الطالبات حسب مستوى 

 )نسمة ١ ٠٠٠: الوحدة(
 
 ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨ 
 

 العـــــــــدد
النسبة املئوية من 
 العـــــــــــدد العدد اإلمجايل

وية من النسبة املئ
 العـــــــــــدد العدد اإلمجايل

النسبة املئوية من 
 العـــــــــدد العدد اإلمجايل

النسبة املئوية من 
 العدد اإلمجايل

 ٠٢٣,٠٤٢,٠٤ ٣ ٢٧٨,٩٤٠,٩٨ ٢ ٦٢٠,٦٣٩,٦٦ ١ ٣٠٥,٩٣٨,٣١ ١  التعليم العايلمؤسسات

 ١٦٥,١٥٥,٢٧ ٢ ٢٥٣,٦٥٤,٦٨ ٢ ٢٧٨,٠٥٣,٦٠ ٢ ١٢٤,٥٥٢,٣٣ ٢ املدارس الثانوية املتخصصة

 ٤٦٤,٣٧٠,٠٩ ٥١٩,٥٦٧,٤٩ ٥٩٦,٥٦٥,٨٩ ٦٠٢,٠٦٥,٣٥ العاديةاملدارس الثانوية 

 ٤٣٣,٣٤٦,٤٩ ٣٦ ٠٢٣,٨٤٦,١٧ ٣٤ ٠٩٢,٤٤٥,٩٢ ٣١ ٧٧٦,٨٤٥,٦٧ ٢٨  النظاميةاملدارس الثانوية

 ٢١٦,٥٤٧,٥٢ ٢ ٣٧٣,٦٤٧,١٧ ٢ ٥٤٧,٣٤٧,٧١ ٢ ٥٩٦,٩٤٧,٩٥ ٢ املهنيةاملدارس الثانوية 

 ٠,٦٧,١٨ ٠,٦٧,٤٦ ٠,٦٨,٣٢ ٠,٦١٠,٣٠ العمل -ة مدارس الدراس

 ٣٦٨,٠٤٧,٣٣ ٥٩ ٩٤٥,٦٤٧,٦٠ ٦١ ٥٤٨,٧٤٧,٦٤ ٦٤ ٤٥٥,٧٤٧,٦٣ ٦٦ االبتدائيةاملدارس 

 ١٣٠,٥٣٣,٧٧ ١٣٥,٤٣٥,٨٧ ١٣٠,٩٣٥,٢٢ ١٢٩,٨٣٦,٢٢ مدارس التعليم اخلاص

 ١٧٥,٢٤٥,٣٨ ٩ ٣٤٠,٧٤٦,٠٨ ١٠ ٧١٣,٦٤٦,٠٦ ١٠ ١٤٩,٤٤٦,٤٠ ١١ رياض األطفال

 
 

 ٨ -اجلدول ألف 
   )٢٠٠١-١٩٩٨(ية ذ املدارس االبتدائتالميالتسرب ل ومعدل ،مس سنواتاالنتظام خلمعدل و االلتحاق،معدل 

 )يف املائة (التسربمعدل  )يف املائة(االنتظام خلمس سنوات معدل  )املائة يف( االلتحاقمعدل  

 
ايل على العدد اإلمج

 فتيات الصعيد الوطين
العدد اإلمجايل على 
 فتيات الصعيد الوطين

العدد اإلمجايل على 
 فتيات الصعيد الوطين

٠,٩٢ ٠,٩٣ ٩١,١٠ ٩٠,٥٠ ٩٨,٩٠ ٩٨,٩٠ ١٩٩٨ 
٠,٨٦ ٠,٩٠ ٩٢,٦٨ ٩٢,٤٨ ٩٩,٠٠ ٩٩,١٠ ١٩٩٩ 
٠,٦١ ٠,٥٥ ٩٤,٤٨ ٩٤,٥٤ ٩٩,٠٧ ٩٩,١٠ ٢٠٠٠ 
٠,٣١ ٠,٢٧ ٩٥,٠٥ ٩٥,٣٠ ٩٩,٠١ ٩٩,٠٥ ٢٠٠١ 
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 CEDAW/C/CHN/5-6

 ٩ -اجلدول ألف 
 )٢٠٠١-١٩٩٨ (نظاميةعدد املوظفات حسب مستوى املدارس ال

 )نسمة ١ ٠٠٠: الوحدة(
 ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨ 
 

 العـــــــــدد
النسبة املئوية من 
 العـــــــــــدد العدد اإلمجايل

النسبة املئوية من 
 العـــــــــــدد العدد اإلمجايل

املئوية من النسبة 
 العـــــــــدد العدد اإلمجايل

النسبة املئوية من 
 العدد اإلمجايل

٤١٥,٢٤٠,٣٢٤٣٨,١٤١,١٤٤٥٦,٦٤١,٠٣٥٠٣,٥٤١,٤٦ مؤسسات التعليم العايل
١٨٧,٦٤٣,١٣١٨٣,٦٤٣,٥٦١٧٤,٠٤٣,٧٣١٥٦,٨٤٤,٤٥ املدارس الثانوية املتخصصة

٤٥,٣٤٠,٦٥٤٣,٩٤٠,٩٦٣٧,١٤١,٢٠٣١,٦٤١,٤٧ املدارس الثانوية العادية
٠٨٩,٠٤٠,٥٧ ٩٣٤,٠٣٩,٣٨٢ ٨٢٧,١٣٨,٤٤١ ٧٣٢,٩٣٧,٥٠١ ١ املدارس الثانوية النظامية
١٨٦,٦٣٩,٠٥١٨٨,٠٣٩,٨١١٨٠,٢٤٠,٣٣١٧٨,٥٤١,٥١ املدارس الثانوية املهنية

٠,٨٣٠,٦٦٠,٨٢٩,٢٥٠,٨٣١,٥٣٠٠,٨٣٠,١٩  العمل-مدارس الدراسة 
٢٠٨,٣٥٠,٢٩ ١٤٣,٤٤٨,٧٠٣ ٠٨٧,٩٤٧,٧٢٣ ٠٢٦,٦٤٦,٩٦٣ ٣ املدارس االبتدائية

٢٥,٤٦١,٠٩٢٦,٩٥٩,٦٠٢٥,٧٥٨,٧٩٢٥,٧٦٦,٠٢ مدارس التعليم اخلاص
٠٥٩,٦٩٢,٦٠٨١٢,٩٩٤,٣٣ ٠٧٨,٠٩٣,٠٦١ ٠٨٣,٩٩٣,٦٣١ ١ رياض األطفال

 
 ١٠ -اجلدول ألف 

 )٢٠٠١-١٩٩٨ ( النظاميةاملدارسعدد املدرسات حسب مستوى 
 )نسمة ١ ٠٠٠: الوحدة(
 ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨ 
 

 العـــــــــدد
النسبة املئوية من 
 العـــــــــــدد العدد اإلمجايل

النسبة املئوية من 
 العـــــــــــدد العدد اإلمجايل

النسبة املئوية من 
 العـــــــــدد العدد اإلمجايل

النسبة املئوية من 
 اإلمجايلالعدد 

١٤٧,٨٣٦,٢٨١٥٩,٠٣٧,٣٥١٧٧,٠٣٨,٢٤٢١٠,٥٣٩,٥٧ مؤسسات التعليم العايل
٩٦,١٤٤,٧١٩٥,٨٤٥,٢٤٩٢,٧٤٥,٥٠٨٥,٩٤٦,٥٨ املدارس الثانوية املتخصصة

٢٦,٤٤١,٥٩٢٦,٠٤٢,٠٠٢٢,٣٤٢,٤٩١٩,٧٤٣,٢٠ املدارس الثانوية العادية
٧٨٤,٥٤٢,٦٠ ٦٥٧,٤٤١,٣٨١ ٥٥٠,٣٤٠,٣٧١ ٤٥٤,٢٣٩,٣٣١ ١ املدارس الثانوية النظامية
١٣٧,٨٤١,٠٥١٤١,٥٤٢,١٧١٣٧,١٤٢,٨٦١٣٤,٢٤٣,٨٧ املدارس الثانوية املهنية

٠,٤٢٩,٧٤٠,٤٢٧,٨٩٠٠,٥٣٠,٠٧٠,٤٢٩,٠٨  العمل-مدارس الدراسة 
٠٢٣,٩٥٢,١٦ ٩٦٧,٣٥٠,٦٣٣ ٩٠٩,٧٤٩,٦٥٢ ٨٤٦,١٤٨,٩١٢ ٢ املدارس االبتدائية

١٩,٩٦٦,٤١٢٠,٤٦٥,٠٥٢٠,٤٦٣,٦٩٢٠,٥٧٢,١٠ مدارس التعليم اخلاص
٨٢٦,٧٩٤,٤٣٨١٧,٠٩٣,٦٤٨٠٢,٧٩٣,٧٢٥٣٧,٧٩٨,٤٣ رياض األطفال
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CEDAW/C/CHN/5-6  

 ١١ -اجلدول ألف 
 االلتحاق باملدارس االبتدائية ومعدل إمتام الدراسة هبا لألطفال يف سن الدراسةمعدل 

 
 )نسبة مئوية (التسربمعدل  )نسبة مئوية (اإلمتاممعدل  )بة مئويةنس (صايف معدل االلتحاق

 البنات األوالد البنات األوالد البنات األوالد
١٩٩٠٢٠٠٠١٩٩٠٢٠٠٠١٩٩٠٢٠٠٠١٩٩٠٢٠٠٠١٩٩٠٢٠٠٠١٩٩٠٢٠٠٠املنطقة

٩٨,٥املستوى الوطين
（٩٣)

٩٩,١٤٩٦,٨
（٩٣)

٩٩,٠٧٧٠,٥٩٣,١٦٨,٩٩٣,١١,٤٩
(٩٥)

٠,٥١,٤٩
(٩٥)

٠,٦١

٩٩,٧٠٩٩,٩٦٩٩,٦٠٩٩,٩٥٩٩,٨٤٠,٠٦٠,٠٩بيجني
٩٥,٦٠٩٩,٩٩٩٥,٥٨٩٩,٩٩٩٩,٧٢٩٩,٨٠٠,٠٢٠,٠٣تياجنني
٩٩,٩٠٩٩,٩٠٩٨,١٠٩٩,٩٠٧٦,٧٠٩٩,٤٠٧٦,٠٠٩٩,٣٠٠,٥١٠,٢٥هييب

٨٨,٦٠٩٩,٧٠٨٩,٧٠٩٩,٨٠٩٧,٨٠٩٩,٨٠١,٠٠٠,٤٠١,٧٠٠,١٠شنسي
٩٧,٠٠٩٩,٥٠٩٨,٣٠٩٩,٥٠٨٦,١٠٩٠,٧٠٨٢,٤٠٩٢,٢٠٢,٨٠٠,٨٠٣,٥٠٠,٧٠منغوليا الداخلية

٩٩,٢٦٩٩,٣١٩٨,٨٧٩٩,٣٣٩٢,٤٨٩٤,٦٨٩٤,٠٧٩٦,٨٢٠,٣١٠,٢٢لياونينغ
٩٩,٢٠٩٩,٧٦٩٨,٦٠٩٩,٨١٨٢,٦٠٩٣,٧١٨٠,٩٠٩٤,١١١,٢٠٠,٣٥١,٥٠٠,٧٦جيلني

٩٨,٢٠٩٩,٥٠٩٨,٩٠٩٨,٨٠٦٩,٦٠٩٤,٠٠٧١,٧٠٩١,٤٠٢,١٠٠,٥٠٢,١٠٠,٤٠هلونغيانغ
٩٩,٩٤٩٩,٩٩٩٩,٩٣٩٩,٩٩٩٨,٠٥٩٨,٩٠٩٨,٠٥٩٩,٦٢٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٣شنغهاي
٩٩,٦٠٩٩,٩٠٩٨,٠٠٩٩,٩٠٨٤,٥٠٩٠,٣٠٧٨,٩٠٩٤,٨٠٠,٥٠٠,٧٥٠,٥٠٠,٤٠جيانغسو
٩٩,٧١٩٩,٩٣٩٨,٧٦٩٩,٩٤٠,٠١٠,٠٢جيجيانغ
٩٧,١٠٩٩,٦٥٩٩,٢٠٩٩,٦٨٩٩,٩٥٩٧,٣٣٠,٣٨٠,٣٣أهنوي
٩٩,٦٤٩٩,٨٦٩٨,٥٠٩٩,٨٥٩٨,٠٢٩٦,٤٥٩٧,٨٠٩٨,٦٠٠,٥٩٠,١١٠,٦١٠,٠٥فوجيان

٩٩,٨٦٩٩,٥٥٩٦,٣٧٩٩,٦٠٧١,٤٠٩١,٢٧٦٢,٠٣٩١,٩٢٣,٠٨٠,٢٢١,١٠٠,٣٢جيانغشي
٩٩,٩٠٩٩,٧٨٩٦,٧٠٩٩,٧٨٧٢,٩٠٩٣,٨٧٦٩,٣٠٩٥,٨٧٠,٣٢٠,٤٩شاندونغ
٩٩,٨٣٩٩,٨٦٠,٧٠هينان
٩٩,٠١٩٩,٤٩٩٧,٥٠٩٩,٥٧٦٥,٤٨٩١,٣١٦٢,٠٩٩٠,٠٧٢,١٥٠,٣٤٢,٤٧٠,٥١هويب
٩٨,٤٣٩٨,٤١٨٤,٢٠٩٥,٦٠٨٠,٦٠٩٣,١١٠,٢٩٠,٥٠هونان

٩٩,١٢٩٩,٦٨٩٨,٨٠٩٩,٧١٨٠,٧٣٩٩,٩٩٧٥,٩٣٩٩,٨٩١,٨٩٠,٠٩١,٩٧٠,٠٨غواندونغ
٩٨,٦١٩٨,٧٣٩٥,١١٩٨,٦١٤٧,٧٨٩١,٩٣٥٢,٦٣٩١,١٠٠,٨٩٠,٧٩غوانشي
٩٢,٢٠٩٩,٦٧٩٨,٦٠٩٩,٧٤٨١,٥٣٨٣,٣٣٧٩,٨٣٨٧,٨٨٢,٣٦١,٦٢هاينان

٩٩,٨٠٩٩,٩٠٩٩,٢٠٩٨,٩٠٠,٦٠٠,٦٠تشونغكينغ
٩٩,٢٠٩٨,٩٠١,٤٠١,٣٠سيتشوان
٩٨,٧٢٨١,٥٩٩٨,١٦٤٨,٠٥٧٦,٧١٤٧,٤١٧٦,٢٣٧,٦٥١,٥٩٨,١٣٢,١٢غوجيو
٩١,٣٢٩٩,١١٩٨,٩١٥٢,٣٦٨٥,٦١٤٧,٨٨٨٤,٤٤٤,٢٧١,٣٢٦,٣٠١,٥٣يونان
٨٨,٥٠٨٢,٩٠٦٤,٨٠٨٧,٤٠٢,٦٠٢,١٠التبت

٩٨,٤٩٩٩,٣٤٩٧,٦١٩٩,٤٢٦٥,٠٣٩٢,١٠٦٤,٤٨٩٣,٧٦٣,٠٤٠,٦٤٣,١٤٠,٣٦شانسي
٩٩,١٠٩٨,٦٠٩٠,٠٠٨٧,٠٠٢,٠٠غانسو
٨٥,٤٦٩٣,٠٩٧٧,١١٩٥,٢٦٤٤,٥٩٧٠,٩٢٤٦,٨٠٧٠,٨٢٤,٨٦٢,١١٤,٦٥٢,١٨كنغاي
٩٩,٠٠٩٨,٤٠٨٨,١٠٩٦,١٠٧٤,٧٠٨٢,٩٠٧٣,٣٠٧٨,٤٠٣,١٠١,٧٠٢,٩٠٢,٣٠نينشيا

٩٨,٦٠٩٦,٩٠٩٦,٥٠٩٧,٢٠٥٦,٧٠٨٧,٧٠٥٦,٧٠٧٨,٥٠١,٨٠١,٠٠كسنغيانغ
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 CEDAW/C/CHN/5-6

 ١٢ -اجلدول ألف 
 )٢٠٠٠-١٩٩٥( يف الصني العمالة

 

)باأللف (العاملنيجمموع عدد  
 النسبة املئوية
 للعامالت

 يف للعامالتالنسبة املئوية 
 املناطق احلضرية

النسبة املئوية للنساء بني 
  املسجلني يفالعاطلني

 املناطق احلضرية
١٩٩٥٢٠٠٠١٩٩٥٢٠٠٠١٩٩٥٢٠٠٠١٩٩٥٢٠٠٠ املنطقة

٥٢,٦٤٩,٠ (٩٨)٨٥٠٤٥,٧٤٥,٣٣٨,٥٣٨,٠ ٦٥٠٧٢٠ ٦٨٠ املستوى الوطين
٢٢١٤٤,٦٤١,٤٣٨,٥٣٦,٠٥٠,٠٥٣,٠ ٦٩٥٦ ٦ بيجني
٠٦٧٤٢,٨٤١,٧٣٨,٨٣٨,٣٤٥,٠٥٦,٠ ٨٩٧٤ ٤ تياجنني
٤١٢٤٥,٧٤٥,١٤٢,٦٣٨,٦٣٣,١٥٤,٩ ٦٧٣٣٤ ٣٣ هييب

٤١٩١٤٠,٠٣٩,٧٣٦,٤٣٥,١ ٦٠٤١ ١٤ شنسي
١٦٦٤٢,٥٤٢,٣٣٣,٨٣٨,٤٥٣,٦٥٣,٢ ٢٤٥١٠ ١٠ منغوليا الداخلية

١٢٦٤٣,٢٤٣,٢٣٨,٤٣٨,٥٥٥,٣٥٢,٢ ٣٤٠١٨ ٢٠ لياونينغ
٧٨٩٤٢,٥٤٢,٤٤١,٦٣٨,٩٥٥,٥ ٥٤٥١٠ ١٢ جيلني

٣٥٠٣٩,٦٤٠,٦٤٠,١٣٦,١٥٠,٠٥١,٠ ٥٢٤١٦ ١٥ هلونغيانغ
٧٣١٤٦,٥٤٢,٣٣٨,٣٣٩,٠٤٣,٧٤٤,٠ ٦٨٠٦ ٧ شنغهاي
٥٨٨٤٨,٧٤٧,٦٤٢,٠٣٩,٠٤٥,٩ ٦٥٤٣٥ ٣٧ جيانغسو
٠٠٥٤١,١٤٢,٣٤٠,٥٣٨,٧٣٧,١٥٠,٤ ٠٠٧٢٧ ٢٧ جيجيانغ
٧٢٩٤٦,٨٤٦,٣٣٩,٤٣٥,٥٥٢,٠٥٣,٢ ٠٦٨٣٣ ٣٢ أهنوي
٦٠٢٤١,١٤٣,٠٣٧,٠٤٢,٨٥٥,٠ ٦٧٠١٦ ١٥ فوجيان

٣٥٣٤٥,٠٤٥,٣٤٠,٥٣٦,١٤٨,٦٥٤,١ ٥٩٢١٩ ٢٠ جيانغشي
٦١٨٤٦,٩٤٦,٦٣٧,٢٣٩,٢٣٧,٣٥٠,٩ ٢٥٤٤٦ ٤٦ شاندونغ
٧١٧٤٧,٥٤٧,١٣٨,٤٣٧,٤٥٥,٢ ٩٦٧٥٥ ٤٦ هينان
٠٧٨٤٦,٢٤٥,٦٣٦,٦٣٩,٢٣٧,٨٤٤,٣ ٠٧٠٢٥ ٢٧ هويب
٦٢١٤٥,٥٤٤,٥٤٠,٣٣٧,٠٥١,١ ٠٦١٣٤ ٣٥ هونان

٦١٠٤٥,٧٤٦,٧٣٨,٥٤٢,١٥٨,٧٥٢,٨ ٥٦٨٣٨ ٣٦ غواندونغ
٣٠٤٤٦,٩٤٦,٠٤٠,٥٣٨,١٤٩,٢٥٢,٢ ٨٢٥٢٥ ٢٣ غوانشي
٣٣٧٤٦,٦٤٥,٧٣٦,٦٤٠,٤٤٣,٥ ٣٥٣٣ ٣ هاينان

٣٦٥٤٦,٦٣٥,٢٥٤,٠٥٢,٢ ١٦ تشونغكينغ
٣٥٨٤٧,٩٤٧,٣٣٩,٢٣٥,٩٥٤,٠٤٩,١ ٣٥٣٤٤ ٦٣ سيتشوان
٤٥٩٤٧,٤٤٦,٣٣٦,٩٣٣,٨٥٧,٧٤٨,٩ ٥٧١٢٠ ١٨ غوجيو
٩٥٤٤٧,٣٤٦,٦٣٣,٣٣٦,٧٥٤,٨٤٨,٥ ٨٦٣٢٢ ٢١ يونان
٢٣٤٤٧,٨٤٧,٢٣٥,٤٣٣,٧ ١٣٧١ ١ التبت

١٢٨٤٥,٧٤٤,٩٣٣,٠٣٥,٨٥٤,٢٥٦,١ ٧٤٤١٨ ١٧ شانسي
٨٢١٤٦,١٤٦,٥٣٥,٤٣٥,١٥١,٧٥٢,٧ ٥٩٤١١ ١١ غانسو
٣٨٦٤٥,٠٤٥,٨٣٤,٥٣٦,٠٤٩,٧٥٢,٢ ٢٦٠٢ ٢ كنغاي
٧ ,٧٤٤٤٦,٦٤٥,٣٣٥,٨٣٦,٨٥١,٦٤٤ ٤٣٦٢ ٢ نينشيا

٧٢٥٤٤,٠٤٢,٨٣٥,٨٤١,٥٤٨,٩٥٠,٩ ٦٢٢٦ ٦ كسنغيانغ
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CEDAW/C/CHN/5-6  

 ١٣ -اجلدول ألف 
 )هناية السنةيف  (واملنطقة يف الوحدات احلضرية حسب حالة التسجيل العامالت

  )نسمة ١ ٠٠٠: الوحدة(
أخرى جلهات وحدات مملوكة لتعاونياتلحضرية مملوكة وحدات  للدولةوحدات مملوكة  اجملموع السنة

٦٤٥ ٣ ٥١١ ١٤ ٨٢٥ ٩٩١٣٩ ٥٧ ١٩٩٤ 

٣١٠ ٤ ٩٩٠ ١٣ ٥٩٠ ٨٩٠٤٠ ٥٨ ١٩٩٥ 

٥٧٣ ٤ ٣٧٨ ١٣ ٨٨٣ ٨٣٣٤٠ ٥٨ ١٩٩٦ 

٢٣٦ ٥ ٧١٠ ١٢ ٣٠٢ ٢٤٨٤٠ ٥٨ ١٩٩٧ 

٨٢٧ ٧ ٠٢٨ ٧ ٢٨٠ ١٣٤٣١ ٤٦ ١٩٩٩ 

٥٣٠ ٨ ٠٥٨ ٦ ٥٢٥ ١١٣٢٩ ٤٤ ٢٠٠٠ 

    اإلقليم

 ٤١٨ ١٢٩ ٠٠٩ ٥٥٦١ ١ بيجني

 ٢٤٥ ١٠٨ ٧٧٣٤٢١ تياجنني

 ٢٦١ ٢٣٣ ٦٢٨ ١٢١١ ٢ هييب

 ١٥١ ١٩٧ ٣٤١٩٩٣ ١ شنسي

 ١٦٥ ١١٧ ٠٢٩٧٤٨ ١ منغوليا الداخلية

 ٣٧٤ ٤٢٤ ٥١٩ ٣١٧١ ٢ لياونينغ

 ١٦٣ ٢١٢ ٣٠١٩٢٦ ١ جيلني

 ٢٤٩ ٣٠٦ ٤٥٠ ٠٠٦١ ٢ هلونغيانغ

 ٤٧٠ ١٤٦ ٣٦٦٧٥١ ١ شنغهاي

 ٦٩٠ ٥١٥ ٤٩٧ ٧٠٢١ ٢ جيانغسو

 ٥١٠ ١٨٧ ٤٨٨٧٩٠ ١ جيجيانغ

 ٢١٢ ٢٨٦ ٤٣٠٩٣٣ ١ أهنوي

 ٦٤٤ ١٣٠ ٣٩٤٦٢٠ ١ فوجيان

 ١١٣ ١٣٥ ٠٨١٨٣٣ ١ جيانغشي

 ٧٣٧ ٤٧٣ ٩٥١ ١٦١١ ٣ شاندونغ

 ٤٩٠ ٥٨٦ ٦٦٩ ٧٤٥١ ٢ هينان

 ٢٧٨ ٢٧٧ ٥٧٦ ١٣٢١ ٢ هويب

 ١٢١ ٢١٨ ٣٥٥ ٦٩٤١ ١ هونان

 ١٦١ ١ ٤١٢ ٦٢٤ ١٩٦١ ٣ غواندونغ

 ١٢٩ ١١٣ ١٢٥٨٨٣ ١ غوانشي

 ٣٤ ١٦ ٣٢١٢٧٠ هاينان

 ١٢٢ ١١٠ ٧٥٠٥١٨ تشونغكينغ

 ٢٩٥ ٢٤١ ٣٦١ ٨٩٨١ ١ سيتشوان

 ٧٣ ٦٧ ٦٨٠٥٤٠ غوجيو

 ١١١ ٩٧ ٠٢٨٨٢٠ ١ يونان

 ١ ٤ ٦٠٥٥ التبت

 ١٤٤ ١٢٧ ٢٠٨٩٣٧ ١ شانسي

 ٤٤ ١٠١ ٧٢٣٥٧٧ غانسو

 ٧ ١٧ ١٧٣١٥٠ كنغاي

 ٣١ ١٨ ٢٣٦١٨٨ نينشيا

 ٨٨ ٥٦ ٠٧٩٩٣٥ ١ كسنغيانغ
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 CEDAW/C/CHN/5-6

 ١٤ -اجلدول ألف 
 )هناية السنةيف  (حدات احلضرية حسب القطاع واملنطقة يف الوالعامالت

 )نسمة ١ ٠٠٠: الوحدة(

 اجملموع املنطقة/السنة

الزراعة واحلراجة  
وتربية احليوانـات   

  األمساكومصائد
ع لــوق التعــدين
 التصنيع األحجار

 املرافـــــــــق
 التشييد العامة

ــب التن قيـــــــــــ
اجليولـــــــوجي 
 وحفظ املياه

ــزين ــل والتخـــــ النقـــــ
ــد واالتصــاالت  والربي
السلكية والالسلكية

١٩٧ ٠٥٩٣٤٣٢ ٦٠٧٧٥٨٢ ٢٩٤٢٤ ٥٩٣٢ ٩٩١٢ ٥٧ ١٩٩٤
٢١٥ ٠٧١٣٣٥٢ ٨٢١٨١١٢ ٣٨٩٢٤ ٥٢٦٢ ٨٩٠٢ ٥٨ ١٩٩٥
٢٧٩ ٠٨١٣٢٢٢ ٩١٧٨٦٣٢ ٣٣٤٢٣ ٣٧٨٢ ٨٣٣٢ ٥٨ ١٩٩٦
٣٢١ ٠٣٦٣٢٦٢ ٨٦٣٩٠٣٢ ٢٢٥٢٢ ٣٨٤٢ ٢٤٨٢ ٥٨ ١٩٩٧
٩٧٢ ٥٠٨٢٩٤١ ٤١٩٩١٦١ ٧٣٦١٥ ٠١٥١ ١٣٤٢ ٤٦ ١٩٩٩
٩٣٣ ٤٤٠٢٩٥١ ٢٥٣٩١٠١ ٥٢٨١٤ ٩٥٦١ ١١٣١ ٤٤ ٢٠٠٠
٥٥٦١١٥٣٥٢١٤٦٩٤٥٢ ١ بيجني
٧٧٣٠٣٢٣٣٢٣١٢٣١٤٢٨ تياجنني
١٢١٣٥٧٠٦٤٩٤٤٦٥٢٣٧٤ ٢ هييب

٣٤١١٢١٠٥٣٤٦٣٤٤٥٨٦١ ١ شنسي
٠٢٩١٠١٨٣٢٣٢٢٩٣٥١٠٥٥ ١ منغوليا الداخلية

٣١٧١٠٤٧٨٨١٢٥٤١٢٢١٥١٠٨ ٢ لياونينغ
٣٠١٥٨١٠٢٣٧٠٢٣٥٠٧٦٨ ١ جيلني

٠٠٦٢٢٢١٩٣٤٩٦٤٧١٠٤١٤٩٩ ٢ هلونغيانغ
٣٦٦١٢٥٠٨١٦٣٢٢٥٧ ١ شنغهاي
١٦٣٣٤٥٢١١١١٣ ٧٠٢٨٤٥٠١ ٢ جيانغسو

٤٨٨١٥٥٥٤٠٢٤٤٣٤٥٩ ١ يانغجيج
٤٣٠٥٥٧٢٤٥٤٢٦٤٦١٢٦١ ١ أهنوي
٣٩٤٣٣١٧٧٠٧٢٣٣٤٣٤١ ١ فوجيان

٠٨١٧٩٣٥٣٢٣٣٢٢٩٨٥٢ ١ جيانغشي
٣٣٢٦١٦١١٢٩٢ ١٦١٢٨١٦٩١ ٣ شاندونغ
٧٤٥٣٢١٣٨٨٤٦٧١٧٥٢٩١١٦ ٢ هينان
١٣٢١٦٩٤٠٦٦٩٤٢٦٣٢٣١٣٤ ٢ هويب
٦٩٤١٢٩٤٠٤٤٠٣٨٤٢١٢٨٣ ١ هونان

٣٤١٥٩٦٦١٠١٣٩ ١٩٦٦٦١٤١ ٣ غواندونغ
١٢٥٦٥١٧٢٧٨٢٧٢٦٠٦٤٨ ١ غوانشي
٣٢١١٢٠٦٣٥٧٥٢١٢ هاينان

٧٥٠٨٢٤٢٤٦١٩٢٩٣٤٦ تشونغكينغ
٨٩٨٣٢٧١٥٥٢٥٢١٠٠١٣٨٤ ١ سيتشوان
٦٨٠١٥٢٣١٨٠١٧٣٣٤٢٩ غوجيو
٠٢٨٨٠٣٠٢١٧٢٣٣٣٧٥٢ ١ يونان
٦٠٢١٤٢٣٣ التبت

٢٠٨١٩٤٢٣٨٣٢٦٤٠١٧٦٤ ١ شانسي
٧٢٣٢٧٢٣٢١٨٢٣٣٣١١٣٨ غانسو
١٧٣٩٥٢٩٥١٠٦١٢ كنغاي
٢٣٦٢٢١٦٥٥٧٨٣١٠ نينشيا

٠٧٩٣٠٩٣٥١٥٣١٩٥٦١١٣٨ ١ كسنغيانغ
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CEDAW/C/CHN/5-6  

 )تابع( ١٤ -اجلدول ألف 
 )نسمة ١ ٠٠٠: الوحدة(

 املنطقة/لسنةا

ــة   جتــارة اجلمل
والتجزئـــــــــــة 
وخـــــــــدمات 

 طعام التقدمي
التمويـــــــــل
 والتأمني

ــارة  جتــــــــــــ
 العقارات

ــدمات  اخلــــــــ
 االجتماعية

 الصـــحية الرعايـــة
والرفـاه  والرياضة
 االجتماعي

ــيم ــة ،التعل  والثقاف
ون والراديـو   والفن

ــينما  والســــــــــــــــ
 والتلفزيون

األحبــاث العلميــة  
واخلــــــــــــــدمات 

 التكنولوجية

ة الوكــاالت احلكوميــ
والوكـــاالت احلزبيـــة 
ــات  واملنظمـــــــــــــــــــ

 االجتماعية
ــات قطاعـــ
 أخرى

٣٤٣٢٣٤ ٦١٣٦٠٥٢ ٣٩١٥ ١٣١٢ ٠٤٥٢٤٣٢ ٥٣٥١ ٨ ١٩٩٤
٣٨٣٢٥٦ ٨٨٠٦١٤٢ ٧٧٥٥ ١٥٢٢٤ ١١٣٢٦٦٢ ٥٨٣١ ٨ ١٩٩٥
٥٨٦٤٠٥ ٢٢١٦١٨٢ ٥٧٠٦ ٢١٦٢ ٢٠١٢٨٩٢ ٥٥٣١ ٨ ١٩٩٦
٥٧٩٥٢٤ ٥٠٣٦٢٧٢ ٦٥٦٦ ٣٠٤٢ ٢٨١٣٠٤٢ ٤١٢١ ٨ ١٩٩٧
٦٦١٣٦٧ ٨٠٦٥٧١٢ ٧٤٤٦ ١١٥٢ ٤٠٤٣٢٦٢ ٢٨٠١ ٥ ١٩٩٩
٦٨٨٣٨٥ ٨٩٣٥٧٩٢ ٧٨٢٦ ١٠٤٢ ٤١٢٣٤٢٢ ٦١٢١ ٤ ٢٠٠٠
٢٢٩٣٧٤١٢١٥٩٠٢١٧١٠٦٧٥٤٢ بيجني
٧٦١٧٨٤٠٤٥١٠٩١٧٣٠٨ تياجنني
٢٣٦٦٤٩٧٥١٢١٤٦٧١٧١٦٤٩ هييب

١٥٥٤٥٥٦٣٨١٢٤٣١٥١١٢١٣ شنسي
٧١٣٥٦٣٨٦٠١٧٣١١٨١١٠ منغوليا الداخلية

١٩١٧٩٢٥١٣٤١٤٠٣١٠٢٨٩٤٢٢ لياونينغ
١١٥٤٣١٠٦٥٨٧٢١١١٥٦١١٤ جيلني

١٧٥٤٨١٤١٠٢١٠٨٢٥٤١٥٩٩١٧ هلونغيانغ
١٨٥٤٧٢٧١١٢١٠٠١٧٢٣١٤٤٢٢ شنغهاي
٣٤٤٧٢٢٠١٠٧١٦٤٣٥٤٢٤٨٨٢٢ جيانغسو

١٤٣٧٩١٣٨٨١٢٣٢٥٠١٣٧٧١٣ يانغجيج
١٩٢٤٣٨٦٣٨٦١٩٨١٢٩٢٧ أهنوي
٨٥٤٤١٠٥٠٦٠٢٠٦٨٦٥٨ فوجيان

١١٨٣٦٦٣٤٦٩١٧٠١١٧٤٧ جيانغشي
٣٤٢٩٣١٦١٠٥١٨٩٤٤١٢٠١٦٩٣٠ شاندونغ
٣٤٥٩٢١٤١٠٥١٦٧٤٦٦٢٦٢٠٢٢١ هينان
٢٥٠٥٩١٤٨٨١٤٤٢٧٤٢٣١٢٧١١ هويب
١٧٨٦٣٩٦٦١٢٩٣٠٦١٩١٢٦١٢ هونان

٣١٥١١٨٣٧١٦٩٢٠٠٤٤١٢١١٧٢٢٨ غواندونغ
١١٥٣٤٧٥٨٨٨٢٤٦١٢٨٦١٠ غوانشي
٢١٨٣٢٢١٦٣٢٥٢٥١ هاينان

٧٠٢٨٦٢٨٤٦١٣٠١٨٤٧١ تشونغكينغ
١٨١٧٥١١٦٨١٣٨٣٢٦٣٢١٥٤٨ سيتشوان
٧٥٢٢٤٢٣٤٨١٢٥٧٦٨٧ غوجيو
١١١٣٠٥٥٠٧٨٢٠٢١٥٨٩٥ يونان
٣٢٣٦١٢١١٧ التبت

١١٨٣٨٥٤٧٧١٢١٠٣٢٩٠٦ شانسي
٧٩٢٠٣٣٢٤٠١٠٢١٠٥٢١٠ غانسو
١٦٧١٨١٤٢٨٣١٧٢ كنغاي
٢٢٩١١٠١٥٣٦٢١٧٢ نينشيا

٥٧٢٣٤٣٥٥٩١٨٤١٠٧٤١٣ كسنغيانغ
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 CEDAW/C/CHN/5-6

 ١٥ -اجلدول ألف 
 )٢٠٠٠( يف الوحدات احلضرية حسب القطاع للعامالت النسبة املئوية

 اجملموع البند
وحدات مملوكة 

 للدولة
وحـــدات حضـــرية   

  للتعاونياتمملوكة
 وحدات مملوكـة  

  أخرىجلهات
 ٤٢,٤ ٤٠,٤ ٣٦,٤ ٣٨,٠ الوطينعلى املستوى اجملموع 

     : حسب الفئةةمصنف

 ٤٢,٤ ٣٩,٨ ٣٥,٣ ٣٧,٩ شركات 

 ٤٣,٩ ٤٦,١ ٤٣,٢ ٤٣,٤ مؤسسات 

  ٣٦,٣ ٣٨,٢ ٢٤,٣ منظمات 

     : حسب القطاعةمصنف

 ٣٤,٩ ٢٧,٧ ٣٨,٢ ٣٧,٩ الزراعة واحلراجة وتربية احليوانات ومصائد األمساك 

 ٤٥,١ ٤٥,٩ ٤١,٢ ٤١,٣ الزراعة  

 ٢٨,٨ ٤٣,٠ ٣٨,٩ ٣٩,٠ احلراجة  

 ٣٤,٨ ٣٢,٠ ٣٧,٧ ٣٧,٤ تربية احليوانات  

 ١٧,٢ ٣٠,٠ ٣٠,٩ ٢٩,٣ مصائد األمساك  

 ٣٣,٨ ٢٠,١ ٢٩,٦ ٢٨,٨ خدمات الزراعة واحلراجة وتربية احليوانات ومصائد األمساك  

 ٢٥,٦ ٣٦,٣ ٢٥,٤ ٢٦,١ التعدين وقلع األحجار 

 ٤٥,٨ ٤٨,٩ ٣٨,٦ ٤٣,٢ التصنيع 

 ٣٠,٩ ٣١,٩ ٣٢,٣ ٣٢,١ املرافق العامة 

 ١٤,٤ ١٧,٥ ٢٠,٣ ١٨,٥ التشييد 

 ١٣,٦ ١٥,٨ ١٩,٨ ١٧,٥ اهلندسة املدنية 

 ١٩,٥ ٣١,٢ ٢٤,١ ٢٥,٧ تركيب خطوط الكهرباء وخطوط األنابيب واملعدات 

 ١٦,٣ ٢٢,٦ ١٩,٤ ١٩,١ إمدادات املباين وزخرفتها 

 ٢٣,٤ ٢٨,١ ٢٦,٨ ٢٦,٨ التنقيب اجليولوجي وحفظ املياه 

 ٢١,٩ ٤٦,٤ ٢٧,٧ ٢٧,٨ التنقيب اجليولوجي  

 ٢٤,٨ ٢١,٩ ٢٥,٨ ٢٥,٩ حفظ املياه  

 ٣١,٥ ٣١,٠ ٢٧,٨ ٢٨,٤ التخزين والربيد واالتصاالت السلكية والالسلكيةالنقل و 

 ٢١,٨ ٥٢,٤ ٢٢,٤ ٢٢,٩ النقل بالسكك احلديدية  

 ٣١,٣ ٢٨,٢ ٣٣,٠ ٣١,٩ النقل بالطرق الرئيسية  

 ٣٧,٧ ٣٩,٨ ٣٠,٠ ٣٠,٤ النقل خبطوط األنابيب  

 ١٩,١ ٢٨,١ ١٤,٧ ١٩,٥ النقل بالطرق املائية  

 ٣٣,٦ ٥٠,٤ ٣٢,٢ ٣٢,٥ ويالنقل الد  

 ٢٨,٠ ٢٨,٧ ٢٥,٦ ٢٦,٠ خدمات دعم النقل واخلدمات املساعدة  

 ٣٠,١ ٢٥,٨ ٣٠,٠ ٣٠,٠ وسائل النقل األخرى  

 ٢٨,٨ ٤٣,٧ ٣٤,٢ ٣٤,٢ التخزين  

 ٤٩,٢ ٥٠,٨ ٣٦,١ ٣٧,٣ الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية  

 ٥٢,٥ ٤٥,٥ ٤٣,٦ ٤٥,٧ جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات تقدمي الطعام 

 ٤٧,٠ ٤٤,١ ٣٩,٩ ٤١,٤ جتارة اجلملة يف األغذية واملشروبات والتبغ واألثاث املنـزيل  

 ٣٥,٢ ٤٠,٧ ٣٥,٣ ٣٦,٣ جتارة اجلملة يف الطاقة واملواد واملعدات اإللكترونية  

 ٣٨,٩ ٣٩,٧ ٤٢,٠ ٤٠,٤ أنواع أخرى من جتارة اجلملة  
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CEDAW/C/CHN/5-6  

 اجملموع البند
وحدات مملوكة 

 للدولة
وحـــدات حضـــرية   

  للتعاونياتمملوكة
 وحدات مملوكـة  

  أخرىجلهات
 ٦٠,٠ ٤٧,٢ ٥١,٢ ٥١,٥ جتارة التجزئة 

 ٣٨,٤ ٤٩,٦ ٣٩,٣ ٣٧,٨ السمسرة والوكاالت التجارية 

 ٥٧,٠ ٥٧,٩ ٥٧,٠ ٥٧,٠ خدمات تقدمي الطعام 

 ٥٢,٦ ٤٢,٢ ٤٢,٢ ٤٣,٢ التمويل والتأمني 

 ٥٠,٨ ٤٢,٢ ٤٢,٠ ٤٢,٧ التمويل  

 ٥٥,٦ ٣٢,٨ ٤٣,٠ ٤٦,٩ التأمني  

 ٣٣,٠ ٣٣,٩ ٣٤,٦ ٣٤,١ جتارة العقارات 

 ٣٢,٧ ٣٢,٨ ٣٤,٢ ٣٣,٥ قاراتتعمري وعمليات الع  

 ٣٢,٩ ٣٥,٧ ٣٤,٥ ٣٤,٣ إدارة العقارات  

 ٥١,٥ ٤٤,٣ ٤٢,١ ٤٤,٠ مسسرة ووكاالت العقارات  

 ٤١,٢ ٤٥,٣ ٤٣,٨ ٤٣,٥ اخلدمات االجتماعية 

 ٢٥,٤ ٤٢,٩ ٤٣,٠ ٤١,٤ خدمات املرافق العامة  

 ٤٩,٥ ٤٣,٩ ٤٣,١ ٤٤,٣ خدمات النـزالء  

 ٥٢,٩ ٦١,٦ ٥٥,٧ ٥٥,٥ الفنادق  

 ٢٦,٨ ٤٢,٦ ٣٨,٥ ٣٥,٥ خدمات التأجري  

 ٤٣,٤ ٤٦,٨ ٤٥,٩ ٤٥,٢ السياحة  

 ٥٠,٦ ٥٢,٦ ٤٧,٤ ٥٠,٠ اخلدمات التروجيية  

 ٣٧,٧ ٣٥,٢ ٣٤,٨ ٣٦,٠ اخلدمات اإلعالمية واالستشارية  

 ٣١,٤ ٣٢,٧ ٣٥,٠ ٣٢,٧ خدمات تطبيقات احلاسوب  

 ٣٠,٥ ٣٧,٩ ٢٦,٤ ٢٩,٩ اخلدمات االجتماعية األخرى  

 ٤٩,٩ ٥٠,٦ ٥٧,٩ ٥٧,٠ الرعاية الصحية والرياضة والرفاه االجتماعي 

 ٥٩,٣ ٥٢,٠ ٥٩,٠ ٥٨,٢ الرعاية الصحية  

 ٣٥,١ ٥١,٧ ٣٢,٩ ٣٣,٠ الرياضة  

 ٥١,٣ ٢٤,٣ ٤٤,٤ ٤١,٦ الرفاه االجتماعي  

 ٤٤,٠ ٤٥,٤ ٤٤,٠ ٤٤,٠ التعليم، والثقافة والفنون، والراديو والسينما والتلفزيون 

 ٤٥,٨ ٤٥,٨ ٤٤,٤ ٤٤,٤ التعليم  

 ٣٥,٨ ٤١,٧ ٤٠,٠ ٤٠,٠ املعاهد النظامية للتعليم العايل   

 ٤٦,٠ ٤٤,٩ ٤٠,٤ ٤٠,٤ املدارس الثانوية النظامية   

 ٤٥,١ ٤٣,٧ ٤٧,١ ٤٦,٩ املدارس االبتدائية   

 ٤٣,٠ ٤٢,٠ ٤١,٧ ٤١,٩ الثقافة والفنون  

 ٣٨,٥ ٣٢,٢ ٣٥,٢ ٣٥,٢ الراديو والسينما والتلفزيون  

 ٢٧,٦ ٢٩,٨ ٣٣,٩ ٣٣,٢ البحث العلمي واخلدمات التكنولوجية العامة 

 ٣٧,٤ ٣٥,٥ ٣٥,٠ ٣٥,٠ البحث العلمي  

 ٣٨,٤ ٣٥,٦ ٣٥,٠ ٣٤,٩ أحباث العلوم الطبيعية  

 ٤٨,٠ ٣٥,٣ ٣٦,٤ ٣٦,٤ أحباث العلوم االجتماعية  

 ٣٠,٨ ٣٥,٢ ٣٤,٩ ٣٤,٩ أحباث العلوم األخرى  

 ٢٧,٤ ٢٩,٦ ٣٣,٠ ٣١,٩ حباث التكنولوجية العامةاأل  

 ٢٧,٧ ٤٠,٦ ٣٤,٦ ٣٤,٦ األرصاد اجلوية   
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 CEDAW/C/CHN/5-6

 اجملموع البند
وحدات مملوكة 

 للدولة
وحـــدات حضـــرية   

  للتعاونياتمملوكة
 وحدات مملوكـة  

  أخرىجلهات
 ٢٠,٠  ٢٦,٧ ٢٦,٧ علم الزالزل   

 ٢٣,٠ ٣٩,٨ ٢٩,٣ ٢٩,٣ املسح ورسم اخلرائط   

 ١٧,٦ ٢٩,٣ ٣١,٨ ٣١,٣ اإلشراف التكنولوجي   

 ١٤,٣  ٢٠,٠ ٢٠,٠ بيئة احمليطات   

 ٢٩,٤ ٤٣,٤ ٣٩,٧ ٣٩,٠ احلماية البيئية   

ــال عـــن خـــدمات تبـــادل           ــق ونشـــر التكنولوجيـــا، فضـ تطبيـ
 ٢٨,٤ ٣٤,٤ ٣٥,٩ ٣٤,٦ التكنولوجيا/العلوم

 ٢٩,١ ٣٢,٤ ٣٢,٦ ٣٢,٤ التصميم اهلندسي   

 ٢٧,٥ ٢٥,٢ ٣٢,٨ ٢٩,٣ اخلدمات التكنولوجية األخرى   

  ٤٢,٧ ٢٤,٣ ٢٤,٤ الوكاالت احلكومية والوكاالت احلزبية واملنظمات االجتماعية 

  ٣٢,٨ ٢٤,٢ ٢٤,٢ الوكاالت احلكومية  

  ٧٥,٠ ٢١,٦ ٢١,٦ الوكاالت احلزبية  

 ٣٦,٧ ٤٢,٩ ٣٦,٢ ٣٧,٣ الوكاالت األخرى 

 ٣٦,٨ ٤١,٧ ٣١,٩ ٣٤,٤ منظمات إدارة الشركات 
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CEDAW/C/CHN/5-6  

 ١٦ -اجلدول ألف 
 )١٩٩٠/٢٠٠٠(الصحة اإلجنابية للنساء يف سن اإلجناب 

 

 

للمتزوجات يفالنسبة املئوية 
سن اإلجناب ممن يستخدمن 

 وسائل منع احلمل
معدل الفحص السابق 

 للوالدة

معدل والدة األطفال خارج 
املستشفيات عن طريق القبالة

 اجلديدة
معدل والدة األطفال يف 

 املستشفيات
 ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ املنطقة
)٩٥(٩٠ على املستوى الوطين

,٩٧(٤٨٣(
,٩٢(٨٦٩(

,٩٤,٠٩٥,٧٨٥٠,٦٧٢,٩*٧٨٩,٤
)٩٢(٨٩,٩٨٨,١٩١ بيجني

,١٩٧,٦٩٩,٧١٠٠,٠٨٣,٧٩٩,٦
٩٢,٣٩١,١٩٠,٢٩٦,٨١٠٠,٠١٠٠,٠٦٣,١٩٩,٠ تياجنني
٩٠,٣٩١,٥٩١,٢٩٩,٨٥٣,٣٨٥,٤ هييب

٩٠,٠٨٩,٥٢١,٧٨٩,١٥٢,٨٩٦,٣٤٣,١٥٨,٩ شنسي
)٩٣(٩٠,٦٩٣,٠٤٨ منغوليا الداخلية

,٩٣(٥٩٢,٥٨٤(
,٩٩٣,٨٢٦,٧٧٠,١

٩٠,٢٩١,٣٩٣,٥٩٧,١٩٩,٥٩٩,٤٥٣,٩٧٩,٣ لياونينغ
٩١,٤٩١,١٨٦,٨٩٠,٨٩٤٠٧٩٨,٤٥٢,١٨١,٧ جيلني

٩٠,٩٩٢,٨٣٦,٢٩٨,٧٩٦,٨٩٨,٥٤٣,٢٧١,٥ هلونغيانغ
٩١,٦٩١,١٩٧,٦٩٩,٩١٠٠,٠١٠٠,٠٩٩,٨١٠٠,٠ شنغهاي
٩٠,٣٩١,٩٦٣,١٩٤,٦٩١,٢٨١,٣٩٨,٩ جيانغسو
٩٢,٤٩١,١٨٩,٨٩٦,٤٩٥,٧٨٦,٧٩٨,٧ جيجيانغ
٨٨,٠٩١,٩٥٩,٠٨٥,٦٩٦,١٥٦,٠٧٣,٩ أهنوي
٥٩,٥٨٩,٥٩٣,٠٩٦,٦٩٧,٠٩٩,٥٤٨,٣٨٩,٧ فوجيان

٨٩,٤٩٠,٢٨٨,٥٩٢,٧٩٧,٥٣٤,٦٧٤,٤ جيانغشي
٩١,١٩٠,٨٧٠,٠٩٦,٥٩٩,٦٩٩,٦٦٨,٧٩٦,٨ شاندونغ
٨٨,٨٩٠,٥٦٩,٣٨٣,٧٩٣,١٩٧,٤٦٨,٨٧٧,٧ هينان
٨٦,٧٨٩,٤٨٩,٢٩١,٤٩٦,٠٩٢,٢٣٨,٤٧٥,٧ هويب
٨٩,١٩٠,٦٤١,٧٩١,٣٣١,٣٩٥,٠٣٢,٤٧٠,١ هونان

٨٧,٧٨٨,٥٤٨,٣٩٣,٣٩٨,٠٥٢,٥٨٠,٥ غواندونغ
٨٤,٩٨٩,٥٧٠,٧٩٠,٤٩٤,٠٩٢,٦٢٣,٨٥٩,٦ غوانشي
٨٥,١٨٦,٠٨٤,٤٨٣,٣٦٦,٧٧٨,٩٨٣,١ هاينان

٩١,٥٩٢,٣٥٧,٢٩٢,٢٨٩,٥٤١,٣٦٧,٢ تشونغكينغ
٨٥,٦٩٢,٤٣٠,٠٨٦,٨٢٦,٥٨٧,٣٣٦,٠٦٣,٩ سيتشوان
٨٦,٠٨٥,٠٨٧,١٨٠,٥٧٥,٧٨٨,٤١٩,٠٢٥,٨ غوجيو
٨٠,٠٨٢,٠١٢,٧٨٥,٠٢٩,٦٨٤,٢٢٣,٣٤٨,٩ يونان
٢٠,٥٧١,٧١٩,٥٦٢,٣١٠,٦٦٢,٧٣,٧٢٠,١ التبت

٨٩,٧٩٠,٦٨٩,٠٨٨,٨٩٢,٠٤٧,٧٧٤,٠ شانسي
٨٦,٣٨٨,١٨٢,١٨٢,٥٥٥,٣ غانسو
٨١,٠٨٣,٩٣٨,٠٧١,٠٦٨,٤٨١,٠٢١,٣٣٨,٠ كنغاي
٨١,٥٩٠,٢٤٨,٦٨٩,٨٥٥,٣٩٥,٧٣١,٥٥٩,٩ نينشيا

٦٤,٩٨٢,٧٥٢,٠٧٩,٠٦٧,٣٤٤,٤٥٦,٦ كسنغيانغ
 

 . املستشفيات يشمل والدات األطفال يف١٩٩٠رقم  * 
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 CEDAW/C/CHN/5-6

 ١٧ -اجلدول ألف 
 )٢٠٠٠-١٩٩٠ (األطفال والوفيات النفاسية الرضع وت وفياتمعدال

 
 

 معدل وفيات الرضع
 )النسبة املئوية(

معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة 
 )النسبة املئوية(

 معدل الوفيات النفاسية
 )١٠٠ ٠٠٠لكل (

 ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ املنطقة

٥٣,٠ ٥٠,٢٣٢,٢٦١,٠٣٩,٧٨٨,٩ على املستوى الوطين
٩,٧ ١١,٧٥,٤١٣,٧٦,٨٢٥,٠ بيجني
١٨,٦ ١٥,٣٩,٤١٨,٣١٠,٦٢٣,٤ تياجنني
٥٤,٢ ٣٦,٦٢٢,٦٤٠,١٢٤,١٦٨,٦ هييب

٥٣,٠ ٣٩,١١٩,٩٤٥,٤٢٣,٣١٣١,٢ شنسي
٦٢,٦ ٥٧,٢٣٢,٣٦٣,٨٣٥,٦١٤٧,٧ منغوليا الداخلية

٢٧,٨ ٢٩,٨١٥,٩٣٠,٢١٨,٢٦٤,٨ غلياونين
٣٤,٧ ٣٠,٧١٤,٥٣٨,٩١٥,٨٥٨,٠ جيلني

٢٤,٥ ٤٥,٠٢٩,٢٥٣,٩٣٦,٢٥٩,٩ هلونغيانغ
٩,٦ ١١,٠٥,١١٥,٣٦,٩١٥,٣ شنغهاي
٢٨,٥ ٣١,٢١١,٢٣٨,٥١٤,٦٥٠,٢ جيانغسو
١٩,٦ ٢٥,٠١٥,٦٢٦,٧١٧,٤٤٢,٠ جيجيانغ
٤٨,٤ ٤٧,٨٢٩,٠٦٧,٦٣٤,٧١٠٠,٠ أهنوي
٣٠,٧ ٣٦,١٢٠,١٤٥,٧٢٤,٥٦٠,٠ فوجيان

٥٠,٠ ٥٥,٠٣٤,٨٧٤,٠٤٣,٣١٠٨,٠ جيانغشي
٢٥,٤ ٣٧,٠١٨,٣٤٢,٧٢٠,٥٦٠,٨ شاندونغ
٥٤,٢ ٤٦,٥٣٠,٥٥٦,٢٣٤,٤١٠٠,٢ هينان
٤٧,٥ ٣٩,١٢١,٩٥٠,٥٢٦,٨١٣٠,٠ هويب
٥٤,٨ ٥١,٥٢٣,٧٦٣,١٢٨,١٨٧,٤ هونان

٣١,٥ ٣٣,٦١٦,٨٤٢,٣٢١,٧٨٨,٣ غواندونغ
٦٠,٣ ٦١,٣٢٧,٣٧٧,٢٣٢,٢١٤٣,٧ غوانشي
٤٥,٩ ٤٢,٨٣٣,٤٥١,١٤٢,٢٦٦,٩ هاينان

٨٦,١ ٤٨,٩٢٨,٨٦٢,٦٤١,٣١٥٧,٣ تشونغكينغ
٨٨,٢ ٦٨,٤٤٣,٠٨٩,٣٥٧,٩١٦٠,١ سيتشوان
١٤١,٧ ٦٥,١٣٨,٨٩٨,٤٤٨,٨٢٦٩,٧ غوجيو
٩٥,٥ ٥٣,١٣٣,١٨٧,٣٤٢,١١٩١,٠ يونان

٤٦٦,٣ ٩١,٨٣٥,٣١٢٦,٧٥٧,٢٧١٥,٨ لتبتا
٦٦,٣ ٤٥,٠٣٢,٤٥٥,١٣٥,٦١٣٠,٨ شانسي
١٠٨,٨ ٥٥,٣٢٨,٩٦٨,٤٣٦,٠٣١٥,٩ غانسو
١٤٢,٠ ٦٠,٧٤١,٠٨٨,٦٥١,٩٢٤٣,٠ كنغاي
٨٥,٨ ٤٩,٢٢٧,٤٥٧,٦٣٢,٩١٢٣,٠ نينشيا

١٦١,٤ ٦٩,٠٥٥,٥٩٦,٠٦٥,٤٢٧٠,٠ كسنغيانغ
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CEDAW/C/CHN/5-6  

 ١٨ -اجلدول ألف 
 )٢٠٠٠-١٩٩٥() ١٠٠ ٠٠٠لكل ( الوفيات النفاسية حسب املنطقة لمعد

 
 ٢٠٠٠املعدل يف عام  املنطقة ٢٠٠٠الترتيب يف عام  املنطقة ١٩٩٥املعدل يف عام 
 ٩,٦ شنغهاي ١ شنغهاي ١٦,٩

 ٩,٧ بيجني ٢ تياجنني ١٨,٦

 ١٨,٣ تياجنني ٣ بيجني ٢٢,٣

 ١٩,٦ جيجيانغ ٤ جيجيانغ ٢٣,٧

 ٢٤,٥ هلونغيانغ ٥ دونغشان ٣١,٥

 ٢٥,٤ شاندونغ ٦ جيانغسو ٣٦,٣

 ٢٧,٨ لياونينغ ٧ هلونغيانغ ٣٩,٤

 ٢٨,٣ جيانغسو ٨ فوجيان ٤٠,٨

 ٣٠,٧ فوجيان ٩ هاينان ٤٢,٤

 ٣١,٥ غواندونغ ١٠ جيلني ٤٤,٦

 ٣٤,٧ جيلني ١١ لياونينغ ٤٥,٦

 ٤٤,٣ هاينان ١٢ جيانغشي ٤٥,٨

 ٤٧,٥ هويب ١٣ غوانشي ٤٦,٤

 ٤٨,٤ أهنوي ١٤ غواندونغ ٥٣,١

 ٥٠,٠ جيانغشي ١٥ هينان ٥٥,٧

 ٥٣,٠ شنسي ١٦ هونان ٥٩,٣

 ٥٤,٢ هينان ١٧ هييب ٦١,٨

 ٥٤,٢ هييب ١٨ أهنوي ٦٤,٣

 ٥٤,٨ هونان ١٩ شانسي ٧٨,٨

 ٦٠,٣ غوانشي ٢٠ هويب ٨٢,١

 ٦٢,٦ منغوليا الداخلية ٢١ تشونغكينغ ٩٣,٣

 ٦٦,٣ شانسي ٢٢ شانسي ٩٨,٧

 ٨٥,٨ نينشيا ٢٣ شيانين ١٠٨,١

 ٨٦,١ تشونغكينغ ٢٤ منغوليا الداخلية ١١٨,٨

 ٨٨,٢ سيتشوان ٢٥ سيتشوان ١٢٠,٠

 ٩٥,٣ يونان ٢٦ غانسو ١٤١,٣

 ١٠٨,٨ غانسو ٢٧ غوجيو ١٥٨,٢

 ١٤٢,٠ كنغاي ٢٨ يونان ١٩١,٠

 ١٥٦,٤ غوجيو ٢٩ كنغاي ٢١٧,٧

 ١٦١,٤ كسنغيانغ ٣٠ كسنغيانغ ٢٦٠,٠

 ٤٦٦,٣ بتالت ٣١ التبت ٣٢٦,٤
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 CEDAW/C/CHN/5-6

 ١٩ -اجلدول ألف 
النسبة املئوية لسكان الريف ممن ميكنهم الوصول إىل مياه الصنبور، والترتيب اإلقليمي حسـب النسـبة املئويـة لسـكان          

 ٢٠٠٠الريف ممن لديهم إمكانية الوصول إىل املراحيض يف هناية عام 
 

 النسبة املئوية لسكان الريف ممن لديهم
  راحيضإمكانية الوصول إىل امل

 النسبة املئوية لسكان الريف ممن ميكنهم
 الوصول إىل مياه الصنبور

النسبة املئوية املنطقة الترتيب املنطقة النسبة املئوية
 ٥٥,٢٢ املتوسط الوطين  املتوسط الوطين٤٤,٨٤

 ٩٩,٩ شنغهاي ١ شنغهاي٩٢,٦٧

 ٩٨,٢٣ بيجني ٢ بيحينغ٧٠,٤٢

 ٨٣,٦٤ تياجنني ٣ غواندونغ٦٥,٢٠

 ٨٣,٢٠ جيجيانغ ٤ جيجيانغ٦٣,٧٣

 ٧٤,٩٨ جيانغسو ٥ فوجيان٦٢,٠٣

 ٧٣,٤٣ هييب ٦ شاندونغ٥٩,١٩

 ٧٣,٣٨ شنسي ٧ هويب٥٦,٢٥

 ٧١,١٩ فوجيان ٨ كنغاي٥٥,٤٢

 ٧٠,٣٠ غواندونغ ٩ هينان٥٣,٦٢

 ٦٦,٩٩ كسنغيانغ ١٠ جيانغشي٥١,٥٠

 ٥٩,٣٠ تشونغكينغ ١١ جيلني٤٩,٧٠

 ٥٩,١٨ لياونينغ ١٢ هاينان٤٨,٦١

 ٥٧,١٦ شاندونغ ١٣ هونان٤٥,٨٠

 ٥٥,٢٢ كنغاي ١٤ هلونغيانغ٤٤,٦٢

 ٥٤,٢٩ يونان ١٥ غوانشي٤١,٤١

 ٥٤,٠٠ هويب ١٦ لياونينغ٤٠,٤٠

 ٤٩,٩٦ هلونغيانغ ١٧ أهنوي٤٠,١٤

 ٤٩,٨٩ هاينان ١٨ يونان٣٩,٥٢

 ٤٨,٩٤ هينان ١٩ شانسي٣٧,٠٤

 ٤٧,٥٥ غوانشي ٢٠ تشونغكينغ٣٥,٨٧

 ٤٥,٩٩ هونان ٢١ غانسو٣٥,٥٠

 ٤٣,٥٧ غوجيو ٢٢ هييب٣٤,٤٢

 ٣٩,٢١ سيتشوان ٢٣ شنسي٣٢,٥٥

 ٣٨,٢٢ جيانغشي ٢٤ كسنغيانغ٣٠,٦٤

 ٣٦,٨٣ أهنوي ٢٥ منغوليا الداخلية٢٩,٨٠

 ٣٥,٢٩ شانسي ٢٦ جيانغسو٢٩,٤٩

 ٣٥,٢٦ جيلني ٢٧ تياجنني٢٧,٢٣

 ٣٢,٦٩ غانسو ٢٨ سيتشوان٢٦,٨٤

 ٣٠,٨١ منغوليا الداخلية ٢٩ ينشيان٢١,٧٧

 ٢٩,٦٤ نينشيا ٣٠ غوجيو١٠,٤٣
 
 .ال تتوافر بيانات عن التبت :ملحوظة 


