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  اعتبارات عامة

ــرة      ــى الفق ــرد عل ــا  ١ال ــي تناوهل ــيت ينبغ ــسائل ال ــة امل ــن قائم  م
(CEDAW/C/COG/Q/6)  

التعداد العام للسكان واملساكن    (سمة   ن ٣ ٦٩٧ ٤٩٠ بُيقدر عدد سكان الكونغو       -١
ويتميز سكان الكونغو .  نسمة يف الكيلومتر املربع١٠,٨، مع كثافة سكانية تبلغ      ٢٠٠٧لعام  

 ٢٠ يف املائة تقل أعمـارهم عـن         ٤٩(وكثرة شباهبم   )  يف املائة  ٥١,٧(أيضاً هبيمنة اإلناث    
  ).عاماً
مان مشاركة املـرأة يف احليـاة       وتبذل احلكومة واجملتمع املدين جهوداً من أجل ض         -٢

 إىل أيامنا هذه، عرفت حالة املرأة الكونغوليـة         ٢٠٠٦ومن عام   . السياسية واالقتصادية للبلد  
  .حتسينات تستحق التعزيز

وفيما يتعلق حبقوق املرأة والطفل، ُتتخذ عدة تدابري لتعزيزها ومحايتها على الـصعيد         -٣
ة لضمان تطبيق هذه التدابري رغم استمرار بعـض         كما ُتّتخذ كل اإلجراءات الالزم    . الوطين

  .الثقافية - العوامل االجتماعية
وحىت يومنا هذا، أبطأت اإلجراءات اإلدارية الطويلة املعمول هبا عمليـة مراجعـة               -٤

األحكام التشريعية والتنظيمية التمييزية جتاه املرأة وكذلك اعتماد إطار قانوين جديد يأخذ يف             
  .ات الدولية للكونغو يف جمال تعزيز حقوق املرأة ومحايتها يف الكونغواحلسبان االلتزام

ويشكل العنف املرتكب ضد النساء والفتيات يف الكونغو مصدر قلـق للمجتمـع               -٥
وبدأت الـسلطات  . وقد اعُتمد إطار قانوين مناسب ملكافحة هذه الظاهرة     . الكونغويل ككل 

  .القضاء عليهاالعامة واجملتمع املدين إجراءات قوية هبدف 
وفيما يتعلق بالتعليم، مييل مؤشر التكافؤ بني الفتيات والفتيان لـصاحل الفتيـات يف                -٦

، وُتالحظ يف املرحلة االبتدائية هيمنة طفيفة للفتيان        ) يف املائة  ١,٠٥(مرحلة ما قبل املدرسة     
 يف  ٠,٥١دادي و  يف اإلع  ٠,٨٥، وتتسع الفوارق يف املرحلة الثانوية إذ تبلغ         ) يف املائة  ٠,٩٠(

وما زال إبقاء الفتيات يف املدارس يطرح مشاكل، ال سـيما يف            .  يف اجلامعة  ٠,١٨الثانوي و 
  .املناطق الريفية بسبب تضافر عدة عوامل سبق ذكرها يف التقرير السادس

وباإلضافة إىل هذه العوامل، هناك استخدام طرائق تعليمية ال تعطي الفتيات والفتيان              -٧
وثائق تتضمن قوالب منطية قائمة على التحيز (مشاركة بفعالية يف عملية التعلم     نفس الفرص لل  

  .٢٠١١منتدى املعلمات األفريقيات، قسم الكونغو : املصدر). اجلنسي
 أن معدل حمو األمية باللغة الفرنـسية        ٢٠٠٧وتبني نتائج التعداد العام للسكان لعام         -٨

           يف املائـة، وتـشمل هـذه        ٨٧,٥ بلـغ     عاماً ٢٤-١٥لدى األشخاص يف الفئة العمرية      
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يف مجيع  (ويبلغ معدل األمية    .  يف املائة من النساء    ٨٦,٠ يف املائة من الرجال و     ٨٩,١النسبة  
 يف  ٧,٨ يف املائة من الرجـال و      ٥,٧ يف املائة، من بينهم      ٦,٨يف نفس الفئة العمرية     ) اللغات

  .املائة من النساء
ؤشرات معدالت عالية لإلصابة باملرض والوفاة بني األطفال ويف جمال الصحة، تبني امل  -٩

 والدة حية يف   ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل    ٧٨١وقد اخنفض عدد وفيات األمهات من       . واألمهات
والفتيـات أو   ). ٢٠١٠،  األهداف اإلمنائية لأللفيـة    (٢٠٠٨ يف عام    ٦٦٤ إىل   ٢٠٠٥عام  

 هن األكثر تأثراً، وكذلك املراهقـات       ) يف املائة  ٣٢( عاماً   ٢٤-٢٠النساء يف الفئة العمرية     
  ). يف املائة٢٥( عاماً ٢٠اللوايت تقل أعمارهن عن 

، ٢٠٠٩التحقيق يف االنتشار املصلي ومؤشرات اإليدز يف الكونغو لعـام           وحسب    -١٠
     )  يف املائـة  ٤,١(اإليدز بني النساء    /يبلغ معدل االنتشار املصلي لفريوس نقص املناعة البشري       

  ). يف املائة٢,١(ضعف املعدل املقدر بني الرجال يف نفس الفئة العمرية ما يناهز 
وهـو بـني   .  عاما٢٤ً-١٥ يف املائة يف الفئة العمرية ١,٧ويبلغ معدل االنتشار العام       -١١

ولوحظ هذا االجتاه إىل تأنيـث      ).  يف املائة  ٠,٧(ضعف ما هو عليه بني الرجال       ) ٢,٤(النساء  
      ق الذي أجراه مركز البحث والدراسات من أجل التنميـة الـصحية يف            الوباء منذ نتائج التحقي   

 ١,١ يف املائة بني النساء مقابل       ٢,٢ حيث بلغ االنتشار العام يف هذه الفئة العمرية          ٢٠٠٣عام  
  .يف املائة بني الرجال

 ويف جمال العمل، بشكل عام، هناك قليل من البيانات املوثوقة وذات التغطية الوطنية              -١٢
أن ) ٢٠٠٥(وتظهر الدراسة االستقصائية لألسر املعيشية اليت أجرهتا الكونغـو          . بشأن العمل 

 يف املائة بني    ١١,١ و ٢٩-١٥ يف املائة بني الشباب يف الفئة العمرية         ٣٣,١البطالة تصل إىل    
وتشري الدراسة أيضاً إىل أن هناك تقاربـاً بـني          .  عاماً ٤٩-٣٠األشخاص يف الفئة العمرية     

 بـني  ٢٠,٥ بـني الرجـال و  ١٨,٢ البطالة بني الرجال والنساء، إذ يبلغ هذا املعدل   معديل
وجاء يف بيانات الدراسة االستقصائية بشأن العمل والقطاع غري الرمسي يف الكونغـو         . النساء

نوار وفقاً ملا أقرته منظمة العمل الدوليـة         -  لربازافيل وبوانت  ٢٠٠٩اليت احُتسبت يف عام     
        يف املائـة للفتيـات      ٢٦,٤ مبا يـصل إىل      ٢٤-١٥وتتأثر الفئة العمرية    . ائة يف امل  ٢٥نسبة  
  . يف املائة للفتيان٢٣,٥مقابل 
وعلى املستوى االقتصادي، ُتعد النساء يف القطاع غري الرمسي األكثر تعرضاً لآلثـار      -١٣

 ميثلن األغلبية يف كـل      وال ميكن هلؤالء النساء، اللوايت    . السلبية الناجتة عن األزمة االقتصادية    
دورة اإلنتاج الغذائي، وحتويل منتجات الزراعة وصيد األمساك وتسويقها، أن يطالنب مباشرة            
بأي استحقاقات أو إعانات اجتماعية إال إذا كن أرامل لعاملني بأجر أو ملوظفني ليـستفدن               

  .من املعاش التقاعدي للزوج ومن اإلعانات العائلية
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ل النساء إىل دوائر صنع القرار يف القطاع العام، ما زال تقاسـم             وفيما يتعلق بوصو    -١٤
 يف املائة   ٨,٦ومتثل النساء   . السلطة غري متكافئ على املستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي       

 يف املائة يف مراكز اختـاذ القـرارات داخـل           ١٢ يف املائة يف احلكومة، و     ١٣يف الربملان، و  
  . يف املائة يف اجملالس احمللية٢٦ جمالس املقاطعات، و يف املائة يف١٧,٣الوزارات، و

وإذا كان األجر متساوياً بتساوي ظروف العمل واملؤهالت املهنية والكفاءة جلميع              -١٥
العمال مهما كان نوع جنسهم، فإن األمر خيتلف فيما يتعلـق بالتعيينـات ملراكـز اختـاذ         

 حاالت التمييز وعدم املساواة اهليكلية،      وحييل ضعف متثيل املرأة من دون لبس إىل       . القرارات
  .والثقافية، واالجتماعية

  ٩اجلدول 
  شغل املناصب يف الوزارات

  النساء  الرجال
  اجملموع  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  الوظائف

  *٣٦  ٠٥,٥  ٠٢  ٩٤,٥  ٣٤  رؤساء مكاتب أعضاء احلكومة
  ١٩٣  ٠٨,٠٣  ١٦  ٩١,٧  ١٧٧  مستشارو أعضاء احلكومة

  ١٢٤  ١٥,٣  ١٩  ٨٤,٧  ١٠٥  املديرون العامون
  ٥٢١  ١٢,٨  ٦٧  ٨٧,٢  ٤٥٤  املديرون املركزيون
  ١٢  ١٦,٦  ٠٢  ٨٣,٤  ١٠  املفتشون العامون

  ٨٨٦  ١٢  ١٠٦  ٨٨  ٧٨٠  اجملموع

  ٢٠١١ ،املديرية العامة إلدماج املرأة يف التنمية  :املصدر

 ٣٦لن مناصب اختاذ القـرارات يف  وتبني نتائج اجلدول أن نسب النساء اللوايت يشغ        -١٦
 يف املائة، وهي نسب بعيدة كل البعد عن احلصص اليت يشترطها االحتـاد              ١٢وزارة تعادل   

  .األفريقي

  املؤسسات العليا للجمهورية    
ما زال حضور النساء ضعيفاً يف هذه املؤسسات، كما هو احلال يف كـل األمـاكن                  -١٧

 موظف يف احملكمة العليا؛ وامرأة واحدة من        ٣٠صل   نساء من أ   ٣فُيالحظ أن هناك    . األخرى
 موظفاً يف حمكمة العدل العليا؛      ٣٦ نساء من أصل     ٦ موظفني يف احملكمة الدستورية؛ و     ٩أصل  

      امـرأة مـن     ٢٧ موظفاً يف حمكمة احلسابات واالنضباط يف امليزانية؛ و        ١٨ نساء من أصل     ٣و
 موظفاً يف اجمللـس     ١١عي؛ وامرأة واحدة من      موظفاً يف اجمللس االقتصادي واالجتما     ٧٥أصل  

  . موظفاً يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان٤٥ امرأة من أصل ١٥األعلى حلرية االتصال؛ و
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  التمثيليات الدبلوماسية    
، ُعّينت سفريتان إحدامها يف ناميبيا واألخرى يف غينيا االستوائية من           ٢٠٠٨منذ عام     -١٨

  . منصباً قائما٣٥ًأصل 
 ١٢ مستشاراً، ُيالحظ وجود     ٧٤ويف مناصب مستشاري السفارات البالغ عددهم         -١٩

  .٢٠١٢ و٢٠١١ رجالً يف عامي ٦٢امرأة و
وعلى الصعيد الوطين، تشغل امرأة منصب رئيسة مكتب وزير اخلارجية والتعـاون              -٢٠

ا برتبة  برتبة سفرية كما تشغل امرأة منصب وكيلة األمني العام رئيسة دائرة آسيا وأوقيانوسي            
  .سفرية من مناصب وكيل األمني العام الثالثة

  األحزاب السياسية    
ورغم . متثل النساء األغلبية ويشكلن أساس التعبئة يف األحزاب والرابطات السياسية           -٢١

 أثارت اهتماماً بالغاً، فـإن      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢أن االنتخابات التشريعية واحمللية لعام      
ية هلذه التشكيالت السياسية يبقى غري ذي بال، مما يشكل عائقاً           حضورهن يف املراكز القياد   

  .حلياهتن املهنية يف اجملال السياسي
وتكشف نتائج الدراسة اليت أجراها املركز الـوطين لإلحـصاءات والدراسـات              -٢٢

 ١١٠ حزباً سياسياً و١٥٦ تشكيلة سياسية، منها ٢٦٦ عن وجود ٢٠٠٩االقتصادية يف عام 
  ).٢٠٠٩مجعية اجملتمع املدين، (ع سياسي مسجلة لدى وزارة إدارة اإلقليم رابطة ذات طاب

ومن هذا العدد، متيزت ثالث نساء بـشجاعتهن والتـزامهن الـسياسي بإنـشاء                -٢٣
  .تشكيالت سياسية يسريهنا

  املنظمات غري احلكومية املهنية) الرابطات(    
  ١٠اجلدول 

  حضور املرأة يف اهليئات القيادية
  اجملموع  النساء  رجالال  التعيني

  ٤  صفر  ٤  نقابة األطباء
  ٨  ٢  ٦  نقابة الصيادلة
  ٢٠  ٢  ١٨  نقابة احملامني

  ٤  صفر  ٤  نقابة املهندسني
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  النقابات    
وهي تشكل  . تشمل النقابات، يف املناطق احلضرية على األقل، معظم فروع األنشطة           -٢٤

. اب العمل أو املوظفني أو الطالب     جمموعة من اجلهات الفاعلة، سواء تعلق األمر بنقابات أرب        
  .وتقوم على قاعدة اجتماعية مهمة جداً وتتجاوز بكثري قاعدة جتمعات الرابطات

  ١١اجلدول 
  حضور املرأة يف اهليئات القيادية

  اجملموع  النساء  الرجال  التعيني
  ١٧  ٢  ١٥  االحتاد النقايب لعمال الكونغو

  ٩  ٤  ٥  االحتاد النقايب لعمال الربيد واالتصاالت

  تنظيم املناطق اإلدارية    
 يف  ٢٦ يف املائة من أعضاء جمالس املقاطعات، و       ١٧,٣، متثل املرأة    ٢٠٠٨منذ عام     -٢٥

وفيما يتعلق باملديرين ُعمد اجلماعات احلضرية الذين ُعّينـوا         . املائة من أعضاء اجملالس البلدية    
 يف املائة يف مناصـب  ١٧,٣ب ائة و يف امل٣٦,٤، فإن املرأة ممثلة مبا يصل إىل )٢٠١١(حديثاً  

وال توجد أي امرأة تشغل منصب حاكم مقاطعة أو رئيس جملس أو عمـدة              . األمناء العامني 
  .مجاعة
ويف مكاتب اجملالس، هناك امرأتان من أصل اثـنني وثالثـني عـضواً يف جمـالس                  -٢٦

غل كل من هذه    وتش. املقاطعات وامرأة واحدة من أصل مخسة عشر عضواً يف اجملالس البلدية          
  ).٢٠١١، MID(النساء منصب األمني 

  الوضع القانوين لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤسسي    

   من قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا٢الرد على الفقرة     
أظهرت الدراسات أن القاضي الكونغويل، الذي مل يصدر بعد حكماً باالستناد إىل              -٢٧

  .شكال التمييز ضد املرأة، ال يعرف هذا املصدر إال معرفة ضئيلةاتفاقية القضاء على مجيع أ
 مصرف التنمية األفريقـي   ، استفادت الوزارة من دعم      ٢٠١١-٢٠١٠ويف الفترة     -٢٨

وهاتان الوثيقتان متاحتـان فعـالً      . لترمجة االتفاقية إىل اللغتني الوطنيتني، اللنغاال والكيتوبا      
  .على األخص يف املناطق الريفية ٢٠١٢وسُتنظم محالت إرشادية يف عام 
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  تدابري حمددة    
لضمان نشر واسع لالتفاقية، أطلقت وزارة النهوض باملرأة وإدماجها يف التنميـة يف               -٢٩
 مبادرة تعبئة القيادات من الذكور لتعزيز حقوق املرأة، خاصة اتفاقية القضاء ٢٠١٠مايو  /أيار

 احلملة، اليت عرفها التجمعان الـسكنيان       ومسحت هذه . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
 ٥٠٠نوار، باحلصول على توقيع إعالن االلتزام مـن          - الكبريان يف البلد، برازافيل وبوانت    

وزراء، وبرملانيون، وسفراء، ورؤساء وكاالت  : شخص مسؤول عن مؤسسات عامة وخاصة     
 ومـديرون عـامون يف   تابعة ملنظومة األمم املتحدة، ومديرون عامون يف اإلدارات العامـة،       

املؤسسات التجارية، ورؤساء دوائر، ومسؤولو أحزاب سياسية، ومنظمات غري حكوميـة،           
  .ومجعيات، وطوائف دينية

  .٢٠١٣ و٢٠١٢وستستمر هذه احلملة يف املقاطعات األخرى يف البلد يف عامي   -٣٠
 وتوعيتهم   عملية تدريب املوظفني القضائيني    ٢٠١٢ومن جانب آخر، أُجِّلت إىل عام         -٣١

بالنصوص اليت تعاقب مرتكيب أعمال العنف ضد النساء والفتيات وبتطبيق أحكام اتفاقية القضاء             
  .٢٠١١على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت كان من املتوقع أن ُتنظم يف عام 

   من قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا٣الرد على الفقرة     
مجيع املواطنني سواسـية أمـام       يف فقرهتا األوىل على أن        من الدستور  ٨تنص املادة     -٣٢

أو املادي أو االنتماء العرقي       على أساس األصل أو الوضع االجتماعي      التمييزظر  حتو. القانون
 أو التعليم أو الدين أو الفلـسفة أو         اجلنسأو اإلثين أو االنتماء إىل مقاطعة ما أو على أساس           

  .مكان اإلقامة

   من قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا٤ة الرد على الفقر    
  .عرفت مسألة فرض الضرائب على املرأة املتزوجة حتسيناً يف القانون العام للضرائب  -٣٣
 اليت حتدد عدد احلصص اليت جيب أخذها يف االعتبار          ٩١ من املادة    ٣وتنص الفقرة     -٣٤

نفصلة علـى الـزوجني،     يف حالة فرض ضريبة م    "لتحديد الدخل اخلاضع للضريبة على أنه،       
وفيما عدا احلالة اليت يكون فيها الزوجان عاملني بأجر، ُيعترب كل زوج على أنـه أعـزب                 

  ."مسؤول عن األطفال الذين يعيلهم
 مكرراً اليت تنص على أنـه       ٩٣و ُيالحظ، على العكس، نوع من الغموض يف املادة            -٣٥

أرامل أو مزوجات يستفدن من إيرادات      فيما خيص النساء، عندما يكن أعزاباً أو مطلقات أو          "
األجور فقط، جيب أن تكون حراسة األطفال أو إعالتهم مربرة بقرار مـن احملكمـة، بينمـا                 

ُيعترب على نفقة دافع الـضرائب، شـريطة أال         :  عن دافع الضرائب كما يلي     ٩٢تتحدث املادة   
  :بة على هذا األخريتكون لديهم إيرادات منفصلة عن تلك اليت ُتستخدم كأساس لفرض الضري

  ...." األطفال الشرعيون أو املعترف هبم قانوناً أو املتبنون بشكل قانوين  -١
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ومل تنته بعد أعمال اللجان املكلفة مبراجعة األحكام التمييزية الواردة يف النـصوص               -٣٦
ة القـضاء   ملواءمتها مع اتفاقي  ) قانون األسرة، القانون اجلنائي، إىل غري ذلك      (القانونية الوطنية   

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   من قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا٥الرد على الفقرة     
تتمثل العوائق الرئيسية لتنفيذ التدابري اخلاصة لإلسراع بتحقيق املساواة الفعلية بـني              -٣٧

  .الرجال والنساء يف استمرار األحكام املسبقة االجتماعية والثقافية
وقـد  . ، ُتنظم محالت توعية بشأن دور املرأة ومكانتها يف اجملتمع         ٢٠٠٦ذ عام   ومن  -٣٨

 وتعميمها عن طريق الوسائط الـسمعية   ٢٠٠٨مسح وضع السياسة الوطنية اجلنسانية يف عام        
البصرية، والدفاع عنها لدى زعماء اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني بالوصول مباشـرة إىل       

ومن جانب آخر، أُنشئت مراكز  . خص يف املناطق احلضرية والريفية     ش ١٠ ٠٠٠ما يزيد عن    
  .تنسيق جمتمعية للوصول إىل مجهور أكرب

   من قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا٦الرد على الفقرة     
 ٢٠١١ و ٢٠١٠يف إطار اإلجراءات املتخذة، ميكن مالحظة إجراء دراسة يف عامي             -٣٩

لى التحيز اجلنسي يف كتب اللغة الفرنسية والرياضـيات يف          بشأن القوالب النمطية القائمة ع    
  .املستوى الثانوي، وذلك هبدف القضاء عليها

وجيري حالياً إنشاء جلنة على صعيد املعهد الوطين للبحث والعمل التربوي من أجل               -٤٠
  .إعادة صياغة هذه الكتب

دأ الرجال يفهمون   وقد ب . الرجال والنساء  وللحمالت املنظمة أثر على العالقات بني       
  .أكثر فأكثر أمهية تربية األطفال دون متييز، خاصة يف املناطق احلضرية

فـال  . ويف جمال الزواج، ُيالحظ مع األسف استمرار املمارسات العرفية التمييزيـة            -٤١
وباملثل، هناك تسامح مع املراسم اليت ختضع هلـا    .  الذي ما زال ُيمارس    زواج الّسلفة ُيعاقب  

  .الل احلداد، ال سيما من جانب النساء اللوايت ينتمني ألسرة الزوجاألرملة خ
وميكن أن يترتب عن مقاومة األرملة أو رفضها هلذه املراسم فقداهنا جلميع حقوقها               -٤٢

يكون هناك أي سـبيل لالنتـصاف   أن دون يف اإلرث، مبا يف ذلك أحياناً حقوق األطفال   
  .حيدده القانون بوضوح

ة أن خضوع النساء ملراسم الترمل هذه بدأ يتناقص بفضل محـالت            ويتعني مالحظ   -٤٣
وأما فيما خيص زواج الّسلفة، فإنه يتجه حنو االختفاء بسبب فريوس نقص            . التوعية املختلفة 
اإليدز، واألزمة االقتصادية، ورفض األرامل اللوايت يعرفن حقوقهن وال خيفن          /املناعة البشري 

  .السحر
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  العنف ضد املرأة    
ُتسّجل حاالت عنف ضد الفتيات والنساء يف اجملتمع الكونغويل رغم وجود إطـار               -٤٤

ويبدو أن أعمال العنف املتعددة هذه أصبحت مبتذلـة ألن          . قانوين يشمل املتطلبات الدولية   
  .العقوبات االجتماعية والقضائية املطبقة ليست قاسية

ضحايا العنف اجلنـسي يف     ، سّجلت الوحدة املعنية برعاية      ٢٠١٠وحىت هناية عام      -٤٥
  .٢٠٠٧يناير / حالة، وهي تعمل منذ كانون الثاين٥١٧املستشفى األساسي يف تاالنغاي 

 حالة،  ١٩٥ حالة اغتصاب، من بينها      ٢١١، سجلت هذه الوحدة     ٢٠١١ويف عام     -٤٦
  . يف املائة، من الرجال٨ حاالت، أو ٦ يف املائة، من النساء، و٩٢أو 
 ٧٠ شهراً من العمر ويصل سن أكربهن إىل         ١٥لغ أصغر ضحية    ومن بني النساء، تب     -٤٧

  .عاماً؛ وكالمها تعانيان من إصابات رضية ناجتة عن االعتداء اجلنسي
ويبقى التفوق العددي للضحايا اإلناث هو اخلاصية األساسـية حلـاالت العنـف               -٤٨

  .اجلنسي
لفتيات والنـساء يف     جزء من اإلهانات اليومية اليت تتعرض هلا ا        والتحرش اجلنسي   -٤٩

وما زالت مناقشة التحرش اجلنسي حديثـة       . الوسط األسري، واملدرسة، والعمل، والشارع    
وتدفع هشاشة احلياة والصعوبات املتصلة بالبحث عن العمل بعض النساء إىل           . جداً يف بلدنا  

كي االستسالم ملا يقدم عليه رؤساؤهن من حماوالت استهواء متكررة ومصحوبة بالتهديدات ل
  .حيافظن على لقمة العيش

ومبا أهنن ال يعرفن ثقافة اإلبـالغ،  . وتتعرض النساء للشيء نفسه يف حميطهن املباشر     -٥٠
وال ُيعاقب على هذا الفعل إال بالنـسبة إىل         . فإهنن حمكوم عليهن بتحمل املعاناة والتالعب     

  .)ية الطفل املتعلق حبما٢٠١٠يونيه / حزيران١٤ املؤرخ ٤/٢٠١٠القانون  (األطفال
 بشأن أعمال العنـف لـدى       ٢٠١٠وتكشف نتائج الدراسة اليت أُجريت يف عام          -٥١

طالب مؤسسات التعليم العايل يف برازافيل أن التحرش اجلنسي هو الشكل الرئيسي ألعمال             
 يف ٣(، فاالغتـصاب  ) يف املائـة ٣٧(، تليه العالقات اجلنسية القسرية ) يف املائة ٦١(العنف  
ب أن ُتؤخذ هذه النسب املئوية بتحفظ بالنسبة إىل الواقع ألن اخلوف من األعمال       وجي). املائة

االنتقامية واخلجل من االعتراف حيدان من عدد الردود اإلجيابية خالل املقـابالت املتعلقـة              
ومن بني اآلثار املترتبة على احلياة الدراسية للـضحايا       . ابوهاتتمبواضيع يعتربها البعض من ال    

 يف املائة يف السنتني األوىل والثانية       ٦١املائة منهم يتخلون عن دراستهم، من بينهم         يف   ٢٩أن  
من شهادة الدراسات اجلامعية العامة؛ يلي ذلك التكرار بسبب إعطاء املدرس عالمات سيئة؛             

  .)١(وأخرياً غياب الضحايا املتكرر من الدرس الذي يلقيه املعتدون عليهم
__________ 

 .٥؛ الصفحة ٢٠١٠وزارة النهوض باملرأة وإدماج املرأة يف التنمية،  )١(
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، ال شك أن سوء املعاملة البدنية هـي أكثـر           نف الزوجي العوفيما يتعلق حباالت      -٥٢
ويزيد من إخفائها أهنا ُترتكـب حتـت غطـاء          . أشكال العنف املرتكبة ضد املرأة انتشاراً     

وباإلضافة إىل ذلك، فإن بعض النساء يرين أن املشاجرة مع الزوج فعـل إرادي،              . احلميمية
  .ويعشن الضرب على أنه شكل من أشكال توطيد احلب

، ترى ثالث نـساء مـن    ٢٠٠٥وحسب نتائج التحقيق الدميوغرايف والصحي لعام         -٥٣
أن من املربر أن يضرب الرجل زوجته لسبب على األقـل مـن             )  يف املائة  ٧٦(أصل أربعة   

عدم احترام زوجها، وخيانة الزوجة، ورفض العالقات       : األسباب التالية املرتبة حسب األمهية    
ل املرتلية، وحاالت اخلروج من بيت الزوجيـة دون موافقـة           اجلنسية، وعدم القيام باألعما   

الزوج، وعدم احترام أفراد أسرة الزوج، واستعمال نقود الـزوج دون إذن منـه، وإمهـال                
  .)٢(االعتناء باألطفال

ويسري نفس الكالم على حاالت االغتصاب الزوجي اليت ُتعد عالقـات جنـسية               -٥٤
. رها ألن الزوجات الضحايا ال يبلغن دائماً عنـها        قسرية، وهي جرائم ال ُيعرف مدى انتشا      

وهذه األعمال اليت تشجبها النساء يعتربها كثري من الرجال نوعاً من الشذوذ ألن املرأة ملزمة               
  .)٣(بالرتول عند كل رغبات زوجها مثلما يتعني عليها أن هتيئ طعامه وتنظف مالبسه

  ي تناوهلا من قائمة املسائل اليت ينبغ٨الرد على الفقرة     
  .تأخذ مراجعة القانون اجلنائي يف احلسبان التحرش اجلنسي وسفاح احملارم  -٥٥
  :وتتمثل تدابري أخرى ملكافحة العنف ضد املرأة يف ما يلي  -٥٦

  إنشاء ودعم شبكة وطنية ملكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس؛ •
اية شهود ضحايا   وضع مشروع قانون يعاقب مرتكيب االغتصاب وتعزيز تدابري مح         •

  العنف؛
  تنظيم محالت إعالمية وتثقيفية واتصاالتية من أجل تغيري السلوكات؛ •
  تنظيم حلقات لتوعية الرجال الذين يرتدون الزي الرمسي بآثار العنف ضد املرأة؛ •
  توعية التالميذ يف املؤسسات املدرسية بأضرار العنف؛ •
تدريب منشطني على التوعية    و" أنديليبيل"إنشاء وسائط مسعية بصرية مثل شريط        •

  .اجملتمعية

__________ 

)٢( EDS ،٥٠؛ الصفحة ٢٠٠٥. 
 .٢٩؛ جملة ميبيكو، الصفحة .بيال بومبوتو م )٣(
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 ١٤ املـؤرخ    ٠٤/٢٠١٠وفيما يتعلق بالفتيات على اخلصوص، حيظـر القـانون            -٥٧
 ١١٣ و ١١٢ و ٥٣ املتعلق حبماية الطفل يف مجهورية الكونغو يف املواد          ٢٠١٠يونيه  /حزيران

  . العنف ضد األطفال ويعاقب عليه١١٧ و١١٦ و١١٥ و١١٤و
 ٢٠١١فربايـر   / شباط ٢٥ املؤرخ   ٥/٢٠١١ يف القانون رقم     وأُخذت يف احلسبان    -٥٨

واملتعلق بتعزيز حقوق السكان األصليني ومحايتها اجلوانب املتـصلة حبـاالت االغتـصاب             
  .اجلماعي اليت تستهدف فتيات السكان األصليني

وباإلضافة إىل هذا القانون، تتمثل املبادرات الرئيسية لتعزيز حقوق السكان األصليني          -٥٩
  : ما يلييف

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٩خطة العمل الوطنية لتحسني نوعية حياة السكان األصليني،  •
نشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات املكلفة بتنسيق تنفيذ القانون املتعلق حبقـوق            إ •

  السكان األصليني واملبادرات األخرى؛
  وجود جلنة وطنية حلقوق اإلنسان؛ •
  . أفريقياتنظيم املنتدى الدويل للسكان األصليني يف •
، نظمت وزارة النهوض باملرأة وإدماج املرأة يف التنمية، بدعم مـن            ٢٠١١ويف عام     -٦٠

، حلقة دراسية لتوعية السكان األصليني بالتردد على دوائـر          صندوق األمم املتحدة للسكان   
وأُنشئت مراكز تنسيق جمتمعية ملتابعـة نـشر        . الصحة اإلجنابية ومكافحة العنف ضد املرأة     

  .ومات لدى اجملتمعات األساسيةاملعل

   من قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا٩الرد على الفقرة     
       وحيظر أي عقوبة بدنية وأي معاملـة      . مينح الدستور الكونغويل محاية صرحية للطفل       -٦١
  .إنسانية وقاسية جتاه الطفل ال

علـى القـضاء علـى      " اإلخالل باآلداب العامة  "وينص القانون اجلنائي يف مادته        -٦٢
  .املمارسات التقليدية الضارة

 املتعلق حبماية الطفل يف مجهورية الكونغو لتعزيز اإلطار ٤/٢٠١٠ويأيت القانون رقم      -٦٣
  . منه٦٢القانوين القائم يف هذا اجملال، ال سيما يف املادة 

ات اللوايت  غري أن عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ُتمارس سرياً على الفتي            -٦٤
وبفعـل  ). ٢٠١٠-٢٠٠٠اتفاقية حقوق الطفـل     . (ينحدر آباؤهن من أصل غرب أفريقي     

الزجيات املختلطة، من غري املستبعد أن تكون الفتيات اللوايت ُينجنب من هذه الزجيات معنيات              
  .فعالً هبذه الظاهرة
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دم التسامح  وُتنظم محالت توعية على اخلصوص يف إطار االحتفال باليوم العاملي لع            -٦٥
وغالباً ما توجه   . فرباير من كل عام   / شباط ٦إطالقاً مع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف        

هذه احلمالت حنو الطوائف األجنبية اليت تقيم يف برازافيل ومتارس تشويه األعضاء التناسـلية              
  .لإلناث
ت العنـف   ومن بني التدابري املتخذة، هناك وضع مشروع قانون أويل بشأن حـاال             -٦٦

  .يأخذ يف احلسبان تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
وقد تعهدت احلكومة بإجراء دراسة بشأن تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث يف               -٦٧

  .الكونغو هبدف حتديد أفضل لنطاق هذه الظاهرة

  االجتار باألشخاص واستغالل البغاء    

   تناوهلا من قائمة املسائل اليت ينبغي١٩الرد على الفقرة     
وقد جرى  . يتجلى االجتار باألطفال يف الشكلني العابر للحدود والداخلي على السواء           -٦٨

حتديده ضمن اجلالية الغرب أفريقية، وبوجه خاص جالية بنن اليت تعـيش يف أكـرب جتمعـني                 
وتتمركز .  طفل ضحية له   ١ ٨٠٠، حيث ُيحتمل أن يكون      )نوار - برازافيل وبوان (سكنيني  

  .ء األطفال حول التجارة يف أسواق املنطقة وصيد األمساك واألعمال املرتليةأنشطة هؤال

 يف  ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠رة، وقع الكونغو وبنن يف      ـملكافحة هذه الظاه    
 منـه علـى تبـادل       ٢٦وينص هذا االتفاق يف املادة      . نوار على اتفاق تعاون    -  بوانت

أيضاً، يف إطار متابعة تنفيذ خطة عمـل        ومن جانب آخر، ُوقّع     . املعلومات بني الطرفني  
 . ملكافحة االجتار باألطفال، اتفاق للتعاون مع املنظمة غري احلكومية ألتو٢٠١٠- ٢٠٠٩

) يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة   (وينبغي اإلشارة إىل أن هناك ببني كينشاسا       -٦٩
وعند . األشخاص ذوي اإلعاقة  وبرازافيل اجتاراً عابراً للحدود باألطفال القّصر الذين يرافقون         

ع السلع أو بـالبغي     ـوصول هؤالء األطفال إىل برازافيل، يقعون ضحايا استغالل يرتبط ببي         
وقدرت شرطة احلـدود يف بيـتش       .  عاماً ١٢الذي منا بوجه خاص لدى الفتيات منذ سن         

لسلع  طفالً يرافقون أشخاصاً ذوي إعاقة أو يساعدون يف نقل ا          ٨٠أن  ) كونغو - برازافيل(
  .يعربون يومياً هنر الكونغو دون مراقبة

وأما االجتار الداخلي فيُهّم األطفال الذين كانوا غري مصحوبني عقـب احلـروب،               -٧٠
اليت تسمح لألسر بقبول ذهاب الطفل مع فرد من أفـراد العائلـة             (وممارسة إيداع األطفال    

  .)٤(، واألطفال الذين يبحثون عن العمل)يعيش يف بلدة أخرى
__________ 

 .ار يف مجهورية الكونغوحتليل حالة األطفال ضحايا االجت): ٢٠٠٧(اليونيسيف  )٤(
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وفيما يتعلق بالتشريعات، فإن الكونغو مل تصدق بعد على الربوتوكـول اإلضـايف               -٧١
 الرامي إىل منع االجتار باألطفـال       تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       ال

 ٥٥/٢٥وقمعه واملعاقبة عليه، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجـب القـرار              
  .٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥املؤرخ 

نوار محلة لتوعية جالية بنن املعنية هبذا        - ومن بني التدابري املتخذة، ُنظمت يف بوانت        -٧٢
  .املوضوع

وهناك أيضاً تبادل للمعلومات يف إطار دورات تدريبية بـشأن رعايـة األطفـال                -٧٣
تقرير اتفاقية حقـوق    (اً   موظف ٣٤ زعيماً دينياً و   ١٣وهلذا الغرض، تلقى التدريب     . الضحايا
  ).١٣٧-١٣٦، الصفحتان ٢٠١٠-٢٠٠٠الطفل 
بغـاء  "وتكشف مدى انتشار هذه الظاهرة بيانات الدراسة اليت أجرهتـا بـشأن               -٧٤

رابطة مكافحة بغـاء    " األحياء اجلنوبية لربازافيل  "القاصرات ومناطق متركز هذه الظاهرة يف       
 باغيـة   ٥١٢ لدى   ٢٠٠٧أغسطس  /وليه وآب ي/ يف متوز  )أتاك(األطفال واملخدرات واإليدز    

 عاماً، ميارسن البغاء لعـدة      ١٧ و ١٢فهؤالء الفتيات، اللوايت تتراوح أعمارهن بني       . قاصرة
أسباب، منها تفكك اخللية األسرية بسبب وفاة أحد الوالدين، أو الطالق أو تزوج أحـدمها               

عدم القدرة على تلبية    (ا  ؛ وختلي الوالدين عن مسؤولياهتم    )غياب الدعم العاطفي  (من جديد   
وعالوة على هذه العوامل اليت تتوقف علـى        . ؛ وضآلة دخل األبوين   )االحتياجات األساسية 

الوسط العائلي، فإن البحث عن احلرية، واحلاجة إىل مواكبة املوضة، والتجـارب الغراميـة              
  .املخيبة لآلمال أسباب تشجع على اختيار الشارع

بأهنن وجدن أنفسهن أمام رجال خطريين      )  يف املائة  ٣٨,١(واعترفت بعض الفتيات      -٧٥
وأُجربت ...).  قنينات، سدادات، قطعة خشب   (أوجلوا يف أعضائهن التناسلية أشياء خطرية       
فرنك من فرنكات اجلماعـة املاليـة        ١٥٠ ٠٠٠إحداهن على مضاجعة كلب مقابل مبلغ       

  .األفريقية
  .ضرب على يد زبائنهنلإلهانة وال)  يف املائة٣٠(وتعرضت أخريات   -٧٦
 يف املائة منهن من االستغالل االقتصادي إذ يبتزهن مسؤولو احلانـات،            ٢٠وتشتكي    -٧٧

  ).٢٠٠٧، ٣أتاك ( يف املائة من اإليرادات ٧٠واحلُماة، وأرباب بيوت الدعارة الذين يأخذون 

  املشاركة يف اختاذ القرارات والتمثيل على الصعيد الدويل    

   من املسائل اليت ينبغي تناوهلا١١ الرد على الفقرة    
  :من بني التدابري املتخذة لتحسني مشاركة املرأة يف احلياة العامة، ميكن ذكر ما يلي  -٧٨
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 ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٦-٢١القانون رقم   (اعتماد القانون املتعلق باألحزاب السياسية        -٧٩
 لألحـزاب    منه على أنـه ينبغـي      ٨ من املادة    ٣الذي تنص الفقرة    ) ٢٠٠٦أغسطس  /آب

  .السياسية أن تضمن وتؤمن متثيل املرأة يف مجيع الوظائف السياسية واالنتخابية واإلدارية
 الذي يعدل ويكمـل     ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥ املؤرخ   ٠٠٥/٢٠٠٧القانون االنتخايب     -٨٠

 والـذي حيـدد حـصص       ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٠٠٩/٢٠٠١القانون  
     يف االنتخابات التشريعية وانتخابات جملس الشيوخ وما ال يقـل           يف املائة    ١٥املرشحات يف   

  . يف املائة يف االنتخابات احمللية٢٠عن 
ونزوالً عند إرادة رئيس اجلمهورية، جرت صياغة مشروع القانون املتعلق بتساوي             -٨١

ن وحيمـل حاليـاً عنـوا     " التكافؤ"وصول املرأة إىل اختاذ القرارات ليأخذ يف احلسبان شق          
مشروع القانون املتعلق بالتكافؤ بني الرجل واملـرأة يف الوظـائف الـسياسية االنتخابيـة               "

  .وتوجد الوثيقة قيد الدراسة يف احلكومة قبل إرساهلا إىل الربملان". واإلدارية
وتساهم النساء يف جهود إعمار البلد بااللتفاف حول األنشطة املـدرة لإليـرادات               -٨٢

  .مة من أجل السالم والوحدة واإلعمار الوطينوتنظيم املظاهرات العا

  التعليم    

   من قائمة األسئلة اليت ينبغي تناوهلا١٢الرد على الفقرة     
  :تتمثل التدابري املتخذة فيما يلي، يف مجلة تدابري أخرى  -٨٣

  جمانية الدراسة والكتب املدرسية يف املدارس العامة؛ •
  إنعاش أنشطة حمو األمية بني البالغني؛ •
ظيم محالت لتوعية اآلباء يف اجملتمعات األساسية بشأن ضرورة ضمان الظروف           تن •

  املالئمة لنجاح الفتيات وإبقائهن يف املدرسة؛
  مراجعة القوالب النمطية الواردة يف الكتب الدراسية؛ •
إجراء الدراسة املتعلقة بالتحرش اجلنسي يف مؤسسات التعليم العايل، ممـا مسـح              •

ه الظاهرة واختاذ تدابري لتوعية مـرتكيب هـذه األعمـال           باالنتباه إىل وجود هذ   
  .ومعاقبتهم

تنظيم دورات تدريبية بشأن التربية تشمل نوع اجلنس لفائدة تالميذ السنة األخرية             •
  .٢٠١١يف مدرسة املعلمني يف عام 
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واهلدف منـها هـو     . ٢٠١٣-٢٠١٢وسُتواَصل هذه الدورات التدريبية يف الفترة         -٨٤
لب النمطية القائمة على التحيز اجلنسي يف جمال التعليم بإدراج االعتبارات           القضاء على القوا  

  .اجلنسانية يف املناهج التدريبية

  العمل    

   من قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا١٣الرد على الفقرة     
) العاملـة ( من النظام العام للخدمة املدنية حلق العامل         ٢١٢ و ٢١١كُّرست املادتان     -٨٥

  .أطفاله القصر الذين يعيلهم يف الضمان االجتماعيوزوجه و
وتضمن عدة مواد يف قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي محاية حقوق املـرأة               -٨٦

  :وظروف العمل واألمومة
؛ وال ميكن   )١٠٧املادة  (ال ميكن أن تتجاوز مدة العمل الليلي مثاين ساعات متتالية            •

ـ                  صانع أو املنـاجم أو املـشاغل أو املعامـل          استخدام املرأة يف عمل ليلي يف امل
  ؛)١٠٨املادة (

وتسمح اإلجازة للموظفة باحلـصول     . ١٢٩ و ١٢٧تنظم إجازة األمومة املادتان      •
  على تعليق التزامات اخلدمة اليت تقع على عاتقها مبناسبة الوالدة؛

  طوال مدة إجازة األمومة، تتلقى املرأة مرتبها كامالً؛ •
. األمومة مخسة عشر أسبوعاً متتالياً، منها تسعة أسابيع الحقة للوالدة         تدوم إجازة    •

وُيمنـع  . وتبدأ يف وقت ال يزيد عن ستة أسابيع وال يقل عن أسبوعني قبل الوالدة          
استخدام املرأة خالل إجازة األمومة اليت تدوم مخسة عشر أسبوعاً، اعتبـاراً مـن              

 استراحة للرضاعة؛ وال ميكـن أن       والدة الطفل، وحيق للمرأة احلصول على أوقات      
        وإذا ). ١١٧ و ١١٢املادتـان   (تتجاوز أوقات االستراحة ساعة واحدة يف اليـوم         

مل تكن املرأة قادرة على استئناف مهامها بعد انقضاء مهلة مخسة عشر أسـبوعاً،              
فإن بإمكاهنا، بعد تقدمي شهادة طبية صادرة عن طبيب حملف، أن تـستفيد مـن               

  .ضيةإجازة مر
 على أن لكل موظف احلق يف تغطية اجتماعية؛ ويستفيد من احلق            ٢١٢تنص املادة    •

  .يف املعاش
 منه على أنه    ٨٠وحيترم رب العمل اخلاص مبادئ قانون العمل، الذي ينص يف املادة              -٨٧
 بالنسبة جلميـع    تساوي ظروف العمل واملؤهالت الفنية واإلنتاج، يكون املرتب متساوياً        مع  

  .ووضعهمغض النظر عن أصلهم وجنسهم وسنهم العمال ب
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وتؤكد االتفاقية اجلماعية املنطبقة على املوظفني املتعاقدين ومساعدي اخلدمة املدنية            -٨٨
وُيعامل املوظفون من خالل جدول مرتبـات مـنظم         . على تأمني املساواة بني الرجل واملرأة     

وقـد  . ييز على أساس اجلـنس    حبسب الرتب والفئات واملؤشرات ُيطبق على اجلميع دون مت        
  :تبلورت هذه املساواة القانونية أيضاً مبوجب النصوص التشريعية واألنظمة، ومنها ما يلي

، الذي أنـشأ قـانون      ١٩٧٥مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٤٥/٧٥يؤمن القانون رقم     •
، تساوي املرأة يف الوصـول إىل العمـل، وتـساوي          ١٩٩٦العمل املنقح يف عام     
  . يف إجازة األمومةاألجور وكذلك احلق

         / شـباط  ٢٥ املـؤرخ    ٠٠٤/٨٦مينح قانون الضمان االجتماعي، القانون رقـم         •
  .، حقوقاً متساوية للرجال والنساء١٩٨٦فرباير 

، واملطبقة علـى    ١٩٦٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١تؤكد االتفاقية اجلماعية املؤرخة      •
 عام، املساواة بـني الرجـل       املوظفني املتعاقدين ومساعدي اخلدمة املدنية، بشكل     

  .واملرأة
 واملعـدل   ١٩٨٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٤ املؤرخ   ٠٢١/٨٩ينظم القانون رقم     •

للنظام العام للخدمة املدنية، واألنظمة اخلاصة، ونصوص التطبيق، يف مجلة أمـور            
  .أخرى، محاية املرأة احلامل واألم املرضعة يف القطاع العام

نه، رغم هذه املساواة يف الوصول إىل العمل، فـإن اإلنـاث            ويتعني التشديد على أ     -٨٩
، ٢٠٠٨ إىل عـام     ٢٠٠٢ومن عـام    . يشكلن أقلية يف اخلدمة املدنية، وميثلن ثلث املوظفني       

  . يف املائة٣٧,٧ يف املائة إىل ٣٣,٠ارتفع عدد املوظفات من 
  ٣اجلدول 

  تطور عدد موظفي اخلدمة املدنية حبسب نوع اجلنس
 السنوات

٢٠٠٨ ٢٠٠٢ 

 اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال

 العدد
النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد  املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
  املئوية

٦٤ ٧٣٦ ٣٧,٨ ٢٤ ٤٥٧ ٦٢,٢ ٤٠ ٢٧٩ ٥٤ ٨٢٢ ٣٣,٠ ١٨ ١٠٥  ٪٦٧,٠ ٣٦ ٧١٧ 

  MFPRA (2002) RPACE et MPFRE (2008), RPACE , :املصدر

ويتألف اهليكل الفئوي للخدمة املدنية من ثالث فئات معرب عنها باألعداد الترتيبيـة               -٩٠
وُتقسم كل فئة إىل ثالث درجات معرب عنها باألرقام          .)٥(أوالً وثانياً وثالثاً  : مكتوبة باحلروف 

__________ 

 .تقابل الفئة تصنيف األشخاص حسب الشهادة احملصل عليها والدرجة هي التصنيف حسب طبيعة الشهادة )٥(
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 يف  ٣٨,٠ موظفاً، أي    ٢٤ ٦١٥ تضم   ١، كانت الفئة    ٢٠٠٨ويف عام   . ٣ و ٢ و ١: اهلندية
        موظفـاً،   ٤ ٩٣٧وحبسب نوع اجلنس، فإن هنـاك       .  عدد موظفي اخلدمة املدنية    املائة من 

  . يف املائة، من الرجال٨٠ موظفاً، أي ١٩ ٦٧٨ يف املائة، من النساء مقابل ٢٠أي 
  ٤اجلدول 

  توزيع موظفي اخلدمة املدنية حسب الفئة ونوع اجلنس
 ٢٠٠٨عام  ٢٠٠٢عام  

 اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال الفئات

 ٢٤ ٦١٥ ٤ ٩٣٧ ١٩ ٦٧٨ ١٦ ٦٦٣ ٢ ٥١٨ ١٤ ١٤٥ أوالً

 ٣٦ ٢٠٧ ١٧ ٢٦٤ ١٨ ٠٤٣ ٣٠ ٦٥٧ ١٢ ٦١٩ ١٨ ٠٣٨ ثانياً

 ٣ ٩١٤ ١ ٨٥٤ ٢ ٠٦٠ ٦ ٩٥٤ ٢ ٧٩٧ ٤ ١٥٧ ثالثاً

 - - - ٥٤٨ ١٧١ ٣٧٧ غري حمدد

  .MFPRA (2002) RPACE et MPFRE (2008), RPACE: املصدر

 يف  ٥٥,٩(هم األكثر عـدداً     ) الفئة الثانية (، فإن املراقبني من اجلنسني      وبشكل عام   -٩١
 يف  ٦,١) (الفئة الثالثة (وموظفو التنفيذ   )  يف املائة  ٣٨) (الفئة األوىل (، يليهم املشرفون    )املائة
 يف  ٤٧,٧وحبسب نوع اجلنس، تصل نسب النساء بالنسبة إىل مستوى التأهيـل إىل             ). املائة

 يف املائة بني موظفي     ٢٠,١ يف املائة بني موظفي التنفيذ، و      ٤٧,٣ املراقبة، و  املائة بني موظفي  
  .اإلشراف

وُيالحظ أن نسبة هامة جداً من النساء العامالت بأجر، مهما كانـت مـؤهالهتن،           -٩٢
مـشاركة املـرأة يف      "بوتبني الدراسة املتعلقة    . ميارسن أنشطة ثانوية يف القطاع غري الرمسي      

 يف املائة من النساء العامالت بأجر يعشن يف منـاطق شـبه حـضرية               ٣٨,٨أن   )٦("التنمية
  . يف املائة من أولئك اللوايت يعشن يف املناطق احلضرية ميارسن أنشطة ثانوية٢١,١و

ورغم أن من الصعب حصر القطاع غري الرمسي، فإن املركز الوطين لإلحـصاءات               -٩٣
            احلـرفيني املـسجلني يف     ٢٠٠٩ لعـام    والدراسات االقتصادية يوزع يف دليله اإلحـصائي      

برازافيـل  ( حبسب قطاع األنشطة وحسب نوع اجلنس ويف املناطق احلـضرية            ٢٠٠٩عام  
  ).نوار - وبوانت

__________ 

 . مشاركة املرأة يف التنمية-) ٢٠٠٢ (وزارة اخلدمة املدنية واإلصالحات اإلدارية والنهوض باملرأة )٦(
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  ٦اجلدول 
  توزيع احلرفيني املسجلني

 اجملموع النساء الرجال  قطاعات األنشطة

 ٣٠٦ ٢٥٨ ٤٨ احلالقة
 ٣٥٠ ٢٧٦ ٧٤ اخلياطة
 ٩٤ ٦٠ ١٤ املطاعم
 ٣٥ ٢ ٣٣  اللحام

  .٣٦٩، الصفحة ٢٠٠٩املركز الوطين لإلحصاءات والدراسات االقتصادية، الدليل اإلحصائي،  :املصدر

، فإن  ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٥وفيما يتعلق بعدد املؤسسات التجارية املنشأة من عام           -٩٤
  .التطور حبسب نوع اجلنس كان على النحو التايل

  ٧اجلدول 
  تجاريةتطور املؤسسات ال

 اجملموع النساء الرجال السنة

٣ ٢٠٠ ٩١٢ ٢ ٢٨٨ ٢٠٠٦ 
٢ ٥٩٤ ٦٩٥ ١ ٨٩٩ ٢٠٠٧ 
٢ ١٠٨ ٦٠٣ ١ ٥٠٥ ٢٠٠٨ 
١ ٨٥٤ ٥٤٦ ١ ٣٠٨ ٢٠٠٩ 

  .٣٣٤، الصفحة ٢٠٠٩املركز الوطين لإلحصاءات والدراسات االقتصادية، الدليل اإلحصائي، : املصدر

  الصحة    

  ئل اليت ينبغي تناوهلا من قائمة املسا١٤الرد على الفقرة     
وقد اخنفضت وفيات األمهـات     . تتسم صحة األم مبعدالت أمراض ووفيات مرتفعة        -٩٥
 ٢٠٠٨ يف عـام     ٦٦٤ إىل   ٢٠٠٥ة حية يف عـام      د وال ١٠٠ ٠٠٠ وفاة يف كل     ٧٨١من  

 ٢٤-٢٠وكانت الفتيات أو النساء يف الفئة العمريـة         ). ٢٠١٠األهداف اإلمنائية لأللفية،    (
 عاماً  ٢٠هن األكثر تأثراً، وكذلك املراهقات اللوايت تقل أعمارهن عن          )  املائة  يف ٣٢(عاماً  

  ). يف املائة٢٥(
  نشر املراكز الصحية املتكاملة يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين؛ •
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جمانية األدوية املضادة للمالريا، والناموسيات املعاجلة مببيـدات احلـشرات بـني             •
  ساء احلوامل؛ عاماً والن١٥ إىل صفراألطفال من 

 /د الرئيسية األخرى منـذ شـهر آذار      ـة وعمليات التولي  ـجمانية العملية القيصري   •
  ؛٢٠١١مارس 

  وضع خريطة طريق واعتمادها من أجل خفض وفيات األمهات ووفيات املواليد؛ •
  إقامة اليوم الوطين ملكافحة وفيات األمهات؛ •
، ٢٠٠٩ومنـذ عـام     . دةالرعاية الطبية واالجتماعية للنساء ضحايا ناسور الوال       •

 امرأة من ضحايا الناسور ويتلقني رعاية ١٥٠أُجريت عملية جراحية ملا ال يقل عن  
  .وقد استفدن أيضاً من الدعم الستحداث أنشطة مدرة لإليرادات. جمانية

   من قائمة األسئلة اليت ينبغي تناوهلا١٥الرد على الفقرة     
النتشار املصلي ومؤشـرات اإليـدز يف       تكشف نتائج التحقيق الذي أُجري بشأن ا        -٩٦

صنب بأمراض منقولة عـن طريـق       أُ يف املائة من النساء أعلّن أهنن        ٨أن  ) ٢٠٠٩(الكونغو  
 يف املائة من    ٢١ومن جهة أخرى، أعلن     . االتصال اجلنسي خالل األشهر االثين عشر األخرية      

منهن أهنن أصنب جبـرح أو       يف املائة    ١٥النساء أهنن عرفن إفرازات مهبلية غري طبيعية وأعلن         
 يف املائة من النساء أُصنب مبرض منقول عن         ٢٨وعلى العموم، ميكن اعتبار أن      . قرح تناسلي 

أو عرفن أعراضاً تكشف عن مرض منقول عن طريـق االتـصال            /طريق االتصال اجلنسي و   
  .اجلنسي
صال اجلنسي،  يف املائة أهنم أُصيبوا مبرض منقول عن طريق االت٧وبني الرجال، أعلن     -٩٧
وعلى العموم، ميكـن    .  يف املائة بقرح تناسلي    ٥ يف املائة أهنم أًصيبوا بسيالن القضيب و       ٦و

أو / يف املائة من الرجال أصيبوا مبرض منقول عن طريق االتـصال اجلنـسي و              ١١اعتبار أن   
  .عرض واحد أو أكثر يكشف عن مرض منقول عن طريق االتصال اجلنسي

 يف املائة من الرجال طلبوا املشورة أو العالج يف          ٣٨من النساء و   يف املائة    ٤٦ولكن    -٩٨
 يف املائة من الرجال حنو اهلياكـل الطبيـة          ١٦ يف املائة من النساء و     ٢١القطاع العام واجته    

  .اخلاصة
 يف املائة من الرجال، إىل      ٢٨ يف املائة من النساء و     ٢٤وجلأت نسبة هامة جداً، أي        -٩٩

           يف املائـة مـن الرجـال        ١٦ يف املائة من النساء و     ٢١س، فإن   وعلى العك . مصادر أخرى 
  .)٧(مل يتخذوا أي إجراء ملعاجلة مرضهم

__________ 

 .٧٠، الصفحة )٢٠٠٩(أوالً  - التحقيق يف االنتشار املصلي ومؤشرات اإليدز يف الكونغو )٧(
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وُتنظم محالت إرشادية بشأن تنظيم األسرة يف املراكز الـصحية ومراكـز العمـل                -١٠٠
  .االجتماعي واملؤسسات املدرسية

  ناوهلا من قائمة املسائل اليت ينبغي ت١٦الرد على الفقرة     
الذي ) قانون زوال (ُوضع القانون الذي جييز الدعاية لوسائل منع احلمل يف الكونغو             -١٠١

ويهدف هذا القـانون إىل     .  لسد الفراغ القانوين يف هذا اجملال      ٢٠١٠اعتمده الربملان يف عام     
فرنسي فحىت اآلن، كان الكونغو حمكوماً بالقانون ال      . إجازة هذه الدعاية يف اجملتمع الكونغويل     

       ، الذي يعاقب التحريض على اإلجهاض والدعايـة لوسـائل          ١٩٢٠يوليه  / متوز ٣١املؤرخ  
  .منع احلمل

وتشجب اإلجهاض مجيع الديانات تقريباً، وهو موضوع تشريع شديد الـصرامة،             -١٠٢
  .لذلك فإنه ُيمارس عموماً بشكل سري ومن مث ال ميكن تسجيل مجيع حاالته

، فيمن يعاقب، األشخاص الذين ميارسـون       )٣١٧املادة  ( اجلنائي   ويعاقب القانون   -١٠٣
اإلجهاض بغرامة تتراوح بني مليون ومائيت ألف فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقيـة              
وأربعة ماليني ومثان مائة ألف فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية إذا ثبت أن املذنب               

وتستثين هذه العقوبـة اإلجهـاض العالجـي يف        . إلجهاض بشكل اعتيادي ممارسة ا    ىتعاط
  .احلاالت اليت تكون فيها صحة األم معرضة خلطر كبري

 يف املائة من النساء     ١١ تبني أن    EDSورغم الطبيعة غري القانونية هلذه املمارسة، فإن          -١٠٤
حـاالت   يف املائة من     ٧٧وبالفعل، ُتمارس   . جلأن إىل اإلجهاض مرة على األقل يف حياهتن       

 يف املائـة يف     ٣٦ يف املائة يف املؤسـسات اخلاصـة و        ٤١(اإلجهاض هذه يف املستشفيات     
  .)٨()املؤسسات العامة

   من قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا١٧الرد على الفقرة     
، يبلغ  ٢٠٠٩التحقيق يف االنتشار املصلي ومؤشرات اإليدز يف الكونغو لعام          حسب    -١٠٥

          )  يف املائـة ٤,١(اإليدز بـني النـساء   / لفريوس نقص املناعة البشري   لياالنتشار املص معدل  
  ). يف املائة٢,١(ما يقارب ضعف املعدل املقدر بني الرجال يف نفس الفئة العمرية 

. يف املائة  ١,٧ب  عاماً   ٢٤-١٥ العام يف الفئة العمرية      االنتشار املصلي وُيقدر معدل     -١٠٦
وقد لـوحظ هـذا     ).  يف املائة  ٠,٧(عف ما هو عليه بني الرجال       ض) ٢,٤(وهو بني النساء    

مركز البحث والدراسات من أجـل      االجتاه حنو تأنيث الوباء منذ نتائج التحقيق الذي أجراه          
       حيث كان االنتشار املصلي العام بني هـذه الفئـة العمريـة       ٢٠٠٣التنمية الصحية يف عام     

  . يف املائة بني الرجال١,١بل  يف املائة بني النساء مقا٢,٢يعادل 

__________ 

)٨( EDS, p. 87. 
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وفيما يتعلق بالوصول إىل الرعاية الطبية، فإهنا حتسنت مع تطبيـق الالمركزيـة يف                -١٠٧
، مسحت اجلهود املبذولة من     ٢٠١١ إىل النصف األول من عام       ٢٠١٠فمن عام   . التدخالت

 اختبار الكشف    أو لعالج املضاد للفريوسات العكوسة   لالسلطات العامة بإقرار اجملانية، سواء      
 مريضاً مـصاباً،    ٢٠ ١٦٧عن الفريوس أو املتابعة البيولوجية أو الدعم النفسي بتأمني متابعة           

ومن بني هـؤالء األشـخاص،      .  من الذكور  ٣١,٨ يف املائة من اإلناث و     ٦٨,٢من بينهم   
لعالج من الرعاية املتعلقة بـا    ) ٢٠ ١٦٧ من أصل    ١٦ ٢٤٨( يف املائة    ٨٠يستفيد ما يناهز    

 يف  ٤٣ يف املائة مقابـل      ٥٧ومتثل النساء اللوايت يتلقني الرعاية      . ضاد للفريوسات العكوسة  امل
  .املائة من الرجال

 إصابة،  ١١ ٤٠٢وخالل هذه الفترة نفسها، بلغ العدد اإلمجايل لإلصابات اجلديدة            -١٠٨
  . يف املائة بني الرجال٣١ يف املائة بني النساء مقابل ٦٩منها 

إلمجايل لألشخاص املصابني الـذين حيتـاجون إىل عـالج مـضاد            ُيقدر العدد ا    
مبا يف ذلك النساء احلوامل ورعايـة طـب         ( شخص   ٣٩ ٢٠٠ بللفريوسات العكوسة   

  ).األطفال
ويف إطار الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشري من األم إىل الطفل، ُيالحظ                -١٠٩

اإليـدز  /شورة بشأن فريوس نقص املناعة البشري   يف املائة من النساء احلوامل تلقني امل       ٣٣أن  
       يف املائة مـن النـساء،       ٢٢ اختبار الكشف عن الفريوس      ىخالل الزيارة قبل الوالدة وأجر    

التحقيـق يف   ( يف املائة يف املناطق الريفيـة        ١٣,١ يف املائة يف املناطق احلضرية و      ٢٨,٧منهن  
واستناداً إىل هـذه املالحظـات،      ). ٢٠٠٩ االنتشار املصلي ومؤشرات اإليدز يف الكونغو،     

انتقال فريوس نقص املناعة البشري مـن األم إىل الطفـل           جعلت احلكومة من القضاء على      
  .إحدى األولويات الرئيسية لالستجابة الوطنية

          ويربر مستوى معرفة مرض ما، يف بعض األحيان، الـسلوك املعتمـد جتـاه هـذا                -١١٠
ة من النساء يف الفئـة      ـ يف املائ  ٩٨ة من الرجال و   ـ يف املائ  ٩٩ ل سبق   ويف الواقع، . املرض

وباملقارنة، تبقى النسب املئوية مرتفعة أيضاً يف الفئة        .  عاماً أن مسعوا باإليدز    ٤٩-١٥العمرية  
.  يف املائة من الرجال باإليـدز      ٩٨,٥ يف املائة من النساء و     ٩٦,٦، إذ مسع    ٢٤-١٥العمرية  

يلة من الرجال والنـساء معرفـة كاملـة بفـريوس نقـص املناعـة               غري أن لدى نسبة قل    
  .اإليدز/البشري
 يف املائة من النساء أن      ٦٧ يف املائة من الرجال مقابل       ٨٤ومن جهة أخرى، يعرف       -١١١

 يف  ٥٥ويعـرف   . اإليدز/استعمال الرفاالت خيفض خطر نقل فريوس نقص املناعة البشري        
 املائة من الرجال أن العدوى ميكن أن حتـدث خـالل             يف ٥٦املائة من هؤالء النساء مقابل      

  .إرضاع الطفل
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أن شرحية هامة من الـشباب  ) ESISC 2009 وEDSC 2005(وتبني نتائج التحقيقات   -١١٢
 يف املائـة بـني      ٨٣ عاماً يعرفون مكاناً يقتنون منه الرفاالت، أي         ٢٤-١٥يف الفئة العمرية    
غري أن استعمال الرفال أثناء آخر عالقة جنسية عالية         .  يف املائة بني النساء    ٦٣الرجال مقابل   

 يف املائة من النساء يف      ٢٥,٥وبالفعل، مل يعلن استعمال الرفال سوى       . اخلطر يبقى منخفضاً  
  . يف املائة من الرجال يف نفس الفئة العمرية٤٠ مقابل ما يناهز ٢٤-١٥الفئة العمرية 

  :التدابري اليت اختذهتا احلكومة  -١١٣
  اإليدز؛/األموال الضرورية يف إطار مكافحة فريوس نقص املناعة البشريإتاحة  •
  فتح مراكز اختبار جماين وطوعي للكشف عن الفريوس؛ •
  إنشاء وحدات ملكافحة اإليدز يف الوزارات؛ •
، واملتابعة البيولوجية، واملساعدة    عالج املضاد للفريوسات العكوسة   جمانية الوقاية وال   •

  النفسية للمرضى؛
  جملتمع املدين يف أنشطة االستجابة الوطنية؛إشراك ا •
  تعزيز الشراكة مع الشركاء املتعددي األطراف والثنائيني؛ •
مركزية التدخالت وحتمل نفقات األمراض املتصلة بفريوس نقص املناعة          تطبيق ال  •

  اإليدز؛/البشري
 واملتعلق مبكافحة   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣ املؤرخ   ٢٠١١-٣٠اعتماد القانون رقم     •

وس نقص املناعة البشري واإليدز ومحاية حقوق األشخاص املصابني بفـريوس           فري
  نقص املناعة البشري؛

انتقال العـدوى مـن األم إىل       القضاء على   تعزيز االستجابة الوطنية لتحقيق أهداف       •
  .الطفل

  املرأة الريفية    

   من قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا١٨الرد على الفقرة     
اجملرفـة،  (لبية كبرية من النساء الريفيات وسائل إنتاج بدائيـة وقدميـة            تستعمل أغ   -١١٤

والسبب يف زيادة عبء العمل هـو عـدم وجـود           . ، مما يضاعف مشقة عملهن    )الساطور
التكنولوجيات املناسبة اليت ميكن أن ختفض الوقت املكرس للمهام املرتلية، وإلنتاج املنتجات            

       ثل، يشكل عدم الوصول إىل الطاقـة عائقـاً السـتعمال           وبامل. الزراعية وحتويلها وتصبريها  
  .املعدات اآللية
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ولكن ُتالحظ جهود جبارة يف كهربة األراضي الداخلية مع بدء تشغيل حمطة إميبولو               -١١٥
 واإلدخال التدرجيي للمجففات، وطواحني املنيهوت، واملقشرات، وأجهزة صـنع          كهرمائيةال

وباملثل، أثار إدخال اآلالت الزراعية يف القطاعات اهتماماً        . حملليةالعصري الطبيعي من الفواكه ا    
وتتكون هذه اجملموعة من    . بالغاً لدى النساء اللوايت يستغللن هكتارات من الزراعات الغذائية        

  .السكان من موظفات ما زلن يعملن ومتقاعدات ومشغالت من اخلواص
 ١٧ و ١٤دابري املذكورة يف الفقـرتني      وفيما يتعلق بالوصول إىل الصحة، تنطبق الت        -١١٦

  .أيضاً على النساء الريفيات

  النساء املتأثرات بالرتاع    

   من قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا١٩الرد على الفقرة     
 واستسالم آخـر معقـل      ٢٠٠٠منذ توقيع اتفاقات وقف األعمال العدائية يف عام           -١١٧

ني القائد الرئيسي ليشغل مهام عليا يف الدولـة يف          للمعارضة املسلحة يف مقاطعة بول مع تعي      
  .، مل يعرف الكونغو نزاعات تسبب تشريد السكان٢٠٠٧عام 

  املرأة الالجئة    

   من قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا٢٠الرد على الفقرة     
فيما يتعلق بعدد طالبات اللجوء والالجئات يف البلد، ما زال التعداد العـام جاريـاً          -١١٨

  .مبشاركة املفوضية السامية لشؤون الالجئني
وفيما خيص حالة احلقوق األساسية، فإن األجانب الذين يعيشون فـوق األراضـي               -١١٩

الكونغولية مشمولون بالتشريعات الوطنية يف جمال الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية واملاء            
  .الصاحل للشرب

ولكنه، بصفته دولة عـضواً     . ق تدابري حمددة  وعالوة على ذلك، فإن الكونغو ال يطب        -١٢٠
  .يف األمم املتحدة، يتقيد فعلياً بالقرارات والتوصيات الصادرة يف هذا اجملال

وهناك ثالث  . ويوجد قيد اإلعداد مشروع قانون بشأن احلق يف اللجوء يف الكونغو            -١٢١
ساين؛ ووزارة اخلارجيـة؛    وزارة العمل اإلن  : إدارات وزارية معنية بالقضايا املتصلة بالالجئني     

  .ووزارة الصحة والسكان
 شخص  ١١٤ ٠٠٠، فر من مجهورية الكونغو الدميقراطية أكثر من         ٢٠١٠ويف عام     -١٢٢

 ٨٠ إىل   ٧٠وحسب املنظمات اإلنسانية، يتكون هؤالء األشخاص من        . للجوء إىل الكونغو  
         يتعلـق بـالعنف ضـد    وفيما . يف املائة من النساء واألطفال الذين يعيشون يف ظروف هشة       
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 يف الكونغو وغـابون، أن      صندوق األمم املتحدة للسكان   املرأة، يوضح دافيد لوسون، ممثل      
وخالل ربع الـسنة األخـري، عـّدد        . وكالته تسجل حالتني إىل ثالث حاالت يف األسبوع       

  . حالة والدة٧٢٠ الجئة حامل و١ ٢٠٠الصندوق 
شخاص يف ظروف مواتيـة لـسوء التغذيـة         وحسب التقديرات، يعيش هؤالء األ      -١٢٣

ويف حالة العديد من الالجئني، يتسبب الوصول احملدود إىل املاء والنظافة واملرافق            . واألمراض
وتسببت الفيضانات املتكررة أيضاً . الصحية يف سهولة انتشار األمراض املنقولة عن طريق املاء        

      ات يف الذهاب إىل املدرسة، وهنـاك       واجه اآلالف من األطفال صعوب    : يف كثري من األضرار   
  .)٣( شخص معرض للكولريا٣٥٠ ٠٠٠ما يناهز 

، قدمت اليونيسيف أدوية ومعدات أساسية مـن أجـل والدات           ٢٠١٠ويف عام     -١٢٤
وقُـّدمت وسـائل    .  طفل ١٢ ٠٠٠ الجئ و  ٢ ٤٠٠ لمضمونة وعمليات جراحية أساسية     

 بئراً  ١٨ بئراً من بني     ١٥وُشّيد  . اكز الرعاية  مركز من مر   ٣٠لعالج سوء التغذية احلادة إىل      
          طفالً الجئاً يف سـن      ٨ ٥٩٣ودعمت اليونيسيف تعليم    . مقررة يف بيتو ودونغو وإميبفوندو    

 عدة من لـوازم الترفيـه،       ٧٢ عدة من لوازم تالميذ املدارس، و      ١٠٢ما قبل املدرسة بتوفري     
دت اليونيسيف جمموعة مواد للحماية تتـألف     وأع.  عدة من لوازم مناء األطفال الصغار      ٦٠و

من ُعدد لوازم للعالج الوقائي بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البشري ملـساعدة النـساء               
واألطفال الناجني من العنف، وعدد لوازم للّم الشمل من أجل تيسري مجع مشل األسر يف حالة      

  .تفرقها ومواد الترفيه لألطفال والنساء
، دعمت اليونيسيف حكومة الكونغو، ومؤسسات أخرى تابعـة         ٢٠١١ويف عام     -١٢٥

           شـخص مـن     ٢١٠ ٠٠٠دة، ومنظمات غري حكومية لتلبيـة احتياجـات         ـلألمم املتح 
وتعلقت هذه التـدخالت    .  فتاة يف قطاعي التعليم واحلماية     ٧٤ ٣٧٥ فىت و  ٨٠ ٠٩٥بينهم  

وكذلك مبتابعة األطفال والنساء    ) تهاالوقاية من سوء التغذية وكشفها ومعاجل     (بسوء التغذية   
وجرى أيضاً حتسني وصول هؤالء األشخاص إىل الرعايـة الـصحية           . احلوامل أو املرضعات  

األولية بفضل تزويدهم باللقاحات، واألدوية األساسية، وعدد األدوات الالزمـة ملكافحـة            
  .ملصحوبنيوُشّيدت مراحيض واعُتين باألطفال غري ا. الكولريا، ومواد صحية أخرى

  .وُشّيدت مراكز للتعليم قبل املدرسي تستقبل أيضاً أطفال السكان األصليني  -١٢٦
 طلب ملركـز  ١ ٠٠٠وحسب املفوضية السامية لشؤون الالجئني، ما زال ما يناهز          -١٢٧

الالجئ قيد الدراسة، قبل تقدميه إىل جلنة املقبولية، ولكن لألسف ال ُيجرى أي توزيع حبسب               
  .نوع اجلنس

وهناك تشديد للجهود الرامية إىل تأمني احلماية من العنف القـائم علـى التحيـز                 -١٢٨
  .اجلنسي
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هناك يف مجيع املواقع اليت تستقبل الالجئني آليات هتدف إىل منع العنف اجلنـسي               •
  .والقائم على التحيز اجلنسي ومعاجلته

  .هناك تأمني للوصول إىل املاء •
 لتراً ١٥يعيشون يف موقع بيتو ما ال يقل عن يتوفر لكل شخص من الالجئني الذين  •

  .من املاء يف اليوم
  .ُتوفر مواد مرتلية ومواد نظافة أساسية •
  .ُتلىب مجيع احتياجات النساء الالجئات يف جمال احلماية الدورية •
  .ُيؤمن الوصول إىل الرعاية الصحية األولية •
 فيما يتعلق بالوقاية    ميكن جلميع الالجئني الوصول إىل خدمات طبية أولية مالئمة،         •

  .والعالج
  .هناك تأمني للوصول إىل التعليم  -١٢٩

  .ميكن جلميع األطفال الالجئني الوصول إىل التعليم االبتدائي •
  .هناك حتسني لالكتفاء الذايت لالجئني ولوسائل عيشهم •
تنظم املفوضية السامية لشؤون الالجئني محلة لكي ميكن لالجئني احلصول علـى             •

  .أراض

  اج والعالقات األسريةالزو    

   من قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا٢١الرد على الفقرة     
رغم نشر التعليقات اخلتامية السابقة للجنة فيما يتعلق بقوانني األسرة واملمارسـات              -١٣٠

التقليدية التمييزية، مل تؤد اإلصالحات املنتظرة بعد إىل نتيجة بسبب تأخر اللجنـة املكلفـة               
  .لتشريعات الوطنية مع النصوص القانونية الدوليةمبواءمة ا
ولكن ُتالحظ زيادة يف عدد الزجيات املعقودة يف مكتب احلالة املدنية، خاصة مـن                -١٣١

  .٢٠١٢ومن املتوقع إجراء دراسة بشأن هذا املوضوع يف عام . جانب الشباب

        


