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تقريــر عــن تنفيــذ االحتــاد الروســي التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال      
  التمييز ضد املرأة

  )التقريران الدوريان السادس والسابع للدول األطراف(  
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  املقدمة  -أوال  
ــر    ــدوريني الــسادس وا  (ُيقــدِّم هــذا التقري ــرين ال حملــة عــن ) لــسابعالــذي يتــضمن التقري

 تنفيذاً التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة              الروسي التدابري اليت اختذها االحتاد   
  .٢٠٠٧-١٩٩٩خالل الفترة 

وقد أُعدت الوثيقـة مـع مراعـاة املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـشكل وحمتويـات التقـارير                     
تفاقية، واملبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بإعـداد         من اال  18املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة       

، واملبادئ التوجيهية للجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز          )CEDAW/C/7(التقارير الدورية الثانية    
، ومـع   )CEDAW/SP/2008/INF/1الوثيقـة   (ضد املرأة املتعلقة بتقدمي التقارير اخلاصة باالتفاقيـة         

دهتا اللجنـة بعـد دراسـة التقريـر الـدوري اخلـامس املقـدم مـن                 مراعاة املالحظات اخلتامية اليت أب    
  .االحتاد الروسي

ــع        ــر، اُســتخدمت املعلومــات املتعلقــة بالقــضاء علــى مجي وألغــراض إعــداد هــذا التقري
أشكال التمييز ضد املرأة، اليت قدمتها وزارات ووكاالت االحتـاد الروسـي املختـصة ، ووفرهتـا                 

  .حتاد ومنظمات اجملتمع املدين اليت تعىن هبذه املسائلسلطات الكيانات األعضاء يف اال
مـع  (وحيتوي التقرير على معلومات ملموسة عن تنفيـذ أحكـام خمتلـف مـواد االتفاقيـة               

مراعاة التوصيات اليت أبدهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بعـد النظـر يف التقريـر             
تــدابري التــشريعية واإلداريــة والتــدابري األخــرى الــيت ، وعلــى معلومــات عــن ال)الـدوري اخلــامس 

اختذها االحتـاد الروسـي لتنفيـذ أحكـام االتفاقيـة، باإلضـافة إىل معلومـات عـن التقـدم احملـرز يف              
 ويتـضمن    حتسني حالة املرأة والعقبات اليت مـا زالـت تعتـرض القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                    

مية إىل حتسني حالـة املـرأة الـيت مت اعتمادهـا خـالل الفتـرة                التقرير قائمة باألحكام التشريعية الرا    
  .، باإلضافة إىل بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع اجلنس٢٠٠٧-١٩٩٩
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استعراض تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                    - ثانياً 
  مادةً مادة

  ١املادة  
الـــذي ُيـــدعى فيمـــا يلـــي  (١٩٩٣يكفـــل دســـتور االحتـــاد الروســـي الـــصادر يف عـــام   - ١

، باسـم الدولـة، املـساواة يف حقـوق وحريـات اإلنـسان واملـواطن دون تفرقـة بـسبب                     )الدستور
نوع اجلنس، أو العرق، أو اجلنسية، أو اللغة، أو األصـل، أو احلالـة املاليـة أو املهنيـة، أو مكـان                  

ــة، أو املوقـــف إزاء الـــدين، أو الـــرأي، أو االنتمـــاء     ة عامـــة، أو بـــسبب أي   إىل رابطـــاإلقامـ
  .آخر شرط

وملا كان من الضروري يف الوقت نفسه أن ُتهيَّأ يف اجملتمـع الظـروف الكفيلـة بالقـضاء         
على التمييز القائم على نوع اجلـنس وإتاحـة فـرص متكافئـة أمـام املـرأة يف مجيـع ميـادين احليـاة            

:  معيار مـزدوج للمـساواة   واالجتماعية والثقافية، فقد نص الدستور على     واالقتصاديةالسياسية  
  . إلعماهلاالفرص كما تتاح هلما نفس احلقوق واحلرياتفالرجل واملرأة يتمتعان بنفس 

املالحظــات والتوصــيات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــدهتا    
   من تقريرها٣٧٤ و٣٧٣ اللجنة يف الفقرتني

أة يف احلقوق واحلريات وإتاحـة فـرص متكافئـة          يشكل احترام املساواة بني الرجل واملر       
 التزامـاً منوطـاً بالدولـة  فوفقـاً للمـادة            – ومها مبدآن منصوص عليهما يف الدسـتور         –إلعماهلا  

ميثل اإلنـسان وحقوقـه وحرياتـه القيمـة األمسـى  ويـشكل االعتـراف حبقـوق             ”:  من الدستور  ٢
  .“تزاماً منوطاً بالدولةوحريات اإلنسان واملواطن واحترامها والدفاع عنها ال

ويعد هذا احلكم إحدى ركائز النظـام الدسـتوري لالحتـاد الروسـي  ووفقـاً للدسـتور،             
متــارس حقــوق وحريــات اإلنــسان واملــواطن بــصورة مباشــرة  وهــي الــيت حتكــم معــىن القــوانني 

 وإقامـة  وحمتواها وتنفيذها، ونشاط السلطات التشريعية والتنفيذيـة والـسلطات احملليـة املـستقلة،          
  .العدل

علـى أسـاس احلالـة      ) رجـالً كـان أو امـرأة      (وحيظر الدستور أي تقييـد حلقـوق املـواطن            
  .االجتماعية، أو العرق، أو اجلنسية، أو اللغة، أو الدين

 
  ٢املادة  

  .)١انظر الفقرة (مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة مبدأ نص عليه الدستور   - ٢
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عد مبدأ املساواة بني الرجل واملـرأة مبـدأ مكرسـاً يف الوثـائق              وعلى الصعيد اإلقليمي، ي     - ٣
  .األساسية للكيانات األعضاء يف االحتاد الروسي

 فالقـانون املـدين    ويتخلل مبدأ املساواة بـني الرجـل واملـرأة التـشريع الروسـي يف جمملـه         - ٤
 وحبرمـة امللكيـة،     يرتكز على االعتراف باملساواة بني األشخاص األطراف يف العالقات املدنيـة،          

ــرام العقــود؛ وعلــى حظــر أي تــدخل تعــسفي يف الــشؤون اخلاصــة؛ وعلــى ممارســة      وبأهليــة إب
 احلقوق املدنية بال عـائق؛ وعلـى ضـمان رد احلقـوق إذا انتـهكت وتـوفري احلمايـة القـضائية هلـا                      

ون ويكفل قانون العمـل املـساواة بـني العـاملني يف احلقـوق ويـضمن فرصـاً متكافئـة إلعماهلـا د                     
تفرقــة بــسبب نــوع اجلــنس، أو العــرق، أو اللــون، أو اجلنــسية، أو اللغــة، أو األصــل، أو احلالــة 
املالية أو االجتماعية أو املهنيـة، أو الـسن، أو مكـان اإلقامـة، أو املوقـف إزاء الـدين، أو الـرأي                       

نيــة الــسياسي، أو االنتمــاء إىل رابطــة عامــة، أو بــسبب أي وضــع آخــر ال يــرتبط بالكفــاءة امله  
ــتثناءات، أو    للعامــــل  ويف الوقــــت نفــــسه، ال تــــدخل يف بــــاب التمييــــز املكافــــآت أو االســ

التفضيالت، أو القيود املفروضة على حقـوق العـاملني املنـصوص عليهـا يف التـشريع االحتـادي،          
الــيت تــرتبط بطبيعــة العمــل أو الــيت تعــزى إىل حــرص الدولــة علــى تعزيــز احلمايــة االجتماعيــة     

  .شخاص املستضعفنيوالقانونية لأل
 من القانون اجلنـائي لالحتـاد الروسـي املبـدأ الدسـتوري املتمثـل يف                ١٣٦وتصون املادة     - ٥

 وحتديداً التمييـز    –املساواة يف حقوق وحريات اإلنسان واملواطن، الذي يشكل مبوجبه التمييز           
ــة، أو األصــل، أو احل      ــسية، أو اللغ ــرق، أو اجلن ــوع اجلــنس، أو الع ــى ن ــائم عل ــة أو  الق ــة املالي ال

املهنية، أو مكان اإلقامة أو املوقف إزاء الدين، أو الرأي، أو االنتماء إىل رابطة عامـة أو رابطـة                
 انتــهاكاً للحقــوق واحلريــات واملــصاحل املــشروعة لإلنــسان واملــواطن  ويعاقــب –اجتماعيــة مــا 

وم عليــه أو مــا  روبــل أو مببلــغ يعــادل أجــر احملكــ٢٠٠ ٠٠٠علــى هــذا التمييــز بغرامــة قــدرها 
 شهراً، أو بعمـل إلزامـي خيـدم املـصلحة     ١٨حيصل عليه من دخل آخر له خالل فترة تصل إىل         

 ساعة، أو بالتربية عن طريق العمل ملـدة ال تزيـد علـى سـنة، أو               ١٨٠العامة ال تزيد مدته على      
يــة بالــسجن ملــدة ال تزيــد علــى ســنتني وإذا ارتكــب التمييــز شــخص أثنــاء أدائــه لوظائفــه الرمس  

 روبل، أو مببلغ يعادل أجـر احملكـوم عليـه           ٣٠٠ ٠٠٠ و ٢٠٠ ٠٠٠عوقب بغرامة تتراوح بني     
أو ما حيصل عليه من دخـل آخـر خـالل فتـرة تتـراوح بـني سـنة وسـنتني، أو مبنعـه مـن ممارسـة                            
وظائف معينة أو مـن االضـطالع بأنـشطة معينـة خـالل مـدة ال تزيـد علـى مخـس سـنوات، أو                          

 ساعة، أو بالتربية عن طريـق       ٢٤٠ و ١٢٠صلحة العامة تتراوح مدته بني      بعمل إلزامي خيدم امل   
  .العمل لفترة تتراوح بني سنة وسنتني، أو بالسجن ملدة ال تزيد على مخس سنوات
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سـن أي قـانون مـن شـأنه أن يعـدل أو يقيـد               ) ٥٥، املـادة    ٣الفـصل   (وحيظر الدسـتور      - ٦
عـرض للتمييـز أو النتـهاك حقوقـه أن          حقوق وحريات اإلنسان واملواطن  وحيق ألي شخص يت        

يطلب من العدالة رد حقوقه اليت انتهكت وتعويضه عن الـضرر املـادي أو املعنـوي الـذي وقـع                    
ــستقلة،        ــة امل ــسلطات احمللي ــة، وال ــسلطات العام ــشأن أفعــال ال ــشكوى ب ــه  وجيــوز التقــدم ب علي

 مـن   ٤٦املـادة   ) (عينـة أو بشأن عـدم أداء هـذه اجلهـات ألفعـال م           (والرابطات العامة واملوظفني    
 مـن الدسـتور احلـق يف املطالبـة بتعـويض عـن الـضرر النـاجم عـن                    ٥٣وتكفل املـادة    )  الدستور

األفعال غري القانونية اليت تقترفها السلطات واملوظفون  ومتلـك روسـيا آليـة فعالـة للـدفاع عـن                    
ر، واحملكمـة العليـا     فاحملكمة الدستورية تبطل القوانني اليت ال تتفق مـع الدسـتو          : حقوق اإلنسان 

ــة ومفــوض حقــوق        ــة العام ــة، والنياب ــرارات غــري القانوني ــبطالن الق ــا ت وحمكمــة التحكــيم العلي
اإلنسان يف االحتاد الروسي يدافعان دفاعاً نشيطاً عن حقوق اإلنسان، كمـا ُيـؤمَّن الـدفاع عـن         

  .حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل
كثـر وسـائل احلمايـة إزاءه فعاليـة  فوفقـاً للدسـتور       ومتثل احلماية القضائية إزاء التمييز أ      

ولألحكــام التــشريعية، مثــل قــانون اإلجــراءات املدنيــة، وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، وقــانون     
املخالفات اإلدارية، حيق لكل مواطن، دون تفرقة قائمة على نوع اجلنس، أن يلجأ إىل العدالـة                

يــنص القــانون الدســتوري االحتــادي املتعلــق أو إىل أي ســلطة عامــة أخــرى إلعمــال حقوقــه  و
 على أن إقامة العدل منوطة حـصراً باحملـاكم الـيت      ١٩٩٥بالنظام القضائي لالحتاد الروسي لعام      

متارس السلطة القضائية باستقالل تام، خاضعة يف ذلك للدستور وحده  وباملثـل، تـستند إقامـة                 
ون وأمــام احملــاكم دون تفرقــة بــسبب نــوع  العــدل إىل املــساواة بــني مجيــع املــواطنني أمــام القــان 

  .اجلنس
ويشهد العدد املتزايد للقضايا املدنية واجلنائية واإلدارية اليت تنظـر فيهـا حمـاكم القـضاء                  - ٧

 ماليـني قـضية     ٢ ٤العام على الثقة املتنامية بالعدالة  ففي حـني نظـرت حمـاكم القـضاء العـادي                  
 إىل ٢٠٠٣، ارتفــع عــدد القــضايا يف عــام  ٢٠٠١ مليــون قــضية جنائيــة يف عــام  ٣,١ومدنيــة 
 مليـون قـضية علـى    ١,١و ماليـني    ٧,٦ إىل   ٢٠٠٥ قـضية ويف عـام       ٩٠٠ ٠٠٠ ماليني و  ٢,٥
  .التوايل

، استحدثت أيـضاً آليـات جديـدة    )القضائية واإلدارية(وباإلضافة إىل اآلليات التقليدية    - ٨
  .حلماية حقوق اإلنسان وحرياته

ــدين    فثمــة جملــس ملحــق مبكتــب رئــ     ــاجملتمع امل ــهوض ب يس االحتــاد الروســي يعــىن بالن
 وتتمثـل املهمـة الرئيـسية  هلـذا اجمللـس يف رسـم الـسياسة املتوخـاة يف ميـدان                       وحقوق اإلنـسان  
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ــهاكات        ــة باالنت ــشكاوى املتعلق ــدين، ودراســة ال ــة اجملتمــع امل ــشجيع تنمي ــسان، وت حقــوق اإلن
  .تشريعيةاخلطرية حلقوق اإلنسان، وإجراء حتليل لألحكام ال

ــة واخلمــسني األعــضاء يف االحتــاد الروســي توجــد جلــان حلقــوق        ويف الكيانــات الثالث
ــات األعــضاء يف االحتــاد        ــادة الكيان ــع ق ــشارية تتب ــسان، تعــد، كقاعــدة عامــة، أجهــزة است اإلن
وتكلــف بالــسهر علــى احتــرام حقــوق املــواطنني وحريــاهتم، ومجــع وحتليــل املعلومــات املتعلقــة   

إلنـسان يف األقـاليم، ودراسـة الـشكاوى املقدمـة مـن املـواطنني، والتحقـق مـن              باحترام حقوق ا  
  .احترام حقوق اإلنسان مببادرة خاصة منها

وعلى الرغم من أن الدفاع عن حقـوق اإلنـسان وحرياتـه أمـر منـوط علـى حنـو قـاطع                       
ــة أساســاً فــإن املــواطنني حيــق هلــم أيــضاً أن يتقــدموا بــشكاوى أو دعــاوى إىل اهل     يئــات بالعدال

 ويف روسيا، متثل دراسة الـشكاوى املقدمـة مـن املـواطنني إىل           املختصة التابعة للسلطة التنفيذية   
 أجهزة السلطة التنفيذيـة وإىل الـسلطات احملليـة املـستقلة وسـيلة فعالـة حلمايـة حقـوق املـواطنني                    

ات وألغراض دراسة هذه الشكاوى والـدعاوى، أنـشئت آليـة حتـدد العناصـر الرئيـسية إلجـراء                 
هــذه الدراســة وآجاهلــا وخصائــصها، وحتــدد كــذلك طبيعــة القــرارات املتخــذة يف هــذا الــصدد 

وهذا يعين أن كل عناصر جهاز الدولـة مكلفـة بالـدفاع عـن حقـوق وحريـات        وقوهتا القانونية 
  .اإلنسان واملواطن

ــة، حيــق         ــسلطات العام ــة وإىل ال ــة إىل العدال ــصاف املقدم ــاوى االنت وباإلضــافة إىل دع
واطنني أيضا أن يلجأوا، من أجل الـدفاع عـن حقـوقهم ومنـع التمييـز، إىل مفـوض حقـوق                     للم

اإلنسان يف االحتاد الروسي الذي يكفل، وفقاً للقانون، محاية حقـوق املـواطنني وحريـاهتم عـن                  
طريق النظر يف الشكاوى الفردية  ويؤذن للمفوض بأن جيري استقصاءات النتهاكات حقـوق              

 كياناً عضواً باالحتاد الروسي مفوضون حلقـوق        ٣١صة منه  كما يوجد يف       اإلنسان مببادرة خا  
 كيانــاً عــضواً ١٨اإلنــسان ينظــرون يف الــشكاوى الفرديــة  وعــالوة علــى ذلــك، يوجــد لــدى  

  .مفوضون حلقوق الطفل
ويكفــل الدســتور للمــواطنني احلــق يف اللجــوء إىل احملــاكم الدوليــة املعنيــة بالــدفاع عــن   - ٩

ــسان   ــوق اإلن ــصل (حق ــادة ٣الف ــن       ) ٤٦، امل ــدفاع ع ــن أجــل ال ــساء، م ــا تلجــأ الن ــثرياً م وك
حقوقهن، إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  ومنذ التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري               

الـيت  (، حيق للنساء أن يرسلن إىل جلنة القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                 ٢٠٠٤لالتفاقية يف عام    
  .ائل فردية أو مجاعية تتعلق بانتهاكات االتفاقيةرس) تدعى فيما يلي اللجنة

 فقـد روجعـت قواعـد القـانون اجلنـائي عـدة              ويشهد التشريع الروسي حتسيناً مـستمراً       - ١٠
وخالل الفترة موضع النظر، اُعتمدت أحكـام جديـدة ترمـي إىل تعزيـز مكافحـة التمييـز                   مرات
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روضـة علـى مـرتكيب التمييـز ضـد      ضد املرأة، وجـرى، يف عـدة حـاالت، تـشديد العقوبـات املف        
  .املرأة أو من يعتدون على شخصها أو حريتها أو عفتها

املالحظــات والتوصــيات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــدهتا    
   من تقريرها٣٩٢ و٣٩١اللجنة يف الفقرتني 

ة بــاحترام حقــوق خـالل الفتــرة موضــع النظــر، أوليــت عنايـة خاصــة للمــشاكل املتعلقــ    - ١١
 وخففت بدرجة كبرية أحكـام القـانون اجلنـائي والقـوانني الـيت حتكـم تنفيـذ                   النساء احملتجزات 

 وتـستند هـذه القـوانني إىل ضـمانات قويـة تكفـل احلمايـة مـن               األحكام الصادرة يف حق املـرأة     
تـرام حقـوق    واح التعذيب والعنف واألشكال األخرى للعقوبة وللمعاملـة الالإنـسانية أو املهينـة           

احملتجزين ُيراقب من قبل األجهزة املختصة ومن قبل األجهزة الرقابية التابعة للنيابة العامة علـى               
 وميثل إنشاء دائرة خاصة، تتبـع وزارة العـدل، مكلفـة بـالتحقق مـن احتـرام حقـوق                     حد سواء 

ــسجون       ــة حنــو إصــالح نظــام ال ــاحملتجزين خطــوة هام ــسان اخلاصــة ب ــاز  اإلن ــشئ يف اجله   وأن
املركزي للوزارة قسم مكلف هبذه املسألة، وأنشئت يف أجهزهتا اإلقليميـة وظيفـة نائـب رئـيس       

 وهؤالء األشخاص مكلفون حتديداً بـالوقوف علـى انتـهاكات حقـوق         لقضايا حقوق اإلنسان  
اإلنــسان، وإعــداد اقتراحــات تــستهدف القــضاء علــى أوجــه القــصور، ورد حقــوق وحريــات   

  .راكز االحتجازاملواطنني املودعني يف م
وختــضع أمــاكن االحتجــاز املؤقــت لزيــارات منتظمــة مــن قبــل ممثلــي املنظمــات العامــة   

 وحيـدد القـانون      والدينية الوطنية والدولية، اليت تويل عناية خاصة للنـساء وللفتيـات احملتجـزات            
آليات للتحقق املستقل مـن شـكاوى ودعـاوى املتـهمني واحملكـوم علـيهم ويـنص كـذلك علـى                     

 زيارة املنشآت من قبل ممثلي هيئـات الـدفاع عـن حقـوق اإلنـسان، مبـن فـيهم مفـوض                  وجوب
حقوق اإلنسان وممثلـو اهليئـات الـيت تراقـب احتـرام حقـوق اإلنـسان يف الكيانـات األعـضاء يف                 

ــساء       االحتــاد الروســي  ــدرس أساســاً ظــروف احتجــاز الن ــة هــذه، ت ــات املراقب  ويف إطــار عملي
ع النظــر، مل تـــسجل أي حالــة مــساس بعفـــة النــساء رهينـــات      وأثنــاء الفتـــرة موضــ   والقــصر 

  .االحتجاز املؤقت
املالحظــات والتوصــيات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــدهتا    

   من تقريرها٣٩٣اللجنة يف الفترة 
وق سعى االحتاد الروسي، واضعاً يف اعتباره مالحظات اللجنة املتعلقة بانتـهاكات حقـ         - ١٢

املرأة أثناء الرتاعات املسلحة، إىل تثقيف وتدريب العسكريني بشأن حقوق اإلنـسان واملـساواة              
 وتــنظم يف األكادمييــة العــسكرية التابعــة لــوزارة الــدفاع دورات وحلقــات   بــني الرجــل واملــرأة
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  ويـضطلع أيـضاً   دراسية ومؤمترات عن املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان واملـساواة بـني اجلنـسني       
  .بأنشطة توعية يف الوحدات مبشاركة منظمات غري حكومية

وكمثــال علــى االحتــرام الــصارم للقــانون إزاء العــسكريني الــروس، ميكــن اإلشــارة إىل  
حكم اإلدانة الذي أصدرته احملكمة العـسكرية اإلقليميـة لـشمال القوقـاز، جبمهوريـة الشيـشان                 

انــوف بعــد ثبــوت اقترافــه لــثالث هتــم  ، ضــد العقيــد الــسابق يــوري بود ٢٠٠٣يوليــه /يف متــوز
القتـل العمـد املقتـرن    "، و"اخلطف"، و"استغالل السلطة" وهي –يعاقب عليها القانوين اجلنائي    

فقد حكم عليه بالسجن ملدة عشر سنوات مـع اخلـضوع لنظـام صـارم ألنـه        "  بظروف مشددة 
رق النظــر يف هــذه  عامــاً تــدعى إليــزا كونغاييفــا  وقــد اســتغ ١٨قتــل مواطنــة شيــشانية عمرهــا 

  .القضية حنو سنتني  وكانت اجلرمية موضع تعليقات واسعة يف وسائل اإلعالم الدولية
  

  ٣ املادة  
وفقاً ملبدأ املساواة بني الرجل واملـرأة املكـرس يف الدسـتور، يتمتـع كـل منـهما بكامـل                      - ١٣

ــصادية واالجت      ــسياسية واالقت ــة ال ــهما مــن اإلســهام يف التنمي ــا ميكن ــه، مم ــة  حقوق ــة والثقافي ماعي
  .)١انظر الفقرة (الوطنية والتمتع بثمارها 

وترمـي سياسـة االحتــاد الروسـي، بوصــفه دولـة اجتماعيـة، إىل هتيئــة الظـروف الالزمــة         - ١٤
للحياة الكرمية لإلنسان ولنموه احلر  وحيمـي االحتـاد الروسـي، وفقـاً للدسـتور، عمـل الـسكان                

ور، ويقــدم دعمــاً حكوميــا لألســرة، واألمهــات، وصــحتهم، ويقــرر حــداً أدىن مــضموناً لألجــ
واآلباء، واألطفال، وكذلك لذوي اإلعاقة واملسنني، ويقيم نظاماً يوفر اخلـدمات االجتماعيـة،             
ــة  ويكفــل االحتــاد        ــة االجتماعي ــدابري احلماي ــا مــن ت ــات وغريه ــة، واإلعان واملعاشــات التقاعدي

أو النــشاط االقتــصادي، واحلمايــة مــن الروســي للمــواطنني حــق العمــل، وحريــة اختيــار املهنــة  
البطالة، والراحة، والضمان االجتمـاعي، مبـا يف ذلـك اإلعانـات واملعاشـات التقاعديـة، ومحايـة         
الصحة وظروف العمل اآلمنة، والتعليم، والتدريب املهين والتحول املهـين، وحتـسني املـؤهالت               

ت العمـل، مبـا يف ذلـك املـساواة يف     ويكرس قانون العمل املساواة بـني الرجـل واملـرأة يف عالقـا           
ــرص، والتقــدم الــوظيفي، واملــساواة يف األجــر املــستحق علــى عمــل ذي قيمــة          ــوق والف احلق
متساوية، واملساواة يف ظروف العمل، واملساواة يف تقييم نوعية العمل دون تفرقة بسبب نـوع               

  .اجلنس
س، أو العــرق، أو ويتمتــع املواطنــون، وفقــاً للقــانون، ودون تفرقــة بــسبب نــوع اجلــن     

اجلنــسية، أو اللغــة، أو األصــل، أو احلالــة املاليــة أو املهنيــة، أو مكــان اإلقامــة، أو املوقــف إزاء    
الدين، أو الرأي، أو االنتماء إىل رابطة عامة، أو بسبب أي وضـع آخـر، بـاحلق يف أن َينتِخبـوا                     
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ــشيطة     ــصورة ن ــشاركوا ب ــصوتوا يف االســتفتاءات، وأن ي ــوا، وأن ي ــسياسية  وُينتَخب ــاة ال  يف احلي
  .والعامة
وعمالً على ضمان تقدم املرأة يف مجيـع اجملـاالت والقـضاء علـى التمييـز، اختـذ االحتـاد                      - ١٥

ــة          ــرامج التنمي ــة احملــددة يف ب ــدابري العام ــسلة مــن الت ــرة موضــع النظــر، سل الروســي طــوال الفت
رأة وتعزيـز دورهـا يف      االقتصادية واالجتماعية وخطة العمل الوطنيـة مـن أجـل حتـسني حالـة املـ               

  وتــويل اخلطــة عنايــة خاصــة للتــدابري الراميــة إىل حتــسني حالــة  ٢٠٠٥-٢٠٠١اجملتمــع للفتــرة 
املرأة يف سوق العمل، واالرتقاء بظـروف عملـها، ومحايتـها يف جمـال العمـل؛ ومحايـة صـحتها؛                 

ــة لألســرة واملــرأة والطفــل؛ ومــساعدة املــرأة الــيت      تتعــرض وإقامــة نظــام للخــدمات االجتماعي
للعنف؛ وتقوية الروابط األسرية  وقد قامـت هـذه اخلطـة بـدور إجيـايب يف ضـمان عمـل املـرأة،                  
ــة لألمهــات        ــز نظــام املــساندة االجتماعي ــساء وتعزي ــة يف صــفوف الن ــق خفــض البطال عــن طري
واألطفــال واألســر  كمــا نفــذت معظــم الكيانــات األعــضاء يف االحتــاد الروســي خطــط عمــل    

  .سني حالة املرأةإقليمية تستهدف حت
، انتقــل االحتــاد الروســي إىل اتبــاع أســلوب إداري يــستند إىل بــرامج  ٢٠٠٦ويف عــام   - ١٦

) ٢٠٢٥، وعـام    ٢٠١٥، وعـام    ٢٠١٠وتغطي هذه الربامج فتـرات متتـد حـىت عـام            (وأهداف  
 أول ميزانيــة تعــد يف إطــار خطــة ماليــة تطلعيــة ثالثيــة   ٢٠٠٦وكانــت امليزانيــة االحتاديــة لعــام  

وات تقضي بتمويل سلـسلة مـن الـربامج االجتماعيـة، ويف املقـام األول مـشروعات وطنيـة                  السن
: ذات أولوية تركز على حتسني نوعية حياة السكان وخاصة الفئـات املـستهدفة الرئيـسية وهـي                

األطفال، واألشخاص ذوو اإلعاقة، واملتقاعدون، واحلوامـل، والنـساء ذوات األطفـال القـصر،              
، مت االضـطالع مبعظــم األنــشطة يف إطــار مــشروعات  ٢٠٠٦ ومنــذ عــام واألسـر بــصفة عامــة  

وطنية ذات أولوية مكرسة للـصحة، والتعلـيم، اإلسـكان، وتنميـة اجملمعـات الزراعيـة الـصناعية                   
واُستهلت يف الوقت نفسه، بفـضل الـسعي اجلـاد إىل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف الـربامج،            

ة ويسهم يف توسـيع نطـاق حقوقهـا وفرصـها وصـوالً إىل تنميـة                أنشطة يليب إجنازها مصاحل املرأ    
  .وتقدم أكثر مشوالً

، اعتمـــد االحتـــاد الروســـي، يف إطـــار مـــشترك بـــني املؤســـسات،       ٢٠٠٦ويف عـــام   - ١٧
االستراتيجية الوطنيـة لتعزيـز املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف احلقـوق والفـرص، الـيت ترمـي إىل                       

السعي اجلاد إىل إجنـاز املـساواة بـني اجلنـسني يف اجلهـاز اإلداري،               حتقيق املساواة الفعلية بفضل     
هـــداف الرئيـــسية لالســـتراتيجية ويف جمـــال التعلـــيم والتـــشريع، وجمـــاالت أخـــرى  وتتمثـــل األ 

  :يلي فيما
 حتقيق املساواة بني اجلنسني يف اختاذ القرارات السياسية؛ •
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 املستويات؛حتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف أجهزة السلطة على مجيع  •

ــة      • مــساندة حتــسني رفــاه الــسكان عــن طريــق القــضاء علــى الفــوارق بــني احلال
 االقتصادية للرجل واملرأة؛

القضاء على التمييز يف امليـدان االقتـصادي وزيـادة القـدرة التنافـسية للمـرأة يف                  •
 سوق العمل؛

 اختاذ تدابري ترمي إىل الوقاية من العنف والتخفيف من عواقبه؛ •

ــام ملــ   • ــة نظ ــار     إقام ــسي، واالجت ــف اجلن ــف األســري، والعن ساعدة ضــحايا العن
 بالنساء واألطفال؛

هتيئة الظروف الالزمة لتفتح الشخصية وكفالة تكافؤ فـرص املـرأة والرجـل يف               •
 الوصول إىل املؤسسات واخلدمات يف ميدان الثقافة والتعليم والتدريب؛

عامـة الـيت اختـذت مـن     وقد جتلت األهداف الرئيسية االسـتراتيجية يف التـدابري ال    •
ــة        ــة للتنميـ ــسياسات اخلاصـ ــط والـ ــربامج واخلطـ ــن الـ ــسلة مـ ــذ سلـ ــل تنفيـ أجـ

  .االجتماعية االقتصادية والسكانية
وُتعــالَج جمموعــة كاملــة مــن املــسائل الــيت هتــم املــرأة ذات األطفــال يف إطــار الربنــامج      - ١٨

ق هـذه املـسائل      وتتعلـ  ٢٠١٠-٢٠٠٧الذي يغطي السنوات    " أطفال روسيا "االحتادي اخلاص   
أساساً بضمان احلمل والوضع بال خماطر وميالد أطفال يتمتعون بـصحة جيـدة، ومحايـة صـحة                 
ــاهتم؛        ــاهتم ووفي ــراهقني وإعاق ــال وامل ــة واحلــد مــن أمــراض األطف ــراهقني، والوقاي ــال وامل األطف

  .وجتنب املشكالت االجتماعية يف األسر ذات األطفال، مبا يف ذلك العنف األسري
درجت املسائل املتعلقة بتحسني فرص النساء يف امليدان االجتماعي االقتـصادي ويف            وأ  - ١٩

سـوق العمــل إدماجــاً عــضوياً يف الـسياسة الــسكانية لالحتــاد الروســي للفتـرة املمتــدة حــىت عــام    
  .٢٠٠٧أكتوبر / اليت أقرت مبوجب مرسوم رئاسي يف تشرين األول٢٠٢٥

ية هلــذه الــسياسة، التنميــة الالحقــة لنظــام وميكــن أن نــذكر، مــن بــني األهــداف الرئيــس  
اإلعانات املدفوعة يف سياق ميالد األطفـال وتعلـيمهم، مبـا يف ذلـك اسـتعراض هـذه اإلعانـات                    
ومقايستها مبعدل التضخم بصورة منتظمة؛ وتعزيز الدور التشجيعي للتدابري االجتماعية العامـة            

ة علـى إنـشاء آليـات إضـافية ملــساندة     التكميليـة املتخـذة لـصاحل األسـر صـاحبة األطفــال، عـالو      
منها األسر الوحيدة الوالد، واألسر الكبرية العـدد، واألسـر الـيت           (األسر املنتمية إىل فئات معينة      

؛ واختـاذ تـدابري ترمـي       )تريب أطفاالً حمرومني من رعاية الوالدين أو اليت تريب أطفاالً ذوي إعاقـة            
ن العقاري؛ والنهوض بالعمالة وهتيئة ظـروف مواتيـة         إىل جعل السكن أيسر مثناً، وتنمية االئتما      
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للمواءمــة بــني املــسؤوليات األســرية واملهنيــة جبملــة ســبل منــها إنــشاء نظــام لتحــسني مــؤهالت 
النساء الاليت يستأنفن العمل بعد إجازة الوضع ومساندة حتوهلن املهين، وتنمية أشـكال العمالـة        

  .، وما إىل ذلك)تالعمل يف املرتل والعمل لبعض الوق(املرنة 
املالحظــات والتوصــيات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــدهتا    

   من تقريرها٣٧٨ و٣٧٧اللجنة يف الفقرتني 
خالل الفترة موضع النظر، تواصل تطـوير اآلليـة الوطنيـة املكلفـة بتحـسني حالـة املـرأة                   - ٢٠

  .تضم كيانات يف جملسي الربملان وداخل احلكومةوتعزيز املساواة بني اجلنسني، وهي آلية 
، كانـت وظـائف اآلليـة الوطنيـة         ٢٠٠٤ وعـام    ١٩٩٩وخالل الفترة املمتدة بـني عـام          - ٢١

متــارس علــى الــصعيد االحتــادي مــن قبــل اللجنــة احلكوميــة للمــسائل املتعلقــة حبالــة املــرأة، الــيت   
تعلقة باملرأة واألسرة والسكان، التابعـة      يترأسها نائب رئيس احلكومة، ومن قبل جلنة املسائل امل        

، جلنة لـشؤون املـرأة تابعـة لـرئيس          ١٩٩٩لرئيس االحتاد الروسي  وكانت قد أنشئت، يف عام          
مكلفة جبملة أمور منها السعي اجلاد إىل حتقيـق املـساواة           ) اجمللس األعلى للربملان  (جملس االحتاد   

ائه علـى املـشكالت الرئيـسية املطروحـة         بني اجلنـسني يف أنـشطة جملـس االحتـاد، وإطـالع أعـض             
فيما خيص حتسني احلالة االجتماعية االقتصادية للمـرأة، وإجـراء حتليـل جنـساين للقـرارات الـيت               

ــدوما    ــان (يتخــذها اجمللــس  وكــان جملــس ال ــة للمــرأة واألســرة   ) اجمللــس األدىن للربمل ــضم جلن ي
واة بـني الرجـل واملـرأة يف احلقـوق     والشباب تعىن بإعداد مشاريع قوانني ترمـي إىل كفالـة املـسا      

  .والفرص
 فأصـبحت    وخالل الفترة موضع النظر، أدخلـت تعـديالت هامـة علـى اآلليـة الوطنيـة                 

  .اآللية تضم يف الوقت احلاضر كيانات تتبع كالً من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
وتتبـع مكتـب رئـيس    فالدوما تضم جلنـة للمـسائل املتعلقـة باألسـرة واملـرأة واألطفـال،          

  .جملس االحتاد جلنة عامة مسؤولة عن كفالة املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق والفرص
ــران   ــه /ويف حزي ــني      ٢٠٠٦يوني ــشتركة ب ــة م ــادي، جلن ــستوى االحت ــى امل ــشئت، عل  أن

ــي وزارات         ــألف مــن ممثل ــرأة، تت ــساواة بــني الرجــل وامل ــة بامل ــسائل املتعلق ــة بامل املنظمــات معني
الت احتاديـة، والكيانـات األعـضاء يف االحتـاد الروسـي، وهيئـات عامـة وعلميـة  وتنـسق                     ووكا

هــذه اللجنــة األنــشطة الراميــة إىل حتــسني التــشريعات املتعلقــة باملــساواة يف احلقــوق والفــرص،   
وجتري حتليالت جنسانية للقوانني واألحكام التنظيميـة األخـرى ذات األمهيـة لتحقيـق املـساواة             

املرأة يف امليادين االجتماعية االقتصادية والسياسية والثقافيـة، وتيـسر الـسعي اجلـاد              بني الرجل و  
  .إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف أنشطة أجهزة السلطة التنفيذية على مجيع املستويات
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وعمــالً علــى تنــسيق أنــشطة الكيانــات االحتاديــة مــع أنــشطة املنظمــات العامــة، أنــشأ      
اً لتنسيق املسائل املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني مـسؤوالً عـن وضـع هنـج                   االحتاد الروسي جملس  

  .ملموسة حلل املشكالت العاجلة اليت تواجه املرأة
وعلــى املــستوى اإلقليمــي، ينــاط احلــل الــشامل للمــسائل املتعلقــة حبالــة املــرأة بلجــان      - ٢٢

ــات، واحملاف     ــات اجلمهوري ــشئت يف إطــار حكوم ــني املنظمــات أن ــشتركة ب ــب  م ظــات، ومكات
ــة يف   ــاً عــضواً يف االحتــاد الروســي   ٤٤رؤســاء اإلدارات احمللي ــاً عــضواً يف عــام  ٣١( كيان  كيان

٢٠٠١(.  
ومن ذلك مثالً أن مكتـب نائـب حمـافظ سـانت بترسـبورغ يـضم قـسماً مـسؤوالً عـن                  

مـع  سياسة تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق والفرص يف مجيـع جمـاالت احليـاة يف جمت                 
 وقـد أعـد نـواب اجلمعيـة التـشريعية هلـذه املدينـة مـشروع قـانون يرمـي إىل                       سانت بترسـبورغ  

  .كفالة حتقيق املساواة بني اجلنسني باسم الدولة
ويف عدة أقاليم من االحتاد الروسي، تـضع الـسلطات، بالتعـاون مـع املنظمـات العامـة،           

 دورهـا يف اجملتمـع، وتعزيـز املـساواة          خطط عمل إقليمية ترمي إىل حتسني حالة املـرأة، وتـدعيم          
  .بني اجلنسني، وتغطي هذه اخلطط فترات متفاوتة تتراوح بني ثالث ومخس سنوات

ــيت تعمــل يف إطــار           ــسائية ال ــه املنظمــات الن ــضطلع ب ــذي ت ــدور ال ــامى ال ــرح يتن ــا ب وم
قية الكيانــات األعــضاء يف االحتــاد الروســي  ويــشارك العديــد منــها يف أعمــال األجهــزة التنــسي  

واالستشارية التابعة لألجهزة التنفيذية  وَتتَّبـع سـلطات الكيانـات األعـضاء يف االحتـاد الروسـي                 
هنجاً يتوخى حتقيق املساواة بني اجلنسني يف أنشطتها من خالل تنمية أنشطة التثقيـف والتوعيـة                

  .)٣٠انظر الفقرة (
د الروســي الــيت أبــدهتا  املالحظــات والتوصــيات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــا  

   من تقريرها٣٨٨ و٣٨٧اللجنة يف الفقرتني 
  .يظل الفقر إحدى العقبات الرئيسية اليت تعترض تقدم املرأة  - ٢٣

 ووضـعت عـدة هنـج ترمـي          وتعترب احلكومة الروسية القضاء علـى الفقـر مهمـة عاجلـة             
  .إىل خفض مستوى الفقر

ن هم يف سـن العمـل يعـزى أساسـاً     والفقر الذي ينتشر على نطاق واسع يف صفوف م     
 يف املائـة مـن الفقـراء يتـألفون مـن      ٣٠إىل اخنفاض مستوى املرتبـات يف قطاعـات معينـة  وحنـو          

أسر يندرج كـل أفرادهـا القـادرين علـى العمـل يف عـداد املـأجورين امللـتحقني بعمـل ثابـت يف                        
  .الزراعة أو التجارة أو القطاع العام
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 مـن الفقـر أكثـر مـن النـساء الـاليت لـيس لـديهن أطفـال            وتعاين النـساء ذوات األطفـال       
 يف املائـة  ٢١ عامـاً  ٥٤ و ٣١وعلى وجه اإلمجـال، متثـل النـساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني               

مــن جممــوع الــسكان املعــوزين، بينمــا تــصل هــذه النــسبة يف صــفوف الرجــال الــذين تتــراوح     
األســر الــشابة جمموعــة مستــضعفة   يف املائــة وتــشكل ٩,١٨ عامــاً إىل٥٩ و٣١أعمــارهم بــني 

  .بوجه خاص، ألن ميالد أحد األطفال خيفض مستوى معيشتها بقدر ملموس
وعمالً علـى حـل مـشكلة الفقـر، تعـني علـى احلكومـة الروسـية أن تـضع جمموعـة مـن                      - ٢٤

، وعلــى وجــه اخلــصوص، إىل يالتــدابري الراميــة إىل التغلــب علــى أزمــة تــسعينات القــرن املاضــ 
  .ريات الواسعة اليت حدثت يف صرف املعاشات واإلعانات واألجورتعويض التأخ

وخــالل الفتــرة موضــع النظــر، ســعت احلكومــة الروســية أساســاً إىل أن تــضمن، عــن      
طريــق مــوارد ميزانيــة الدولــة االحتاديــة، متويــل األجــور واملــنح واإلعانــات، وأن تــصون شــبكة   

لتـشريعات املدنيـة والـضريبية واملاليـة         وحرصـت علـى حتـسني ا        املؤسسات االجتماعيـة الثقافيـة    
والتشريعات املتعلقة بالعمل واملعاشات التقاعدية، وإضفاء الالمركزية يف جمال ممارسـة الـسلطة             
ــة،       ــسلطات اإلقليمي ــة إىل ال ــشؤون االجتماعي ــها نقــل املــسؤولية عــن ال ــة ســبل من وذلــك جبمل

  .وتعديل العالقات املالية والضريبية
 مــوارد امليزانيــة املخصــصة لتمويــل نظــام الــدعم االجتمــاعي وزيــدت بدرجــة ملموســة  

للسكان، واختذت تدابري ترمـي إىل تعزيـز الـدعم املـادي املقـدم إىل األسـر، وزيـادة اإلعانـات،                     
ــة         ــة، وهتيئ ــة االجتماعي ــيم ويف جمــال الرعاي ــصحة والتعل ــداين ال ــدمي اخلــدمات يف مي ــة تق وكفال

  .الريف العيش بكرامةالظروف اليت تتيح لكل من سكان احلضر و
واستهدفت السياسة االسـتراتيجية للحكومـة الروسـية الراميـة إىل القـضاء علـى الفقـر،            - ٢٥

ــصادية املتوســط األجــل     ــة االقت ــة االجتماعي ــامج التنمي ــة يف برن ــادة ،)٢٠٠٨-٢٠٠٥(املبين  زي
 الــدخول النقديــة للــسكان عــن طريــق احلفــاظ علــى معــدالت منــو اقتــصادي مرتفعــة، وحتقيــق   

 وكـان األمـر يتعلـق يف املقـام األول بتحـسني فعاليـة                االستقرار على مـستوى االقتـصاد الكلـي       
؛ ةبــرامج احلمايــة االجتماعيــة الراميــة إىل احلــد مــن الفقــر وإنــشاء آليــات للــشراكة االجتماعيــ   

تمــع واجلمــع بــني املعونــة املاديــة املقدمــة إىل الفقــراء والتــدابري الراميــة إىل تيــسري دجمهــم يف اجمل    
وتعزيز قدرهتم التنافسية يف سوق العمل؛ وتقـدمي دعـم مـايل إىل الكيانـات األعـضاء يف االحتـاد              
ــة أنــشطتها       ــة وحتــسني فعالي ــة االجتماعي ــة أجهــزة احلماي الروســي لتنفيــذ أنــشطة إلعــادة هيكل
املتعلقــة مبكافحــة الفقــر؛ واعتمــاد هنــج متايزيــة ملكافحــة الفقــر تراعــي ظــروف اإلقلــيم املعــين؛     

إعادة هيكلة نظام املعونة االجتماعية؛ ورفع احلد األدىن لألجور وحتسني مرتبات العـاملني يف              و
القطــاع العــام؛ والتوجيــه الــدقيق لإلعانــات االجتماعيــة؛ وتطــوير نظــام اخلــدمات االجتماعيــة   
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املقدمة إىل السكان، وحتسني جودهتا، وزيادة حجمها؛ واالضطالع بأنشطة وقائيـة مـع األسـر           
  . لتفاقم ضعفها االجتماعيجتنباً
وبفــضل التــدابري الــيت اختــذت يف الوقــت املناســب، اخنفــض حجــم متــأخرات األجــور      - ٢٦

 بليون روبـل، اخنفـضت يف   ٧٧ إىل  ١٩٩٩ففي حني كانت هذه املتأخرات تصل يف هناية عام          
ــة عــام  ــأخريات يف دفــع إعانــات األطفــال   ٧٢ إىل ٢٠٠٦هناي   بليــون روبــل وســويت متامــاً الت

الشهرية ، وزادت الدخول النقدية احلقيقية املتوافرة للسكان  فخالل الفترة املمتدة بـني عـامي                
 يف املائة سـنوياً واخنفـض       ١٠، زادت الدخول احلقيقية بنسبة متوسطة قدرها        ٢٠٠٦ و ١٩٩٩

عدد األشخاص الذين يقل دخلهم عن احلد األدىن احليايت، مثلما اخنفضت نـسبتهم يف جممـوع        
حيـصلون  )  يف املائـة مـن الـسكان       ٢٩أو  ( مليون نـسمة     ٣ ٤٢ كان   ٢٠٠٠ ففي عام    السكان  

 ٢ ٢٥ إىل ٢٠٠٥على دخل يقـل عـن احلـد األدىن احليـايت؛ يف حـني اخنفـض عـددهم يف عـام           
، ) يف املائـة   ٢ ١٥( مليـون نـسمة      ٥ ٢١ إىل   ٢٠٠٦، ويف عـام     ) يف املائـة   ٧ ١٧(مليون نسمة   

  .) يف املائة٤ ١٣(ة  مليون نسم٩ ١٨ إىل ٢٠٠٧ويف عام 
-٨، خفض نـسبة الفقـراء إىل        ٢٠١٠ويعتزم، خالل الفترة املمتدة من اآلن حىت عام           - ٢٧
ــات، وحتــسني نظــام األجــور يف القطــاع العــام،      ١٠ ــادة املرتب ــة، وذلــك عــن طريــق زي  يف املائ

  .والتقريب تدرجيياً بني أجور القطاع العام واألجور املدفوعة يف القطاع اخلاص
كز معظم اجلهـود علـى حتـسني دخـول فئـات الـسكان األشـد فقـراً، الـيت يتـألف              وستر  

أكثر مـن نـصفها مـن أسـر تـضم عـدداً كـبرياً مـن األشـخاص املعـالني وعـاملني حيـصلون علـى                           
 وحرصــاً علــى القــضاء علــى الفقــر يف صــفوف األســر ذات األطفــال، يتواصــل   أجــور ضــعيفة

زيادة الدقة يف توجيه الدعم االجتماعي املقـدم إىل         تطوير نظام الدعم االجتماعي للمواطنني، و     
  .الكيانات األعضاء يف االحتاد وإىل البلديات

  
  ٤املادة   

ال يتـضمن تـشريع االحتـاد الروسـي أي أحكـام تـشكل متييـزاً قائمـاً علـى نـوع اجلـنس               - ٢٨
احلركـة  غري أن حتقيق املساواة الفعلية مهمة حتتاج إىل وقت طويل وتعتمـد علـى درجـة نـشاط               

النــسائية مثلمــا تعتمــد علــى ممارســة اإلرادة الــسياسية يف هــذا الــصدد  وخــالل الفتــرة موضــع    
النظر، ُعمد إىل إعداد مشروع قانون يقضي بأن تكفل الدولـة املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف                    
احلقوق واحلريات وأن تضمن إمكانيات متكافئـة إلعماهلـا  ويتـضمن املـشروع تعريفـاً للتمييـز                  
وينص على جمموعة من التدابري املؤقتة اخلاصة الرامية إىل اإلسراع بتحقيق املساواة الفعليـة ويف              

، ُدرس مشروع القانون عدة مرات يف إطار جلسات استماع برملانيـة، واُعتمـد يف       ٢٠٠٣عام  
، أبــدى القــسم القــانوين يف الــدوما ومكتــب الــرئيس واحلكومــة،  ٢٠٠٦قــراءة أوىل  ويف عــام 
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عداد مشروع القانون للقراءة الثانيـة، اعتراضـاً عليـه  ويعـزى هـذا االعتـراض إىل موقـف                    إبان إ 
غامض إزاء التدابري املؤقتة اخلاصة اليت اعتربت، من جهة، مبثابة تعطٍف على املـرأة، واعتـربت،                
من جهة أخرى، خماِلفـةً ملعـايري املـساواة  وتتواصـل األعمـال املتعلقـة مبـشروع القـانون، وعلـى                   

ــة املــشتركة للــدول األعــضاء يف رابطــة الــدول     الــ ــة الربملاني رغم مــن عــدم اعتمــاده فــإن اجلمعي
 منوذجــاً حيتــذى، وأوصــت بإدراجــه يف  ٢٠٠٥نــوفمرب /املــستقلة قــد اعتربتــه يف تــشرين الثــاين 

  .تشريعات الدول األعضاء فيها
ألشـخاص  ويتضمن تشريع العمـل تـدابري خاصـة تعـرب عـن اهتمـام حمـدد مـن الدولـة با                      - ٢٩

 إذ ينص هذا التشريع حتديداً علـى أن االمتيـازات            احملتاجني إىل محاية اجتماعية وقانونية معززة     
واالســتثناءات والتفــضيالت والقيــود املتعلقــة حبقــوق العــاملني، املرتبطــة بــشروط العمــل املعــين   

  .واحملددة يف التشريع االحتادي، ال تشكل متييزاً
  

  ٥املادة   
يات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــدهتا   املالحظــات والتوصــ
    من تقريرها٣٨٠ و٣٧٩ اللجنة يف الفقرتني

تعــد روســيا جمتمعــاً تقليــدياً مازالــت تنتــشر فيــه علــى نطــاق واســع للغايــة التــصورات     - ٣٠
يد احليــاة النمطيــة املتعلقــة بالــدور االجتمــاعي للرجــل واملــرأة؛ ويتجلــى هــذا حتديــداً علــى صــع 

 ويف الوقت نفسه، متثـل        فالتشريع الروسي ال يتضمن أي أحكام حتد من حقوق املرأة           اليومية
املواقف التقليدية املتعلقة بالـدور االجتمـاعي للرجـل واملـرأة عقبـة كـربى وحتـد مـن إمكانيـات                     

 سـياق   ويبـدأ األطفـال يف تـشرب هـذه التـصورات النمطيـة يف           ممارسة املرأة حلقوقها وحرياهتـا    
  .التعليم املدرسي

وعمــالً علــى تغــيري منــاذج الــسلوك االجتمــاعي الثقــايف للرجــل واملــرأة والقــضاء علــى     
التحيزات واألعـراف القائمـة علـى أفكـار منطيـة بـشأن دور الرجـل واملـرأة، جيـري الـسعي إىل                       

  .التوسع يف األنشطة التثقيفية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
ــرة موضــ    ــوان     وخــالل الفت ــرامج مــشتركة بــني اجلامعــات حتــت عن ع النظــر، نفــذت ب

ــة يف       " ــة الثقافي ــة االجتماعي ــساين يف نظــام التنمي ــز اجلن ــى التحي ــة القائمــة عل ــصورات النمطي الت
التربيــة يف "، و)٢٠٠٣-٢٠٠١" (دراســة مــسألة املــساواة بــني اجلنــسني"؛ و)٢٠٠٠" (روســيا

وقـد أتـاح تنفيـذ هـذه        ) ٢٠٠٤" (لعليا الروسي جمال املساواة بني اجلنسني يف نظام الدراسات ا       
الربامج إرساء األساس العلمي واملنـهجي إلدمـاج دراسـة املـسائل اجلنـسانية يف تـدريس العلـوم                   
اإلنسانية وفقاً للمعايري اليت حتكم التعليم املهين العايل؛ وإجراء حتليل جنساين للكتـب الدراسـية        

ب الدراســية يف اجلامعــات؛ وإعــداد مقــرر خــاص ملنــشآت التعلــيم العــام بكافــة مراحلــه وللكتــ 
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لتالميذ الصفوف املتوسطة والنهائية ولطالب اجلامعات اليت تـدرس العلـوم اإلنـسانية ولطـالب       
العمــل  "املــدارس التقنيــة؛ ودمــج دراســة هــذه املــسألة يف منــاهج التــدريس اجلــامعي ملــاديت          

  ."جتماعي للجنسنيدراسة الدور اال"وللمادة اجلديدة " الثقافة"و" االجتماعي
ــام     ــذ ع ــؤهالت أســاتذة      ٢٠٠١ومن ــرامج لتحــسني م ــت ب ــق اإلنترن ــنظم عــن طري ، ت

اجلامعــات يف خمتلــف أقــاليم روســيا ورابطــة الــدول املــستقلة فيمــا يتعلــق مبــسألة املــساواة بــني    
 يتلقـى املوظفـون تـدريباً علـى هـذه املـسألة يف أكادمييـة الوظـائف                  ٢٠٠٣اجلنسني، ومنـذ عـام      

  .التابعة لرئيس االحتاد الروسي، وذلك جبملة وسائل منها شبكة اإلنترنتالعامة 
وبفضل هذه اجلهود حتـسن بدرجـة ملموسـة مـستوى املعـارف املتعلقـة باملـساواة بـني                      

اجلنسني يف صفوف موظفي وأساتذة التعليم العايل، وسائر املعلمـني، والـصحفيني، والـشباب،              
 مبعـدل أكثـر تـواتراً، وُيتَّبـع تـدرجيياً هنـج يتـوخى حتقيـق                وُيستخدم التحليل اجلنساين    والطالب

  .املساواة بني اجلنسني لدى إعداد وتنفيذ برامج التنمية االجتماعية االقتصادية
وتؤدي وسـائل اإلعـالم دوراً هامـاً يف القـضاء علـى التـصورات النمطيـة القائمـة علـى                       - ٣١

اريــة الــيت تبثهــا هيئــات التليفزيــون الوطنيــة  وتــشرح الــربامج اإلعالميــة واحلو التحيــز اجلنــساين
ــاة           ــشاركتها يف احلي ــز م ــرأة وتعزي ــاة امل ــة لتحــسني حي ــيت تتخــذها الدول ــدابري ال ــة الت واإلقليمي

 وتنـشر    السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع والنـهوض بوضـعها االجتمـاعي          
يقـــات، ومقـــابالت، وتـــصرحيات هـــذه الـــربامج بيانـــات إحـــصائية، ومعلومـــات رمسيـــة، وتعل 

 ويف هـذه الـربامج تظهـر املـرأة كعـضو فعـال يف اجملتمـع وكشخـصية          لشخصيات رمسية وعامة 
  عامة تشارك، جنبـا إىل جنـب مـع الرجـل، يف حيـاة البلـد االجتماعيـة والـسياسية واالقتـصادية                     

ــرأة إســهاماً       ــستهدف امل ــيت ت ــة ال ــة الدوري ــة واإلقليمي ــشورات الوطني ــشر  وتقــدم املن كــبرياً يف ن
 وجملـة    جريـدة  ٢٦٠  ويف الوقـت احلاضـر، يوجـد يف روسـيا حنـو             املعلومات املتعلقة حبالة املرأة   
  . وتقدم الدولة دعماً مالياً لوسائل اإلعالم وإعانات للصحفيني موجهة إىل مجهور القارئات

 أحيانـاً    فـالفقرات الدعائيـة قـد تعـزز         وتراقب الدولة احترام التـشريع يف جمـال الدعايـة           
التصورات النمطية القائمة على التحيز اجلنساين ، غري أن الدعاية أصبحت مؤخراً أكثر توازنـاً               

 ومما يسر هـذا التطـور، يف مجلـة أمـور، حظـر أي دعايـة ذات طـابع متييـزي                       إزاء كال اجلنسني  
  .قائم على نوع اجلنس

 وتـوزع يف أراضـي    وعالوة على ذلك، ُيَراقـب إصـدار التـصاريح لألفـالم الـيت تعـرض                
 فال ُتمنح تصاريح إذا احتـوت األفـالم علـى مـشاهد سـادية أو مـشاهد عنـف                     االحتاد الروسي 

  .أو قسوة مفرطة إزاء النساء أو مشاهد ذات طابع إباحي
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 وتـــويل سياســـة احلكومـــة  وحيمـــى التـــشريع الروســـي األســـرة واألم واألب والطفـــل   - ٣٢
 والطفــل واألســرة، ولتقويــة الــروابط األســرية، وألمهيــة األولويــة للــدعم املقــدم إىل األم واألب

 وتتخـذ روسـيا تـدابري        األسرة يف حياة الشباب، ولترويج القيم األسرية، وللقضاء على العنـف          
على كل من املستوى الوطين واإلقليمي ملساندة األسـرة واألم والطفـل، وزيـادة الـدعم املـادي                  

 والتـشريع    ري املواءمة بني املسؤوليات املهنية واألسرية     املقدم إىل املواطنني ذوي األطفال، وتيس     
املتعلق باإلعانات املقدمة إىل املواطنني ذوي األطفال يستعرض بصفة منتظمة من أجـل توسـيع               

 ومت التوسع يف احلق يف احلـصول علـى اإلعانـات     نطاق الفئات املنتفعة وزيادة مقدار اإلعانات     
 وتتخـذ    آلخـرين الـذين يعنـون بالطفـل مـن الناحيـة الفعليـة             ليشمل اآلباء، واألهل واألوصـياء ا     

الكيانات األعضاء يف االحتاد الروسي، حتقيقاً ملصلحة األسر واألطفال، تدابري ترمـي إىل زيـادة               
 مــن شــابة، ومعــوزة، ووحيــدة الوالــد،  –املعونــة املاديــة الــيت تــستهدف خمتلــف أنــواع األســر   

  . أيتاماً وأطفاالً حمرومني من رعاية الوالدين وكذلك األسر اليت تريب–وكبرية العدد 
وتساند الدولـة األسـرة بكـل الوسـائل املمكنـة، وخاصـة وقـت تكوينـها، وتيـسر حـل                       - ٣٣

أكثر مشاكلها حدة  وكان استحداث عـالوة اجتماعيـة جديـدة تنتفـع هبـا األسـر لـدى مـيالد                      
 يف دفـع رأس مـال إمجـايل قـدره           الطفل الثاين أو الثالـث أو أطفـال إضـافيني، وتتمثـل           ) أو تبين (

 ويرمــي هــذا ٢٠٠٦ روبــل يقــايس مبعــدل التــضخم، هــو احلــدث األبــرز يف عــام   ٢٥٠ ٠٠٠
التــدبري يف املقــام األول إىل تــشجيع إجنــاب األطفــال وزيــادة الــدعم املــادي املقــدم إىل األســرة     

شـهادة تعطيهـا احلـق يف       ) بنـاه أو الـيت تت   (فتتلقى املرأة اليت تلد طفالً ثانيـاً وثالثـاً وطفـالً إضـافياً              
احلصول علـى رأس املـال هـذا الـذي ميكـن أن يـساعد علـى حتـسني ظـروف الـسكن أو تعلـيم                          
األطفال أو زيادة معاش الشيخوخة اخلاص باألم  وكـان مـن املتفـق عليـه منـذ البدايـة أن هـذه                       

ــبين(املــوارد ال ميكــن اســتخدامها قبــل مــرور ثــالث ســنوات علــى مــيالد      ــاين الطفــل ) أو ت الث
 هـذه الفتـرة بغـرض محايـة حقـوق الطفـل  وكـان                توالثالث أو األطفال اإلضافيني  وقد حدد      

من املقرر أن يصرف رأس املال هذا من مـوارد صـندوق املعاشـات التقاعديـة لالحتـاد الروسـي                    
، ولكن رئي بعد ذلك إتاحة صـرفه اعتبـاراً مـن أول    ٢٠١٠يناير /اعتباراً من أول كانون الثاين   

لسداد الديون ودفـع فوائـد القـروض، مبـا يف          ( حلل مشاكل السكن     ٢٠٠٩يناير  /  الثاين كانون
ــسكن      ــاء م ــشراء أو بن ــة، املخصــصة ل ــروض العقاري ــك الق ــاين )  ذل ــانون الث ــاير /ويف أول ك ين

، بدأ إصدار شهادات تعطي املـرأة الـيت تلـد الطفـل الثـاين أو الثالـث احلـق يف احلـصول                       ٢٠٠٧
ــالل   ــغ  وخـ ــذا املبلـ ــى هـ ــام علـ ــر صـــ ٢٠٠٧ عـ ــدرت دوائـ ــة  ، أصـ ــات التقاعديـ ندوق املعاشـ

واملٍقـايس  ( روبـل    ٢٥٠ ٠٠٠ شهادة وحيـق احلـصول علـى رأس املـال هـذا البـالغ                ٣٠٩ ٨٢٦
ليس فقط للمرأة اليت تلـد الطفـل الثـاين والثالـث وأطفـاالً إضـافيني،                ) مبعدل التضخم بعد ذلك   
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انظــر الفقــرة ( وثالثــاً أو أطفــاالً إضــافيني بــل أيــضاً للرجــال الــذين يتبنــون مبفــردهم طفــالً ثانيــاً 
١٠٣(.  
ويف روسيا، تتمتع األمهات، من الناحية التقليدية، باحترام كبري داخل اجملتمـع يتجلـى                - ٣٤

يف االمتيــازات املختلفــة املمنوحــة للنــساء مــن قبــل الــسلطات االحتاديــة واإلقليميــة  ومنــذ عــام   
وباإلضافة إىل االحتفال بعيد األم الـوطين، حتتفـل      ، ُيحتفل على نطاق واسع بعيد األم          ١٩٩٨

عدة أقاليم أيضاً بعيد األب الذي ُحدد مبوجب قوانني اعتمـدهتا الكيانـات األعـضاء يف االحتـاد            
الروسي هبـدف اإلسـهام يف إرسـاء األبـوة املـسؤولة وتعزيـز دور الرجـل ومـسؤوليته يف التربيـة                      

  .يوم الدويل للطفل وباليوم الدويل لألسرةاألسرية لألطفال  وحتتفل روسيا أيضاً بال
 عـام األسـرة  ومـن        ٢٠٠٨وأصدر رئيس االحتاد الروسي مرسـوماً أُعلـن مبوجبـه عـام               

األسـرة  "بني االحتفاالت الـيت نظمـت مبناسـبة سـنة األسـرة، ميكـن اإلشـارة إىل مبـادرات مثـل                    
ــة املـــستدامة "، و "واجملتمـــع ــة"، و "األســـرة والتنميـ ، "األســـرة والـــصحة"، و "األســـرة والثقافـ

وأُشـركت الرابطـات    "  الـشركات الـصديقة لألسـرة     "، و   "الرياضة ووسائل الترفيه األسـرية    " و
  .العامة ورابطات املستثمرين يف تنفيذ االحتفاالت الرئيسية اليت نظمت يف هذا السياق

دهتا املالحظــات والتوصــيات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــ   
    من تقريرها٣٩٠ و٣٨٩اللجنة يف الفقرتني 

ميثل درء املصاعب والعنف داخل األسر وسيلة هامة للتغلب على التـصورات النمطيـة                - ٣٥
القائمة على التحيز اجلنساين وتقويـة الـروابط األسـرية  ويظـل العنـف األسـري مـشكلة شـائعة                    

لفتـرة موضـع النظـر، ومـن التأهيـل          على الرغم مـن شـىت األنـشطة الوقائيـة الـيت نفـذت خـالل ا                
ترمـي إىل حتـسني     ) ٢٠٠٦،  ٢٠٠١(االجتماعي للضحايا، وتنظيم محـالت للتثقيـف والتوعيـة          

مــستوى معلومــات الــسكان، وبالدرجــة األوىل أفــراد قــوات حفــظ النظــام ومــوظفي املنــشآت  
  .الطبية واالجتماعية

ء واألطفـال القـصر ضـحايا       وعمالً على درء املصاعب األسرية، والوقـوف علـى النـسا            - ٣٦
العنــف األســري، تــنظم دوائــر الــشؤون الداخليــة يف الكيانــات األعــضاء يف االحتــاد الروســي،    

وجيـري إشـراك    "  املراهـق "، و "األسـرة "، و   "احليـاة اليوميـة   "بصفة منتظمة، أحداثاً حتت عنوان      
الس عامــة الــسكان واملنظمــات العامــة بــصورة وثيقــة يف هــذه األنــشطة  كمــا جيــري إنــشاء جمــ 

وجلــان أحيــاء داخــل التجمعــات الــسكانية تــساعد أفــراد الــشرطة علــى العمــل مــع األســر            
املستضعفة  وتتـيح الـربامج الدراسـية للمنـشآت التعليميـة التابعـة لـوزارة الداخليـة توعيـة أفـراد                      
قوات األمن مبـشكلة العنـف إذ جيـرى حتليـل موضـوع العنـف يف إطـار عـدة مـواد علميـة منـها              

علـم اإلجـرام، والقـانون اجلنـائي، وقـانون األسـرة  ويف إطـار التعـاون بـني وزارة                     : التاليةاملواد  



CEDAW/C/USR/7  
 

09-25858 21 
 

 معلمــاً مــن معلمــي املنــشآت التعليميــة التابعــة  ١٥٠الداخليــة وجملــس أوربــا، متكــن أكثــر مــن  
لوزارة الداخلية من حتسني مؤهالهتم يف جمال الوقاية من العنف  وجـرى أيـضاً تعزيـز اجلوانـب              

  .ة واملنهجية يف النشاط العملي ألجهزة الشرطةاإلعالمي
 لألسرة والطفل املوجودة يف مجيـع الكيانـات األعـضاء           ةوُتعىن دوائر الرعاية االجتماعي     - ٣٧

ــانون         ــف األســري  ويف أول ك ــضحايا العن ــاعي ل ــل االجتم ــسألة التأهي ــاد الروســي مب يف االحت
 دائـرة يف عـام      ٢ ٢٤٠يف مقابـل    ( مـن هـذه الـدوائر        ٣ ٣٦٦ كانت هنـاك     ٢٠٠٨يناير  /الثاين

ــة املقدمــة إىل    )  ٢٠٠٢ يف عــام ٣ ٠٥٩ و١٩٩٩ ــة االجتماعي ــر الرعاي وتــشمل منظومــة دوائ
مراكــز املعونــة االجتماعيــة لألســرة والطفــل، ومراكــز الــدعم  : الــسكان منــشآت متنوعــة مثــل

فــال النفــسي التربــوي، ومراكــز تــوفري املــساندة النفــسية عــن طريــق اهلــاتف، ومراكــز لألط        
احملــرومني مــن رعايــة الوالــدين، ومراكــز متعــددة األغــراض تــوفر خــدمات اجتماعيــة، ومراكــز 
ملساعدة النساء والرجـال يف حـاالت األزمـات  ويتطـور نظـام اخلـدمات االجتماعيـة لألطفـال                    

ــد أشــكاهلا     ــة نفــسية،  (بطريقــة مــستمرة؛ وتتحــسن جــودة اخلــدمات وتتزاي خــدمات اجتماعي
سية تربوية، واجتماعية قانونية، وال سيما اخلدمات الـيت تلـيب احتياجـات             واجتماعية طبية، ونف  

  .)ضحايا العنف والقسوة
وتشمل منظومة دوائر الرعاية االجتماعيـة املقدمـة إىل األسـرة والطفـل، فيمـا تـشمله،                   

 وحـدة معنيـة بالوقايـة تعمـل     ٧٦٤ جمموعة معنية بالتربيـة األسـرية و    ٢ ٣٥٥: الكيانات التالية 
لقصر احملرومني من رعاية الوالدين  وُتقدَّم معونة متخصصة يف حاالت األزمـات مـن قبـل                 مع ا 
 قسماً للنساء تتبع منشآت خمتلفـة تـوفر خـدمات           ١٢٠ مركزاً للنساء ومركزين للرجال و       ٢١

 داراً اجتماعيـة للنـساء ذوات األطفـال القـصر  وتقـدم هـذه             ٢٢اجتماعية لألسـرة والطفـل، و       
ــة ن  ــشآت معون ــات والرجــال      املن ــساء والفتي ــة إىل الن ــة واجتماعي ــة وتربوي ــضائية وطبي ــسية وق ف

والفتيــان الــذين ميــرون بأوضــاع صــعبة أو يعــدون مــن ضــحايا العنــف  وكــل عــام حيــصل حنــو  
 فتـــاة وزهـــاء ١٤ ٠٠٠إىل قرابـــة  رجـــل، باإلضـــافة ١٢ ٠٠٠ امـــرأة وأكثـــر مـــن ٥٠ ٠٠٠
ترعــى األشــخاص الــذين يعــانون مــن   فــىت، علــى معونــة متخصــصة يف املراكــز الــيت  ١٢ ٠٠٠

األزمات  وعمالً على الوقاية من العنف األسري وتقدمي املعونة العاجلة، تـدير املنـشآت املعنيـة        
  . مركزاً للمساعدة اهلاتفية٤٨٥باألسرة والطفل 

ــات         - ٣٨ ــاط وثيــق مــع ســلطات الكيان ــيت تعمــل يف ارتب ــسهم املنظمــات العامــة، ال كمــا ت
ــف      األعــضاء يف االحتــاد   ــضحايا العن ــة ل ــدمي املعون ــستقلة، يف تق ــة امل ــسلطات احمللي الروســي وال

األسري  وخـالل الفتـرة موضـع النظـر، ُنظمـت يف صـفوف الـسكان، بالتعـاون مـع منظمـات                       
ــالعنف األســري،      ــة باملــسائل املتعلقــة ب ــة، أنــشطة خمتلفــة للتثقيــف والتوعي نــسائية غــري حكومي
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ت دراســية ومــؤمترات، ُرفعــت توصـــياهتا إىل    ومحــالت للتوعيــة، ودراســات علميــة، وحلقـــا    
الــسلطات  وتعمــل مراكــز مــساعدة األشــخاص يف حــاالت األزمــات، الــيت أنــشأهتا األجهــزة    

، "أخـوات "، و "آنـا "، و "وقـف العنـف   "رابطة مراكز النساء الاليت تعانني مـن األزمـات          (العامة  
  .بصورة نشيطة يف سبيل منع العنف األسري) وغريها

  
  ٦املادة   

الحظــات والتوصــيات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــدهتا    امل
   من تقريرها٣٩٧ و٣٩٦ و٣٩٥ اللجنة يف الفقرات

خـالل الفتــرة موضــع النظــر، ســعت روسـيا إىل النظــر يف مــشكلة االجتــار باألشــخاص     - ٣٩
قامة آليات مـسؤولة عـن      بكل تعقيدها، ودراسة األسباب والعوامل اليت تسهم يف انتشارها، وإ         

ــا   ــذه الظــاهرة وقمعه ــع ه ــة       من ــة كــبرية للدراســات العلمي ــت عناي ــرة، أولي ــذه الفت  وطــوال ه
 وشاركت املنظمات غري احلكومية والدولية مشاركة نشيطة يف هـذه            وألنشطة توعية السكان  

  .األعمال
ة املنظمـة   ، وقع االحتاد الروسي اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـ             ٢٠٠٠ويف عام     

عرب الوطنية، والربوتوكولني املكملـني هلـا املـتعلقني مبكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب               
والبحر واجلو، ومبنع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، وصـدق                   

 ومت حتقيــق التــواؤم بــني التــشريع اجلنــائي الروســي وتلــك  ٢٠٠٤علــى هــذه الــصكوك يف عــام 
عمالـة  "و  " االجتـار باألشـخاص   "لصكوك  وأدرجت يف القانون اجلنائي مادتان جديدتان عـن           ا

، واستكملت عدة مـواد يف هـذا القـانون بأحكـام إضـافية أو أعيـدت صـياغتها بـصورة             "الرقيق
خمتلفة ويقصد باالجتار باألشـخاص بيـع أو شـراء شـخص مـا، أو عقـد صـفقات أخـرى تتعلـق              

قله أو ترحيله أو احتجازه أو اسـتقباله بغـرض االسـتغالل؛ ويعاقـب      به، وكذلك استقدامه أو ن    
 سنة وتعتمـد مـدة العقوبـة        ١٥ سنوات و    ٣على االجتار باألشخاص بالسجن ملدة تتراوح بني        

على خطورة اجلرم املقترف  ويقصد القانون باالستغالل استخدام شـخص ملمارسـة البغـاء مـع       
وهـي جـرائم ُيعاقـب    (نسي، والسخرة، واالحتجـاز  آخرين أو يف أشكال أخرى لالستغالل اجل 

  .) سنوات١٠ و ٥عليها بالسجن ملدة تتراوح بني 
وساعد إدراج هذه املواد يف التشريع اجلنائي على الكشف عن عشرات مـن مجاعـات                 - ٤٠

الـذين شـاركوا يف ارتكـاب جـرائم تتـصل باالجتـار       )  شخص٢٠٠أكثر من (اجملرمني املنظمني   
 الفترة موضع النظر، ارتفع عدد احلاالت اليت مت اكتشافها بأكثر من سـتة              باألشخاص  وخالل  

 شخـصاً علـى ارتكـاب هـذه اجلـرائم  وكانـت الـضحايا يف معظـم األحيـان                     ٧٣أمثال  وأديـن     
  .) يف املائة من جمموع الضحايا٩٠ امرأة أو ٣٨( عاماً ٢٥ و١٦نساء تتراوح أعمارهن بني 



CEDAW/C/USR/7  
 

09-25858 23 
 

تتـوىل إدارة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة واإلرهـاب املـسؤولية             ويف إطار وزارة الداخليـة،        - ٤١
 وحـده، قـام أفرادهـا، بالتعـاون مـع زمـالء       ٢٠٠٧عن قمع االجتـار باألشـخاص  وخـالل عـام       

  .أجانب، بتصفية عدة شبكات لالجتار باألشخاص من أجل استغالهلم جنسياً
اد الــوزارة، ، علــى ســبيل املثــال، وضــع أفــر٢٠٠٧أبريــل / نيــسان-مــارس /ففــي آذار  

بالتعاون مع قوات األمن األوكرانية، هناية ألنشطة مجاعة دولية منظمـة قـام أعـضاؤها بتـهريب           
  .فتيات بشكل غري شرعي من أوكرانيا إىل روسيا وبإجبارهن على ممارسة البغاء

، نظمـت   ٢٠٠٧ينـاير   /وبفضل املعلومات اليت قدمها الطرف الروسي يف كانون الثاين          
 شخـصاً شـاركوا   ٤١ة يف مدينة أنطاليا عملية خاصة أفضت إىل القبض علـى            السلطات التركي 

يف تنظيم شبكة غري مشروعة لالجتار بالنساء الروسيات مـن أجـل اسـتغالهلن يف البغـاء، وكـان               
  .من بني املقبوض عليهم ثالثة أعضاء نشطاء يف مجاعة منظمة

مـع قـوات األمـن األملانيـة     وجنحت عناصر وزارة داخلية مجهورية ماري إيل، بالتعاون          
أُوال كانــت تقــوم  –واإليطاليــة واإلســبانية، يف إهنــاء أنــشطة مجاعــة منظمــة يف مدينــة يوشــكار 

  .باالجتار باألشخاص
وعمالً على قمع االجتـار باألشـخاص، تعكـف قـوات األمـن يف االحتـاد الروسـي علـى                  - ٤٢

 بينـها اململكـة املتحـدة وإسـرائيل         تطوير تعاوهنا مع األجهزة املختصة يف عدة دول أجنبيـة، مـن           
 أنـشئت، يف إطـار املكتـب الـوطين لألنتربـول            ٢٠٠٤وأملانيا والواليات املتحدة  ويف هناية عام        

التابع لوزارة الداخلية الروسية، جمموعة اتصال بالتعاون مع اليوروبول مسؤولة عن مجلة أمـور              
  .لروسي وأجهزة الشرطة األوروبيةمنها تنظيم التعاون بني األجهزة املختصة يف االحتاد ا

ــشهود واألشــخاص اآلخــرين       - ٤٣ ــة الــضحايا وال ــؤدي القــانون االحتــادي املتعلــق حبماي وي
ــة، الــذي ســن يف آب   ، والــذي يــنص علــى  ٢٠٠٤أغــسطس /األطــراف يف اإلجــراءات اجلنائي

املنظمـة  تدابري خمتلفة ترمـي إىل كفالـة أمـن هـؤالء األشـخاص، دوراً هامـاً يف مكافحـة اجلرميـة                      
وحيدث ذلك جبملة وسائل مـن بينـها تغـيري حمـال إقامتـهم؛ وتغـيري هويتـهم؛ وتغـيري مظهـرهم؛                      
وتزويـــدهم حبـــراس شخـــصيني، ومحايـــة مـــساكنهم وممتلكـــاهتم؛ وتزويـــدهم بوســـائل خاصـــة  
للحماية الفردية تالئم األخطار الـيت يواجهوهنـا؛ والـسهر علـى سـرية املعلومـات الـيت ختـصهم؛                    

م أو مدارسـهم؛ وإسـكاهنم مؤقتـاً يف مكـان آمـن  وتـوفر احلمايـة أيـضاً للـضحايا                     وتغيري أعماهل 
وأفــراد أســرهم  وســنت روســيا كــذلك قانونــاً يتعلــق باعتمــاد برنــامج وطــين حلمايــة الــضحايا  

-٢٠٠٦والــشهود واألشــخاص اآلخــرين األطــراف يف اإلجــراءات اجلنائيــة، يغطــي الفتــرة        
 روبـل حلمايـة     ٩٤٨ ٧٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠الحتادية قـدرها     وُخصصت موارد من امليزانية ا     ٢٠٠٨

  .الشهود الذين يتعاونون مع التحقيقات، مبن فيهم ضحايا االجتار باألشخاص
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وفيمــا يتعلــق بالتعــاون بــني الــدول، اعتمــدت رابطــة الــدول املــستقلة ونفــذت برناجمــاً     - ٤٤
 برنـامج تعـاوين     ، وينفـذ يف الوقـت احلاضـر       ٢٠٠٧-٢٠٠٥مشتركاً ملكافحة اجلرمية للسنوات     

  .٢٠١٠-٢٠٠٧بني أعضاء الرابطة ملكافحة االجتار باألشخاص للسنوات 
ويؤدي اجملتمع املدين دوراً هاماً يف قمـع االجتـار باألشـخاص  ويـضم االحتـاد الروسـي                     - ٤٥

حنو مائة منظمة غري حكومية تعىن باجلوانب املختلفة للمشكلة  وتنصب أعماهلا على اجملـاالت               
محــالت إعالميــة تــستهدف دعــم الــضحايا احملــتملني لالجتــار  (الوقايــة : ثالثــة التاليــةالرئيــسية ال
؛ ومحاية الـضحايا واملعونـة القانونيـة؛ والتعـاون مـع الـسلطات بغيـة إرسـاء قاعـدة                    )باألشخاص

  .قانونية ملالحقة العناصر اإلجرامية اليت تنظم االجتار باألشخاص ومعاقبتها
مـع املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تـساعد ضـحايا االجتـار                وتطور قوات األمن تعاوهنا       

  .باألشخاص والعنف
ــة    - ٤٦ ــدم منظمــات دولي ــة،     (وتق ــائي، ومنظمــة العمــل الدولي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن

واملنظمة الدوليـة للـهجرة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، واليونيـسيف، وصـندوق األمـم                   
 مهماً يف حل مشكلة االجتار باألشخاص يف روسـيا  ويف إطـار              إسهاماً) املتحدة اإلمنائي للمرأة  

 بـشأن   ٢٠٠٦مشروع مشترك بني االحتاد األورويب واملنظمة الدولية للـهجرة، اُسـتهل يف عـام               
الوقاية من االجتار باألشخاص يف االحتاد الروسـي، افتـتح يف موسـكو مركـز السـتقبال ضـحايا         

  .االجتار باألشخاص
 املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــدهتا   املالحظــات والتوصــيات

   من تقريرها٣٩٤ و٣٩٣ اللجنة يف الفقرتني
ــة يف ســياق االجتــار باألشــخاص أنــشطة مثــل التحــريض علــى       - ٤٧ تــشمل اجلــرائم املرتكب

باحيـة  ممارسة البغاء، وتنظيم البغاء، والنشر غري املشروع ملواد إباحية، أو صنع وتـسويق مـواد إ         
  .يصور فيها أشخاص قصر

ويعد األطفال املشردون واألطفـال احملرومـون مـن رعايـة الوالـدين واألطفـال املنتمـون                   - ٤٨
 فـالفقر والبـؤس كـثرياً مـا يـدفعان األطفـال        إىل األسر احملرومة جزًءا من اجملموعات املستضعفة 

  .إىل ممارسة البغاء ويوفران أرضاً خصبة لالجتار باألشخاص
الً علــى منــع اســتخدام األطفــال يف صــنع املــواد اإلباحيــة وعلــى منــع حفــظ هــذه وعمــ  

 يف القانون اجلنائي مادة جديـدة تتعلـق         تاملواد ونشرها وعرضها على املأل والدعاية هلا، أدرج       
بصنع وتوزيع مواد إباحية تصور أطفاالً، تقضي باملعاقبة على ذلك بالـسجن ملـدة تتـراوح بـني                  

  . سنوات٨ و٦
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دت أيــضاً العقوبــة املفروضــة علــى حتــريض القــصر علــى ممارســة البغــاء وتنظــيم    وُشــد  
  . سنوات تبعاً خلطورة اجلرمية٨ و٦ البغاء، فأصبحت السجن ملدة تتراوح بني

االتـصاالت اجلنـسية    ) ١٣٥ و ١٤٣ املادتـان (وعالوة على ذلك مينع التـشريع اجلنـائي           
 ) عامـاً ١٤ كانـت هـذه الـسن تبلـغ     ،٢٠٠٣حـىت عـام     ( عامـاً    ١٦بشخص قاصر تقـل سـنه عـن         

وهذه السن مستقلة عن جنس الطفل وعن جنس شريكه، وكذلك عـن طبيعـة الفعـل اجلنـسي                  
  .املعين
 جرمية يعاقب عليهـا القـانون اجلنـائي مبوجـب           ٣٩٠، مت الكشف عن     ٢٠٠٥ويف عام     - ٤٩

، ٢٠٠٦عـام    شخص؛ ويف    ١٠٠املادة املتعلقة بالتحريض على ممارسة البغاء، حكم فيها على          
وفيمـا يتعلـق باملـادة املتعلقـة        )   شخـصاً  ٢٦٢( يف املائـة     ٤٠زادت نسبة احملكـوم علـيهم بنـسبة         

 جرمية حكـم فيهـا علـى        ١ ٠٣٩ إىل   ٢٠٠٥بتنظيم البغاء، وصل عدد اجلرائم املسجلة يف عام         
 يف ٣٠ جرميـة، بزيـادة قـدرها    ١ ٣٧٦ إىل  ٢٠٠٦ شخصاً؛ وارتفـع هـذا العـدد يف عـام            ٧٤١
  . شخصا٩٦٧ً، وحكم فيها على ٢٠٠٥ة بالقياس إىل عام املائ
وفيما يتعلق بالنشر غري املشروع للمواد اإلباحية، وصل عدد اجلرائم الـيت سـجلت يف                 - ٥٠
 شخصاً  وخالل فترة األعوام الثالثـة        ١ ٩٩٨ جرمية حكم فيها على      ٢ ٨٧٦ إىل   ٢٠٠٦عام  

 يف املائـة،    ٤٠رجـة يف هـذه الفئـة بنـسبة          ، زاد عدد اجلرائم املند    ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٣املمتدة من   
  . شخصا٤ً ٠٤٤حكم فيها على 

وجتنباً لتورط القصر والنساء يف ممارسة البغاء، أنشأت عدة كيانات أعـضاء يف االحتـاد       - ٥١
الروسي فرقا متخصصة من الشرطة مسؤولة عـن مكافحـة األفعـال الـيت ختـل بـاآلداب العامـة،                    

  .األشخاص الذين يستغلون الغري يف البغاءمكلفة بالكشف عن دور الدعارة و
واعتمــدت األغلبيــة العظمــى ألقــاليم االحتــاد الروســي قــوانني إقليميــة تتعلــق باألطفــال    - ٥٢

احملــرومني مــن رعايــة الوالــدين وجنــوح األحــداث، وتنفــذ فيهــا بــرامج خاصــة يف هــذا الــصدد   
 يعـانون مـن أوضـاع صـعبة ودرء          وعمالً على املضي يف تطوير الدعم املقدم إىل األطفال الذين         

 صـندوق دعـم األطفـال الـذين يعـانون           ٢٠٠٨املخاطر املختلفة اليت يواجهوهنا، أنـشئ يف عـام          
  . بليون روبل٢ ٥من أوضاع صعبة، وخصصت له موارد من امليزانية االحتادية قدرها 
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  ٧املادة   
لروسـي الـيت أبـدهتا      املالحظات والتوصـيات املتعلقـة بـالتقرير الـدوري اخلـامس لالحتـاد ا                 

   من تقريرها٣٨٢ و٣٨١ اللجنة يف الفقرتني
 بـشأن الـضمانات املتعلقـة بـاحلقوق         ٢٠٠٢يكرس الدستور، والقانون االحتـادي لعـام          - ٥٣

االنتخابية وباحلق يف املشاركة يف االستفتاءات، املساواة بني املواطنني دون تفرقـة بـسبب نـوع                
ــسية، أو ا   ــرق، أو اجلن ــة، أو مكــان     اجلــنس، أو الع ــة أو املهني ــة املالي ــة، أو األصــل، أو احلال للغ

اإلقامــة، أو املوقــف إزاء الــدين، أو الــرأي، أو االنتمــاء إىل رابطــة عامــة، أو بــسبب أي وضــع  
  .آخر
 الروسـي لتخفـيض عـدد اهليئـات         وخالل الفترة موضع النظر، ُعدل التشريع االنتخايب        - ٥٤

 فبينمــا كــان حيــق، يف  ت األجهــزة مبختلــف مــستوياهتاالــيت حيــق هلــا تقــدمي مرشــحني النتخابــا
) مثـل حركـة النـساء الروسـيات       (منتصف تسعينات القرن املاضي، للرابطات العامة والسياسية        

ــع         ــة يف مجيـ ــة انتخابيـ ــمن كتلـ ــستقلة أو ضـ ــصورة مـ ــشارك بـ ــول أن تـ ــاً لألصـ ــسجلة وفقـ املـ
 ففــي الوقــت  ا اآلن القيــام بــذلكاالنتخابــات، مبــا فيهــا االنتخابــات االحتاديــة، مل يعــد حيــق هلــ

احلاضر، أصبح تكـوين اإلرادة الـسياسية للمـواطنني والتعـبري عنـها، واملـشاركة يف االنتخابـات                  
واالســتفتاءات، والــدفاع عــن مــصاحل املــواطنني لــدى أجهــزة ســلطة الدولــة والــسلطات احملليــة  

اب الـسياسية وحـدها هـي        وعليه، أصـبحت األحـز      املستقلة، أموراً متر عرب األحزاب السياسية     
 أما الرابطات العامة األخـرى، فـإن املـشاركة يف االنتخابـات              اليت تعترب منظمات سياسية عامة    

مل تعد تشكل الدافع الذي تنشأ من أجله بل إحدى وسائل بلوغها األهداف املبينـة يف نظامهـا         
  .األساسي

ت العامة اليت ال تتوخى الـربح       كما حيد التشريع الساري من املشاركة املباشرة للرابطا         - ٥٥
 ومـن بـني أسـباب        يف االنتخابات؛ فال جيوز هلـا أن تقـدم مرشـحني إال يف االنتخابـات البلديـة                

هذه التقييدات، ميكن اإلشارة إىل ضـرورة التغلـب علـى جتـزؤ الـدوما، واإلرادة املعقـودة علـى               
ول هـذه التقييـدات دون    وال حتـ  توطيد النظام السياسي وإنشاء أحـزاب سياسـية قويـة ومـؤثرة      

مشاركة الرابطات العامة، مبا فيها املنظمات غري احلكوميـة النـسائية، يف احليـاة الـسياسية للبلـد                  
  .ويف االنتخابات مبختلف مستوياهتا

، ُسن قانونـان احتاديـان جديـدان ينظمـان طرائـق انتخـاب النـواب يف                 ٢٠٠٥عام  ويف    - ٥٦
ــشريع اال   ــديل الت ــضيا إىل تع ــدوما، أف ــإجراءات االنتخــاب    ال ــق ب   نتخــايب وأحكــام أخــرى تتعل

 أصـبح جيـري يف دائـرة انتخابيـة          ٤٥٠ويتمثل أهم التجديـدات يف أن انتخـاب نـواب الـدوما الــ               
وطنية وحيدة وفقاً للتمثيـل النـسيب، فـال جيـري التـصويت علـى مرشـح مبفـرده بـل علـى قائمـة                         
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حكاماً هامـة تـسمح للمنظمـات غـري     ويتضمن التشريع اجلديد أ انتخابية يقدمها حزب سياسي  
بإيصال حلفائهـا إىل مراكـز الـسلطة، إذ أن نـسبة تـصل             ) مبا فيها اليت أنشأهتا النساء    (احلكومية  

إىل نصف املرشحني املدرجني يف القـوائم االنتخابيـة لألحـزاب ميكـن أن تتـألف مـن أشـخاص                     
  شرة أعـضاء يف احلـزب      ويكفي أن ُيقدم ترشيحها مـن قبـل عـ           ليسوا أعضاء يف تلك األحزاب    

وبذلك نشأت حالة سياسـية جديـدة تتـيح هليئـات اجملتمـع املـدين أن تـصل إىل أجهـزة الـسلطة                       
  .مبختلف مستوياهتا

تعــديالت علــى اإلجــراءات الــيت تــنظم   ٢٠٠٢ وعــالوة علــى ذلــك، أُدخلــت يف عــام   - ٥٧
أعــضاؤها عــن تــشكيل أجهــزة الــسلطة يف الكيانــات األعــضاء يف االحتــاد تقــضي بــأن ُينتخــب  

 ومـن مث، أصـبح مـا ال يقـل            طريق نظام انتخايب خمتلط جيمع بني متثيل األغلبية والتمثيل النسيب         
 يف املائـة مـن   ٥٠أو مـا ال يقـل عـن         ) (التمثيلـي ( يف املائة من أعضاء اجلهاز التـشريعي         ٥٠عن  

 للتمثيـل   ينتخبـون يف دائـرة انتخابيـة واحـدة وفقـاً          ) أعضاء كل جملـس يف حالـة وجـود جملـسني          
 النسيب، حيث يصوت الناخبون ملرشحني مدرجني على قوائم تتقدم هبـا اجملموعـات االنتخابيـة              
وهذا االجتـاه الرامـي إىل تـدعيم تـأثري األحـزاب الـسياسية وتوطيـد النظـام الـسياسي للكيانـات                      
األعــضاء يف االحتــاد قــد شــجع علــى اعتمــاد نظــام انتخــايب خمــتلط بالنــسبة للمجــالس البلديــة     

ــ ــة     دورهاب ــة املــستقلة ذات املــستويات الثالث القــرى، ( ويــؤدي التنظــيم حلــايل للــسلطات احمللي
، إىل توسـيع نطـاق نـشاط املنظمـات غـري احلكوميـة بدرجـة                )واملراكز البلدية، واملناطق البلديـة    

ملموسة، إذ أن الرابطات العامة حيق هلا أن تقـدم مرشـحني أو قـوائم مرشـحني مـستقلني إبـان                     
بات البلدية؛ أي أهنا تعترب، بعبارة أخرى، جتمعـات انتخابيـة مبوجـب القـانون االحتـادي                االنتخا

  .الذي يكفل احلقوق االنتخابية للمواطنني
، ٢٠٠٥ويتضمن القانون االحتادي املتعلق باألحزاب السياسية، الـذي اعتمـد يف عـام                - ٥٨

ص مــشاركة املــرأة يف احليــاة للمــرة األوىل، أحكامــاً تتــصل باملــساواة بــني اجلنــسني وتوســع فــر
إذ جيب على األحزاب السياسية أن هتيئ ملواطين االحتاد الروسـي مـن رجـال ونـساء              : السياسية

دون تفرقة بـسبب اجلنـسية فرصـاً متكافئـة للتمثيـل يف األجهـزة الرئاسـية لألحـزاب الـسياسية،                     
غلها عــن طريــق   ويف قــوائم املرشــحني ملناصــب النــواب الربملــانيني وللمناصــب الــيت يــتم شــ         

االنتخاب يف سائر أجهزة الـسلطة والـسلطات احملليـة املـستقلة  وتـبني قـوائم أعـضاء األحـزاب                     
ــشطتها          ــسياسية وعــن أن ــشكيل األحــزاب ال ــة ت ــات عــن عملي ــسن غائب ــساء ل ــسياسية أن الن ال
ــساء يف         ــل الن ــاخبني  ومتث ــة الن ــشكلن أغلبي ــة وت ــل االنتخابي ــشطة الكت ــشاركن يف أن ــساء ت فالن

  .لبية العظمى من األحزاب السياسية حنو نصف أعضاء فروعها اإلقليميةاألغ
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وعلى الرغم من أن النساء تشاركن بصورة نشطة للغايـة يف احليـاة الـسياسية والعامـة،           - ٥٩
فهــن غــري ممــثالت إال بقــدر ضــئيل يف األجهــزة التــشريعية االحتاديــة فمجلــس االحتــاد يف مجعيــة 

ســٍت يف عــام (، ال يــضم ســوى ســبع ســيناتورات  )لــى للربملــاناجمللــس األع(االحتــاد الروســي 
 يف املائــة مــن جممــوع ١٤ نائبــة متــثلن ٦٣، فيــضم )اجمللــس األدىن(أمــا جملــس الــدوما ) ٢٠٠٢

وخالل الفترة املمتدة بـني عـام       ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣ يف املائة يف الفترة      ١٠ نائبة أو    ٤٦(األعضاء  
) النيابيـــة(تورات يف األجهـــزة التـــشريعية ، زاد عـــدد النائبـــات والـــسينا٢٠٠٦ وعـــام ٢٠٠٣

ألغلبية الكيانات األعضاء يف االحتاد الروسي بدرجة ملموسة إذ يشكلن فيها بوجه عـام نـسبة                
 يف املائة من عدد النواب، ولكن هـذه النـسبة تتـراوح يف أقـاليم معينـة بـني                ١٩و ٢تتراوح بني   

  . يف املائة٤٢ و٢٥
ة حقوقــاً متــساوية فيمــا يتعلــق بــالتعيني يف الوظــائف   ويكفــل التــشريع الروســي للمــرأ   - ٦٠

 وخــالل الفتــرة موضــع النظــر، حتــسن التــشريع الــذي يــنظم إدارة    العامــة، وبالتقــدم الــوظيفي
الدولة حتسناً واضحاً؛ واعتمدت قوانني احتادية حتكـم تنظـيم الوظـائف العامـة وتـسمية وتعـيني           

يفــرق التــشريع بــأي شــكل كــان بــني الرجــل  وال  مــوظفي الدولــة والــسلطات احملليــة املــستقلة 
واملــرأة وال يقبــل بفــرض أي تقييــد أو مبــنح أي ميــزة مباشــرة أو غــري مباشــرة اســتناداً إىل نــوع 

  .اجلنس يف جمال الوظائف العامة
ومتثل النساء أغلبية املوظفني، ولكنهن تشكلن النسبة املهيمنة يف الوظـائف الـدنيا؛ أي                - ٦١

 ١٩٩٩الــسلطة مــازال يتخــذ، بعبــارة أخــرى، شــكالً هرميــاً  فــبني عــام أن متثيلــهن يف أجهــزة 
، كانت احلكومة الروسية تضم امرأة واحدة تشغل منـصب نائـب رئـيس وزراء،              ٢٠٠٣وعام  

، مل تكـــن احلكومـــة الروســية تـــضم أي امــرأة  ومنـــذ عـــام   ٢٠٠٦ وعــام  ٢٠٠٤وبــني عـــام  
نميـة االقتـصادية والتجـارة، ووزيـرة      وزيـرة الت  : ، أصبح جملس الوزراء يضم امرأتني مهـا       ٢٠٠٧

تـرأس أحـد الكيانـات    (الصحة والتنمية االجتماعية وهناك امرأة واحـدة تتـوىل منـصب احملـافظ          
  .)األعضاء يف االحتاد الروسي

ويكفـل   وال يوجد أي قيد يتعلق مبشاركة النـساء يف أنـشطة املنظمـات غـري احلكوميـة                  - ٦٢
نـــشاء املنظمـــات واملـــشاركة يف أنـــشطتها، ويـــضمن التـــشريع الروســـي للمـــواطنني احلـــق يف إ

  .استقالل هذه املنظمات عن الدولة ومساواهتا أمام القانون
 منظمة نسائية تعمل على كل مـن املـستوى االحتـادي            ٣ ٠٠٠وتضم روسيا أكثر من       

 واإلقليمي واحمللي  وعمالً على إقامة تعاون بناء بني السلطة واجملتمع املدين يف حـل املـشكالت              
 جملساً للمجتمع املدين تـشكل      ٢٠٠٥االجتماعية األكثر حدة، أصبحت روسيا تضم منذ عام         
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 يف املائة  وتوجـد جمـالس مماثلـة يف الكيانـات األعـضاء يف                ٧ ٣٥ النسائية   تفيه ممثالت املنظما  
  .االحتاد الروسي تشارك فيها املرأة مشاركة نشيطة

  
  ٨املادة   

ة عامة تتمثل يف إشراك املـرأة يف خمتلـف األنـشطة الدوليـة              ينتهج االحتاد الروسي ممارس     - ٦٣
اليت تنظم على املستوى احلكومي الدويل  وخالل الفترة موضع النظر، تضاعفت نـسبة النـساء                
املشاركات يف أعمال املنظمات الدولية  ومن أسف أن النساء الروسـيات غـري ممـثالت بالقـدر                  

ى وزارة اخلارجية الروسـية بـشكل منـهجي إىل زيـادة            الكايف بني قادة املنظمات الدولية  وتسع      
عــدد الدبلوماســيات ويف الوقــت احلاضــر، متثــل الدبلوماســيات العــامالت يف اجلهــاز املركــزي   

 دبلوماســية منــهن ٢٥ يف املائــة مــن جممــوع دبلوماســيي هــذا اجلهــاز، وتــشغل   ١,١٦للــوزارة
 يف املائـة مـن      ٦,٨لوماسـيات متـثلن   وظائف توجيهية  أما يف بعثات الـوزارة باخلـارج، فـإن الدب            

مستـشارة  –جمموع الدبلوماسيني؛ وخالل الفترة موضع النظر، شغلت إحداهن منصب مبعوثـة      
  .)٢٠٠٤عينت يف عام (وشغلت أخرى منصب سفرية ) ٢٠٠٣عينت يف عام (

وخالل الفترة موضع النظر، زاد بأكثر من الضعف عدد النساء الاليت عينتهن الـوزارة                
  .دبلوماسيةيف وظائف 

حيـث وصـلت    : كما تشكل النساء نسبة هامة من خرجيـي املـدارس الرئيـسية للـوزارة               
  . يف املائة٤٠نسبتهن يف األعوام املاضية إىل 

  
  ٩املادة   

 ويـنظم القـانون املتعلـق جبنـسية          تتمتع املرأة والرجـل بـنفس احلقـوق يف جمـال اجلنـسية              - ٦٤
 وال يغري عقد أو فسخ زواج بـني أحـد    ريها أو فقداهنا االحتاد الروسي اكتساب اجلنسية أو تغي     

مواطين االحتاد الروسي وشخص ال حيمل جنسية هذا البلد من جنسية أي منـهما، وال يترتـب                 
  .على تغيري جنسية أحد الزوجني تغيري جنسية اآلخر

ي  ولـيس للطـالق أ      ويتمتع الرجل واملرأة بنفس احلقوق فيمـا يتعلـق جبنـسية أطفاهلمـا              - ٦٥
تأثري على جنسية األطفال الـذين ولـدوا أثنـاء اجلـواز املفـسوخ أو علـى األطفـال الـذين تبنـاهم                       

ــق         الزوجــان ــن طري ــسبها ع ــيا، أو يكت ــد يف روس ــية إذا ول ــسية الروس ــل اجلن ــسب الطف  ويكت
التجـــنس، أو عـــن طريـــق رد اجلنـــسية، أو لألســـباب األخـــرى املنـــصوص عليهـــا يف التـــشريع  

  : اليت عقدها االحتاد الروسي وهيهدات الدوليةاالحتادي أو يف املعا
بـصرف النظـر عـن    (إذا كان والداه حيمالن، أو كـان أحـدمها حيمـل، اجلنـسية الروسـية                - 

  ؛)مكان ميالد الطفل
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إذا كان أحد والديه حيمل اجلنـسية الروسـية وكـان اآلخـر بـال جنـسية أو أُبلـغ عـن أنـه                         - 
 ؛)ن مكان ميالد الطفلبصرف النظر ع(مفقود أو مل ُيعرف مكان وجوده 

إذا كــان أحــد والديــه حيمــل اجلنــسية الروســية وكــان اآلخــر مواطنــاً أجنبيــاً، بــشرط أن  - 
 يولد الطفل على أراضي االحتاد الروسي؛

ــا   -  ــشان يف أراضـــي االحتـ ــذان يعيـ ــداه اللـ ــان والـ ــيني أو  إذا كـ ــواطنني أجنبـ د الروســـي مـ
اضـي االحتـاد الروسـي مواطنـاً        جنسية، أو إذا كان والده الوحيـد الـذي يعـيش يف أر             بال

أجنبيــاً أو بــال جنــسية، بــشرط أن يولــد الطفــل يف أراضــى االحتــاد الروســي وأن تكــون  
  .الدولة اليت حيمل جنسيتها والداه، أو والده الوحيد، ال متنح هذه اجلنسية للطفل

 عامــاً اجلنــسية الروســية أو فقدانــه هلــا  ١٨ و١٤ويقتــضي اكتــساب طفــل يتــراوح عمــره بــني  
وافقة هذا الطفل  وال ُتفقد اجلنسية الروسية إذا تترتب على هذا الفقدان أن يصبح الـشخص                 م

املعــين بــال جنــسية  وال تــتغري جنــسية الطفــل مــن جــراء تغــيري جنــسية الوالــدين إذا ُحرمــا مــن    
حقوقهما كوالدين  وإذا ُحرم الوالدان مـن حقوقهمـا كوالـدين ال تكـون موافقتـهما ضـرورية                   

  . جنسية الطفليف حال تغيري
  

  ١٠املادة   
يكفل التشريع الروسي للمواطنني دون تفرقة بسبب نوع اجلنس فرصة احلصول علـى               - ٦٦

 والتعلـيم االبتـدائي والثـانوي       تعليم ابتدائي، وتعليم ثانوي، وتعليم ثانوي خاص، وتعليم عـالٍ         
  .مكفول للجميع وإلزامي وجماين) الكامل(

الروسية يتلقى التالميـذ مـن كـال اجلنـسني تعلـيمهم معـاً ووفقـاً                ويف املنشآت التعليمية      - ٦٧
لنفس الربامج والكتب املدرسية  وُيوفَّر هلم التعليم عن طريق نفس املعلمـني وباسـتخدام نفـس                  
ــنح          ــى امل ــشريع نفــس الفــرص يف احلــصول عل ــم الت ــل هل ــة ويكف األشــكال واألســاليب التربوي

لتعليم  وال تتـضمن املعـايري القانونيـة الـيت تـنظم التعلـيم               الدراسية واإلعانات األخرى املرتبطة با    
 يف املائـة    ٥٠أي أحكام متييزية قائمة على نوع اجلـنس  وتفيـد اإلحـصاءات أن الفتيـات متـثلن                   

وتوجـد فـوارق طفيفـة يف       )  الصفوف الدراسية مـن األول إىل التاسـع       (من تالميذ التعليم العام     
يـار  إذ تعـد الفتيـات أكثـر مـيالً إىل احلـصول علـى تعلـيم                   السنوات النهائية ترتبط بفرص االخت    

ثانوي كامل يف املدرسة وليس يف منشآت التعليم املهين األويل واملتوسط؛ ومن مث تـصل نـسبة                 
 يف املائة من جمموع تالميذ الصفني الدراسيني العاشر واحلادي عشر  أمـا يف               ٣,٥٥الفتيات إىل 

 يف املائة من التالميذ، مما يؤكـد رغبتـهن    ٤,٣٦فتيات إال منشآت التعليم املسائي، فال تشكل ال     
ــيم        ــشآت التعل ــه إىل وقــت الحــق  ويف من ــيم يف املدرســة وعــدم تأجيل ــى التعل يف احلــصول عل
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 يف املائة مـن التالميـذ، ويف منـشآت التعلـيم العـايل تـصل               ٥٠الثانوي املتخصصة، متثل الفتيات     
  .ئة للفتيان يف املا٤٢ يف املائة مقابل ٥٨نسبتهن إىل 

ويف روسيا، تعد املدارس خمتلطة بوجه عـام ولكـن جيـوز للـسلطات أن تفـتح منـشآت                     
 وهذا النوع من املنشآت موجود ولكنه يتوجـه أساسـاً          للتعليم العام للتالميذ من أحد اجلنسني     

 وتــبني األمثلــة  )مثــل املــدارس العــسكرية(إىل الفتيــان ويــرتبط بوجــه عــام بــالتعليم العــسكري  
ادرة للمالعب أو املـدارس الـيت يـدرس فيهـا الفتيـان والفتيـات بـصورة مـستقلة عـدم وجـود                       الن

فارق هام فيما يتعلق باملواد الرئيسية اليت جيري تدريسها؛ وقد أقيمت هذه املنشآت، كقاعـدة               
 وال يالحظ أي اجتاه إىل تزايد الطلب على هـذه املنـشآت أو إىل         عامة، حلل مشكالت تربوية   

  .دهاارتفاع عد
ويف صفوف الطالب اجلامعيني، يتجه عدد الفتيات إىل االستقرار حول نـسبة تتـراوح                

 يف املائة، وتصل نسبتهن بني املرشـحني للحـصول علـى دبلـوم احللقـة الثانيـة إىل                   ٥٧ و ٥٦بني  
 يف املائــة ويالحــظ، منــذ عــدة عقــود، عــدم التناســب بــني عــدد الفتيــان والفتيــات يف   ٤٣حنــو 

 يف املائـة مـن      ٦٣ففي جمال العلـوم اإلنـسانية متثـل الفتيـات           : تلفة للمواد العلمية  اجملموعات املخ 
 ٢٦ يف املائـة والفتيـات       ٧٤ يف املائة، أما يف الفروع التقنية فيمثل الفتيان          ٣٧الطالب والفتيان   

  .يف املائة
 قواعـد   وما زالت القيود قائمة فيما يتعلق مبمارسة املرأة ملهن معينة، وذلك استناداً إىل              

تــشريعية تقــضي بــأال يــوفر التــدريب املهــين للنــساء والقــصر إال يف املهــن واألنــشطة اإلنتاجيــة    
  .واألعمال اليت يؤذن باستخدام عملهم فيها

ــام    ــسكرية  ١٩٩٩ويف عـ ــدارس العـ ــات يف املـ ــدريب الفتيـ ــي بتـ ــة :  أوصـ يف األكادمييـ
ويف أكادمييــة الــدفاع املــدين العــسكرية التابعــة لــوزارة الــدفاع، ويف معاهــد الطــب العــسكري، 

التابعة لوزارة حاالت الطـوارئ، ويف أكادمييـة الـدائرة األمنيـة االحتاديـة، حيـث يقتـصر التعلـيم             
  .الذي يتلقينه على مواد علمية معينة

وينتفع الفتيان والفتيات امللتحقون مبنشآت التعليم مبنح دراسـية ُترفـع مقاديرهـا بـصفة                 - ٦٨
  .منتظمة
اخــتالالت يف التــوازن فيمــا يتعلــق بتكــوين هيئــات التــدريس  فــبني معلمــي   وتالحــظ   - ٦٩

 ٦٠ يف املائـة؛ وتـصل نـسبتهن إىل          ٨٧منشآت التعليم العام، تشكل النساء نسبة مهيمنـة تبلـغ           
 يف املائـة يف املـدارس التقنيـة أمـا يف منـشآت التعلـيم العـايل                  ٧٧يف املائة يف املدارس املهنية وإىل       

 يف املائـة للرجـال ويوجـد أيـضاً اخـتالل      ٥٦ يف املائـة يف مقابـل   ٤٢إال إىل فـال تـصل نـسبتهن    
فالنـساء احلاصـالت علـى درجـة الـدكتوراه ال تزيـد             : للتوازن فيمـا يتعلـق بالـدرجات اجلامعيـة        
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  يف املائة والنـساء امللتحقـات مبقـررات احللقـة الثانيـة ال تزيـد نـسبتهن علـى                   ٩,١٧نسبتهن على 
فوف مــديري ونــواب مــديري منــشآت التعلــيم العــام، تــشكل النــساء    يف املائــة ويف صــ٩,٣١

 يف املائة، يف حني يـشكل الرجـال األغلبيـة الـساحقة             ٨٥أغلبية واسعة حيث تصل نسبتهن إىل       
 يف املائـة مـن      ٣٦ يف املائـة مـن رؤسـاء اجلامعـات، و          ٢٦بني رؤسـاء اجلامعـات  فالنـساء ميـثلن           

  .لكراسي اجلامعية يف املائة أصحاب ا٣٥عمداء الكليات، و
  

  ١١ املادة  
يكفل الدستور للمواطنني احلـق يف العمـل بوصـفه حقـاً غـري قابـل للتـصرف يتمتـع بـه                        - ٧٠

اجلميــع، واحلــق يف حريــة اختيــار املهنــة أو النــشاط، واحلــق يف احلمايــة مــن البطالــة، واحلــق يف  
 محايـة الـصحة ويف      الراحة والضمان االجتماعي، مبا يف ذلـك اإلعانـات واملعاشـات، واحلـق يف             

ظروف عمل آمنة، واحلق يف التعليم، واحلق يف التدريب ويف التحول املهين، واحلـق يف حتـسني                 
  .املؤهالت
 املــساواة بــني ٢٠٠١ويكــرس قــانون العمــل يف االحتــاد الروســي الــذي صــدر يف عــام    

يف الرجــل واملــرأة يف احلقــوق والفــرص فيمــا خيــص عالقــات العمــل، ويــشمل ذلــك املــساواة     
ــل العامــل        ــة العمــل وتأهي ــوظيفي مــع مراعــاة إنتاجي ــز يف جمــال التقــدم ال الفــرص وعــدم التميي
ــة         ــشروط املكفول ــنفس ال ــشطتها ب ــات وأن ــيم النقاب ــشارك يف تنظ ــرأة أن ت ــه وحيــق للم وأقدميت

  .للرجال
ــة قائمــة علــى نــوع اجلــنس فيمــا يتعلــق حبــق العــاملني يف         وال متــارس روســيا أي تفرق

ويتوقـف أجـر العـاملني      منـصف ويف دفعـه هلـم بالكامـل ويف املوعـد احملـدد              احلصول علـى أجـر    
على مؤهالهتم، وعلى مدى تعقيد العمل املنفذ، وعلى نوعيتـه وحجمـه، وال ُيقيَّـد األجـر حبـد             

  .وحيظر ممارسة أي متييز كان يف حتديد وتعديل األجر وشروط العمل األخرى أعلى
  .لألجور ال جيوز أن يقل عن احلد األدىن احليايتويعني التشريع االحتادي حداً أدىن   
، مبوجـب قـانون   ٢٠٠٩ينـاير  /وكان احلد األدىن لألجـور يـصل يف أول كـانون الثـاين             

  . روبال٤ً ٣٣٠، إىل ٢٠٠٧يونيه /احتادي صدر يف حزيران
وعمالً على منع التمييز ضـد املـرأة، تطبـق أحكـام قـانون العمـل أيـضاً علـى منظمـات                   - ٧١

القطاع اخلاص، وخاصة فيما يتعلق باحترام احلقوق املشروعة للمرأة  وتعمـل املـرأة              وشركات  
ــاالً حــرة أن          ــزاولن أعم ــاليت ت ــساء ال ــأجورة، وحيــق للن ــة م يف القطــاع اخلــاص بوصــفها عامل
حيــصلن، بــشرط االشــتراك يف صــندوق الــضمان االجتمــاعي اإللزامــي، علــى إعانــات يف حالــة 

 العمل، وعلى إعانات للحمل والوالدة، وعلى منحـة إذا سـجلن            الفقدان املؤقت لقدرهتن على   
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أنفسهن يف منشأة طبية يف املرحلة األوىل للحمل، وعلى إعانة لدى تـبين طفـل ومنحـة إمجاليـة                   
 شـهراً وتـصرف هـذه اإلعانـات         ١٨لدى ميالد طفل، وعلى إعانة شهرية لألطفـال حـىت سـن             

قواعد اليت حتـددها القـوانني املتعلقـة بإعانـات          بالكامل من صندوق الضمان االجتماعي وفقاً لل      
  .الضمان االجتماعي

معـــاش اخلدمـــة، ومعـــاش : وتـــدفع الدولـــة أربعـــة أنـــواع خمتلفـــة مـــن املعاشـــات هـــي  - ٧٢
الـذي ميـنح للمـواطنني غـري القـادرين علـى            (الشيخوخة، ومعـاش العجـز، واملعـاش االجتمـاعي          

  .)العمل
 عامـاً  ٦٠ال الـذين تـصل أعمـارهم إىل    وحيـق احلـصول علـى معـاش الـشيخوخة للرجـ        

والذين سددوا اشتراكات ملدة مخس سنوات علـى األقـل، وللنـساء الـاليت تـصل أعمـارهن إىل                   
 عاماً والاليت سددن اشـتراكات ملـدة مخـس سـنوات علـى األقـل  وحيـق لفئـات معنيـة مـن                         ٥٥

  .شريعاملواطنني احلصول على معاش شيخوخة مبكر وفقاً للشروط اليت حيددها الت
وحيــق للنــساء الــاليت أجنــنب مخــسة أطفــال أو أكثــر والــاليت قمــن بتربيتــهم حــىت ســن       

اخلامسة، وأمهات األطفال ذوي اإلعاقة منـذ املـيالد والـاليت قمـن بتربيتـهم حـىت سـن الثامنـة،               
 وحيــق  والنــساء العــامالت يف ظــروف خاصــة احلــصول علــى معــاش مبكــر منــذ ســن اخلمــسني

لألشخاص الذين تعد قـدرهتم حمـدودة، وفقـاً لـرأي طـيب، علـى أداء               احلصول على معاش عجز     
 ويف حالـة وفـاة عائـل األسـرة، حيـصل أفـراد األسـرة                 عمل من الفئة األوىل أو الثانيـة أو الثالثـة         

  .غري القادرين على العمل على معاش لفقدان عائلها
الفئـات   مليون نسمة على معاش يندرج يف إحدى         ٥ ٣٨وعلى وجه اإلمجال، حيصل       

 مليـون نـسمة علـى    ٢ ٢ مليون نسمة حيصلون على معـاش الـشيخوخة، و        ٣٠املذكورة منهم   
 ماليني نسمة على معاش عجز أو معـاش لفقـدان عائـل األسـرة        ٢ ٦  وحيصل    يمعاش اجتماع 

 أن عــدد النــساء يف ٢٠٠٧إذ تفيــد بيانــات عــام : وتــشكل النــساء أغلبيــة أصــحاب املعاشــات 
 وصـــــل إىل عـــــدد الرجـــــال قـــــد امـــــرأة، وأن ٢٥ ٧٣٥ ٠٠٠صـــــفوفهم قـــــد وصـــــل إىل 

  . رجل١٢ ٧٣٢ ٠٠٠
، أُجــري إصــالح للتــشريع الــذي يــنظم املعاشــات  وصــدرت قــوانني ٢٠٠٢ويف عــام   - ٧٣

احتادية بشأن معاشات الدولة، وبشأن تأمني الشيخوخة اإللزامي، وبـشأن اسـتثمار مـوارد مـن               
 املعاشـات يـستهدف اسـتكمال نظـام إعـادة           اجلزء املتراكم للمعاشات  واُستهل إصـالح لنظـام        

التوزيع الراهن بنظام للتراكم الفـردي، مـع مراعـاة مـسؤولية الدولـة يف جمـال التـأمني إزاء كـل                      
  .مواطن
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املالحظــات والتوصــيات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــدهتا    
   من تقريرها٣٨٤ و٣٨٣ اللجنة يف الفقرتني

ــل  - ٧٤ ــساء متثـ ــسبة     ٦ ٤٩ النـ ــت نـ ــي  وظلـ ــصاد الروسـ ــاملني يف االقتـ ــن العـ ــة مـ  يف املائـ
 يف ٥ ٦٢ يف املائـة للرجـال و   ٢ ٧٢األشخاص الذين يزاولون عمالً ثابتـة بوجـه عـام وبلغـت       

املائــة للنــساء  وكانــت التغــيريات الــيت طــرأت علــى هــذه النــسب خــالل الــسنوات العــشر إىل   
 وتستهدف سياسة الدولة يف جمال العمل، املتمثلة يف تنفيـذ           اخلمس عشرة املاضية بالغة الضآلة      

برامج لدعم العمالة ومساندة الشركات الصغرية واملتوسـطة واملـشروعات الزراعيـة، إىل زيـادة      
القدرة التنافسية للمرأة يف سوق العمل، واحلد من بطالتـها، وتـشجيعها علـى مزاولـة األعمـال                   

 املعلومــات عــن مــسائل شــىت تتعلــق بالعمالــة؛ والتعــيني يف احلــرة  وتتعلــق أغلبيــة الــربامج بنــشر
ــة؛ وتــشجيع إنــشاء الــشركات والنــشاط      الوظــائف الــشاغرة؛ وتنظــيم األشــغال العامــة واملؤقت

  .املستقل؛ والتوجيه املهين والتحول املهين؛ وحتسني املؤهالت
الرجـال  وخالل الفترة موضع النظر، زادت عمالة النساء مبعدل يفـوق نظـريه اخلـاص ب       

 يف املائـــة بالقيـــاس إىل العـــام ٢، زاد عـــدد الرجـــال امللـــتحقني بعمـــل بنـــسبة ٢٠٠٧يف عـــام (
 ماليـني نـسمة   ٧واخنفـض عـدد العـاطلني مـن     )   يف املائة  ٨ ٢السابق، وزاد عدد النساء بنسبة      

 ماليــني يف عــام  ٢ ٤إىل )  يف املائــة٤٧ ماليــني امــرأة أو  ٣ ٣كــان منــهم   (١٩٩٩يف عــام 
واخنفــض عــدد العــاطلني املــسجلني رمسيــاً )   يف املائــة٥ ٤٦ مليــون امــرأة أو ٢هم منــ (٢٠٠٧
 بالقياس إىل الفترة نفسها من العـام الـسابق  وكـان عـدد               ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٨ ١٠بنسبة  

، ألهنـن أقـل نـشاطاً يف سـوق          ) يف املائة من اجملمـوع     ٦٣بنسبة  ( يفوق عدد العاطلني     العاطالت
 يفـسره وجـود األطفـال الـصغار الـسن  وتواجـه فئـات النـساء األكثـر ضـعفاً                      العمل، وهذا أمر  

األمهـات صـاحبات األطفـال الـصغار الـسن أو           : صعوبات يف سوق العمل، وهذه الفئات هـي       
األطفـــال ذوي اإلعاقـــة، واألمهـــات األعـــزاب، والنـــساء املتخرجـــات مـــن منـــشآت التعلـــيم،  

 يف املائــة مــن ٧ ٤٢كرية  وهــن ميــثلن وزوجــات العــسكريني الــاليت يعــشن يف حاميــات عــس  
وتلجـأ املـرأة بـصورة أكـرب مـن الرجـل إىل             )   يف املائة مـن جممـوع العـاطلني        ٧ ٢٧(العاطالت  

خــدمات مكاتــب التوظيــف  فالــصعوبات الــيت تواجههــا املــرأة يف التكيــف مــع ســوق العمــل     
لـدورات التدريبيـة    جتربها على اختيار األشكال املنظمة للبحث عن العمـل، وعلـى االلتحـاق با             

 أن املدة املتوسطة للبحث عـن عمـل بلغـت      ٢٠٠٧وبدورات التحول املهين وتفيد بيانات عام       
  . أشهر للرجال٩ ٥ أشهر للنساء و٨ ٥
التمييــز اخلفـي والتفرقــة  : ويف الوقـت نفـسه، تعتــرض العـامالت مــشكالت حـادة هـي       - ٧٥

 يف املائـة    ٦٤توسـط أجـر النـساء ميثـل         الرأسية واألفقية  إذ تفيد بيانـات مكتـب اإلحـصاء أن م            
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من أجـر الرجـال  وتفـسر هـذا الفـارق عـدة عوامـل أوهلـا اشـتغال الرجـال والنـساء بقطاعـات                  
خمتلفة للعمالة ففرص العمـل تعـد عاليـة األجـر يف قطاعـات معينـة ، وتعـد منخفـضة األجـر يف                        

ل والقطاعـات الـيت     قطاعات أخرى وال يزال هذا الفصل بني القطاعات الـيت يعمـل فيهـا الرجـ               
تعمل فيها املرأة قائماً، وتبني االستقصاءات اليت أجريت مـؤخراً أن حراكيـة الرجـل واملـرأة يف                  
سوق العمل ال تغري يف هـذا الوضـع شـيئا  فـاملرأة تغـري عملـها بوجـه عـام باالنتقـال مـن عمـل                            

ــه باالنتقــال مــن عمــل ذكــوري إىل       عمــل نــسائي إىل عمــل نــسائي آخــر، والرجــل يغــري عمل
ذكــوري آخــر وتعــزى هــذه التفرقــة األفقيــة إىل عــدة عوامــل، منــها الذهنيــة الــسائدة وتفــضيل  
الرجل واملرأة ألنواع خمتلفة من النشاط، ولكنها تعزى أيضاً إىل اشتغال املرأة باألعمـال األقـل                

  .أجراً
ــن           - ٧٦ ــة الرأســية وم ــن التفرق ــام يف احلــد م ــديل سياســة األجــور بالقطــاع الع ــسهم تع وي
 وتـسعى احلكومـة    لتفاوت يف األجور، ويف التسوية بني حالة الرجل واملرأة يف جمال االقتـصاد           ا

الروسية إىل التشجيع على حتسني األجـور عـن طريـق زيـادة احلـد األدىن لألجـور، ورفـع أجـر                       
املوظفني االحتاديني حبيث يقترب من األجور املتوسطة ملوظفي القطـاع اخلـاص، وحتـسني نظـم                

  .وظفني االحتادينيمرتبات امل
ــدى          - ٧٧ ــصادي، وخاصــة ل ــشاط االقت ــة للن ــستويات مرتفع ــى م ــاظ عل ــى احلف وعمــالً عل

ــة           ــسية كافي ــدرات تناف ــتعني بق ــري املتم ــاطلني غ ــج الع ــسهل دم ــرامج خاصــة ت ــذ ب ــساء، تنف الن
النــساء ذوات األطفــال الــصغار (واألشــخاص الــذين يواجهــون صــعوبة يف العثــور علــى عمــل   

يف سـوق العمـل  وتبـذل اجلهـود          ) لـذين تعـد قـدرهتم علـى العمـل حمـدودة           السن واألشـخاص ا   
بوجــه خــاص مــن أجــل إنــشاء نظــام لتحــسني املــؤهالت وتيــسري التحــول املهــين والتوســع يف     

وهـذه التـدابري الـشاملة      )  العمـل بـاملرتل والعمـل لـبعض الوقـت         (استخدام أشكال العمل املرنة     
الـسكانية لالحتـاد الروسـي للفتـرة املمتـدة حـىت عـام              منصوص عليها يف اخلطـة العامـة للـسياسة          

 ويف إطـار هـذه   ٢٠٠٧أكتـوبر  /، اليت أقرت مبوجـب مرسـوم رئاسـي يف تـشرين األول           ٢٠٢٥
 امــرأة علــى مهــن جديــدة  ٧٢٠ ٠٠٠، تــدريب ٢٠١٠الــسياسة يعتــزم مــن اآلن وحــىت عــام  

  .مطلوبة يف سوق العمل
اية العاملني وحقوقهم، مبـا يف ذلـك احلـق يف           وحيدد قانون العمل القواعد اليت تنظم مح        - ٧٨

العمــل، والــضمان االجتمــاعي اإللزامــي الــذي يغطــي حــوادث العمــل واألمــراض املهنيــة، ويف  
احلصول على معلومات موثوق هبا عن ظروف العمل وتـدابري احلمايـة، ويف الفحـوص الطبيـة،                 

 ظــروف ضــارة أو خطــرة، ويف التعــويض عــن أداء األعمــال الــشاقة أو األعمــال الــيت تــؤدى يف
  .ويف وسائل احلماية الفردية
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املالحظــات والتوصــيات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــدهتا    
  من تقريرها ٣٨٦ و٣٨٥ اللجنة يف الفقرتني

 مــن ٢٥٣عمــالً علــى محايــة صــحة املــرأة، وخاصــة وظيفتــها اإلجنابيــة، تفــرض املــادة    - ٧٩
 قيـوداً علـى عمـل املـرأة وخالفـاً للتـشريع الـسابق، ال حيظـر تـشريع                    ٢٠٠١ام  قانون العمـل لعـ    

العمل احلـايل اسـتخدام النـساء يف األعمـال الـشاقة أو األعمـال الـيت تـؤدى يف ظـروف ضـارة،                 
ولكنه حيد فقط من اشتغاهلن هبا، يف انتظـار هتيئـة ظـروف عمـل آمنـة  ويـستجيب إدراج هـذا                       

 الدويل املعترف هبا بوجه عام، وللدستور، ويكفل للمرأة حريـة          احلكم لقواعد ومبادئ القانون   
  .االختيار يف جمال العمل

ويف الوقت احلاضر، توجـد قائمـة باألعمـال الـشاقة واألعمـال الـيت تـؤدى يف ظـروف                  
 ٢٠٠٠ضــارة أو خطــرة الــيت حيظــر فيهــا اســتخدام النــساء، وقــد أُقــرت هــذه القائمــة يف عــام   

ذه القائمــة، حتـدد تلــك األعمـال حــسب القطـاع االقتــصادي،    مبوجـب قـرار حكــومي  ويف هـ   
، "الزراعـة "، و "الـصناعات الغذائيـة   "ومـن ذلـك مـثالً       (ونوع النـشاط اإلنتـاجي، ونـوع العمـل          

  .")التعدين"، و"الطباعة"و
وتشمل القائمة األعمال اليت تنفذ حتت األرض يف صناعة التعـدين، ويف بنـاء املنـشآت        

 ومـن جهـة أخـرى، تـبني القائمـة لـيس فقـط األعمـال           ال الزراعية حتت األرض، وبعض األعم   
  .احملظورة على النساء بل أيضاً االستثناءات من القاعدة

الـواردة يف القائمـة     ) املهن أو الوظـائف   (ولكن عندما ُتهيَّأ ظروف عمل آمنة لألعمال          
روف العمــل وتثبـت ذلـك نتــائج تقيـيم الوظيفـة واســتنتاجات إجيابيـة لفحـص رمســي يتعلـق بظـ        

ــضاء يف االحتــاد الروســي، يــؤذن           ــات األع ــان مــن الكيان ــصحية يف كي ــرة املراقبــة ال ــه دائ جتري
 ويف الوقت نفسه، إذا الحظ موظفو األجهزة الرمسيـة           لصاحب العمل بأن يستعني بعمل املرأة     

املكلفــة مبراقبــة تطبيــق التــشريع أن هنــاك اســتخداماً غــري مــشروع للمــرأة يف أعمــال تــؤدى يف   
 ويف مثــل هــذه  روف ضــارة، ُيطالَــب صــاحب العمــل بإهنــاء هــذا االنتــهاك لتــشريع العمــل  ظــ

 ويف حالـة   احلاالت جيـوز لـصاحب العمـل أن يعـرض علـى املـرأة عمـالً آخـر يف املهنـة نفـسها               
عدم وجود مثـل هـذا العمـل أو إذا رفـضت املـرأة النقـل، يفـسخ عقـد عملـها بوصـفه انتـهاكاً                          

واألعمــال الــيت تــؤدى يف ظــروف ضــارة أو خطــرة الــيت حيظــر فيهــا     لقائمــة األعمــال الــشاقة  
  .استخدام املرأة

ويف األنــشطة اإلنتاجيــة الــيت يــسمح فيهــا باســتخدام النــساء، جيــب أن تفــي الوظــائف    
  بالقواعد الصحة وأال ينجم عنـها آثـار سـلبية فوريـة أو بعيـدة علـى صـحة العـامالت ونـسلهن                      

ام القواعــد املتعلقــة بعــبء العمــل يف كــل مهنــة، ومراعــاة  ويف عمــل النــساء، جيــب أيــضاً احتــر
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مستوى االهتزازات ودرجة احلرارة يف كل فصل من فصول الـسنة ومـدة دوام آثارمهـا، وكـل               
 وتقع املـسؤولية عـن احتـرام القواعـد واملعـايري الـصحية               عامل آخر يتعلق ببيئة العمل وعملياته     

 على عاتق املنظمة اليت تضع مـشروع بنـاء   ، وكذلك)مدير الشركة(على عاتق صاحب العمل     
  .املصنع أو إعادة بنائه

وبغية توفري أعمال تالئم على خري وجه الفئات املختلفة من النساء وإجياد فرص عمـل                 
للنساء، ُحددت عدة معايري علمية لتقييم ظـروف العمـل تتعلـق، ضـمن مجلـة أمـور، باجلوانـب          

عــبء العمــل؛ واجلوانــب الــصحية لــشدة العمــل؛   الــصحية لبيئــة العمــل؛ واجلوانــب الــصحية ل  
ــة للــشركة     ــة االجتماعي  واجلوانــب املتعلقــة بتــصميم مكــان العمــل واملعــدات؛ واجلوانــب الطبي
ــرأة،         ــيت ميكــن فيهــا االســتعانة بعمــل امل ــد الوظــائف ال ــايري بتحدي ــسمح اســتخدام هــذه املع وي

 وقائيـة؛ والوظـائف الـيت حتظـر         والوظائف اليت يؤذن فيهـا باسـتخدام املـرأة بـشرط اختـاذ تـدابري              
فيهــا عمالــة النــساء، كمــا يــسمح باتبــاع هنــج متــايزي إزاء النــساء املتمتعــات بــصحة جيــدة أو   
ــدين، والعــامالت يف ســن       ــشباب غــري مكتملــي النمــو الب ــدة، وال ــاًَ بــصحة جي املتمتعــات عملي

ا إىل ذلــك مــن التقاعــد أو مــا قبــل التقاعــد، والنــساء ذوات القــدرة احملــدودة علــى العمــل، ومــ 
  .فئات
ووفقــاً للمعــايري املبينــة يف املعاهــدات الدوليــة والتــشريع الروســي املعمــول بــه، ترصــد      - ٨٠

األجهــزة الرقابيــة تطبيــق تــشريع العمــل واحتــرام حقــوق املــرأة يف جمــال العمــل، وتقــف علــى     
 ويبني حتليل حالة احتـرام التـشريع املتعلـق بعمـل             احلاالت اليت تنطوي على انتهاكات للتشريع     

املرأة أن نطاق وطبيعة انتهاكات حقوق املرأة يف جمال العمل مل يطـرأ عليهمـا تغـري يـذكر منـذ                     
  .سنوات

ويبني حتليل نتائج عمليات املراقبة أن مشكلة احترام حقوق املرأة يف جمال العمل تظـل               
 القانونية اخلاصة اليت تكفل حقوق املـرأة منتـشر علـى      حادة بدرجة كبرية، وأن انتهاك القواعد     

نطاق واسـع للغايـة يف مجيـع أنـواع النـشاط االقتـصادي، ممـا يـسفر يف كـثري مـن األحيـان عـن                           
  .ظروف عمل سيئة

، عمـدت سـلطات الكيانـات األعـضاء يف االحتـاد الروسـي إىل تنفيـذ                 ٢٠٠٧ويف عام     - ٨١
 مليـون انتـهاك، وتغـرمي       ٦ ١قضاء علـى أكثـر مـن         عملية مراقبة أتاحت ال    ٢٣٨ ٠٠٠أكثر من 

، )مــن أصــحاب عمــل ومــسؤولني وشخــصيات اعتباريــة  ( مــذنب ١٠١ ٦٠٠مــا يزيــد علــى  
  . مسؤوالً منهم٩٠ مسؤول مت فصل ٢٠ ٠٠٠وتوقيع جزاءات تأديبية على أكثر من 
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وينص فصل خاص من قانون العمل، يتعلق خبصائص تنظيم عمل النساء واألشـخاص               - ٨٢
 املــسؤوليات األســرية، علــى جمموعــة مــن احلقــوق والــضمانات الراميــة إىل حتــسني حالــة   ذوي

  .احلوامل والنساء ذوات األطفال بالقياس إىل سائر العاملني
إذ ُيحظر على صاحب العمل أن يفسخ عقـد عمـل امـرأة حامـل، إال يف حالـة تـصفية                

 سـنوات، أو أم  ٣أعمـارهم عـن   الشركة  وال ُيسمح بفسخ عقد عمل امرأة تريب أطفـاالً تقـل          
، ) عاماً إذا كـان الطفـل ذا إعاقـة     ١٨أو  ( عاماً   ١٤غري متزوجة تريب أطفاالً تقل أعمارهم عن        

ــريب هــؤالء األطفــال يف غيــاب األم، إال يف احلــاالت الــيت يــنص عليهــا       أو أي شــخص آخــر ي
  .)وهي تتعلق عامةً بارتكاب أخطاء(القانون صراحة 

 د عمل مع امرأة بسبب محلـها أو بـسبب وجـود أطفـال لـديها               وُيحظر رفض إبرام عق     
  .وميكن االنتصاف من هذا الرفض أمام العدالة

وصاحب العمل ملزم بأن مينح، بناًء على الطلب، يـوم  عمـل أو أسـبوع عمـل أقـصر                      
 عامـاً يف حالـة      ١٨أو  ( عامـاً    ١٤للمرأة احلامل أو ألحد والدي الطفـل الـذي يقـل عمـره عـن                

؛ وينطبــق هــذا أيــضاً علــى الــشخص الــذي ُيعــىن بفــرد  )أو للوصــي عليــه) (إلعاقــةالطفــل ذي ا
  .مريض يف األسرة ويقدم شهادة طبية تفيد ذلك

وُيحظــر أن توفــد يف بعثــات أو أن ُتــشغَّل لــيالً أو أيــام اإلجــازات النــساء احلوامــل أو     
  . عاما١٨ًالعامالت الاليت تقل أعمارهن عن 

ــل، إذا     ــرأة احلام ــة، أن حتظــى      وجيــوز للم ــشهادة طبي ــها ب ــك وشــفعت طلب ــت ذل  طلب
  .بشروط عمل خمففة أو أن ُتنقل إىل عمل آخر ال يؤدى يف ظروف ضارة

  .وحتتفظ املرأة مبتوسط أجرها أثناء إجرائها فحصاً طبياً إلزامياً يف منشأة طبية  
 العمـل    شـهراً والـيت ال تـستطيع أداء        ١٨أما املرأة اليت لديها أطفال تقل أعمارهم عـن            

السابق فتنقل إىل عمل آخر بأجر ال يقل عن أجرها عن العمـل الـسابق  وتتمتـع، عـالوة علـى             
فترة الراحة املقررة، بفترات راحة إضافية للرضاعة كل ثالث ساعات على األقـل ملـدة ال تقـل          

 دقيقة، وإذا كان لديها طفـالن أو أكثـر، زادت هـذه املـدة إىل سـاعة كاملـة وحتـسب                ٣٠عن  
 الرضــاعة ضــمن وقــت العمــل ويــؤجر عليهــا وفقــاً لألجــر املتوســط  ولكــن يالحــظ يف  فتــرات

، أن تــشريع العمــل )٨١-٨٠قــرتني انظــر الف(الوقــت نفــسه، كمــا أشــري إىل ذلــك فيمــا تقــدم 
  .ُيحترم دوماً وأن املرأة تتعرض للتمييز ال
محـل ووضـع   وتوفر الدولة لألمهات محاية خاصة  إذ حيق هلن احلصول علـى إجـازات              - ٨٣

 يومــاً ٧٠قبــل الوضــع و)  يومــاً يف حالــة احلمــل بطفلــني أو أكثــر٨٤( يومــاً تقومييــاً ٧٠مــدهتا 
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بعـد الوضـع، ويف احلـصول علـى إعانـة مـن            )  أيام يف حالة والدة طفلني أو أكثـر        ١١٠(تقوميياً  
  .صندوق الضمان االجتماعي

ني ذوي األطفـال عـدة      وقد عـدل التـشريع الـذي يـنظم اإلعانـات املدفوعـة إىل املـواطن                 
ــد عــدد       ــدة مــن اإلعانــات، وزي ــواع جدي ــرة موضــع النظــر  فاســتحدثت أن مــرات خــالل الفت

ففي الوقت احلاضر ال حيق لألمهات وحدهن احلصول على إعانـة لرعايـة الطفـل بـل        (املنتفعني  
 وزيد حجم اإلعانة الـشهرية الـيت تـدفع للعـامالت          )  حيق ذلك أيضاً لآلباء واألجداد واجلدات     

، تــدفع ٢٠٠٧ يف املائــة ومنــذ عــام ٥٠ شــهراً بنــسبة ١٨الــاليت يــربني أطفــاالً تقــل أعمــارهن 
  .أيضاً للمرأة غري العاملة إعانة ذات مقدار ثابت لرعاية األطفال

ومت احلفاظ على الـضمانات املكفولـة للعـاملني يف سـياق ممارسـة مـسؤولياهتم األسـرية                    - ٨٤
أو الوصـي أو أي شـخص آخـر    (، حـق أحـد الوالـدين        مـن ذلـك مـثالً     : وجرى توسـيع نطاقهـا    

يف احلـصول علـى إجـازة لرعايـة طفـل يقـل عمـره عـن ثـالث سـنوات مـع             ) يعىن فعـالً بالطفـل    
احتفاظه بعمله ووظيفته؛ وحيق هلؤالء األشخاص أيـضاً االنتفـاع بفتـرة عمـل أقـصر واحلـصول                  

ــرة إجــازة احلمــل وال     ــة مــن الــضمان االجتمــاعي؛ وحتــسب فت وضــع لــدى حــساب  علــى إعان
األقدميــة يف العمــل واملنــصب  ويكفــل لــألب احلــق يف أن حيــصل علــى إجازتــه الــسنوية أثنــاء    
إجازة محل ووضـع األم بـصرف النظـر عـن الفتـرة الـيت سـبق لـه العمـل خالهلـا لـدى صـاحب                           

 يومــاً تقومييــاً ٧٠العمــل هــذا  وحيــق للوالــدين اللــذين تبنيــا طفــالً احلــصول علــى إجــازة مــدهتا 
 أيـــام تقومييـــة  ١١٠، وإذا تبنيـــا طفلـــني أو أكثـــر احلـــصول علـــى )بـــاراً مـــن تـــاريخ التـــبيناعت(

ويتمتعان، إذا رغبا يف ذلك، بإجازة لرعاية الطفـل حـىت يبلـغ عمـره ثـالث سـنوات  وإذا تـبىن                
  .حيق ألحدمها احلصول على هذه اإلجازة) أو أطفاالً(زوجان طفالً 

ان لديهما أطفـال ذوو إعاقـة أن حيـصال، إذا طلبـا             إذا ك ) أو لألوصياء (وحيق للوالدين     
  .ذلك كتابياً، على إجازة إضافية مدهتا أربعة أيام يف الشهر

وجيــوز لألشــخاص ذوي املــسؤوليات األســرية أن حيــصلوا، إذا كانــت لــديهم أســباب   
  .مسوغة، على إجازة بدون مرتب ُيتفق على مدهتا بني العامل وصاحب العمل

اتفاقـات مجاعيـة تقـضي حبـصول العـاملني الـذين لـديهم طفـالن أو                 وميكن أيـضاً عقـد        
 عامــاً علــى إجــازة ١٨ عامــاً أو طفــل ذو إعاقــة يقــل عمــره عــن ١٤أكثــر تقــل أعمــارهم عــن 

 يومـاً تقومييـاً غـري مدفوعـة األجـر، وينطبـق هـذا أيـضاً علـى األم غـري                ١٤سنوية إضـافية مـدهتا      
 عامـاً أو علــى األب الـذي يــريب هـذا الطفــل يف    ١٤املتزوجـة الـيت تــريب طفـالً يقــل عمـره عــن     

  .غياب األم
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وصاحب العمل ملزم بأن مينح العامـل إجـازة بـدون مرتـب ميكـن أن تـصل مـدهتا إىل                       
مخسة أيام تقوميية لدى والدة الطفل، أو تسجيل الزواج، أو وفـاة أحـد ذويـه األقـربني، إذا مـا             

  .تلقى طلباً كتابياً بذلك
ــأ     ــزم ب ــسؤوليات األســرية أجــراً     وصــاحب العمــل مل ــاملني ذوي امل ــنح الع ــل م ن يكف

ــة       ــن تلبيـ ــهم مـ ــى متكينـ ــسهر علـ ــشركة، وأن يـ ــشاركتهم يف إدارة الـ ــسر مـ ــساوياً؛ وأن ييـ متـ
ــاعي      ــضمان االجتمـ ــسجلهم يف الـ ــة، وأن يـ ــائفهم املهنيـ ــة وظـ ــة مبمارسـ ــات املرتبطـ االحتياجـ

 املهنيـة، وأن يعوضـهم عـن    اإللزامي، وأن يعوضهم عن أي ضرر ناجم عن ممارسة مسؤولياهتم       
  .الضرر املعنوي وفقاً للطرائق اليت يقررها القانون

ويف حالة ختفيض عدد املوظفني، تكفل احلماية حلقـوق األشـخاص ذوي املـسؤوليات                
  .األسرية

 روبــل مــن الــضرائب احملــصلة علــى ٦٠٠ويــنص التــشريع الــضرييب علــى خــصم قــدره   
أو ( عامـاً    ١٨ وذلك عن كل طفل يقل عمره عن         )ختفيض قياسي (دخل األشخاص الطبيعيني    

وحيـصل  )   عاماً إذا كان يتابع تعليماً هنارياً أو يدرس للحصول على درجـة الـدكتوراه      ٢٤عن  
  .، واألمهات األعزاب، واألوصياء أو القيمون على خصم مضاعف)رجاالً ونساًء(األرامل 

سرة الــثمن تتــسم بأمهيــة كــربى وملــا كانــت تنميــة شــبكة املنــشآت قبــل املدرســية املتيــ   - ٨٥
لألمهات العامالت، جيري السعي إىل تنمية هذه الشبكة  ومع ذلك تفاقمت مـشكلة االنتفـاع    
باملنــشآت قبــل املدرســية خــالل الفتــرة موضــع النظــر  وأثنــاء تــسعينيات القــرن املاضــي، الــيت     

لـم يكـن هنـاك منـها      يف املائة، تقلص عدد هذه املنشآت  ف        ٤٠اخنفض فيها عدد املواليد بنسبة      
 إىل  ٢٠٠٧ منشأة، واخنفض هـذا العـدد يف مطلـع عـام             ٥٠ ٠٠٠ سوى   ٢٠٠٢يف مطلع عام    

 منـشأة يف املنـاطق   ٢٠ ١٠٠ منـشأة يف املنـاطق احلـضرية و    ٢٦ ٤٠٠منـها   ( منشأة   ٤٦ ٢٠٠
 يف املائة من األطفال يف سن مـا قبـل املدرسـة ينتفعـون               ٣ ٥٨، كان   ٢٠٠٦ويف عام   )  الريفية
  . خمتلفة من التعليم قبل املدرسيبأشكال
 االرتفاع يف عدد املواليـد تعـني النظـر يف زيـادة عـدد ريـاض األطفـال ودور                    ضوءويف    
وأعــدت بالفعــل عــدة كيانــات أعــضاء يف االحتــاد الروســي بــرامج لتنميــة التعلــيم قبــل  احلــضانة

ــيم     ــل   وضــماناً النتفــاع اجلميــ  املدرســي بوصــفه جــزًءا ال يتجــزأ مــن نظــام التعل ــالتعليم قب ع ب
املدرسي، جيري السعي إىل زيادة عدد األماكن املتاحـة يف املنـشآت قبـل املدرسـية، واسـتخدام               
االحتياطيات الداخلية لـدى نظـام التعلـيم، وإعـداد واسـتحداث أنـواع خمتلفـة مـن التعلـيم قبـل                    

  .املدرسي
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ل املـصروفات   وعمالً على جعل خدمات املنشآت قبـل املدرسـية متيـسرة الـثمن وتقليـ                - ٨٦
اليت يدفعها الوالدان إلحلـاق األطفـال هبـا، ُعـني حـد أقـصى ملـا ميكـن أن يدفعـه الوالـدان نظـري                          
االنتفاع هبذه اخلدمات  ففـي الوقـت احلاضـر ال جيـوز أن تتجـاوز املـصروفات املتعلقـة بإحلـاق                     

 يف ١٠ و يف املائـة مـن جممـل املـصروفات املتعلقـة برعايـة الطفـل          ٢٠طفل مبنشأة قبـل مدرسـية       
املائة من هذا املبلـغ بالنـسبة للوالـدين اللـذين لـديهما ثالثـة أطفـال قـصر أو أكثـر أمـا األطفـال                          
الذي يعانون من مشاكل منو فال تدفع عنـهم أي مـصروفات  وتتحمـل الكيانـات األعـضاء يف                

سـر  االحتاد الروسي متويل املـصروفات املتعلقـة هبـذه البـدالت  وبغيـة تقـدمي دعـم مـادي إىل األ                     
 يف املائة من املبلـغ الـذي يدفعـه       ٢٠اليت تريب أطفاالً، جيري يف الوقت نفسه رد نسبة تصل إىل            

 يف ٧٠و يف املائـة عـن الطفـل الثـاين،     ٥٠والوالدان عن الطفل األول يف مدرسة قبل مدرسـية،      
) قـانوين أو املمثل ال  (املائة عن الطفل الثالث واألطفال اإلضافيني  ويستحق هذا البدل الوالدان            

اللذين يدفعان مصروفات الطفل امللتحق مبنشأة قبل مدرسـية  ويكمـن التجديـد الـذي أتـى بـه                    
هذا الشكل من الدعم يف أن هذه هي املرة األوىل اليت ُيساَند فيها املنتفـع خبـدمات منـشأة قبـل               
مدرسية، أي والـدي الطفـل يف الـسن قبـل املدرسـية  وخـالل األشـهر التـسعة األوىل مـن عـام                         

  . ماليني طفل3٩.، ُدفعت بدالت لوالدي ما يزيد على ٢٠٠٧
وهتيئة الظروف الالزمة للراحة ولتحسني صحة األطفال أثناء اإلجازات ييـسر بدرجـة               - ٨٧

 ماليـني   ١٠ملموسة املواءمة بني املسؤوليات األسرية والنشاط املهين فكل عام ينتفع أكثر مـن              
يف منشآت صـحية لألطفـال  وتنفـذ األنـشطة الراميـة             طفل بأشكال خمتلفة من الراحة والرعاية       

إىل حتسني صحة األطفال واملراهقني علـى امتـداد الـسنة بأكملـها  وهـي متـول بـصورة رئيـسية          
عــن طريـق مــوارد صــندوق الــضمان االجتمـاعي  ومتثــل مــسامهة الوالــدين   )  يف املائــة٥٠حنـو  (

  . يف املائة من القيمة الكلية١٥و ١٠نسبة تتراوح بني 
وتقـــدم منظومـــة دور الرعايـــة االجتماعيـــة املقدمـــة إىل األســـر واألطفـــال يف االحتـــاد     - ٨٨

إسهاماً مهماً يف حل املشاكل العديدة الـيت تواجـه األسـر، ويـشمل              ) ٣٧انظر الفقرة   (الروسي  
ذلــك الوقايــة مــن تفكــك األســر وظهــور أطفــال بــال مــأوى أو حمــرومني مــن رعايــة الوالــدين،  

 وحـده، جلـأ حنـو    ٢٠٠٧وخـالل عـام   مـي إىل تأهيـل القـصر وإعـادة دجمهـم       وتطبيق تـدابري تر  
 ماليــني نــسمة مــن القــصر و    ٥ ٥مليــون نــسمة إىل هــذه اخلــدمات، منــهم أكثــر مــن        ١٢
 أسـرة وحيـدة الوالـد،       ١ ٠٥٧ ٢٠٠ أسـرة معـوزة، و     ١ ٩٥٥ ٩٠٠منها  (ماليني أسرة    ٥,٤

ــدد، و   ٤٩٠ ٥٠٠و  ــبرية الع ــديها  ٣٦٧ ٥٠٠ أســرة ك ــن ضــعف     أســرة ل ــانون م ــال يع أطف
  .) أسرة من أسر الالجئني واملشردين٤ ٩٠٠صحي، و
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ــدة حــىت عــام         - ٨٩ ــرة املمت ــسكانية لالحتــاد الروســي للفت ــسياسة ال ــة لل وتــنص اخلطــة العام
، علـى جمموعـة مـن التـدابري الراميـة         ٢٠٠٧، اليت أقرت مبوجب مرسوم رئاسي يف عام         ٢٠٢٥

  .ألسرية والنشاط املهينإىل تيسري املواءمة بني املسؤوليات ا
وتــشمل هــذه التــدابري علــى وجــه اخلــصوص التنميــة الطويلــة األجــل لنظــام اإلعانــات     

املدفوعة يف سياق ميالد األطفال وتعليمهم، ويشمل ذلك مراجعـة هـذه اإلعانـات ومقايـستها                
 ذات مبعدل التضخم بصفة منتظمة وتعزيز الدور التشجيعي للتـدابري التكميليـة املـساندة لألسـر         
األسـر  (األطفال، باإلضافة إىل إنشاء نظـم لتقـدمي دعـم إضـايف لألسـر املنتميـة إىل فئـات معينـة                      

الوحيدة الوالد، والكبرية العدد، والـىت تـستقبل أطفـاالً حمـرومني مـن رعايـة الوالـدين وصـاحبة                    
، وهتيئــة الظــروف الــيت تيــسر احلــصول علــى مــسكن وتنميــة االئتمــان   )األطفــال ذوي اإلعاقــة

ــسؤوليات األســرية       ا ــة ملمارســة امل ــة الظــروف املواتي ــسكان وهتيئ ــة ال ــشجيع عمال ــاري؛ وت لعق
  .واملهنية

  
  ١٢ املادة  

تتمتــع املــرأة بــاحلق غــري القابــل للتــصرف يف محايــة صــحتها بــنفس الظــروف املكفولــة    - ٩٠
 وتكفل الدولة للمواطنني محايـة صـحتهم دون تفرقـة بـسبب نـوع اجلـنس، أو العـرق،                    للرجل

أو اجلنــسية، أو اللغــة، أو األصــل االجتمــاعي، أو احلالــة املهنيــة، أو مكــان اإلقامــة، أو املوقــف 
 وهــي حتمــي  إزاء الــدين، أو الــرأي، أو االنتمــاء إىل رابطــة عامــة، أو بــسبب أي وضــع آخــر  
 واألشـخاص    املواطنني من مجيع أشكال التمييز القائم على اإلصابة بـأي مـرض مـن األمـراض               

  .لفون هذا احلكم يعاقبون وفقاً لقانونالذين خيا
وحيق للمـواطنني احلـصول بـصفة منتظمـة علـى معلومـات حديثـة وجـديرة بالثقـة عـن                       

العوامــل الــيت تــساعد علــى صــون الــصحة أو اإلضــرار هبــا، مبــا يف ذلــك املعلومــات عــن احلالــة  
 وعن القواعد الـصحية     الصحية والوبائية لألحياء اليت يقطنوهنا، وعن القواعد الغذائية الرشيدة،        

 وتتـوىل الـسلطات املركزيـة        املتعلقة باملنتجات واألعمال واخلدمات، وعن مجلة عناصر أخرى       
والسلطات احمللية املستقلة نشر هذه املعلومات وفقاً لصالحياهتا عن طريق وسائط اإلعـالم، أو              

  .تتوىل نشرها على السكان بشكل مباشر
وفقــدان القــدرة علــى العمــل ويف بعــض الظــروف  وحيــق للمــواطنني، يف حالــة املــرض   

ــشخيص،         ــة، والت ــدابري الوقائي ــشمل الت ــة ت ــة واجتماعي ــساعدة طبي ــى م األخــرى، احلــصول عل
ــضية،       ــات األســنان التعوي ــضية لألطــراف وتركيب ــل، واألجهــزة التعوي والعــالج، وإعــادة التأهي

األشـخاص غـري القـادرين    واألجهزة البصرية، باإلضـافة إىل تـدابري اجتماعيـة لـصاحل املرضـى، و        
  علــى العمــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، تــشمل خاصــةً دفــع إعانــة العجــز املؤقــت عــن العمــل 
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وتقدم الرعاية الطبية واالجتماعية مـن قبـل مـوظفي الـدوائر الطبيـة واالجتماعيـة واألخـصائيني                  
 نظـام   اآلخرين يف املنشآت الوطنية والبلدية ويف النظـام الـصحي اخلـاص، وكـذلك يف منـشآت                

  .احلماية االجتماعية
وحيق للمواطنني أن حيصلوا، يف املنشآت الصحية الوطنية والبلدية، على رعايـة صـحية       

جمانيــة وفقــاً لتــشريع االحتــاد الروســي ولتــشريع الكيانــات األعــضاء يف االحتــاد، ولألحكــام          
 الـذي يكفـل الرعايـة     وحيـدد الربنـامج الـوطين    التنظيمية اليت اعتمدهتا السلطات احمللية املـستقلة     

 واسـتناداً    نطـاق هـذه الرعايـة     ) الذي جتري املوافقـة عليـه كـل عـام         (الصحية اجملانية للمواطنني    
ــوفر         ــة ت ــرامج إقليمي ــذ ب ــات األعــضاء يف االحتــاد وتنف ــد ســلطات الكيان إىل هــذه األســس، ُتِع

  مي أدويـة إضـافية    خدمات رعاية ذات نطاق وطبيعة أكثر اتساعاً ممولة من ميزانياهتا، تشمل تقد           
، والرعايـة  ةاإلسعافات الطبيـة الطارئـ  : ويقضي هذا الربنامج بتقدمي خدمات الرعاية التالية جماناً    

يف العيــادات اخلارجيــة ولــدى اإلقامــة باملستـــشفيات، وخاصــة يف حالــة مــضاعفات احلمـــل        
لــصحية  ومتــول خــدمات الرعايــة ا والــوالدة واإلجهــاض؛ وكــذلك أثنــاء فتــرة مــا بعــد الــوالدة

ــة يف  ــي وعــن طريــق مــوارد امليزانيــات يف كافــة        إطــاراجملاني  برنــامج التــأمني الــصحي اإللزام
  .املستويات
ــة وغريهــا مــن خــدمات         ــة الــصحية التكميلي ــون علــى خــدمات الرعاي وحيــصل املواطن

صحية عن طريق برامج التأمني الصحي الطوعي، وموارد الشركات واملؤسسات واملنظمـات،            
  .صة هبم، وغريها من مصادر ال حيظرها القانونواملوارد اخلا

ــة، علــى األجهــزة والتركيبــات التعويــضية،        وحيــق للمــواطنني احلــصول بــشروط متييزي
 واألجهزة البصرية، واألجهزة السمعية، ومعينات احلركة، وغريها من أجهـزة طبيـة متخصـصة             

ني الـذين حيـق هلـم احلـصول     وحيدد تشريع االحتاد الروسي والكيانات األعضاء فيه فئات املواطن       
على هذه األجهزة، وكذلك الظروف اليت تنظم حصوهلم على األجهزة التعويضية والنظـارات             

  .وتركيبات األسنان التعويضية بشروط متييزية
وحيق للمواطنني االنتفاع بفحوص طبيـة، مبـا يف ذلـك فحـوص طبيـة مـستقلة، ُتجـرى                     

  .بناًء على طلبهم يف منشآت متخصصة
للعــاملني احلــصول علــى إعانــة إذا ُوضــعوا يف حجــر صــحي وتغيبــوا عــن العمــل وحيــق   

 وإذا خـضع للحجـر الـصحي أشـخاص قـصر أو       حىت ال ينقلوا أمراضاً معدية إىل احملـيطني هبـم       
مواطنون يعتربون غـري قـادرين علـى العمـل وفقـاً لإلجـراءات الـيت يـنص عليهـا القـانون، ُتـدفع                    

أو إىل فـرد آخـر يف األسـرة وفقـاً للطرائـق             )  إىل ممثل قـانوين آخـر      أو(اإلعانة إىل أحد الوالدين     
  .اليت ينص عليها تشريع االحتاد الروسي
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وحيــق لكــل مــواطن، بنــاًء علــى رأي طــيب، االنتفــاع باستــشارة جمانيــة بــشأن املــسائل      - ٩١
شارة املتعلقــة بتنظــيم األســرة واجلوانــب الطبيــة والنفــسية للعالقــات األســرية والزوجيــة، وباستــ 

طبية وراثية، وباستشارات أخرى يف منشآت النظام الصحي الوطين والبلـدي ألغـراض الوقايـة     
وحيق لألسر أن ختتار، بقرار يتخذه مجيع أعـضائها الراشـدين      من األمراض الوراثية لدى النسل    
سـر الـيت    وحيـق لأل  يوفر هلم الرعايـة يف مرتهلـم  ) طبيباً لألسرة (الذين يعيشون معاً، ممارساً عاماً      

ويف املقام األول األسر الوحيـدة الوالـد واألسـر الـيت تـريب أطفـاالً ذوي إعاقـة أو          (لديها أطفال   
االنتفاع بتـدابري الـدعم االجتمـاعي يف جمـال الـصحة وفقـاً              ) أطفاالً حمرومني من رعاية الوالدين    

  .للطرائق اليت ينص عليها تشريع االحتاد الروسي وتشريع الكيانات األعضاء فيه
وتيسرياً لشفاء الطفل املريض، يـؤذن ألحـد الوالـدين أو لفـرد آخـر مـن أفـراد األسـرة                       

 خيتاره الوالدان، البقاء معه باملستشفي طوال فتـرة إقامتـه فيهـا بـصرف النظـر عـن عمـر الطفـل                     
 وُتــدفع إعانــة احلجــر الــصحي  وحيــصل هــذا الــشخص علــى شــهادة بعــدم قدرتــه علــى العمــل 

أو املمثـل   (ملريض الذي يقـل عمـره عـن سـبع سـنوات إىل أحـد الوالـدين                  وإعانة رعاية الطفل ا   
أو إىل فــرد آخــر مــن األســرة طــوال مــدة احلجــر الــصحي، أو الرعايــة يف العيــادات    ) القــانوين

اخلارجية، أو اإلقامة املشتركة يف املستشفي، أمـا اإلعانـة اخلاصـة برعايـة الطفـل املـريض الـذي                   
ــرة قــصوى مــدهتا  يزيــد عمــره علــى ســبع ســنوات فــال    ــدفع إال لفت  يومــاً، إال إذا أملــت  ١٥ت

  .اعتبارات طبية متديد هذه الفترة
 خاصــة  إذ تكفــل هلــا الدولــة احلــق يف العمــل يف ظــروف ةوحتظــى املــرأة احلامــل بعنايــ  - ٩٢

تناسب احتياجاهتا الفسيولوجية وحالتها الصحية  وتنتفع كل امرأة أثنـاء محلـها والفتـرة التاليـة                 
 برعاية صحية متخصصة يف املنـشآت الـصحية الوطنيـة أو البلديـة وفقـاً للربنـامج الـذي                    للوالدة

ــة          ــشئت شــبكة مؤســسات وقائي ــرض، أن ــذا الغ ــة  وهل ــة اجملاني ــة الطبي ــواطنني الرعاي ــل للم يكف
وعالجية متعددة األغراض تضم دوراً للتوليد، ومراكز للرعاية خـالل الفتـرة احمليطـة بـالوالدة،                

ــادات ألمــراض ــاء والقــابالت، ومراكــز لالستــشارة    وعي ــساء، ومــستوصفات ملعــاوين األطب  الن
والتشخيص، وخدمات للرعاية يف املرتل، وما إىل ذلك  ويف االحتـاد الروسـي، تقـدم خـدمات                  

 مركـزاً للرعايـة يف الفتـرة احمليطـة بـالوالدة،       ١٢٧ دور توليـد مـستقلة، و      ٢٠٤التوليد مـن قبـل      
 قـسماً للتوليـد ملحقـاً مبنـشآت         ٢ ٣٢٢ات متعـددة األقـسام، و      مركزاً تابعة ملستـشفي    ١٥منها  

صحية وطنية وبلدية  وتقدم خدمات وقائية وعالجية من قبل مراكز تنظـيم األسـرة واإلجنـاب                 
ومـستوصفات معـاوين األطبـاء والقـابالت        )  عيـادة  ١٦٦٧(، وعيادات أمراض النـساء      )٣٥٦(
  .) مستوصفا٤٠ً ٠٣١(
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ووالدة األطفـال، وكـذلك أثنـاء العنايـة بطفـل مـريض يقـل               وحيق للنساء، أثناء احلمل       
 عامــاً، احلــصول علــى إعانــة وعلــى إجــازة مدفوعــة األجــر وفقــاً للطرائــق الــيت   ١٥عمــره عــن 

حيددها القانون  وحيدد تشريع االحتاد الروسي مدة إجازة احلمل والوضع املـضمونة واملدفوعـة               
اد علــى ضــمانات تتعلــق بالتغذيــة الــسليمة األجــر  ويــنص تــشريع الكيانــات األعــضاء يف االحتــ

للحوامل واملرضعات، وكذلك لألطفال الذين تقل أعمارهم عن ثالث سنوات، وخاصـة عـن              
  .طريق إنشاء حمال توزع املنتجات الغذائية اخلاصة بناًء على تذكرة طبية

 والطفـل    املتعلقة حبماية األم   ةوخالل الفترة موضع النظر، ُحلت املشاكل ذات األولوي         - ٩٣
ــرة       ــة للــسكان للفت ــة الــصحة اإلجنابي ــرامج موجهــة  ونفــذت اخلطــة العامــة حلماي عــن طريــق ب

أمومــــة "، وبرنــــامج األنــــشطة ذات الــــصلة، وكــــذلك الربنــــامج االحتــــادي ٢٠٠٤-٢٠٠٠
وروعيت أيضاً املسائل املتعلقة بتحسني الرعاية الـصحية املقدمـة          ) ٢٠٠٢-١٩٩٥" (خطر بال

-٢٠٠١لوطنية لتحـسني حالـة املـرأة وتعزيـز دورهـا يف اجملتمـع للفتـرة        للمرأة يف خطة العمل ا    
ــامج االحتــادي اخلــاص  ٢٠٠٥ ــال روســيا "، ويف الربن ــرة " أطف ــامج  (٢٠٠٦-٢٠٠٣للفت الربن
  .")صحة الطفل"الفرعي 
، تنفذ األنشطة الرئيسية حلماية صحة املرأة يف سياق حتديث اجلهـاز            ٢٠٠٤ومنذ عام     

لنظام التـأمني الـصحي اإللزامـي، وإصـالح تعلـيم الطـب، وإنـشاء نظـام                 اإلداري هلذا القطاع و   
ملراقبة اجلودة يف جمال الـصحة العامـة  وكـان اهلـدف املتـوخى هـو حتـسني خـدمات محايـة األم                    

 واالرتقــاء جبودهتــا، ةوالطفــل، وإجيــاد ظــروف تــسمح بتيــسري احلــصول علــى خــدمات الرعايــ  
فــل عــن طريــق تنميــة دور التوليــد وحتــسني الرعايــة   وخاصــة اخلــدمات املقدمــة إىل املــرأة والط 

  .املقدمة إىل املرأة أثناء احلمل والوالدة
املالحظــات والتوصــيات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــدهتا    

   من تقريرها٤٠٠ و٣٩٩ اللجنة يف الفقرتني
سكان بوجـه عـام، ويف صـحة        يف بداية الفترة موضع النظر، لوحظ تدهور يف صحة ال           - ٩٤

النساء واألطفال بوجه خاص  ونـشأ هـذا التـدهور عـن األزمـة الـيت مـر هبـا اجملتمـع، واخـتالل                         
نظام الصحة العامة، واستهالك املعدات، ونقص العاملني النـاجم عـن ضـعف مـستوى األجـور         

جتماعيــة وبـدأ سـوء احلالـة الــصحية للـسكان يتـرك آثـاراً ســلبية علـى املؤشـرات الـسكانية واال         
االقتصادية وعمالً على إصالح هذه احلالة، اعتمدت سياسة لتحديث النظام الصحي، وتيـسري             
ــل        ــة األم والطف ــز محاي ــا، وتعزي ــة وحتــسني جودهت ــة واالجتماعي ــساعدة الطبي ــى امل احلــصول عل
وحــددت األهــداف االســتراتيجية واملهــام ذات األولويــة للحكومــة يف هــذا اجملــال يف الرســائل   

؛ وهـي تتمثـل   )٢٠٠٧-٢٠٠٥(ة اليت وجهها رئيس االحتاد الروسي إىل جملـس االحتـاد          السنوي
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أساســاً يف تيــسري احلــصول علــى الرعايــة الــصحية وضــمان جودهتــا؛ وتنــشيط الطــب الوقــائي،   
والــدعوة إىل اتبــاع منــط حيــاة صــحي، واالرتقــاء مبكانــة األمهــات واآلبــاء، وإجيــاد الظــروف     

، وتنمية شبكة من دور التوليد احلديثة  وقـد أُجنـزت معظـم هـذه              الالزمة لوالدة أطفال أصحاء   
  .الوطين ذي األولوية"الصحة"املهام يف إطار مشروع

وُيفرد هذا املشروع مكانة خاصة لصون صحة احلوامل واألطفال، وخاصة للحد مـن               - ٩٥
مة الوفيات النفاسية، وحتسني صحة األمهات  وخالل الفترة موضع النظر، بذلت جهود ضـخ             

وعليـه، اخنفـض خـالل الـسنوات العـشر املاضـية            )  ٩٣انظـر الفقـرة     (للحد مـن هـذه الوفيـات        
 حالـة   ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل        ٤٤معدل وفيـات األطفـال مبقـدار النـصف، إذ هـبط مـن               

، مبا يعين أن هذا املعـدل كـان يـنخفض مبتوسـط             ٢٠٠٧ يف عام    ٢٢ إىل   ١٩٩٨والدة يف عام    
 واخنفـضت الوفيـات النفاسـية الناشـئة عـن اإلجهـاض مبقـدار النـصف،                  يف املائة سنوياً     ٨قدره  

، والناشـئة عـن     ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٩ ١١ إىل   ١٩٩٨ يف املائة يف عام      ٨ ٢٢فهبطت من   
، كانـت الوفيـات   ٢٠٠٧ يف املائـة  ويف عـام   ١ ٣ يف املائـة إىل  ١ ٧احلمل خـارج الـرحم مـن      

  .يات اإلمجالية لسكان االحتاد الروسي يف املائة من الوف.٠١٧0النفاسية متثل 
الـــذي يتمثـــل يف دعـــم دور التوليـــد، وتوظيـــف " شـــهادات احلمـــل"وقوبـــل برنـــامج   - ٩٦

استثمارات إضـافية لـصاحلها، وحتـسني جـودة الرعايـة املقدمـة إىل احلوامـل واألطفـال، والـذي                    
  .الوطين ، بترحيب بالغ" الصحة"يشكل جزًءا من مشروع 

ويف (ذه هي وثيقة تعطـى للمـرأة يف األسـبوع الـثالثني مـن احلمـل                 ه" شهادة احلمل "و  
ويف إطار هذا الربنامج، تتلقـى املنـشآت        )  حالة احلمل بأكثر من يف األسبوع الثامن والعشرين       

املعنيــة مــوارد ماليــة إضــافية نظــري اخلــدمات الــيت تقــدمها إىل احلوامــل  وختــصص هــذه املــوارد   
 النــساء ودور التوليــد، ومكافــأة العــاملني الطبــيني الــذين  لتحــسني أداء شــبكة عيــادات أمــراض

  .يعنون باملرأة أثناء احلمل، والنهوض باألساس املادي والتقين لدور التوليد
 روبـل وخصـصت   ١٠ ٠٠٠ احلمـل تـصل إىل    ة، كانت تكلفة شهاد   ٢٠٠٧ويف عام     

ــسنة األوىل       ــاء ال ــة أثن ــادة اخلارجي ــل يف العي ــة الطف ــة ملراقب ــوارد تكميلي ــد   م ــه، ولتزوي مــن حيات
احلوامــل بالفيتامينــات واألدويــة الــضرورية، وللعــالوات التــشجيعية املدفوعــة للعــاملني يف دور   

  .التوليد وعيادات األطفال الواقعة جبوار مكان إقامة الطفل
ــاملني يف           ــاء الع ــشجع األطب ــام ي ــامج شــهادات احلمــل نظ ــذ برن ــشئ يف إطــار تنفي وأن

 وأدى اقتنـاء معـدات       ابعة احلوامل بـصفة منتظمـة وعنايـة فائقـة         عيادات أمراض النساء على مت    
ــة الكــشف عــن مــضاعفات احلمــل والــوالدة      ــادة ملموســة يف إمكاني ــة إىل زي تشخيــصية حديث

ــيع نطــاق التحــري قبــل الــوالدة       وتقيــيم صــحة اجلــنني   بالوســائل البيولوجيــة  ( وجــرى توس
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 املقدمــة بطرائــق بديلــة لإلقامــة    ، شــأنه شــأن الرعايــة  )الكيميائيــة واملوجــات فــوق الــصوتية   
  .)الرعاية الداخلية أثناء النهار(باملستشفيات 

ــام           ــاب األخــذ بنظ ــد يف أعق ــدور التولي ــوارد اإلضــافية املخصــصة ل ووصــل حجــم امل
 بليـــون روبـــل يف عـــام ٥ ١٣ وإىل ٢٠٠٦ بليـــون روبـــل يف عـــام ١ ٩شـــهادات احلمـــل إىل 

ين لدور التوليد وزيادة املوارد املرصـودة للعـاملني         ، مما أتاح تدعيم األساس املادي والتق      ٢٠٠٧
  .يف املنشآت الصحية الوطنية والبلدية الذين يقدمون الرعاية أثناء احلمل والوالدة

ــادات         ــة املقدمــة يف العي ــة تكــاليف الرعاي ــامج شــهادات احلمــل تغطي ــذ برن ــاح تنفي وأت
املائـــة بالقيـــاس إىل عـــام يف  ٩,٨  امـــرأة حامـــل، بزيـــادة قـــدرها١ ٤٥٠ ٣٠٠اخلارجيـــة إىل 

 يف املائـة    ٦,١٢  امرأة أثناء الوضع، بزيادة قـدرها      ١ ٤٤٩ ٣٠٠؛ والرعاية املقدمة إىل     ٢٠٠٦
 طفـل أثنـاء الـسنة    ٥٠٤ ٢٠٠؛ واملراقبة يف العيادات اخلارجيـة لـصاحل      ٢٠٠٦بالقياس إىل عام    
  .األوىل من حياهتم

 ٢٠٠٨عاية وجودهتـا، افتـتح يف عـام        وعمالً على املضي يف حتسني فرص االنتفاع بالر         - ٩٧
 مراكــز إقليميــة خــالل عــام  ٨مركــزان للرعايــة أثنــاء الفتــرة احمليطــة بــالوالدة  ويعتــزم افتتــاح    

  ومت توسـيع نطـاق انتفـاع       ٢٠١٠ مراكز احتادية خالل عـام       ٣ مراكز إقليمية و   ١٠، و ٢٠٠٩
  .اليت توفر جماناً) لفةباهظة التك(النساء بالرعاية املعتمدة على التكنولوجيا املتقدمة 

وخالل السنوات املاضية، اُلتمس حل مشكلة اإلجهاض الطبيـة واالجتماعيـة يف إطـار             - ٩٨
الــسياسة العامــة املتعلقــة مبمارســة احلــق يف حريــة االختيــار يف جمــال اإلجنــاب، ومحايــة الــصحة    

  . املرأةاإلجنابية، وتنظيم األسرة  وُيعترف بأن اإلجهاض مشكلة خطرية بالنسبة لصحة
وتوجه جمموعة من الوثائق التنظيمية واملنهجية األنـشطة الراميـة إىل الوقايـة واحلـد مـن                  

ــة لإلجهــاض  ويرســي      حــاالت اإلجهــاض ومــضاعفاهتا وكــذلك مــن الوفيــات النفاســية التالي
 األســس الــيت ١٩٩٣القــانون األساســي لالحتــاد الروســي املتعلــق حبمايــة صــحة املــواطنني لعــام 

ا األنشطة الطبية لتنظـيم األسـرة وضـبط اإلجنـاب  ويـشكل اإلجهـاض والوقايـة منـه           تستند إليه 
ــأمني       ــامج األساســي للت ــسكان يف إطــار الربن ــة املقدمــة إىل ال جــزًءا مــن قائمــة خــدمات الرعاي

  .الصحي اإللزامي
ومبوجــب قــرار تنظيمــي إداري، أقــرت وزارة الــصحة والتنميــة االجتماعيــة يف االحتــاد   

 طرائق تقدمي الرعايـة الـصحية يف إطـار اإلجهـاض، وهـي طرائـق تتفـق            ٢٠٠٣م  الروسي يف عا  
مــع معــايري منظمــة الــصحة العامليــة، وتــشمل تــوفري استــشارات طبيــة فعالــة وتقــدمي املعلومــات   

إهناء احلمل يف املراحـل األويل، واسـتخدام أسـاليب          (والدعم النفسي واستخدام تقنيات حديثة      
، ومنـع احلمـل والتأهيـل بعـد اإلجهـاض ويتمثـل أحـد               )ر املناسـب  تعتمد على األدوية والتخـدي    
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املعايري األساسية جلودة أداء املنشآت الطبية مبختلف مستوياهتا يف كفالة احلصول علـى الرعايـة               
  .الطبية الكفؤة بغية الوقاية من اإلجهاض ومضاعفاته ومن الوفيات النفاسية التالية له

ــة    ــة الــصحة اإلجنابي ــوفَّر محاي ــة    وُت  للنــساء، والســيما الــشابات، مــن قبــل املراكــز الطبي
واملستوصفات، وكليات الطب، ومراكز محاية الصحة اإلجنابية واستردادها، وكذلك من قبـل            
دوائر االستشارات الطبية السرية الـىت تطـورت خـالل الفتـرة موضـع النظـر والـىت تقـدم معونـة               

ة اإلجنابية والوقاية من حـاالت احلمـل غـري    طبية ونفسية واجتماعية شاملة يف جمال محاية الصح 
 كمـا تقـدم مراكـز تنظـيم األسـرة            املرغوب فيه واألمراض املنقولـة جنـسياً، ومـن بينـها اإليـدز            

واإلجناب إسهاما مهماً يف محاية الصحة اإلجنابية، وتعزيز األمومة اخلالية مـن املخـاطر، واتبـاع                
  يـة والنفـسية واالجتماعيـة للنـساء واملراهقـات         موقف مسؤول إزاء الصحة، وتـوفري املعونـة الطب        

وأسفرت أنشطة هذه املراكز عـن اخنفـاض مطـرد يف عـدد حـاالت اإلجهـاض يف كـل الفئـات                 
  .العمرية

 ٤ ٥٥وقـد اخنفــض عــدد حــاالت اإلجهــاض لكـل ألــف امــرأة يف عمــر اإلجنــاب مــن     
  .٢٠٠٥ حالة يف عام ٣٩ إىل ١٩٩٩حالة يف 
ض يف خمتلـف الفئـات العمريـة أن حـاالت اإلجهـاض             وأوضح حتليل معـدالت اإلجهـا       

 عامـاً،   ٢٩ و ٢٠لدى النساء الاليت تتـراوح أعمـارهن بـني          )  يف املائة  ٧ ٥١(تكون أكثر عددا    
ووصـلت نـسبة حـاالت     ) يف املائة  ١,٢١( عاماً   ٣٤ و ٣٠والنساء الاليت تتراوح أعمارهن بني      

  وعلى الـرغم مـن       ٢٠٠٧ائة يف عام     يف امل  ٥,١٨ اإلجهاض يف صفوف النساء األكرب سناً إىل      
 عامـاً والـاليت   ١٤أن العدد املطلق حلاالت اإلجهاض لدى الفتيـات الـاليت تقـل أعمـارهن عـن        

 يف املائـة  ٥ ٢٧ يف املائة وبنـسبة  ٣,٣٤ عاماً قد اخنفض بنسبة ١٨ و١٥تتراوح أعمارهن بني    
 يف ٦,٩يف املائـة و  ٦,٠ميثـل    كان   ٢٠٠٧ففي عام   (على التوايل، فإنه يظل مرتفعاً إىل حد ما         

ومن مث، فإنه على الرغم من التطور اإلجيـايب،        ) املائة من جمموع حاالت اإلجهاض على التوايل      
فإن معدل اإلجهاض يف روسيا مازال أعلى من املعـدل املـسجل يف البلـدان املتقدمـة اقتـصادياً،                 

ن وسـائل منـع احلمـل    وهو أمـر يعـزى بدرجـة كـبرية إىل ضـعف نـسبة النـساء الـاليت يـستخدم               
 يف عمــر اإلجنــاب الــاليت ء، أن نــسبة النــسا٢٠٠٧الفعالــة  إذ تفيــد اإلحــصاءات اخلاصــة بعــام 

ــى       ــد عل ــة ال تزي ــع محــل حديث ــائل من ــهن  ٧ ٢٧اســتخدمن وس ــة، من ــة ٣,١٤ يف املائ  يف املائ
  يف املائـة وسـيلة هرمونيـة ملنـع احلمـل، وهـي نـسبة تقـل                 ٤,١٣استخدمن لولباً داخل الـرحم و     

ــيح املــضي يف خفــض عــدد        ــة وال تت ــدان األوروبي بدرجــة واضــحة عــن نظريهتــا يف معظــم البل
  .حاالت اإلجهاض
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املالحظــات والتوصــيات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــدهتا    
    من تقريرها٣٩٨ و٣٩٧ اللجنة يف الفقرتني

سيا إىل الوقاية من انتشار فـريوس نقـص          للجنة، سعت رو   ١٥وفقا للتوصية العامة رقم       - ٩٩
، وخاصـة عـن طريـق تطـوير أسـاليب           )اإليـدز (متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب        /املناعة البشرية 

  .للوقاية من انتقال هذا الفريوس من األم إىل الطفل
ومــع ذلــك تظــل املــشكلة حــادة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بانتقــال فــريوس نقــص املناعــة      

 ةالطفل، األمر الذي ما زال يـثري أشـد القلـق  وتفيـد بيانـات وزارة الـصح                  البشرية من األم إىل     
 حاالت إصـابة هبـذا الفـريوس، منـها          ٣٩٧ ٢٠٨والتنمية االجتماعية أن روسيا قد ُسجلت هبا        

 حالــة لــدى األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني ٢ ٨١٦ حالــة لــدى النــساء، و١٣٥ ٩٥٧
  . عاما١٧ً و١٥اهقني الذين تتراوح أعمارهم بني  حالة لدى املر١ ٢٥٣ عاماً، و١٤صفر و

 ٨,٤٥وتتزايد كل عام نسبة النـساء بـني املـصابني اجلـدد إذ ارتفعـت هـذه النـسبة إىل                
  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١,٤٣ يف مقابل ٢٠٠٧يف عام )  امرأة٢١ ٥٤٥(يف املائة 
 الـيت تالحـظ     – وأسفرت زيادة عدد النساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               

 عـن ارتفـاع مـستمر يف عـدد احلوامـل املـصابات             -بصفة خاصة لدى النساء يف عمر اإلجنـاب         
 ٧ ٨٨٠( يف املائـة     ١,٦٠ نساء، أجنبت منـهن      ١٣ ١١٠، وصل عددهن إىل     ٢٠٠٧ففي عام   

 ٣,٥٢.و، ٢٠٠٦يف عــام )  امــرأة١٣ ٠٤٩ مــن ٦ ٩٩٠( يف املائــة ٦ ٥٣، يف مقابــل )امــرأة
 ويعين هذا أن عدداً متزايداً من النـساء         ٢٠٠٥يف عام   )  امرأة ١٢ ٨٣٦ من   ٦ ٧١١(يف املائة   

املصابات هبذا الفريوس قد قررن، خالل السنوات الثالث املاضية، مواصلة احلمل حـىت النهايـة               
  .واإلجناب
ومتابعة املرأة احلامل املصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف العيـادة اخلارجيـة وتـوفري                 
ه املالئم هلا، اللذان ينفذان من قبل دائرة محاية األم والطفل ومراكز الوقاية مـن بفـريوس      التوجي

نقص املناعة البشرية واإليـدز وفقـاً لألحكـام التنظيميـة، يكفـالن بدرجـة كـبرية اتبـاع التـدابري                     
يت الوقائية الالزمة حلمايـة الطفـل املنتظـر مـن اإلصـابة هبـذا الفـريوس  ومـن جممـوع النـساء الـال            

، نـسبة احلوامـل     ٢٠٠٦ بالقيـاس إىل عـام       ٢٠٠٧احتفظن باحلمل حىت النهاية، زادت،يف عـام        
 ٣,١٨املصابات الاليت أجننب دون متابعة خارجية يف عيادات أمـراض النـساء، فأصـبحت متثـل                 

 مـن   ١ ١٥٧( يف املائـة     ٧,١٦ يف مقابل    ٢٠٠٧يف عام   )  امرأة ٨ ٠٨٩ من   ١ ٤٧٧(يف املائة   
  .٢٠٠٦ عام يف)  امرأة٦ ٩٤٣

ــد ٢٠٠٧ويف عــام    ــاء مــن أمهــات مــصابات بفــريوس نقــص    ٧ ٨٨٤، ول  طفــالً أحي
  ٢٠٠٥ طفـــالً يف عـــام ٦ ٧١١ و٢٠٠٦ طفـــالً يف عـــام ٧ ٠١٦املناعـــة البـــشرية يف مقابـــل 
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وخالل السنوات املاضية، لوحظ اخنفاض نـسبة األطفـال الـذين هجـرهتم األمهـات املـصابات،                 
  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٦,٣ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٤,١١إذ هبطت هذه النسبة من 

وتــشكل الوقايــة مــن انتقــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف الفتــرة احمليطــة بــالوالدة    - ١٠٠
إحـدى أولويـات سياســة الـصحة العامـة الروســية، وقـد حتقــق قـدر مـن التقــدم يف هـذا الــصدد         

 يف  ٤,١٧نتقال مبقـدار النـصف، فهـبط مـن          فخالل الفترة موضع النظر، اخنفض معدل هذا اال       
  .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٥ ٧ إىل ٢٠٠١املائة يف عام 

ويعزى هذا التطور إىل حتسن التعاون بني خمتلف الدوائر الطبية، مبا فيها دوائر التوليـد                 
وأمراض النساء واألطفال، ومراكز الوقاية من اإليدز ومؤسسات احلمايـة االجتماعيـة، هبـدف              

بفـريوس  اع هنج شامل إزاء املعونة الطبية واالجتماعيـة املقدمـة إىل النـساء احلامـل املـصابات                  اتب
 ومتــول أنــشطة  ، وإىل النــساء أثنــاء املخــاض، وإىل األمهــات واألطفــالنقــص املناعــة البــشرية 

 الوقاية من انتقال هذا الفريوس من األم إىل الطفل يف إطار الربنامج االحتـادي اخلـاص ملكافحـة                 
الـوطين  " الـصحة " يف إطار مشروع ٢٠٠٦اإليدز، ومتول منذ عام     /فريوس نقص املناعة البشرية   

  .ذي األولوية
، أدرجت يف اجلدول الزمين الوطين للتحصينات أنـشطة للوقايـة مـن             ٢٠٠٦ومنذ عام     

، ولتـوفري العالجـات ذات   C و Bاإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية وااللتـهاب الكبـدي              
لتحــصينات التكميليــة للــسكان  وأتــاح احتــرام القواعــد املوصــي هبــا يف جمــال الوقايــة  الــصلة وا

ــة، يف إطــار مــشروع     ــة املــضادة للفريوســات القهقري ــصحة"واســتخدام األدوي ــوطين ذي " ال ال
 يف اسـتخدام هـذه األدويـة يف      ٢٠٠٦ بالقيـاس إىل عـام       ٢٠٠٧األولوية ، التوسـع حـالل عـام         

، ٢٠٠٧قـص املناعـة البـشرية يف الفتـرة احمليطـة بـالوالدة  ويف عـام                  الوقاية من انتقـال فـريوس ن      
 يف املائة من النساء على عـالج وقـائي مـضاد للفريوسـات القهقريـة أثنـاء احلمـل                    ٤ ٨١حصل  

 يف ٨٩يف مقابـل    ( يف املائـة أثنـاء الـوالدة         ٣ ٩٢، و )٢٠٠٦ يف املائة يف عـام       ٥ ٧٣يف مقابل   (
 يف املائـة يف     ٢ ٩٥يف مقابـل    ( يف املائة مـن املواليـد        ٧ ٩٧إىل  ، باإلضافة   )٢٠٠٦املائة يف عام    

ــام  ئي املــضاد للفريوســات القهقريــة   وعلــى وجــه اإلمجــال، غطــى العــالج الوقــا     )  ٢٠٠٦ع
 يف املائـة مـن األزواج الـيت تتـألف مـن             ٩ ٧٩) احلمـل، والـوالدة، والوليـد     (املراحل الثالث    ذو

  .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٥٧ و٢٠٠٦عام  يف املائة يف ٦١األم والطفل، يف مقابل 
كمــا تــشارك دوائــر العمــل يف االحتــاد الروســي يف الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة      - ١٠١
 يقضي بتنفيذ اسـتراتيجية شـاملة   ةاإليدز  ففي إطار مشروع دويل ملنظمة العمل الدولي       /البشرية

ياً يف صـفوف شـباب االحتـاد        ملكافحة انتشار هذا الفـريوس والعـدوى بـاألمراض املنقولـة جنـس            
الروسي، اختربت دوائر العمل يف جمموعة من األقـاليم أشـكاالً خمتلفـة مـن التعـاون مـع مراكـز               
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الوقاية من اإليدز لتحسني مستوى وعي موظفي هذه الدوائر يف ذلك اجملال، والترويج ملوقـف             
 للوقايـة لـدى الـشباب       متسامح إزاء املصابني بالفريوس واملتعايشني مع اإليدز، ووضـع تقنيـات          

  .يف إطار نظام التدريب املهين األويل
، أصـبحت روسـيا متلـك جملـساً تنـسيقياً للوقايـة مـن انتقـال فـريوس              ٢٠٠٣ومنذ عـام      

  .نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل
  

  ١٣املادة   
لـق  حق املواطنني ذوي األطفال يف احلصول على إعانات حـق مكـرس يف القـانون املتع               - ١٠٢

 حتسني التشريع ذي الصلة عـن       ٢٠٠٦ وجرى يف عام     ١٩٩٥هبذه املسألة الذي صدر يف عام       
انظـر الفقـرة    (طريق زيـادة مقـادير اإلعانـات والتوسـع يف فئـات اإلعانـات املدفوعـة إىل األسـر                    

٨٣(.  
ويكفـــل التـــشريع الروســـي للمـــواطنني، دون تفرقـــة بـــسبب نـــوع اجلـــنس، احلـــق يف   - ١٠٣

وض واالئتمانـــات  وتوجـــد ضـــمانات ملموســـة تتعلـــق باحلـــصول علـــى احلـــصول علـــى القـــر
االئتمانــات لــشراء مــسكن، ومــا بــرح االئتمــان العقــاري يتطــور  وبوجــه خــاص، حيــدد قــرار   

أو ) أو األسـرة  (أصدرته احلكومية الروسية القواعد اليت تنظم استخدام رأس املال املدفوع لألم            
مـسكن يف إطـار    ) بنـاء (، مبـا يف ذلـك حيـازة         جزء من رأس املال هذا لتحسني ظروف الـسكن        

) أو األسـرة (تعاونية سكنية  وعالوة على ذلك، جيوز استخدام موارد رأس املال املدفوع لـألم      
يف ســداد املقــدم الــالزم للحــصول علــى قــرض أو ائتمــان، ويــشمل ذلــك االئتمــان العقــاري،    

 أو ائتمـان، ويـشمل ذلـك    وشراء أو بناء مسكن، وسداد رأس املال ودفـع الفوائـد علـى قـرض           
االئتمــان العقــاري  ومــن املهــم مالحظــة أن هــذه الفــرص تتــاح حــىت عنــد فــتح االئتمــان قبــل    

  .احلصول على رأس املال الذي يدفع لألم
الربنـامج   (٢٠١٠-٢٠٠٢ويقضي الربنامج االحتادي اخلـاص املتعلـق بالـسكن للفتـرة             - ١٠٤

، ٢٠٠١افقـت عليـه احلكومـة الروسـية يف عـام            ، الـذي و   )الفرعي لتوفري السكن لألسر الـشابة     
 عاماً إعانات للحصول علـى مـسكن،       ٣٥مبنح األسر الشابة اليت تقل أعمار الزوجني فيها عن          

وذلك جبملـة وسـائل منـها سـداد املقـدم لـدى احلـصول علـى ائتمـان عقـاري أو قـرض حليـازة                         
سـتخدام مواردهـا اخلاصـة      مسكن فردي أو بنائه؛ وإجياد الظروف اليت تسمح لألسـر الـشابة با            

واملــوارد اإلضــافية الــيت حــصلت عليهــا مــن البنــوك أو املنظمــات األخــرى الــيت متــنح ائتمانــات  
وقروضاً عقارية حليازة مسكن أو لبناء مسكن فردي  كما حيق احلصول علـى ائتمـان عقـاري                  

لـيت أثبتـت أهنـا      لألسر الوحيدة الوالد املؤلفة من والد واحد وطفل أو أكثـر، أو األسـر الـشابة ا                
حتتاج إىل حتسني ظروف سكنها وأهنا متلك الدخول أو املوارد املالية الالزمة لدفع ذلـك اجلـزء                 
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من مثن املسكن الذي يزيد على مقـدار اإلعانـة  وحيـق لألسـر الـشابة واملهنـيني الـشباب الـذين                       
ــاح مــرة واحــدة لتحــسني      ــام هــذه الفرصــة الــيت تت ــاطق احلــضرية اغتن  ظــروف يعيــشون يف املن

املــسكن مــن خــالل االنتفــاع باألشــكال املختلفــة مــن الــدعم العــام املمولــة عــن طريــق امليزانيــة  
  .االحتادية، مبا فيها اإلعانات

ــة أو       - ١٠٥ ــة البدني ــرأة ومــشاركتها بــصفة منتظمــة يف ممارســة التربي وميثــل حتــسني صــحة امل
  .الرياضة أحد شروط إعمال حقوق املرأة

ر توســيع نطــاق شــبكة نــوادي التربيــة البدنيــة والرياضــة الــيت وجيــري يف الوقــت احلاضــ  
 مليـون نـسمة ميارسـون الرياضـة أو التربيـة البدنيـة بـصفة                ٦ ١٦تشترك فيهـا املـرأة  ومـن بـني           

ــساء إىل      ــصل عــدد الن ــسمة أو إىل  ٥ ٥منتظمــة يف الوقــت احلاضــر، ي ــني ن ــة ٣٣ مالي  يف املائ
يف ( والكيانـات اإلقليميـة مـسابقات وأحـداث          وتنظم كل عام علـى مـستوى االحتـاد واألقـاليم          

تــشارك فيهــا الفتيــات والنــساء علــى اخــتالف أعمــارهن       )  فــروع رياضــية ١١٠أكثــر مــن  
  .ومستوى لياقتهن البدنية

  .ويتزايد عدد الرياضات اليت متارسها املرأة إىل جانب الرجل  
ــة والرياضــة         ــة البدني ــاً للتربي ــنظم االحتــاد الروســي كــل عــام مهرجان ــدعى وي ــرأة "ُي امل
وتـوىل عنايـة كـبرية       "اجلمـال والرشـاقة والكمـال     "ومهرجانـاً للرياضـة النـسائية ُيـدعى         " العاملة

لتنمية النشاط الرياضي اهلوائي الصحي الذي تعد ممارسته الشكل األكثر فعالية وتيسراً للنـساء              
الرياضـة الـصحية    وقد أعطت تنمية شبكة منشآت للتربيـة البدنيـة و    من خمتلف الفئات العمرية   

  .للنساء واألسر دفعة جديدة لتَضاُعف أنشطة الرياضة اهلوائية الصحية
وتشارك فرق أسـرية، مـن الناحيـة التقليديـة، يف برنـامج كـثري مـن املـسابقات املنظمـة                       

  .على مستوى االحتاد
ــي            ــل أو اجلزئ ــدماج الكام ــضمان االن ــة ل ــيلة فعال ــة والرياضــة وس ــة البدني ــد التربي وتع
 وتـــؤد املـــسابقات   معتـــادياص ذوي اإلعاقـــات املتفاوتـــة الـــشدة يف نـــشاط اجتمـــاعلألشـــخ

واملهرجانات االحتادية لألشخاص ذوي اإلعاقة، اليت تـنظم مبـشاركة منظمـات اجملتمـع املـدين،                
  .واليت تشارك فيها النساء ذوت اإلعاقة مشاركة نشطة، دوراً هاماً يف هذا الصدد

 بنجاح يف األلعاب األوليمبية وخمتلف املسابقات الدوليـة         وتشارك رياضيات روسيات   - ١٠٦
  .واألوروبية
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 فللمـرة األوىل     وما برح يتزايد عدد النساء الاليت يشغلن مواقع قيادة يف جمال الرياضة             
 وتـشغل     عامـاً، ُعينـت امـرأة نائبـة لـرئيس الوكالـة االحتاديـة للتربيـة البدنيـة والرياضـة                    ٢٠منذ  

  .يس ونائب رئيس إدارة وقسم يف إطار هذه الوكالةنساء أيضاً مناصب رئ
ــرأة         - ١٠٧ ــشاط امل ــة ن ــشجيع وتنمي ــاً يف ت ــة دوراً هام ــة والترفيهي ــؤدي املؤســسات الثقافي وت

ــا الروحـــي، ونـــشاطها اإلبـــداعي  وتـــض   ــا، وازدهارهـ ــيا يف الوقـــت احلاضـــر  ومبادرهتـ م روسـ
 جمموعـة هـواة تـضم       ٢٨٣ ٧٠٠ مؤسسة من هـذا النـوع  ويف هـذه األنديـة توجـد                ٤٩ ٥٠٠
  . نسمة٣ ٦٢٣ ٣٠٠

ــوع         ــسن أو األصــل االجتمــاعي أو ن ــسبب ال ــة ب ــع األشــخاص دون تفرق ــاح جلمي ويت
اجلــنس املــشاركة يف أنــشطة هــذه اجملموعــات ويف األحــداث اجلماهرييــة  ومتثــل النــساء الــاليت  

  . يف املائة من اجملموع٧٠يشاركن يف اجملموعات اإلبداعية وجمموعات اهلواة 
 وتـشارك املـرأة       األقاليم، أنـشئت مراكـز أو دور للـصناعات احلرفيـة والفولكلـور             ويف  

بصورة نشيطة يف أنشطة جمموعات وحلقات عمل الصناعات احلرفية الفنية والفنـون الزخرفيـة              
  .التطبيقية

  
  ١٤املادة   

 املالحظــات والتوصــيات املتعلقــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس لالحتــاد الروســي الــيت أبــدهتا   
   من تقريرها٤٠٢ و٤٠١اللجنة يف الفقرتني 

 فهــي تتحمــل وقــع الــتغريات اهليكليــة املرتبطــة   تظــل حالــة املــرأة الريفيــة حالــة صــعبة  - ١٠٨
ــاع اخلــاص، وتفكــك          ــة القط ــي، وتنمي ــاع الزراع ــع القط ــة، وتنوي ــات العقاري بإصــالح العالق

  .الكيانات الزراعية الكربى
ما يتعلق باالنتفاع بفرص التنمية، ويـرتبط ذلـك بـنقص           وتعد املرأة الريفية أقل حظاً في       

وخاصـة دور   (فرص العمل اليت توفر أجراً كرمياً، واالفتقار إىل عدد كاٍف من املنشآت الطبيـة               
 ودور احلـضانة واملـدارس واملؤسـسات الثقافيـة والترفيهيـة، وعـدم كفايـة شـبكة النقـل                  ) التوليد

  . الريفيةويعترب الفقر أكثر انتشاراً يف املناطق
 ويالحـظ منـذ    ويعد العمر املتوقع للمرأة الريفيـة أقـل مـن نظـريه لـدى املـرأة احلـضرية                  

  .سنوات عديدة هجرة للشباب والعاملني املؤهلني
وعمالً على حل املشاكل اليت تراكمـت منـذ سـنوات، اُعتمـد برنـامج احتـادي للتنميـة               - ١٠٩

، واسـتراتيجية للتنميـة املـستدامة       ٢٠١٠حىت عام   االجتماعية للمناطق الريفية للسنوات املمتدة      
، يتــضمنان تــدابري ترمــي إىل احلــد مــن  ٢٠٠٦للمنــاطق الريفيــة جــرت املوافقــة عليهــا يف عــام  
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الفقر، وزيادة الدخول الزراعية، وسد الفجـوة بـني مـستويات معيـشة سـكان الريـف وسـكان                   
قدمه الدولة إىل القطاع االجتمـاعي      احلضر  وتتمثل هذه التدابري أساساً يف زيادة الدعم الذي ت          

، وتـدعيم  )إنشاء منشآت قبل مدرسية، ومدارس، ومـستوصفات، ومنـشآت رياضـية وثقافيـة            (
ــة يف الريــف    ــة األساســية التقني ــوفري الطــرق    (البني ــاه الــشرب وت ــاء ومي اإلمــداد بالغــاز والكهرب

ل، وتــشجيع تنميــة ، ومــساندة األنــشطة غــري الزراعيــة، وتنميــة ســوق العمــ)واخلطــوط اهلاتفيــة
  .اإلدارات احمللية املستقلة

 فرصـة   ١٣٠ ٦٠٠وبغية حتـسني مـستوى عمالـة سـكان الريـف، يعتـزم احلفـاظ علـى                   - ١١٠
ــة األساســية التقنيــة، وإجيــاد      فرصــة عمــل ٢٣٤ ٧٠٠عمــل يف اجملــال االجتمــاعي وجمــال البني

ففــي شــبكة منــشآت : إضــافية، وخاصــة يف القطاعــات الــيت تــشغل فيهــا النــساء مكانــة مهيمنــة
 فرصة عمل إضـافية؛     ١٨ ٣٠٠ فرصة عمل وإجياد     ٢٢ ٦٠٠التعليم العام، يعتزم احلفاظ على      

 فرصـــة عمـــل علـــى التـــوايل؛ ويف ميـــدان ٣ ٨٠٠ و٨ ٥٠٠ويف املؤســـسات الثقافيـــة الريفيـــة 
 فرصة عمل على التوايل؛ ويف ميـدان        ١٣ ٣٠٠ و ٢٦ ٩٠٠الصحة والرياضة البدنية والرياضة     

  . فرصة عمل على التوايل٢٢ ٨٠٠ و٣١ ٢٠٠بالغاز اإلمداد 
ويف الوقت نفسه، فإن األخذ بأشكال جديدة للنشاط االقتصادي قد أتاح لقـسم مـن                - ١١١

  .سكان الريف إنشاء وتنمية مزارع وورش ريفية توظف عدداً كبرياً من النساء
ــصن       ــة ال ــة اجملمعــات الزراعي ــة لتنمي ــوطين ذو األولوي ــضمن املــشروع ال ــذي ويت اعية، ال

ــام  ــتهل يف عـ ــثمن    ٢٠٠٦اسـ ــوفري مـــسكن متيـــسر الـ ــة، وتـ ــزارع الفرديـ ــساندة املـ ــدابري ملـ ، تـ
ــات       ــشجيع التعاوني ــشباب  وينفــذ هــذا املــشروع يف املقــام األول عــن طريــق ت لألخــصائيني ال
االســتهالكية الزراعيــة ونظــم االئتمــان املــوفرة بــشروط تفــضيلية ومــن مث، أنــشأ البلــد يف عــام    

 تعاونيــة زراعيــة وانتفعــت الكيانــات االقتــصادية الــصغرية مــن   ٣ ٨٠٠زيــد علــى  مــا ي٢٠٠٧
ــي     ــغ مقــدارها الكل ــون ائتمــان يبل ــة   ٩٠نــصف ملي ــاطق الزراعي ــشئت يف املن ــل وأن ــون روب  بلي

 أخـصائي شـاب     ٣٢ ٥٠٠ مليـون متـر مربـع لـصاحل          ٦,١مساكن تـصل مـساحتها الكليـة إىل         
  .ئتمانات قد مولت بالكامل من امليزانية االحتاديةوأسرهم واإلعانات املقدمة يف إطار هذه اال

وعمــالً علــى اســتبقاء العــاملني املــؤهلني يف املنــاطق الريفيــة واجتــذاب عــاملني شــباب    - ١١٢
يف ) وأسـرهم (مؤهلني وأسر شـابة، يقـضي برنـامج تـوفري املـساكن للعـاملني الـشباب املـؤهلني                  

لـوطين ذي األولويـة لتنميـة اجملمعـات الزراعيـة           املناطق الريفيـة، الـذي ينفـذ يف إطـار املـشروع ا            
، أنـشئت واسـتغلت   ٢٠٠٧-٢٠٠٦الصناعية، بإنشاء مساكن متيسرة الثمن  وخالل السنتني         

 متر مربع، وحسنت ظروف الـسكن لـصاحل         ١ ٣٩٢ ٩٠٠مساكن تصل مساحتها الكلية إىل      
يح هـذه الـسياسة     وسـتت )  وأسـرهم ( مليون من العـاملني الـشباب املـؤهلني          ٦,٣١ما يزيد على    



CEDAW/C/USR/7  
 

09-25858 55 
 

ــة الــصناعية مبــوظفني مــؤهلني، وســتعطي دفعــة      الــسكنية الــشروع يف تزويــد اجملمعــات الزراعي
لتنمية سوق العمل وحتسني مستوى معيشة سكان الريف، وتيـسر حتـسني حالـة املـرأة الريفيـة،           

  .وتوسع نطاق حصوهلا على اخلدمات التعليمية والصحية ووصوهلا إىل سوق العمل
  

  ١٥املادة   
يكفــل الدســتور مــساواة املــواطنني أمــام القــانون دون تفرقــة بــسبب نــوع اجلــنس، أو    - ١١٣

العرق، أو اجلنسية، أو اللغة، أو األصل، أو احلالة املالية واملهنية، أو مكـان اإلقامـة، أو املوقـف      
ة  وتبـدأ األهليــ  إزاء الـدين، أو الـرأي، أو االنتمـاء إىل رابطــة عامـة، أو بـسبب أي وضــع آخـر      

ــيالد وتنتــهي مــع املــوت       وتتمتــع املــرأة بكامــل حقوقهــا املدنيــة وتتحمــل       القانونيــة عنــد امل
ــة   االلتزامــات بالــشروط نفــسها كالرجــل  ــة القانوني ــة للمــواطنني ممارســة األهلي   وتكفــل الدول

وُيحظــر تقييــد األهليــة القانونيــة لألشــخاص إال يف احلــاالت ووفقــاً للطرائــق الــيت يــنص عليهــا   
  .القانون

واملواطنون متساوون أمام العدالة  ونظام إقامة العدل الذي ينظمه الدسـتور والتـشريع                
انظـر الفقـرتني   ( مـن رجـال ونـساء    نظام واحـد يـستهدف الـدفاع عـن حقـوق مجيـع املـواطنني            

  .)٧و ٦
وحيق جلميع املواطنني، نساًء كانوا أو رجاالً، حيـازة املمتلكـات وتوريثهـا؛ ويتمتعـون       - ١١٤
 مزاولــة العمـل احلــر وأي نـشاط آخــر ال حيظـره القــانون، وإنـشاء شخــصيات اعتباريــة؛     بأهليـة 

وعقد أي معامالت ال حيظرها القانون، وحتمل االلتزامـات؛ واختيـار مكـان اإلقامـة؛ وامـتالك                 
حقوق املؤلف عن املصنفات واالبتكارات العلمية واألدبية والفنية وغريها اليت حيميهـا القـانون              

ة فكرية؛ ويتمتعون بسائر احلقوق املتعلقة بالذمة املاليـة واحلقـوق الشخـصية غـري               بوصفها ملكي 
  .املتعلقة بالذمة املالية

، حيــق ملـالكي قطعـة أرض بيعهــا والتنـازل عنــها    ٢٠٠١ووفقـاً للقـانون العقــاري لعـام      
وتقدميها كـضمان وتأجريهـا والتـصرف فيهـا علـى أي وجـه آخـر؛ وهلـم احلـق يف اسـتخدامها                       

 ملشيئتهم هي وكل ما عليها وما حتت سطحها، ويف تشييد مباٍن ومنشآت فيهـا أو إعـادة                  وفقاً
تشييدها أو إزالتها  وجيوز ملالكي القطع العقارية والعقارات املوجودة فيها نقلها إىل أشـخاص                

  .آخرين بغرض استغالهلا بصورة مؤقتة أو دائمة، مبا يف ذلك عن طريق التأجري
مـالكي  ) نساًء ورجاالً (، حيق للمواطنني    ٢٠٠٤ان اجلديد لعام    ومبوجب قانون اإلسك    

ــة، فيــستخدموهنا ويتــصرفون فيهــا وفقــاً لطبيعتــها، الــيت      املــساكن أن ميارســوا حقهــم يف امللكي
تتمثل يف توفري مسكن شخصي ملالكه وأفراد أسرته  وجيوز أيضاً تأجري املساكن بواسطة عقـد                
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لــذين يعيــشون يف مــسكنه بــاحلق يف اســتخدامه بالــشروط  إجيــار  ويتمتــع أفــراد أســرة املالــك ا 
  .املنصوص عليها يف التشريع ذي الصلة

  .وُتسوَّى الرتاعات املتعلقة باملمتلكات من قبل العدالة وفقاً لإلجراءات املعمول هبا  
وللنساء احلق، بالـشروط كالرجـال نفـسها ، يف مزاولـة العمـل احلـر؛ واحلـصول علـى                     - ١١٥

 من البنوك إلنشاء شـركاهتن اخلاصـة وتنميتـها؛ وإنـشاء شخـصيات اعتباريـة        القروض والسلف 
تباريــة أخــرى؛ وعقــد أي معــامالت بــصورة مــستقلة أو بالتعــاون مــع شخــصيات طبيعيــة أو اع

 وتنتفـع النـساء بـصورة فعالـة مـن الفـرص املتاحـة هلـن                  حيظرها القانون، وحتمـل االلتزامـات      ال
 ٢٥ وتفيد تقديرات األخصائيني أن النساء متثلن مـا بـني             وينشطن يف جمال الشركات الصغرية    

 وتتــسم التــدابري الراميــة إىل تــشجيع   املائــة مــن أصــحاب املــشروعات احلــرة الــصغرية  يف٣٠و
 وتركز اجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة          الشركات الصغرية واملتوسطة باألمهية لعدد كبري من النساء       

نميـة كيانـات تيـسر أداء الـشركات الـصغرية يف املـدن              لصاحل الشركات الصغرية على إنشاء وت     
سـواء بـسواء؛ وتنميـة نظـام ائتمـاين خيـدم الـشركات              ) الشركات احلاضـنة  (ويف املناطق الريفية    

الــصغرية، ويــشمل ذلــك االئتمــان املتنــاهي الــصغر؛ واخلفــض التــدرجيي ملــصروفات أصــحاب    
  .رار هذه الشركاتالشركات املتعلقة باإلدارة والتنظيم، وتعزيز فرص استم

ويؤذن بأن ُتقيَّد، كعقوبة توقـع يف حالـة اإلدانـة اجلنائيـة، بعـض احلقـوق الـيت تنطـوي                      - ١١٦
عليها األهلية القانونية، وتقـرر ذلـك حمكمـة جنائيـة؛ ويتمثـل هـذا التقييـد يف املنـع مـن ممارسـة                        

ألراضــي الوطنيــة وظــائف معينــة أو أداء أنــشطة معينــة، أو تقييــد احلــق يف حريــة احلركــة علــى ا
ــرة معلومــة ووفقــاً للطرائــق الــيت يــنص عليهــا      )الطــرد والنفــي ( ، ولكــن ذلــك ال يطبــق إال لفت

  .القانون
وطبقـاً للدسـتور والــصكوك الدوليـة املتعلقــة حبقـوق اإلنـسان، يتمتــع مجيـع املــواطنني،        - ١١٧

    األراضي الوطنيةنساًء ورجاالً، باحلق يف حرية احلركة ويف اختيار مكان إقامتهم حبرية فوق
وطنيـة  وال جيوز تقييد احلق يف حريـة احلركـة واختيـار مكـان اإلقامـة علـى األراضـي ال                     

وعمــالً علــى إجيــاد الظــروف الالزمــة ملمارســة املــواطنني حلقــوقهم         عــن طريــق القــانون   إال
مـاكن  وحرياهتم، وضمان أدائهم اللتزاماهتم إزاء املواطنني اآلخرين، يتم تسجيل املـواطنني يف أ            

كمــا جيــوز للعــامالت   إقامتــهم املعتــادة ويف أمــاكن إقامتــهم األخــرى داخــل االحتــاد الروســي   
املهاجرات املأذون هلن بالعمل يف األراضي الروسية وللمهاجرات والنازحات املتمتعات مبركـز            

علقـة  مناظر التنقل واختيار مكان إقامتهن حبرية، إال يف احلاالت املنصوص عليها يف القوانني املت             
  .باألجانب واألشخاص العدميي اجلنسية
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  ١٦املادة   
  .درست اجلوانب الرئيسية هلذه املادة بالتفصيل يف التقرير الدوري السابق - ١١٨
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  ١املرفق 
  ٢٠٠٧ وعام ١٩٩٩قائمة األحكام التشريعية اليت صدرت بني عام 

 أكتـوبر / تـشرين األول   ٩ املـؤرخ    ١٣٥١ مرسوم رئـيس االحتـاد الروسـي رقـم           -   ١
ــسكانية لالحتــاد الروســي      ٢٠٠٧ ــسياسة ال ــة لل ــى اخلطــة العام ــة عل ــق باملوافق  املتعل

  .٢٠٢٥للفترة املمتدة حىت عام 
 املتعلق بتقييم فعاليـة أجهـزة الـسلطة         ٨٢٥مرسوم رئيس االحتاد الروسي رقم         -   ٢

  .التنفيذية للكيانات األعضاء يف االحتاد
، بصيغته املعدلـة    F3-197 القانون االحتادي رقم  (قانون عمل االحتاد الروسي        -   ٣

  .)٢٠٠٦يوليه / متوز١١يف 
 F3-174القـانون االحتـادي رقـم    (قانون اإلجراءات اجلنائيـة لالحتـاد الروسـي          -   ٤

  .)٢٠٠١ديسمرب /  كانون األول٣٠املؤرخ 
 F3-195القـانون االحتـادي رقـم     (قانون املخالفات اإلداريـة لالحتـاد الروسـي            -   ٥

  .)٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣٠املؤرخ 
ــانون ضــرائب االحتــاد الروســي     -   ٦ ـــاجل(ق ـــزء الثـ ـــالق) (اينـ ادي رقــم ـانون االحتـــ

117-F3  ٢٠٠٠أغسطس /  آب٥املؤرخ(.  
 ١٤املـؤرخ    F3-138القـانون االحتـادي رقـم       (القانون املدين لالحتاد الروسـي         -   ٧

  .)٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين
 املــؤرخ F3-136رقــم القــانون االحتــادي (القــانون العقــاري لالحتــاد الروســي    -   ٨

  .)٢٠٠١أكتوبر /ألول تشرين ا٢٥
املــؤرخ  F3-188القــانون االحتــادي رقــم  (قــانون اإلســكان لالحتــاد الروســي     -   ٩

  .)٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ٢٩
 الـذي يعــدل  ١٩٩٩فربايـر  / شـباط ٩املــؤرخ  F3-24القـانون االحتـادي رقـم       -   ١٠

  .من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي ١٢٦ة ويستكمل املاد
 الــذي يعــدل ٢٠٠١مــارس / آذار٩ املــؤرخ F3-25قــانون االحتــادي رقــم  ال   -   ١١

ويــستكمل القــانون اجلنــائي، وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، وقــوانني أخــرى لالحتــاد 
  .الروسي
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 بشأن األحـزاب    ٢٠٠١يوليه  /متوز ١١املؤرخ   F3-95االحتادي رقم   القانون     -   ١٢
  .السياسية

 ٢٠٠١ديــسمرب / األولنون كــا١٥املــؤرخ  F3-166قــم القــانون االحتــادي ر   -   ١٣
  .بشأن النظام الوطين للمعاشات التقاعدية يف االحتاد الروسي

 ٢٠٠١ديــسمرب /ن األول كــانو١٥ املـؤرخ  F3-167 القـانون االحتــادي رقــم    -   ١٤
  .بشأن نظام تأمني الشيخوخة اإللزامي لالحتاد الروسي

 ٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول١٧ املــؤرخ F3-173 القــانون االحتــادي رقــم   -   ١٥
  .ن معاشات اخلدمة لالحتاد الروسيبشأ

 ٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول٢٨املــؤرخ  3-181القــانون االحتــادي رقــم      -   ١٦
  .الذي يعدل القانون االحتادي املتعلق باإلعانات املدفوعة إىل األسر ذات األطفال

 بشأن ميزانيـة    ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١١املؤرخ   F3-17القانون االحتادي رقم       -   ١٧
  .٢٠٠٢اعي لالحتاد الروسي لعام صندوق الضمان االجتم

 بـشأن جنـسية     ٢٠٠٢ مـايو / أيـار  ٣١ املـؤرخ    F3-62م  القانون االحتـادي رقـ       -   ١٨
  .االحتاد الروسي

يوليـه بـشأن الوضـع القـانوين لألجانـب يف           / متـوز  ٢٥القانون االحتـادي املـؤرخ         -   ١٩
  .االحتاد الروسي

نيـة   بـشأن ميزا   ٢٠٠٣شـباط   /فربايـر  ٨ؤرخ   املـ  F3-25 القانون االحتادي رقم     -   ٢٠
  .٢٠٠٣صندوق الضمان االجتماعي لالحتاد الروسي لعام 

ــم     -   ٢١ ــانون االحتــادي رق ــؤرخF3-161 الق ــانون األول٨  امل ــسمرب / ك  ٢٠٠٣دي
الذي يوائم القانون اجلنائي وأحكاماً تشريعية أخـرى لالحتـاد الروسـي مـع القـانون                

  .االحتادي الذي يعدل ويستكمل القانون اجلنائي لالحتاد الروسي
ــانون    -   ٢٢ ــؤرخ  F3-162م االحتــادي رقــ الق ــانون٨امل ــسمرب/ األول ك  ٢٠٠٣ دي

  .الذي يعدل ويستكمل القانون اجلنائي لالحتاد الروسي
  املتعلـــق٢٠٠٤أبريـــل / نيـــسان٢٦رخ  املـــؤF3-26 القـــانون االحتـــادي رقـــم   -   ٢٣

بالتـــصديق علـــى اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة،  
لــني هلــا املــتعلقني مبكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب   والربوتوكــولني املكم

  .والبحر واجلو، ومبنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال
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ــانون االحتــادي رقــ     -   ٢٤ ــؤرخ F3-52م الق ــران١٩ امل ــه/ حزي ــق ٢٠٠٤ يوني  املتعل
ل التمييـز  بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكا       

  .ضد املرأة
 بـــشأن ٢٠٠٤يونيـــه / حزيـــران٢٧ املــؤرخ  F3-79 رقـــمالقــانون االحتـــادي     -   ٢٥

  .الوظائف العامة
ــانون االحتــادي     -   ٢٦ ــم الق ــؤرخ F3-119رق ــشأن ٢٠٠٤أغــسطس / آب٢٢ امل  ب

  .اف األخرى يف اإلجراءات اجلنائيةمحاية الضحايا والشهود واألطر
 ٢٠٠٤ديــسمرب /ون األول كــان٢٩ املــؤرخ F3-206رقــم القــانون االحتــادي    -   ٢٧

ن االحتـادي املتعلـق باإلعانـات املدفوعـة للمـواطنني       من القانو١٢الذي يعدل املادة    
  .ذوي األطفال

ــانون االحتــادي     -   ٢٨ ــم الق ــؤرخ F3-122رق ــذي ٢٠٠٤أغــسطس / آب٢٢ امل  ال
 ويبطـل أحكامـاً أخـرى لالحتـاد الروسـي يف سـياق              يعدل بعض األحكام التـشريعية    

ية تعدل وتـستكمل القـانون االحتـادي املتـضمن للمبـادئ العامـة              اعتماد قوانني احتاد  
للـسلطة يف الكيانـات األعـضاء يف        ) التمثيليـة (اليت حتكم تنظـيم األجهـزة التـشريعية         

االحتاد الروسي واملبادئ العامة اليت حتكم تنظيم اإلدارات احمللية املستقلة يف االحتـاد             
  .الروسي

 الـذي يعـدل     ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ١خ   املـؤر  F3-28االحتـادي رقـم     القانون     -   ٢٩
  .نفيذ العقوباتقانون االحتاد الروسي لت

 بـشأن جملـس     ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٤ املـؤرخ    F3-32رقـم   القانون االحتادي      -   ٣٠
  .اد الروسي املدين التابع لالحتعاجملتم

 بـشأن انتخـاب     ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١٨ املـؤرخ    F3-51رقم  القانون االحتادي      -   ٣١
 . الروسينواب الدوما يف االحتاد

 الــذي يعــدل ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٢١ املــؤرخ F3-93رقــم القــانون االحتــادي    -   ٣٢
نظم االنتخابـات واالسـتفتاءات وأحكامـاً تـشريعية أخـرى           األحكام التشريعية اليت ت   

  .لالحتاد الروسي
 ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ F3-180رقــم القــانون االحتــادي    -   ٣٣

 اإلعانــات لفقــدان القــدرة علــى العمــل  ساب ودفــعالــذي يــنظم جوانــب معينــة حلــ 
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بصورة مؤقتـة، وإعانـات احلمـل والوضـع، وبـدالت الـضمان االجتمـاعي اإللزامـي           
  .٢٠٠٦حوادث العمل واألمراض املهنية يف عام املدفوعة لضحايا 

 ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ F3-181االحتــادي رقــم القــانون    -   ٣٤
حتـادي املتعلـق باإلعانـات املدفوعـة للمـواطنني      ن القانون اال م١٥الذي يعدل املادة    

  .ذوى األطفال
 ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ F3-178االحتــادي رقــم القــانون    -   ٣٥

 القانون االحتـادي املتعلـق باإلعانـات املدفوعـة للمـواطنني       من١٢الذي يعدل املادة    
  .ذوي األطفال

 ٢٠٠٥ديــسمرب /ل كــانون األو٢٢ املــؤرخ F3-173 االحتــادي رقــمالقــانون    -   ٣٦
  .٢٠٠٦بشأن ميزانية صندوق الضمان االجتماعي لعام 

 ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ F3-180االحتــادي رقــم القــانون    -   ٣٧
الــذي يــنظم جوانــب معينــة حلــساب ودفــع اإلعانــات لفقــدان القــدرة علــى العمــل   
 بصورة مؤقتـة، وإعانـات احلمـل والوضـع، وبـدالت الـضمان االجتمـاعي املدفوعـة           

  .٢٠٠٦لضحايا حوادث العمل واألمراض املهنية يف عـام 
 الــذي ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين٩ املــؤرخ F3-12االحتــادي رقــم القــانون    -   ٣٨

  .يعدل قانون االحتاد الروسي لتنفيذ العقوبات
 الذي يعـدل    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   F3-80رقم  القانون االحتادي      -   ٣٩

نونيــة معينــة الحتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية يــق قواعــد قاقــانون العمــل وينــهي تطب
السوفيتية يف أراضي االحتـاد الروسـي وبعـض األحكـام التـشريعية الـيت تقـادم عليهـا             

  .الزمن يف تشريع االحتاد الروسي
ــانون    -   ٤٠ ــم  الق ــؤرخ F3-208االحتــادي رق ــسمرب / كــانون األول٥ امل  ٢٠٠٦دي

  . االحتاد الروسياب الثاين من قانون ضرائب من الب٢٣الذي يعدل الفصل 
ــانون االحتــادي     -   ٤١ ــم الق ــؤرخ F3-207رق ــسمرب / كــانون األول٥ امل  ٢٠٠٦دي

شريعية لالحتاد الروسي املتعلقـة بالـدعم الـذي تقدمـه           الذي يعدل بعض األحكام الت    
  .الدولة إىل املواطنني ذوي األطفال

 بــشأن ميزانيــة ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرخ القــانون االحتــادي    -   ٤٢
    ٢٠٠٧املعاشات التقاعدية لالحتاد الروسي لعام صندوق 
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 ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ F3-255االحتــادي رقــم القــانون    -   ٤٣
ــدان القــ    ــات لفق ــق باإلعان ــل     املتعل ــات احلم ــة وإعان ــصورة مؤقت ــى العمــل ب درة عل

  .والوضع املمولة من الضمان االجتماعي اإللزامي
 ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٩ املــؤرخ F3-256االحتــادي رقــم القــانون    -   ٤٤

  . األسر ذات األطفالاملتعلق بالتدابري التكميلية لدعم
ــانون االحتــادي     -   ٤٥ ــم الق ــؤرخ F3-194رق ــران٢١ امل ــه / حزي ــذي ٢٠٠٧يوني  ال

ــيم العــام   يعــدل بعــض األحكــام التــشريعية لالحتــاد    الروســي يف ســياق تطبيــق التعل
  .اإللزامي

 ٢٠٠٠فربايــر / شــباط٢٧ؤرخ  املــ١٦٢الروســي رقــم قــرار حكومــة االحتــاد    -   ٤٦
 واألعمال الـيت تـؤدى يف ظـروف ضـارة أو خطـرة              الذي يقر قائمة األعمال الشاقة    

  .اليت حيظر فيها استخدام عمل النساء
 ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١٧ املـؤرخ    ٦٧٥االحتـاد الروسـي رقـم       قرار حكومة      -   ٤٧

ــرة       ــامج االحتــادي اخلــاص لإلســكان للفت ــى الربن ــق عل ــذي يواف  ٢٠١٠-٢٠٠٢ال
  .) الشابةالربنامج الفرعي املتعلق مبساكن األسر(
أكتــوبر / تــشرين األول١١ املــؤرخ ٧١٩الروســي رقــم قــرار حكومــة االحتــاد    -   ٤٨

 .الذين يتبنون طفالً) نساًء ورجاالً(ة للعاملني  بشأن اإلجازات املمنوح٢٠٠١

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ املــؤرخ ٧٩٠الروســي رقــم قــرار حكومــة االحتــاد    -   ٤٩
ــة    املت٢٠٠١ علـــق بالربنـــامج االحتـــادي اخلـــاص للوقايـــة مـــن األمـــراض االجتماعيـ

  .٢٠٠٦-٢٠٠٢للسنوات 
ــوبر / تــشرين األول٣ املــؤرخ ٧٣٢االحتــاد الروســي رقــم  قــرار حكومــة    -   ٥٠ أكت

ــاص   ٢٠٠٢ ــادي اخلـ ــامج االحتـ ــق بالربنـ ــيا " املتعلـ ــال روسـ ــرة " أطفـ -٢٠٠٣للفتـ
٢٠٠٦.  

ديــسمرب /ون األول كــان٣ املــؤرخ ٨٥٨حكومــة االحتــاد الروســي رقــم  قــرار    -   ٥١
 الــذي يقــر الربنــامج االحتــادي اخلــاص للتنميــة االجتماعيــة للمنــاطق الريفيــة ٢٠٠٢

  .٢٠١٠للسنوات املمتدة حىت عام 
 املتعلـق  ٢٠٠٣مـايو  / أيـار ٦ املـؤرخ    ٢٥٥االحتاد الروسي رقـم     قرار حكومة      -   ٥٢

 وبتمويلـها   انية اليت تكفلـها الدولـة ملـوطين االحتـاد الروسـي           بتنظيم الرعاية الطبية اجمل   
  .ومراقبتها
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 ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١١ املــؤرخ ٢٠٥االحتــاد الروســي رقــم قــرار حكومــة    -   ٥٣
ل تغذية األشخاص احملكـوم علـيهم بالـسجن وظـروف     املتعلق بالقواعد الدنيا يف جما    

 املناظرة فيما خيص األشخاص املشتبه فيهم أو احملكـوم علـيهم            دمعيشتهم ، والقواع  
كــز االحتجــاز املؤقــت التابعــة للــدائرة االحتاديــة لتنفيــذ  يف جــرائم واملــودعني يف مرا

  .العقوبات والدائرة االحتادية لألمن يف وقت السالم
ــة     -   ٥٤ ــرار حكوم ــم   ق ــؤرخ ٤٦١االحتــاد الروســي رق ــوز٢٨ امل ــه / مت  ٢٠٠٥يولي

  .٢٠٠٦املتعلق بربنامج الرعاية الصحية اجملانية  اليت تكفلها الدولة لعام 
 ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢٢ املــؤرخ ٢٤٩رقــم ي قــرار حكومــة االحتــاد الروســ   -   ٥٥

  يف تقـدمي الـدعم إىل        ٢٠٠٦بشأن طرائق استخدام موارد امليزانية االحتادية يف عام         
  .الشركات الصغرية، مبا فيها املزارع واحليازات الفالحية

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣٠ املـؤرخ    ٨٥٢الروسـي رقـم     قرار حكومة االحتـاد        -   ٥٦
، للمــصروفات املتعلقــة بالرعايــة   ٢٠٠٦يف عــام  بــشأن طرائــق التمويــل،   ٢٠٠٥

 والــوالدة مــن قبــل الــدوائر الــصحية الوطنيــة الطبيــة املقدمــة إىل النــساء أثنــاء احلمــل
 .والبلدية

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ املـؤرخ    ٨٦٩االحتـاد الروسـي رقـم       قرار حكومة      -   ٥٧
اجيـة الـيت    ص الطبية التكميلية للعـاملني يف األنـشطة اإلنت         بشأن متويل الفحو   ٢٠٠٥

 .تؤدى يف ظروف ضارة أو خطرة

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ املـؤرخ    ٨٧٠االحتـاد الروسـي رقـم       قرار حكومة      -   ٥٨
، من ميزانيـة    ٢٠٠٦ بشأن تزويد املنشآت الصحية الوطنية والبلدية يف عام          ٢٠٠٥

 واألدويـة املـضادة للفريوسـات القهقريـة للوقايـة مـن             الدولة، بالوسـائل التشخيـصية    
ــهاب الكبــدي   فــريوس نقــص   ــشرية ومــن االلت ــد وعــالج  C و Bاملناعــة الب ، وحتدي

األشــخاص املــصابني، وتزويــدها كــذلك باملعــدات واملــستهلكات الالزمــة لتحــري  
  .املواليد

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ املـؤرخ    ٨٦٨االحتـاد الروسـي رقـم       قرار حكومة      -   ٥٩
ــام   ٢٠٠٥ ــات يف عـ ــدمي إعانـ ــشأن تقـ ــضمان   ٢٠٠٦ بـ ــندوق الـ ــوارد صـ ــن مـ ، مـ

 يف األقــاليم مــن ة االجتمــاعي اإلقليميــجتمــاعي اإللزامــي، إىل صــناديق الــضمان اال
أجل الفحوص التكميلية يف العيادة اخلارجيـة للمـواطنني الـذين يعملـون يف الـدوائر                
الوطنيــة والبلديــة املعنيــة بالــصحة والتعلــيم والثقافــة والتربيــة البدنيــة والرياضــة ويف    

  .منشآت البحث العلمي
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ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ املـؤرخ    ٨٦٩االحتـاد الروسـي رقـم        قرار حكومة    -   ٦٠
ــام     ٢٠٠٥ ــة يف عـ ــة التكميليـ ــوص الطبيـ ــل الفحـ ــشأن متويـ ــاملني يف ٢٠٠٦ بـ  للعـ

  . ضارة أو خطرةاألنشطة اإلنتاجية اليت تؤدى يف ظروف
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ املـؤرخ    ٨٧٦االحتـاد الروسـي رقـم       قرار حكومة      -   ٦١

، للمــصروفات املتعلقــة باخلــدمات ٢٠٠٦ عــام  بــشأن طرائــق التمويــل، يف٢٠٠٦
 اخلارجيـة والرعايـة الطبيـة والـصحية األوليـة املقدمـة             الصحية التكميلية يف العيادات   

إىل العــاملني عــن طريــق املــوارد احملولــة مــن صــندوق التــأمني الــصحي اإللزامــي          
  .وصندوق الضمان االجتماعي لالحتاد الروسي

ــة     -   ٦٢ ــرار حكوم ــم ق ــؤرخ ١٤٠ االحتــاد الروســي رق  ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٠ امل
ــام    ــديات يف ع ــد البل ــشأن تزوي ــضادة   ٢٠٠٧ب ــة امل ــصية واألدوي  بالوســائل التشخي

للفريوسات القهقرية من أجل الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وااللتـهاب                
 املصابني، وتزويـدها كـذلك باملعـدات        ، وحتديد وعالج األشخاص   C و Bالكبدي  

 .ة لتحري املواليد يف املنشآت الصحية الوطنية والبلديةواملستهلكات الالزم

 ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٩ املــؤرخ ٣٥٦حكومــة االحتــاد الروســي رقــم  قــرار    -   ٦٣
ــام     ــة يف ع ــات اإلعاق ــع إعان ــشأن دف ــات   ٢٠٠٦ب ــة إىل ميزاني ــة االحتادي ــن امليزاني  م

ــة إىل        ــدفوعات املقدم ــة امل ــن أجــل تغطي ــات األعــضاء يف االحتــاد الروســي م الكيان
 األطباء والقـابالت، وإىل األطبـاء ومعـاوين         العاملني الطبيني يف مستوصفات معاوين    

 .األطباء واملمرضني يف الدوائر الطبية حلاالت الطوارئ

 ٢٠٠٦أغـسطس  / آب١٧ املـؤرخ  ٥٠٧حكومـة االحتـاد الروسـي رقـم     قرار     -   ٦٤
ــة يف عــام     ــشأن املــدفوعات املقدم ــاء وممرضــي    ٢٠٠٦ب ــاء ومعــاوين األطب  إىل أطب

 باملنـشآت الـصحية االحتاديـة العاملـة حتـت رعايـة       دوائر الطبيـة حلـاالت الطـوارئ   الـ 
 .الوكالة البيولوجية الطبية االحتادية

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣٠ املـؤرخ    ٨٦٩االحتـاد الروسـي رقـم       قرار حكومة      -   ٦٥
، للمـــصروفات املتعلقـــة بتمويـــل ٢٠٠٧ بـــشأن طرائـــق التمويـــل، يف عـــام ٢٠٠٦

ويف حالـة غياهبـا املنـشآت       ( املنشآت الطبيـة البلديـة       مة من قبل  اخلدمات الطبية املقد  
إىل احلوامل أثنـاء احلمـل والفتـرة احمليطـة          ) الطبية اليت تنفذ أوامر الدولة أو البلديات      

 .بالوالدة، واملراقبة يف العيادة اخلارجية لألطفال أثناء السنة األوىل من حياهتم
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ديـسمرب  / كـانون األول   ٣٠ؤرخ   املـ  ٨٨٥االحتـاد الروسـي رقـم       قرار حكومة      -   ٦٦
 املتعلق بربنامج الرعاية الصحية اجملانيـة الـيت تكفلـها الدولـة ملـواطين االحتـاد                 ٢٠٠٦

 .٢٠٠٧الروسي يف عام 

ــرار املكتـــــب    -   ٦٧ ــم  قـــ ــادي لإلحـــــصاء رقـــ ــؤرخ ١٠٨االحتـــ ــانون ٢٧ املـــ  كـــ
 بشأن توفري الوسائل اإلحصائية الالزمة لقيام وزارة الـصحة          ٢٠٠٥ديسمرب  /األول
نمية االجتماعية بتنظيم املراقبة اإلحصائية لألشـخاص الـذين يلجـأون إىل دوائـر            والت

 .فالالرعاية االجتماعية لألسرة واألط

 ٢٠٠٧ينـاير  / كانون الثـاين ١١ املؤرخ  3pاالحتاد الروسي رقمقرار حكومة    -   ٦٨
بشأن الشكل املوصى به للوثـائق الـيت تـستخدمها الـسلطات اإلقليميـة لـدى تطبيـق            

 . بتدابري الدعم التكميلي لألسر ذات األطفالالحتادي املتعلقالقانون ا

 ٢٠٠٧مــارس / آذار١٣ املــؤرخ  54pاالحتــاد الروســي رقــمقــانون حكومــة    -   ٦٩
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١١ املؤرخ  3pالذي يعدل القرار رقم

 ٢٠٠٧أغــسطس / آب٢ املــؤرخ ٤٩٤الروســي رقــم قــرار حكومــة االحتــاد     -   ٧٠
 تنظم أنـشطة أجهـزة ووكـاالت الـدول األجنبيـة يف جمـال           الذي يعدل األحكام اليت   

 .وتنظم مراقبة تنفيذهاالتبين على أراضي االحتاد الروسي 

ــة االحتــاد     -   ٧١ ــرار حكوم ــم  ق ــؤرخ ١٧٢الروســي رق  ٢٠٠٧مــارس / آذار٢١ امل
 .٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة " أطفال روسيا"املتعلق بالربنامج االحتادي اخلاص 

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٢ املـؤرخ    ٨٦٢ رقـم قرار حكومة االحتـاد الروسـي          -   ٧٢
أو جزء مـن رأس     ) (األسرة( بشأن استخدام موارد رأس املال املدفوع لألم         ٢٠٠٧
 .لتحسني ظروف السكن) املال هذا

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٩ املـؤرخ    ٩٤٤الروسـي رقـم     قرار حكومة االحتـاد        -   ٧٣
ــرة   ٢٠٠٧ ــالل الفتـ ــات، خـ ــرف اإلعانـ ــشأن صـ ــة ٢٠١٠-٢٠٠٨ بـ ــن امليزانيـ  ،مـ

 مــن أجــل متويــل املــصروفات االحتاديــة إىل ميزانيــات الكيانــات األعــضاء يف االحتــاد
أو األســـر املـــستقبلة هلـــم، ) القـــيمني(املتعلقـــة برعايـــة األطفـــال يف أســـر األوصـــياء 
 .ومكافأة عمل األهل الذين يستقبلون األطفال

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٩ املـؤرخ    ٩٨٧االحتـاد الروسـي رقـم       قرار حكومة      -   ٧٤
ــرة    ٢٠٠٧ ــالل الفتـ ــل، خـ ــق التمويـ ــشأن طرائـ ــصروفات ٢٠١٠-٢٠٠٨ بـ ، للمـ

مها املنشآت الـصحية الوطنيـة والبلديـة إىل النـساء           املتعلقة باخلدمات الطبية اليت تقد    



CEDAW/C/USR/7
 

66 09-25858 
 

يف العيـادة   ) الوقائيـة (خالل احلمل والفترة احمليطة بالوالدة وكذلك مراقبة األطفـال          
 .)ى نفقة املستوصف ملدة ثالثة أشهرعل(اخلارجية أثناء السنة األوىل من حياهتم 

ديـسمرب  / كـانون األول ١٤ املـؤرخ  ١٧٣٤االحتاد الروسي رقم  قرار حكومة      -   ٧٥
   عاية يف الفترة احمليطة بالوالدة بشأن بناء مراكز الر٢٠٠٧
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   ٢املرفق 
   بيانات إحصائية أساسية  
  السكان  

 ١ اجلدول
 * ) باآلالفيف بداية السنة،(السكان حسب العمر ونوع اجلنس 

 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 نساء رجال نساء رجال نساء رجال 

 ٧٦ ٣٧٢ ٦٥ ٨٤٩ ٧٦ ٥٩٠ ٦٦ ١٦٤ ٧٦ ٨٧١ ٦٦ ٦٠٣ مجموع السكان

       :منهم

 ٤٤ ١١٥ ٤٦ ٠٣٧ ٤٤ ٢٧٢ ٤٦ ٠٥٦ ٤٤ ٣٧٣ ٤٥ ٨٤٥  **يف عمر العمل 

 ٢١ ١٦٩ ٨ ١٨٢ ٢٠ ٩٣٤ ٨ ١٧٥ ٢٠ ٧٣١ ٨ ٤٣٠  األكرب سناً 

 ٥٦ ٢١٩ ٤٧ ٥٥٩ ٥٦ ٣٣٠ ٤٧ ٧٧٥ ٥٦ ٥٦٩ ٤٨ ١٥٠ احلضر سكان 

       :منهم

 ٣٣ ٢٦١ ٣٣ ٨٢٣ ٣٣ ٤٤٣ ٣٣ ٩٠٦ ٣٣ ٦٤٣ ٣٣ ٨٧٥ **يف عمر العمل 

 ١٥ ٣٧٣ ٥ ٧٦٨ ١٥ ١٢٢ ٥ ٧١٩ ١٤ ٩١٠ ٥ ٨٦٦ األكرب سناً 

 ٢٩ ١٥٣ ١٨ ٢٩٠ ٢٠ ٢٦٠ ١٨ ٣٨٩ ٢٠ ٣٠٢ ١٨ ٤٥٣   سكان الريف 

        :منهم

 ١٠ ٨٥٤ ١٢ ٢١٤ ١٠ ٨٢٩ ١٢ ١٥٠ ١٠ ٧٣٠ ١١ ٩٧٠  ** يف عمر العمل

 ٥ ٧٩٦ ٢ ٤١٤ ٥  ٨١٢ ٢ ٤٥٦ ٥ ٨٢١ ٢ ٥٦٤  ***األكرب سناً 
 

  ُتعزى الفوارق الضئيلة بني العدد الكلي وجمموع العناصر إىل تقريب األرقام   *  
   عاماً ٥٤ و١٦ بني  عاماً، والنساء الاليت تتراوح أعمارهن٥٩و ١٦الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني   **  
  عاماً فأكثر ٥٥ عاماً فأكثر والنساء الاليت تصل أعمارهن إىل ٦٠الرجال الذين تصل أعمارهم إىل   ***  
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 ٢ اجلدول
 )النسبة املئوية من اجملموع(السكان حسب العمر ونوع اجلنس 

 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 رجال نساء رجال رجال نساء رجال 

 ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ جمموع السكان

        : منهم

 ٨ ٥٧ ٩ ٦٩ ٨ ٥٧ ٩ ٦٩ ٧ ٥٧ ٨ ٦٨ *يف عمر العمل

 ٧ ٢٧ ٤ ١٢ ٣ ٢٧ ٤ ١٢ ٠ ٢٧ ٧ ١٢ **األكرب سناً 

 ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ سكان احلضر 

       : منهم

 ٢ ٥٩ ١ ٧١ ٤ ٥٩ ٠ ٧١ ٥ ٥٩ ٣ ٧٠ *يف عمر العمل

 ٣ ٢٧ ١ ١٢ ٨ ٢٦ ٠ ١٢ ٣ ٢٦ ٢ ١٢  **اًاألكرب سن 

 ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠  سكان الريف 

       : منهم

 ٨ ٥٣ ٨ ٦٦ ٤ ٥٣ ١ ٦٦ ٨ ٥٢ ٩ ٦٤ *يف عمر العمل

 ٨ ٢٨ ٢ ١٣ ٧ ٢٨ ٣ ١٣ ٧ ٢٨ ٩ ١٣ **األكرب سناً 
 

   عاماً ٥٤ و١٦تتراوح أعمارهن بني  عاماً، والنساء الاليت ٥٩و ١٦الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني   *  
   عاماً فأكثر ٥٥ عاماً فأكثر والنساء الاليت تصل أعمارهن إىل ٦٠الرجال الذين تصل أعمارهم إىل   **  
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 ٣اجلدول 

عدد الرجال والنساء والتوزيع حسب : ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١السكان يف 
 العمر

 
  نسبة الرجال والنساء يف جمموع السكان

  ١٤٢ ٢٢١ ٠٠٠: د الكليالعد

 ٦٥ ٨٤٩ ٠٠٠: رجالال ٧٦ ٣٧٢ ٠٠٠: نساءال

 العمر
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 ، حسب العمر٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١نسبة الرجال والنساء يف 
 )النسبة املئوية(

 
 رجال نساء العمر

٧ ٢ ٦ ٢ ٤- ٠ 
٣ ٢ ٢ ٢ ٩- ٥ 

٥ ٢ ٤ ٣ ١٤- ١٠ 
٧ ٣ ٥ ٣ ١٩- ١٥ 
٥ ٤ ٤ ٤ ٢٤- ٢٠ 
٠ ٤ ٠ ٤ ٢٩- ٢٥ 
٧ ٣ ٧ ٣ ٣٤- ٣٠ 
٤ ٣ ٥ ٣ ٣٩- ٣٥ 
٣ ٣ ٦ ٣ ٤٤- ٤٠ 
٠ ٤ ٥ ٤ ٤٩- ٤٥ 
٥ ٣ ٢ ٤ ٥٤- ٥٠ 
٩ ٢ ٧ ٣ ٥٩- ٥٥ 
٤ ١ ٠ ٢ ٦٤- ٦٠ 
٧ ١ ٩ ٢ ٦٩- ٦٥ 
٣ ١ ٤ ٢ ٧٤- ٧٠ 
٩ ٠ ١ ٢ ٧٩- ٧٥ 
٤ ٠ ٤ ١ ٨٤- ٨٠ 
١ ٠ ٤ ٠ ٨٩- ٨٥ 
٠ ٠ ١ ٠ ٩٤- ٩٠ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠- ٩٥ 
 ٠ ٠ ٠ ٠  فأكثر١٠٠
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 ٤ اجلدول
 )باآلالف(ن والنمو الطبيعي للسكان تطور عدد السكا

 
 الوفيات  املواليد السكان

 رجال نساء رجال نساء رجال نساء السنة
١ ٢٥٠ ١ ٠٨٢ ٧٢٠ ٦٧٧ ٦٧ ٦٠٥ ٧٧ ٥٦٢ ٢٠٠٢ 
١ ٢٧٣ ١ ٠٩٣ ٧٦١ ٧١٦ ٦٧ ٤٩١ ٧٧ ٤٧٣ ٢٠٠٣ 
١ ٢٤٠ ١ ٠٥٥ ٧٧٣ ٧٣٠ ٦٧ ٠٢٤ ٧٧ ١٤٤ ٣٠٠٤ 
١ ٢٤٥ ١ ٠٥٩ ٧٥٠ ٧٠٨ ٦٦ ٦٠٣ ٧٦ ٨٧١ ٢٠٠٥ 
١ ١٤٩ ١ ٠١٨ ٧٦١ ٧١٩ ٦٦ ١٦٤ ٧٦ ٥٩٠ ٢٠٠٦ 
١ ٠٩٦ ٩٨٥ ٨٢٩ ٧٨١ ٦٥ ٨٤٩ ٧٦ ٣٧٢ ٢٠٠٧ 

أكتوبر، وفيما / تشرين األول٩، من التعداد الذي أجري يف ٢٠٠٢البيانات الواردة يف هذا اجلدول واجلداول التالية مستمدة، فيما خيص عام   *
  يناير من السنة املعنية /انون الثاينخيص األعوام التالية، من تقديرات السكان يف أول ك

  
 ٥ اجلدول

 حسب الفئات العمرية ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١توزيع النساء والرجال يف 
 )النسبة املئوية (الرئيسية

 سكان الريف  احلضر سكان 
 رجال نساء رجال نساء 

 ٧ ١٩ ٢ ١٧ ٧ ١٦ ٤ ١٣  عمر العملإىليصلوا بعد /مل يصلن
لنساء الاليت تتراوح ا(يف عمر العمل 

 عاماً والرجال الذين ٥٤ و١٦أعمارهن بني 
 ١ ٦٧ ٩ ٥٣ ٩ ٧٠ ٧ ٥٨ ) عاما٥٩ و١٦تتراوح أعمارهم بني 

 ٢ ١٣ ٩ ٢٨ ٤ ١٢ ٩ ٢٧ كرب سناًاأل

 

 ٦ اجلدول
  معدل املواليد والوفيات والنمو الطبيعي للسكان
  نسمة١٠٠٠لكل 

 النمو الطبيعي الوفيات املواليد السنة
٦ ٦-  ٣ ١٥ ٧ ٨ ٢٠٠٠ 
٦ ٦-  ٦ ١٥ ٠ ٩ ٢٠٠١ 
٥ ٦-  ٢ ١٦ ٧ ٩ ٢٠٠٢ 
٢ ٦-  ٤ ١٦ ٢ ١٠ ٢٠٠٣ 
٦ ٥-  ٠ ١٦ ٤ ١٠ ٢٠٠٤ 
٩ ٥-  ١ ١٦ ٢ ١٠ ٢٠٠٥ 
٨ ٤-  ٢ ١٥ ٤ ١٠ ٢٠٠٦ 
٣ ٣-  ٦ ١٤ ٣ ١١ ٢٠٠٧ 
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 ٧اجلدول 
 معدل املواليد الكلي

 
 سكان الريف  سكان احلضر  جمموع السكان السنة

١ ٥٥٤ ١ ٠٨٩ ١ ١٩٥ ٢٠٠٠ 
١ ٥٦٤ ١ ١٢٤ ١ ٢٢٣ ٢٠٠١ 
١ ٦٣٣ ١ ١٨٩ ١ ٢٨٦ ٢٠٠٢ 
١ ٦٦٦ ١ ٢٢٣ ١ ٣١٩ ٢٠٠٣ 
١ ٦٦٥ ١ ٢٤٧ ١ ٣٤٠ ٢٠٠٤ 
١ ٥٨٩ ١ ١٩٧ ١ ٢٨٧ ٢٠٠٥ 
١ ٦١١ ١ ١٩٩ ١ ٢٩٦ ٢٠٠٦ 
١ ٧٩٨ ١ ٢٨٣ ١ ٤٠٦ ٢٠٠٧ 

 
 ٨ اجلدول

فترة احمليطة عدد وفيات النساء من جراء مضاعفات احلمل والوالدة وال(وفيات األمومة 
  )بالوالدة

 

 األحياء  من املواليد نسمة١٠٠ ٠٠٠ لكل اجملموع السنة

٧ ٣٩ ٥٠٣ ٢٠٠٠ 
٥ ٣٦ ٤٧٩ ٢٠٠١ 
٦ ٣٣ ٤٦٩ ٢٠٠٢ 
٩ ٣١ ٤٦٣ ٢٠٠٣ 
٤ ٢٣ ٣٥٢ ٢٠٠٤ 
٤ ٢٥ ٣٧٠ ٢٠٠٥ 
٨ ٢٣ ٣٥٢ ٢٠٠٦ 
٠ ٢٢ ٣٥٤ ٢٠٠٧ 
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  ٩اجلدول 
 )باألعوام(العمر املتوقع عند امليالد 

 

 مجموع السكان
 رجال نساء السنة
٩ ٥٩ ٢ ٧٢ ١٩٩٩ 
٠ ٥٩ ٣ ٧٢ ٢٠٠٠ 
٩ ٥٨ ٢ ٧٢ ٢٠٠١ 
٧ ٥٨ ٩ ٧١ ٢٠٠٢ 
٦ ٥٨ ٨ ٧١ ٢٠٠٣ 
٩ ٥٨ ٣ ٧٢ ٢٠٠٤ 
٩ ٥٨ ٤ ٧٢ ٢٠٠٥ 
٦ ٦٠ ١ ٧٣ ٢٠٠٦ 
٤ ٦١ ٩ ٧٣ ٢٠٠٧ 

 
  الدخول ومستويات املعيشة  

 ١٠اجلدول 
، حسب الفئات العمرية الرئيسية عدد األشخاص الذين يقل دخلهم عن احلد األدىن احليايت

  )بالنسبة املئوية من العدد الكلي ألفراد نفس الفئة العمرية(
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ٤ ١٣ ٢ ١٥ ٧ ١٧ جمموع السكان
    : منهم

 ٤ ١٧ ٠ ١٩ ١ ٢٢   عاما١٦ًاألطفال الذين تقل أعمارهم عن  
    : منهم

 ٩ ١٣ ١ ١٥ ٤ ١٧   أعوام ٧األقل من  
 ١ ٢٠ ٧ ٢١ ٠ ٢٥   عاما١٦ً أعوام و ٧ن تتراوح أعمارهم بني    الذي 
 ٣ ١٣ ٣ ١٥ ٠ ١٨  عاما٣٠ًو ١٦الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني   
    : منهم 
 ٨ ١٢ ٦ ١٤ ٣ ١٧  عاما٣٠ًو ١٦الذين تتراوح أعمارهم بني الرجال   
 ٨ ١٣ ١ ١٦  ٧ ١٨  عاما٣٠ًو ١٦النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني   
 ٧ ١٣ ٧ ١٥ ٣ ١٨  عاما٣٠ًيف عمر العمل وأكرب من   
    : منهم 
 ٦ ١٢ ٤ ١٤ ٩ ١٦  عاما٥٩ً و٣١الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني   
 ٩ ١٤ ٠ ١٧ ٨ ١٩  عاما٥٩ً و٣١النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني   
 ٢ ٩ ٤ ١٠ ٩ ١١ األشخاص األكرب سناً  
    : منهم 
 ٢ ٩ ٢ ١٠ ٥ ١١  عاماً فأكثر٦٠م إىل الذين تصل أعمارهالرجال   
 ٢ ٩ ٥ ١٠ ١ ١٢  عاماً فأكثر٥٥النساء الاليت تصل أعمارهن إىل   
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 ١١اجلدول 
توزيع السكان الذين يقل دخلهم عن احلد األدىن احليايت حسب الفئات العمرية الرئيسية 

  )النسبة املئوية(
 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمموع السكان

    : منهم
 ٩ ٢٠ ٦ ٢٠ ١ ٢١   عاما١٦ًاألطفال الذين تقل أعمارهم عن  
    : منهم 
 ٢ ٧ ٧ ٦ ٥ ٦   أعوام ٧األقل من  
 ١٦ أعوام و ٧الذين تتراوح أعمارهم بني  

 ٧ ١٣ ٩ ١٣ ٦ ١٤  عاماً
 ١٦الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني   
 ٩ ٢٤ ١ ٢٥ ٢ ٢٥  عاما٣٠ًو
    : منهم 
 ٣٠ و١٦ح أعمارهم بني الذين تتراوالرجال   

 ١ ١٢ ٠ ١٢ ٢ ١٢ عاماً
 ٣٠ و١٦النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني   

 ٨ ١٢ ١ ١٣ ٠ ١٣ عاماً
 ٩ ٣٩ ٢ ٤٠ ٩ ٣٩  عاما٣٠ًيف عمر العمل وأكرب من   
    : منهم 
 ٥٩ و٣١الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني   

 ٩ ١٨ ٠ ١٩ ٨ ١٨ عاماً
 ٥٩ و٣١م بني النساء الاليت تتراوح أعماره  

 ٠ ٢١ ٢ ٢١ ١ ٢١ عاماً
 ٣ ١٤ ١ ١٤ ٨ ١٣ األفراد األكرب سناً  
    : منهم 
 عاماً ٦٠الذين تصل أعمارهم إىل الرجال   

 ٠ ٤ ٩ ٣ ٨ ٣ فأكثر
 عاماً ٥٥النساء الاليت تصل أعمارهن إىل   

 ٣ ١٠ ٢ ١٠ ٠ ١٠ فأكثر
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 االقتصاد والعمالة والبطالة   
  

 ١٢اجلدول 
 النشاط االقتصادي للنساء والرجال حسب الفئة العمريةمستوى 

 نساءال
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 

 ٤ ١٢ ٢ ١٢  عاما٢٠ًأقل من 
٥ ٥٦ ١ ٥٧ ٢٤- ٢٠ 
٦ ٨٧ ٧ ٨٧ ٤٩- ٢٥ 
٢ ٨٢ ٦ ٨٢ ٥٤- ٥٠ 
٦ ٤٩ ٨ ٥٢ ٥٩- ٥٥ 
  ٥ ١١ ٥ ١٣  عاماً فأكثر٦٠

 
 

 رجالال
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 

٥ ١٦  عاما٢٠ًأقل من   ٥ ١٦  
٢ ٦٥ ٢٤- ٢٠  ١ ٦٦  
٣ ٩٣ ٤٩- ٢٥  ٢ ٩٢  
٤ ٨٦ ٥٤- ٥٠  ٠ ٨٧  
٥ ٧٥ ٥٩- ٥٥  ٥ ٧٥  
٥ ٢٣  عاماً فأكثر٦٠  ٥ ٢٢   
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 ١٣اجلدول 
 ، حسب مركزهم٢٠٠٧األشخاص امللتحقون بعمل يف هناية عام 

 
التوزيع حسب اجلنس    
 رجال نساء نساء رجال 

     العدد الكلي
   ٣٥ ٧٠٤ ٣٥ ١١٠ باآلالف
 ٤ ٥٠ ٦ ٤٩ ١٠٠ ١٠٠ ويةالنسبة املئ

     :منهم
 ٤ ٤٩ ١ ٥٠ ٥ ٩٢ ٤ ٩٤ مأجورون   
 ٩ ٥٧ ٢ ٤٢ ٥ ٧ ٦ ٥ غري مأجورين   
     : منهم  
 ٧ ٦٢ ٣ ٣٧ ٨ ١ ١ ١ أصحاب عمل    
 ٠ ٧٢ ٠ ٢٨ ١ ٠ ٠٤ ٠  أعضاء التعاونيات اإلنتاجية    
 ٢ ٥٦ ٨ ٤٣ ٥ ٥ ٤ ٤ ميارسون نشاطاً مستقالً    
 ٢ ٥٨ ٨ ٤١ ١ ٠ ١ ٠  شركة أسريةيعملون يف    

 

 ١٤اجلدول 
 )النسب املئوية(مستوى عمالة النساء والرجال، حسب الفئة العمرية 

 
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٢ 
 رجال نساء رجال نساء 

 ٩ ٦٧ ١ ٥٩ ٩ ٦٣ ٤ ٥٥ اجملموع 
     حسب الفئة العمرية 

 ٧ ١٢ ١ ٩ ٥ ١٣ ٠ ١٠  عاما٢٠ًأقل من 
٨ ٥٧ ٨ ٥٠ ٧ ٦١ ٣ ٥٢ ٢٤- ٢٠ 
٧ ٨٩ ٩ ٧٨ ٠ ٨٤ ٤ ٧٥ ٢٩- ٢٥ 
٤ ٨٨ ١ ٨٠ ٤ ٨٤ ٢ ٧٨ ٣٤- ٣٠ 
١ ٨٩ ٢ ٨٧ ٦ ٨٥ ٠ ٨٢ ٣٩- ٣٥ 
٦ ٨٧ ٠ ٨٦ ٦ ٨٤ ٥ ٨٣ ٤٤- ٤٠ 
٣ ٨٧ ٠ ٨٦ ٩ ٨٣ ٩ ٨١ ٤٩- ٤٥ 

٥ ٨٢ ٣ ٧٩ ٢ ٧٩ ١ ٧٦ ٥٠٥٤ 
٣ ٧٣ ٥ ٥١ ١ ٦٨ ٦ ٤٥ ٥٩- ٥٥ 
 ٩ ٢٢ ١ ١٣ ٥ ٢٢ ٩ ١١  عاماً فأكثر ٦٠
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 ١٥اجلدول 
  ، حسب نوع النشاط االقتصادي٢٠٠٧والرجال يف هناية عام أجور النساء 

 

 
 العاملني نسبة النساء إىل جمموع 

  والرجالالنسبة بني مرتب النساء 
 

 ٥٥ ٦٣ اجملموع 
 ٢٣ ٧٦ استخراج املعادن 
 ٤٤ ٦٨  الصناعات التحويلية 
 ٣٤ ٨١ إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملياه 
 ١٩ ٧٩ البناء 
جتارة اجلملة والتجزئة؛ وإصالح السيارات والدراجات 

البخارية واألجهزة املرتلية واملواد املخصصة لالستخدام
 ٦٤ ٦٩  الشخصي

 ٧٧ ٧٣ الفنادق واملطاعم 
 ٣٩ ٧٠  النقل واالتصاالت 
 ٤٧ ٧٩ املعامالت العقارية، التأجري وتوفري اخلدمات  
 ٥٠ ٧٠ البحث والتطوير العلميان  
 ٧٩ ٨٩ يمالتعل  
 ٨٤ ٨٥ الصحة واخلدمات االجتماعية  
 ٦٤ ٦٤ األنشطة الترفيهية والثقافة والرياضة  

  
 

 ١٦اجلدول 
 ، حسب نوع النشاط االقتصادي٢٠٠٧ضحايا حوادث العمل يف عام 

 
  عامل ١٠٠ ٠٠٠لكل   اجلنس  نوعالتوزيع حسب باآلالف 
 رجال نساء رجال نساء رجال نساء 

 ٣٦١ ١٦٨ ٧٢ ٢٨ ٤٨ ١٨ وع اجملم
       : منهم

 ٥٣٥ ٣١٨ ٧٤ ٢٦ ٨ ٣ الزراعة واحلراجة والصيد
 ٤٤٧ ١٠٧ ٩٣ ٧ ٤ ٣ ٠ استخراج املعادن

 ٤٤٦ ٢١٥ ٧٣ ٢٧ ١٩ ٧ الصناعات التحويلية
 ١٧٥ ٨٣ ٨١ ١٩ ٢ ٥ ٠ إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملياه

 ٤٤٢ ١٦٠ ٩٢ ٨ ٦ ١ البناء
 ٢٠٩ ١٧٤ ٦٧ ٣٣ ٥ ٢ النقل واالتصاالت 

 ٢٣٢ ١١١ ٤٨ ٥٢ ٤ ٤ أنواع النشاط األخرى 
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 ١٧اجلدول 
  ، حسب نوع النشاط االقتصادي٢٠٠٧عدد الوفيات النامجة عن حوادث العمل يف عام 

 
 العدد  اجلنس  نوعالتوزيع حسب  عامل ١٠٠ ٠٠٠لكل 

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 اجملموع  ١٦٩ ٢٨١٧ ٦ ٩٤ ٢ ٢١
 : منهم      
 الزراعة واحلراجة والصيد ٢٧ ٤٧٥ ٥ ٩٥ ٣ ٣٣
 استخراج املعادن ٤ ٤٠٢ ١ ٩٩ ٢ ٥٠
 الصناعات التحويلية ٥٤ ٥٩٨ ٨ ٩٢ ٢ ١٤
 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملياه ٥ ٢٠١ ٢ ٩٨ ١ ١٧
 البناء ١٧ ٥٧٤ ٣ ٩٧ ٥ ٤٢
 النقل واالتصاالت  ٣٢ ٣٣٢ ٩ ٩١ ٢ ١٤
 أنواع النشاط األخرى  ٣٠ ٢٣٥ ١١ ٨٩ ١ ١٣

 

  ١٨اجلدول 
 ، حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس٢٠٠٧العاطلون يف هناية عام 

 
  سكان احلضر   سكان الريف 

  نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 جمموع العاطلني      
 باآلالف ١٩٧٥ ٢٨٧١    
 نسبة املئويةال ١٠٠ ١٠٠ ٦ ٤٦ ٤ ٥٣ ٥ ٤٦ ٥ ٥٣

 :منهم      
  عاما٢٠ًأقل من   ٥ ٨ ٤ ٩ ٩ ٤٢ ١ ٥٧ ٢ ٤٦ ٨ ٥٣
٢٩- ٢٠   ٧ ٣١ ٦ ٣٢ ٣ ٤٣ ٦ ٥٦ ٨ ٤٨ ٢ ٥١  
٣٩- ٣٠   ٧ ٢٠ ٨ ٢١ ٢ ٤٦ ٨ ٥٣ ٧ ٤٣ ٣ ٥٦ 
٤٩- ٤٠   ١ ٢٤ ٥ ٢٢ ٠ ٤٩ ٠ ٥١ ٤ ٤٧ ٦ ٥٢ 
٥٩- ٥٠   ٢ ١٣ ٢ ١٢ ٠ ٥٣ ٠ ٤٧ ١ ٤٢ ٩ ٥٧ 
   عاماً فأكثر٦٠  ٧ ١ ٥ ١ ٩ ٤٨ ١ ٥١ ٦ ٦٩ ٤ ٣٠
 العمر املتوسط  ٨ ٣٤ ٣ ٣٤ ٥ ٣٥ ٠ ٣٤ ٠ ٣٤ ٨ ٣٤

 



CEDAW/C/USR/7  
 

09-25858 79 
 

 ١٩اجلدول 
 ، حسب الفئة العمرية ومكان اإلقامة٢٠٠٧نسبة البطالة يف هناية عام 

 
  اجملموع سكان احلضر  سكان الريف 

  نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 اجملموع  ٣ ٥ ٠ ٦ ١ ٤ ٧ ٤ ٣ ٩ ٦ ٩
 :منهم      
  عاماً ٢٠أقل من   ٥ ٢٥ ٩ ٢٢ ٧ ٢٣ ٩ ٢٤ ٧ ٢٨ ١ ٢٠
٢٩- ٢٠   ٦ ٧ ٨ ٧ ٣ ٥ ٢ ٦ ٥ ١٥ ٤ ١٢  
٣٩- ٣٠   ٦ ٤ ٤ ٥ ٩ ٣ ٣ ٤ ٤ ٧ ١ ٩ 
٤٩- ٤٠   ٥ ٤ ٢ ٥ ٤ ٣ ٩ ٣ ٦ ٧ ٤ ٨ 
٥٩- ٥٠   ٥ ٣ ٩ ٣ ٨ ٢ ٨ ٢ ٠ ٦ ١ ٧ 
   عاماً فأكثر٦٠  ٧ ٢ ٦ ٢ ٢ ٣ ١ ٣ ٢ ١ ٠ز٦

 
 ٢٠اجلدول 

 ، حسب السبب ٢٠٠٧اية عام العاطلون يف هن
 

  التوزيع حسب اجلنس 
  نساء رجال نساء رجال

 جمموع العاطلني    
 باآلالف ١٩٧٥ ٢٢٧١  
 النسبة املئوية ١٠٠ ١٠٠ ٥ ٤٦ ٥ ٥٣

 : منهم      

٠ ١٩ ٤ ١٦ ٢ ٥٠ ٨ ٤٩ 
مت تسرحيهم بسبب ختفيض عدد املوظفني أو تصفية

 الشركة
 مستقيلون ٣ ١٩ ٠ ٢٥ ٢ ٤٠ ٨ ٥٩

٠ ٥ ٠ ١٢ ٦ ٢٦ ٤ ٧٣ 
مت تسرحيهم لدى انقضاء أجل عقد حمدد املدة أو لدى

 انتهاء عمل مومسي
 أسباب أخرى ٩ ٢٤ ٠ ١٩ ٤ ٤٩ ٦ ٥٠
 دون عمل سابق ٨ ٣١ ٦ ٢٧ ٠ ٥٠ ٠ ٥٠
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 ٢١اجلدول 
 ، حسب طريقة البحث عن عمل٢٠٠٧نوفمرب /العاطلون يف هناية تشرين الثاين

 
  اجلنس نوع سب التوزيع ح

  نساء رجال نساء رجال

 جمموع العاطلني    
 باآلالف ١٩٧٥ ٢٢٧١  
 *النسبة املئوية ١٠٠ ١٠٠ ٥ ٤٦ ٥ ٥٣

 حسب طريقة البحث عن عمل    
 يلجأؤن إىل دوائر التشغيل احلكومية ٦ ٣٧ ٩ ٢٨ ١ ٥٣ ٩ ٤٦
 يلجأون إىل وكالة عمالة خاصة ٠ ٤ ٢ ٣ ٤ ٥٢ ٦ ٤٧

١ ١٨ ٧ ١٦ ٥ ٤٨ ٥ ٥١ 
ينشرون إعالناً يف الصحف أو يردون على إعالنات

 الوظائف الشاغرة
 عن طريق األصدقاء أو األهل أو املعارف ٦ ٥٧ ١ ٦١ ٠ ٤٥ ٠ ٥٥
 يلجأون مباشرة إىل إدارة أو إىل صاحب عمل ٨ ٢٤ ٥ ٢٨ ٢ ٤٣ ٨ ٥٦
 طرق أخرى ٣ ١٢ ٢ ١٣ ٨ ٤٤ ٢ ٥٥

 عناصر ألنّ العاطلني ميكنهم أن يشريوا إىل عدة طرق للبحث عن عمل اجملموع ال يعادل حاصل ال  *
 

 ٢٢اجلدول 
  )النسبة املئوية( حسب الفئة العمرية واحلالة األسرية ٢٠٠٧العاطلون يف هناية عام 

  اجملموع يةالعمرحسب الفئة 
 عاماً ٦٠

 ٢٩- ٢٠ ٣٩- ٣٠ ٤٩- ٤٠ ٥٩- ٥٠ فأكثر
 ٢٠أقل من 
  عاماً 

 جمموع العاطلني       
 نساءال ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠
 : منهم         
  متزوجات  ٣ ٤٠ ٤ ٣ ٦ ٢٢ ٩ ٥٤ ٤ ٥٨ ٤ ٥٠ ١ ٤٤

 خمادنات  ٧ ٩ ٥ ١ ٦ ١١ ٣ ١٠ ٠ ١٢ ٥ ٦ …
  أرامل  ٢ ٥ … ٤ ١ ٩ ٣ ٥ ٥ ٧ ١٥ ٨ ٣٣
  مطلقات  ٧ ١٠ … ٥ ٥ ٥ ١١ ٦ ١٤ ١ ٢١ ٣ ١٧
 منفصالت   ٥ ٣ ٤ ١ ٥ ١ ٦ ٤ ٦ ٥ ٠ ٤ ٨ ٤

  أعزاب  ٥ ٣٠ ٧ ٩٣ ٥ ٥٧ ٨ ١٤ ٠ ٤ ٣ ٢ …
 رجالال ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠
 : منهم         
 متزوجون  ٤ ٣٦ … ٣ ١٤ ٩ ٣٧ ١ ٥٩ ٨ ٧٤ ٢ ٦٨
  خمادنون  ١ ٧ … ٦ ٤ ٩ ١١ ٤ ٨ ٩ ٨ ٦ ٢
  أرامل  ٦ ١ … … ٢ ٠ ٩ ٢ ٨ ٤ ٤ ٢١
 مطلقون  ٤ ٨ … ٤ ١ ٦ ١٢ ٢ ١٩ ٧ ٦ ٧ ٦
 منفصلون  ١ ٢ … ٨ ٠ ٢ ٥ ١ ٢ ٤ ١ ٢ ١

 أعزاب  ٤ ٤٤ ١٠٠ ٩ ٧٨ ٢ ٣٢ ٢ ٨ ٣ ٣ …
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 ٢٣اجلدول 
 ، حسب مدة البحث عن عمل٢٠٠٧العاطلون يف هناية عام 

 
  التوزيع حسب اجلنس 
  نساء رجال نساء رجال

 جمموع العاطلني    
 باآلالف ١٩٧٥ ٢٢٧١  
 النسبة املئوية ١٠٠ ١٠٠ ٥ ٤٦ ٥ ٥٣

 مدة البحث    
 أقل من شهر ٣ ٨ ٦ ١٢ ٦ ٣٦ ٤ ٦٣
  أشهر٣شهر إىل  ٩ ١٧ ٠ ٢١ ٦ ٤٢ ٤ ٥٧
  أشهر٦ إىل ٣ ٥ ١٤ ٣ ١٤ ٩ ٤٦ ١ ٥٣
  أشهر٩ إىل ٦ ٣ ٧ ٤ ٧ ٢ ٤٦ ٨ ٥٣
  شهرا١٢ً أشهر إىل ٩ ٤ ١٠ ٩ ٧ ٦ ٥٣ ٤ ٤٦
  شهراً فأكثر١٢ ٧ ٤١ ٨ ٣٦ ٥ ٤٩ ٥ ٥٠

  أشهر للرجال  ٠ ٨ أشهر للنساء و٩ ٨حث عن عمل ، بلغ متوسط مدة الب٢٠٠٧يف عام   *
 

 ٢٤اجلدول 
 ، حسب مدة البحث عن عمل ومكان اإلقامة٢٠٠٧العاطلون يف هناية عام 

 
 املناطق احلضرية  املناطق الريفية

 مدة البحث نساء رجال نساء رجال

  أشهر٣أقل من  ٤ ٣٣ ٧ ٣٨ ٢ ١٦ ٥ ٢٦
 ر أشه٦ إىل ٣ ١ ١٨ ١ ١٧ ٤ ٩ ٣ ١٠
  شهرا١٢ً أشهر إىل ٦ ٨ ١٨ ٣ ١٥ ٣ ١٦ ٢ ١٥
  شهراً فأكثر١٢ ٧ ٢٩ ٩ ٢٨ ٢ ٥٨ ٠ ٤٨

   أشهر لرجال احلضر ٠ ٧ أشهر لنساء احلضر و ٥ ٧ بلغ متوسط مدة البحث عن عمل ٢٠٠٧يف عام  
  أشهر لرجال الريف ٤ ٩ أشهر لنساء الريف و ٩ ١٠و 
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 ٢٥اجلدول 
  مستوى التعليم، حسب٢٠٠٧العاطلون يف هناية عام 

 
  التوزيع حسب اجلنس 

  نساء رجال نساء رجال

 جمموع العاطلني    
 باآلالف    ١٩٧٥ ٢٢٧١  
 النسبة املئوية    ١٠٠ ١٠٠ ٥ ٤٦ ٥ ٥٣

 حسب مستوى التعليم    
 تعليم مهين عال ٠ ١٤ ٣ ٩ ٨ ٥٦ ٢ ٤٣
 تعليم مهين عال مل يستكمل ٦ ٣ ٥ ١ ٠ ٦٧ ٠ ٣٣
 تعليم مهين ثانوي ٤ ٢٢ ٧ ١٥ ٤ ٥٥ ٦ ٤٤
 تعليم مهين أويل ٩ ١٤ ٨ ٢١ ٤ ٣٧ ٢ ٦٢
 تعليم عام كامل ٤ ٣٤ ٤ ٣٥ ٩ ٤٥ ١ ٥٤
  تعليم عام أساسي ١ ١٠ ٧ ١٤ ٤ ٣٧ ٦ ٦٢
 تعليم ابتدائي دون حتصيل ٥ ٠ ٦ ١ ٤ ٢٠ ٦ ٧٩
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 الصحة  
  

 ٢٦اجلدول 
  )*لسنةهناية ا(الرعاية املقدمة إىل النساء واألطفال 

 
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  

 عدد أطباء التوليد وأمراض النساء، باآلالف ٠ ٤٢  ٢ ٤٢ ٦ ٤٢ ٨ ٤٢ ٩ ٤٢ ٥ ٤٣ ٦ ٤٣
 عدد األسرة للحوامل واملاخضات، باآلالف ٨ ٨٧ ٩ ٨٥ ٠ ٨٥ ٧ ٨٣ ٩ ٨١ ٣ ٨٢ ٠ ٨٢
 بات بأمراض النساء، باآلالفعدد األسرة للمصا ٢ ٩٢ ١ ٨٧ ٦ ٨٤ ٣ ٨٢ ٧ ٨١ ١ ٧٩ ٧ ٧٦
 عدد عيادات التوليد وأمراض النساء، باآلالف ٩ ٧ ٦ ٧ ٦ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٤ ٧ ٨ ٦
 عدد مستوصفات القابالت، باآلالف ٣ ٤٤ ٩ ٤٣ ٦ ٤٣ ٤ ٤٣ ١ ٤٣ ٣ ٤٢ ٨ ٣٩
 عدد أطباء األطفال ٩ ٦٩ ٦ ٦٩ ٣ ٦٩ ٦ ٦٨ ٦ ٦٨ ٨ ٦٩ ٤ ٦٩

 **فيات األطفال عدد مستش ٤٣٣ ٤٢٦ ٤٢٠ ٤٠٩ ٤٠٧ ٣٨٢ ٣٦٥
 عدد األسرة لألطفال املرضي، باآلالف ١ ٢٢٩ ١ ٢٢٤ ٠ ٢١٤ ٤ ٢١٤ ٣ ٢٠٠ ٩ ١٩٤ ٢ ١٩٠

- ٦ ٧٣ ٢ ٩١ ١ ٨٣ ٣ ٨١ ٦ ٦٩ ٦ ٦٧ 
عدد األسرة يف دور الرعاية الصحية لألطفال، 

 باآلالف
 ***عيادات ومستوصفات األطفال ٩ ٧ ٦ ٧ ٦ ٧ ٥ ٧ ٣ ٧ ١ ٦ ٧ ٤

 أة امر١٠ ٠٠٠لكل        
 عدد أطباء التوليد وأمراض النساء ٤ ٥ ٥ ٥ ٦ ٥ ٦ ٥ ٦ ٥ ٧ ٥ ٧ ٥
 عدد األسرة للمصابات بأمراض النساء ٩ ١١ ٣ ١١ ١ ١١ ٨ ١٠ ٧ ١٠ ٤ ١٠ ٠ ١٠

       
تتراوح أعمارهن بني ( امرأة ١٠ ٠٠٠لكل 
  عاما١٩ و١٥

 عدد األسرة للحوامل واملاخضات ٢ ٢٢ ٦ ٢١ ٤ ٢١ ٢ ٢١ ٩ ٢٠ ١ ٢١ ٢ ٢١
 )عاماً ١٤ – ٠ (طفل ١٠ ٠٠٠ لكل       
 أطباء األطفال عدد ٧ ٢٨ ٠ ٣٠ ٢ ٣١ ٩ ٣١ ٠ ٣٢ ٤ ٣٣ ٣ ٣٣
 عدد األسرة لألطفال املرضى ١ ٩٤ ٦ ٩٦ ٢ ٩٦ ٨ ٩٧ ٥ ٩٣ ٣ ٩٣ ٣ ٩١
 عدد األسرة لألطفال املرضى ٨ ٢٩ ٤ ٣١ ٦ ٣٦ ٦ ٣٦ ٧ ٣٢ ٤ ٣٢ -

  بيانات مكتب اإلحصاء  *  
  حة والتنمية االجتماعيةبيانات وزارة الص  **

 املستقلة أو التابعة ملنشآت أخرى  ***
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 ٢٧اجلدول 
 عدد املصابني بأمراض نامجة عن فريوس نقص املناعة البشرية

 

  )باآلالف(اجملموع  املعين نسمة من اجلنس ١٠ ٠٠٠لكل 
  نساء رجال نساء رجال

٢٠٠٠ ١٧ ٦١ ٤ ٢٢ ٠ ٩٠ 
٢٠٠٥ ٨٥ ١٥٠ ٧ ١١١ ٥ ٢٢٧ 
٢٠٠٦ ٨٢ ١٥٥ ٥ ١٢٩ ٧ ٢٣٤ 
٢٠٠٧ ٩٩ ١٦٩ ٥ ١٢٩ ٣ ٢٥٦ 

 
 بيانات وزارة الصحة والتنمية االجتماعية

 

 التعليم  
  

 ٢٨اجلدول 
 )بيانات تعداد السكان(مستوى تعليم النساء والرجال 

 
٢٠٠٢  

اجلنس نوع التوزيع حسب     آالف األشخاص
  نساء رجال نساء رجال

٦٥٨٩٣ ٥٥٤٠٧ ٥٤ ٤٦ 
ى         م ارهم إل ًا١٥جموع السكان الذين تصل أعم  عام

 فأآثر
 : منهم    
 حاصلون على تعليم مهين    
  )يشمل التعليم اجلامعي(عال   ١٠٧٦٦ ٨٦١٣ ٥٦ ٤٤
 عال مل يستكمل   ٢٠١٨ ١٧٢٢ ٥٤ ٤٦
 ثانوي   ١٩٠٥٢ ١٣٨٧٧ ٥٨ ٤٢
 أويل   ٦٦٦١ ٨٧٠٦ ٤٣ ٥٧
 حاصلون على تعليم عام    
 ثانوي كامل   ١٠٩٣٨ ١٠٣٣٨ ٥١ ٤٩
 أويل   ٨٨٨٢ ٧٨١٣ ٥٣ ٤٧
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 ٢٩اجلدول 
، حسب ٢٠٠٧عدد الطالب املقيدين يف املنشآت التعليمية الوطنية والبلدية يف هناية عام 

 نوع التعليم

 
  التوزيع حسب اجلنس 
  نساء رجال نساء رجال

 عدد الطالب     
 باآلالف ١١ ٨٤٩ ١١ ٣٦٩  
 النسبة املئوية ١٠٠ ١٠٠ ٥١ ٤٩
  يفمنهم    
 منشآت التعليم العام ١ ٥٦ ٧ ٥٨ ٥٠ ٥٠
 منشآت التعليم املهين األويل ٧ ٣ ٢ ٧ ٣٥ ٦٥
 منشآت التعليم الثانوي اخلاص ٧ ٩ ١ ١٠ ٥٠ ٥٠
 منشآت الدراسات العليا ٠ ٣٠ ٣ ٢٣ ٥٧ ٤٣
 دراسات جامعية عليا ٥ ٠ ٧ ٠ ٤٣ ٥٧
 دراسة الدكتوراه ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٩٦

 

 ٣٠اجلدول 
 ٢٠١١-٢٠٠٨للسنوات ) الربملان(تكوين الدوما 

 
اجلنس نوع التوزيع حسب 
 األعضاء  

  نساء رجال نساء رجال

 المجموع  ٦٣ ٤٨٧ ١٤ ٨٦
 : منهم    
 :حسب احلزب    
 "روسيا املتحدة"   ٤٤ ٢٧١ ١٤ ٨٦
 "احلزب الشيوعي"   ٤ ٥٣ ٧ ٩٣
 " الدميقراطياحلزب الليربايل"   ٤ ٣٦ ١٠ ٩٠
"احلياة/املتقاعدون/الوطن: روسيا املنصفة"   ١١ ٢٧ ٢٩ ٧١
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