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جلنـة  واألسئلة اليت طرحتـها      القضاياردود مجهورية بيالروس على         
لتقرير الـدوري   لنظر يف ا  القضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق با       

  (CEDAW/C/BLR/7)مهورية بيالروس جلابع الس

   عامةنبذة    
أنشئ فريق عامل مشترك بني الوزارات يتضمن ممثلني عن اإلدارة العامة واملنظمات              -١

الـسابع  الـدوري   التقريـر   غري احلكومية واملنظمات الدولية جلمع البيانات الالزمة إلعداد         
  .(CEDAW/C/BLR/7) لبيالروس

 يف الفريق العامل عن طريق ممثلني للمنظمات غري         كومي ممثالً وكان القطاع غري احل     -٢
احتاد النساء البيالروسيات، ومجعية : احلكومية املعنية باملساواة بني اجلنسني وحتسني حالة املرأة

  .الشابات املسيحيات يف بيالروس، واحلركة الدميقراطية النسائية املستقلة
 يف اجمللس الوطين املعـين      نظمات يشاركون أيضاً  وجتدر اإلشارة إىل أن ممثلي هذه امل        -٣

بالسياسة اجلنسانية التابع جمللس وزراء مجهورية بيالروس الذي أنشئ لتنفيذ سياسة الدولـة             
  .فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني

وعرض مشروع التقرير الدوري على منظمات غري حكومية معنية بـشؤون املـرأة            -٤
عليه، وناقش اجمللس الوطين هذا املشروع، وأخذت عند وضع صيغته          للنظر وإبداء مالحظاهتا    

  .ائية مالحظات األطراف املعنيةالنه
وتنظم القوانني واملراسيم الرئاسية والقرارات احلكومية يف بيالروس املسائل املتعلقـة         -٥

ويكفل دستور بـيالروس حريـة   . بأنشطة املنظمات والنقابات العمالية واألحزاب السياسية 
  . تكوين اجلمعيات

، زاد عدد املنظمات املسجلة     ٢٠٠٩ووفقاً للبيانات املقدمة من وزارة العدل يف عام           -٦
 ٨ مجعية، و  ٩٤سياسية، و  فرعاً جديداً لألحزاب ال    ١٨وحصل  .  يف املائة  ٢٠وفروعها بنسبة   

 فرعاً للنقابات العماليـة علـى شـهادات         ٧٤٨ فرعاً للجمعيات، و   ٥ ٢٢٨مؤسسات، و 
  .التسجيل

 منظمـة   ٣٣ ٨٦٠ حزباً سياسـياً، و    ١٥، كان   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١ويف    -٧
 ٨٤ نقابة عمالية وفروعهـا احملليـة، و       ٢٢ ٩٢٠ احتاداً للجمعيات، و   ٢٢وفروعها احمللية، و  

  .مسجالً يف بيالروس مؤسسة
 منظمة حائزة   ١٣ -  مجعية نسائية مسجلة يف بيالروس     ٣١وعلى الرغم من وجود       -٨

 منها فقط يتعاون مع احلكومة يف  قليالً فإن عدداً-  هيئة حملية١٨كز دويل أو وطين وعلى مر
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 عن القضاء على العنف ضـد       جمال النهوض باملرأة، وتشجيع روح املبادرة بني النساء، فضالً        
وتضطلع هذه املنظمات مبشاريع مفيدة للمجتمع وتـسمح كفاءهتـا   . املرأة، واالجتار بالبشر  

  .على قدم املساواة مع الرجال كة النساء يف تنفيذ املشاريع والربامج االجتماعيةاملهنية مبشار
وتنظم وزارة العدل بانتظام لقاءات مع املسؤولني عن املنظمات لدراسـة املـسائل               -٩

، نظمـت وزارة العـدل،    ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٢ويف  . الراهنة املتصلة بأنشطتها  
من والتعاون يف أوروبا، حلقة دراسية بشأن دور املنظمات يف          باالشتراك مع مكتب منظمة األ    

اجملتمع املعاصر، وشارك يف هذه احللقة احتاد النساء البيالروسيات ومجعية الشابات املسيحيات 
وحبث املشاركون املسائل املتصلة بتطوير اجملتمع املدين، ودور وأمهية املنظمات          . يف بيالروس 

سيما يف النهوض باملرأة يف احلياة العامة واالجتماعية والثقافية،  ها، اليف اجملاالت املختلفة لعمل  
ونظمت اهليئات القضائية للجان التنفيذية اإلقليمية    . والدفاع عن حقوقها ومصاحلها املشروعة    

وعلقت وسائط اإلعالم على نطـاق  . يف موغيليف وبرست وفيتابسك حلقات دراسية مماثلة 
  .واسع على هذه األحداث

علـى  " جنازاتاإلالسجل و : املنظمات النسائية يف بيالروس   "ووضع الكتاب املعنون      -١٠
ويتضمن هذا الكتاب معلومات عن     . ٢٠١٠مايو  / أيار ٧لكتروين لوزارة العدل يف     اإلاملوقع  

سيما املنظمات املعنية بالدفاع عن      أنشطة املنظمات الوطنية والدولية املسجلة يف بيالروس، ال       
  . وعة للمرأة، والنهوض باملرأة يف احلياة العامة واالجتماعية والثقافيةاحلقوق املشر

، سجلت وزارة العدل النظام األساسـي للرابطـة         ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٠ويف    -١١
اليت هتدف إىل تعزيز املساواة مـن حيـث         " آفاق املساواة بني اجلنسني يف املستقبل     "الدولية  

ى التمييز بسبب نوع اجلنس، واإلسهام يف االستجابة        الواقع بني النساء والرجال، والقضاء عل     
إىل تعزيز مبدأ   وتسعى هذه الرابطة    .  يف اجملتمع  للحاجات اجلماعية والفردية للنساء والرجال    

    املساواة بني اجلنسني عن طريق املساواة يف ممارسة احلقوق، وتوفري الفرص للنساء والرجـال              
 نوع اجلنس بـني     قتصادي، ومكافحة التمييز القائم على    سيما يف اجملالني االجتماعي واال     ال

  .النساء والرجال
وتعتمد اإلحصاءات الوطنية على البيانات املركزية املقدمة من الدوائر اإلحـصائية             -١٢

. الوطنية والبيانات املقدمة من اهليئات العامة املختصة جبمع ومعاجلة وجتميع وحفظ املعلومات           
  .ة الوطنية على املصادر اإلدارية أيضاً يف احلصول على بياناتوتعتمد الدوائر اإلحصائي

عند (ويف الوقت احلايل، يتم تصنيف البيانات اإلحصائية الوطنية حبسب نوع اجلنس              -١٣
وتقدم البيانات املتعلقة باحلالة الدميغرافية حبسب نوع اجلنس، والـسن، ومكـان            ). اإلمكان
  .لوطنية بالتحليل املقارن الشامل حلالة النساء والرجالوتسمح التقارير اإلحصائية ا. اإلقامة
بيالروس بناء على تلـك اإلحـصاءات   وتعد جلنة اإلحصاءات الوطنية يف مجهورية     -١٤

ويقدم هذا  ). يصدر كل ثالث سنوات   " (النساء والرجال يف مجهورية بيالروس    "دليالً بعنوان   



CEDAW/C/BLR/Q/7/Add.1 

GE.10-46595 4 

توقع، وتدفقات اهلجـرة، ومعـدالت      الدليل معلومات عن عدد النساء والرجال، واألجل امل       
االعتالل، والتأهيل يف التعليم الثانوي والعايل، وعمـل النـساء والرجـال يف القطاعـات               

  .لة النساء والرجال يف بيالروس عن مؤشرات أخرى حلااالقتصادية املختلفة، فضالً
قوم بانتظـام   جلنة اإلحصاءات الوطنية بناء على التجربة السابقة للبلدان اليت ت          وترى  -١٥

بتحليل املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني بدعم من املنظمات الدولية أنه ميكـن حتـسني           
بيد . اإلحصاءات املقدمة حبسب نوع اجلنس عن طريق القيام بدراسات استقصائية مستهدفة          

  .أن هذه الدراسات تتطلب موارد مالية إضافية
دراسـة  ررت حكومة بـيالروس إجـراء       ، ق ٢٠١٠  نوفمرب/ تشرين الثاين  ١ويف    -١٦

وستتم هذه الدراسة وفقاً لتوجيهات     .  بالعمالة يف األسر املعيشية    املتعلقةاستقصائية للمسائل   
  .سب نوع اجلنسحبالبيانات صنيف منظمة العمل الدولية اليت تقضي بت

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
ويكفل القانون املساواة   .  متييزية ضد النساء   ال يتضمن القانون يف بيالروس أحكاماً       -١٧

 من  ٢٢وهكذا، وفقاً للمادة    . يف احلقوق بني الرجال والنساء يف مجيع اجملاالت اهلامة للحياة         
الدستور، اجلميع سواسية أمام القانون وهلم احلق، دون متييز، يف احلماية املتساوية حلقـوقهم              

  .ومصاحلهم املشروعة
يف سن الزواج احلق يف القيام، على أسـاس طـوعي، بـالزواج             للنساء والرجال   و  -١٨

 ٣٢املـادة    (وتقوم العالقات األسرية على املساواة يف احلقوق بني الزوجني        . ةوتكوين األسر 
الدستور للمرأة تكافؤ الفرص يف التعليم والتدريب املهـين والعمالـة           ويكفل  ). من الدستور 

 يف السياسية والثقافية وغريها من اجملاالت، وأيضاً     و عيةوالترقية يف العمل ويف اجملاالت االجتما     
  ). من الدستور٣٢املادة  (النهوض بظروف محاية عملها وصحتها

للنساء والرجال، الراشدين والقصر، احلق يف التعويض املتساوي عن العمل املتكافئ           و  -١٩
  ). من الدستور٤٢املادة (القيمة 
املناصب العامة باالقتراع العام، وجلميع مواطين      وينتخب النواب وغريهم من أصحاب        -٢٠

  ). من الدستور٦٤املادة ( سنة فأكثر احلق يف التصويت ١٨مجهورية بيالروس الذين يبلغون 
 ويرد املبدأ العام للمساواة يف النصوص التشريعية مثل قـانون الـزواج واألسـرة،               -٢١

ل وقانون االحتجاز وشروط االحتجاز،     ومينع قانون العم  . والقانون اجلنائي، والقانون املدين   
  .كل يف نطاق اختصاصه، التمييز القائم على نوع اجلنس أو غري ذلك من األسباب

     / املعتمـدة يف أيلـول     ٢٠١٠-٢٠٠٨وتنص خطة العمل الوطنية الثالثة للفتـرة          -٢٢
 القائم على   منع التمييز " والرامية إىل حتقيق املساواة بني الرجال والنساء على          ٢٠٠٨سبتمرب  
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ىل نوع اجلنس وإجياد األوضاع اليت تكفل للرجال والنساء الفرصة لالزدهـار الشخـصي إ             
  ".أقصى حد يف مجيع امليادين

وتعتمد سياسة املساواة بني اجلنسني املعمول هبا يف بيالروس على القواعد الدوليـة               -٢٣
ى مجيع أشكال التمييز ضـد    ، املنصوص عليها خاصة يف اتفاقية القضاء عل       املعترف هبا عموماً  

دورة ونتائج  املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني املعتمد يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة،             
املساواة بني اجلنسني  : ٢٠٠٠عام  يف  املرأة  " املعنونة   نياجلمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشر    

 وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، والتقرير       ،"والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين     
  . الوطين لبيالروس بشأن حتقيق األهداف اإلمنائية الواردة يف إعالن األلفية

وكلل تنفيذ السياسة الرامية إىل تعزيز املساواة يف املركز االجتماعي بـني الرجـال                -٢٤
صول إىل مجيع مراحل التعليم     وللمرأة احلق يف الو   . والنساء يف مجيع جماالت النشاط بالنجاح     

والنساء . واملستوى التعليمي للمرأة أعلى من مستوى الرجال      . على قدم املساواة مع الرجال    
 يف املائة من النساء العامالت حائزات ٥٤,٦و.  املائة من جمموع عدد السكان يف٥٣,٤ميثلن 

  . يف املائة للرجال٣٧,١على شهادات عليا أو ثانوية متخصصة مقابل 
 يف العامل اليت حققت الرقم املستهدف ملشاركة        ٢٧ل وكانت بيالروس أحد البلدان ا      -٢٥

 يف املائة يف املنتخبني يف االنتخابات الربملانية        ٣٢وكان أكثر من    . املرأة يف عملية اختاذ القرار    
  . يف املائة من النواب يف اجملالس احمللية على مجيع املستويات من النساء٤٥األخرية و

وهنـاك  .  يف املائة من املوظفني احلكوميني على مجيع املستويات        ٦٧,٤ومتثل النساء     -٢٦
      ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام        ٥٧,١(اخنفاض ملحوظ يف عدد النساء العاطالت عن العمـل          

  .ويف طول مدة البطالة) ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٦٨,٩مقابل 
وضاع املواتية لتمكني املرأة من التوفيق      وهتدف السياسة الوطنية لألسرة إىل توفري األ        -٢٧
وبلغت نسبة األطفال املقيدين يف املؤسـسات       . ت األسرية اسؤوليمسؤوليات العمل وامل  بني  

وهنـاك  .  يف املائـة ٧٩التعليمية للمرحلة قبل االبتدائية يف كل من املناطق احلضرية والريفية          
والسكن والضرائب لتوفري املـساعدة     ضمانات كافية يف قوانني املعاشات التقاعدية والعمل        

 يف املائـة مـن      ٩٩وتصل اإلعانات األسرية إىل     . املادية لألسر عند الوالدة ولتعليم األطفال     
  .األطفال الذين تقل أعمارهم عن ثالث سنوات

وهكذا، ال تكتفي الدولة بإعالن أنه يلزم توفري فرص متكافئة للرجـال والنـساء                -٢٨
 للمبدأ املكـرس يف      طبقاً - ت املكفولة هلم وعلى قدم املساواة بينهم      ملمارسة احلقوق واحلريا  

اطنيها واجملتمع الدويل إجراءات     ولكنها تتخذ أمام مو    -الدستور واألولويات السياسية للبلد     
  .ملموسة لتحقيق هذه األهداف

وملا كان القانون احلايل مينع التمييز على أساس اجلنس وينص على توفري األوضـاع                -٢٩
ليس هناك ما يدعو    املناسبة لالزدهار الشخصي للنساء والرجال يف مجيع جماالت النشاط فإنه           
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اآلن إىل إصدار قانون بشأن املساواة بني اجلنسني لتنفيذ سياسة فعالة للمساواة بني الرجـال               
  .والنساء يف البلد

ب املهـين   للمرأة تكافؤ الفرص يف التعليم والتـدري       من الدستور    ٣٢وتكفل املادة     -٣٠
السياسية والثقافية وغريها من اجملاالت،      و والعمالة والترقية يف العمل ويف اجملاالت االجتماعية      

  . يف النهوض بظروف محاية عملها وصحتهاوأيضاً
  عادالً  بأجر مقابالً   من الدستور لألشخاص الذين ميارسون نشاطاً      ٤٢وتكفل املادة     -٣١

عمل ونوعيته وفائدته للمجتمع ولكن ال يقل عن احلـد          لعملهم يتم حتديده بناء على حجم ال      
  .الذي يسمح هلم وألسرهم بالعيش حبرية وكرامة

للنساء والرجال، الراشدين والقصر، احلق يف التعويض املتساوي عن العمل املتكافئ           و  -٣٢
اً ومتنع هذه املـادة أيـض  .  من قانون العمل التمييز يف عالقات العمل       ١٤ومتنع املادة   . القيمة

التمييز، أي كل تقييد للحق يف العمل واحلق يف احلصول على املزايا املتصلة بالعمل، ألسباب               
أو الرأي الـسياسي، أو     تتعلق بنوع اجلنس، أو العرق، أو األصل اإلثين، أو اللغة، أو الدين،             

قدمية، أو  االنتساب أو عدم االنتساب إىل نقابة عمالية أو مجعية معينة، أو املركز املايل، أو األ              
ويعترب أي حكم متييـزي     . اإلعاقة اجلسدية أو العقلية اليت ال حتول دون القيام بالعمل املعين          

  .ينص عليه نظام أو اتفاق مجاعي باطالً
  :وال تعترب متييزية االختالفات واالستثناءات واألفضليات والقيود  -٣٣

  املتصلة بالعمل املعين؛  )أ(  
النـساء  (جتماعية وقانونية معززة لبعض األشخاص      الواجبة لتوفري محاية ا     )ب(  

  ). خل إواألحداث واملعوقني والضحايا يف كارثة تشرنوبيل،
وجيوز لألشخاص الذين يعتقدون أهنم ضحايا للتمييز يف جمال العمـل اللجـوء إىل                

  .القضاء للمطالبة بوضع حد هلذا التمييز
الفـصل التاسـع،    (تعلقة بقانون العمل    وينظم قانون اجلرائم اإلدارية االنتهاكات امل       -٣٤

     املخالفات اإلدارية املتعلقة بالصحة، والشرف، وكرامة اإلنـسان، وحقـوق وحريـات            "
  .")اإلنسان واملواطن

وتشرف وزارة العمل والرعاية االجتماعية، بالتعاون مع اهليئات احلكومية واملنظمات   -٣٥
مية إىل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني يف الفتـرة           املعنية، على تنفيذ خطة العمل الوطنية الرا      

  :  يف اجملاالت التالية٢٠١٠-٢٠٠٨
وسـوق العمـل، وتعزيـز االسـتقالل            املساواة بني اجلنسني يف جماالت العمـل         •

 االقتصادي للمرأة؛

  التعليم والتوعية يف مسألة املساواة بني اجلنسني؛ •
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 الصحة اإلجنابية؛ •

 ع؛القضاء على العنف يف اجملتم •

 املساواة بني اجلنسني ووسائط اإلعالم؛ •

 .تشغيل اآللية الوطنية املعنية باملساواة بني اجلنسني •

  .وتتلقى احلكومة تقارير سنوية بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية  

 تعديالت وإضافات ٢٠٠٦يوليه / متوز ٢٠ الصادر يف    ٢-١٦٤وأدخل القانون رقم      -٣٦
خول القانون حيز النفاذ، ال يقتصر احلق يف إبرام عقـود   ومنذ د . على قانون الزواج واألسرة   

. الزواج على األشخاص املتزوجني فقط ولكن يشمل أيضاً األشخاص الذين يعتزمون الزواج           
ويبدأ سريان العقد املربم بني األشخاص الذين يعتزمون الزواج من تاريخ تسجيل الزواج يف              

  .السجل املدين
).  سنة ١٨(ا يتعلق بتخفيض احلد األدىن لسن الزواج        وأدخلت تعديالت كثرية فيم     -٣٧

ففي حاالت استثنائية مثل احلمل، أو الوالدة، أو حصول القاصر علـى األهليـة القانونيـة                
الكاملة قبل بلوغ سن الرشد، جيوز إلدارة السجل املدين ختفيض سن الـزواج لألشـخاص               

 ينبغي أن يقدم الزوجـان طلبـاً      و. الذين يعتزمون الزواج مبقدار ثالث سنوات على األكثر       
  .ويف هذه احلالة ال يلزم احلصول على موافقة الوالدين أو األوصياء على الزواج. لذلك
 للنص على املساواة بني الزوجني      ١-٢٠وأضيفت إىل قانون الزواج واألسرة املادة         -٣٨

شترك يف مجيع   ومبوجب هذه املادة، ينبغي أن يبت الزوجان على حنو م         . يف العالقات األسرية  
  .املسائل املتعلقة بالزواج واألسرة على أساس املساواة بينهما

 مشروع قانون إلدخال تعديالت وإضافات جديدة علـى         وتعد وزارة العدل حالياً     -٣٩
، "عقد الـزواج  " اجلديدة تعريف    ١٣ومن املتوخى أن يتم يف املادة       . قانون الزواج واألسرة  

  .ة للنص على اإلجراءات املتصلة بعقد الزواج جديد١-١٣وأن تضاف أيضاً مادة 
وستسمح هذه التعديالت حبل املشاكل املتعلقة بعقد الزواج إذ سـيجوز مبوجبـها               -٤٠

لألشخاص املتزوجني واألشخاص الذين يعتزمون الزواج أن يربموا عقوداً للزواج يف أي وقت 
  . والنص يف عقود الزواج على ما يرونه من حقوق والتزامات

ومحاية ملصاحل األطفال يف حالة الطالق، سينص التعديل على أنه ينبغي للزوجني غري               -٤١
املرتبطني بعقد زواج ينظم املسائل املتعلقة برعاية وتعليم األطفال أن يعقدا عند انتهاء عالقـة    

ويف حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق أو عدم تنظيم املسائل           . الزوجية اتفاقاّ بشأن األطفال   
تعلقة برعاية وتعليم األطفال يف عقد الزواج، تقوم احملكمة اليت تصدر احلكـم بانقـضاء               امل

       الزواج بتحديد أي الزوجني سيقوم برعاية األطفال وكيفية مشاركة الزوج اآلخـر الـذي             
  .عاية األطفال يف تعليم األطفالال يقوم بر
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، ومنع الرتاعات بينـهما،     وستساعد هذه اإلجراءات يف حتديد مسؤوليات الوالدين        -٤٢
      وتسوية املسائل املتعلقة بالعالقة بني الزوجني عن طريق إبرام عقـود للـزواج أو اتفاقـات               

  .بشأن األطفال
مـسؤوليات  بـني   التوفيق  وتويل بيالروس عناية خاصة لتحسني تشريعاهتا املتعلقة ب         -٤٣

االتفاقية املتعلقة بالقضاء علـى      من   ١٣ ولتطبيق أحكام املادة     .ت األسرية اسؤوليالعمل وامل 
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، تتخذ الدولة اإلجراءات املالئمة لضمان حـصول الرجـال              

 وعلى وجه اخلصوص، وفقـاً . والنساء، بناء على مبدأ املساواة، على نفس اخلدمات األسرية     
 قـانون    مـن  ١٨ و ١٢ و ٩ على املـواد     ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٦للتعديالت اليت أدخلت يف     

اإلعانات األسرية، يستحق األب أو األم أو األقارب اآلخرون أو الوالدان بالتبين أو األوصياء              
 برعاية الطفل نفس اخلدمات اليت تقدم عند الوالدة أو لرعاية طفل يقـل              الذين يقومون فعالً  

 سنة، أو طفل معوق يقل عمره       ١٤عمره عن ثالث سنوات، أو طفل مريض يقل عمره عن           
  . سنة١٨عن 
        ، مسحت التعديالت اليت أدخلت على قـانون العمـل حبـصول            ٢٠٠٩ويف عام     -٤٤
  . حني بلوغه الثالثة من العمر على أجازة لرعاية الطفل إىل رجال٢ً ٢٤٦حنو 
وتعقد لألخصائيني يف دوائر العمل والعمالة والرعاية االجتماعية املعنيني باملساواة بني   -٤٥

دورات تدريبية باملعهد الوطين للتعليم املستمر وإعادة التدريب للمـوظفني          اجلنسني بانتظام   
  .التابعني لوزارة العمل والرعاية االجتماعية

ويعد املعهد الوطين للتعليم املعين بالبحوث العلمية واملنهجية جيالً جديداً من الكتب              -٤٦
ائمة وضرورة الـتخلص مـن      واملراجع املدرسية اليت تراعي التحليل اجلنساين للمؤلفات الق       

  .نوع اجلنس يف املؤلفات العلميةالقوالب النمطية ومجيع أنواع التمييز القائمة على 
 علـى حقـوق   ويوجد يف البلد نظام للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يركز أساساً           -٤٧

التعليمية وتتضمن املناهج الدراسية للمؤسسات     . املرأة واملسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني     
" حقوق اإلنسان " بعنوان    برناجماً ١٩٩٨الثانوية واملهنية والتقنية واملتخصصة والعالية منذ عام        

ويف مؤسـسات   . يتناول املسائل املتعلقة حبقوق املرأة املنصوص عليها يف الصكوك الدوليـة          
  ساعة دراسية حـسب نـوع الدراسـة        ٤٠ و ١٨التعليم العايل، ميثل هذا الربنامج ما بني        

  .وموضوع التخصص
     ويويل النظام األساسي للتعليم املستمر لألطفال والـشباب والربنـامج الدراسـي              -٤٨

.  لتوعية األفراد باملسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني        خاصاً  اهتماماً ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  
لقة باملساواة  وأدرجت جوانب خمتلفة للتثقيف والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان واملسائل املتع          

بني اجلنسني يف برامج التعليم والتدريب املستمر للمعلمني املعنيني بالعلوم اإلنسانية يف املرحلة             
الثانوية وبالعلوم اإلنسانية واالجتماعية والسياسية يف التعليم العايل لتوفري املعلومات الالزمـة            
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املتعلقة باملساواة بني اجلنسني،    هلم يف جمال حقوق اإلنسان والطفل واملرأة، وتوضيح املسائل          
  .طفال أو املراهقني أو الشبابمن أجل نقلها إىل األ

وتتضمن الربامج املخصصة للمعلمني يف املعهد الوطين للتعليم العايل، واملعهد الوطين             -٤٩
حقـوق  : "واضـيع التاليـة  للتعليم املهين، واألكادميية الوطنية للدراسات العليا دورات يف امل       

التعليم واملساواة بني  "، و "اإلنسان واجملتمع "، و "التربية الوطنية "، و "حقوق اإلنسان "، و "الطفل
  ".التقاليد والوضع احلايل: اجلنسني

وتتضمن الربامج الدراسية جلامعة بيالروس، واملعهد اخلـاص للمـرأة يف أنفـيال،               -٥٠
  .اة بني الرجال والنساءومؤسسات أخرى للتعليم العايل دورة بشأن املسائل املتعلقة باملساو

فزيون والصحف الرئيسية والـدوريات     ات الشركة الوطنية لإلذاعة والتل    وتعاجل قنو   -٥١
السياسية بإسهاب املسائل املتعلقة بالنهوض باملرأة، والقضاء على التمييز يف جمايل التوظيـف             

بني الرجـال يف    والفصل، وضرورة مشاركة املرأة يف إدارة الشؤون العامة واملساواة بينها و          
صنع القرار على مجيع املستويات، وتوسيع نطاق الشراكة االجتماعية بني املنظمات النسائية            

  . عن محاية األمومة واألبوة والطفولةوالسلطات العامة، فضالً

   الوطنيةاآلليات    
 اجمللـس   ٢٠٠٠مـايو   / أيار ١٧ الصادر يف    ٦٩٨أنشأ مرسوم جملس الوزراء رقم        -٥٢

مـن  ) املسمى فيما بعد اجمللس الوطين    (ين بالسياسة اجلنسانية التابع جمللس الوزراء       الوطين املع 
  .أجل تنسيق األعمال الرامية إىل تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني

وجيتمع اجمللـس الـوطين     . واجمللس الوطين جهاز استشاري للتنسيق بني الوزارات        -٥٣
ويتألف اجمللس من ممثلني عـن اجلهـاز        . رتني كل عام  حسب االقتضاء ولكن ال يقل عن م      

اإلداري للدولة، واهليئات التنفيذية، واإلدارة احمللية، واحملكمة العليا، وأعضاء اجلمعية الوطنية،           
وجتدد العضوية يف اجمللس الوطين بصفة دورية،       . واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات الدولية    

  ). رجال١٠ امرأة و١٨( عضواً ٢٨ ويضم اجمللس حالياً
وعلى الرغم من أن قرارات اجمللس الوطين تشكل توصيات فقط فإن أنشطة هـذا                -٥٤

اجلهاز تساهم بوضوح يف تعزيز قدرات اهلياكل احلكومية إلدماج مفهـوم املـساواة بـني               
 اجلنسني يف الربامج واملشاريع االجتماعية، ووضع وتنفيذ السياسات العامة الرامية إىل حتسني           

  .حالة املرأة وحتقيق تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء
يسعى اجمللس الوطين أيضاً، يف إطار األنشطة اليت يقوم هبا، إىل دعم التدابري الرامية إىل                 -٥٥

نشر املعلومات احملدثة واملوثوقة عن حالة املرأة يف البلد، ووجود عالقات منتظمة مع املؤسسات              
د املعنيني باملشاكل اجلنسانية يف بيالروس، وإدماج مفهوم املساواة بني          الرئيسية واهليئات واألفرا  

  .اجلنسني يف املشاريع اليت تنفذها املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية يف البلد
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ويتمثل اهلدف االستراتيجي للمجلس الوطين يف نشر وتنفيذ الفكرة القائلة بأنه يلزم              -٥٦
ني عن طريق إقناع اجلهات الفاعلة املعنية بوضع وتنفيـذ ومتابعـة            حتقيق املساواة بني اجلنس   

وتقييم السياسات والربامج، وبضرورة مراعاة تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف االستفادة            
، عقد اجمللس ٢٠١٠ويف عام . من النتائج اليت يتم حتقيقها عن طريق هذه السياسات والربامج   

احتاد النـساء   :  على وجه اخلصوص بنشاط املنظمات التالية      الوطين اجتماعني شاركت فيهما   
البيالروسيات، ومجعية الشابات املسيحيات يف بيالروس، واحلركـة الدميقراطيـة النـسائية            

وترد معلومات عن أنشطة اجمللس الوطين على املوقع الشبكي لوزارة العمل والرعاية            . املستقلة
  .االجتماعية، ووسائط اإلعالم

املـؤمترات،  (ك أعضاء اجمللس الوطين بانتظام يف اللقاءات الوطنية واإلقليمية          ويشار  -٥٧
املعنية بالعقبات احلاليـة واالجتاهـات املـستقبلية        ) واحللقات الدراسية، واملوائد املستديرة   

  .للسياسات الرامية إىل املساواة بني اجلنسني يف التعليم والعمل والصحة

  التدابري املؤقتة اخلاصة    
 ٢٠١٠-٢٠٠٨اجلنسني للفترة   ساهم تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني           -٥٨

يف إدخال تعديالت على قانون العمل لتمكني الوالدين من التوفيق بوجه أفضل بني االلتزامات              
  . من تدابري الرعاية االجتماعيةاملهنية واألسرية، وحتقيق تكافؤ الفرص يف االستفادة

، اختذت إجراءات لضمان الرعاية االجتماعية للعاملني بعقود عمل         ٢٠٠٦ويف عام     -٥٩
فعند التعاقد مع أحد العاملني بعقد غري حمدد املدة، تكون املدة           . من ذوي املسؤوليات العائلية   

  : احملددة عند جتديد العقد أو التعاقد معه من جديد على النحو التايل
لرعاية طفلها إىل حني بلوغه سن الثالثة       للمرأة اليت تكون يف أجازة أمومة أو أجازة          •

 إىل حني انتهاء األجازة على األقل؛): وعند االقتضاء األب أو الوالد بالتبين(

، ) سنة للرجـال   ٥٨ سنة للنساء، و   ٥٣(للعاملني الذين يبلغون سن ما قبل التقاعد         •
سن القانونية  إىل حني بلوغ ال   : األمناء وامللتزمني بآداب املهنة واملهام املوكولة إليهم      

وبدء اإلجراءات الالزمـة  )  سنة للرجال  ٦٠ سنة للنساء، و   ٥٥(للتقاعد على األقل    
  . لإلحالة إىل املعاش

أجازة لرعاية طفلها إىل حني     يلتزم صاحب العمل عند عودة املرأة اليت حصلت على            -٦٠
إىل   على طلبها،  بناًء ،)أو بإبرام عقد جديد   (بلوغه سن الثالثة إىل عملها بتمديد عقد عملها         
  .حني بلوغ الطفل سن مخس سنوات على األقل

وسامهت خطة العمل الوطنية أيضاً يف حل بعض املسائل املتعلقة بالبطالة يف صفوف               -٦١
، ٢٠٠٣ويف عـام    . النساء ويف حتسني اإلعانة االجتماعية املقدمة لألسر اليت ترعى أطفـاالً          

تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       صدقت بيالروس على الربوتوكول االختياري ال     
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) املعدلـة ( بشأن تنقيح االتفاقية     ٢٠٠٠ لعام   ١٨٣ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       املرأة
  .١٩٥٢حلماية األمومة لعام 

، ستنظر خطة العمل الوطنية يف إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة           ٢٠١٠ويف عام     -٦٢
 بشأن تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني العمـال          ١٩٨١م   لعا ١٥٦العمل الدولية رقم    

  .العمال الذين لديهم مسؤوليات أسرية: والعامالت

    النمطيةقوالبال    
إن وجود نظام تعليمي يراعي الفوارق بني اجلنسني وسيلة من أهم الوسائل املستخدمة               -٦٣

واختذت بيالروس إجـراءات إلدمـاج   . ملكافحة القوالب النمطية القائمة على التحيز اجلنساين    
وتقدم املؤسسات التعليمية دراسات اختياريـة ومـواد        . املنظور اجلنساين يف املناهج التعليمية    

املعارف األساسية يف املـساواة بـني       "، و "اجلوانب اجلنسانية :  اإلنسان حقوق"إضافية بعنوان   
رت وزارة التعليم دليال بعنـوان      ونش". الرجال والنساء يف التاريخ والعامل املعاصر     "، و "اجلنسني

  ". دليل للمعلمني يف املؤسسات التعليمية العامة: تثقيف التالميذ واملساواة بني اجلنسني"
وتتناول دورات التعليم املستمر للمسؤولني واألخـصائيني يف النظـام التعليمـي              -٦٤

ة يف جمال املـساواة بـني   السياسات االجتماعية املعنية باجلوانب اجلنسانية واملعارف األساسي   
وتشمل الربامج يف مجيع املؤسسات التعليمية دورات تعليمية وقانونيـة لألسـرة،            . اجلنسني

  . وتوجد مشاريع لتنفيذ الربنامج الوطين لألمن الدميغرايف
دراسات اختياريـة عـن األسـرة       (وتنظم املؤسسات التعليمية نشاطات للشباب        -٦٥

من أجل تطوير النماذج السلوكية     ) ت إخبارية، مناقشات حّية   والعالقات بني اجلنسني، نشرا   
  . يف العالقات بني الرجال والنساء

مـن أجـل تـوفري    " مدارس القـادة "وتنظم مؤسسات التعليم العايل يف بيالروس     -٦٦
. وتشجيعهم على املشاركة يف عملية اختاذ القرار      ) البنني والبنات (الكفاءات القيادية للشباب    

" املركز الوطين لإلبداع الفين للشباب    "، تنظم إحدى املؤسسات التعليمية وهي       ويف كل عام  
  .الكتساب هذه املؤهالت" القائد"معسكراًً على املستوى الوطين يسمي 

وهناك أنشطة لإلعالم والتوعية للتشجيع على تكوين األسرة وتعليم األطفال وتعزيز             -٦٧
 ومسابقات وموائد مستديرة ومنتديات أسرية      وتنظم مؤمترات . دور األب يف تعليم األطفال    

وينفذ مركز األسرة والطفولـة يف      . يف املدن والقرى لتعزيز اخلربات اإلجيابية يف تعليم األسرة        
لتعليم "  املعلم - األب" بعنوان   بلدية منسك واملراكز اإلقليمية للمساعدة االجتماعية مشروعاً      

  . عالقات ودية معهمفاهلم وإقامةاآلباء كيفية فهم احتياجات أط
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وتأهيل اآلباء واألمهات الذين ينتظـرون      " الزواج واألسرة "وتقدم املشورة يف جمال       -٦٨
بانتظـام لـألزواج الـذين      " االستشارات النسائية " يف املؤسسات الصحية اليت توفر       أطفاالً

  . طفاليكونون يف حاجة إىل املشورة يف املسائل املتصلة بتنظيم األسرة وكيفية تربية األ
يف النهوض مبكانة األمومة وتعزيزها     " وسام األم "ويساهم الوسام الوطين لألمومة وهو      -٦٩

 كـثريين والـاليت يـوفرن       ومينح هذا الوسام لألمهات الاليت هلن أطفاالً      . يف اجملتمع واألسرة  
. هذه العملية  مرموقاً ومنواً متوازناً بفضل مشاركة الوالدين على قدم املساواة يف            ألطفاهلن تعليماً 

  . وهكذا ال يؤدي االعتراف بأمهية عمل األم إىل التقليل من دور األب يف األسرة
وتنظم هبذه املناسبة   . ولالحتفال السنوي بعيد األم دور هام يف ترابط احلياة األسرية           -٧٠

ويوىل اهتمام خاص ألنشطة اإلعالم والتوعيـة       . لقاءات وأنشطة هامة يف مجيع أرجاء البلد      
. امية إىل التشجيع على تكوين األسرة وتعليم األطفال وتعزيز دور اآلباء يف تعليم األطفال             الر

وتنظم حماضرات ومسابقات وموائد مستديرة ومنتديات أسرية يف املـدن والقـرى لنـشر              
  . التجارب الناجحة يف التربية األسرية

مبناسبة عيـد    سيما   الوتؤدي األنشطة واحلمالت اإلعالمية اليت تقوم هبا بيالروس،           -٧١
األم، بالتوازي مع احلق يف املشاركة على قدم املساواة بني الرجال والنساء يف تعليم األطفال               

وتوجد . ، دوراً هاماً يف بيالروس)قانون العمل، قانون الزواج واألسرة (الذي يكرسه القانون    
ي هـو تقـدمي املـساعدة    هدفها الرئيس " نادي اآلباء احملبني  "يف بيالروس مجعية يطلق عليها      

االجتماعية والنفسية واملشورة وغري ذلك من أشكال الدعم لآلباء الذين يواجهون مشاكل يف 
  .تعليم أطفاهلم واالتصال هبم، عالوة على األنشطة اخلريية اليت تقوم هبا اجلمعية

 ووضع املعهد الوطين للتعليم املواد أدناه وأوصى خاصة باسـتخدامها يف العمليـة              -٧٢
  :التربوية اليت تقوم هبا املؤسسات التعليمية العامة

برنامج الدراسات االختيارية   : املفاهيم األساسية للتربية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني       •
حصل هذا الربنامج على درجة     (باملؤسسات التعليمية العامة    ) التاسع(للفصل الثامن   

عهد الوطين للتعليم التـابع لـوزارة       حائز على توصية اللجنة العلمية واملنهجية للم      "
 -ويرد على املوقع الشبكي للمعهد الوطين للتعلـيم         " التعليم يف مجهورية بيالروس   

www.abu.by(؛ 

برنامج الدراسـات االختياريـة     : املعارف األساسية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني      •
هذا الربنامج على حصل  (للفصلني العاشر واحلادي عشر باملؤسسات التعليمية العامة        

 اللجنة العلمية واملنهجية للمعهد الوطين للتعلـيم التـابع          توصيةحائز على   "درجة  
ويرد على املوقع الشبكي للمعهـد الـوطين        " لوزارة التعليم يف مجهورية بيالروس    

 .)www.abu.by -للتعليم 
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لمعلمـني يف   دليـل ل  : التعليم يف جمال املساواة بني اجلنـسني      "ونشر الدليل املعنون      -٧٣
حائز على توصية   "كونوفالتشيك بدرجة   . أ. الذي وضعه السيد إ   " املؤسسات التعليمية العامة  

اللجنة العلمية واملنهجية للمعهد الـوطين للتعلـيم التـابع لـوزارة التعلـيم يف مجهوريـة           
ضمون امل: تعليم املساواة بني اجلنسني لألطفال والتالميذ"ونشر أيضاً كتيب بعنوان ".بيالروس

  ).٢٠٠٩" (واألشكال واملناهج

  ف ضد املرأةنالع    
ينظم القانون يف بيالروس املسائل املتعلقة مبنع ارتكاب العنف ضد املرأة واملعاقبـة               -٧٤

 من الدستور، اجلميع سواسية أمام القانون       ٢٢ للمادة   وهكذا، ووفقاً . عليه بطريقة وافية متاماً   
  . ملتساوية حلقوقهم ومصاحلهم املشروعةوهلم احلق، دون متييز، يف احلماية ا

وتكفل الفقـرة  . على املساواة بني الزوجني يف األسرة من الدستور ٣٢املادة وتنص    -٧٥
تكافؤ الفرص يف التعليم والتدريب املهين والعمالة والترقيـة يف          اخلامسة من هذه املادة للمرأة      
غريها من اجملاالت، وأيضا يف النـهوض      السياسية والثقافية و   و العمل ويف اجملاالت االجتماعية   
  .بظروف محاية عملها وصحتها

وملمارسة احلقوق املكفولة بالدستور، اعتمدت عدة نصوص قانونية وصكوك أخـرى             -٧٦
 بشأن التصديق   ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠القانون الصادر يف    (حلماية ضحايا العنف املرتيل     

ألمم املتحدة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد          على الربوتوكول االختياري التفاقية ا    
  ).٢٠١٠-٢٠٠٨املرأة، وخطة العمل الوطنية الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني للفترة 

شكل من يوجتدر اإلشارة إىل أن معظم أشكال العنف الذي يرتكب يف حميط األسرة   -٧٧
وتدخل محاية   . اإلدارية أو اجلنائية   ب عليها القوانني  نتهاكات أو جرائم تعاق   الناحية القانونية ا  

 قانون اجلـرائم اإلداريـة      رة، يف نطاق  ألساحلقوق واحلريات الفردية، مبا يف ذلك يف حميط ا        
والقانون اجلنائي اللذين حيتويان على أحكام تسمح باملالحقة القضائية يف احلاالت املختلفـة             

إصابات جـسدية أو تلفيـات      (عند وقوع أضرار    وعالوة على ذلك، ميكن     . للعنف املرتيل 
  .املطالبة بالتعويض أمام احملاكم املدنية) باألثاث، مثالً

فيعاقب قانون  : وتنص القوانني اجلنائية يف بيالروس على مالحقة العديد من األفعال           -٧٨
ه ، واإلكـرا )١٦٧املادة (، واالعتداء اجلنسي )١٦٦املادة  (العقوبات على جرائم االغتصاب     

، والتحريض على البغاء أو إكراه آخرين على مواصلة االشتغال بالبغاء           )١٧٠املادة  (اجلنسي  
  ).١٨١املادة ( واالجتار بالبشر ،)١-١٧١املادة (

وال يضفي القانون اجلنائي صفة اجلرمية على بعض األفعال مثل العنف املرتيل ضـد                -٧٩
ادة األوىل من قانون مبادئ الوقاية مـن         للم ومع ذلك، ووفقاً  . املرأة أو االغتصاب الزوجي   

اجلرمية، يقصد بالعنف املرتيل األفعال ذات الطبيعة اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية اليت يرتكبها        
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أحد أفراد األسرة ضد فرد آخر من أفراد األسرة عمداً واليت تنتهك حقوقه وحرياته ومصاحله            
  . بب له آالماً جسدية أو نفسيةاملشروعة وتس

فوفقـاً  . ويعاقب القانون اجلنائي على األفعال غري املشروعة املرتبطة بالعنف املرتيل           -٨٠
 من قانون العقوبات، يعترب غري مشروع التسبب عمداً يف إصابة شخص جبراح             ١٥٠للمادة  

شديدة أو بسيطة نتيجة ملا يلحق به من اضطراب عاطفي بالغ بسبب عمل من أعمال العنف                
تحقري أو غري ذلك من األعمال غري املشروعة أو املخلة خصوصاً بـاآلداب             أو االمتهان أو ال   

ري  أو غ  ة ناجتة عن سلوك منهجي غري مشروع      اليت يرتكبها اجملين عليه أو نتيجة لصدمة نفسي       
  .أخالقي يرتكبه اجملين عليه

 من قانون العقوبات، من واقع أنثى بدون رضـاها          ١٦٦ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     -٨١
طريق استخدام العنف، أو التهديد باستخدام العنف ضدها أو ضد ذويها، أو اسـتغالل              عن  

وختضع هـذه األفعـال لإلجـراءات       . يكون عرضة لعقوبة جنائية   ) االغتصاب(عجز فيها   
املنصوص عليها يف القانونني العام واخلاص اليت ال جيوز مبقتضاها رفع الدعوى اجلنائية بدون              

و من ممثلها القانوين أو املمثل القانوين لشخص معنوي، وال جيوز وقف            إذن من اجملين عليها أ    
  .الدعوى بعد رفعها بإجراءات التوفيق بني الطرفني

 يكون الغرض منـه      من قانون العقوبات، كل من يرتكب فعالً       ١٨٥ للمادة   ووفقاً  -٨٢
 العنـف   إكراه شخص على القيام بعمل أو على االمتناع عن عمل نتيجة لتهديده بارتكاب            

ضده أو ضد ذويه، أو بتدمري أو ختريب ممتلكاته، أو بالتشهري به أو الكشف عن أسراره، أو                 
. نتيجة لتهديده بانتهاك حقوقه وحرياته ومصاحله املشروعة، يكون عرضة لعقوبـة جنائيـة            

 للقواعد العامة حيث جيوز ألجهزة التحري أو        ١٨٥وختضع األفعال املنصوص عليها يف املادة       
ونظـراً  . قيق أو النيابة العامة أن تتخذ من تلقاء نفسها اإلجراءات الالزمة لرفع الدعوى            التح

حتسني القواعد  ألمهية الوقاية من العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه، ترى السلطات املختصة أن             
قواعد القانون اجلنائي ذات الصلة بصورة فعالة سيساهم يف التوصل إىل حل            القانونية وتطبيق   

  .  هذا الشأنيف
سـيما بـالعنف     وسيتم بوجه خاص حتسني اإلطار التشريعي املتعلق بالعنف، وال          -٨٣

 وهو مشروع سيتم تنفيذه يف الفتـرة     ،"أطفال بيالروس "ربنامج الرئاسي   األسري، يف إطار ال   
وتبحث وزارة العمل والرعاية االجتماعية، باالشتراك مع مكتب صندوق         . ٢٠١٥-٢٠١١

، إمكانية تنفيـذ     للسكان يف بيالروس ودوائر وزارية ومؤسسات أخرى حالياً        األمم املتحدة 
مشروع للمساعدة التقنية الدولية يف جمال الوقاية من العنف القائم على نوع اجلنس يف الفترة               

الصندوق االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء من املقرر أن يقوم  (٢٠١٣-٢٠١١
  ). بتمويل هذا املشروععلى العنف ضد املرأة

وسيؤدي تنفيذ هذا املشروع إىل زيادة فعالية اآلليات القانونيـة واملؤسـسية املعنيـة                -٨٤
بالوقاية من العنف القائم على نوع اجلنس ومساعدة ضحايا العنـف، وإىل تعزيـز قـدرات                
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سائل الوقاية من العنف وإعادة التأهيل االجتماعي للضحايا، وزيادة توعيـة           املؤسسات املعنية مب  
  . امج اجتماعية يف هذا اجملالالسكان مبشكلة العنف القائم على نوع اجلنس، والنظر يف تنفيذ بر

وتتخذ بيالروس إجراءات إلعادة االندماج وإعادة التأهيل االجتمـاعي لـضحايا             -٨٥
ونظمت الدوائر التابعة   . اليت يعشن يف ظروف حرجة نتيجة للعنف      سيما للنساء ال   العنف، ال 

لوزارة الداخلية واملراكز احمللية للمساعدة االجتماعية واملنظمات املعنية نوبات هاتفية لتقـدمي          
يسمح " خطاً هاتفياً مباشراً  "وخصصت وزارة الداخلية    . املعلومات واملشورة لضحايا العنف   

عن األسر واألشخاص الذين يعانون من مـشاكل، أو يـدمنون           للمواطنني بتقدمي معلومات    
وتعمـل  . اخلمر، أو يعيشون حياة مناوئة للمجتمع، أو القصر املعرضني اجتماعياً للخطـر           

وتوجد دوائر إلعادة االندماج    . أجهزة مماثلة يف الدوائر اإلقليمية لوزارة الداخلية ويف مينسك        
 ١٥٦ مركزاً حملياً من بني      ١٤٥ لضحايا العنف يف     وإعادة التأهيل االجتماعي وتوفري الدعم    

 شخصاً املساعدة يف    ٩٩طلب منها   " خلية طوارئ  "٣٠مركزاً للرعاية االجتماعية، وأنشئت     
، "راديسالفا: "وتقدم املساعدة لضحايا العنف عن طريق املنظمات التالية أيضاً        . ٢٠٠٩عام  
مجعية الشابات املسيحيات "، و" بغري عنفطفولة"، و"األمل"، و"احتاد النساء البيالروسيات "و

، تقوم السلطات العامة باالشتراك مع أجهزة األمم املتحـدة  ٢٠٠٦ومنذ عام   ". يف بيالروس 
ويف إطار هذه احلملة، نظمت السلطات      ". ال وجود لألسرة مع العنف    "حبملة إعالمية بعنوان    

واهلدف الرئيسي هلـذه    . ٢٠٠٩نوفمرب  / للعمل ضد العنف املرتيل يف تشرين الثاين        يوماً ١٦
احلملة هو توعية اجملتمع هبذا العنف وتزويده باملزيد من املعلومات بشأن طبيعة هذه الظـاهرة   

، "السـترادا "مجعية الشابات املسيحيات يف بيالروس، يف إطار برنـامج     ونظمت   .وأشكاهلا
دة ضحايا االجتـار    أفضل املمارسات لتحديد ومساع   : "حلقات دراسية بشأن املواضيع التالية    

، ٢٠٠٩ويف عـام    ". الوقاية من العنف يف اجملموعات الـضعيفة      : العنف املرتيل "، و "بالبشر
   . بشأن العنف املرتيل وطنياًمؤمتراً" راديسالفا"نظمت منظمة 

  استغالل بغاء النساءوبالبشر االجتار     
. دى سلطات الدولـة   إن مكافحة االجتار بالبشر من املواضيع ذات األولوية العليا ل           -٨٦

ويتكون اليوم اإلطار القانوين لتنسيق العمل الذي تقوم به سلطات الدولة واألجهزة احلكومية             
سيما فيما يتعلق بتشجيع البغاء واستغالل البغـاء، مـن           األخرى ملكافحة االجتار بالبشر، ال    

ة إىل مكافحـة   بشأن التدابري الرامي٢٠٠٥مارس / آذار ٩ الصادر يف    ٣املرسوم الرئاسي رقم    
 بشأن منع   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٨ الصادر يف    ٣٥٢االجتار بالبشر، واملرسوم الرئاسي رقم      

ـ          . اآلثار املترتبة على االجتار بالبشر     ة ويعاقب القانون اجلنائي على اسـتغالل البغـاء أو هتيئ
علـى  ، والتحريض على البغاء أو إكراه آخرين     )١٧١املادة  ( املناسبة ملمارسة البغاء     الظروف

  ).١٨١املادة ( واالجتار بالبشر ،)١-١٧١املادة (مواصلة االشتغال بالبغاء 
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االجتار بالبشر واهلجـرة     تنفيذ الربنامج الوطين الثاين ملكافحة       ٢٠١٠وسينتهي يف عام      -٨٧
املعتمـد باملرسـوم     (٢٠١٠-٢٠٠٨ للفترة   غري القانونية واألعمال غري املشروعة املتصلة هبا      

     واعتمد املرسـوم الرئاسـي    ). ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٦ الصادر يف    ٦٢٤الرئاسي رقم   
االجتـار   الربنامج الوطين الثالث ملكافحة      ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢ الصادر يف    ٥١٨رقم  

 ٢٠١٣-٢٠١١ للفتـرة    بالبشر واهلجرة غري القانونية واألعمال غري املشروعة املتـصلة هبـا          
وتأخذ أنشطة الربنامج الوطين يف االعتبار حصيلة األنشطة        ). لوطيناملسمى فيما بعد الربنامج ا    (

 ، فضالً ٢٠١٠-٢٠٠٨سيما يف إطار نفس الربنامج للفترة        اليت قامت هبا السلطات العامة، ال     
واهلدف الرئيسي للربنامج الـوطين هـو   . عن أفضل املمارسات الدولية ملكافحة االجتار بالبشر      

الدولة لتنفيذ التدابري اإلعالمية والوقائية     ) وأجهزة(قوم هبا هيئات    ختطيط وتنسيق األعمال اليت ت    
واللوجستية وغري ذلك من التدابري املتخذة يف إطار التعاون الدويل من أجل ضمان الوقاية مـن                
االجتار بالبشر واكتشافه واملعاقبة عليه بصورة فعالة، والقضاء على أسـباب هـذه الظـاهرة               

  :الربنامج الوطين مبا يليوسيسمح تنفيذ . اخلطرية
 التقليل من اإلجرام املتصل باالجتار بالبشر؛ •

 محاية ضحايا االجتار بالبشر وضمان إعادة تأهيلهم؛ •

الدولة يف جمال الوقايـة مـن       ) وأجهزة(حتسني فعالية األعمال اليت تقوم هبا هيئات         •
 االجتار بالبشر واكتشافه واملعاقبة عليه؛

ملتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر باالعتماد على األحكـام        مواصلة حتسني التشريعات ا    •
 القضائية الصادرة يف هذا الشأن واحترام االلتزامات الدولية جلمهورية بيالروس؛

  .زيادة التعاون مع الدول األخرى واملنظمات الدولية يف جمال مكافحة االجتار بالبشر •
ويتضمن هذا املشروع   . جتار بالبشر  يف مشروع قانون ملكافحة اال     وجيري النظر حالياً    -٨٨

 ملكافحة االجتار بالبشر وتعزيز اإلجراءات املتعلقة مبساءلة األفراد واملنظمات القائمني           أحكاماً
وعالوة على ذلك، يتضمن هذا املشروع آلية حلماية ضحايا االجتـار وإعـادة             . هبذا االجتار 

يا وذويهم من خالل جمموعة     تأهيلهم، وينص بوجه خاص على تدابري لضمان سالمة الضحا        
من اإلجراءات اجلنائية، وتوفري الرعاية االجتماعية هلم وإعادة تأهيلهم، ومنع استبعاد ضحايا            

  .البعثات الدبلوماسية والقنصليةاالجتار، وحصوهلم على املساعدة من 
ومن ناحية أخرى، سيضع مشروع القانون تعريفاً دقيقاً لضحايا االجتار ولن يكون              -٨٩
أن تتخـذ   )  ملا هو منصوص عليه يف القانون بـصيغته احلاليـة          خالفاً(ن الالزم بعد ذلك     م

. اإلجراءات اجلنائية ضد املسؤولني عن االجتار إلضفاء صفة الضحايا علـى اجملـين علـيهم          
وسيسمح ذلك بتقدمي املساعدة االجتماعية وغري ذلك من املساعدات هلم قبل الـشروع يف              

ويعدل . سيما على املساعدة من جانب البعثات الدبلوماسية والقنصلية        الاإلجراءات اجلنائية،   
وهكذا، ينص  . هذا املشروع بوضوح مفاهيم الرعاية االجتماعية وإعادة تأهيل ضحايا االجتار         
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مشروع القانون على توفري الرعاية االجتماعية وإعادة التأهيل للضحايا يف مراكـز الرعايـة              
 االجتار التابعة للجمعيات أو املنظمات الدولية أو املؤسـسات          واملساعدة املخصصة لضحايا  

ويف غياب هذه املراكز، تقدم املساعدة للضحايا يف مراكز االسـتقبال املخصـصة             . األجنبية
األمـاكن التابعـة   مبراكز الرعاية االجتماعية احمللية، أو يف  " غرف الطوارئ "لألطفال، أو يف    
  . ألجهزة أخرى

بة املناسبة لألشخاص الذين يرتكبون جرمية االجتار بالبشر، وحتقيـق          ولتحديد العقو   -٩٠
التوازن بني العقوبة املقررة هلذه اجلرمية والعقوبات املقررة للجرائم األخرى املتعلقة باالعتداء            

 من قـانون العقوبـات      ١٨١على األشخاص، يقترح مشروع القانون نصاً جديداً للمادة         
التدابري الرامية إىل مساعدة النساء العـاطالت عـن العمـل يف            وتؤدي  "). االجتار بالبشر ("

وهناك تدابري خاصة حلصول هذه الفئة      . احلصول على عمل دوراً هاماً يف منع االجتار بالبشر        
 عدد النساء الاليت يطلنب املساعدة للحصول على        بانتظام ويتناقص. من األشخاص على عمل   

      ، ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ويف  . ل رمسياً سيما النساء العاطالت عن العم     عمل، ال 
مسجلني بوصـفهم  )  يف املائة٥٧,١( من النساء ٢٣ ٠٠٠ شخصاً، من بينهم   ٤٠ ٣٠٠كان  

. من العاطلني عن العمل يف سجالت وزارة العمل والعمالة والرعاية االجتماعية يف بـيالروس             
 ٢٨ ٩٠٠ شخصاً، من بينهم ٤٤ ١٠٠، كان عدد املسجلني ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١ويف  

وجتدر اإلشارة إىل أن عدد العاطالت عن العمل قد اخنفـض يف            ).  يف املائة  ٦٥,٦(من النساء   
    ومعظم النساء العاطالت عن العمل تتـراوح أعمـارهن         .  يف املائة  ٨,٥غضون عامني بنسبة    

 وهو سن ما قبل      عاما، ٥٤ و ٥٠أو بني   )  يف املائة  ٤٧,٦، أي   ١٠ ٩٠٠( عاماً   ٣٤ و ٢٠بني  
   ً. عاما٣٣,٣والعمر املتوسط للبيالروسيات العاطالت عن العمل هو ).  يف املائة١٣(التقاعد 

. والدولة هي املسؤولة عن اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد من البطالة بـني النـساء               -٩١
 لتعزيـز   طينلوربنامج ا الاألداة الرئيسية لتنفيذ سياسة الدولة املتعلقة بالنهوض بالعمالة هي          و

وينقسم الربنـامج  . خيضع كل عام ملوافقة جملس الوزراء   العمالة يف مجهورية بيالروس، الذي      
ويتضمن هـذا الربنـامج     . الوطين لتعزيز العمالة إىل برامج إقليمية تراعي احلالة يف كل إقليم          

ة إىل حتسني حالة     لتعزيز عمالة املرأة، تتخذ يف إطاره جمموعة من التدابري الرامي           خمصصاً جانباً
وإطالعها علـى حالـة      ولتشجيع املرأة على البحث عن عمل بنشاط         .املرأة يف سوق العمل   

سوق العمل واجتاهات العمالة، تنظم خمتلف اجلماعات املعنية بالعمل والعمالـة والرعايـة             
. القطاعات اليت يغلب فيها العنـصر النـسائي       يف  " الشاغرةمعارض الوظائف    "االجتماعية

عن اطالت  عتدبري األشد فعالية لتخفيف أثر النتائج االجتماعية للبطالة هو تدريب النساء ال           وال
سيما عن طريق مساعدهتا علـى       ال،   اليت حيتاج إليها سوق العمل      املهن اجلديدة  العمل على 

، وجهت وزارة العمل والعمالة والرعايـة       ٢٠٠٩ويف عام   .  هبن جتارية خاصة إقامة مشاريع   
إىل )  يف املائـة   ٥٦,٥( من النساء    ١٣ ٠٠٠ من العاطلني، من بينهم      ٢٢ ٩٠٠االجتماعية  

  .دورات التأهل املهين وإعادة التدريب أو التحسني
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والسياسة الوطنية للنهوض بروح املبادرة ودعمها جزء ال يتجـزأ مـن الـسياسة                -٩٢
عانـات إلقامـة    سيما النساء، االستفادة من اإل     وميكن للعاطلني، وال  . االقتصادية لبيالروس 

وميكن للنساء الاليت يرغنب لسبب أو آلخر يف تغيري مكان إقامتهن    . مشاريع جتارية خاصة هبم   
 لوزارة العمل والرعاية االجتماعية على قائمة الوظائف        )١(االطالع يف املوقع الشبكي   وعملهن  

م مساعدة لالنتقال إىل    وميكن للدوائر املعنية بالعمالة أن تقد     .  لإلقامة الشاغرة اليت توفر مكاناً   
  .عاطلة عن العمل وأعضاء أسرهتامكان العمل واإلقامة اجلديدين للمرأة ال

. ويدخل ضحايا االجتار يف فئة خاصة من املستفيدين من اخلـدمات االجتماعيـة              -٩٣
وجرى توسيع خدمات املساعدة النفسية وإعادة التأهيل لتقدمي املساعدة والـدعم لـضحايا             

ما من النواحي النفسية واالجتماعية والقانونية واملادية، وكذلك مـن حيـث            سي االجتار، ال 
 للرعاية االجتماعية مـزوداً خبـدمات        حملياً  مركزاً ١٥٤ولدى وزارة العمل    . إعادة التأهيل 

وهتدف هـذه اخلـدمات إىل مـساعدة        ).  وحدة ١٤٥(التأهيل االجتماعي وإعادة التأهيل     
. طارئة على استرداد قدرهتم على االنـدماج يف اجملتمـع         احملتاجني الذين يعانون من ظروف      

األفراد الذين تكون صـحتهم أو حيـاهتم        (وملساعدة األشخاص الذين يعانون من أزمات،       
معرضة للخطر، أو يف نزاع مع أفراد آخرين من أسرهم، أو خاضعني لـضغوط نفـسية أو                 

، أنشأت الدولـة    ) مشروعة جسدية، أو ضحايا لالجتار أو األعمال اإلرهابية أو أنشطة غري         
هي قاعات  " غرف الطوارئ "و.  يف مراكز التأهيل االجتماعي وإعادة التأهيل      "غرف طوارئ "

مزودة جبميع األجهزة الالزمة للحياة اليومية الستقبال األشخاص الذين يعانون من ظـروف             
بعة لـوزارة   بناء على طلب الدوائر التا    " غرف الطوارئ " ويدخل املواطنون يف     .ؤقتاًطارئة م 

العمل والعمالة والرعاية االجتماعية، والتعليم، والصحة، والداخلية، وكذلك بناء على طلبهم           
 لضمان سالمتهم، واسـتعادة     "غرف الطوارئ "االجتار الدخول يف    وجيوز لضحايا   . اخلاص

قواهم، واالستفادة من املساعدة النفسية، واحلصول علـى معلومـات بـشأن حقـوقهم              
ويساعد األخصائيون يف املراكز احمللية هؤالء األشخاص علـى إعـادة         . انونيةوأوضاعهم الق 

وتشمل أنشطة املراكـز احملليـة التـدابري الوقائيـة          . االتصال بأسرهم واحلصول على عمل    
  .جتارواملساعدة على إعادة تأهيل ضحايا العنف واال

بشر وتشجيع النساء   وتشمل أعمال الوقاية أنشطة توعية السكان مبوضوع االجتار بال          -٩٤
علمـاء الـنفس، ورجـال القـانون، واألخـصائيون          (على التماس خدمات األخصائيني     

كـن أن تقـدمها     وتشمل تدابري إعادة التأهيل اليت مي     . للتغلب على األزمات  ) االجتماعيون
  :املراكز ما يلي

 اإليواء املؤقت؛ •

 املنصوص عليها يف    سيما معلومات بشأن احلقوق والواجبات     ال(املساعدة القانونية    •
 ، مبا يف ذلك الدعم للحصول على املساعدة القضائية؛)قانون بيالروس

__________ 

)١( http://mintrud.gov.by/ru/vak/vak1. 
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املساعدة النفسية يف شكل تدابري احلماية والتشخيص والعالج واملشورة النفـسية،            •
  عن املساعدة التربوية؛فضالً

 املساعدة يف البحث عن عمل دائم؛ •

 .أشكال أخرى من املساعدة •

  ".التدابري العاجلة" شخصاً من ٥٢فاد ، است٢٠١٠ويف عام   
ومن اجلوانب اهلامة هلذا النشاط، تدريب األخصائيني يف املراكز على التعامل مـع               -٩٥

. ويتم هذا التدريب يف الوقت احلايل بدعم من املؤسسات واملنظمات الدولية          . ضحايا االجتار 
ا املعهد الوطين للتعليم    ، يشارك أعضاء املؤسسات يف الدورات اليت يعقده       ٢٠٠٨ومنذ عام   

املستمر وإعادة التدريب للموظفني التابعني لوزارة العمل والرعاية االجتماعية ويف حلقـات            
 العمل اليت يعقدها املعهد للفئات املختلفة من املوظفني يف املراكز احمللية للرعاية االجتماعيـة             

وتـشارك املنظمـة    . ضحايابشأن املسائل املتعلقة مبكافحة االجتار باألشخاص ومساعدة ال       
  .ة حلقات دراسية ودورات تدريبيةالدولية للهجرة يف عد

 تنفيذ برنامج مشترك بني االحتاد األورويب وبرنامج األمم         وجيري يف بيالروس حالياً     -٩٦
منع االجتـار بالبـشر     "بعنوان  ) اليونيسيف(املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       

ويتضمن الربنامج سلـسلة مـن احللقـات        ". ره االجتماعية يف بيالروس   وقمعه وختفيف آثا  
 جتماعية بشأن الرعايـة االجتماعيـة     الدراسية التدريبية للعاملني يف وزارة العمل والرعاية اال       

بيد . وال يوجد يف بيالروس صندوق خاص لتعويض ضحايا االجتار . والنفسية لضحايا االجتار  
شروعة لضحايا االجتار كانت يف احلسبان عند وضع مـشروع          أن محاية احلقوق واملصاحل امل    

 من املشروع، سيتلقى    ٢٠ من املادة    ٤ للفقرة   ووفقاً. القانون اخلاص مبكافحة االجتار بالبشر    
  .  عن تعويض جزايف يف إطار الرعاية االجتماعية املستهدفةضحايا االجتار تعويضات فضالً

      والقـانون   ٢٠٠٥مـايو   / أيار ٤لصادر يف   زاي ا  -١٥ومت عن طريق القانون رقم        -٩٧
 تعـديل واسـتيفاء قـانون       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ زاي الصادر يف     -٤٥١رقم  

العقوبات للمطابقة بني القوانني الوطنية والقواعد الدولية وتشديد العقوبات يف حالة االجتـار    
ويف الوقت احلايل، يتضمن    . لة هبا بالبشر واهلجرة غري القانونية واألعمال غري املشروعة املتص       

والعقوبة املقررة يف هذه احلالة     . القانون يف بيالروس ستة أفعال تشكل جرائم يف هذا الصدد         
  .د على مخسة عشر عاماً واملصادرةهي السجن مدة ال تزي

، تشرف أكادميية وزارة الداخليـة يف بـيالروس علـى مركـز          ٢٠٠٧ومنذ عام     -٩٨
يب وحتسني مهارات املوظفني العاملني يف جمال اهلجرة ومنع االجتـار           الدراسات الدويل لتدر  

بالبشر الذي أنشأته الوزارة باالشتراك مع منظمة العمل الدولية، وهـو مركـز التـدريب               
وعقـد هـذا    . األساسي لألخصائيني يف هذا اجملال للدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة          

 من األفراد التابعني لقوات     ٤٠٩حت بتحسني مهارات    ورة تدريبية مس   د ٢١املركز حىت اآلن    
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 التـدريب   ٢٠٠٥وتقدم أكادميية وزارة الداخلية منذ عام       . األمن يف بيالروس ودول أخرى    
  .ألفراد األمن املعنيني مبكافحة االجتار بالبشر

ويف بيالروس، يتمتع ضحايا االستغالل اجلنسي بنفس الوضع الذي يتمتع به ضـحايا               -٩٩
    ).  أعـاله ٩٣ترد املسائل املتعلقة بإعادة تأهيل هؤالء األشـخاص يف الفقـرة       ( بالبشر   االجتار

 تـشرين   ٨ الـصادر يف     ١٦٣٦وقد وافق جملس الوزراء يف مجهورية بيالروس بالقرار رقـم           
 على الربنامج الوطين لتوحيد اإلجراءات املتعلقة مبكافحة االجتار بالبـشر           ٢٠٠١نوفمرب  /الثاين

وأدرجت األحكام الواردة يف هـذا الربنـامج بـشأن        . ٢٠٠٧-٢٠٠٢بغاء للفترة   وانتشار ال 
مكافحة انتشار البغاء وإعادة تأهيل األشخاص الذين ميارسون البغاء يف الربنامج الوطين ملكافحة             

 ٢٠١٠-٢٠٠٨شروعة املتصلة هبا للفترة     االجتار بالبشر واهلجرة غري القانونية واألعمال غري امل       
  . ٢٠١٣-٢٠١١والفترة 

  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    
 يف العامل اليت حققت الرقم املستهدف ملشاركة املرأة يف          ٢٧ل بيالروس أحد البلدان ا     -١٠٠

 يف املائة من املنتخبني يف االنتخابات الربملانية األخرية         ٣٢وكان أكثر من    . عملية اختاذ القرار  
ومتثـل النـساء    .  اجملالس احمللية على مجيع املستويات من النساء        يف املائة من النواب يف     ٤٥و

 يف  ٦٧,٤ يف املائة من املسؤولني واملسؤولني املساعدين يف هيئات اإلدارة املركزيـة و            ١٩,٦
والنساء ممثالت يف اللجان االنتخابية على      . املائة من املوظفني احلكوميني على مجيع املستويات      

يف اللجنة املركزية  )  يف املائة  ٤٢(سة أعضاء من بني اثين عشر عضواً        املستويات املختلفة، ومخ  
املعنية بتنظيم االنتخابات واالستفتاءات الوطنية يف بيالروس من النساء، وترأس هذه اللجنـة             

 يف املائة من األعضاء ٣٣ومتثل النساء . ويف اجلهاز القضائي، معدل النساء مرتفع نسبياً. امرأة
ويعـني  ).  قاضياً يف هذه احملكمة من النساء١٢ قضاة من بني ٤(تورية العليا يف احملكمة الدس 

وثالثة من القضاة اخلمسة عشر الـذين  . رئيس اجلمهورية ستة من هؤالء القضاة اإلثين عشر       
  .النساءمن )  يف املائة٢٠(تتكون منهم احملكمة العليا 

اء مما يسمح لألحزاب الـسياسية  ويف بيالروس، حيدد القانون احلصص االنتخابية للنس   -١٠١
ويف السنوات اخلمس   . واملنظمات والعاملني بتحديد عدد النساء الاليت سريشحوهنن لالنتخابات       

. األخرية، زاد عدد النساء يف أجهزة السلطة التنفيذية من حيث القيمة املطلقة والقيمة النـسبية              
، ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ويف. وهذا صحيح بالنسبة جلميع الوزارات واللجان احلكومية      

عقدت وزارة العمل والرعاية االجتماعية، باالشتراك مع صندوق األمم املتحدة للسكان وممثلني            
للسلطة العامة واملؤسسات واملنظمات الدولية، مائدة مستديرة بشأن وضع املرأة يف عملية صنع             

  .القرار يف جماالت األنشطة املختلفة
يف اجلزء األول من ) النسائية(تعلقة بأنشطة املنظمات غري احلكومية وترد املعلومات امل  -١٠٢

  ").نبذة عامة("هذه الوثيقة 
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  العمالة    
 ٣ ٩٨٧ ٥٠٠، بلغ عدد العاملني املسجلني رمسياً يف بيالروس         ٢٠٠٩يف بداية عام      -١٠٣
 يف ٤٦,٦( من الرجال    ١ ٨٥٨ ٥٠٠و)  يف املائة  ٥٣,٤( من النساء    ٢ ١٢٩ ٠٠٠ - عامالً
وال يزال املستوى التعليمي للنساء البيالروسيات العامالت يف القطاعات االقتـصادية           ). املائة

 يف املائة من النساء حائزات على       ٥٤,٦وهكذا، كانت   . املختلفة أعلى من مستوى الرجال    
وفيما يتعلق مبجموع العاملني حبسب الفئة املهنية، كـان         . شهادات عليا أو ثانوية متخصصة    

 يف املائـة، ويف     ٦٨,١ يف املائـة، ويف فئـة املـوظفني          ٤٣,٧ساء يف فئة العمال     نصيب الن 
 ٨١,٢ يف املائة، ويف األعمال األخرى       ٧٤,٢ يف املائة، ويف األعمال الفنية       ٤٦,٥الكادرات  
  .يف املائة
وبينما كان الرجال يعملون أساساً يف قطاعات الصناعة واحلراجة والنقل والبنـاء،              -١٠٤

 يف  ٨١,٢ يف املائة من األعمال يف قطاع اخلدمات الطبيـة، و          ٨٢,٧نساء بنحو   استأثرت ال 
 يف  ٧٤,١ يف املائة يف الشؤون املالية واالئتمان والتـأمني، و         ٧٤,٦املائة يف قطاع التعليم، و    
 يف املائـة يف     ٦٤,٣ يف املائة يف التجارة وخدمات املطاعم، و       ٧٣,٩املائة يف قطاع الثقافة، و    

  .  يف املائة يف اخلدمات املعلوماتية٥٨ يف املائة يف االتصاالت، و٦٣,٧ية، واألعمال اإلدار
وتؤكد بيالروس على احلاجة إىل تكافؤ الفرص بني الرجال والنـساء يف ممارسـة                -١٠٥

 مـن   ٤٢ مـن املـادة      ٢فتنص الفقرة   . حقوقهم وحرياهتم، وتكرس هذا املبدأ يف الدستور      
الراشدين والقصر، احلق يف التعويض املتساوي عن العمل        للنساء والرجال، و  أن  الدستور على   
    . وهذه القاعدة مطبقة بدقة يف اللوائح احلكومية املتعلقة بـأجور العـاملني           . املتكافئ القيمة 

وللرجال والنساء عنـد التـساوي يف       . وال يتوقف مستوى األجر على نوع اجلنس أو السن        
، احلق يف تعويض متساوي عن العمل املتكافئ        املستوى التعليمي، ما مل توجد أسباب أخرى      

ومع ذلك، إذا كان املستوى التعليمي للنساء أعلى من مستوى الرجال، يكون هلـن              . القيمة
  .احلق يف شغل وظائف أعلى درجة وبالتايل يف أجر أعلى

 يف ٧٤,٦ متثل ٢٠٠٩ويف املتوسط، كانت أجور النساء يف االقتصاد القومي يف عام   -١٠٦
ويعـزى  .  يف املائة من جمموع العـاملني      ٥٢,٩ من أجور الرجال، وكان عددهن ميثل        املائة

 فالنساء خيترن أعماالً  . اخنفاض أجور النساء مقارنة بأجور الرجال إىل عدة عوامل موضوعية         
 يف  وتكون هذه األعمال عموماً   . أكثر سهولة، تتم يف ظروف عادية، ويف مواعيد مناسبة هلن         

ية غري اإلنتاجية مثل التعليم أو الثقافة أو الفن أو األزياء أو التجـارة أو               القطاعات االقتصاد 
، كان متوسط األجر الشهري االمسي يف هـذه         ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول . خدمات املطاعم 

التجارة ( روبل ١ ١٢٦ ٨٠٠و) اءاألزي( روبل بيالروسي ٨٧٧ ٦٠٠القطاعات يتراوح بني 
 تقدم القطاعات االقتصادية اليت تـستخدم الرجـال         ويف نفس الوقت،  ). وخدمات املطاعم 

، كان متوسط األجر الشهري االمسي يف صناعة         مثالً ٢٠١٠سبتمرب  /ففي أيلول . أجوراً أعلى 
ويف التعدين وصناعة    روبل،   ٢ ٠١١ ١٠٠ صناعة الوقود     روبل، ويف  ٢ ٠٨٨ ٦٠٠النفط  
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 ١٥ زاي الصادر يف     -١٢٥ من القانون رقم     ٢١ للمادة   ووفقاً.  روبل ١ ٩٧٤ ٨٠٠املعادن  
 املتعلق بعمالة السكان يف مجهورية بيالروس، ال جيوز ألصحاب العمل           ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

  .أن يفرضوا شروطاً متييزية يف عروض التوظيف

  الصحة    
على الرغم من فعالية اإلجراءات اليت اختذهتا الدوائر املعنية بتنظيم األسـرة وزيـادة              -١٠٧

احلمل احلديثة وما نتج عن ذلك مـن اخنفـاض ملمـوس يف معـدل       استخدام وسائل منع    
يف عـام     مولود حي  ١٠٠ عملية إجهاض لكل     ٣٣,٢اإلجهاض يف البلد حيث مل يتجاوز       

 .، فإن هذا املعدل يدل على أن استخدام وسائل منع احلمل احلديثة ال يزال منخفضاً              ٢٠٠٩
  يف املائـة، طبقـاً     ٢٣ات حنـو    ويبلغ معدل استخدام موانع احلمل الفموية حسب التقدير       

  .ومل يتم االضطالع بدراسة شاملة يف هذا اجملال. للمعلومات املقدمة من موردي هذه املوانع
وبالنظر إىل أمهية تنظيم األسرة لتحسني الصحة اإلجنابيـة، تقـدم وزارة الـصحة                -١٠٨

ى وسـائل   عل) الشباب والنساء املنخفضات الدخل   (تسهيالت حلصول اجملموعات الضعيفة     
وزودت الـوزارة هـذه املؤسـسات       . منع احلمل احلديثة يف املؤسسات العالجية باجملـان       

. باإلمكانيات الالزمة لتقدمي اخلدمات الطبية والنفسية املتصلة بالصحة اإلجنابيـة للـشباب           
وتتضمن الربامج الدراسية يف مجيع املدارس وكليات الطب دورات توجيهية بـشأن هـذه              

وتقوم الوزارة باالشتراك مع جمموعة من املنظمات غري احلكومية اإلقليميـة           . املسائل للشباب 
  .واملؤسسات التعليمية الرائدة بنشر املعلومات واملعارف املتعلقة بالصحة اإلجنابية

ف، يكذلك، ويف إطار مشروع مشترك مع صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيس            -١٠٩
وتبني من دراسة استقصائية قامت     ". لألقران"نهج دراسي   أضيف إىل النظام التعليمي العام م     

هبا احلكومة أن الشباب الذين يشاركون يف األنشطة اليت تنظم يف إطار هذا املشروع لـديهم   
معارف أفضل من اآلخرين يف املسائل املتصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وفـريوس نقـص              

 خبـدماهتم يف  مع األخصائيني ويستعينون كـثرياً    للتعامل   املناعة البشرية، وهم أكثر استعداداً    
جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، ويزيد استخدام وسائل منع احلمل يف هذه اجملموعـة مـن               

  .الشباب عن الشباب اآلخرين
. اإليـدز /وللوقاية أولوية عليا يف سياسة الدولة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          -١١٠

 يف املائة من جمموع األمـوال املخصـصة         ٨٣جراءات الوقاية   ، استوعبت إ  ٢٠٠٩ويف عام   
وتويل برامج الوقاية اهتماماً خاصاً للشباب      . اإليدز/وباء فريوس نقص املناعة البشرية    ملكافحة  

وأنشئت مكاتب لإلعـالم والتوعيـة      . واجملموعات الضعيفة املعرضة لإلصابة هبذا الفريوس     
.  لإلصابة بـالفريوس    عالياً  مدينة سجلت معدالً   ١٤  اإليدز يف /بفريوس نقص املناعة البشرية   

ويستمر يف املؤسسات التعليمية يف بيالروس تنفيذ الربامج الدراسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة            
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 خطـاً   ١٤ كما خصص    )٢(وأنشئت بوابة تفاعلية على شبكة الويب     . بالوقاية من الفريوس  
ألنشطة يف إطار احلملة العاملية ملكافحة اإليـدز        هاتفياً مباشراً للشباب، ونفذت جمموعة من ا      

ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الشباب الذين استفادوا من برامج . واليوم العاملي ملكافحة اإليدز
الوقاية املقدمة يف املدارس واملعاهد املتوسطة والعليا واملدارس الثانوية املتخصـصة واملعاهـد             

 يف املائة، وارتفع معدل املعرفة بفـريوس        ٩٠ و ٨٠ا بني    إىل م  ٢٠٠٩التقنية واملهنية يف عام     
 يف املائة   ٨٤,٢ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٣٥اإليدز بني الشباب من     /نقص املناعة البشرية  

 بفريوس نقص   ةوتوضع اآلن استراتيجية وطنية مشتركة بني الوزارات للتوعي       . ٢٠٠٩يف عام   
  .حيد لإلعالم يف هذا اجملالاإليدز هبدف إقامة جهاز و/املناعة البشرية

 ٤٧,٨( للنساء   ٦٤ ٥٠٠ - حالة   ١٣٥ ١٠٠، بلغ عدد الوفيات     ٢٠٠٩ويف عام     -١١١
 ١ ٢٠٠، أي بزيادة تبلغ     ) يف املائة  ٥٢,٢( للرجال   ٧٠ ٦٠٠و) يف املائة من جمموع الوفيات    

ت ومعدل الوفيا . ٢٠٠٧ حالة مقارنة بعام     ٢ ١٠٠، وبزيادة تبلغ    ٢٠٠٨حالة مقارنة بعام    
 يف املائة من جمموع الوفيـات       ٤٧,٦ (٢٠٠٧بني الرجال والنساء هو نفس املعدل يف عام         

 حالة  ١٤,٢، كان املعدل العام للوفيات      ٢٠٠٩ويف عام   ) .  يف املائة للرجال   ٥٢,٤للنساء و 
وبلغ املعدل اإلمجايل للوفيات بـني  . ٢٠٠٧ يف عام ١٣,٧ من السكان مقابل     ١ ٠٠٠لكل  

ومل يتغري االجتاه   .  للرجال ١ ٠٠٠ لكل   ١٦ من السكان مقابل     ١ ٠٠٠ لكل   ١٢,٧النساء  
فتوفت نسبة كبرية من النساء بسبب أمـراض القلـب          . العام للوفيات يف السنوات األخرية    

، واألورام  )٢٠٠٩ يف املائة من جمموع النساء املتوفيات يف عـام           ٥٧,٨(واألوعية الدموية   
 هي األمـراض    ٢٠٠٩يسية لوفيات الرجال يف عام      وكانت األسباب الرئ  ).  يف املائة  ١١,٥(

، وعوامل  ) يف املائة  ١٥,٢(، واألورام   ) يف املائة من الوفيات    ٥٠,٦(املتصلة بالدورة الدموية    
، وهـي   ) يف املائة  ١٥,٤(أخرى ال عالقة هلا مبرض معني أو بعبارة أخرى أسباب خارجية            

  .٢٠٠٩نساء يف عام ال يف املائة من ٤,٧ أدت إىل وفاة نفس األسباب اليت
وميثل هذا ربـع جممـوع      .  شخصاً يف سن العمل    ٣١ ٧٠٠، توىف   ٢٠٠٩ويف عام     -١١٢

ويزيد عدد الوفيات بني الرجال يف هذه الفئة العمريـة          . الوفيات يف البلد يف السنة قيد البحث      
راض والسبب الرئيسي للوفاة بني السكان يف سن العمل هو أم         .  يف املائة عن النساء    ٣٤٠بنسبة  

 شـخص   ١٠ ٠٠٠القلب واألوعية الدموية، فقد تسببت هذه األمراض يف وفاة ما يزيد على             
وهناك اخنفاض ملحوظ   .  من الرجال  ٨ ٦٠٠، من بينهم    ) يف املائة من جمموع الوفيات     ٣١,٧(

والسبب الثاين لوفاة األشـخاص يف      . يف أعمار األشخاص الذين يتوفون بسبب هذه األمراض       
وميثـل ضـحايا    ). أسباب خارجيـة  (ل أخرى ال عالقة هلا مبرض معني        سن العمل هو عوام   

 يف املائة من    ٣١,٢) مبا يف ذلك املتوفني بسبب االنتحار والقتل      (احلوادث والتسمم والصدمات    
  ). من الرجال٨ ٥٠٠م  شخص، من بينه٩ ٩٠٠(جمموع املتوفني يف هذه الفئة من السكان 

__________ 

)٢( www.aids.by. 
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 مليـون   ٢,٤األشخاص املتقاعدين يف بيالروس     ، جتاوز عدد    ٢٠٠٩ويف هناية عام      -١١٣
     يف املائـة مـن النـساء        ٢١,٩وتواصـل   .  يف املائة منهم من النساء     ٦٧,٧نسمة، وكان   

وميثـل متوسـط    .  يف املائة للمتقاعدين من الرجال     ٢٥,٨املتقاعدات العمل وتبلغ هذه النسبة      
   وكان مـا يزيـد     . تقاعدية للرجال  يف املائة من املعاشات ال     ٩٥,٣املعاشات التقاعدية للنساء    

ويعيش أكثر  .  من النساء املتقاعدات من املعوقات وتصرف هلن معاشات العجز         ٢٦٧ ٠٠٠على  
 ٢٩ووافقت احلكومة بقـرار صـادر يف       .  من النساء املتقاعدات باملناطق الريفية     ٥٤٠ ٠٠٠من  
 ٢٠١٥-٢٠١١للفتـرة    على الربنامج الشامل لتطوير اخلدمات االجتماعيـة         ٢٠١٠يوليه  /متوز

 واملـسنني،   الذي يهدف إىل تعزيز الرعاية االجتماعية للمحاربني القدماء، وضـحايا احلـرب،           
ولن تصنف البيانات واملؤشرات اليت سيتم احلصول عليها يف إطار هـذا الربنـامج              . واملعوقني

ة مبوجـب   حبسب نوع اجلنس ولكن ستراعي عند تقدمي األنواع املختلفة من الرعاية االجتماعي           
هذا الربنامج يف كل عام االحتياجات املختلفة اليت ستحددها االستقصاءات السنوية لألوضاع            
املعيشية ملئات اآلالف من احملاربني القدماء منذ احلرب العاملية الثانية، وضحايا احلرب، واملسنني             

  . ثانيةالذين يعيشون يف مناطق نائية، واملعوقني احملرومني من الفئتني األوىل وال
وسيسمح تعزيز اإلمكانيات املادية والتقنية ملراكز الرعاية االجتماعية احمللية وتطوير            -١١٤

مرافقها األساسية بتوفري األوضاع الالزمة لتطبيق املبدأ القائل بضرورة حصول كل فرد على             
 اخلدمات االجتماعية املالئمة الحتياجاته، ووصول عدد األشخاص املستفيدين من خـدمات          

 شخص، وتوسيع نطاق خدمات التمريض بتكلفـة        ٩٠ ٠٠٠الرعاية االجتماعية باملرتل إىل     
  . اجتماعية متيسرة لتشمل مجيع أرجاء البلد

أي بزيـادة   ( فرقة   ٧٠ومن املقرر أن يتجاوز عدد الفرق املتنقلة للرعاية االجتماعية            -١١٥
 جلميع األشخاص غري القـادرين      مما سيسمح بتقدمي الرعاية االجتماعية    )  يف املائة  ١٥٠تبلغ  

سيما باستخدام املرافق االجتماعيـة املتطـورة        على العمل الذين يكونون يف حاجة إليها، ال       
وسيساهم إنشاء وجتهيز مراكز اخلدمة     . للمدن الزراعية واملناطق احلضرية الصغرية واملتوسطة     

هنية يف التكيف االجتماعي    النهارية لألشخاص املعوقني والدوائر والنوادي وحلقات العمل امل       
 ١ ٦٠٠وسيسمح تـوفري    . واملهين للشباب الذين حيتاجون إىل رعاية بدنية أو نفسية خاصة         

مكان يف املؤسسات نتيجة للمباين اجلديدة وجتديد املنشآت القائمة بزوال قـوائم االنتظـار              
  .روف املالئمة الحتياجات روادهاللحصول على مكان فيها وتوفري الظ

        شخص من الذين أعيـد تأهيلـهم كليـاً         ٢٠ ٠٠٠يؤدي إعادة اندماج حنو     وس  -١١٦
 يف األنـشطة املهنيـة       شخص من املعوقني الذين أعيـد تأهيلـهم جزئيـاً          ١٢ ٠٠٠وحنو  

وسيؤدي تنفيذ تدابري إعادة التأهيل     . واالجتماعية واليومية إىل آثار اجتماعية واقتصادية هامة      
وقني إىل زيادة عدد املعوقني املؤهلني للقيام بأعمال جديـدة أو           وإعادة االندماج املهين للمع   

للعودة إىل أنشطتهم املهنية السابقة أو غري ذلك من األنشطة وتوسيع نطاق املؤسسات الـيت               
 للمعوقني وزيادة عدد مراكز التدريب املفتوحة هلذه الفئة          أو تقنياً   أو مهنياً   عالياً تقدم تعليماً 
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قرر أن تقام شراكة اجتماعية وتعاونية مع املنظمات ذات الـصلة يف            ومن امل . من األشخاص 
  .إطار الربنامج الشامل

 ١٦ من قانون االحتجـاز وشـروط االحتجـاز الـصادر يف             ٣١ للمادة   ووفقاً  -١١٧
، يتم الفصل بني الرجال والنساء،      )املسمى فيما بعد قانون االحتجاز     (٢٠٠٣يونيه  /حزيران

 للـوائح   ووفقـاً . لغني، عند احتجازهم مبراكز االحتجاز املؤقت     وكذلك بني األحداث والبا   
، كقاعدة عامـة، بواسـطة      اإلدارية، ينبغي أن يكون اإلشراف على النساء احملتجزات مؤقتاً        

ويف مراكز االحتجاز املؤقت اليت ال توجد هبا أكثر من مخس زنزانات للنساء علـى               . النساء
 للمـادة   وجتدر اإلشارة إىل أنه وفقاً    . واسطة الرجال املمر الرئيسي للجناح، جيوز اإلشراف ب     

 من قانون االحتجاز، ينبغي أن يكون اإلشراف يف املراحيض وأثنـاء التفتـيش الـذايت             ٣٠
وينظم القانون يف بيالروس اإلجراءات الالزمـة لزيـارة   . بواسطة أشخاص من نفس اجلنس  

وعلى وجه اخلصوص، تنص املادة . قتيف مراكز االحتجاز املؤ) مبا يف ذلك النساء   (احملتجزين  
 من قانون االحتجاز على حق احملتجزين يف إجراء مقابالت خاصة ويف سرية كاملة مـع           ٢٥

وزيارات األقارب وأفـراد األسـرة اآلخـرين      . حماميهم، بدون حدود زمنية هلذه املقابالت     
نـائي علـى    مسموح هبا ملدة ثالث ساعات شريطة موافقة اجلهاز املسؤول عن التحقيق اجل           

  .ذلك، وتتم هذه الزيارات حبضور حرس السجون
تعين عبارة األقارب يف مفهوم قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة األب واألم        : مالحظة

واألطفال والوالدين بالتبين واألطفال بالتبين واألخوات الذكور واإلناث واألجـداد          
فعالً ميثـل   رتكب  واألحفاد وكذلك زوج اجملين عليه أو املتهم أو الشخص الذي ي          

  .هتديداً للمجتمع
 من النظام الداخلي ملراكز االحتجاز املؤقت بالسجون التابعة لوزارة          ١٩ للفصل   ووفقاً  -١١٨

، تـتم   ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثـاين   ١٣ الصادر يف    ٣الداخلية، املعتمد بالقرار الوزاري رقم      
ين من خالل حاجز مينع نقـل       مقابالت احملتجزين مع أقارهبم وأفراد أسرهم واألشخاص اآلخر       

" اهليجيافون"ويتم احلوار مباشرة عن طريق جهاز       . األشياء وال مينع رؤيتهم أو االستماع إليهم      
وينبغي أن يكون احلـوار     . وجيوز للموظفني مبركز االحتجاز املؤقت االستماع إىل هذا احلوار        

تضاء، االستعانة بأحد املترمجني    وجيوز، عند االق  . بلغة يفهمها املوظفون مبركز االحتجاز املؤقت     
وال تقبـل   . وال جيوز للمحتجز أن يستقبل أكثر من شخصني بالغني يف وقت واحد           . الشفويني

زيارة األشخاص الذين ال حيملون بطاقات للهوية، أو الذين يكونون يف حالة سكر، أو غـري                
  .األشخاصوينبغي توضيح أسباب رفض الزيارة هلؤالء . احلاصلني على إذن للزيارة

     جمموعـة القـوانني يف مجهوريـة     (وينظم قانون االحتجاز وشـروط االحتجـاز          -١١٩
والنظام الداخلي لالحتجاز بالشرطة، املعتمد ) ٢/٩٦٤، ٧٦، البند   ١٤/٧/٢٠٠٣بيالروس،  

جمموعة القوانني يف    (٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ الصادر يف    ٢٣٤بالقرار الوزاري رقم    
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عد النظـام   باملسمى فيما   ) (٨/١٠١٧٢،  ١٢٧، البند   ١٩/١١/٢٠٠٣وس،  مجهورية بيالر 
  .شروط احتجاز األشخاص بالشرطة) الداخلي
 للنصوص التشريعية والقواعد النظامية املشار إليها أعاله، يتم الفـصل بـني             ووفقاً  -١٢٠

            وجيـوز للنـساء االحتفـاظ بأطفـاهلن الـذين      . الرجال والنساء عند احتجازهم بالشرطة  
وتودع النساء احلوامل والنساء الاليت حيتفظن بأطفاهلن الذين        . ال يتجاوزون الثالثة من العمر    

ال يتجاوزون الثالثة من العمر يف أكثر الزنزانات إضاءة وجيوز للنساء الاليت حيتفظن بأطفاهلن              
 حيـث   وجيوز للمحتجزين استالم طرود بريدية بدون قيد من       . احلصول على أمتعة شخصية   

العدد ولكن حبيث ال يزيد وزهنا عن الوزن املسموح به يف النظم الربيدية كما جيـوز هلـم                  
 ٣٠ مرة واحدة يف الشهر حبيث ال يتجاوز الوزن اإلمجايل للطـرد             استالم طرد أكرب حجماً   

وال حدود هلذه الطرود من حيث الوزن إذا كانت موجهة للنساء احلوامـل أو              . كيلوغراماً
  .يت حيتفظن بأطفاهلنالنساء الال

 وتكون هذه املدة ثالث ساعات      - وللمحتجزين احلق يف فسحة مدهتا ساعتني يومياً        -١٢١
وال جيوز فرض قيود على الفسحة اليوميـة        . للنساء احلوامل والنساء الاليت حيتفظن بأطفاهلن     
أثنـاء  ويكون اإلشـراف يف املـراحيض و      . للنساء احلوامل والنساء الاليت حيتفظن بأطفاهلن     

  . التفتيش الذايت عن طريق أشخاص من نفس اجلنس
 من النظام الداخلي، ختضع زيارات األقـارب وأفـراد أسـرة            ١٤٩ للفقرة   ووفقاً  -١٢٢

 لزيـارة   ويكون هذا اإلذن صاحلاً   . احملتجزين لإلذن من اجلهاز املسؤول عن التحقيق اجلنائي       
وال جيـوز   .  الذي يقوم بزيارته   واحدة فقط وينبغي أن يتضمن اسم احملتجز واسم الشخص        

 ال يتجاوز   للمحتجز أن يستقبل أكثر من زائر واحد كل مرة إال إذا كان أحد الزائرين طفالً              
  .السادسة عشرة من العمر

 من اتفاقية القـضاء علـى       ٢٠ من املادة    ١ويتعلق التعديل الذي أدخل على الفقرة         -١٢٣
وسـيدخل  . جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة    مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بوترية دورات        

هذا التعديل حيز النفاذ بعد موافقة ثلثي الدول األطراف يف املعاهدة عليه وإخطار األمني العام   
وعلى الرغم من عدم دخول هذا التعـديل يف         . لألمم املتحدة بوصفه الوديع لالتفاقية بذلك     

 لقرار اجلمعية العامـة     وفقاً( من حيث الواقع     حيز النفاذ حبكم القانون حىت اآلن، فإنه منفذ       
ولن يؤثر تصديق مجهورية بـيالروس      ) ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢١٨

ويف ضوء ما سلف، ترى السلطات أنه ال جدوى من تصديق مجهورية بيالروس      . على تنفيذه 
  . من االتفاقية٢٠ادة  من امل١على التعديل الذي أدخل على الفقرة 

        


