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مقدمة 
 

يغطي هذا التقرير الفترة ١٩٩٧-٢٠٠٢. ويعرض التقرير معلومات مـع حتليـل حلالـة  - ١
تنفيذ مواد خمتلفة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. ويتألف مـن 

ثالثة أجزاء رئيسية. 
 

يعـرض اجلـزء األول معلومـات عـن احلالـة االجتماعيـة واالقتصاديـة الراهنـة للمـــرأة يف  - ٢
بنغالديش مع معلومات أساسية عن احلالة االقتصاديـة واالجتماعيـة والسياسـية العامـة 

السائدة يف البلد. 
 

ويعرض اجلزء الثاين معلومات حمـددة تتصـل بـاملواد مـن ٢ إىل ١٦ مـن االتفاقيـة، مـع  - ٣
التركيز على السياسات والربامج والتدابري القانونية املتخذة يف اآلونـة األخـرية. ويوفـر 
هذا الباب معلومات مع حتليل للتدابري املتخذة للعمـل علـى القضـاء علـى التميـيز ضـد 
املـرأة فضـالً عـن إزالـة العقبـات الباقيـة لكفالـة املسـاواة بـــني الرجــل واملــرأة يف مجيــع 

ميادين احلياة. 
 

ويعرض اجلزء الثالث معلومات عن التدابـري املتخـذة لتنفيـذ جمـاالت االهتمـام احلامسـة  - ٤
االثنيت عشرة ملنهاج عمل بيجـني مـع إبـراز اخلطـوات املتخـذة يف عمليـة بيجـني + ٥ 

وما بعدها. 
 

ويتضمن اجلزء الرابع املالحظات اخلتامية والتعليقات اليت أبدا اللجنة املعنية بالقضـاء  - ٥
على التمييز ضد املرأة حىت ١٢ آب/أغسطس ١٩٩٧. 
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اجلزء األول 
 

معلومات أساسية إطارية  - ١
 

حملة إمجالية عن البلد  ١-١
 

املساحة واجلغرافيا والسكان 
تقـع مجهوريـة بنغالديـش يف املنطقـة املداريـة الشـمالية بـني خطـــي العــرض ٢٣ و ٢٧ 
ـــة شــرقاً، وتبلــغ مســاحتها حــوايل ٥٧٠ ١٤٧  درجـة مشـاالً وخطـي الطـول ٨٨ و ٩٢ درج

كيلومتر مربع. 
ويبلـغ عـدد سـكان بنغالديـش ١٤, ١٢٣ مليـون نسـمة (٢٠٠١)، وهـي بذلـك مــن 
ـــتر  أكـثر بلـدان العـامل كثافـة بالسـكان حيـث تبلـغ الكثافـة السـكانية ٨٣٤ نسـمة لكـل كيلوم
مربع. وقد اخنفض معدل وفيات الرضع (لكل ألف مولود حي) مـن ٩٢ مـن عـام ١٩٩١ إىل 
٦٢ يف عــام ٢٠٠٠. ووفقــاً للدراســة االســتقصائية إلنفــاق األســر املعيشــــية لعـــام ٢٠٠٠، 
اخنفضت نسبة السكان مـن سـن أقـل مـن ٥ سـنوات مـن حـوايل ١٦ يف املائـة (١٥, ١٦  يف 
ـــام  املائـة مـن الذكـور و ٧٨, ١٦ يف املائـة مـن اإلنـاث) كمـا أفـادت نتـائج تعـداد السـكان لع
ــــة مـــن  ١٩٩١، إىل ٥٨, ١١ يف املائــة (٩٢, ١١ يف املائــة مــن الذكــور و ٧٧, ١١ يف املائ

اإلناث). 
واخنفضت النسبة املئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سـنة مـن ١٥, ٤٥  يف 
املائــة إىل ٦٣, ٣٩ يف املائــة خــالل الفــترة نفســها. وزادت نســبة الســكان الذيــــن تتجـــاوز 
أعمارهم ٦٥ سنة من ٢٣, ٣ يف املائة (٦٢, ٣ يف املائــة مـن الذكـور و ٨١, ٢ يف املائـة مـن 
اإلنـاث) إىل ٠٧, ٤ يف املائـة. ونتيجـة لذلـك، اخنفضـت كذلـك نسـبة اإلعالـة يف البلـد، الـــيت 
تقاس كنسبة السكان دون سن ١٥ سنة إىل السـكان مـن سـن ١٥-٦٥   سـنة، مـن ٧, ٩٣ 
يف املائة إىل ٦, ٧٧ يف املائة، مما خيفف الضغـط علـى الرعايـة الصحيـة لـألم والطفـل وكذلـك 

على الرعاية السابقة لسن املدرسة. 
وزاد العمر املتوقع عند  الوالدة من ٥٦ سنة يف الفـترة ١٩٩٠-١٩٩٥ إىل ٥٨ سـنة 
خالل الفترة ١٩٩٥-٢٠٠٠، وذلك بالنسـبة للذكـور واإلنـاث علـى السـواء. وتشـكل املـرأة 
حوايل ٥, ٤٩ يف املائة من جمموع السكان. ووفقـاً لنتـائج تعـداد السـكان لعـام ٢٠٠١، تبلـغ 
النسبة بني اجلنسني (عدد الذكور لكل ١٠٠ امرأة) ٨, ١٠٣ مقابل ١٠٦ يف تعـداد السـكان 
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لعـام ١٩٩١. وتوضـح البيانـات املذكـورة آنفـاً أن هنـاك حتسـناً طفيفـاً يف مؤشـرات اجلنســـني 
لسكان بنغالديش خالل التسعينات. 

ويبلغ املعدل السنوي لنمو القوة العاملة ٥, ٢ يف املائـة. وبينمـا زاد معـدل املشـاركة يف القـوة 
ـــــترة  العاملـــــــة مـــن ٥٢ يف املائـــــــة يف الفـــترة ١٩٩٥-١٩٩٦ إىل ٩, ٥٤ يف املائـــــة يف الف
١٩٩٩-٢٠٠٠، فقـد زادت القـوة العاملـة النسـائية مبعـدل أسـرع، فـارتفعت مـــن ٨, ١٥ يف 

املائة إىل ٩, ٢٣ يف املائة خالل نفس الفترة. 
 

التقدم االقتصادي 
بلغـت مسامهــــــة قطـاعي الزراعــــة والصناعـــة التحويليـة مـن النـاتج الوطـين اإلمجـــايل 
٣٣, ٢٥ يف املائـة و ٨٤, ١٥ يف املائـة علـى التـوايل يف السـنة املاليـة ٢٠٠١. وتوجـد معظـــم 
وحـدات خدمـة الصناعـة التحويليـة اخلاصـة بالقطـاعني احلديـث واملنظـم يف املنـاطق احلضريـــة. 
وقـد حدثـت بعـض اإلصالحـات يف السـنوات األخـرية منـها ختفيـــف الرقابــة علــى االســتثمار 

وإلغاء تأميم املؤسسات العامة وخصخصتها. 
وساهم حترير التجارة والتعريفـات اجلمركيـة ويئـة جـو مالئـم لالسـتثمار اخلـاص يف 
حتقيق التحول االقتصادي، مما أّدى إىل منو بعض الصناعــات التحويليـة التصديريـة مثـل صناعـة 
املالبـس اجلـاهزة والروبيـان. واجلـزء األكـرب مـن القـوة العاملـــة يف قطــاع املالبــس والــيت يبلــغ 
عددهـا حـوايل ٢ مليـون، مـن النسـاء (٩٠ يف املائــة تقريبــاً). ويواجــه هــذا القطــاع، حاليــاً، 
عقبات شديدة نتيجة لتباطؤ االقتصاد يف أغلب البلـدان املتقدمـة النمـو والظـروف غـري املواتيـة 

الناجتة عن وقف العمل بنظام احلصص بعد عام ٢٠٠٤. 
ويف السنة املالية ١٩٩٩ بلغ نصيب الفرد مـن النـاتج القومـي اإلمجـايل ٣٧٠ 
ـــغ املعــدل الســنوي للتضخــم ٩, ٨ يف املائــة  دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة، كمـا بل
وإمجـايل الديـن اخلـارجي ٩٥٧ ١٦ مليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة. ونظـرًا الرتفـــاع 
حجم الواردات بشكل غري متوازن مع اخنفاض حجم الصادرات، تعاين بنغالديش مـن مـيزان 
مدفوعـات سـالب بشـكل مسـتمر لفـترة طويلـة، غـري إن زيـادة التحويـالت املاليـة املرسـلة مــن 
عمال بنغالديش املغتربني يف الشهور األخـرية سـامهت يف حتسـني مـيزان احلسـابات اجلاريـة يف 
البلد. وباقتران هذا مـع حشـد املـوارد احملليـة، متكنـت احلكومـة مـن متويـل مـا يزيـد عـن ثلـث 

ميزانية التنمية من مواردها اخلاصة خالل التسعينات من القرن املاضي. 
وتبني الدراسات أن انعدام امللكية يتزايد لكل عام، مما يؤدي إىل تفشي البطالـة. وقـد 
أصبحت اهلجرة من الريف، إىل احلضر، حبثاً عن العمـل، ظـاهرة عامـة ينجـم عنـها اختـالالت 
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اجتماعيـة واقتصاديـة، ال سـيما فيمـا يتصـل بسـرعة منـو املـدن دون مـا يقـابل ذلـك مـن تنميـــة 
اهلياكل األساسية. 

وتبـني اسـتقصاءات القـوة العاملـة والدراسـات املصغـــرة وجــود مــا يشــري إىل أن منــو 
القطاع الريفي غري الزراعي قد ازداد سرعة خــالل السـنوات القليلـة املاضيـة، حيـث اسـتوعب 

جزءًا من القوة العاملة املتزايدة املعدومة امللكية وساعد على تقليل الفقر.  
 

اهليكل السياسي العام 
اختذت حكومة بنغالديش شكالً برملانيـاً للحكـم يرأسـه رئيـس الـوزراء، وذلـك، منـذ 
ــر  عـام ١٩٩١. واملمثلـون املنتخبـون مسـؤولون عـن جمـالني رئيسـيني لتدخـل الدولـة مهـا: تقري
السياسات على الصعيد الوطين والتنمية على الصعيد احمللي. وتقريـر السياسـات والتشـريع مـن 
مهام الربملان بينما تضطلع هيئات حمليـة مسـتقلة بالتنميـة علـى الصعيـد احمللـي. وأدىن وحـدات 
احلكم احمللي هي بإرشاد االحتـاد الـذي يديـره ممثلـون حكوميـون. وينقسـم البلـد إداريـاً إىل ٦ 
أقاليم تتألف من ٦٤ مقاطعة. وتنقسم املقاطعات أيضاً إىل عدة اوبازيالت (مناطق) جمموعـها 
٤٦٧ اوبازيال. واملقاطعات هي الوحدات اإلدارية الرئيســية. ويتـوىل املسـؤوليات التنفيذيـة يف 

هذه الوحدات اإلدارية موظفون عموميون. 
 

وضع املرأة يف بنغالديش  ١-٢
 

– الثقايف  الوضع  االجتماعي 
بنغالديش هي أحد بلدان العامل السبعة اليت يزيد فيها عدد الرجـال عـن عـدد النسـاء. 
وقد يكون ذلك راجعاً إىل التمييز ضـد املـرأة منـذ فـترة طويلـة مـن حيـث التغذيـة ومـا حتصـل 
عليـه مـن الطعـام وأسـباب الراحـة األخـرى يف احليـاة. وتعمـــل القيــم واملمارســات التقليديــة، 
االجتماعيـة والثقافيـة، علـى عـدم حتسـني وضـع املـرأة. ومـا زالـت الفـرص حمـدودة أمـام املــرأة 

للحصول على التعليم والتدريب التقين واملهين والتوظف واملشاركة يف األنشطة. 
وقـد أثَّـرت التغيـريات االجتماعيـة-االقتصاديـة الـيت أدت إليـها معـدالت احلرمـان مــن 
ملكية األراضي والفقر اآلخذة يف االزدياد تأثريًا شديدًا على حياة املرأة. وإذا كان الفقر يؤثـر 
علـى األسـرة املعيشـية ككـل، فـإن املـرأة تتحمـل عبئـاً أكـرب وغـري متـوازن وهـــي حتــاول إدارة 
عمليات اإلنتاج واالستهالك يف األسرة املعيشية يف ظروف تتسم بنـدرة املـوارد بشـكل حـاد. 
وجنـد أنَّ حـوايل ٧٦ يف املائـة مـن النسـاء يندرجـن ضمـــن فئــة "الفقــراء" مــن حيــث الدخــل 
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واملوارد اليت حيظني ا. كما جيري التمييز ضـد املـرأة، بشـكل متكـرر، لـدى ختصيـص املـوارد 
داخل األسرة املعيشية، من حيث األغذية والتعليم والرعاية الصحية واملأوى وعبء العمل. 

ورغم أن املرأة تضطلع بدور رئيسي يف األسرة املعيشية، تظل مسامهتها خارج نطـاق 
األسرة ضعيفة. ورغم أن األسر املعيشـية الـيت يرأسـها رجـال هـي القـاعدة، تبـني اإلحصـاءات 
الوطنية أن حنو ٨ يف املائة من األسر املعيشية ترأسها نسـاء. كمـا تـتزايد نسـبة األسـر املعيشـية 
الـيت ترأسـها املـرأة قانونـاً وكـأمر واقـع، وال سـيما يف أفقـر قطاعـــات ســكان الريــف، وذلــك 
بسبب هجــرة الذكـور وهجـر األسـرة والطـالق وغـري ذلـك. وتوزيـع الدخـل أكـثر احنرافـاً يف 

األسر املعيشية اليت ترأسها املرأة. 
 

التعليم 
بلغ املعدل اإلمجـايل لإلملـام بـالقراءة والكتابـة بـني السـكان (مـن سـن ٧ سـنوات فمـا 
فـوق)، يف عـام ٢٠٠٠، ٩, ٤٤ يف املائـة. وبلـغ هـذا املعـدل ٥, ٤٩ بـني الذكـور مقـــابل ١, 
٤٠ يف املائة بني اإلناث. وال يزال عـدد األطفـال الذكـور امللتحقـني بـاملدارس أكـرب مـن عـدد 
اإلناث. كما أن من احملتمل أن ينفق الوالدان على كتب وتعليم الذكور أكثر مما ينفقانـه علـى 

كتب وتعليم اإلناث، حيث ينتظر منهم رعاية األبوين عند تقدمهم يف السن. 
وترد تفاصيل التدابري اليت اختذا احلكومة يف اجلزء الثالث 

 
الصحة 

ـــة الفقــر العامــة.  ال ختصـص للرعايـة الصحيـة يف بنغالديـش مـوارد كافيـة بسـبب حال
ـــى الرعايــة الصحيــة  وعلـى صعيـد األسـرة املعيشـية، يـؤدي الفقـر إىل إنفـاق مبـالغ حمـدودة عل
وبالتايل تفوق النساء الرجال من حيث احلرمـان مـن سـبل الوصـول إىل الرعايـة الصحيـة ومـن 
حيث تردي نوعية ما حيصلن عليه من تغذية. وما خيصص للرعايـة الصحيـة للمـرأة يف األسـرة 
املعيشـية أقـل كثـريًا ممـا خيصـص للرعايـة الصحيـــة للرجــل (٨, ١٨ تاكــاً للمــرأة و ٢٤ تاكــاً 
للرجل يف املناطق الريفية). وقد اختـذت احلكومـة بعـض التدابـري اهلامـة يف جمـال حتسـني صحـة 

املرأة من خمتلف الفئات العمرية. 
ويرد ذكر التدابري احملددة يف األجزاء ذات الصلة من اجلزئني الثاين والثالث 

 
العمالة 

يعترب وضع املرأة يف جمال العمالـة أدىن مـن وضـع الرجـل يف بنغالديـش. إذ يعمـل حنـو 
٤٣ يف املائة من النساء يف األنشطة الزراعية، مـع قيـام ٧٠ يف املائـة منـهن بأعمـال ُأسـرية غـري 
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مدفوعـة األجـر. وبيـن تعـداد السـكان لعـام ١٩٩١ أن ١١ يف املائـــة مــن النســاء هلــن نشــاط 
اقتصـادي. وأوضـح اسـتقصاءان للقـوى العاملـة أجريـاً يف عـــامي ١٩٨٥ و ١٩٩١ أن معــدل 
مشـاركة اإلنـاث يف القـوة العاملـة كـان ٩, ٩ يف املائـة و ١, ١٤ يف املائـة علـى التـوايل. وقــد 
أّدى استخدام تعريف موسع ألنشطة القوة العاملة. مشل عددًا من أنشـطة توفـري النفقـات الـيت 
ــــادة معــدل مشاركتهـــــــا حبيــث بلــغ ٩, ٥٥ يف املائــــــة يف الفــترة  تقـوم ـــا املـرأة، إىل زيـــ

 .١٩٩٩-٢٠٠٠
وعمل املرأة أشق من عمل الرجل ويستمر لساعات أطول. فيـوم عمـل املـرأة يـتراوح 
ـــال وإدارة األســرة املعيشــية، كمــا يتبــني يف  بـني ١٦ و ١٨ سـاعة، مبـا يف ذلـك رعايـة األطف
خمتلف الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية. وقد كـانت مشـاركة املـرأة يف القطـاع الرمسـي 

للعمل ضئيلة جدًا حىت وقت قريب. 
ويف القطـاع الصنـاعي، جنـد أن مشـاركة املـرأة ظـاهرة علـى نطـاق واســـع يف صناعــة 
التشـييد واإللكترونيـات واملالبـس وجتـهيز الروبيـان. وتعمـل املـرأة أيضـــاً يف الوحــدات احملليــة 
للمنسوجات واألحذية وأدوات التجميل وما شاها مـن وحـدات إنتـاج املـواد االسـتهالكية. 
وقطاع تصنيع املالبس هو أكرب القطاعات يف حصيلـة الصـادرات، هـو أيضـاً أكـرب القطاعـات 
توظيفاً للمرأة. وتعمل أكثر من ٢ مليون امـرأة يف حنـو ٣٥٠٠ وحـدة إلنتـاج املالبـس، وهـن  

يشكلن أكثر من ٩٠ يف املائة من جمموع قوة العمل يف هذا القطاع. 
 

املرأة يف اخلطط اإلمنائية  ١-٣
اخلطط اإلمنائية الوطنيـة تعتـرب املـرأة فئـة مسـتهدفة متمـيزة. وقـد تركـز االهتمـام علـى 
ـــت اســتراتيجيات اخلطــة اخلمســية الرابعــة  متكـني املـرأة يف اخلطـط اخلمسـية األخـرية. وتضمن
(١٩٩٠-١٩٩٥) إدمـاج التخطيـط القطـاعي يف التخطيـط اجلمـاعي وإدمـاج املـرأة يف املســار 
العام بغية احلد من التفاوت بـني اجلنسـني. وقـد وضعـت سياسـات إمنائيـة تتعلـق بـاملرأة ضمـن 
اإلطار االقتصادي الكلي مع االجتاه املتعدد القطاعات. وركـزت اخلطـة علـى االهتمـام بتنميـة 

الفقريات واحملرومات. 
ودف اخلطة اخلمسية اخلامسة إىل حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة. ويتمثل اجتاهـها 
الرئيسـي يف إدمـاج شـواغل املـرأة يف جمـال التنميـــة ومســائل اجلنســني يف التيــار العــام للتنميــة 
بوصفها داعمة لألهداف الكربى وهي ختفيف الفقر وتنمية املوارد البشرية وسـد الفجـوة بـني 
اجلنسني وإقامة العدالـة االجتماعيـة. وتعتـرب اسـتراتيجية التعميـم خطـوة هامـة يف سـبيل حتقيـق 
ـــة الفعالــة وإىل تعبئــة  املسـاواة بـني اجلنسـني يف جمـال التنميـة وإن كـان تنفيذهـا يفتقـر إىل اآللي

املوارد بصورة فعالة هلذا الغرض. 
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ـــرية، بسياســة اســتراتيجية لتخفيــف الفقــر يف  وقـد بـادرت احلكومـة، يف اآلونـة األخ
عملية التخطيط وختصيص املوارد، تستفيد منها املرأة، علــى املسـتوى الشـعيب، بدرجـة كبـرية. 
وقد خصصت احلكومة ٤٣ يف املائة مـن جممـوع نفقاـا اإلمنائيـة لسياسـة اسـتراتيجية ختفيـف 

الفقر يف السنة املالية احلالية. 
 

السياسات الوطنية وخطة العمل الوطنية:  ١-٤
اعتمــدت اخلطــة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة يف عــام ١٩٩٧. وهــــي حتـــدد بوضـــوح 
االلتزامات والسياسات اخلاصة باملرأة فيما يتصل حبقوق اإلنسان والتعليم والتدريـب والصحـة 
والتغذيـة والتمكـــني السياســي، واإلصــالح اإلداري والعنــف ضــد املــرأة وقمعــها. ووافقــت 
احلكومـة، يف عـام ١٩٩٨، علـى خطـة العمـل الوطنيـة الـيت متـت صياغتـها علـى ضـوء منـــهاج 
عمل بيجني. وإىل جانب وزارة شؤون املرأة والطفـل، أدرجـت ١٥ وزارة قطاعيـة أخـرى يف 
خطـة العمـل الوطنيـة مــن أجــل تنفيــذ الــربامج اإلمنائيــة للمــرأة يف مجيــع قطاعــات احلكومــة 
وحضرت بنغالديش دورة اجلمعية العامة االستثنائية بشأن بيجني + ٥، املعقودة يف نيويـورك، 
يف الفــترة ٥-٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ وســامهت يف عمليــة اســتعراض تقــدم خطــة العمـــل 

الوطنية. 
 

اإلطار القانوين العام  ١-٥
الربملان ووزارة القانون والعدل والشـؤون الربملانيـة مهـا املسـؤوالن عـن سـن األحكـام 
القانونية وتدعيم حقوق اإلنسان. والسلطة القضائية مسؤولة عـن تفسـري القوانـني واألحكـام، 
أما وكاالت إنفاذ القانون مثل الشرطة فمسؤولة عن إنفـاذ األحكـام. وبإمكـان األفـراد الذيـن 
انتـهكت حقوقـهم أن يطلبـوا اإلنصـاف مـــن الســلطة القضائيــة يف إطــار القوانــني املوجــودة. 
وتسـتجيب احملـاكم اخلاصـة بأنواعـها، مـن قبيـل حمـــاكم العمــل، واحملــاكم اإلداريــة والوحــدة 

املركزية ملنع اضطهاد املرأة والطفل، للطعون اخلاصة اليت تقع يف نطاق اختصاصها. 
وقـد مت يف املـاضي صياغـة أو تعديـل خمتلـف القوانـني لكفالـة حتقيـــق املســاواة ومحايــة 
حقوق املرأة. وتشـمل هـذه القوانـني مـا يلـي: (أ) قـانون األسـرة املسـلمة لعـام ١٩٦١؛ (ب) 
وقـانون حظـر البائنـة لعـام ١٩٨٠ وتعديلـه لعــام ١٩٨٦؛ (ج) وقــانون حمــاكم األســرة لعــام 
١٩٨٥؛ (د) وقانون تقييد زواج القصر لعام ١٩٢٩؛ (هـ) وقانون تسـجيل الـزواج والطـالق 

للمسلمني لعام ١٩٧٤. 
وترد معلومات تفصيلية يف اجلزء الثاين. 
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اآلليات الوطنية  ١-٦
تشمل اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة وزارة شؤون املرأة والطفــل ووكاالـا املنفـذة، 
والس الوطين للنهوض باملرأة؛ وجلنـة تنفيـذ وتقييـم تنميـة املـرأة؛ وجلنـة تنسـيق دور املـرأة يف 

التنمية على صعيد األوبازيالت واملقاطعات. 
وترد معلومات تفصيلية عن هذه املؤسسات يف اجلزء الثاين. 

 
العقبات اليت ال تزال تعترض سبيل املرأة  ١-٧

اسـتعرضت جلنـة مشـتركة بـني الـوزارات لتنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـــى مجيــع أشــكال 
التمييز ضد املرأة برئاسة وزارة شؤون املرأة والطفل التحفظات املقدمة بشأن أحكام االتفاقيـة 
وأوصت بسحب التحفظات املقدمة علـى املـادتني ١٣(أ) و ١٦-١(و) يف عـام ١٩٩٧. غـري 

أن التحفظات املقدمة بشأن املادتني ٢ و ١٦-١(ج) ما زالت قائمة. 
وال تـزال هنـاك مشـاكل تعـوق تنفيـذ األحكـام القانونيـة القائمـة نظـرًا جلـــهل النســاء 
والرجال حبقوقهم القانونية. كما أن مضمون القوانني، فضالً عن تطبيقها، حيـايب الرجـل علـى 

حساب املرأة. 
 

اجلزء الثاين 
 

التقرير املرحلي عن تنفيذ املواد من ٢ إىل ١٦ من االتفاقية:  ٢-١
 

املادة ٢: االلتزامات بالقضاء على التمييز:  ٢-٢
تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتــهج، بكـل 
الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة، وحتقيقـاً لذلـك 

تتعهد بالقيام مبا يلي: 
 

إدمـاج مبـدأ املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة يف دســـاتريها الوطنيــة أو تشــريعاا  (أ)
املناسـبة األخـرى، إذا مل يكـن هـذا املبـدأ قـد أدمـج فيـها حـىت اآلن، وكفالـــة 

التحقيق العملي هلذا املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل املناسبة؛ 
اختاذ املناسب من التدابري التشريعية وغـري التشـريعية، مبـا يف ذلـك مـا يناسـب  (ب)

من جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛ 
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فـرض محايـة قانونيـة حلقـوق املـرأة علـى قـدم املسـاواة مـــع الرجــل، وضمــان  (ج)
ـــن طريــق احملــاكم ذات االختصــاص واملؤسســات  احلمايـة الفعالـة للمـرأة، ع

العامة األخرى يف البلد، من أي عمل متييزي؛ 
االمتناع عن مباشرة أي عمـل متيـيزي أو ممارسـة متييزيـة ضـد املـرأة، وكفالـة  (د)

تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛ 
اختـاذ مجيـع التدابـري املناسـبة للقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة مـــن جــانب أي  (هـ)

شخص أو منظمة أو مؤسسة؛ 
اختـاذ مجيـع التدابـري املناسـبة؛ مبـا يف ذلـك التشـــريعي منــها، لتغيــري أو إبطــال  (و)
القائم من القوانني واألنظمة واألعـراف واملمارسـات الـيت تشـكل متيـيزًا ضـد 

املرأة؛ 
إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزًا ضد املرأة.  (ز)

 
مبادرات احلكومة: 

تقوم حكومة بنغالديش بتقييم ما إذا كان التحفظ الذي قدمته بشأن املــادة، يتعـارض 
مع قوانني األحـوال الشـخصية الدينيـة. وتطبـق بنغالديـش قوانـني اإلجـراءات املدنيـة واجلنائيـة 
الصادرة خالل احلكم الربيطاين، بصورة عامة. ففي حالـة الـزواج والطـالق واحلضانـة والنفقـة 
واإلرث تتبع تفسريات قانون األحـوال الشـخصية. وخيضـع أتبـاع الديانـات املختلفـة ألحكـام 
قانونيـة خمتلفـة بعـض الشـيء ممـا يـترتب عليـه نشـأة حـاالت متيـــيز يف جمــال الــزواج والطــالق 
ـــاصر، أنشــأت  واحلضانـة والوصايـة. ومـن أجـل التخفيـف مـن املشـكلة النامجـة عـن تغـاير العن
احلكومة، يف عام ١٩٩٦، جلنة رفيعة املستوى، مشتركة بني الـوزارات وتابعـة لـوزارة شـؤون 
ـــإجراء تغيــريات. وبعــد نظــر احلكومــة يف  املـرأة والطفـل السـتعراض احلالـة العامـة وأوصـت ب
توصيات هذه اللجنة، قامت بـالفعل بسـحب حتفظـها علـى إحـدى املـواد واملـواد الفرعيـة مـن 
ـــاً يف ســحب حتفظــها علــى املــادة ١٦-١(ج)  االتفاقيـة وتقـوم احلكومـة، حاليـاً، بـالنظر جدي

واملادة ٢ أو املوافقة عليها. 
 

الفائدة الكربى للتنفيذ 
يكفـل الدسـتور املسـاواة يف احلقـوق بـني الرجـال والنســـاء يف مجيــع جمــاالت احليــاة. 

وتتخذ احلكومة تدابري لضمان احلقوق الدستورية، بصورة تدرجيية. 
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املنظمات غري احلكومية ومبادرات اتمع املدين 
بادرت املنظمات غري احلكوميـة جبـهود وحمـاوالت التأثـري والدعـوة إلزالـة التحفظـات 
املقدمة بشأن املادتني ٢ و ١٦-١(ج). وتواصـل اإلعـراب عـن آرائـها املؤيـدة لقـانون موحـد 
لألسرة من أجل مجيع املواطنـني يف البلـد، حيـث أن هـذا هـو السـبيل الوحيـد لكفالـة احلقـوق 

املتساوية جلميع املواطنني. 
ـــة بــالفعل  وفيمـا يتصـل بسـحب التحفـظ املقـدم بشـأن املـادة ٢، تـم احلكومـة احلالي
بـالتوصل إىل قـرار. ويف هـذا الصـدد، طلبـت وزارة شـؤون املـرأة والطفـل مـــن وزارة القــانون 
والعدل والشؤون الربملانيـة النظـر يف سـبل ووسـائل لسـحب التحفـظ املقـدم بشـأن املـادة "٢" 

لتفادي التعقيدات القانونية مستقبالً. 
 

املادة ٣: تطوير املرأة والنهوض باملرأة  ٢-٣
تتخـذ الـدول األطـراف، يف مجيـع امليـادين، وال سـيما امليـادين السياسـية واالجتماعيـــة 
واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لكفالــة تقـدم املـرأة وتطورهـا 
ـــى  الكـاملني، وذلـك لتضمـن هلـا ممارسـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية والتمتـع ـا عل

أساس املساواة مع الرجل. 
وفقاً للدستور، حتظى املرأة بنفس الوضع واحلقوق  املتاحة للرجل مـن حيـث التعليـم، 
والصحة، والعملية السياسية، والعمل، وعمليات التنمية والرعاية االجتماعية. غـري أن املـرأة ال 
حتظى، يف الواقع، باحلقوق واحلرية األساسية بالقدر املتاح للرجل. ويرجع عدم مساواة وضـع 
املرأة يف اتمع ويف احليـاة العامـة، إىل حـد كبـري، إىل عـدم املسـاواة يف الوضـع داخـل األسـرة 
املعيشـية. ويعتـرب تـدين وضـع املـرأة مـن اجلوانـب االجتماعيـة واالقتصاديـــة والتعليــم وكذلــك 

القدرة على التحرك من العقبات العملية اليت تعترض إقرار حقوقها األساسية. 
بيد أن هناك عدة تدابري تتخذ لتغيري املواقف واملمارسات التقليديـة يف اتمـع واحليـاة 

املدنية مما أدى إىل نتائج ملحوظة. ويرد فيما يلي وصف ألهم هذه التدابري: 
من أجل املبادرة بتمكـني املـرأة سياسـياً، أصـدرت احلكومـة قـانون انتخـاب احلكومـة 
احملليـة لعـام ١٩٩٧ لضمـان مشـاركة املـرأة السياسـية علـى املسـتوى الشـعيب. ونتيجـة لذلـــك، 
جــرى انتخــاب ٢٢٨ ١٤ امــرأة، بصــورة مباشــرة، كأعضــــاء يف جمـــالس االحتـــاد. وتقـــوم 
الناشطات من النساء واملنظمـات النسـائية مبمارسـة الضغـط علـى احلكومـة مـن أجـل انتخـاب 

املرأة يف الربملان الوطين، بصورة مباشرة. 
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وقد اعتمد الس الوطين مـن أجـل تطويـر املـرأة سياسـة وطنيـة بشـأن تقـدم املـرأة يف 
عام ١٩٩٧، من أجل توجيه وتشـجيع األنشـطة اإلمنائيـة الشـاملة للمـرأة واملبـادرة ـا. وفيمـا 

يلي األهداف األساسية هلذه السياسة: 
إقرار املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع ااالت؛  -١

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات؛  -٢
إقرار حقوق اإلنسان للمرأة؛  -٣

العمل على تطور املرأة باعتبارها موردًا بشرياً؛  -٤
االعتراف بإسهام املرأة يف االني االقتصادي واالجتماعي؛  -٥

القضاء على الفقر بني النساء؛  -٦
إقــرار املســاواة بــــني الرجـــل واملـــرأة يف اإلدارة، والسياســـة، والتعليـــم، واأللعـــاب،  -٧

والرياضات، وسائر ااالت االجتماعية-االقتصادية؛ 
القضاء على مجيع أشكال االضطهاد ضد النساء والفتيات؛  -٨

كفالة متكني النساء يف ميادين السياسة، واإلدارة واالقتصاد؛  -٩
تطوير تكنولوجيا مالئمة من أجل املرأة؛  -١٠

كفالة الصحة والتغذية للمرأة؛  -١١
توفري اإلسكان واملأوى للمرأة؛  -١٢

خلق صور إجيابية عن املرأة يف وسائط اإلعالم؛  -١٣
اختاذ تدابري خاصة لصاحل املرأة يف حاالت احلرمان اخلاصة.  -١٤

ويوفر الس الوطين للنهوض باملرأة وجلنـة التنسـيق والتقييـم املشـتركة بـني الـوزارات 
اآلليــة املؤسســية الــيت تتيــح فــرص املســامهة يف رصــد تنفيــذ خمتلـــف السياســـات والقوانـــني 

للشخصيات الشهرية وقيادات احلركة النسائية وممثلو املنظمات النسائية املختلفة. 
 

العقبات الرئيسية أمام التنفيذ 
تعترب قوانني األحـوال الشـخصية الـيت حتكـم حيـاة األسـرة مـن العقبـات الرئيسـية الـيت 
تواجهها املرأة يف ممارسة حقوق اإلنسـان اخلاصـة ـا فيمـا يتصـل بـالزواج والطـالق وحضانـة 
األطفـال والنفقـة ووراثـة املمتلكـات. وأصبـح التصـــدي لــتزايد حــاالت العنــف واالغتصــاب 



02-7618815

CEDAW/C/BGD/5

واالضطهاد اليت تعاين منها املرأة؛ ال سيما عن طريق إلقاء املـواد احلمضيـة علـى النسـاء مسـألة 
متثل حتدياً جيب أن يتصدى له اتمع. 

وبــالرغم مــن وجــود بعــض املبــادرات املشــكورة، ال يــزال تنفيــذ القوانــني املتعلقــة 
باضطهاد املرأة ضعيفاً. 

 
مبادرات املنظمات غري احلكومية 

تعمل املنظمات غري احلكومية يف بنغالديش بنشاط يف جمال التوعيـة جبوانـب اضطـهاد 
املـرأة. فـهي تعقـد اجتماعـات محاسـية وتنظـــم احللقــات الدراســية واحلــوار وحلقــات العمــل 
واالجتماعات على خمتلف املستويات. وتقوم أيضاً بالدعاية النشطة للمسائل ذات الصلة، مـن 
خالل وسائط اإلعالم. وتستخدم وسائط اإلعالم اجلماهـريي مثـل اإلذاعـة املسـموعة واملرئيـة 
بواسطة التمثيليات والربامج الوثائقية ووسائل أخرى للتوعيـة. وأقـامت شـبكات وعـدة حمـافل 
تعىن حبقوق اإلنسان للمرأة. وتقوم أيضاً بتوفري املساعدات القانونية للنساء الفقريات من أجـل 
مكافحـة انتـهاك حقـــوق اإلنســان. ومــن أهــم مســامهات املنظمــات غــري احلكوميــة تكويــن 

مجاعات الضغط/الدعوة من أجل حقوق اإلنسان واختاذ تدابري جادة ملواجهة املعتدين. 
 

املادة ٤: تدابري خاصة مؤقتة إلقرار املساواة بني الرجل واملرأة  ٢-٤
ال يعتــرب اختــاذ الــدول األطــراف تدابــري خاصــة مؤقتــة تســتهدف التعجيـــل  -١
باملساواة الفعلية بني الرجـل واملـرأة متيـيزًا كمـا حتـدده هـذه االتفاقيـة، ولكنـه 
جيب أال يستتبع بأي حال، كنتيجـة لـه، اإلبقـاء علـى معايـري غـري متكافئـة أو 
منفصلة؛ كما جيب وقف العمل ـذه التدابـري عندمـا تكـون أهـداف التكـافؤ 

يف الفرص واملعاملة قد حتققت. 
 

ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصــة تسـتهدف محايـة األمومـة، مبـا يف  -٢
ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراًء متييزياً. 

السياسات: 
ينص الدستور على أنه جيوز للدولة أن تضع أحكاماً خاصة مـن أجـل املـرأة والطفـل، 
اعترافـاً بأمـا يعانيـان مـن احلرمـان بوجـه خـاص. وقـــد خصصــت اخلطــة اخلمســية اخلامســة 
(١٩٩٧-٢٠٠٢) باباً منفصالً يوضح األهداف والغايات اخلاصة بتعميــم مسـائل اجلنسـني يف 
عملية التنمية. وينصب االجتاه الرئيسي للخطة على تنمية مهارات املرأة من أجل حتقيـق زيـادة 
ملحوظة يف إنتاجية القوة العاملة احلاليـة للمـرأة وفتـح آفـاق فـرص جديـدة للقـادمني إىل القـوة 
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العاملة مستقبالً، وهذا من أجل دعم األهداف الكربى للخطـة اخلمسـية اخلامسـة وهـي: احلـد 
من الفقر وتنمية املوارد البشرية. 

 
اجلهاز الوطين 

أدى تشـكيل مراكـز تنسـيق فرعيـة معنيـة بـدور املـرأة يف التنميـــة يف مجيــع الوكــاالت 
التنفيذية احلكومية إىل مواصلة تعزيز آلية مراكز التنسيق املذكورة. وقد ُأنشئت هـذه اآلليـة يف 
عام ١٩٩٠ باعتبارها وسيلة للتنسيق املشـترك بـني الـوزارات مـن أجـل ضمـان التعبـري بشـكل 
مناسـب عـن تعميـم إدمـاج الشـواغل والقضايـا اخلاصـة باجلنســـني يف مجيــع مشــاريع وبرامــج 
الوزارات القطاعية. ومن أجل زيادة التعاون بني الوزارات االستراتيجية بالنسبة لتعميــم قضايـا 
اجلنسني (الوزارات اليت تعاجل جماالت االهتمام احلامسة الــ١٢ احملـددة يف منـهاج عمـل بيجـني) 
ُأقيمـت شـبكة ملراكـز التنسـيق املعنيـة بـدور  املـرأة يف التنميـة برئاسـة األمــني املشــترك لــوزارة 
شؤون املرأة والطفل. وباإلضافة إىل ذلك، أنشئت جلنـة منفصلـة ملراكـز التنسـيق املعنيـة بـدور 
املرأة يف التنمية يف جلنة التخطيـط/وزارة التخطيـط لتشـمل تعميـم قضايـا اجلنسـني يف عمليـات 
التخطيـط الوطنيـة. وُأنشـئ جملـس وطـين مـن أجـل النـــهوض بــاملرأة يف عــام ١٩٩٥. ويــرأس 
سـعادة رئيـــس الــوزراء الــس الــذي يشــمل ٤٨ مــن األعضــاء اآلخريــن منــهم ١٠ ممثلــني 
ـــاملرأة  للمجتمـع املـدين. وهـو أعلـى هيئـة إلقـرار السياسـات، ويقـوم برصـد األنشـطة املتصلـة ب
والطفـل يف القطاعـات املختلفـة وباإلشـراف علـى هـذه األنشـطة. وتعمـل وزارة شـؤون املــرأة 
والطفل بوصفها أمانة للمجلس. ومن أجل رصد السياسـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة واألنشـطة 
األخرى املتصلة بدور املرأة يف التنمية، أنشئت أيضاً جلنـة معنيـة بتنفيـذ وتقييـم تطـور املـرأة يف 
عام ١٩٩٨، ويرأس هذه اللجنة وزير شؤون املرأة والطفـل ويشـمل أعضاؤهـا املوظفـني علـى 
مستوى املنطقة واألوبازيال وممثلني مـن اتمـع املـدين احمللـي. ويـرأس كـل مـن نـائب املفـوض 

احلكومي ومدير األوبازيال جلنيت املنطقة واألوبازيال على التوايل. 
هناك أيضاً جلنة برملانية دائمة معنية بالقضايا املتصلة باملرأة يرأسها، عضوًا من أعضاء  

الربملان. 
 

التمثيل  السياسي 
بدأ ختصيص ٣٠ مقعــدًا للمـرأة يف الربملـان يف عـام ١٩٧٩ وظـل هـذا اإلجـراء سـارياً 
حىت عام ٢٠٠١. وقد أنشأت احلكومة، يف الوقت احلايل، جلنـة اسـتعراضية للنظـر يف إمكانيـة 
العودة إىل هذا النظام مع زيادة عدد املقاعد املخصصـة للمـرأة. وهـي ممثلـة كذلـك يف هيئـات 

احلكم احمللي املختلفة. 
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وترد تفاصيل املناقشة يف الفصل ٢-٧ 
 

عقد الطفلة 
من املعترف به عموماً أن التمييز على أساس نوع اجلنس يبدأ يف مرحلة مبكرة. ومـن 
أجـل ختفيـف هـذه املشـكلة أعلنـت رابطـة جنـوب آســـيا للتعــاون اإلقليمــي التســعينات عقــد 

الطفلة. ووضع كل بلد من البلدان األعضاء خططاً للعقد للنهوض بالفتيات. 
وخطة بنغالديش للعقد معروفة باسم "ساماتا" (املساواة) وأهدافها الرئيسية هي: 

ختفيض معدل وفيات الرضع إىل ٥٠ يف كل ٠٠٠ ١ من املواليد األحياء  حبلول عـام  -١
٢٠٠٠ والقضاء على التفاوت بني اجلنسني يف املعدالت، يف األجل الطويل. 

ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن مخـس سـنوات إىل ٧٠ يف كـل ٠٠٠ ١ مـن  -٢
املواليد األحياء حبلول عام ٢٠٠٠ والقضاء على التفاوت بـني اجلنسـني يف املعـدالت. 

وكان معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة ٦٨, ٧٣ يف عام ١٩٩٦. 
ختفيـض معـدل وفيـات األمـهات إىل ٥, ٣ يف كـل ٠٠٠ ١ والدة حيـــة حبلــول عــام  -٣
٢٠٠٠ ورفع سن زواج الفتـاة إىل ١٨، وتأخـري احلمـل إىل سـن ٢٠، وزيـادة معـدل  

استخدام وسائل منع احلمل إىل ٥٠ حبلول عام ٢٠٠٠. 
ختفيض سوء التغذية الشديدة واملعتدلة إىل النصف بني عـامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠. ويف  -٤
ــة  الفـترة ١٩٩٥-١٩٩٦، كـان متوسـط مـا حيصـل عليـه الفـرد مـن السـعرات احلراري

 .٢٢٤٤
زيادة إمكانية احلصول على املياه الصاحلة للشرب وألغراض أخـرى مـن ٨٠ يف املائـة  -٥

يف عام ١٩٩٠ إىل تغطية شاملة حبلول عام ١٩٩٥ واحملافظة على هذا املستوى. 
زيادة توفر دورات امليـاه الصحيـة واسـتعماهلا مـن ٦ يف املائـة يف عـام ١٩٩٠ إىل ٣٥  -٦

يف املائة يف عام ١٩٩٥، و ٨٠ يف املائة يف عام ٢٠٠٠. 
زيادة فرص احلصول على التعليم يف املرحلة االبتدائيـة وااللتحـاق بـاملدارس االبتدائيـة  -٧
إىل ٩٥ يف املائة حبلول عام ٢٠٠٠. وستبذل جهود لتحقيـق اهلـدف العـام املتمثـل يف 

الوصول إىل نسبة ٨٠ يف املائة للفتيات حبلول عام ٢٠٠٠. 
زيادة تدرجيية وسريعة يف خدمات الدعم االجتماعية والتدابري القانونيـة ملنـع اسـتغالل  -٨
الفتيـات وإسـاءة معاملتـــهن، وحلمايتــهن، مــع التركــيز علــى األطفــال الذيــن ميــرون 
بظروف صعبة بصفة خاصة. وستبذل جهود بصفـة عاجلـة للحـد مـن عمـل األطفـال 
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وإائه بصورة مطردة وفقاً لقرار كولومبو عن األطفال (رابطة جنـوب آسـيا للتعـاون 
اإلقليمي، ١٩٩٢). 

 ____________
املصـدر: سـاماتا، خطـة عمـــل عقــد بنغالديــش لعقــد الطفلــة لرابطــة جنــوب آســيا للتعــاون 
اإلقليمي[١٣] وكتاب اجليب اإلحصائي، ١٩٩٩، مكتب اإلحصاءات لبنغالديش. 

  
العمالة يف القطاع العام: 

مت وضع نظام حصص للمرأة لزيادة عدد النساء العـامالت يف اخلدمـات العامـة، وهـو 
١٠ يف املائـة للموظفـني املعلـن عـن وظائفـهم و ١٥ يف املائـة للفئـات األخـــرى. ولزيــادة قيــد 
الطالبات يف املدارس، مت حتديد حصة املرأة بني معلمـي املـدارس االبتدائيـة بنسـبة ٦٠ يف املائـة 
من مجيع الوظائف الشاغرة يف املدارس االبتدائية احلكومية. غري أن هذه احلصة مل تتحقق بعـد 
بصورة كاملة. ومن أجل تشجيع عدد أكرب من النساء على االلتحاق بالقطاع املنظم، أقـامت 

احلكومة مساكن للمرأة  العاملة. 
ومـن أجـل ختفيـض الفجـوة بـني اجلنسـني علـى مسـتوى صنـع القـرارات، هنـاك أيضــاً 
حصص خمصصـة لرئيس بنغالديـش، يسـتطيع الرئيـس مبوجبـها تعيـني موظفـات علـى مسـتوى 
نـائب أمـني وأمـني مشـارك مباشـرة. وقـد مت مبوجـب هـذا احلكـم تعيـني النســـاء املؤهــالت يف 
وظائف قضاة احملكمة العليا وسفراء وُأمنـاء مشاركني ونـواب أمناء وما إىل ذلـك وبلـغ العـدد 
الفعلي هلؤالء (حىت ١٧ نيسان/إبريل ٢٠٠٢، املصدر وزارة اخلدمـة املدنيـة) امـرأة واحـدة يف 
وظيفة قاضي احملكمة العليا، و ٤ يف وظيفة أمني مشــارك و ٢٤ يف وظيفـة نـائب أمـني وامـرأة 
واحـدة يف وظيفـة نـائب مفـوض حملـي و ٥ يف وظيفـة نـــائب مفــوض إضــايف. وباإلضافــة إىل 
ـــرأة يف وظــائف مديــري املنــاطق ومــأمور الشــرطة ويف مصلحــيت الضرائــب  ذلـك، عينـت امل

واجلمارك، للمرة األوىل. 
 

الربامج اخلاصة 
ـــة االقتصاديــة منــها برامــج االئتمانــات  هنـاك برامـج خمتلفـة لتمكـني املـرأة مـن الناحي
الصغـرية، والقـروض امليسـرة  املقدمـة بـدون ضمـان حـىت مبلـغ ١٠ مليـون تاكـــا، وشــهادات 
ـــذ  التوفـري اخلاصـة بـاملرأة يف القطـاع املصـريف املؤمـم. ويف قطـاع الصحـة، تقـوم احلكومـة بتنفي
برامج لألمهات واألطفال على مستوى املنـاطق واألوبـازيال واالحتـاد لتخفيـض معـدل وفيـات 
ــهات  األمـهات. وبعـض هـذه الـربامج مثـل العيـادات الصحيـة للتحصـني اـاين لألطفـال واألم
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واملستشــفيات الصديقــة للمــرأة ومراكــز الرعايــة النهاريــة لألمــهات العــامالت، ومشــــروع 
أشرايون (Ashrayon) للذين بـال مسـكن، واملسـاعدات املقدمـة للنسـاء املعـوزات مبـا يف ذلـك 
لألرامل والزوجات املـهجورات، ومصـرف التوظيـف للشـباب الـذي يعـاين مـن البطالـة تعتـرب 

أمثلة للربامج اخلاصة. 
 

العقبات الرئيسية أمام التنفيذ 
ــة  مـا زالـت احلصـص املخصصـة للموظفـات يف القطـاع العـام مل تتحقـق بصـورة كامل
وأهـم سـبب لذلـك حددتـه دراسـة كلفـت ـا وزارة شـؤون املـرأة والطفـل وهـــو عــدم توفــر 

املرشحات املؤهالت، يف حالة معلمي املدارس االبتدائية. 
ويف القطاع اخلاص، ال جيـري تنفيـذ إجـازة األمومـة ومـا يتصـل ـا مـن اسـتحقاقات 

بصورة سليمة. وهذا ال يشجع املرأة على االلتحاق بالقطاع اخلاص. 
وعلى الصعيد الوطين، عمد أعضاء الربملان املنتخبون على انتخاب وترشـيح عضـوات 
لشـغل املقـاعد احملجـوزة. وميكـن اعتبـار أن عـدم متثيـل املـرأة يف الربملـان يمثـل عقبـــة يف ســبيل 

مشاركة املرأة بنشاط يف اال السياسي. 
 

مبادرات املنظمات غري احلكومية 
تقوم املنظمات غري احلكومية ببعــض اجلـهود املشـكورة، منـها برنـامج تعليـم األطفـال 
احملرومني الذي يعمل كنظام تكميلي وفرعي لنظام التعليم الرمسي، وجلنـة بنغالديـش للنـهوض 
بـالريف، وبعثـة اهسـانيا، اللتـان تقومـان بـربامج تعليميـة غـري رمسيـة خاصـة باألطفـــال وتتســم 
ـــج  باالبتكـار وتثـري اإلعجـاب. وإىل جـانب هـذه الـربامج، تنفـذ املنظمـات غـري احلكوميـة برام

خمتلفة يف جمال الصحة وختفيف الفقر ومعاجلة العنف املوجه إىل النساء واألطفال. 
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املادة ٥: دور الرجل واملرأة والقوالب النمطية  ٢-٥
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي: 

تعديـل األمنـاط االجتماعيـة والثقافيـة لســـلوك الرجــل واملــرأة، ــدف حتقيــق  (أ)
القضاء على التحـيزات والعـادات العرفيـة وكـل املمارسـات األخـرى القائمـة 
ـــة أو تفــوق ألحــد اجلنســني، أو علــى أدوار منطيــة للرجــل  علـى فكـرة دوني

واملرأة؛ 
كفالـة أن تتضمـن التربيـة األســـرية تفــهماً ســليماً لألمومــة بوصفــها وظيفــة  (ب)
اجتماعية واالعتراف باملسؤولية املشتركة لكل من الرجال والنسـاء يف تنشـئة 
ومنـاء أطفـاهلم، علـى أن يكـون مفـــهوماً أن مصلحــة األطفــال هــي االعتبــار 

األساسي يف مجيع احلاالت. 
 

القوالب النمطية للجنسني 
إن بنغالديـش مـن اتمعـات اآلخـذة يف التغـري التدرجيـي حيـث كــان مركــز الرجــال 
والنساء ووضعهم ودورهم قد تشكل علـى أسـاس تفـوق الرجـل وسـلطته علـى املـرأة. ويظـل 

الرجال والنساء يقومون بأدوار منطية للجنسني حددا القوالب النمطية السائدة يف اتمع. 
 

التدخالت اليت متت ذا الصدد 
عملت احلكومة يف السنوات األخرية حنو إزالـة القوالـب النمطيـة القائمـة علـى أسـاس 
نوع اجلنس، كجزء من التزامها بتحقيق املساواة بني اجلنسني. وهناك إجراءات/برامج قصـرية 

األجل وطويلة األجل إلزالة هذه القوالب النمطية يف خمتلف القطاعات. 
وقد حددت السياسـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة بعـض األهـداف الرئيسـية علـى النحـو 

التايل: 
 • التعبـري عـن املنظــور اجلنســاين يف وســائط اإلعــالم اجلماهرييــة بــإبراز صــور إجيابيــة 

للمرأة؛ 
ـــني الرجــل واملــرأة يف جمــاالت اإلدارة والسياســة والتعليــم والثقافــة   • إقـرار املسـاواة ب

والرياضة واألنشطة االقتصادية األخرى.؛ 
 • تلتزم السياسة الوطنية للنهوض باملرأة بكفالـة حقـوق متسـاوية للمـرأة يف جمـال صنـع 

القرارات املتعلقة باحلمل وتنظيم األسرة. 
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 • متـت صياغـة خطـة العمـل الوطنيـة واعتمادهـا. وقـد أوصـــت باســتراتيجيات مناســبة 
وإجراءات حمددة مع حتديـد أصحـاب املصلحـة ذوي الصلـة بتنفيذهـا. وتتنـاول خطـة 
العمـل الوطنيـة مسـألة األدوار اجلنسـانية والقوالـب النمطيـة وتقـترح إجـراءات حمـــددة 
مرتبطة مبواعيد لتقومي هذا األمر. وتضع خطة العمل الوطنية استراتيجيات وإجـراءات 

واضحة ذا الصدد. 
وتعـرب أيضـــاً عــن االلــتزام بفــرض حظــر علــى أي قوانــني متييزيــة ومنــع العــادات 

االجتماعية اليت حتط من قدر املرأة. 
وأكدت  السياسة الوطنية على أن يكون الطفل منسـوب لألبويـن، حيـث يـرد فيـها: 
"اعتماد تدابري لتحديد هوية الطفل على أسـاس هويـة األبويـن أي أن يسـتخدم اسـم كـل مـن 
األب واألم يف تســجيل امليــالد ويف مجيــع الشــهادات، ويف القوائــم االنتخابيــة ويف النمــــاذج 
وطلبات التوظيف وجوازات السفر، وما إىل ذلك". ويف هذا الصدد، صـدر أمـر تنفيـذي مـن 
احلكومة يشمل توجيه باستخدام اسم كل من الوالدين يف حتديد هوية الطفل. وــذا الشـكل، 

يكفل االعتراف باألم يف حتديد هوية طفلها. 
واختـذت تدابـري للحفـاظ علـى صـــورة إجيابيــة للمــرأة يف املنــاهج التعليميــة والكتــب 

املدرسية ووسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية. 
ـــهات إىل مجيــع مــن يعنيــهم األمــر    • وأصـدرت احلكومـة رسـالة دوريـة تتضمـن توجي
بالكف عن تصوير القوالب النمطية املهينة للمرأة والصور السلبية هلا والعنف ضدها. 
 • مبوجب قانون منع قمـع املـرأة والطفـل لعـام ٢٠٠٠، حظـر حتديـد هويـة الضحيـة يف 

الصحف. 
تعمل اللجان على إدراج منظور اجلنسني يف الكتب املدرسية.   • 

 • متت توعية وسائط اإلعالم فيما يتصل بنشر صورة املرأة وتفـادي اسـتعمال القوالـب 
النمطية لدور املرأة. وبادرت وزارة شؤون املرأة والطفل بإجراء وإمتام دراسـة يوصـى 
ـــالم اإللكترونيــة مثــل اإلذاعــة  فيـها حبظـر نشـر صـورة سـلبية للمـرأة يف وسـائط اإلع

والتلفزيون. 
ـــألة نشــرة األدوار النمطيــة   • تقـوم إذاعـة وتلفزيـون بنغالديـش ببـث برامـج لتقـومي مس

والصورة التقليدية للمرأة 



2202-76188

CEDAW/C/BGD/5

 • يتلقـى موظفــو احلكومــة والعــاملون يف جمــال التنميــة ووســائط اإلعــالم وأصحــاب 
املصلحة اآلخرون تدريبـاً يف اـال اجلنسـاين كجـزء مـن الدعـوة إىل تعميـم التدريـب 

اجلنساين. 
 • أنشـأت احلكومـة مرافـق وهيــأت فرصــاً لدخــول املــرأة يف الوظــائف غــري التقليديــة 

وأنشئت مدارس ومعاهد تقنية ومهنية من أجل الطالبات. 
 • جيـري اآلن تعيـني املـرأة يف خدمـة الشـرطة والقـــوات املســلحة أي اجليــش والبحريــة 

والقوات اجلوية، اليت مل يكن مؤهالت لاللتحاق ا يف وقت سابق. 
تبذل جهود لتوسيع وحتسني خدمات الدعم أي مراكز رعاية األطفال يف مكان العمل.   • 

زادت إجازة األمومة للمرأة العاملة من ٣ شهور إىل ٤ شهور.   • 
أنشأت جامعة داكا قسماً جديدًا هو قسم الدراسات اخلاصة باملرأة.   • 

 
مبادرة املنظمات غري احلكومية 

 
جتري يئة الفرص للمرأة يف جمال العمل غري التقليدي مثل العمل يف وظائف احملافظـة  *
على األمن وقيادة السيارات وتنظيـم املشـاريع. وتشـجع املـرأة، حاليـاً، علـى ركـوب 
الدراجات البخارية والدراجات وتدرب على ذلك. كما تدرب على العمـل كقـائدة 

حافلة ومساعدة طبية وما إىل ذلك. 
أدخلت عدة منظمات نظام إجازة األبوة.  *

ـــة لعــدد كبــري مــن  تـدرج مفـاهيم املسـاواة والعدالـة بـني اجلنسـني يف الـربامج التعليمي *
املنظمات غري احلكومية. 

يقــدم التدريــب يف اــال اجلنســاين لتوعيــة اتمـــع وتنميـــة روح تنظيـــم املشـــاريع  *
والتدريب على القيادة من أجل حتقيق تغيري نوعي يف حياة املرأة. 

 
التحديات 

مـا زالـت األمومـة تعتـرب جانبـاً مـن الـدور اإلجنـايب للمـرأة وال تفـهم علـى أـا وظيفــة 
ـــالب النمطــي يف وســائط اإلعــالم اإللكترونيــة مثــل التلفزيــون  اجتماعيـة. وينعكـس هـذا الق
واألفالم وتعززه الثقافة السـائدة. وحتـاول احلكومـة توعيـة وسـائط اإلعـالم، بشـكل تدرجيـي، 

من أجل تغيري املفهوم السائد لدور املرأة. 
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ويف السنوات األخرية، يقوم عدد متزايد مـن النسـاء بـالعمل خـارج املنــزل واملسـامهة 
يف ما تكسبه األسرة، ولكن الرجال ال يشاركون يف األنشطة املنـزلية. 

 
املادة ٦: قمع استغالل املرأة  ٢-٦

ـــع  تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابـري املناسـبة، مبـا يف ذلـك التشـريع، ملكافحـة مجي
أشكال االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة 

 
 طبيعة مشكلة االجتار ونطاقها 

تبـني تقـارير وسـائط اإلعـالم اجتاهـاً مـتزايدًا للعنـف ضــد املــرأة مبــا يف ذلــك االجتــار 
بالنساء واألطفال. وميكن تفسري احلالة بواسطة عوامل جــذب الطلـب وصـد العـرض. ويتمثـل 
عامل الطلب، يف املقام األول يف العمل بأجر أو عمل السـخرة والدعـارة بينمـا تشـمل عوامـل 
ــاملة.  العـرض الفقـر والضعـف االجتمـاعي. وتتطلـب خطـورة املشـكلة إجـراءات متكاملـة وش
واحلكومـة علـى وعـي بزيـادة معـدل العنـف وتشـعر بــالقلق إزاء ذلــك. وقــد اعتمــدت جــاً 

متكامالً ملكافحة املشكلة ويتضمن ما يلي: 
ضمان األخذ بنهج متكامل يضم عوامل متعددة األبعاد،  (أ)

تشجيع عمليات التدخل املتعددة األبعاد،  (ب)
تشجيع التدابري الوقائية والعالجية على السواء،  (ج)

ضمـان مشـاركة مجيـع اجلـهات املعنيـة مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـــة  (د)
واملنظمات النسائية ومسامهات هذه اجلهات، 

تيسـري عمليـة التعـاون اإلقليمـــي وعــرب الوطــين واجلــهود املشــتركة األخــرى  (هـ)
املبذولة للتصدي للمشكلة. 

وتقوم وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية بدور متزايد يف توعية النـاس علـى مجيـع 
املستويات مبسألة االجتار بالنسـاء واألطفـال. وتبـث برامـج تلفزيـون بنغالديـش رسـائل خمتلفـة 
عن هذه املسـألة. علـى سـبيل املثـال، خصصـت أمـاكن يف الـربامج لغـرض حمـدد، وهـو توعيـة 
الناس باملسألة وباإلجراءات املتخـذة علـى صعيـد اتمـع احمللـي وعلـى الصعيـد احمللـي. وتبـذل  
ـــار عــن طريــق التواطــؤ   حمـاوالت لتعزيـز مراكـز احلـدود بتنبيـه اجليـش. ومـع ذلـك، يتـم االجت
اخلاص ومشاركة العصابات  اإلقليمية من خـالل شـبكة منتشـرة يف مجيـع أحنـاء جنـوب آسـيا 
ـــالقلق إزاء االجتــار  وتتجاوزهـا. وتشـعر حكومـة بنغالديـش وبلـدان أخـرى يف جنـوب آسـيا ب

بالنساء واألطفال. 
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ويف سياق البعد اإلقليمي للمشكلة، عرضت املسألة يف مؤمتر قمة رابطة جنوب آسـيا 
للتعــاون اإلقليمــي املعقــود يف كــل مــن مــايل، وملديــف ونيبــال. وأعــرب رؤســــاء الـــدول 
واحلكومات عن القلق إزاء احلالـة السـائدة لالجتـار بالنسـاء واألطفـال، وتعـهدوا باختـاذ تدابـري 

فعالة من خالل اجلهود املنسقة يف سبيل التصدي للمشكلة. 
وأعـدت وزارة شـؤون املـرأة والطفـل مشـروع اتفاقيـة رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون 
اإلقليمـي بشـأن "مكافحـة جرائـم االجتـار بالنسـاء واألطفـال" وقدمتـها إىل اجللسـة ١٢ للجنــة 
التقنية. ومت توقيع اتفاقية الرابطـة بشـأن منـع االجتـار بالنسـاء واألطفـال يف كامتـاندو، نيبـال يف 

كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 
ومن التدابري األخرى اهلامة املتخذة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل املشردين مـن العـاملني 
يف جمال اجلنس. وقـد أقـامت وزارة شـؤون املـرأة والطفـل ووزارة الرعايـة االجتماعيـة مراكـز 

تأهيل هلؤالء العاملني. 
وشـرعت وزارة شـؤون املـــرأة والطفــل ووزارة الرعايــة االجتماعيــة يف عــدة أنشــطة 
للتصدي لالجتاه املـتزايد إىل االجتـار بـاملرأة والطفـل. وتشـمل: إعـداد تقريـر عـن حالـة االجتـار 
باألطفـال، وإنشـاء قـاعدة بيانـات وصياغـــة اســتراتيجيات مالئمــة للتوعيــة باملســألة ونشــرها 
وإدماجها يف املواد/الربامج التعليميـة. وقـد أشـركت احلكومـة املنظمـات غـري احلكوميـة، علـى 

مستويات خمتلفة، يف تنفيذ هذه األنشطة. 
وتقوم وزارة شؤون املرأة والطفل مبشروع رائد هـو "برنـامج منسـق ملكافحـة االجتـار 
باألطفال يف بنغالديش". وتتمثل أهداف املشروع، الذي يرمي إىل احلد من االجتـار باألطفـال 

يف بنغالديش، يف ما يلي: 
 • وضع آلية ونظام إداريني فعالني للتصدي لالجتار باألطفال؛ 

 •  تنشيط مبادرات مؤسسية متعددة القطاعات للوكاالت املختلفة؛ 
 •  حتقيق احلماية القانونية الفعالة والعدالة يف قضايا االجتار باألطفال؛ 

 •  إنقاذ األطفال اخلاضعني لالجتار وإعادة تأهيلهم. 
وبدأت وزارة شؤون املرأة والطفل يف تنفيذ مشروع رائد آخر متعدد القطاعات ميثـل 

نشاطة "مركز متكامل للتصدي لألزمات" يعمل على حتقيق األهداف احملددة التالية: 
 •   حتسني نوعية اخلدمات وفعالية اإلنفاذ على أساس التحقيقات. 
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 • تنشــيط الوكــاالت القضائيــة ووكــاالت الطــب الشــرعي والصحـــة واحلراســـة  
واإلدارة املسؤولة عن التعامل مع اجلوانب املختلفة للجرائم والعنف ضد املرأة. 

 • توفـري إمكانيـات أفضـل لوصـول املـرأة إىل نظـامي العدالـة اجلنائيـــة والقانونيــة يف 
البلـد، مـع التشـديد، بصـورة خاصـة، يف حالـة وصـول املـرأة الفقـــرية إىل هذيــن 

النظامني. 
 • إجيـاد وعـي عـام مبسـائل اجلرائـم والعنـف ضـد املـرأة مـن خـالل محـالت تثقيــف 

اجلمهور. 
ـــار باألطفــال يف  وقـد   نفـذت  حكومـة بنغالديـش مشـروعاً آخـر هـو مشـروع االجت
جنوب آسيا التابع للربنامج الـدويل للقضـاء علـى عمـل األطفـال الـذي وضعتـه منظمـة العمـل 

الدولية لشن محلة توعية ملكافحة االجتار يف مقاطعات احلدود. 
وكانت خطة العمل الوطنيـة موضـع تقديـر يف جمـال مكافحـة إسـاءة معاملـة األطفـال 

واستغالهلم جنسياً، مبا يف ذلك االجتار م. 
التدابري القانونية والتدابري األخرى املتخذة ملكافحة العنف 

خـالل الفـترة املشـمولة بـالتقرير (١٩٩٧-٢٠٠١)، صـدر قـانون جديـد معنـون منــع 
قمـع املـرأة والطفـل، ٢٠٠٠. وقـد صـدر ملنـع القسـوة علـى املـرأة والطفـــل، يف شــكل إســاءة 
ـــة لالشــتعال ألي ســبب،  املعاملـة أو الضـرر أو القتـل باسـتعمال مـواد محضيـة أو مسيـة أو قابل
وإجيـاد عقـاب رادع هلـذه األعمـــال. ويتضمــن أحكامــاً ملعاقبــة اختطــاف أو أســر النســاء أو 
األطفـال، الذيـن جيـرب أغلبـهم علـى ممارســـة الدعــارة أو التعــايش مــع أشــخاص بصــورة غــري 

قانونية. 
وقـد أنشـئت حمـاكم خاصـة يعمـل ـا قضـاة دوائـــر أو قضــاة دوائــر إضافيــة يف كــل 
مقاطعة. وينص القانون على إجناز التحقيق يف هـذه اجلرائـم يف كـل مقاطعـة خـالل ٦٠ يومـاً 
من استالم التقرير األول للمعلومات. وينص القانون أيضاً على إمتام احملاكمة خالل ٩٠ يومـاً 
مـن إحالـة القضيـة. ويتضمـن القـانون حكمـاً برفـض اإلفـراج عـن املتـهم بكفالـة خـــالل فــترة 

التحقيق. 
ويعتـرب إلقـاء األمحـاض علـى النسـاء ظـاهرة حديثـة. ويســتهدف هــذا العمــل الشــرير 
الشـابات بصـورة عامـة، بـل إن الزوجـــات يتعرضــن لــه أيضــاً، بشــكل مــتزايد لعــدم الوفــاء 
مبتطلبـات البائنـة. ومتثـل مكافحـة هـذا الشـر حتديـاً شـديدًا جلميـع املعنيـني بـاألمر. وقـد قــامت 
احلكومة مؤخرًا بتنفيذ برنامج مدته مائة يـوم ملكافحـة إلقـاء األمحـاض علـى النسـاء وقمعـهن. 
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ومـن التدابـري اهلامـة املتخـذة إجيـاد وعـي مجاهـريي ملناهضـة إلقـاء األمحـاض وآثارهـا الضـــارة، 
وتيسري تنفيذ القوانني القائمـة بشـأن هـذه املسـألة مـع سـرعة صـدور األحكـام العادلـة يف هـذا 
الصـدد وأخـريًا، مسـاعدة الضحايـا بتوفـري املعونـة القانونيـة واملاليـة. وقـررت احلكومـة كذلــك 

تشكيل حماكم خاصة لضمان سرعة البت يف حاالت إلقاء األمحاض. 
وأصـدرت احلكومـة قـانونني يف عـام ٢٠٠٢ مهـا: قـانون منـع جرائـم األمحـــاض لعــام 
٢٠٠٢ وقانون الرقابة على األمحاض لعام ٢٠٠٢، ويقضيان بتقييد استرياد األمحـاض وبيعـها 

يف األسواق العامة وبعقوبة اإلعدام على جرمية إلقاء األمحاض. 
ويقضـي هـذان القانونـان بغـرض عقوبـة اإلعـدام كـأقصى عقوبـــة يف حــاالت املــوت 
نتيجة إللقاء األمحاض. وقد حظي هذا األمـر باهتمـام خـاص مـن جـانب رئيسـة الـوزراء الـيت 
أصدرت توجيهاً حلظر بيع وشـراء األمحـاض يف األسـواق العامـة. واختـذ هـذا التدبـري ملكافحـة 

تزايد حاالت اهلجوم على املرأة باألمحاض. 
 

املالمح اهلامة لقـانون الرقابـة علـى األمحـاض لعـام ٢٠٠٢ وقـانون منـع جرائـم األمحـاض لعـام 
 .٢٠٠٠

فيما يلي بعض املالمح اهلامة هلذين القانونني: 
 ♦  إنشاء  صندوق الس الوطين للرقابة على احلامض 

 ♦  إنشاء مركز إلعادة التأهيل 
 ♦  عالج ضحايا األمحاض 

 ♦  توفري املعونة القانونية لضحايا األمحاض 
 ♦  إغالق حمالت بيع األمحاض وحظر وسائل النقل املشتركة يف محل األمحاض 

 ♦  إلغاء تراخيص بيع األمحاض يف الوقت احلايل 
 ♦  عقوبة اإلعدام وغرامة تصل إىل ١ الخ تاكا 

 ♦  احملاكمة يف حماكم خاصة 
 ♦  حماكمة اجلاين غيابياً 

 ♦  قدرة القاضي على أخذ أقوال الشهود يف أي مكان. 
باإلضافة إىل ذلك، اختذت احلكومة عدة تدابري أخرى على مجيع املسـتويات ملسـاعدة 
النساء ضحايا أشكال خمتلفة من الظلـم، وخاصـة ضحايـا االغتصـاب. وهـي: إنشـاء وحـدات 
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ملنـع أشـكال ظلـم املـرأة علـى املسـتوى الوطـــين وعلــى مســتوى املقاطعــات، وإنشــاء مراكــز 
متكاملة للتصدي لألزمات توفـر املسـاعدة الطبيـة والقانونيـة ومسـاعدة الشـرطة. إقـرار إجـراء 
اختبار احلمض اخللوي الصبغي (DNA) لضحايــا االغتصـاب. وإدارة سـتة دور إليـواء النسـاء 
ـــام ١٩٩٨، حلظــر نشــر صــور النســاء الضحايــا يف  املضطـهدات، وسـن قـانون خـاص، يف ع
الصحف، واملبادرة بربنامج لتوعيـة اجلماهـري ملكافحـة ظلـم املـرأة والطفـل عـن طريـق وسـائط 

اإلعالم الوطنية، وجعل تسجيل املواليد والزجيات إلزامي ملنع زواج األطفال.  
وقد أخذت احلكومة مببادرة هامة لتسجيل املواليـد مبسـاعدة أعضـاء "جمـالس االحتـاد" 
علـى الصعيـد الشـعيب. وتشـترك مؤسسـات املدينـة وأئمـة اجلوامـع املختلفـة يف عمليـة تســجيل 

املواليد. 
D) لتحديد هوية املغتصبني عن  NA) وأقرت احلكومة اختبار احلمض اخللوي الصبغي

طريق املراكز املتكاملة للتصدي لألزمات يف مستشفيات كلية الطب يف داكا وراجشاهي. 
وأنشـأت احلكومـة أيضـاً وحـدة مركزيـة يف وزارة شـــؤون املــرأة والطفــل ووحدتــني 
أخريني يف وكاالا املنفذة من أجل اختاذ إجراءات ضد الذين يظلمون املرأة وتوفـري اخلدمـات 
القانونية ملساعدة النساء املظلومات. وتدير وزارة شؤون املرأة والطفل ستة دور لإليواء وسـتة 
مراكـز للمســـاعدين القــانونيني يف ســتة مقــار قطاعيــة للمــرأة املظلومــة. وتوفــر دور اإليــواء 
ـــهارات حــىت تســتطيع املــرأة  املذكـورة مـالذًا مؤقتـاً فضـالً عـن تقـدمي التدريـب علـى تنميـة امل
االعتماد على ذاـا يف إعـادة التـأهيل االجتمـاعي. وأنشـأت احلكومـة حمـاكم خاصـة ومراكـز 

للمساعدة القانونية يف كل مقاطعة. 
وهناك قوانني ملكافحة العنف. بيد أنـه يلـزم مواصلـة تعزيـز اجلـهود واآلليـات اخلاصـة 
بتنفيذها. واحلكومة واتمع املدين على وعي ذه احلاجة وهناك جهود جاريـة لتعزيـز عمليـة 
التنفيذ. ويقدم التوجيـه والتدريـب لوكـاالت إنفـاذ القوانـني كجـزء مـن هـذه اجلـهود. وتقـوم 
جلنـة إصـالح القـانون بعمليـات اسـتعراض وتقـترح قوانـــني جديــدة أو تعديــل القوانــني وفقــاً 

للحالة. 
وقد صدر قانون منـع قمـع املـرأة والطفـل لعـام ٢٠٠٠ للتصـدي للعنـف املـتزايد ضـد 
املرأة والطفل. ومن  املالمح اهلامة هلذا القـانون: ��١ يعتـرب القمـع اجلنسـي واملضايقـة اجلنسـية 
من اجلرائم اليت يعاقب عليـها، ��٢ حظـر حتديـد هويـة الضحايـا بنشـر صورهـم يف الصحـف، 

��٣ فرض عقوبة اإلعدام على املذنبني يف قضايا االغتصاب. 
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مبادرات املنظمات غري احلكومية 
تشمل أنشطة املنظمات غري احلكومية زيـادة الوعـي باالجتـار، والتوعيـة والتدريـب يف 
ـــة اتمعــات احملليــة مــن خــالل هيئــات احلكــم احمللــي،  جمـال القوانـني املتصلـة باالجتـار وتعبئ
واملؤسسـات التعليميـــة، واملؤسســات الدينيــة، وعلــى الصعيــد الوطــين، مــن خــالل وســائط 
اإلعالم. وتقدم أيضـاً إعـادة التـأهيل للضحايـا واملشـورة القانونيـة هلـم. ويوفـر عـدد كبـري مـن 
املنظمات التثقيف الصحي، خاصة، فيما يتصل بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وإيصـال 

اخلدمات للضحايا. 
وهنـاك بضعـة مشـاريع للمشـردين مـن العـاملني يف جمـال اجلنـس. وقـــد جــرت إعــادة 

تأهيل بعض العاملني يف هذا اال يف هذه املراكز، وخاصة الشبان منهم. 
 وهيئة مراقبة االجتـار يف املنطقـة الشـمالية مـن بنغالديـش هـي شـبكة مكونـة مـن ٢٥ 
منظمة غري حكومية باملنطقة الشمالية من بنغالديش. وهي ملتزمـة ببـذل جـهود متضـافرة مـن 
ـــة  أجــل التصــدي ملســألة االجتــار. وهنــاك أيضــاً جمموعــة أساســية للمنظمــات غــري احلكومي

اإلقليمية، تتضمن ممثلني من نيبال وباكستان واهلند وبنغالديش. 
 

التحديات 
مـا زالـت مجيـع أشـكال العنـف، مبـا يف ذلـك االجتـــار، يف تزايــد، رغــم كــل اجلــهود 
املبذولة. ويلزم تعزيز اإلجراءات باجلهود التعاونية للحكومة واملنظمـات غـري احلكوميـة. ومـن 
بني القضايا األساسية املواقف التقليدية اليت تسـاهم يف ضعـف املـرأة وعـدم شـعورها باألمـان، 
واشتراك الشبكات اإلقليمية والدوليـة يف االجتـار. وميثـل التنفيـذ الكـامل للقوانـني ذات الصلـة 

باملوضوع وعدم كفاءة اهليكل القضائي، حىت اآلن، التحدي الذي ينبغي التغلب عليه. 
 

املادة ٧: القضاء على التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة للبلد  ٢-٧
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة يف احليـاة 

السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف: 
التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهليـة االنتخـاب جلميـع  (أ)

اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛ 
املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه السياسـة ويف شـغل الوظـائف  (ب)

العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛ 
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املشاركة يف مجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت تعـين باحليـاة العامـة  (ج)
والسياسية للبلد. 

حق املشاركة يف احلياة السياسية  -١
يكفل   دستور بنغالديش إتاحة الفرص املتكافئة للمرأة للمشاركة يف احلياة السياسـية 
والعامة. وتعد املشاركة السياسية للمرأة هامة حيث أـا تعـزز  مشـاركتها يف صنـع القـرارات 
على املستوى الوطين. ومنذ عام ١٩٩١، تتـوىل سـيدتان رئاسـة الـوزارة وزعامـة املعارضـة يف 
الربملان. وتتمتع بنغالديـش ـذه املـيزة الفريـدة يف القيـادة العليـا منـذ سـنوات عديـدة. ويـزداد 
ـــرأة كناخبــة ومجعــها للســلطة السياســية. فقــد كــانت مشــاركة املــرأة كناخبــة يف  ظـهور امل
االنتخابـات الربملانيـة ملحوظـة، يف السـنوات األخـرية. وهنـاك حتـول ملمـــوس يف االنتخابــات 

الربملانية لسنيت ١٩٩٦ و ٢٠٠١. 
 

املرأة يف الربملان  (أ)
خصـص ٣٠ مقعـدًا يف الربملـان الوطـين لنغالديـش للنسـاء الالئـي جيـري انتخـان مـــن 
جـانب أعضـاء الربملـان، يف السـنوات األخـرية. وباإلضافـة إىل ذلـك، تسـتطيع املـرأة أن ترشــح 
نفسها ألي من املقاعد العامة الـ٣٠٠ يف الربملان. وقد انتهى احلكم اخلاص بتخصيـص مقـاعد 
للمرأة يف الربملان يف عام ٢٠٠١. وقدم احلـزب  احلـاكم احلـايل واملعارضـة التزامـات واضحـة 
يف البيـان االنتخـايب لكـل منـهما بزيـادة عـدد املقـاعد املخصصـة للمـرأة عـن طريـق االنتخـــاب 
املباشـر. وتقـوم وزارة القـانون والعـدل والشـؤون الربملانيـة بـالنظر حاليـاً يف اجلوانـب اإلجيابيــة 

والسلبية هلذه املسألة. 
 

اجلدول ١-  العدد والنسبة املئوية للنساء يف الربملان يف االنتخابات اليت جرت يف عامي 
١٩٩١ و ٢٠٠١ 

عدد النساء سنة االنتخابات 
املنتخبات يف املقاعد 

العامة 

النسبة املئوية للنساء 
املنتخبات يف املقاعد 

العامة 

عدد النساء يف املقاعد 
املخصصة 

النسبة املئوية للمرأة يف 
جمموع مقاعد الربملان

 ٣, ١٢ ٣٠ ٣, ٢ ٧ ١٩٩٦
 ٠, ٢* - ٠, ٢ ٦ ٢٠٠١  

* يستطيع الرجل واملرأة التنافس حبرية علـى شـغل املقـاعد الــ٣٠٠ يف الربملـان. وقـد انتـهى سـريان 
النص الدستوري الـذي يقضـي بتخصيـص ٣٠ مقعـدًا للمـرأة قبـل االنتخابـات العامـة األخـرية الـيت 
جـرت يف عـام ٢٠٠١. ومـن أ جـل تعزيـز مشـاركة املـرأة الفعالـة يف الربملـان، جيـري حاليـــاً النظــر 

بنشاط، يف عدة خيارات مع احلكومة، منها زيادة عدد املقاعد املخصصة للمرأة. 
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املرأة يف احلكم احمللي  (ب)

اختذت احلكومة عدة تدابري لتمكني املرأة من الناحية السياسية وأمهـها ختصيـص ثالثـة 
ـــة ثــورة صامتــة  مقـاعد للمـرأة يف باريشـادات (جمـالس) االحتـاد. وهـذا حـدث هـام يعتـرب بداي
بالنســبة للحيــاة السياســية يف بنغالديــش وكذلــك بالنســبة للتمكــني السياســي للمــرأة علـــى 
املسـتوى الشـعيب. ويف عـام ١٩٩٧، كـانت انتخابـات باريشـادات األمـة مثـالً يحتـذى للعــامل 
كلـه حيـث شـاركت فيـها نصـف مليـون امـرأة. وأوضحـت أن املرشـحات يسـتطعن التنـــافس 
على املقاعد العامة والفوز بوظيفـة رئيـس الـس وهزميـة خصومـهن مـن الرجـال رغـم وجـود 
مشاكل عديدة. وقد مت انتخاب حنو ٢٨ ١٢٨ امرأة كأعضاء يف االنتخابات الــيت أجريـت يف 
عام ١٩٩٧ على املستوى احمللي. ومت انتـخاب مـا جمموعـــــه ٢٥ امـرأة لوظيفــــــة الرئيـس. و 

١١٠ نساء كأعضاء يف املقاعد العامة. 
واختذت احلكومة عدة تدابري لضمـان إجيـاد بيئـة متكينيـة للنسـاء املنتخبـات حمليـاً حـىت 
يستطعن القيام بدور استشرايف يف عملية صنـع القـرارات. وأهـم التدابـري هـي: (أ) زيـادة عـدد 
اللجـان الدائمـة لباريشـادات االحتـاد مـــن ٧ إىل ١٢ لضمــان مشــاركة العضــوات يف اللجــان 
الدائمة، (ب) التوسع يف عدد جلان تنفيذ املشاريع التابعة لباريشادات االحتاد مـن أجـل حتقيـق 
وجـود املـرأة يف وظـائف رؤسـاء للجـان يف ربـع هـذا العـــدد، (ج) النــص علــى تعيــني ثــالث 
عضوات يف باريشادات االحتاد لعضوية جلنة تنسيق تنمية األوبازيال، (د) إنشـاء جلـان للرعايـة 
االجتماعية يف كل عنرب نسائي حبيث تكون الرئاسة للمرأة. بيد إنـه مل يتـم إسـناد مسـؤوليات 
حمددة للمرأة يف اللجـان الدائمـة لعـدد كبـري مـن بارشـادات االحتـاد، رغـم ضمـها إىل عضويـة 
اللجان. ويف أغلــب احلـاالت، مـن املتوقـع أن تتـوىل العضـوات مسـألة العنايـة بـالتعليم وتنظيـم 
األسـرة والرعايـة الصحيـة. وهنـاك نوعـني متمـيزين مـن مؤسسـات احلكـم احمللـــي الســائدة يف 
بنغالديـش – نـوع للمنـاطق الريفيـة ونـوع آخـر للمنـاطق احلضريـــة. ونظــام احلكــم احمللــي يف 
املناطق الريفية مؤلف من أربعـة مسـتويات (أ) باريشـادات (جمـالس) غـرام و(ب) باريشـادات 
االحتـاد و(ج) باريشـادات أوبزيـال و(د) باريشـادات زيـــال. أمــا مؤسســات احلكــم احمللــي يف 
املنـاطق احلضريـة فـهي (أ) البوراشـافات (البلديـات) و(ب) جمـــالس املــدن (اــالس البلديــة). 
وختصـص للمـرأة ثالثــة مقــاعد يف كــل جملــس مــن جمــالس االحتــاد والبلديــات علــى أســاس 
ــى  االنتخـاب املباشـر مـن قبـل النـاخبني. ويتوقـف عـدد املقـاعد املخصصـة يف جمـالس املـدن عل

عدد السكان يف كل منطقة. 
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اجلدول ٢- مشاركة املرأة يف اهليئات احمللية 
 

العضوية املخصصة للنساء مستويات احلكم احمللي يف الريف واحلضر 
٣x٤٤٧٩ = ٥٣٧, ١٣ باريشادات االحتاد 

٣x٦٤     = ٠٠٠, ١٩٢            بارشادات زيال 
٣x١٨٣   = ٠٠٠, ٥٤٩ البوراشافات (البلديات) 

جمالس املدن (٤) داكا وشيتاغونغ وخولنا 
وراجشاهي 

 ٣٠+١٠+١٠+١٠ = ٦٠

 
التحديات 

تواجه مشاركة املـرأة يف العمليـة السياسـية بعـض املشـاكل اهلامـة، رغـم حتقيـق تطـور 
ملحـوظ. وتشـمل هـذه املشـاكل عـدم وجـود الترتيبـات املؤسسـية السـليمة واملناسـبة، داخـــل 
األحزاب السياسية، ملشاركة املرأة، وضعف مستوى إشـراك املـرأة يف األحـزاب السياسـية وال 
سيما يف هيئات صنع القرارات وافتقار املرأة إىل التدريب السياسي. غـري إنـه ينتظـر أن يكـون 
لتخصيـص مقـاعد للمـرأة يف اهليئـات املنتخبـــة تأثــري إجيــايب يف ضمــان بعــض التمثيــل للمــرأة 

ومتكينها من اكتساب خربة يف تنظيم اهليئات املختلفة ويف العملية السياسية ككل. 
 

املرأة يف اخلدمة العامة  جيم -
إن اهلدف من التنمية االقتصادية يف بنغالديش هو تعزيز رفاه السـكان وحتسـني نوعيـة 
حيام من خالل النمو العادل للرجـال والنسـاء. وخـالل  العقديـن املـاضيني، جـرى التشـديد 
على ضمان املساواة بني اجلنسني وتعميم املسائل اجلنسـانية لكفالـة مشـاركة املـرأة مـن خـالل 

السياسات واالستراتيجيات املختلفة. 
وقـد اختـذت احلكومـة بعـض التدابـري اخلاصـة بالنســـبة للمــرأة لضمــان مشــاركتها يف 
قطاع العمالة. وأدخل نظام للحصـص مـع حتديـد للمـرأة نسـبة ١٠ يف املائـة مـن التعيينـات يف 
الوظائف املعلن عنها رمسياً و ١٥ يف املائة من التعيينات يف الوظـائف غـري املعلـن عنـها رمسيـا. 
هناك أيضاً ترتيب ينص على حجز ٦٠ يف املائة من الشواغر يف التعليـم االبتدائـي للمعلمـات. 
وباإلضافـة إىل ذلـك، اختـذت مبـادرة خاصـة، يف اآلونـة األخـرية، بتعيــني املــرأة يف مســتويات 

اإلدارة العليا مثل وظيفيت نائب أمني وأمني مشارك. 
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وتبني جتربة العقدين املاضيني يف بنغالديش اسـتمرار عـدم املسـاواة بـني اجلنسـني رغـم 
زيادة مشاركة املرأة يف القطاع العام. فمجموع عـدد النسـاء يف مجيـع فئـات القطـاع العـام ال 
يتجـاوز ١٠ يف املائـة فقـط. وبالنسـبة للفئـات، كـانت مشـاركة املـرأة أعلـى يف وظـائف الفئــة 
الثالثـة (١٢ يف املائـة) وأدىن يف وظـائف الفئـة الرابعـة (٦ يف املائـة). وكـــانت مشــاركة املــرأة 
مماثلـة تقريبـاً يف وظـائف الفئتـني األوىل والثانيـة، حيـث مثلـت ٨ يف املائـة مـن جممـوع نصــاب 
ـــرأة كــانت أعلــى (١٢ يف  هـذه الفئـات. ومـن الواضـح أن مشـاركة املـرأة يف إدارة شـؤون امل

املائة). 
وتراوح استخدام حصص الوظــائف املخصصـة للمـرأة يف السـنوات املختلفـة بـني ٣٧ 
يف املائـة و ١٠٠ يف املائـة، مثـالً، يف الفـترة ١٩٩٧-١٩٩٨ شـغل أكـثر مـن نصـف احلصــص 
ــــة حصـــص الوظـــائف  املخصصــة يف وظــائف حكومــة بنغالديــش، بينمــا شــغل ٩٩ يف املائ
ــــة  املخصصـــة للمـــرأة يف الفـــترة ١٩٩٥-١٩٩٦. ومل تتمكـــن امتحانـــات وظـــائف حكوم

بنغالديش من شغل ١٠٠ يف املائة من احلصة املخصصة للمرأة إال مرتني. 
ومت شغل ما بني ٨٨ يف املائة و ١٠٠ يف املائة من حصص الوظائف العامة املخصصـة 
للمـرأة بتعيينـات مـن االمتحانـات الثالثـة عشـرة إىل التاسـعة عشـرة ١٩٩١-١٩٩٢ لوظــائف 
احلكومـة يف بنغالديـش. ومـن جهـة أخـرى، تـراوح اسـتخدام احلصـــص املخصصــة للوظــائف 
الفنية التقنية بني ٢٦ يف املائة و ٩٩ يف املائة خالل نفس الفترة. وجرى تعيني عـدد كبـري مـن 
النساء خارج احلصص املخصصة للمرأة. وعلى حنو حمـدد، مت توظيـف ٩٣, ٥٦ يف املائـة مـن 
املوظفـات يف الوظـائف العامـة عـن طريـق حصـة املـــرأة بينمــا مت تعيــني ثلثــي عــدد النســاء يف 
الوظائف الفنية التقنية على أساس اجلـدارة وضمـن حصـص أخـرى (القبيلـة، املقاطعـة ومـا إىل 

ذلك). 
ويف عـام ١٩٩٩، كـان هنـاك ٢٠١ ١١٠ معلـم و ٢٤٥ ٥٣ معلمـــة علــى مســتوى 
املدارس االبتدائية مما ميثل ٣٣ يف املائة. وتوضح املعلومات املبينــة يف اجلـدول الـوارد أدنـاه، أن 
نسبة حصة معلمات املدارس االبتدائية اليت مت شغلها تتراوح بني ٧٦ يف املائـة يف عـام ١٩٩٨ 

و ٨٠ يف املائة يف عام ١٩٩٦، مع استثناء عام ١٩٩٧. 
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اجلدول ٣- استخدام حصة الوظائف املخصصة للمرأة يف تعيني معلمي املدارس 
االبتدائية 

 
عدد الوظائف املتاحة عدد الوظائف الشاغرةالسنة 

مبوجب حصة املرأة 
(٦٠ يف املائة) 

النساء املعينات عن 
طريق نظام احلصص 

النسبة املئوية اليت مت 
شغلها 

 ٦٩, ٧٩ ٠٣٦ ٢ ٥٥٥ ٢ ٢٥٨ ٤ ١٩٩٦
 ٨١, ٢٢ ٩١٢ ٩٩٨ ٦ ٦٦٣ ٦ ١٩٩٧
 ٠٧, ٧٦ ٨٩٩ ٤ ٤٤٠ ٦ ٧٣٤ ١٠ ١٩٩٨
 ٦٧, ٦٠ ٨٤٧ ٧ ٩٣٣ ١٢ ٦٥٥ ٢١ ١٩٩٩

املصدر: الوثائق الرمسية لشعبة التعليم االبتدائي واجلماهريي. 
 

املادة ٨: املساواة يف فرص التمثيل واملشاركة على الصعيد الدويل:  ٢-٨
تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابـري املناسـبة لتكفـل للمـرأة، علـى قـدم املسـاواة مــع 
ـــدويل واالشــتراك يف أعمــال  الرجـل ودون أي متيـيز، فرصـة متثيـل حكومتـها علـى املسـتوى ال

املنظمات الدولية. 
ال توجـد عقبـات قانونيـة يف سـبيل متثيـل املـرأة للحكومـة علـى الصعيـد الـدويل. وقـــد 
اختذت احلكومة بعض التدابري لزيادة مشـاركة املـرأة ومتثيلـها دوليـاً. وهـي �أ� إدراج املـرأة يف 
الدوائـر الدبلوماسـية؛ ��٢ إيفـاد املـرأة يف بعثـات السـالم لألمـــم املتحــدة، ��٣ ضمــت وفــود 
عديـدة النسـاء إىل احللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل الدوليـة. وهنـــاك أيضــاً عــدة ســيدات 

يعملن يف منظمات دولية خمتلفة ويف منظمات األمم املتحدة يف اخلارج. 
 

املادة ٩: املساواة يف احلقوق املتعلقة باجلنسية  ٢-٩
متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلـق الرجـل يف اكتسـاب جنسـيتها أو  -١
االحتفـاظ ـا أو تغيريهـا. وتضمـن بوجـه خـاص أال يـترتب علـى الـزواج مـــن 
أجنيب أو تغيري جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغري تلقائياً جنسـية الزوجـة، أو 

أن تصبح بال جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. 
متنـح الـدول األطـراف املـــرأة حقــاً مســاوياً حلــق الرجــل فيمــا يتعلــق جبنســية  -٢

أطفاهلا. 
تتقرر اجلنسية يف بنغالديش على أساس املولد. وتتمتع املـرأة حبقـوق متسـاوية بالنسـبة 
جلنسيتها ولكن ليس فيما يتعلق جبنسية زوجـها/أبنائـها. ووفقـاً لقـانون املواطنـة لعـام ١٩٥١، 
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تنتقـل املواطنـة مـن األب إىل أبنائـه ولكـن ليـس مـن األم. كمـا إنـه ليـس مــن حــق الــزوج أن 
حيصـل علـى املواطنـة مـن خـالل زوجتـه. وميكـن أن حتصـل زوجـة الرجـل البنغالديشـــي علــى 

املواطنة ولكن العكس ليس صحيحاً. 
ويف االجتمـاع الثـالث للمجلـس الوطـــين للنــهوض بــاملرأة املعقــود يف أيلــول/ســبتمرب 
٢٠٠٢ برئاسة سعادة رئيس الوزراء، كان قانون املواطنة لعام ١٩٥١ أحـد البنـود يف جـدول 
ـــاً يف إجــراء التعديــالت الالزمــة  األعمـال. ونظـرًا لقلـق احلكومـة ـذا الشـأن فإـا تنظـر جدي

لتحقيق فرص متساوية للرجال والنساء. 
 

٢-١٠املادة ١٠: تساوي احلقوق يف جمال التعليم: 
تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابـري املناسـبة للقضـاء علـى التميـيز ضــد املــرأة لكــي 
تكفل للمرأة حقوقاً مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، علـى 

أساس تساوي الرجل واملرأة: 
نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملـهين للحصـول علـى الدرجـات العلميـة يف  (أ)
ـــع الفئــات، يف املنــاطق الريفيــة واحلضريــة علــى  املؤسسـات التعليميـة مـن مجي
السواء؛ وتكون هذه املساواة مكفولـة يف املرحلـة السـابقة لاللتحـاق باملدرسـة 
ويف التعليـم العـــام واملــهين والتعليــم التقــين العــايل، وكذلــك يف مجيــع أنــواع 

التدريب املهين؛ 
ـــاهج الدراســية، ونفــس االمتحانــات وهيئــات تدريبيــة تتمتــع  توفـر نفـس املن (ب)

مبؤهالت من نفس املستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛ 
القضــاء علــى أي مفــهوم منطــي عــن دور الرجــــل ودور املـــرأة علـــى مجيـــع  (ج)
مستويات التعليم ويف مجيع أشكاله عن طريق تشـجيع التعليـم املختلـط وغـريه 
من أنواع التعليم اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح 

كتب الدراسة والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم؛ 
نفس الفرص لالستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية؛  (د)

نفس الفرص للوصـول إىل برامـج التعليـم املتواصـل، مبـا يف ذلـك برامـج تعليـم   (هـ)
ـــرب  الكبـار وحمـو األميـة الوظيفيـة، وال سـيما الـيت ـدف إىل أن تضيـق، يف أق

وقت ممكن، أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛ 
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خفض معدالت تسرب الطالبات من الدراسة وتنظيم برامج للفتيـات والنسـاء  (و)
الالئي تركن املدرسة قبل األوان؛ 

نفس الفرص للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛  (ز)
الوصــول إىل معلومــات تربويــة حمــددة للمســاعدة يف ضمــان صحــــة األســـر  (ح)

ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن تنظيم األسرة. 
التعليم حق من احلقوق األساسية للفرد. ويذكـر اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان أن 
"لكـل شـخص احلـق يف التعليـم، وجيـب أن يكـون التعليـم يف مراحلـه األوىل واألساســـية علــى 
األقل باان، وأن يكون التعليـم األويل إلزاميـاً. وتقـوم حكومـة بنغالديـش، مـن خـالل وزارة 
التعليم، ببذل اجلهود حلماية وتعزيز احلق يف التعليـم رغـم التحديـات اهلائلـة. ويف مقدمـة هـذه 
اجلهود، تنفيذ تدابري فعالة إلقامة نظام موحد ومجاهريي وشامل للتعليـم وتوفـري التعليـم اـاين 
ـــع الدعــوة العامليــة إىل  واإللزامـي جلميـع األطفـال. وتتفـق أحكـام الدسـتور اخلاصـة بـالتعليم م
"توفـري التعليـم للجميـــع". وأعلنــت السياســة الوطنيــة للتعليــم (٢٠٠٠) أــا ســتقدم التعليــم 
االبتدائي ااين واإللزامي جلميع األطفال. وأولت هذه السياسة أيضاً أولوية عليا لتعليـم املـرأة 
واحلكومة عازمة على حتقيق اإلملام بالقراءة والكتابة بنسبة ١٠٠ يف املائة حبلول عام ٢٠٠٥. 
ـــع  وتبـني اإلحصـاءات أن حالـة املـرأة فيمـا يتعلـق بـالتعليم تتحسـن تدرجييـاً. فقـد ارتف
معدل إملام املرأة (من سن ٧ سنوات فما فوق) بالقراءة والكتابة مـن ٤, ٣١ يف املائـة يف عـام 
ـــد البنــات يف املرحلــة االبتدائيــة  ١٩٩٦ إىل ٥, ٤٢ يف املائـة يف عـام ١٩٩٨. وبلـغ معـدل قي
٩٤, ٩٤ يف املائة، واخنفض معدل تسـرب البنـات مـن املدرسـة يف املرحلـة االبتدائيـة. ويقـدر 
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني الذكور واإلناث (مـن سـن ١٥ سـنة فمـا فـوق) بنسـبة ٧٢ 
يف املائة و ٥٦ يف املائة على التوايل. وأخذت احلكومة بنظام التعليم االبتدائـي للجميـع لزيـادة 
معدل قيد األطفال. ويبلغ صايف معـدل قيـد البنـني والبنـات يف املرحلـة االبتدائيـة ٨٠ يف املائـة 
و٩, ٨٢ يف املائة على التـوايل. ومت حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني يف القيـد بـاملدارس االبتدائيـة 
وبلـغ معـدل البنـني إىل البنـات ٥١ إىل ٠٤٩ وارتفـع معـدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة للبـــالغني 
(مـن سـن ١٥ سـنة فـأكثر) مـن ٣, ٤٧ يف املائـة يف عـام ١٩٩٩ إىل ٣, ٥١ يف املائـة يف عــام 

 .١٩٩٩
وارتفـع معـدل قيـــد البنــات مــن ٣٣, ٣٣ يف املائــة يف عــام ١٩٩٦ إىل ٥٧, ٤١ يف 
املائة يف عام ١٩٩٩ بسبب املشروع املبتكر ملساعدة املدارس الثانوية للبنات الذي بــدأ تنفيـذه 

يف عام ١٩٩٣. 
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أمـا األهـداف احملـددة هلـذا املشـروع فـهي: زيـادة قيـد البنـات يف الصفـوف مــن ٦ إىل 
١٠ ومساعدن على النجاح يف امتحان الدراسة الثانوية أو امتحـان معـادل لـه، وزيـادة عـدد 
معلمي املدارس الثانوية يف مدارس املشروع وزيادة نسبة املعلمات، ويئة بيئة جمتمعيـة داعمـة 
لتعليم البنات عن طريـق نشـر الوعـي بفوائـد تنميـة النسـاء يف اـاالت التعليميـة واالجتماعيـة 

واالقتصادية، بني اجلمهور، على نطاق واسع. 
غري أن معدل التسرب مـن املدرسـة يظـل مرتفعـاً علـى مسـتوى التعليـم الثـانوي.وقـد 
عقـدت احلكومـة احلاليـة العـزم علـى ختفيـض الفجـوة بـني اجلنسـني يف جمـال القيـد واحلــد مــن 
معدالت تسرب البنات من املدرسة. وكان تعليـم الفتـاة جمانيـاً حـىت الصـف العاشـر، وقـررت 

الوزارة مؤخرًا رفع مستوى التعليم ااين إىل الصف الثاين عشر. 
وجعلت احلكومة احلالية تعليم الفتاة جمانياً حىت الصف الثاين عشر. وتصـرف مكافـأة 

نقدية جلميع الطالبات املقيدات. 
وجعلت احلكومة التعليم االبتدائي إلزامياً جلميع األطفـال يف البلـد. وملنـع التسـرب يف 
املرحلـة االبتدائيـة تقـدم احلكومـة حـافزًا نقديـــاً قيمتــه ١٠٠ تاكــا يف الشــهر للطفــل الواحــد 
و١٢٥ تاكا يف حالة وجود أكثر مـن طفـل، إذا واظـب علـى احلضـور بنسـبة تتجـاوز ٨٠ يف 

املائة. وتنفق احلكومة ٦٦٥ كروري تاكا سنوياً على برنامج احلوافز املذكور. 
 

اجلدول ٤- نسب التسرب واإلعادة واإلمتام واالستمرار يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية 
من التعليم العام، ١٩٩٩ 

 
 التعليم العام  

جمموع املرحلة املؤشر 
اإلعدادية 

جمموع املرحلة البنات 
الثانوية 

البنات 

١, ٥٢ ٩, ٥٧ ٤, ١٨ ٣, ٢١ معدل التسرب 
٣, ١٤ ١, ١٥ ٠, ٨ ٥, ١٠ معدل اإلعادة 

معدل إمتام 
١, ٤٢ ٩, ٤٧ ٧, ٧٨ ٦, ٨١ الدراسة 

١, ٨٨ ١, ٨٩ ٥, ٨٤ ١, ٨٦ االستمرار 
املصدر: دائرة معلومات التعليم األساسي ببنغالديش، ١٩٩٩. 

 
وفيما يلي بعض التدابري األخرى: 

ـــس وطــين للتدريــب قــام بصياغــة اســتراتيجية التدريــب الوطنيــة وسياســة  هنـاك جمل
التدريب الوطنية يف اخلطة اخلمسية. 
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وأهداف اخلطة اخلمسية هي: 
 •  وضع ترتيبات مؤسسية لتقدمي التعليم التقين واملهين على مستوى األوبازيال؛ 

 •  توسيع ورقع مستوى أساس التعليم العـام/العلمـي/التقـين علـى مجيـع املسـتويات 
ووضع أساس جمتمع قائم على املعرفة من أجل مواجهة حتديات التنمية بفعاليـة 

أكرب؛ 
 •  ضمان االستخدام األمثل ملرافق التعليم القائمة على مجيع املستويات؛ 

 •  االستفادة من اإلمكانات املتعددة القطاعات فيما يتصل باألهداف األخرى؛ 
 •  ضمان مشاركة املرأة يف مجيع جمـاالت التعليـم وختفيـض الفجـوة املوجـودة بـني 

املرافق املخصصة لتعليم الذكور واإلناث؛ 
 •  حتسني إدارة املؤسسات التعليمية من خالل إشراك اهليئات احمللية؛ 

 •  حتسني تعليم العلوم الطبيعية والصحية يف املرحلتني االبتدائية والثانوية. 
واحلكومة احلالية حريصة جدًا على حتسني معدل اإلملام بـالقراءة والكتابـة لـدى املـرأة 
وال سيما املرأة الريفية. ويف هذا الصدد، خصصت للمرأة برامج حمددة مع زيادة االعتمـادات 
املرصودة هلا يف امليزانية واليت ستكون هلا تأثري إجيايب على زيادة معدل اإلملام بالقراءة والكتابـة 
بني نساء الريف وغري ذلك من آثار. وترد تفاصيل بعض املبادرات األخرية يف اجلزء الثالث. 

 
٢-١١املادة ١١: املساواة يف فرص العمل والتدريب: 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء علـى التميـيز ضـد املـرأة يف ميـدان  -١
العمل لكي تكفل هلا، على أساس تساوي الرجل واملرأة، نفس احلقوق وال سيما: 

احلق يف العمل بوصفه حقاً غري قابل للتصرف لكل البشر؛  (أ)
ـــك تطبيــق معايــري االختيــار  احلـق يف التمتـع بنفـس فـرص التوظيـف، مبـا يف ذل (ب)

نفسها يف شؤون التوظيف؛ 
احلق يف حرية اختيـار املهنـة والعمـل، واحلـق يف الـترقي واألمـن الوظيفـي، ويف  (ج)
مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلقي التدريب وإعـادة التدريـب املـهين، 

مبا يف ذلك التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛ 
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احلق يف املساواة يف األجـر، مبـا يف ذلـك االسـتحقاقات، واحلـق يف املسـاواة يف  (د)
املعاملـة فيمـا يتعلـق بـالعمل املتعـادل القيمـة، وكذلـــك املســاواة يف املعاملــة يف 

تقييم نوعية العمل؛ 
ــــاعي، وال ســـيما يف حـــاالت التقـــاعد، والبطالـــة،  احلــق يف الضمــان االجتم (هـ)
واملـرض، والعجـز، والشـيخوخة، وأي شـكل آخـر مـن أشـــكال عــدم القــدرة 

على العمل، وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر. 
احلـق يف الوقايـة الصحيـة وسـالمة ظـروف العمـل، مبـا يف ذلـــك محايــة وظيفــة  (و)

اإلجناب. 
 

توخيـاً ملنـع التميـيز ضـد املـرأة بسـبب الـزواج أو األمومـة، ولضمـان حقـها الفعلــي يف  -٢
العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة: 

حلظر الفصل من اخلدمة بسـبب احلمـل أو إجـازة األمومـة والتميـيز يف الفصـل  (أ)
من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛ 

إلدخـال نظـام إجـازة األمومـة املدفوعـة األجـر أو مـع التمتـــع مبزايــا اجتماعيــة  (ب)
ــــالوات  مماثلــة دون أن تفقــد املــرأة الوظيفــة الــيت تشــغلها أو أقدميتــها أو الع

االجتماعية؛ 
لتشجيع توفري ما يلزم من اخلدمات االجتماعية الداعمـة لتمكـني الوالديـن مـن  (ج)
اجلمـع بـني التزامامـا األسـرية وبـني مسـؤوليات العمـل واملشـــاركة يف احليــاة 
العامـة، وال سـيما عـن طريـق تشـجيع إنشـاء وتنميـة شـبكة مـن مرافـــق رعايــة 

األطفال؛ 
لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فــترة احلمـل يف األعمـال الـيت يثبـت أـا مؤذيـة  (د)

هلا. 
 

جيب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة ـذه املـادة اسـتعراضاً  -٣
دورياً يف ضوء املعرفة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يتـم تنقيحـها أو إلغاؤهـا أو توسـيع 

نطاقها حسب االقتضاء. 
يسلم الدستور بأن توليد فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر مهـا مـن املسـؤوليات 
األساسـية للدولـــة. وكــان ختفيــف حــدة الفقــر أحــد املواضيــع الرئيســية يف اخلطــة اخلمســية 
اخلامسـة. ووفقـاً للتعريـف التقليـدي للقـوة العاملـة، ال ينـدرج فيـها عمـل املـرأة  املنتـج داخــل 
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األسرة املعيشية. وتتمتع املرأة باملساواة يف األهلية للتعيني يف وظائف القطـاع العـام. واملسـاواة 
يف األجر واالستحقاقات مكفولة للمرأة من حيث األجر، وإجيــارات املنـازل والبـدالت الطبيـة 
ومـا إىل ذلـــك. وجيــري تعيــني املــرأة املؤهلــة يف الوظــائف العليــا يف جمــال التخطيــط وصنــع 
القـرارات عـن طريـق االتصـاالت والدخـول اجلـانيب وزيـادة احلصـص املخصصـة لزيـادة نســـبة 
وجود املرأة على خمتلـف املسـتويات. أمـا الفـرص املتاحـة لاللتحـاق بالوظـائف الفنيـة والتقنيـة 
واإلدارية من خالل التدريب اخلاص، فهي غري كافية. ويلـزم أيضـاً تشـجيع القطـاعني اخلـاص 

والعام على توظيف املرأة يف الوظائف التنفيذية واإلدارية والتقنية واملتصلة باملبيعات. 
 

إجازة األمومة والرعاية النهارية: 
قامت احلكومة مؤخرًا بزيادة إجازة األمومة شــهر إضـايف حبيـث تصبـح هـذه اإلجـازة 
ـــدأت  ٤ شـهور مـن أجـل مسـاعدة املـرأة يف دورهـا اإلجنـايب واإلنتـاجي. ويف الوقـت نفسـه، ب
احلكومـة يف إنشـاء مرافـق للرعايـة النهاريـة يف أمـاكن املكـاتب ملسـاعدة اآلبـــاء العــاملني ذوي 
األبناء الصغار. وأصدرت احلكومة مؤخرًا توجيهاً يقضي بضرورة أن توفر أية مؤسسـة لديـها 
١٠ أو أكـثر مـن النسـاء العـامالت مرفقـاً للرعايـة النهاريـة بـالقرب منـها. وتتعـرض صناعــات 
ـــام إجــازة  القطـاع اخلـاص لضغـط مسـتمر مـن احلكومـة واتمـع املـدين مـن أجـل تنفيـذ أحك
األمومة مبوجب قوانني العمل املوجودة يف البلد. وقد أعلنت احلكومة يوم ٢٨ أيار/مايو "يـوم 

األمومة الساملة". 
 

٢-١٢املادة ١٢: تكافؤ فرص الوصول إىل الرعاية الصحية: 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف  -١
ميدان الرعاية الصحية من أجـل أن تضمـن هلـا، علـى أسـاس تسـاوي الرجـل 
واملـرأة، احلصـــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، مبــا يف ذلــك اخلدمــات 

املتعلقة بتنظيم األسرة. 
 

بالرغم من أحكام الفقرة ١ أعاله، تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة اخلدمـات  -٢
املناسـبة فيمــا يتعلــق بــاحلمل والــوالدة وفــترة مــا بعــد الــوالدة، وتوفــر هلــا 
ــــة أثنـــاء احلمـــل  اخلدمــات اانيــة عنــد االقتضــاء، وكذلــك التغذيــة الكافي

والرضاعة. 
حتصل املرأة على حصة أقل من األغذية املوزعة يف األسرة املعيشية، ال سـيما الـربوتني 
واخلدمات باملقارنة بالرجال والبنني. وبالنسبة لتوزيع العمـل، تتحمـل املـرأة اجلـزء األكـرب مـن 
املسـؤوليات االقتصاديـة واإلجنابيـة واألســـرية. ومــل املــرأة صحتــها، أحيانــاً كثــرية بســبب 
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مطالب ال تنتهي علـى وقتـها وطاقتـها ومنـط نشـاطها االجتمـاعي. وبالتـايل فـإن تـدين الوضـع 
التغذوي للمرأة وضعف صحتها من األمور الشائعة بني أغلبية النساء يف بنغالديش. 

وقد أعلنت حكومة بنغالديــش سياسـة وطنيـة للصحـة يف عـام ٢٠٠٠، وهـي سياسـة 
مناصرة للشعب تركـز االهتمـام بدرجـة أكـرب علـى النسـاء واألطفـال والفقـراء. وهـي ملتزمـة 
ـــة لعــام ١٩٩٤، وعمليــة  أيضـاً بتنفيـذ توصيـات برنـامج عمـل املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنمي
استعراض املؤمتر بعد مرور ٥ سـنوات يف عـام ١٩٩٩. ومـن اخلطـوات األخـرى اهلامـة وضـع 

السياسة الوطنية لألغذية والتغذية، يف عام ١٩٩٧. 
واهلدف األساسي للسياسة الوطنية للصحـة هـو كفالـة اخلدمـات الصحيـة للجميـع يف 
بنغالديش وختفيض معـدل النمـو السـكاين. ويسـتند هـدف السياسـة الوطنيـة للصحـة وغاياـا 
األساسـية إىل بعـض العوامـل اهلامـة منـها (أ) ضمـان وصـول اموعـات الفقـرية والضعيفــة إىل 
اخلدمات الصحية؛ (ب) زيادة مقبولية الرعاية الصحيــة وجودـا علـى مجيـع املسـتويات؛ (ج) 
حتسني الرعاية الصحية لألم والطفل؛ (د) تعزيز املرافـق املاديـة واملـوارد البشـرية املسـتخدمة يف 
إيصـال الرعايـة الصحيـة.وقـد أكـدت السياسـة الوطنيـة لألغذيـة والتغذيـة علـى األمـن الغذائــي 
على مستوى األسر املعيشية، ال سيما الفقرية منها، وزيــادة الوعـي بقيمـة األغذيـة والتحـيزات 

اجلنسانية يف توزيع األغذية على صعيد األسرة. 
واعتمدت سياسة وطنية ملتالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز). ووضعـت السياسـة 
ـــة قواعــد الســلوك يف اــال  السـكانية يف صيغتـها النهائيـة. وجتـري حاليـاً إعـادة صياغـة مدون
الطيب. واختذت تدابري للقضاء علـى التدخـالت الضـارة وغـري املناسـبة يف جمـال الطـب وتنظيـم 
األسـرة بالنسـبة للمـرأة. واختـذت أيضـاً تدابـري لالسـتجابة حلـاالت العنـف ضـد املـرأة. ويعمــل 
مركـزان اثنـان مـن املراكـز الشـاملة للتصـدي لألزمـات يف إدارة صحـة األم والطفـــل. وتعمــل 
وحدة للمصابني حبروق ـا ٥٠ سـريرًا يف إدارة صحـة األم والطفـل. وأقيمـت أقسـام صديقـة 

للمرأة يف ٣٢ مستشفى لتحسني اخلدمات الصحية املقدمة للمرأة. 
وقـد اعتمـدت احلكومـة برناجمـاً لقطـاعي الصحـة والسـكان يف عـام ١٩٩٨. وهــدف  
الربنامج هو املسـامهة يف حتسـني وضـع الرعايـة الصحيـة واألسـرية للنسـاء واألطفـال والفقـراء. 
وقد مت االضطالع بأنشطة عديدة لزيادة فـرص وصـول املـرأة إىل املـوارد واخلدمـات يف قطـاع 
الرعاية الصحية واألسرية ومشاركتها يف هذه املوارد ورقابتها عليها مـن أجـل حتقيـق املسـاواة 
بــني اجلنســني يف هــذا اــال. وقــد وضعــت وزارة الرعايــة الصحيــة واألســرية اســــتراتيجية 
للمسـاواة بـني اجلنسـني مـن أجـل توفـري اجتـاه اسـتراتيجي شـــامل لتعميــم شــؤون اجلنســني يف 
برنامج قطاعي الصحة والسكان واملسامهة يف حتقيق أهداف احلكومة يف جمال احلد من الفقر. 
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وقـد حققـت برامـج الصحـة والسـكان يف بنغالديـش إجنـــازات هامــة، يف املــاضي، ال 
سيما يف جمال ختفيض معدالت اخلصوبة وحتسني أوضـاع صحـة الطفـل. وكـان العمـر املتوقـع 
عند الوالدة ٦١ سنة للرجال و ٦٠ سنة للنسـاء، يف عـام ١٩٩٨، مقارنـة بــ٥٨ سـنة يف عـام 

 .١٩٩٥
ووفقـاً للدراسـة االسـتقصائية الدميغرافيـة والصحيـة لبنغالديــش، ١٩٩٩-٢٠٠٠، زاد 
معدل بقاء الطفل بدرجـة كبـرية منـذ الثمانينـات مـن القـرن املـاضي. واخنفـض معـدل وفيـات 
الرضع يف بنغالديش من ١٠٠ حالة لكل ١٠٠٠ مولـود حـي يف الفـترة ١٩٨٥-١٩٨٩، إىل 
٦٦ حالـة لكـل ١٠٠٠ مولـود حـي خـالل الفـترة ١٩٩٥-١٩٩٩؛ مبعـدل اخنفـاض متوسـطه 
ـــات  حنـو ٤ حـاالت لوفيـات الرضـع لكـل ١٠٠٠ مولـود حـي يف السـنة. واخنفـض معـدل وفي
األطفـال دون ســـن اخلامســة مــن ١١٦ حالــــــة وفــــاة لكــل ١٠٠٠ مولــود حــي يف الفــترة 
ــــــة  ١٩٩٢-١٩٩٦ إىل ٩٤ حالـــــة يف الفـــــترة ١٩٩٥-١٩٩٩. وقـــــد أوضحـــــت الدراس
ــــة والصحيـــة يف بنغالديـــش، ١٩٩٩-٢٠٠٠، أن ٦٠ يف املائـــة مـــن  االســتقصائية الدميغرافي
األطفال من سن ١٢-١٣ شهرًا حمصنون حتصيناً كامالً. ومع أن نسبة التغطية كـانت ٩١ يف 
املائة بالنسبة للتحصني بلقاح السـل، حصـل ٧١ يف املائـة فقـط علـى اجلرعـات الثـالث للقـاح 

الثالثي املضاد للخناق والسعال الديكي والكزاز. 
وتعترب وفيات األمهات مسألة خطرية يف بنغالديـش، إذ يبلـغ معدهلـا ٣ حـاالت لكـل 
١٠٠٠ مولود حي. ويعاين ٧٠ يف املائـة مـن األمـهات مـن سـوء التغذيـة وفقـر الـدم. وتتوفـر 
فرص الوصول إىل الرعاية الصحية األساسية ألقـل مـن ٤٠ يف املائـة مـن السـكان، وال حتصـل 
٥٠ يف املائة من النساء احلوامل على الرعاية قبل الوالدة، بينما حيصل ٤٠ يف املائة منهن علـى 
هذه الرعاية مـن العـاملني املدربـني يف اـال الطـيب (الدراسـة االسـتقصائية الطبيـة لألمـهات يف 
بنغالديـش-٢٠٠١)، وأكـثر مـن ٩٠ يف املائـة مـن الـوالدات ال تـزال جتـــري يف املنـــزل، دون 
مسـاعدة مـن القـابالت املدربـات. وقـــد زاد عــدد هــؤالء القــابالت مــن ٨ يف املائــة يف عــام 

ـــيت ــا رعايــة أساســية    ١٩٩٣ إىل ٧, ٢٣ يف املائـة يف عـام ٢٠٠٠. وكـانت نسـبة املرافـق ال
للتوليد يف حاالت الطـوارئ ٤١, ٠ لكـل ٠٠٠ ٥٠٠ مـن السـكان يف عـام ١٩٩٤، فـزادت 

إىل ٦٠, ٠ يف عام ١٩٩٩. 
واخنفض معدل اخلصوبة اإلمجايل بدرجة ملحوظة، فهبط من ٣, ٦ طفـل لكـل امـرأة 
يف الفـــترة ١٩٧١-١٩٧٥ إىل ٣, ٣ يف الفـــترة ١٩٩٧-١٩٩٩، أي بنســـــبة ٤٨ يف املائــــة 
خالل فترة ٢٥ سنة. وعلى الرغم من اخنفاض معدل اخلصوبة اإلمجايل يظل ارتفـاع اخلصوبـة 
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سائدًا. وزاد استعمال وسـائل منـع احلمـل مـن ٥, ٥١ يف املائـة إىل ٦, ٥٣ يف املائـة علـى مـر 
الزمن. وما زال استعمال وسائل منع احلمل بني الرجال منخفضاً للغاية. 

وارتفع سن الزواج األول للفتيات علـى مـر السـنني. فقـد كـان متوسـط سـن الـزواج 
األول للمرأة ٨, ١٦ سنوات فأصبح يتراوح بني ٢٠ و ٢٤ سـنة يف عـام ٢٠٠٠. وهنـاك مـا 

يدل على رفع سن الزواج األول للمرأة. 
وقـد أولـت احلكومـة أولويـة عاليـة ألمهيـة صحـة املـرأة لرفـاه األسـرة واتمـع وتبـــذل 
جهود هامة للنهوض بصحة املرأة وتوليد فـرص العمـل للمـرأة يف قطـاع الصحـة. ومتثـل املـرأة 
حنو ٣٠ يف املائة من جمموع القوة العاملـة يف قطاع الصحة، ويعمل أغلب النسـاء يف اخلطـوط 

األمامية إليصال اخلدمات على صعيد اتمع احمللي. 
 

ــــــتحقاقات االقتصاديـــــة  ٢-١٣املــــادة ١٣: املســــاواة يف احلقــــوق فيمــــا يتعلــــق باالس
واالجتماعية: 

ـــع التدابــري املناســبة للقضــاء علــى التميــيز ضــد املــرأة يف  تتخـذ الـدول األطـراف مجي -١
ااالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل هلـا، علـى أسـاس تسـاوي الرجـل 

واملرأة، نفس احلقوق وال سيما: 
احلق يف االستحقاقات األسرية؛  (أ)

احلق يف احلصول على القروض املصرفيـة، والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن  (ب)
أشكال االئتمان املايل؛ 

احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيع جوانـب  (ج)
احلياة الثقافية. 

احلقوق يف االستحقاقات العائلية 
يف عام ١٩٩٧، سحبت بنغالديش حتفظـها علـى املـادة ١٣(أ) علـى أسـاس توصيـات 
ـــيز ضــد املــرأة الــيت  اللجنـة املشـتركة بـني الـوزارات التفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمي
ترأسها وزارة شؤون املرأة والطفل. ويؤيد دستور بنغالديش احلقـوق املتسـاوية للرجـل واملـرأة 
يف االسـتحقاقات العائليـة. وتنـص بعـض مـواد الدسـتور علـــى حقــوق متســاوية واملســاواة يف 
الفرص. – "تتمتع املرأة بنفس احلقوق كالرجل يف مجيع جماالت الدولة واحليـاة العامـة"، املـادة 

٢٨(٢)؛ و"تعمل الدولة على ضمان فرص متساوية جلميع املواطنني"، املادة ١٩(١). 
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ويف بنغالديش، تتمتع املرأة بنفس االستحقاقات الـيت حيصـل عليـها الرجـل يف اخلدمـة 
احلكوميـة. وتطبـق نفـس النظـم والقواعـــد علــى الرجــال والنســاء فيمــا يتصــل باســتحقاقات 
املعاشــات التقاعديــة والبــدالت الطبيــة، يف اخلدمــة احلكوميـــة. ويف حالـــة بـــدالت الســـكن 
واإلسـكان احلكومـي، يتمتـع موظفـو احلكومـة مـن الذكـور واإلنـاث حبقـوق متسـاوية. وحيــق 
للنساء املتزوجات من موظفي احلكومة احلصـول علـى بـدل السـكن اخلـاص ـن وال تسـحب 
منهن هذه االستحقاقات حـىت يف حالـة حصـول الـزوج علـى خمصصـات اإلسـكان. والعكـس 
صحيـح. ويف بعـض احلـاالت تنعـم املـرأة بتميـيز إجيـايب لصاحلـــها. وعلــى ســبيل املثــال، عنــد 

ختصيص احلكومة للمسكن، تعطى املرأة ثالث سنوات أسبقية على قوائم االنتظار. 
ويف عام ١٩٩٣، أصدر الربملان الوطـين لبنغالديـش قانونـاً يقضـي باسـتحقاق األرملـة 
لثالثة أرباع املعـاش التقـاعدي لزوجـها املتـوىف الـذي خـدم يف احلكومـة. وينـص نظـام اخلدمـة 
املدنية على أن يعمل كل من الزوج والزوجة العاملني يف اخلدمة املدنية يف مكـان واحـد، قـدر 
اإلمكان، من أجـل احلفـاظ علـى أقصـى حـد ممكـن مـن الوئـام يف احليـاة العائليـة والتقليـل مـن 
تكبد خسائر مالية إىل أدىن حد ممكن. وتسليماً منــها باالحتياجـات اجلنسـانية العمليـة للمـرأة، 
قامت احلكومة مؤخرًا بزيادة إجازة األمومة املدفوعة األجر من ثالثة شهور إىل أربعة شهور. 

 
التحديات 

بالرغم من  أمهية ضمان مساواة الرجـل واملـرأة يف االسـتحقاقات األسـرية مـن خـالل 
األحكام القانونية، يعترب وجـود قواعـد ونظـم واضحـة، وضـرورة التوعيـة ـذه االسـتحقاقات 
ونشـر املعلومـات عنـها مـن األمـور األساسـية أيضـاً. وتتنـاول احلكومـة هـذه الضـرورة ويقـــوم 
"برنامج التدريب األساسي" ملوظفـي اخلدمـة املدنيـة ومصـادر رمسيـة أخـرى بتوفـري املعلومـات 

عن النظم والقواعد واالستحقاقات املطبقة على شاغلي الوظائف احلكومية. 
 

احلقوق يف القروض املصرفية والعقارية واألشكال األخرى من االئتمان املايل 
يلعب االئتمان دورًا حمورياً يف مجيع جهود التنمية. وتعترب إمكانيــات وصـول املـرأة إىل مرافـق 
االئتمان واملوارد االقتصادية األخرى من أ هم عوامل متكني املرأة. ويف بنغالديش، يلزم حتليـل 
االئتمانـات املقدمـة للمـرأة يف سـياق مصدرهـا وآليتـــها وطبيعتــها. ويوفــر كــل مــن مصــرف 
غرامـني، وجلنـة بنغالديـش للتقـدم الريفـي، ورابطـة التقـدم االجتمـــاعي ومؤسســة بــايل كرمــا 
ـــات الصغــرية للنســاء الفقــريات؛ يف  شـاهاياك وغـري ذلـك مـن املصـادر غـري احلكوميـة االئتمان
حــدود ١٠٠٠ إىل ٠٠٠ ١٠ تاكــا. وقــد حصلــت بنغالديــش علــى شــهرة دوليــة يف جمـــال 
املشـاريع الـيت ترعاهـا املنظمـات غـري احلكوميـة والراميـة إىل تقـــدمي القــروض إىل املــرأة بــدون 
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ــع  ضمانـات، علـى أسـاس تفضيلـي. ويقـوم مصـرف غرامـني بـدور رائـد يف هـذا اـال. فجمي
عمـالء برنـامج األقـراض ملصـرف غرامـــني تقريبــاً (حنــو ٢ مليــون عميــل) مــن النســاء. وقــد 
أدرجت بعض الوكاالت غـري احلكوميـة اهلامـة ٠٠١ ٧٥٣ امـرأة فقـرية يف برامـج االئتمانـات 
الصغرية اليت تديرها حىت عام ١٩٩٩. ومن الواضح أن املرأة الفقرية املعدمة قدمت مسـامهات 
ـــل،  ممــا يســر  إجيابيـة للتعليـم والتغذيـة والدخـل يف األسـرة، مـع إمكانيـة حصوهلـا علـى التموي
عملية تزايد مشاركتها يف صنع القرارات. وتصل نسبة اسـتعادة القـروض يف مصـرف غرامـني 

إىل ٩٨ يف املائة تقريباً. 
ويقوم عدد من وكاالت القطـاع العام أيضاً بتوفـري الدعـم لنمـو الصناعـات والتجـارة 
واملشاريع التجارية. ويعمل بعضها على تشجيع املشاريع وينظم البعض اآلخـر مشـاريع تركـز 
االهتمـام علـى املـرأة. وتشـارك وكـاالت القطـاع احلكومـي يف األنشـطة التروجييـــة والتنظيميــة 
ملسـاعدة قيـام املـرأة بتنظيـم املشـاريع. ويشـــمل هــذا النــوع مــن األنشــطة نطــاق واســع مــن 
اخلدمات مثل تقدمي املشورة قبل االستثمار وبعده، واملعلومات التقنية واألنشـطة االسـتطالعية 
والترتيبات االئتمانية ومرافـق اهليـاكل األساسـية والتدريـب يف جمـال اإلدارة وتنميـة املـهارات، 
والدراســات الســوقية والتشــخيصية وتطويــر املنتجــات والتعــاقد مــن البــاطن والتنســيق مــــع 
الوكــاالت األخــرى. ومــن وكــاالت القطــاع العــام الــيت تقــــدم هـــذه اخلدمـــات املؤسســـة 
البنغالديشـية للصناعـات الصغـرية واملنــزلية وبرنـامج تنميـة تنظيـم املشـاريع النسـائية، ومنظمـــة 

جاتيا موهيال سانغستا، وإدارة شؤون املرأة، وبرامج املؤسسات املالية األخرى. 
وخـالل الفـترة ١٩٩٩-٢٠٠٠، قـامت املؤسســـة البنغالديشــية للصناعــات الصغــرية 
واملنــزلية بتوزيـع قـرض قيمتـه ١٩, ٢١١ مليـون تاكـا علـى ٧٦٠ ١٩ مـن املشـاريع املنـزليــــة 
ـــة تنظيــم  و٨٧, ٦٤٨ ٢ مليـون تاكـا علـى ٩٤٠ مـن املشـاريع الصغـرية. وحـدد برنـامج تنمي
املشاريع النسائية ٣٨ جماالً خمتلفاً من جمـاالت التجـارة لتقـدمي القـروض. وكـان احلـد األقصـى 
لكـل قـرض ٠٠٠ ٦٠ تاكـا. بيـد أن املشـروع يفتقـر إىل عـدة عنـاصر أساســـية لتنميــة تنظيــم 
املشاريع بصورة شاملة. ويعمل املشروع يف ٤٠ أوبازيال، وقـام خـالل الفـترة مـن ١٩٨٢ إىل 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ بتقــدمي التســهيالت االئتمانيــة إىل ١٥٨ ٩٥ امــرأة مــع صــرف مبلــغ 

٠٢٨, ٥٧١ مليون تاكا واستعادة ١١, ٥٢٢ مليون تاكا. 
وبادرت منظمة جاتيا موهيال شانغستا، وهي إحدى الوكاالت املنفذة لوزارة شـؤون 
املرأة والطفل بتنفيذ مشروع يف املقاطعات الـ٦٤ لبنغالديش، مجيعها، مبسـاعدة برنـامج األمـم 
املتحدة اإلمنائي، وبدأت برنامج لتنمية تنظيم املشاريع ملن حيتمـل قيامـهن بذلـك. وبـدأ بتنفيـذ 
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مشـروع "تنميـة تنظيـم املشـاريع النسـائية" يف متـوز/يوليـه ١٩٩٨ لفـترة مخـس سـنوات ــدف 
تقدمي الدعم إىل ٧٠٠٠ من النساء الريفيات. 

ويقدم املشروع الدعم إىل خرجيات برامـج االئتمانات الصغرية اليت تنظمـها وكـاالت 
خمتلفــة مثــل إدارة شــؤون املــرأة، ومنظمــة جاتيــا موهيــال شانغســتا، وإدارة تنميــة الشــــباب 
ـــات مــن ٠٠٠ ٣٠ إىل ٠٠٠ ١٥٠  ووكـاالت أخـرى. وتـتراوح قيمـة احلـد األقصـى لالئتمان
تاكا، وإن كان احلد األقصى لالئتمانـات الـيت مت صرفـها حـىت اآلن هـو مبلـغ ٠٠٠ ٧٠ تاكـا 

فقط. 
ـــــة، وإدارة الرعايــــة  وباإلضافـــة إىل ذلـــك، يقـــدم جملـــس بنغالديـــش للتنميـــة الريفي
االجتماعيـة، وإدارة شـؤون املـرأة وإدارة تنميـة الشـــباب، ومكتــب القــوة العاملــة والتوظيــف 
والتدريــب تســهيالت خمتلفــة للتدريــب يف جمــال املــهارات واإلدارة إىل اموعــات النســـائية 

املستهدفة لكل منها مع تقدمي التسهيالت االئتمانية لتلك اموعات. 
 

املؤسسات املالية واالئتمانية 
تقوم املؤسسات املالية واالئتمانية، بصورة عامة، بتقدمي التسـهيالت االئتمانيـة للمـرأة 
يف إطار برامج االئتمانات الصغرية املوجهة إىل احلـد مـن الفقـر. وختتلـف أسـعار الفـائدة وفقـاً 
لتكلفة الصندوق. فهناك بعض أموال يقدمها مصرف بنغالديش ومصارف معينة هلـذا الغـرض 
وتقوم بعض املنظمات أيضاً باستخدام أموال مقدمة من املاحنني. وتوجه رسالة دوريـة صـادرة 
من مصرف بنغالديش املصارف التجارية إىل تقدمي ما ال يقل عن ١٥ يف املائـة مـن رأس مـال 
القـروض اخلاصـة ـذه املصـارف إىل القطـاع الصنـاعي. وقـد بـادر مصـرف ســـونايل، مؤخــرًا 
مبشروع من خـالل فرعـه اخلـاص بسـيدات داغونـدي وعنـوان املشـروع هـو "االئتمـان لتنميـة 
املشاريع الصغرية للمرأة احلضرية" ويقدم قروض للمرأة تتراوح قيمتها مـن ٥٠ ألـف تاكـا إىل 
٢٠٠ ألـف تاكـا بـدون ضمـان. وبـدأ مصـرف جاناتـا أيضـــاً تقــدمي القــروض للمــرأة منظمــة 

املشاريع يف بعض فروعه مبدينة داكا. 
وجيـري النظـر يف تقـدمي ائتمانـات للمـرأة يف إطـار برامـج ختفيـف الفقـر الـيت تقـوم ــا 
احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة. وهنـــاك وعــي مــتزايد بــني الوكــاالت احلكوميــة وغــري 
احلكومية بضرورة إدراج املـرأة يف منظـور أوسـع وإشـراكها يف االسـتثمارات الواسـعة النطـاق 
بتوفري االئتمانات الالزمة لدى النظر يف االحتياجات الناشئة. ويلزم أيضاً تعديل نظـم وقواعـد 

املؤسسات املالية لتهيئة بيئة مالية أفضل للمرأة. 
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التحديات 
ينبغي أن تكون ترتيبات االئتمان املوجـودة لتنميـة عمليـة تنظيـم املشـاريع النسـائية يف 
البلد أكثر وعياً باجلوانب اجلنسانية وأن تعمـل املؤسسـة املاليـة كوكالـة لإلقـراض بـل تسـتطيع 
القيام بــدور استشـاري لتشـجيع املـرأة العاملـة يف جمـال تنظيـم املشـاريع. ويلـزم تعزيـز مسـامهة 
املصارف اخلاصة يف تنمية تنظيم املشاريع النسائية يف البلد، خالل فـترة حتريـر التجـارة. وميثـل 

الوصول إىل عدد أكرب من العميالت حتدياً كبريًا أيضاً. 
 

األنشطة الترفيهية واأللعاب الرياضية والثقافة 
تنص املادة ١٥(ج) من دستور بنغالديش على حق مجيع املواطنــني يف أوقـات معقولـة 
ـــة جلميــع  للراحـة والترفيـه والفـراغ. وتعتـرب يئـة بيئـة لزيـادة املشـاركة وتنميـة املواهـب الكامن
جمموعات النساء واألطفال وفقاً للسـن والطبقـة واملعايـري األخـرى يف جمـال األنشـطة الرياضيـة 
والثقافية مهمة شـاقة. فباإلضافـة إىل عـدم وجـود املـوارد الكافيـة، مبـا يف ذلـك مرافـق اهليـاكل 
األساسـية وغيـاب اآلليـات الفعالـة، هنـاك مشـاكل خاصـة باجلنســني منــها احلواجــز الثقافيــة، 
واملعتقدات الدينية واآلراء التقليدية املتصلة بقدرات املرأة يف جمال الثقافـة واأللعـاب الرياضيـة. 
ومـن العوامـل املثبطـة اهلامـة تقييـد املـوارد اخلاصـــة بــاملرأة مــن حيــث املــوارد املاليــة والوقــت 
واألدوار واملسـؤوليات املطلوبـة منـها داخـل املنــزل وخارجـه. ومـــع التســليم بالطــابع املتعــدد 
ـــن حيــث السياســات بشــأن كفالــة  اجلوانـب للمشـاكل، قدمـت احلكومـة التزامـات حمـددة م
مشاركة املرأة والفتاة يف األلعاب الرياضية والثقافة. وقد عربت وثـائق السياسـة العامـة للخطـة 
اخلمسية الرابعة (١٩٩٠-١٩٩٥) واخلطة اخلمسية اخلامسة (١٩٩٧-٢٠٠٢) عن التزامـات 

احلكومة. 
وشددت وزارة الشباب والرياضة على ضـرورة إنشـاء هيـاكل أساسـية خاصـة لتوفـري 
نطاق ومرافق للنساء والفتيـات. ومشـل برنـامج التنميـة السـنوي هلـذا القطـاع للفـترة ٢٠٠٠-
٢٠٠١ مشاريع حمددة للهياكل األساسية منها تشييد مركز رياضي للمـرأة يف مقاطعـة منطقـة 
شيتاغونغ ومركز رياضي للمرأة يف مقاطعة منطقة كوميال. وهناك يف برنامج التنميـة السـنوي 
للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ عدة مشاريع تستهدف النساء والرجال على السواء منها إنشاء مركـز 
التدريب اإلقليمي مبعهد األلعاب الرياضية لبنغالديش، وتنظيم املسـابقات الرياضيـة موعـات 
البنـني والبنـات مـن سـن ١٢ إىل ١٦ سـنة مـن مسـتوى االحتـاد إىل املسـتوى الوطـين، وإنشـــاء 
جممع الرماية مبعهد األلعاب الرياضية لنبغالديـش ومـا إىل ذلـك. ومت تشـجيع وزيـادة مشـاركة 
املرأة يف األلعاب الوطنية واإلقليمية، مبا يف ذلك ألعاب احتاد جنوب آسيا، واأللعـاب الدوليـة، 

مقارنة بالعقد املاضي. 
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وبالنسبة لألنشطة الثقافية، فبالرغم من قيام املرأة بدور بارز كممثلـة ومغنيـة وراقصـة 
ومؤلفة وما إىل ذلك، يعمل عدد قليل جدًا من النساء يف وظائف املخرجني ومديـري اإلنتـاج 
واملهن غري التقليدية األخرى. وتكتسب املرأة شهرة، تدرجيياً، كمديرة يف التلفزيـون واإلذاعـة 
ـــة بالســينما. وتقــوم احلكومــة أيضــاً بــالترويج  واملسـرح والوسـائط الثقافيـة األخـرى، باملقارن
للـتراث الثقـايف للشـعوب القبليـة وذلـك فيمـا يتصـــل بلغتــهم ومعتقداــم الدينيــة وممارســام 
الثقافية، حيث اعترب أن هذا من احلقوق األساسية. ونساء القبائل هم أيضـاً جمموعـة مسـتهدفة 
خاصـة يف هـذه األنشـطة التروحييـة ومـن املشـاريع اجلديـرة بـالذكر يف هـذا الصـدد: األكادمييــة 
الثقافيـة القبليـة، إنشـاء مركـز ثقـايف يف سـوق كوكـس، مبـا يف ذلـك جمتمـع راخـــاين، وإنشــاء 

متحف ومكتبة القبائل، وتشييد جممع معهد الثقافة القبلية وغري ذلك.  
  

٢-١٤املادة ١٤: مشاكل خاصة تواجهها املرأة الريفية 
تضع الدول األطراف يف اعتبارها املشاكل اخلاصة اليت تواجهها املرأة الريفيـة  -١
واألدوار اهلامـة الـيت تؤديـها يف تـأمني أسـباب البقـاء اقتصاديـــاً ألســرا، مبــا يف ذلــك 
عملها يف قطاعات االقتصاد غري النقدية، وتتخذ مجيع التدابري املناسـبة لضمـان تطبيـق 

أحكام هذه االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية. 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف  -٢
املناطق الريفية لكي تكفل هلا، على أساس التسـاوي مـع الرجـل، املشـاركة يف التنميـة 

الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف: 
املشاركة يف وضع وتنفيذ اخلطط اإلمنائية على مجيع املستويات؛  (أ)

احلصـول علـى العنايـة الصحيـة املالئمــة وتنظيــم األســرة، والضمــان  (ب)
االجتماعي، والتعليم واخلدمات اإلرشـادية؛ واملشـاركة يف مجاعـات 
االعتماد على النفـس واألنشـطة اتمعيـة؛ واحلصـول علـى القـروض 

الزراعية والتسهيالت األخرى والظروف املعيشية املالئمة؛ 
االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  (ج)

احلصول على مجيع أنواع التدريب والتعليم، النظامي وغري النظامي،  (د)
مبا يف ذلك ما يتصل منه مبحـو األميـة الوظيفيـة، واحلصـول كذلـك، 
ـــد كافــة اخلدمــات اتمعيــة واإلرشــادية،  يف مجلـة أمـور، علـى فوائ

وذلك لتحقق، زيادة كفاءا التقنية؛ 
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تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلصـول علـى  (هـ)
فـرص اقتصاديـــة متكافئــة عــن طريــق العمــل لــدى الغــري أو العمــل 

حلسان اخلاص؛ 
املشاركة يف مجيع األنشطة اتمعية؛  (و)

فرصـة احلصـول علـى االئتمانـات والقـــروض الزراعيــة، وتســهيالت  (ز)
التسـويق والتكنولوجيـا  املناســبة، واملســاواة يف املعاملــة يف مشــاريع 
إصالح األراضي واإلصـالح الزراعـي وكذلـك يف مشـاريع التوطـني 

الريفي؛ 
التمتـع بظـروف معيشـية مالئمـة، وال سـيما فيمـــا يتعلــق باإلســكان  (ح)
واملرافـــق الصحيـــة واإلمـــداد بالكـــهرباء وامليـــــاه، وســــبل النقــــل، 

واالتصاالت. 
ـــواردة يف اخلطــة اخلمســية اخلامســة (١٩٩٧-٢٠٠٠)  مت وضـع األهـداف اإلمنائيـة ال
لقطاعـات التنميـة الريفيـة والتعاونيـات واحلكـم احمللـي حبيـث تكـون وجهتـها الرئيسـية القضــاء 
على الفقر. وباإلضافة إىل ذلـك، اعتمـدت احلكومـة سياسـة التنميـة الريفيـة الـيت أكـدت علـى 
ـــض  احلـد مـن الفقـر ومشلـت املـرأة. وتتضمـن سياسـة التنميـة الريفيـة عنصـرًا اسـتراتيجياً لتخفي
الفروق بني اجلنسني يتضمـن برنـامج اإلنتـاج والتوظيـف والتعبئـة االجتماعيـة ومتكـني الفقـراء 
وتوفـري االئتمانـات الصغـرية للتمويـل الريفـي وتنميـة املـوارد البشـرية مـع التشـديد علـــى املــرأة 

بصورة خاصة. 
وتشمل األهداف اإلمنائية الواردة يف اخلطة اخلمسية اخلامسة ختفيف الفقـر يف املنـاطق 
الريفيـة؛ ويئــة العمـل املنتـج لفقـراء الريـف؛ وتنميـة اهليـاكل األساسـية الريفيـة؛ ويئـة فـــرص 
العمـل حلسـاب الـــذات لفقــراء الريــف وتنميــة صغــار املزارعــني املعدمــني. واالســتراتيجيات 
الرئيسية لتحقيق األهداف السالفة الذكـر الـواردة يف اخلطـة هـي: توفـري العمـل لفقـراء الريـف 
املعوزين واملعدمني، وتوفري مرافق اهلياكل األساسية ألغلبية سـكان القـرى، والتوسـع يف إنتـاج 
املواد اخلام الزراعيـة، وتكويـن اجلماعـات الرمسيـة وغـري الرمسيـة، وتنميـة اموعـات لألنشـطة 
ــواد  التعاونيـة، وتعبئـة املـوارد مـن خـالل املدخـرات الفرديـة للجماعـات، والتوسـع يف إنتـاج امل
اخلام الزراعية، وتشكيل اموعات الرمسية وغري الرمسية، والتنمية اجلماعيـة لألنشـطة التعاونيـة 
وتعبئة املوارد من خالل املدخرات اجلماعية لألفراد، والتوســع يف الزراعـة القائمـة علـى الـري. 

وأغلب هذه األهداف واالستراتيجيات صديقة للمرأة. 
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وقـد حتسـن أداء ختفيـف الفقـر يف التسـعينات. وكـان معـدل ختفيـف الفقـر يف الريـــف 
خـالل النصـف األول مـــن التســعينات ٩, ٠ يف املائــة ســنوياً. ونظــرًا ألن الفقــراء ال ميثلــون 
جمموعة متجانسة وميكن تعريفهم على أساس اموعات االجتماعيـة واإلطـار اجلنسـاين وغـري 
ذلـك، مـن املـهم أن يقيـم ختفيـف الفقـر مـن أبعـاد خمتلفـة فالنسـاء الفقـريات، وخاصـــة األســر 
املعيشية اليت ترأسها املرأة يف املناطق الريفية واحلضرية، تنتمـي إىل مسـتوى الفقـر املدقـع. وقـد 
وجهت برامج خمتلفة لالئتمانات الصغرية واملشـاريع الصغـرية، علـى املسـتوى احلكومـي وغـري 
احلكومي حنو هـذه اموعـة الضعيفـة. وكلفـت وزارة شـؤون املـرأة والطفـل بتـويل املسـؤولية 
اإلدارية عن برنامج تنمية اموعات الضعيفة. ومن املتوقع تنفيذ هـذا الربنـامج بتكلفـة قدرهـا 
٥٩٨ مليــون تاكــا و ٣٧٠, ٦٢٣ مليــون طــن قمــح علــى مــدى فــترة أربــع ســنوات مـــن 
١٩٩٦-٢٠٠٠. ومبوجب هذا الربنامج، حتصل ١١ مليون امرأة على األمن الغذائـي ومرافـق 
التدريب والرعاية الصحية والعمل حلساب الذات. وبالرغم من أن بنغالديش تقدم مثالً فريـدًا 
لربنامج االئتمانات الصغرية من أجل احلد من الفقر، تواجه حتديات إخـراج املـرأة الفقـرية مـن 

فخ الفقر وزيادة مشاركة املرأة يف قطاع العمل الرمسي املدفوع األجر. 
وتــتزايد مشــاركة املــرأة الريفيــة يف ختطيــط وتنفيــذ التخطيــط اإلمنــائي علــى مجيــــع 
املستويات وخاصة املستوى احمللي، بشكل تدرجيـي، مـن خـالل برامـج خمتلفـة يف إطـار تعـاون 
ــــل الصغـــري ومـــن خـــالل جـــهود  املنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة ومؤسســات التموي

باريشادات االحتاد. 
وبالرغم من قيام النساء املنتخبات حمليـاً لعضويـة باريشـادات االحتـاد بـدور حمـدود يف 
حتديد مشاريع التنميـة والتخطيـط والتعبئـة االجتماعيـة علـى الصعيـد احمللـي، فمـن املعـترف بـه 
بالفعل أن ميثلـن جمموعـات حامسـة يف ضمـان التنفيـذ الفعـال للتخطيـط علـى الصعيـد احمللـي. 
وقـامت احلكومـة بـالفعل بتشـكيل جلـان خمتلفـة لتعجيـل أعمـال التنميـة علـى املسـتوى احمللـــي، 
وانتخبـت لرئاسـة وعضويـة هـذه اللجـــان. وهــذا يكفــل زيــادة مشــاركة املــرأة يف الوظــائف 

القيادية. 
وهنـاك بـالفعل طلـب مـتزايد علـى كفالـة سـبل الوصـول إىل الرعايـة الصحيـة وتنظيــم 
األسرة والضمان االجتماعي والتعليم واخلدمات اإلرشادية املناسـبة؛ واملشـاركة يف جمموعـات 
املسـاعدة الذاتيـة واألنشـطة اتمعيـة؛ ويلـــزم التعجيــل بــاحلصول علــى االئتماننــات الزراعيــة 

واملرافق األخرى مع األحوال املعيشية املالئمة. 
ومــن املنتظــر أن يقــوم برنـــامج قطـــاع الصحـــة والســـكان بـــدور هـــام يف معاجلـــة 
االحتياجات الصحية لفقراء الريف، ال سيما النساء واألطفال. وقد بلغ الربنامج ايــة مرحلتـه 
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األوىل وسـتبدأ املرحلـة الثانيـة يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. وهـــو يــهدف إىل حتســني األوضــاع 
الصحية، واملتصلة برعاية األسرة للجماهري العامة وخاصة الفقـراء وأضعـف قطـاع مـن النسـاء 

واألطفال يف بنغالديش. 
وقـامت وزارة شـؤون املـرأة والطفـل ووكـاالت أخـرى يف حكومـة بنغالديـش بتنفيــذ 
برامـج خمتلفـة لتصبـح املـرأة الريفيـة معتمـدة علـى ذاـا. وتقـوم وزارة شـؤون املـــرأة والطفــل، 
بالفعل، بتنفيذ عدد كبري من املشاريع من أجل متكني املرأة اقتصادياً مـن خـالل تنميـة قـدرات 
املـرأة. وتشـمل بعـض هـذه املشـاريع اجلديـرة بـالذكر تنميـة تنظيـم املشـاريع ومركـــز تدريــب 
البيغـوم رقيـة واملنظمـة الدوليـة للتقـدم الصنـاعي والروحـي والثقـايف (منظمـة اويسـكا الدوليـــة) 
وغري ذلك. وقد استفادت ماليني مـن النسـاء يف بنغالديـش، وأصبحـن معتمـدات علـى ذاـن 
ـــة.  نتيجــة لــربامج االئتمانــات الصغــرية، الــيت ستســاهم، بدورهــا، يف تعجيــل التنميــة الوطني
A) املــأوى للمشــردين والنســاء الالئــي  bashan) وباإلضافـة إىل ذلـك، وفــر مشــروع أبشــان
حصلن على ملكيـة املنــزل باالشـتراك مـع أزواجـهن. وحـىت عـام ٢٠٠١، أعيـد تـأهيل ٣٤٠ 
ــة  ٢٦ أسـرة يف إطـار هـذا الربنـامج. وخـالل نفـس  الفـترة مت إنفـاق ٨٦٤ مليـون تاكـا يف هيئ
معاشـات تقاعديـة لألرامـل والنســـاء  املــهجورات. وختصــص صنــاديق خاصــة لــربامج هامــة 
لشبكة أمان األشخاص احملرومني مبا يف ذلك جمموعات املرأة املستفيدة منها. وهنـاك صنـدوق 
دعم للنساء واألطفال احملرومني قيمته ٢٠ مليـون تاكـا وصنـدوق لرعايـة احملرومـني قيمتـه ٥٠ 
مليون تاكا، والصندوقان موجهان إىل اموعة الضعيفة. وبالرغم من أن هذا املبلـغ متواضـع، 
من املنتظر أن يبدأ تنفيـذ برامـج مفيـدة ميكـن أن تتسـع لتغطيـة عـدد أكـرب مـن املسـتفيدين مـع 

مرور الزمن. 
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اجلدول ٥- برنامج شبكة األمان 
           بكروري تاكا 

 
٢٠٠٠-١٩٩٩٢٠٠١-١٩٩٨٢٠٠٠-١٩٩٧١٩٩٩-١٩٩٦١٩٩٨-١٩٩٥١٩٩٧-١٩٩٦الربنامج 

٠٠, ٩٣٤ ٠٠, ٨٠٦ ٥٨, ٧١٥ ٠٠, ٨٣٦ ٨١, ٨١٠ ٥٣, ٥٥٨ األغذية مقابل العمل 
 (GR & TR) ٠٠, ١٩٣ ٠٠, ٢٧٢ ٢٣, ٢١٠ ٧١, ٢٥٨ ١٠, ٢٥٦ ٧٦, ٤٠٠ املوارد العامة

٠٠, ٢٣٦ ٠٠, ٢٢٨ ٩٠, ٢٠٨ ٠٩, ٢٢٥ ٢٧, ٢١٥ صفر تنمية الفئات الضعيفة 
٠٠, ٢١٧ ٠٠, ٢٢٩ ٨١, ٥٨٤ ٢٤, ٧٦ صفر صفر تغذية الفئات الضعيفة 

صفر صفر صفر ٠٢, ١ صفر صفر التغذية املدرسية 
صفر ٠٠, ١ ٨٨, ٦٥ ٥١, ٠ ٢٤, ١٥ ٧٤, ١ بنود أخرى 

٠٠, ٠٠٣٥٧٩, ٤٠١٥٣٥, ٥٧٣٦٨٤, ٤٢٣٢٩٦, ٠٣٣١٩٦, ٢٨٦٠اموع 
٨٦, ٢% -٩٦, ١٣%٧٥, ٢٧% ٧٢, ٧% ٠٠, ٣٥% -٦٥, ١٢%النمو 

٩, ٦٢٥٨٠٦٧, ٢٢٣٧٠٨٥, ٦٢١٩٦٩٧, ٣٢٠٠١٧٦, ٠١٨٠٧٠١, ١٦٦٣٢٤الناتج احمللي اإلمجايل 

٦١, ٠ %  ٦٥, ٠ %  ٨١, ٠ %  ٧٠, ٠ %  ٧٢, ٠ %  ٥٨, ٠ %  اموع/الناتج احمللي اإلمجايل 
  .Economic Review 2001, P. 113 :املصدر
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اجلدول ٦- برنامج االئتمانات الصغرية لثالث مؤسسات متخصصة 
 

املبلغ  
التراكمي 

حىت 
حزيران/يونيه

 ١٩٩٧

املبلغ ١٩٩٨/١٩٩٧١٩٩٩/١٩٩٨٢٠٠٠/١٩٩٩٢٠٠١/٢٠٠٠
التراكمي 

حىت كانون 
األول/ديسمرب

 ٢٠٠٠
      مصرف غرامني 

١٦٠ ١ ١٤٩ ١  ١٣٧ ١   عدد الفروع 

٣٥٦ ٣٧٨ ٠٠٠٢ ٣٥٧ ٢  ٤١٨ ٤٨١ ١   املستفيدون 

٦٩٩ ٢٥٥ ١٥٠٢ ٢٣٩ ٢  ٨٠٥ ٣٦٣ ١   النساء 

٦٥٧ ١٢٢ ٨٥٠ ١١٧  ٦١٣ ١١٧   الرجال 

مؤسسة بال كارما 
شاهاياك 

      

١٧٨ ١٧٢  ١٧٨   املنظمات الشريكة 

٤١٨ ٢١٩ ٠٦٣ ٧٨٩ ١  ٤١٨ ٤٨١ ١   املستفيدون 

٩٧٨ ٩٧٤ ٩٧٨١ ٦٠٣ ١  ٨٠٥ ٣٦٣ ١   النساء 

٤٤٠ ٢١٧ ٠٨٥ ١٨٥  ٦١٣ ١١٧   الرجال 

جملس بنغالديش 
للتنمية الريفية 

      

٠٠٣ ٥١   ١٨٤ ٣٣   سامييت 

٦٦٦ ٣٤٣ ١  ٢٨٨ ٨٦٣   املستفيدون 

٣٤٢ ٩٦٣   -   النساء 

٣٢٤ ٣٨٠   -   الرجال 

 .Economic Review 2001, P. 119 :املصدر
 

٢-١٥املادة ١٥: املساواة أمام القانون ويف املسائل املدنية: 
متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون.  -١

متنـح الـدول األطـراف املـرأة يف الشـؤون املدنيـة، أهليـة قانونيـة مماثلـــة ألهليــة  -٢
الرجـل، ونفـس فـرص ممارسـة تلـك األهليـة. وتكفـل للمـرأة، بوجـه خـــاص، 
حقوقـاً مسـاوية حلقـوق الرجـل يف إبـرام العقـود وإدارة املمتلكـات، وتعاملــها 
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علـى قـدم املسـاواة يف مجيـع مراحـل اإلجـراءات املتبعـــة يف احملــاكم واهليئــات 
القضائية. 

ـــع العقــود وســائر أنــواع الصكــوك  توافـق الـدول األطـراف علـى اعتبـار مجي -٣
اخلاصـة الـيت هلـا أثـر قـانوين يسـتهدف تقييـد األهليـة القانونيـــة للمــرأة باطلــة 

والغية. 
متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالقانون املتصـل  -٤

حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم. 
يتنـاول هـذا القسـم، أساسـاً، وضـع املـرأة يف القوانـــني املدنيــة، وقــد غطــت املناقشــة 

الواردة يف إطار املادة ١٦ أحكام قوانني األحوال الشخصية واألسرة. 
وتكفـل للمـرأة املسـاواة مـع الرجـل أمـام القـــانون إال يف احلــاالت املشــمولة يف إطــار 
قوانـني األحـوال الشـخصية. ويقـر قـانون العقـود لعـام ١٩٧٢، حقـوق النسـاء والرجـال فيمــا 
يتصل بإبرام العقود، مبا يف ذلك العقود اخلاصة باالئتمانـات والعقـارات واملمتلكـات األخـرى 
وكذلك املعامالت التجارية األخرى، بأمسائهم. وتشـارك املـرأة، بصـورة مـتزايدة، يف السـلطة 
القضائية، من خالل احملاكم املدنية وحماكم األسرة، ومـن حقـها أن متثـل العمـالء أمـام احملـاكم 
املختلفـة. ويف عـام ١٩٩٩، كـان هنـاك مـا جمموعـه ٧٥ امـرأة يف وظـائف قضـاة املقاطعـــات، 
والقضاة اإلضافيني للمقاطعــات، ومسـاعدي القضـاة األقدمـني ومسـاعدي القضـاة وقـد تزايـد 
عددهم بشكل ملحـوظ يف السـنوات األخـرية. ووفقـاً للقـانون، جيـب أن تعـامل املـرأة معاملـة 
متساوية مع الرجل يف احملاكم، فيما يتصل بالقضايــا، ويف احلصـول علـى املشـورة أو املسـاعدة 

القانونية ويف اإلدالء بشهادا (املصدر: وزارة القانون والعدالة والشؤون الربملانية). 
وقد أنشأت احلكومة صندوق املساعدة القانونية للفقـراء وخاصـة النسـاء، عـن طريـق 
إدارة املقاطعة، ولكن يسـتمر عـدم إمكـان الوصـول إىل الصنـدوق أو االسـتفادة منـه، أحيانـاً، 
نتيجـة لغيـاب الوعـي واملعلومـــات بشــأنه. وتقــدم املنظمــات غــري احلكوميــة أيضــاً خدمــات 

املساعدة القانونية إىل الفقراء. 
وينص القانون كذلك على املساواة يف املسائل املتعلقـة حبريـة احلركـة واختيـار مكـان 
السكن واإلقامة. وحتدد املعايري الثقافية حمـل إقامـة املـرأة، عمليـاً، فـهي تقيـم، بصفـة عامـة، يف 
بيت أبيها إىل أن تتزوج. وعندما تـتزوج يكـون سـكنها مـع زوجـها. وعندمـا تكـون منفصلـة 

عن زوجها أو مطلقة، فإن سكنها بصفة عامة يصبح سكن أبيها أو أخيها (إخوا). 
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٢-١٦املادة ١٦: املساواة فيما يتعلق بالزواج وقانون األسرة: 
تتخذ الــدول األطـراف مجيـع التدابـري املناسـبة مـن أجـل القضـاء علـى التميـيز  -١
ضد املرأة يف مجيع املسائل املتصلة بالزواج والعالقات األسرية، وتضمن بصفة خاصـة 

وعلى أساس املساواة بني الرجل واملرأة، ما يلي: 
ذات احلقوق فيما يتعلق بالشروع يف الزواج؛  (أ)

ذات احلقوق فيما يتعلق حبريـة اختيـار الـزوج، والشـروع يف الـزواج  (ب)
على أساس من الرضاء حبرية وبصورة تامة؛ 

ذات احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  (ج)
ذات احلقــوق واملســؤوليات كــأبوين، بصــرف النظــــر عـــن احلالـــة  (د)
االجتماعية، يف املسائل املتعلقة بأطفاهلمـا؛ وتغليـب مصـاحل األطفـال 

يف مجيع احلاالت؛ 
ذات احلقـوق يف حريـة اختـاذ القـرارات وبـروح مـن املسـؤولية، فيمــا  (هـ)
ـــهم؛ واحلصــول علــى املعلومــات  يتعلـق بعـدد األطفـال واملبـاعدة بين

والتثقيف، والوسائل اليت متكنهما من ممارسة حقوقهما؛ 
ـــة  ذات احلقـوق واملسـؤوليات فيمـا يتعلـق بالواليـة والقوامـة والوصاي (و)
ـــة حيــث توجــد تلــك  علـى األطفـال وتبنيـهم، أو املمارسـات املماثل
املفاهيم يف التشريعات الوطنية؛ ومع تغليب مصاحل األطفال يف مجيع 

احلاالت؛ 
احلقوق الشخصية ذاا لكل من الزوج والزوجـة، مبـا يف ذلـك احلـق  (ز)

يف اختيار اسم األسرة، واملهنة والوظيفة؛ 
احلقوق ذاا لكال الزوجني فيما يتعلق بتملك املمتلكات أو حيازـا  (ح)
أو تنظيمها أو إدارا أو التمتع ا أو التصرف فيها، سواء باـان أو 

العتبار له قيمته. 
 

زواج األطفال حمظور يف بنغالديش وال يترتب على خطبـة الطفـل أو تزوجيـه  -٢
أيـة آثـار قانونيـة، وتتخـذ مجيـع اإلجـراءات الضروريـة مبـــا يف ذلــك ســن التشــريعات 

لتحديد احلد األدىن لسن الزواج وجعل قيد الزجيات يف سجل رمسي إلزامياً. 
يف بنغالديش، حدد السن األدىن للزواج بـ١٨ سنة للفتاة و ٢١ سنة للرجل.  
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حملة عامة لقوانني األحوال الشخصية 

إن حتقيق فرص متساوية جلميع املواطنني مبدأ مـن املبـادئ األساسـية لسياسـة الدولـة. 
ومينح دستور بتغالديش حقوقاً متساوية للنساء والرجال يف مجيع جماالت احليـاة العامـة (املـواد 
ـــك، هنــاك  ٢٧ و٢٨(١) و٢٨(٢) و٢٨(٣) و٢٩(١) و ٢٩(٢) و٢٩(٣)). وإىل جـانب ذل
أحكام تشريعية عامة ترمي إىل حتقيق املساواة للمرأة يف ظل القانون، منها قــانون األسـرة لعـام 
١٩٦١، وقانون حماكم األسرة لعام ١٩٦٥، وقانون حظر البائنة لعام ١٩٨٠، وقـانون تقييـد 
زواج القصــر لعــام ١٩٨٢ والعقــاب الــرادع للمــرأة لعــام ١٩٨٣ وقــانون األســرة املســـلمة 
(تعديل) لعام ١٩٨٢ وعام ١٩٨٥، وقانون العقوبات (التعديل الثـاين) لعـام ١٩٨٤، وقـانون 

حماكم األسرة لعام ١٩٨٥ وما إىل ذلك. 
وقد متت محاية قوانني األحوال الشخصية حىت أثناء احلكم الربيطاين للهند. وباسـتثناء 
بعــض القوانــني املوجــودة خــالل تلــك الفــترة، كــان للمســــلمني واهلندوســـيني واملســـيحيني 
والبوذيني، وهم أهم اجلماعات الدينية يف شبه القـارة، حريـة قبـول قوانـني األحـوال الشـخصية 
والتمسك ا يف حاالت الطالق والبائنة والوصاية وحضانة األطفال. وبعد حصول اهلنـد علـى 
االسـتقالل يف عـام ١٩٤٧، مت االعـتراف بقوانـني األحـوال الشـخصية، وكـانت احملـاكم تتـــابع 
القضايا املرفوعة يف إطار قوانني األحوال الشخصية للرجال والنساء يف ظل كل ديانة ومجاعـة. 
وقد اعتمدت بنغالديش القوانـني السـابقة بعـد االسـتقالل مبوجـب أمـر اسـتمرار القوانـني لعـام 
١٩٧٢، بيـد أن قـانون حمـاكم األسـرة لعـام ١٩٨٤ قـد أجـرى تغيـريات معينـة يف اإلجـــراءات 

املتصلة بالطالق والبائنة واإلرث وإعادة احلقوق الزوجية بني املسلمني يف بنغالديش. 
وتؤثر التعاليم الدينية على مسائل من قبيل الزواج والطالق وحضانة األطفـال ووراثـة 
املمتلكـات وغـري ذلـك. ويف حالـة املسـلمني، تسـتند قوانـــني األحــوال الشــخصية إىل الشــريعة 
اإلسالمية وخيضع السكان اهلندوسيون للقانون اهلندوسـي. وقـد جـرى تنقيـح أحكـام هامـة يف 
قوانني األسرة املسلمة، وخاصة يف حالة تعدد الزوجــات والطـالق وغـري ذلـك، حلمايـة مصـاحل 
املرأة. وتشري هذه اإلصالحات إىل أن تفسري الشريعة ليس صارماً وبالتايل فـإن بـه جمـاالً للنظـر 
جمددًا يف رفاه الشعب واتمع. وبينمـا تؤيـد احلكومـة ضـرورة إجيـاد تدابـري ـذا الشـأن، فـهي 
تعي متاماً أنه يلزم إعداد اتمع لضمــان قبـول أكـرب للتدابـري املتخـذة إلصـالح قوانـني األحـوال 

الشخصية/القوانني الدينية. 
ويواجه اتمع مشكلة تنفيذ قوانني األحوال الشخصية بصورة غري مرضيـة. ويف هـذا 
الصدد، جتدر اإلشارة بصورة خاصة إىل قانون تسجيل الـزواج وقـانون حظـر البائنـة والقـانون 
اخلاص بتعدد الزوجات. ومن املسلم به متاما أن املشاكل املتصلة بزيادة البائنة وزواج األطفـال 
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ـــرأة،  ال ميكـن التصـدي هلـا مـن خـالل إصـدار القوانـني فقـط. إن حتسـني احلالـة االقتصاديـة للم
وتعليم املرأة، وزيادة وعي اجلماهري، كلها هلا جوانب إجيابية متعددة ستؤدي إىل تيسـري عمليـة 
القضاء على البائنة وتعدد الزوجات والـزواج املبكـر. واحلكومـة علـى وعـي ـذه احلقيقـة وقـد 
حققـت تقدمـاً ملحوظـاً يف جمـال متكـني املـرأة مـن النـاحيتني االقتصاديـة واالجتماعيـة. وتعمـــل 
الوزارات املختلفة، مبا يف ذلك وزارة شؤون املرأة والطفل، واتمع املدين، على نطاق أوسـع، 
إلجيـاد الوعـي اجلماهـريي مـن أجـل مكافحـة املشـاكل املختلفـة، ال سـيما فيمـا يتصـــل بالبائنــة 

وتعدد الزوجات والزواج املبكر. 
وفيمـا يتعلـق بعـدم التوافـق املوجـود بـني قوانـني األحـوال الشـخصية والدسـتور، فمــن 
اجلديـر باملالحظـة أن احملـاكم العليـا قـــد أصــدرت أحكامــاً علــى أســاس األحكــام الدســتورية 
والتفسـريات املتحـررة والعمليـة للقوانـني حلمايـة حقـوق املـرأة والتقيـد باملسـاواة بـني اجلنســني، 
وذلك يف عدد كبري من قضايا األحوال الشخصية الـيت نظـر فيـها مؤخـرًا. وتبـني هـذه القضايـا 
أن هناك جماالً لتقييد تطبيق القوانـني غـري املتفقـة مـع الدسـتور. واحلكومـة ملتزمـة بإزالـة أوجـه 
عدم التوافق املذكورة مع وضع يف االعتبار التقاليد السائدة يف اتمـع منـذ وقـت طويـل، علـى 

النحو الواجب. 
 

الربوتوكول االختياري 
صدقت بنغالديش على الربوتوكول االختياري خالل دورة األمم املتحدة لأللفيـة، يف 
أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠. وتعــــد بنغالديـــش مـــن الـــدول العشـــر األوىل الـــيت صدقـــت علـــى 
الـربوتوكول، ممـا أتـاح بـدء نفـاذه، وبذلـك اثبتـت بنغالديـش التزامـها الشـديد بتنفيـذ االتفاقيــة 
بالتصديق على الربوتوكول االختياري. ونظـرًا ألن اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز 
ضد املرأة ليست هلا وضعاً إلزامياً مماثالً لالتفاقيـات الدوليـة األخـرى املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان، 
مع ما هلــا مـن سـلطة قانونيـة للتحقيـق يف االنتـهاكات اجلسـيمة حلقـوق اإلنسـان علـى الصعيـد 
الدويل، وفر إدخـال الـربوتوكول االختيـاري التفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد 
املرأة األساس القانوين للتحقيق يف الشكاوى املقدمة من األفــراد/اجلماعـات املنتمـني إىل البلـدان 

اليت صدقت على الربوتوكول. 
ومسألة سحب التحفظ املقدم بشأن املـادتني ٢ و ١٦-١(ج) قيـد النظـر الفعلـي مـن 

جانب احلكومة. 
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اجلزء الثالث: التدابري املتخذة من احلكومة من أجل تنفيذ منـهاج عمـل بيجـني فيمـا يتصـل 
مبجاالت االهتمام احلامسة 

بدأت حكومة بنغالديش تنفيـذ منـهاج عمـل بيجـني فـور انتـهاء املؤمتـر العـاملي الرابـع 
املعقود يف بيجني يف عام ١٩٩٥، بتحويل التزامها إىل خطـة وطنيـة للعمـل. ووفقـاً لاللتزامـات 
اليت مت التعهد ا خالل املؤمتر، وضعت حكومــة بنغالديـش خطـة عمـل وطنيـة يف عـام ١٩٩٨ 
من خالل عملية تشاور شارك فيها مجيع أصحاب املصلحة من احلكومــة واتمـع املـدين. وقـد 
قـامت وزارة شـؤون املـرأة والطفـل، بوصفـها وكالـة جامعـة، بـدور عـامل حفّـاز لتيســـري هــذه 

العملية. 
ومتثـل اـاالت احلامسـة الــ ١٢ احملـددة يف منـهاج عمـــل بيجــني أســاس خطــة العمــل 
الوطنيـة. وقـام اجتمـاع بيجـني + ٥ بتقييـم حالـة تنفيـذ منـهاج العمـــل مــع حتديــد التحديــات 

اجلديدة. 
وقد جرى توضيح حالة تنفيذ خطة العمل الوطنية يف إطـار اجلـزء الثـاين. ويركـز هـذا 
اجلزء االهتمام، بصورة خاصة، على أهم املبادرات اليت مت تنفيذها، خاصة بعد اجتماع بيجـني 
+ ٥ املعقـود يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، مـع اإلشـارة إىل السياسـات والتدابـري السـابقة وبعــض 

ااالت احلامسة يف خطة العمل الوطنية. 
 

املرأة والفقر  ٣-١
زادت املبالغ املخصصة للنساء احملرومات يف امليزانيـة األخـرية (٢٠٠٢-٢٠٠٣) وقـد 
خصص ٤٣ يف املائة من امليزانية لتخفيف الفقر، حىت اآلن، وهناك عـدد كبـري مـن النسـاء بـني 
املنتفعني. وقد يكون برنامج تنمية الفئات الضعيفة أكرب عملية تدخل إمنائيـة تسـتهدف الفئـات 
الضعيفة من النساء، بصورة شاملة. فقـد تلقـت حنـو ٠٠٠ ٢٥٥ امـرأة، مبـا يف ذلـك رئيسـات 
األسر املعيشية من الفئات الضعيفة، من ٥٧ أوبازيال يف سبع مقاطعات، التدريـب يف مـهارات 
مدرة للدخل، صاحلة ألغراض السوق، وكذلك التغذية ومسـائل أخـرى ذات صلـة تسـاهم يف 
حتسني األحوال املعيشـية. ويعمـل املشـروع حاليـاً مـع ٨٢٤ ٨٥ مـن حـامالت بطاقـات تنميـة 
الفئات الضعيفة يف ٥٧ أوبازيال من ٧ مقاطعات. وجيري اختيار املنتفعات باملشـروع بواسـطة 
جلان باريشادات االحتاد من بني أضعـف النسـاء مـن الناحيـة االقتصاديـة وأكـثرهن حرمانـاً مـن 
الناحية االجتماعية واملعدمات عملياً. ونظرًا لالخنفـاض الشـديد لدخـل األسـرة املعيشـية وعـدم 
انتظـام هـذا الدخـل بـني النسـاء مـن السـن اإلجنـايب احلـرج، تعتـرب تلـك الفئـة مـن النسـاء الــاليت 
يفتقـرن إىل األصـول املنتجـة ويفضـل مـن هـن رئيسـات ألسـر معيشـية، مؤهلـة للحصـول علــى 
هذه االستحقاقات. وهذا الربنامج الوطين حيصل علـى املسـاعدة مـن مـاحنني متعدديـن ويشـمل 
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أكثر من ٠٠٠ ٥٠٠ من نسـاء الريـف الفقـريات جـدًا يف بنغالديـش. ويعتـرب الربنـامج منوذجـاً 
لشراكة ناجحة بني احلكومة والشركاء اإلمنائيني الثنائيني ومتعددي األطراف، وخاصة برنـامج 
ـــن النســاء الفقــريات جــدًا  األغذيـة العـاملي واملنظمـات غـري احلكوميـة. ويسـتطيع عـدد كبـري م

كسب عيشهم من خالل العمل للحساب اخلاص عن طريق هذا الربنامج. 
ـــوم بتنفيذهــا إدارة شــؤون املــرأة  وهنـاك ٣٢ مشـروعاً مـن مشـاريع ختفيـف الفقـر تق
ومنظمـة "جاتيـا موهيـال شانغسـتا" منـذ الفـترة ١٩٩١-٢٠٠٢، وهـي تعمـل يف جمـال ختفيــف 
الفقر بني النساء بصـورة مباشـرة وغـري مباشـرة. ويبلـغ جممـوع عـدد املنتفعـات ٣٦٠  ١٣٠٣ 
امرأة، وقد شاركت ٤٦٣ ٣٢٠ منهن يف برامج للتدريب يف جمال االئتمـان و ٥٢٢ ٥٨٧ يف 

جمال التدريب املهين و ٣٧٥ ٣٩٥ يف برامج ائتمانية وتدريبية معاً. 
 

املرأة وصنع القرارات  ٣-٢
ـــى املســتوى الشــعيب. تعتــرب الســلطة  التمكـني السياسـي للمـرأة: ضمـان املشـاركة عل ٣-٢
ــرأة يف  واملشـاركة يف صنـع القـرارات جمـالني حيويـني للحيـاة الوطنيـة. ويكفـل الدسـتور حـق امل
املشاركة يف احلياة السياسـية واحليـاة العامـة. غـري أن متثيـل املـرأة يف املؤسسـات السياسـية علـى 
الصعيـد الوطـين ويف جمـال صنـع القـرارات السياسـية واإلداريـة ال يـــزال حباجــة إىل الزيــادة، يف 

الواقع. 
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الزيادة يف عدد النساء يف جمال صنع القرارات  ٣-٢
  املرأة يف جمال اإلدارة 

 ٢٠٠٢ ١٩٩٥
حجزت  حصة ١٠ يف 
املائة من الوظائف اليت 

ينشر عنها وحصة ١٥ يف 
املائة من الوظائف غري 

منشورة وحصة ٦٠ يف 
املائة ملعلمات املدارس 

االبتدائية 

استمرار العمل بنظام احلصص 

املرأة يف اخلدمة املدنية 
(وظيفة نائب أمني ما فوق 

املرأة يف اخلدمة املدنية 
وظيفة نائب أمني فما فوق) 

أمني --------- ٠١ أمني --------- ٠١ 
أمني إضايف ----- ٠٠ أمني إضايف ----- ٠١ 
أمني مشارك----- ٠٤ أمني مشارك ---- ٠٣ 
نائب أمني ----- ٠٦ 

 ---------------
اموع                ١١ 

نائب أمني  ----- ٢٤ 
 -----------------

اموع               ٢٩ 
  
حدد الرئيس حصة خاصة  

لتعيني املرأة يف الوظائف العليا. 
 Computer Center, Ministry of Establishment, May 2002 :املصدر 

وتتلقى املرأة العاملـة يف الوظـائف اإلداريـة املختلفـة التدريـب بصـورة منتظمـة. ومتـت 
ترقية املرأة إىل الوظائف العليا يف احلكومة عن طريـق الدخـول اجلـانيب. وزادت مشـاركة املـرأة 
ـــة أمــني مشــارك يف  يف اهليئـات التنفيذيـة للمنظمـات املختلفـة. وقـد مت تعيـني ٤ نسـاء يف وظيف
الوزارات املختلفة عن طريق استخدام احلصة احملددة من الرئيس، حـىت اآلن. وتسـعى احلكومـة 

احلالية إىل النهوض باملرأة كجهد مستمر ومتطور. 
وبالنظر إىل مشاركة املرأة يف اخلدمة العامة، ميكن مالحظة أن ٨٠ يف املائـة فقـط مـن 
جمموع احلصص املخصصة قد مت شغلها يف الوظائف العامة  مع ٦٠ يف املائة فقـط مـن جممـوع 
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ـــائف اإلداريــة والتقنيــة. ومشــاركة املــرأة يف الوظــائف اهلندســية  احلصـص املخصصـة يف الوظ
والزراعية ال تذكر. وقد اعتمدت احلكومة سياسة إلشراك املرأة يف اجليش والبحريـة والسـالح 
اجلوي وتسعى إىل تنفيذها. ومن بني ما جمموعه ٦١ من قضـاة احملكمـة العليـا، هنـاك امرأتـان، 

إىل جانب عدة قضاة يف حماكم املقاطعات واهليئة القضائية. 
 

تعليم املرأة وتدريبها  ٣-٣
إن التعليـم حـق أساسـي ومؤشـر هـام لتنميـة املـوارد البشـرية. وقـــد اختــذت احلكومــة 
احلاليـة خطـوة هامـة وجديـرة بـالذكر لزيـادة معـدل تعليـم املــرأة. وتصــرف مكافــآت للبنــات 
والبنني الفقراء يف الدراسة االبتدائية. وحيصل اآلبـاء الفقـراء علـى ١٠٠ تاكـا شـهرياً مـن أجـل 
إحلـاق طفـل باملدرسـة و ١٢٥ تاكـا مـن أجـل طفلـني أو أكـثر. وصـدر قـرار بشـأن املكافـــآت 
والتعليم ااين للفتيات حـىت الصـف ١٢. وهـذا لتشـجيع اآلبـاء علـى إحلـاق بنـام بـاملدارس. 
ويتلقـى قطـاع التعليـم أعلـى االعتمـــادات مــن امليزانيــة الوطنيــة للحكومــة. وأولــت احلكومــة 
اهتماماً خاصاً لتقدمي التدريب من أجـل تنميـة مـهارات خمتلفـة وتنميـة املـوارد البشـرية للمـرأة. 
وتبلغ نسبة املعلمات يف املدارس االبتدائية احلكومية ٣٧ يف املائـة رغـم ختصيـص حصـة ٦٠ يف 
املائـة مـن الوظـائف الشـاغرة للمـرأة. وباإلضافـة إىل هـذه السياسـة القدميـة تتبـع سياسـة أخــرى 
للتخفيف من املؤهالت املطلوبة من أجل تعيني عـدد أكـرب مـن املعلمـات. ويعتـرب املؤهـل العـام 
األدىن لتعيني املعلمات شهادة الدراسة الثانوية (الصف العاشر)، بينمـا تطلـب الشـهادة الثانويـة 
العليـا (الصـف الثـاين عشـر) بالنسـبة للرجـال وذلـــك باإلضافــة إىل شــهادة يف دورة تربويــة أو 

شهادة البكالوريوس. 
وهناك أيضاً اعتماد لتعزيز برنـامج تدريـب املعلمـات علـى مسـتوى مدرسـي املـدارس   
االبتدائيـة والثانويـة. وتقـوم الـوزارات املختلفـة بـربامج تدريبيـة لتنميـة خمتلـف املـهارات وتنميــة 
املوارد البشرية، مثل التدريب املهين والتدريب على املـهارات التقنيـة، ويف جمـال تربيـة املواشـي 
ومصائد األمساك وغري ذلك من األنشطة القائمة علـى الزراعـة، مـن أجـل املـرأة. ويوجـد أيضـاً 
تدريب يف جمال اإلدارة التعاونية والتوعية االجتماعية والتعليم النظامي وغري النظامي وحمو أميـة 

الكبار وما إىل ذلك، متاحاً للمرأة. 
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املرأة والصحة  ٣-٤
فيما يلي بعض التدابري اهلامة اليت اختذا احلكومة يف الفترات األخرية: 

اعتمـدت وزارة الصحـة ورعايــة األســرة االســتراتيجية الوطنيــة لصحــة األم  (أ)
وهي خطة عمل شاملة لكفالة األمومة الساملة جلميـع النسـاء، يف مجيـع أحنـاء 

البلد، 
يف إطـار محلـة االتصـاالت املوحـدة مـن أجـل تغيـري السـلوك التابعـــة لربنــامج  (ب)
قطــاع الصحــة والســكان، جيــري شــن محلــة كبــرية متعــددة األبعــاد وهلـــا 
خصـائص تسـتجيب لنـوع اجلنـس، مـن أجـل التنفيـذ الفعـال لربنـامج قطـــاع 

الصحة والسكان، 
تضمن برنامج قطاع الصحة والسكان، املرحلة الثانية، جوانـب تتعلـق بنـوع  (ج)

اجلنس، يف مرحلة التخطيط، 
ستبدأ احلكومة تدريب للمولدات وستوفر خدمات الدعم ملسـاعدات رعايـة  (د)
األسرة/متطوعات رعايـة األسـرة إلمتـام مجيـع الـوالدات حتـت إشـراف قابلـة 

ماهرة كنهج جيمع بني مهارات متنوعة، 
مبادرة لوضع السياسات وإجراء البحوث فيما يتصل بالصحة حتـت إشـراف  (هـ)
ـــات غــري احلكوميــة  وحـدة مشـاركة أصحـاب املصـاحل مـن اجلنسـني واملنظم

التابعة لوزارة الصحة ورعاية األسرة. 
 

العنف ضد املرأة  ٣-٥
يتزايد العنف ضد املرأة رغم اجلــهود املبذولـة لكبحـه. وقـد قـام الربملـان بوضـع قـانون 
منع قمع املـرأة والطفـل لعـام ٢٠٠٠ لوقـف مشـكلة العنـف. وهـو ينـص علـى معاقبـة املذنبـني 

باإلعدام. 
وتشمل التدابري اهلامة اليت اختذا احلكومة ما يلي ��١ إنشــاء وحـدة خاصـة بـاملرأة يف 
مقر الشرطة ويف ٤ مراكز شرطة، ��٢ إنشاء جلنة ملنع العنف ضـد املـرأة علـى الصعيـد الوطـين 
وعلى مستوى املقاطعات واألوبازيالت، ��٣ إنشـاء وحـدة ملنـع العنـف يف إدارة شـؤون املـرأة 
والطفـل ومنظمـة جاتيـا موهيـال شانغسـتا، ��٤ إنشـاء حمـاكم خاصـة مـع قضـاة خـاصني للبــت 
العاجل أو قضاة إضافيني هلذا الغرض على مستوى املقاطعـات، ��٥ توفـري التدريـب لوكـاالت 
ـــة لضحايــا العنــف، ��٧ وضــع برنــامج ملكافحــة  إنفـاذ القوانـني، ��٦ توفـري املسـاعدة القانوني
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االجتار بالنساء واألطفال، ��٨ إنشاء مؤسسة ملن ينجون من حوادث إلقاء األمحـاض، وتسـعى 
إىل توفري العالج وإىل إعـادة تـأهيل هـؤالء األشـخاص بصـورة شـاملة، ��٩ إنشـاء دور اإليـواء 
للنسـاء ضحايـا سـوء املعاملـة والتعذيـب وتعزيـز برامـــج التوعيــة، ��١٠ إنشــاء حمــاكم خاصــة 

للنظر، بإجراءات موجزة، يف القضايا احلساسة والبت بسرعة يف قضايا إلقاء األمحاض. 
وقد جرت مناقشة التدابري األخرى والقوانني الصادرة بالتفصيل يف اجلزء الثاين. 

واعتمـدت احلكومـة سياسـة وطنيـة للطفـل يف عـام ١٩٩٤. وصدقـت احلكومـة علـــى 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وعلى اتفاقية حقـوق الطفـل وعلـى أحكـام 
منظمة العمل الدولية واتفاقية إلغاء السخرة لعام ١٩٣٠ واالتفاقية املتعلقة بإلغــاء السـخرة لعـام 

١٩٥٧، واتفاقية حظر عمل األطفال ملنظمة العمل الدولية. 
 

املرأة والصراع املسلح  ٣-٦
ال تعترب مسألة الصراع املسـلح مسـألة هامـة بالنسـبة لبنغالديـش؛ فموقفـها قـائم علـى 
املبادئ وليس على املمارسة، يف هـذا الصـدد. وهـي تؤمـن أنـه يلـزم زيـادة مشـاركة املـرأة مـن 

أجل التوصل إىل حل فعال للمنازعات، يف السياق العاملي. 
 

املرأة واالقتصاد  ٣-٧
 

املرأة يف القوة العاملة 
القوة العاملة  من النساء القوة العاملة من الرجال الفترة 

٠١, ٢ كروري ٠٥, ٣ كروري ١٩٩٥-١٩٩٦ 
٢٨, ٢ كروري ٧٥, ٣ كروري ١٩٩٩-٢٠٠٢   

العمل يف القطاع االقتصادي العام 
١٩٩٩-٢٠٠٠ ١٩٩٥-١٩٩٦ القطاع 
الرجال ٤, ٥٤% الزراعة 

 النساء ٤, ٧٤% 
الرجال ٤, ٥٩%  
النساء ٨, ٦٧% 

الرجال ٦, ٤٥% القطاعات غري الزراعية 
النساء ٦, ٢٢% 

الرجال ٦, ٤٠% 
النساء ٢, ٣٢% 

 املصدر: الدراسة االستقصائية للقوة العاملة ١٩٩٥-١٩٩٦، ١٩٩٩-٢٠٠٠. 



02-7618863

CEDAW/C/BGD/5

تتخذ احلكومة، منذ التسعينات تدابري لزيـادة مشـاركة املـرأة يف القـوة العاملـة. ووفقـاً 
ـــة لعــام ١٩٩٧، زادت مشــاركة املــرأة بدرجــة ملحوظــة.  للدراسـة االسـتقصائية للقـوة العامل
وتقـوم جمموعـة كبـرية مـن القـوة العاملـة النســائية باملســامهة، بصــورة مباشــرة، يف الصناعــات 
ـــة إىل ذلــك،  املوجهـة حنـو التصديـر مثـل صناعـة املالبـس والشـاي واألمسـاك املثلجـة. وباإلضاف
اختذت مبادرات عديدة منذ مؤمتر بيجني، يف احلكومة ويف القطاعات اخلاصة، من أجـل تعزيـز 

متكني املرأة من اجلانب االقتصادي. 
 

اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة  ٣-٨  
يرد أدناه بعض املبادرات اليت اختذت مؤخرًا يف هذا اال. 

 
جلنة التنسيق للمقاطعة: ضمان التخطيط من األسفل إىل األعلى  ٣-٨-١

يعترب تعميم قضايا اجلنسني مسألة بالغة األمهية حتتاج إىل جهود منسقة والتزامات مـن 
ــــة  مســتوى صنــع القــرارات إىل مســتويات التنفيــذ. وتعتــرب جلنــة تنســيق دور املــرأة يف التنمي
للمقاطعة جهدًا فريدًا لضمان ذلك. فـهي تنشـئ آليـة فعالـة للتخطيـط مـن األسـفل إىل األعلـى 
ولتنفيذ التوصيات السياسية على املستوى احمللي. وهدف اللجنة هـو ضمـان مشـاركة اجلـهات 
الفاعلة املختلفة على املستوى احمللي من أجل تنفيذ األنشطة املتنوعـة املتصلـة بتنميـة املـرأة وفقـاً 

للسياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية. 
ويف كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨، أصـدرت شـعبة جملـس الـوزراء توجيـــهاً بتكويــن 
جلان تنسيق لـدور املـرأة يف التنميـة يف مجيـع املقاطعـات واألوبـازيالت. ويـرأس نـائب املفـوض 
واملوظف التنفيذي هذه اللجان على مستوى كل من املقاطعة واألوبازيال، بينما يقـوم موظـف 
شـؤون املـرأة مبهمـة األمـني. وإىل جـانب ذلـك، شـــكلت هيئــة مؤلفــة مــن ٢٢ عضــوًا منــهم 
موظفـي احلكـم احمللـي وقـادة الـرأي علـى مسـتوى املمثلـــني احملليــني مــن أجــل تنســيق وتنفيــذ 
السياسـة الوطنيـة وخطـة العمـل الوطنيـة، بصـورة أفضـل، علـى صعيـد املقاطعـة وعلـى الصعيـــد 

احمللي. 
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املربع ١ – أهداف جلنة تنسيق دور املرأة يف التنمية. 
 

اختصاصات اللجنة 
 

 •   توزيع خطة العمل الوطنية للنـهوض بـاملرأة علـى املسـتوى الشـعيب، 
وهي اخلطة اليت أعلنتها احلكومة وأوصت ا من أجل االضطـالع 
ـــد جمــاالت التنميــة  مبشـاريع يف سـبيل تنميـة املـرأة مـن خـالل حتدي

للمرأة؛ 
 •    تنفيذ مجيع أهداف خطة العمل الوطنية للنهوض باملرأة؛ 

 •   رصد وتقييم األنشــطة/الـربامج/املشـاريع املتصلـة بتنميـة املـرأة والـيت 
تقـوم ـا احلكومـة والوكـاالت األخـرى علـى مســـتوى املقاطعــات 

والثانات. 
 

تعزيز وزارة شؤون املرأة والطفل  ٣-٨-٢
أنشـئت وحـدة لسياسـات القيـادة والدعـوة لتعزيـز قـدرة وزارة شـؤون املـرأة والطفــل 
بوصفها وكالة جامعة معنية بقضايا املرأة. وأهم عناصر هـذه الوحـدة هـي: تعزيـز قـدرة وزارة 
شؤون املرأة والطفل، وتعزيز الصـالت مـع آليـات حكومـة بنغالديـش، وعلـى وجـه التحديـد، 
آلية مراكز تنسيق دور املرأة يف التنمية واالتصال بالوكاالت احلكومية بأنواعها وإقامة صـالت 

مع عناصر خمتارة من اتمع املدين ووسائط اإلعالم. 
وتقدم أيضاً املساعدة التقنية عن طريق مشروع مرفق اجلنسني التابع للوزارة من أجـل 

تعزيز الوزارة وتوفري الدعم واملساعدة بصورة كاملة. 
 

تنقيح توزيع أعمال وزارة شؤون املرأة والطفل 
مت تنقيح توزيع أعمال وزارة شـؤون املـرأة والطفـل حبيـث يعكـس مسـؤولياا احملـددة 
بوصفها مركز تنسيق وطين وإدماج توقع اتمع املدين األوسع نطاقاً فيما يتصل بـاألدوار الـيت 
تقوم ا باعتبارها الـوزارة الرائـدة املعنيـة بقضايـا النـهوض بـاملرأة. ويـتركز االهتمـام يف توزيـع 
األعمال على األخذ بنهج إمنائي بدالً من ج الرعايـة يف معاجلـة قضايـا املـرأة. ويضفـي توزيـع 
األعمال شرعية على وزارة شؤون املرأة والطفل لتعمل باالشتراك مع املنظمات غـري احلكوميـة 

واتمع املدين األوسع نطاقاً من أجل تعميم مسائل تنمية املرأة. 
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ومــن أجــل تعزيــز آليــات مراكــز تنســيق دور املــرأة يف التنميــة، جيــدر ذكــر بعــض 
اخلطوات ومنها: تنقيح االختصاصات، وتنقيح شـكل التقـارير وتشـكيل مراكـز تنسـيق فرعيـة 
لـدور املـرأة يف التنميـة علـى صعيـد الوكـاالت، وإنشـاء جلنـة تنســـيق مشــاركة لــدور املــرأة يف 

التنمية يف وزارة التخطيط. 
 

حقوق اإلنسان للمرأة  ٣-٩
وضع قانون منع قمع املرأة والطفل لعام ٢٠٠٠ حلماية النسـاء واألطفـال مـن اجلرائـم 
الشائنة مثل االغتصاب والبائنة واإلصابات اخلطرية وما إىل ذلك. وينـص القـانون علـى معاقبـة 
االعتداء اجلنسي واملضايقـات اجلنسـية. ويضـع القـانون أيضـاً قيـودًا علـى وسـائط اإلعـالم مـن 
أجل محاية خصوصية الضحية. ويعترب األخذ مبفـهوم احلضانـة اآلمنـة مـن أهـم مسـات القـانون. 
وقد نص هذا القانون على عقوبة اإلعــدام يف حـاالت االغتصـاب واإلصابـات اخلطـرية. وفيمـا 

يلي أهم مميزات القانون: 
جيري التحقيق والنظر بسرعة يف القضايا أمام احملاكم وال جيوز اإلفراج بكفالة عـن املتـهم   • 

يف القضايا اليت تقع حتت طائلة هذا القانون، مع بعض االستثناءات. 
تشكل حمكمة بإجراءات موجزة ومعنونـة احملكمـة املعنيـة بقمـع النسـاء واألطفـال يف كـل   • 

عاصمة مقاطعة للبت يف القضايا ذات الصلة باملوضوع. 
تنتهي احملكمة من عملية احملاكمة يف غضون ١٨٠ يوماً.   • 

جيب أن يتم التحقيق يف غضون ٦٠ يوماً من تاريخ أمر القاضي أو إقامة الدعوى.   • 
مبوجب حكم من أحكام القـانون، يتعـني علـى املغتصـب دفـع مصروفـات الطفـل املولـود   • 

نتيجة لالغتصاب. 
ويف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، اختذ قرار بإدخـال بعـض التعديـالت ملنـع إسـاءة اسـتعمال 

القانون، وذلك يف االجتماع الثالث للمجلس الوطين للنهوض باملرأة. 
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املرأة ووسائط اإلعالم  ٣-١٠
 

 ٢٠٠٢ ١٩٩٥
 •   زيـــادة مشـــاركة املــــرأة يف 
وســــــــــــائط اإلعــــــــــــــالم  

اجلماهريي 

ـــــة وســــائط   •   زيـــادة فعالي
ـــــــــة  اإلعـــــــالم يف التوعي

بقضايا اجلنسني 
ــــائط اإلعـــالم         •   حريــة وس

اجلماهريي 
 •   برنامج ملــدة ١٣٣ دقيقـة 
ــــــا املـــــرأة يف  عــــن قضاي

اإلذاعة 
ــــوازن لقضايـــا   •   عــرض مت
املـرأة يف وسـائط اإلعـــالم 

الوطنية والدولية 

ـــرأة   •   صفحــة منفصلــة للم
يف الصحف الوطنية 

 •   إبــــراز الــــدور املعـــــاصر      
للمرأة يف الصحف 

 •   إشراك املرأة يف الوسـائط  
اإللكترونيـــة وخباصــــة يف 

تقدمي التقارير 
    

ومن أجل حتديد وتقييم مدى وعي وسائط اإلعـالم بقضايـا اجلنسـني وتغطيتـها حلالـة 
املرأة وتصويرها هلذه احلالة، قام مشـروع القيـادة السياسـية والدعـوة إىل املسـاواة بـني اجلنسـني 
التـابع لـوزارة شـؤون املـرأة والطفـل بوضـع وإجنـاز منشــورين حبثيــني بعنــوان "توعيــة صحافــة 

بنغالديش بقضايا اجلنسني": و "فرز برامج اإلذاعة والتلفزيون من املنظور اجلنساين". 
 

املرأة والبيئة  ٣-١١
تتأثر املرأة بصورة مباشرة ومعاكسة بالكوارث الطبيعية واليت من صنع اإلنسان، مثـل 
ـــاه بــالزرنيخ وحتــات  الفيضانـات واألعاصـري احللزونيـة واجلفـاف واملشـاكل املتصلـة بتلـوث املي
التربـة وملوحتـها وجتفيـف األراضـي الرطبـة، وإزالـــة األحــراج واســتعمال إفــراز الكيماويــات 
الزراعيـة ونفايـا الصناعـة، والزراعـة التجاريـــة للروبيــان، واالســتخدام غــري املالئــم لألراضــي، 
واملباين العالية غري املخططة، وبنـاء السـدود واجلسـور الكبـرية. وقـد اعتمـدت احلكومـة اخلطـة 
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الوطنيـة إلدارة البيئـة وخطـة اإلدارة املسـتدامة للبيئـة الـيت تركـز علـى احتياجـات املـرأة تركـــيزًا 
شـديدًا. وقـامت مشـاريع خمتلفـة اضطلعـت ـا شـىت الـوزارات يف قطـاع احلراجـــة االجتماعيــة 
والبيئـة مبراعـاة عالقـة املـرأة بالبيئـة باعتبارهـا جمـاالت رئيسـية للتدخـــل. وتنفــذ وزارة الغابــات 
ـــاج  والبيئـة مشـروعاً حلفـظ التنـوع اإلحيـائي يف سـوندربان ويشـمل دور املـرأة يف الزراعـة وإنت
البذور وحتقيق تقدم يف حفظ الشتالت والغابات. وتتخذ احلكومـة تدابـري لتوفـري ميـاه الشـرب 
املأمونة لألشخاص الذين يواجهون مشاكل ناشئة عن ارتفـاع نسـبة الزرنيـخ يف ميـاه الشـرب. 

وأدجمت املرأة يف برامج إدارة املياه وبرامج التخلص من النفايا يف املناطق البلدية. 
 

الطفلة  ٣-١٢
 

التقدم احملرز التزام حكومة بنغالديش 
اعتمدت حكومة بنغالديش 

خطة العمل الوطنية من 
أجل الطفل (١٩٩٧-
٢٠٠٢) وهي تركز 

االهتمام على: 
التعليم األساسي 
الصحة والتغذية 

املياه واإلصحاح البيئي 
احلماية اخلاصة 

اإلدماج االجتماعي 
الشؤون الثقافية 

القضاء على مجيع أشكال 
التمييز ضد الطفلة 

 
إلغاء كل اجلوانب الثقافية 

السلبية جتاه الطفلة 
وقف العنف ضد الطفلة 

 
تعزيز دور األسرة من أجل 

حتسني وضع الطفلة 
 

القضاء على التمييز يف جمال 
اإلعالم واالتصال الصحة والتغذية بالنسبة للطفلة 

  املصدر: الورقة القطرية لبنغالديش املقدمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبناسـبة اجتمـاع بيجـني +   ٥، 
حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 

وتقوم وزارة شؤون املرأة والطفل، حاليا، بتنفيذ مشـروع رائـد بعنـوان "متكـني الفتـاة 
املراهقـة ومحايتـها" مبسـاعدة مـــن منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف). وقــد حقــق 
املشروع تقدماً ملحوظاً يف جمال متكـني املراهقـات املقيمـات يف الشـوارع ويف منـاطق األضـواء 

احلمراء (دور البغاء). 
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اجلزء الرابع: مالحظات وتعليقات ختامية: االستجابة للمالحظات اخلتامية للجنـة املعنيــــــة 
بالقضــاء على التمييز ضــد املرأة التابعــــــة لألمم املتحــدة: بنغالديـش (١٢ آب/أغسـطس 

 (١٩٩٧
فيمـا يلـي تقريـر مرحلـي موجـز عـن املالحظـــات اخلتاميــة الــيت أبدــا اللجنــة املعنيــة 
بالقضاء على التمييز ضد املرأة عند تقدمي البلـد للتقريـر الـدوري الثـالث والرابـع املوحـد بشـأن 

تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، عام ١٩٩٧. 
 

االستجابة للتوصية ٤٤٩: صدقت حكومة بنغالديش علـى اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال 
التمييز ضد املرأة، يف عام ١٩٨٤، بصورة مبدئية، مع حتفظات على بضعـة مـواد. وقـد قـامت 
احلكومة بالفعل بسحب التحفظات اخلاصة باملـادتني ١٣(أ) و ١٦-١(و). واختـذت احلكومـة 
تدابري مع حماولة التصدي للتحفظني الباقيني (املادتان ٢ و ١٦-١(ج)) ومها قيد النظـر الفعلـي 

من جانب احلكومة يف الوقت احلايل. 
 

االسـتجابة للتوصيـة ٤٥٠: مـن أجـل ضمـان الرفـاه الفعلـي للمـرأة عـن طريـــق حتســني حالتــها 
الصحية، أعلنت حكومة بنغالديش السياسة الوطنية للصحة لعام ٢٠٠٠ وهي سياسة مسـاندة 
للشعب تركز االهتمام بدرجـة أكـرب علـى النسـاء واألطفـال والفقـراء. واهلـدف األساسـي مـن 
السياسة الوطنية للصحة هو ضمان اخلدمات الصحية للجميـع يف بنغالديـش واحلـد مـن معـدل 
ــذي  منـو السـكان. وتنفـذ احلكومـة برنـامج قطـاع الصحـة والسـكان للفـترة ١٩٩٨-٢٠٠٢ ال
يرمي إىل املسامهة يف حتسني أوضاع رعاية الصحة واألسرة بالنسبة للنساء واألطفال والفقـراء. 
وقـد مت االضطـالع بأنشـطة عديـدة لتحسـني إمكانيـة وصـول املـــرأة إىل املــوارد واخلدمــات يف 
قطاع الصحة ورعاية األسرة، ومشاركتها فيها، ورقابتها عليها، من أجـل حتقيـق املسـاواة بـني 
اجلنسني. وقد وضعت وزارة الصحة ورعاية األسرة استراتيجية للمسـاواة بـني اجلنسـني لتوفـري 
وجهـة اســـتراتيجية شــاملة لتعميــم شــواغل اجلنســني يف مشــروع قطــاع الصحــة والســكان. 
ومبوجـب الربنـامج تنفـذ محلـة االتصـال املوحـد مـن أجـــل تغيــري الســلوك، وهــي محلــة كبــرية 
ومتعــددة األبعــاد مــن أجــل التنفيــذ الفعــال ملشــروع قطــاع الصحــة والســكان، ذات طـــابع 

يستجيب لقضايا اجلنسني. 
وأدمـج عنصـر نـوع اجلنـس يف الوحـدات التدريبيـة ملختلـف برامـج التدريـب اخلاصـــة 

باملوظفني الطبيني. 
واعتمدت وزارة الصحة ورعايـة األسـرة اسـتراتيجية وطنيـة لصحـة األم، وهـي خطـة 
عمل شاملة لضمان األمومة الساملة يف مجيع أحناء البلد. وقد أولت احلكومة أولوية عليــا ملسـألة 
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األمومة الساملة وأعلنت يوم ٢٨ أيار/مايو يـوم األمومـة السـاملة. وحتـاول احلكومـة، باالحتفـال 
ـذا اليـوم، أن توجـد الوعـي بـــني الشــعب ومقدمــي اخلدمــات واملعنيــني بــاألمر علــى مجيــع 

املستويات وتنمي الشعور باملسؤولية فيهم. 
 

االسـتجابة للتوصيـة ٤٥١: إن املبـادئ األساسـية للسياسـة الوطنيـة مـــن أجــل النــهوض بــاملرأة 
ـــع  وخطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ منــهاج عمــل بيجــني،  ومهــا أهــم أداتــني إرشــاديتني جلمي
القطاعات، تشددان بقوة على تنفيذ اتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة مـع 
اقتراح  تدابري حمددة. وقد التزمت السياسة الوطنية، بصورة قاطعـة، بالقضـاء علـى االغتصـاب 
والبغاء والبائنة والعنف ضد املرأة وكذلك على التحرش البــدين والعقلـي واجلنسـي بـاملرأة علـى 
مسـتوى األسـرة واتمـع، ويف مكـان العمـل، وبتوفـري املسـاعدة القانونيـة للنســـاء املظلومــات، 
ومنع االجتار باملرأة وإعادة تأهيل النساء املعوزات، وتعزيز الوعي مبناهضة العنف أثناء الصـراع 
املسلح واحلرب، على الصعيدين الوطين والدويل، واختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة العنف. 
وقد دخلت خطة العمــل الوطنيـة مـن أجـل النـهوض بـاملرأة، بـالفعل، مرحلـة التنفيـذ، 
اليت تؤكد على استراتيجية تعميم تنمية املـرأة يف مجيـع سياسـات وبرامـج احلكومـة مـن جـانب 
ــة  مجيـع الـوزارات والوكـاالت القطاعيـة، وإىل جـانب ـج التعميـم، تؤكـد خطـة العمـل الوطني

أيضاً على تدعيم وحدة مناهضة العنف القائمة يف وزارة شؤون املرأة والطفل. 
وهناك وحدة مركزية يف وزارة شؤون املرأة والطفل لتنسيق احلاالت املتصلـة بـالعنف 
مع الوزارات والوكاالت األخرى ذات الصلـة. وتوجـد أيضـاً وحـدات مماثلـة يف إدارة شـؤون 
املرأة ومنظمة جاتيا موهيال شانغسـتا، ومهـا الوكالتـان املنفذتـان للـوزارة العاملتـان علـى تقـدمي 

املساعدة لضحايا العنف. 
ويف وزارة الداخليـة، هنـاك أيضـاً وحـدة مركزيـة لرصـد العنـف املتصـل بـاجلرائم ضــد 
ـــان إضافيتــان: واحــدة يف إدارة التحقيقــات اجلنائيــة  املـرأة. وباإلضافـة إىل ذلـك، هنـاك وحدت
واألخـرى يف فرقـة الدفـاع عـن احلـدود، تعمـالن مـن أجـل البـــت الســريع يف حــاالت االجتــار 

واختاذ اإلجراءات ضد ارمني اجلناة. 
وجتتمع اللجنة املشتركة بني الوزارات ملكافحة العنف ضد املرأة، الـيت يتـوىل رئاسـتها 
وزير شؤون املرأة والطفل، على فترات منتظمة لرصد حالـة القضايـا املتصلـة بـالعنف ومناقشـة 
ـــة الــيت تتخــذ ــذا الشــأن. ومتتــد هــذه اللجنــة علــى مســتوى املقاطعــة  التدابـري ذات األولوي
واألوبازيال، حتت إشراف وزارة شـؤون املـرأة والطفـل، للتصـدي حلالـة العنـف يف مجيـع أحنـاء 

البلد. 
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وقد صدر قانون منع قمع املرأة والطفل لعام ٢٠٠٠ ملعاقبـة جرميـة العنـف ضـد املـرأة 
بشكل صارم. وينص القانون على عقاب صارم يشمل احلكم بـاإلعدام والسـجن مـدى احليـاة 

على جرمية االغتصاب واالختطاف والعنف املتصل بالبائنة واالجتار. 
ومـن أجـل مكافحـة اخلطـر العنيـف املتمثـل يف إلقـاء األمحـاض، وخاصـة علـــى املــرأة، 
أصـدرت احلكومـة مؤخـرًا قـانون شـديد معنـون "قـانون مراقبـة األمحـاض لعـام ٢٠٠٢" ملراقبــة 
إنتـاج املـواد الكيميائيـة القاتلـة واسـتريادها وبيعـها واسـتعماهلا، ومبوجـب هـذا القـانون، أنشـــئ 
جملس وطين ملراقبـة إنتـاج املـواد الكيميائيـة القاتلـة واسـتريادها وبيعـها واسـتعماهلا، وهـو يعمـل 

بالفعل. وستوفر احلكومة مركز إعادة تأهيل لضحايا األمحاض واملساعدة يف عالجهم. 
وقد صدر قانون مراقبة األمحاض لعام ٢٠٠٢ للتصـدي للحـاالت املتصلـة باألمحـاض 
مبزيـد مـن الشـدة. وينـص القـانون اجلديـد علـى عقوبـة أشـد، تشـمل احلكـم بـــاإلعدام، إللقــاء 
األمحاض على األشخاص مما يسبب الوفـاة واإلصابـات اخلطـرية. وجيـري تشـكيل عـدة حمـاكم 

لضمان احملاكمة السريعة للقضايا املتصلة بالعنف باستخدام األمحاض. 
وبدأت وزارة شؤون املرأة والطفل يف تنفيذ مشروع منوذجي، متعدد القطاعات فيمـا 
يتصل بالعنف ضد املرأة. ومبوجب هذا املشروع، أنشـئ "مركـز متكـامل للتصـدي لألزمـات" 
لتوفري املساعدة القانونية والطبية املطلوبة، خالفاً لذلك، مـن أجـل النسـاء املظلومـات، وخاصـة 
ضحايا العنف باألمحاض. ويعمــل هـذا املركـز، مبدئيـاً يف مستشـفى داكـا ويف مستشـفى كليـة 

طب راجشاهي، وسينشر تدرجيياً يف مناطق أخرى يف البلد. 
وتقوم وزارة شؤون املـرأة والطفـل أيضـاً بتنفيـذ مشـروع آخـر هـو "املشـروع املنسـق 
لنمو الطفل ملكافحة االجتار باألطفـال" الـذي تدعمـه الوكالـة النروجييـة للتنميـة الدوليـة. وأهـم 
أهداف هذا املشروع هـو تنفيـذ أنشـطة تشـجيعية ودعـم جـهود املنظمـات األخـرى العاملـة يف 

جماالت مكافحة البغاء وإنقاذ ضحايا االجتار وإعادم إىل الوطن وإعادة تأهيلهم. 
 

االستجابة للتوصية ٤٥٢: أقـامت وزارة شـؤون املـرأة والطفـل دار للحبـس اآلمـن للسـجينات 
احملجوزات من الشرطة كضحايا جلرمية ومل حيكم عليهن بعد. وقد نفذت احلكومة دار احلبـس 
اآلمـن، كمبـادرة مشـكورة حلمايـة النسـاء مـــن أي شــكل مــن أشــكال املضايقــة يف الســجن.  
وأنشـئت هـذه الـدار، يف البدايـة، علـى أسـاس جتريـيب يف إطـار مشـروع للـوزارة، علـى أن يتـــم 
التوسع فيه تدرجيياً، كنظام دائم. وسيوفر هـذا املركـز أيضـاً أنواعـاً خمتلفـة مـن التدريـب املـهين 

للسجناء من أجل متكينهم من العيش حياة كرمية يف املستقبل. 
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االستجابة للتوصية ٤٥٣: إن احلكومة واعية متاماً بآثـار العوملـة علـى العـامالت شـبه املـاهرات 
وغري املاهرات، فبعد عام ٢٠٠٤ ستقوم منظمة التجـارة العامليـة بإلغـاء نظـام احلصـص بالنسـبة 
ـــك. ممــا  إلنتـاج املالبـس اجلـاهزة، واإلعفـاءات الضريبيـة ونظـام األفضليـات املعمـم ومـا إىل ذل
سيؤثر، يف النهاية، على صناعاتنا اليت تعتمد علـى كثافـة العمالـة والـيت تعمـل ـا أغلبيـة هـؤالء 
ـــد أدت إىل زيــادة  النسـاء. وهنـاك أثـر آخـر للعوملـة هـو أن سياسـة السـوق احلـرة االقتصاديـة ق
حجم الواردات من السلع العاملية. وبالتايل، تواجه الصناعات التقليدية واحملليـة خطـر التوقـف، 
ذلك أن إنتاج هذه الصناعات املرتلية أعلى سعرًا من السـلع املسـتوردة. وهـذه الصناعـات هـي 
صناعات عائلية عادة  وأغلب العاملني ا مـن النسـاء. وتواجـه تلـك العـامالت، حاليـا، خطـر 
فقدان عملهم، مما سيؤثر علـى الرفـاه االقتصـادي للنسـاء واألطفـال، يف ايـة املطـاف. ويـزداد 
عدد األسر املعيشية اليت ترأسها املرأة، مع هجرة الرجال إىل املناطق احلضريـة حيثـاً عـن العمـل. 
وجتري احلكومة مفاوضات مـع منظمـة التجـارة العامليـة لإلبقـاء علـى ترتيـب األليـاف املتعـددة 

الذي تتمتع به حالياً. 
وتعتزم حكومة بنغالديش اختاذ التدابري الالزمة إلعادة تـأهيل هـؤالء العـامالت بإجيـاد 
سبل الوصول إىل أوجه دعم االئتمانات الصغرية والربامج التدريبية لتنميـة املـهارات الـيت حتقـق 
هلن االعتماد الذايت. فقد يستطعن العمل يف اخلارج كعامالت مهاجرات مـع التدريـب اجلديـد 
لتنمية املهارات. وقــد أعـرب مصـرف التنميـة اآلسـيوي عـن اسـتعداده لدعـم احلكومـة يف هـذا 

املسعى. 
 

االسـتجابة للتوصيـة ٤٥٤: تعمـل احلكومـة بـال كلـل يف سـبيل توعيـة مجيـــع طبقــات موظفــي 
احلكومـة جلعلـهم أصدقـاء للجميـع بصـرف النظـر عـن نـوع اجلنـس. ويف الوقـت نفســـه، تنفــذ 
برامـج تشـــجيعية إلحــداث تغيــري يف نظــرة اتمــع إىل املــرأة. وجيــري تدرجييــاً إدراج قضايــا 
ــــة جلميـــع اإلدارات احلكوميـــة مثـــل اإلدارة والقضـــاء  وشــواغل اجلنســني يف املنــاهج التدريبي
والشرطة واملهن الطبية وغري ذلك. وتقوم وزارة شؤون املرأة والطفل، باسم احلكومـة، بتنظيـم 
احللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل واحلـوار مـع اموعـات املهنيـة املختلفـة ومنـها الصحفيــني 
واحملامني والعاملني يف وسائط اإلعالم لزيادة وعيهم بقضايـا اجلنسـني. وأجريـت حبـوث خمتلفـة 
لتقييم الربامج اإلخبارية وبرامج وسائط اإلعالم اجلماهريي من حيث وعيها مبسـائل اجلنسـني. 
وزاد الوقت املخصص للربامج املعنية بقضايا املرأة يف وسائط اإلعالم اجلماهـريي وهـي تعـرض 
بصورة أكثر انتظاماً من ذي قبل. وجيري بث الربامج التشجيعية بغية تعزيز الوعي االجتمـاعي 
باملسائل املتصلة حبقوق اإلنسان للمرأة، ومكافحة االجتــار والعنـف، مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل 

على أساس أكثر انتظاماً. 
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االستجابة للتوصية رقم ٤٥٥: جيري تشـجيع إظـهار صـورة إجيابيـة للمـرأة مـع توعيـة وسـائط 
اإلعـالم ملراعـاة الفـوارق بـني اجلنسـني. وتدعـى شـخصيات نسـائية بـارزة لالشـتراك يف برامــج 

خمتلفة للمناقشة واإلعراب عن رأيها يف القضايا االجتماعية املختلفة من املنظور اجلنساين. 
 

االستجابة للتوصية رقم ٤٥٦: فيما يتصل بتحسني ظروف العمـل للعـامالت يف منـاطق جتـهيز 
ـــة ومراكــز الرعايــة النهاريــة  الصـادرات، مت التخطيـط لـربامج عمليـة منـها إسـكان املـرأة العامل

وجيري تنفيذها تدرجيياً مما سيؤدي إىل نتائج إجيابية يف هذا اال بني أمور أخرى. 
 

االستجابة للتوصية رقم ٤٥٧: إن ضمان سالمة العامالت املهاجرات ليـس يف أيـدي احلكومـة 
وحدهـا ذلـك أن البلـدان الـيت متـت اهلجـرة إليـها مشـتركة أيضـاً يف هـذه املسـألة. لقـــد كــانت 
حوادث املضايقة اجلنسية أو االســتغالل اجلنسـي للعـامالت املـهاجرات، وخاصـة القـوة العاملـة 
غري املاهرة وغري املتعلمة، موضـع قلـق بالنسـبة للحكومـة. ولذلـك، ونظـرًا للخطـر احمليـط ـذه 
العملية، كان هناك حظر من جانب احلكومـة فيمـا يتصـل جـرة العـامالت، غـري أن احلكومـة 
تعمل بالتشاور مع وكاالت ومنظمات وطنية ودولية خمتلفة من أجل إجياد حل للمشـكلة علـى 

حنو إجيايب. 
 

االستجابة للتوصية ٤٥٨: تتخذ احلكومــة مبـادرات خمتلفـة لضمـان تسـجيل املواليـد والزجيـات 
بانتظام، من خالل وزارة احلكم احمللي. وقد مت وضع مناذج منقحـة لتسـجيل املواليـد مـن أجـل 
تسجيل مجيع املعلومـات املطلوبـة بـالتفصيل. واسـتخدمت هـذه النمـاذج يف املنـاطق احلضريـة. 
وسوف يغطي الربنامج مجيع أحناء البلد، يف النهاية. وتلزم مشاركة نشطة من جـانب الشـعب، 
ـــوم وزارة شــؤون املــرأة والطفــل، باعتبارهــا  إىل جـانب جـهود احلكومـة يف هـذا الصـدد. وتق
الوزارة الرائدة يف املسائل املتصلة بـاملرأة والطفـل، بـدور الدعـوة. ونشـرت كتيبـات معلومـات 
ـــوزارة هــذه  تشـرح اإلجـراء الواجـب اتباعـه وضـرورة تسـجيل املواليـد والزجيـات، ووزعـت ال
الكتيبات يف مجيع أحناء البلد إلجياد الوعي بني اجلمهور وطلب تعاونه النشـط يف هـذا الصـدد. 
ومن أجل تشجيع اجلهاز علـى إجنـاز هـذا العمـل بالشـكل السـليم، قـدم رئيـس الـوزراء جـائزة 

كحافز للجهاز احمللي األفضل أداء. 
 

االستجابة للتوصية ٤٥٩: عمالً على مكافحة مجيع أنواع العنف واجلرائم املرتكبة ضـد املـرأة، 
مبا يف ذلك االجتار، قامت احلكومـة، بـالفعل، بدعـم "قـانون قمـع املـرأة والطفـل لعـام ١٩٩٥" 
بإصدار قانون آخر بعنوان "قانون حظر قمع املـرأة والطفـل لعـام ٢٠٠٠" وينـص علـى عقـاب 
صارم يشمل احلكم بـاإلعدام، والسـجن مـدى احليـاة جلرميـة االغتصـاب واالختطـاف والعنـف 

املتصل بالبائنة واالجتار. 
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وتقـوم وزارة شـؤون املـرأة والطفـل مبشـروع رائـد بعنـــوان "برنــامج منســق ملكافحــة 
االجتـار باألطفـال يف بنغالديـش". ويـهدف الربنـامج إىل إقامـة جـهاز إداري فعـال يعـاجل مسـألة 
االجتار وإنقاذ وإعادة تأهيل ضحايا االجتار، وتوفري املساعدة القانونيـة الفعالـة وإقامـة العـدل يف 
القضايا املتصلة باالجتار، وتستخدم وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية يف توعية الناس علـى 
مجيع املستويات بشأن االجتار بالنسـاء واألطفـال. وتعـرض فقـرات تلفزيونيـة، بانتظـام، هدفـها 
احملدد هو توعية األفراد بـاإلجراءات الـيت سـتتخذ علـى الصعيـد اتمعـي، وتبـذل جـهود لتنبيـه 

مراكز احلدود يف هذا الصدد. 
 

االستجابة للتوصية ٤٦٠: نظرت احلكومة بالفعل يف خطـط التنميـة مـن منظـور جنسـاين. ويف 
السـنوات األخـرية، تعتـرب املـرأة جمموعـة مسـتهدفة منفصلـة يف خطـــط التنميــة الوطنيــة، وتبــني 
الدراسة املقارنة للخطط اخلمسية ملراحل خمتلفة، إن اخلطط اخلمسية األخرية قـد شـددت علـى 
متكني املرأة. وقد مشلت استراتيجيات اخلطة اخلمسية الرابعة (١٩٩٠-١٩٩٥) تعميم شـواغل 
اجلنسني يف ج التنمية، وشـددت اخلطـة علـى تنميـة املـرأة الفقـرية واحملرومـة. والـتزمت اخلطـة 
اخلمسية اخلامسة بدعم تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومنهاج عمـل 
بيجـني وخطـة العمـل الوطنيـة ومـا إىل ذلـك. وقـد أدرجـت اخلطـــة اخلمســية السادســة املقبلــة 
بصورة حمددة، ٨ فصول صغرى هي الزراعـة والتنميـة الريفيـة، والصناعـة، والتعليـم، والطاقـة، 

والصحة، والنقل واملواصالت، والعمل والتوظيف، والعلم والتكنولوجيا. 
وتبـدو ضـرورة إدمـاج قضايـا اجلنسـني يف التخطيـط اإلمنـائي يف مجيـع مراحـــل عمليــة 
ـــرأة والطفــل، باعتبارهــا  التخطيـط. واسـتجابة هلـذه الضـرورة امللحـة، اختـذت وزارة شـؤون امل
الوكالة الرائدة لتنمية املرأة، بعض التدابـري اهلامـة، تشـمل إعـداد كتيـب ألدوات التخطيـط مـن 
أجـل املسـاواة بـني اجلنسـني. ويتـألف هـذا الكتيـــب مــن مخــس أدوات لتحليــل الفــوارق بــني 
اجلنسني ويستهدف إدراج شواغل واحتياجـات اجلنسـني يف مرحلـيت التنفيـذ والتصميـم جلميـع 
ـــني اجلنســني، (ب) قوائــم  مشـاريع التنميـة. واألدوات اخلمـس هـي (أ) إطـار حتليـل الفـوارق ب
مراجعـة لتحليـل الفـوارق بـني اجلنسـني يف مثـان قطاعـات حمـددة، (ج) املبـادئ التوجيهيـــة ملنــع 
العنف ضد املـرأة، (د) املبـادئ التوجيهيـة إلدمـاج املسـاواة بـني اجلنسـني يف اخلطـط اخلمسـية، 
(هــ) أداة لتحليـل الفـوارق بـني اجلنسـني لغـرض اسـتعراض السياسـات. ومـن املؤكـــد أن هــذه 
األدوات ستساعد واضعي اخلطط على إدماج قضايـا املسـاواة بـني اجلنسـني يف برامـج حكومـة 

بنغالديش ومشاريعها. 
 

االسـتجابة للتوصيـة ٤٦١: تعـترف بنغالديـش بـأن التعليـم ميثـل أكـثر الطـرق فعاليـة للحـد مـن 
التفـاوت بـني اجلنسـني وتعزيـز متكـني املـرأة. وقـد حققـت الـربامج املختلفـة الـيت اضطلعـت ــا 
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احلكومة نتائج إجيابية يف معدل إملام املرأة بالقراءة والكتابة. وقـد أخـذ معـدل التحـاق الطـالب 
بــاملدارس يف االرتفــاع تدرجييــا، عقــب إدخــال التعليــم االبتدائــي اإللزامــي يف عــام ١٩٩٠. 
ـــك الوقــت. وقــد ســاعد العمــل بنظــام  ويـتزايد معـدل الطالبـات يف املرحلـة االبتدائيـة منـذ ذل
ـــع األوبــازيالت الـــ ٤٦٠ يف البلــد، منــذ عــام  املكافـآت للفتيـات حـىت الصـف العاشـر يف مجي
١٩٩٣، على زيادة نسبة التحاق الفتيات باملدارس، وأدى كذلـك إىل ختفيـض نسـبة التسـرب 
من املدرسة بشكل ملحوظ. ويف العام احلايل جعلت احلكومة التعليم جمانياً للفتــاة حـىت الصـف 
ـــت احلكومــة أيضــاً  الثـاين عشـر، وبـدأ تنفيـذ هـذا النظـام يف كـانون الثـاين/ينـاير املـاضي. ورتب
صـرف مكافـأة للطلبـات عنـد هـذا املسـتوى. ومـــن املؤكــد أن تــؤدي كــل هــذه التدابــري إىل 
مواصلـة زيـادة معـدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة بـني اإلنـاث. ويف القطـاع االجتمـــاعي، حيصــل 
قطاع التعليم على أعلى االعتمـادات يف امليزانيـة الوطنيـة. وتقـوم احلكومـة أيضـاً بتنفيـذ برامـج 
التدريب املــهين يف املـدارس، علـى مسـتوى املقاطعـات، لزيـادة مـهارات املـرأة مـن أجـل سـوق 
العمـل. واحلكومـة ملتزمـة بتقـدمي أقصـى مســـاعدة ممكنــة للقضــاء علــى األميــة يف البلــد، مــع 

التشديد على تعليم الفتيات، بصورة خاصة. 
 

االستجابة للتوصية ٤٦٢: قدمت الدراسات والبحوث ما يفيد أن الفقر هو السـبب األساسـي 
وراء البغاء يف أغلب احلاالت. ونتائج البغاء غري صحية بالنسبة للمـرأة املشـتركة يف هـذا األمـر 
واتمـع كذلـك. وتعتـرب النسـاء املشـتركات يف هـذا العمـل، أشـد املتضرريـن، حيـث إن ذلــك 

يعترب ومسة اجتماعية نتيجة للقيم االجتماعية والثقافية والدينية املختلفة لكل بلد على حدة. 
وقـد بـــدأت وزارة الرعايــة االجتماعيــة، باســم حكومــة بنغالديــش، مشــروع "بنــاء 
القـدرات، وختفيـف الفقـر والعيـش املسـتدام للنسـاء احملرومـات اجتماعيـا وابنائــهن" مــن أجــل 
العامالت يف جمال اجلنس. وقد حاولت احلكومة إعادة تأهيل العامالت يف جمــال اجلنـس يف دار 
إيواء معينة، من خالل هذا املشروع. وقد عاد بعضهن إىل ذويهم بالفعل، بينمـا تـزوج البعـض 

اآلخر مبساعدة من احلكومة. 
 

االسـتجابة للتوصيـة ٤٦٣: بـدأ ختصيـص ٣٠ مقعـدًا للمـرأة يف الربملـــان يف عــام ١٩٧٩ وظــل 
سـارياً حـىت عـام ٢٠٠١. وتنظـر احلكومـــة احلاليــة يف العــودة إىل ختصيــص مقــاعد للمــرأة يف 

الربملان وتنظر احلكومة جدياً يف مسألة زيادة عدد املقاعد املخصصة يف الربملان. 
وبدأ العمل بنظام احلصص للمرأة من أجل زيادة عدد النساء يف اخلدمـة املدنيـة ومتثـل 
هـذه احلصـة ١٠ يف املائـة مـن الوظـائف املعلـن عنـها و ١٥ يف املائـة مـن الوظــائف يف الفئــات 
األخرى. وقد كانت حصة املرأة يف وظائف معلمي املـدارس االبتدائيـة ٦٠ يف املائـة مـن مجيـع 
الوظائف الشاغرة يف املدارس االبتدائية احلكومية. ومن أجل ختفيض الفجوة بني اجلنسني علـى 
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مسـتوى صنـع القـرارات، هنـاك أيضـاً احلصـص الرئاسـية الـيت تعــني املــرأة، مــن خالهلــا، عنــد 
مستوى صنع القرارات، مباشرة. 

 
االستجابة للتوصية ٤٦٤: ويتضح، على ضوء هذه املالحظات اخلتامية، أنه قـد اختـذت تدابـري 
ملعاجلـة جمـاالت االهتمـام املختلفـة مثـل العنـف والصحـــة والتعليــم. وتعمــل اجلمعيــات املدنيــة 

واملنظمات النسائية املختلفة، كذلك، يف هذه ااالت. 
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اجلزء اخلامس – املراجع 
 

 -١Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), December 2000, Govern-
ment of Bangladesh

البنك الدويل – مؤشرات التنمية العاملية ٢- 
 -٣Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), December 2001, Prelimi-

nary Report of Household Income and Expenditure Survey, 2001
 -٤Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), August 2001, Population

Census 2001, Preliminary Report
 -٥Bangladesh Labor Force Survey 1985, Bangladesh Bureau of Sta-

tistics (BBS)
 -٦Bangladesh Labor Force Survey 1991, Bangladesh Bureau of Sta-

tistics (BBS)
 -٧Bangladesh Labor Force Survey 1999-2000 (unpublished)

 -٨Bangladesh Demographic and Health Survey 1999-2000

 -٩Bangladesh Maternal Medical Survey, BBS, 2000

-١٠Narripokho, 2000
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Plus Five, June, 2000

التقريـر الـدوري الثـالث والرابـع املقـدم مـن حكومـة بنغالديـش مبوجـب املـادة ١٨ مــن١٣-
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

-١٤Bangladesh Household Survey, BBS, 2000

ورقة مقدمة من بنغالديش إىل دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية مـن أجـل تقييـم التقـدم١٥-
احملـرز يف تنفيـذ اسـتراتيجيات نـريويب التطلعيـة للنـــهوض بــاملرأة ومنــهاج عمــل املؤمتــر

العاملي الرابع املعين باملرأة (بيجني + ٥) 
-١٦Household Expenditure Survey (HES), BBS. 2000

-١٧Fourth five-year Plan (FFYP 1990-95), Government of Bangladesh

-١٨Fifth five-year Plan, Government of Bangladesh, 1997-2002

-١٩National Policy for Advancement of Women (NP), 1997, Ministry
of Women and Children Affairs, Government of Bangladesh

-٢٠National Action Plan (NAP), 1998, Ministry of Women and Chil-
dren Affairs, Government of Bangladesh

-٢١Samata, Bangladesh Decade Action Plan for the SAARC Decade of
the Girl Child [13] and Statistical Pocket Book, 1999, Bangladesh
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Bureau of Statistics  
-٢٢Official Record of Primary and Mass Education Division, Govern-

ment  of Bangladesh, 2002
-٢٣National Education Policy 2000, Ministry of Education, Govern-

ment of Bangladesh
-٢٤Bangladesh Bureau of Statistics, 2000, Government of Bangladesh

-٢٥National Health Policy, 2000, Ministry of Health and Family Wel-
fare, Government of Bangladesh

-٢٦National food and Nutrition Policy 1997, Ministry of Health and
Family Welfare, Government of Bangladesh

-٢٧Economic Review 2001

-٢٨Computer Centre, Ministry of Establishment, Government of
Bangladesh, May 2002

-٢٩National Policy of Children, 1994, Government of Bangladesh

-٣٠Bangladesh Basic Education Information Service 1999

 


