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  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  متهيد    
 اتفاقيـة   ١٩٧٩ديـسمرب   /اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون األول         -١

 ٣ودخلت االتفاقية حيز النفـاذ يف       ). االتفاقية(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
، وأصبحت بذلك قانوناً يفرض على مجيع الدول املوقّعة التزاماً راسخاً           ١٩٨١سبتمرب  /أيلول

  .باختاذ إجراءات لتفعيل أحكامها
بالقضاء ، اعتمدت اجلمعية العامة اإلعالن املتعلق       ١٩٩٣ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢

نية وضع  أن تدرس إمكا  "على العنف ضد املرأة، الذي يدعو الدول بشكل خاص إىل           
خطط عمل وطنية لتعزيز محاية املرأة من مجيع أشكال العنف، أو أن تدرج أحكامـاً               
لذلك الغرض يف اخلطط املوجودة بالفعل، آخذة يف االعتبار، حسب االقتضاء، أي عون 
ميكن أن تقدمه املنظمات غري احلكومية، وال سيما منها املنظمات املعنية مبسألة العنف             

  ". ضد املرأة
لئن كان منع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هو املعيار القانوين األساسـي، فـإن               و  -٣

أكثر بكثري من "االتفاقية تشترط متتع املرأة بنفس حقوق الرجل، علماً أن مفهوم املساواة يعين 
وال ميكن أن تنشأ املساواة احلقيقية إال عن جهود         ... معاملة مجيع األشخاص بنفس الطريقة      

  ".تصدي الختالالت التوازن ومعاجلتهاتستهدف ال
وتنّص االتفاقية من مث على التدابري الالزم اختاذها من أجل متكني املرأة من ممارسـة                 -٤

احلقوق املعترف هلا هبا، وحتدد اجتاهات وجماالت وأهداف إلحراز التقدم يف مضمار املساواة             
  .بني املرأة والرجل

 ٢ا وقّعت على االتفاقيـة دون حتفظـات يف          وقد التزمت مجهورية جيبويت، عندم      -٥
، بالعمل اجلاد على كفالة احترام حقـوق املـرأة وتعزيزهـا            ١٩٩٨ديسمرب  /كانون األول 

ومحايتها وإعماهلا يف هذا البلد، وال سيما بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مبا يف                
  .ذلك محايتها من مجيع أشكال العنف

ورية يف اآلن ذاته بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقارير            كما التزمت اجلمه    -٦
عن التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية وغري ذلك من التدابري اليت اختذهتا لتفعيل أحكـام              

  ).اللجنة(االتفاقية، كي ُتعرض على اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
 من االتفاقية، أن تقـدم      ٨ية جيبويت، وفقاً ألحكام املادة      وكان يتعني على مجهور     -٧

، أي بعد عام واحد فقط من تـصديقها علـى           ٢٠٠٠يناير  /تقريرها األويل يف كانون الثاين    
االتفاقية، كما كان يتعني أن تقدم تقاريرها الدورية كل أربع سنوات علـى األقـل، أي يف     

  .٢٠٠٨ر يناي/ وكانون الثاين٢٠٠٤يناير /كانون الثاين
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ومن الواضح أن جيبويت مل تف هبذا االلتزام، ولكن من املفيد التذكري بأنه يف تاريخ                 -٨
، مل يكن لدى جيبويت أي حقيبـة        ١٩٩٨ديسمرب  /كانون األول تصديقها على االتفاقية، يف     

ومل يكن هناك سوى االحتـاد الـوطين لنـساء    . وزارية مكلفة بتعزيز حقوق املرأة ومحايتها  
 ومل تأل جهـداً يف      ١٩٧٧وهي منظمة غري حكومية أنشئت عشية االستقالل عام         جيبويت،  

  .الدفاع عن حقوق املرأة يف جيبويت
غري أن احلكومة، نظراً اللتزامها الراسخ والكامل جتاه االتفاقية، قد سارعت منـذ               -٩
األسـرة   إىل إنشاء وزارة منتدبة لدى رئيس الوزراء مكلفة بترقية املرأة ورعاية             ١٩٩٩ عام

  .٢٠٠٨والشؤون االجتماعية، ومل تلبث أن أصبحت وزارة مستقلة بذاهتا يف عام 
وتعترف وزارة ترقية املرأة بأهنا قد واجهت مصاعب إدارية ومالية يف سـياق               -١٠

كفاحها لتأكيد حقوق املرأة اجليبوتية ونيل ما تستحقه من مكانة يف النظام احلكومي،             
املوارد البشرية املؤهلة إلعمـال أحكـام االتفاقيـة         وأكرب صعوبة واجهتها هي شح      

ومتابعتها، أضف إىل ذلك غياب املؤشرات ونقص البيانات اإلحـصائية الالزمـة يف             
  .ميادين معينة ترتبط باملرأة على وجه اخلصوص

وتفسر العوامل السالفة الذكر سبب تأخر احلكومة يف إعداد التقارير املتعلقة بتنفيذ              -١١
  .بالتايل تأخر تقدميها إىل اللجنةاالتفاقية و

 سنوات علـى تـصديق      ١٠ولذا فإن هذا التقرير، الذي ُيقّدم بعد مرور أكثر من             -١٢
جيبويت على االتفاقية، والذي أعّدته وزارة ترقية املرأة حتت إشراف اللجنة املـشتركة بـني               

عاهدات، هو تقرير   الوزارات واملعنية بتنسيق عملية إعداد وتقدمي التقارير إىل هيئات امل         
جممع يضم التقرير األويل والتقرير الدوري، ويعطي حملة شاملة عن اإلجـراءات الـيت              
اختذهتا مجهورية جيبويت للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف البلـد، وفقـاً           

  .ألحكام االتفاقية
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  اجلزء األول    

  عرض عام جلمهورية جيبويت    
  :ة عناصر هييتألف هذا العرض من أربع  
   والسكان؛األرض  -١
  اهليكل السياسي العام؛  -٢
  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان؛  -٣
  .اإلعالم  -٤

   والسكاناألرض  -١  

  األرض  ١-١  
 مضيق باب املندب الذي يربط البحـر         يف القرن األفريقي عند    تقع مجهورية جيبويت    -١٣

، وقـد   ١٨٦٢ويت مستعمرة فرنسية سابقة منذ عام       وجيب. احمليط اهلندي واألمحر خبليج عدن    
، مث أرض   ١٩٦٧ حـىت    ١٨٦٢ُعرفت بأمساء عديدة منها الساحل الصومايل الفرنسي منذ         

  .١٩٧٧يونيه / حزيران٢٧العفر والعيسى الفرنسية حىت استقالهلا يف 
ا كيلومتر مربع وهلا حدود مشتركة مع إثيوبيا وإريتري        ٢٣ ٢٠٠ وتبلغ مساحة البلد    -١٤

 ٧ ٢٠٠ ومساحة جماهلا البحـري       كيلومتراً ٣٧٢وتبلغ مساحة سواحل جيبويت     . والصومال
  .كيلومتر مربع

. وتطل جيبويت على الوادي املتصدع األفريقي ولذلك فهي تتميز بتنوع تضاريسها            -١٥
وهي ذات مناخ صحراوي قاس يتميز بندرة األمطار وارتفاع درجات احلـرارة عمومـاً،              

  . خفيف جراء قسوة الظروف املناخيةوغطاؤها النبايت

  السكان  ٢-١  
غري أن عدد السكان، وفقاً لإلحصاء . ١٩٨٣أجري آخر تعداد سكاين يف عام   -١٦

 ، قُـّدر  "الدارسة االستقصائية اجليبوتية لألسر املعيـشية     "األخري الذي أجري يف إطار      
املائة منهم   يف   ٥٢ يف املائة منهم مسلمون و     ٩٨،  ٢٠٠٢ نسمة يف عام     ٦٣٢ ٠٠٠  ب

  .  نسمة لكل كيلومتر مربع٢٧وتبلغ الكثافة السكانية حنو . من النساء
وجيري حالياً تنفيذ تعداد سكاين عام جديد وُينتظر أن يفرز أوىل نتائجه خالل   -١٧

  . ٢٠١٠عام 
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  . ويضم جمتمع جيبويت ثالث قوميات رئيسية هي العفر والعرب والصوماليون  -١٨
، منذ استقالهلا، العديد من الالجئني واملشردين نظراً ملا تتمتع به         كما تستقبل جيبويت    -١٩

  .من استقرار جيد وسط منطقة مشحونة بالرتاعات
أما اللغات الوطنية فهي العفرية     . واللغتان الرمسيتان يف جيبويت مها الفرنسية والعربية        -٢٠

  .والصومالية والعربية
 ٦٥جيبويت يف املناطق احلضرية، إذ يتركز        يف املائة من سكان      ٨٠ويقطن أكثر من      -٢١

أما بقية سكان احلضر فهم موزعون يف املنـاطق         . يف املائة منهم يف جيبويت العاصمة وحدها      
وُيقّدر عدد سكان األرياف    ). عرتا وعلي صبيح ودخييل وجتورة وأوبوك     (اخلمسية الداخلية   

  .  يف املائة٢٠بنحو 
حلضرية إىل الثقل اجلغرايف ملدينة جيبويت اليت حيمل        ويرجع تركز السكان يف املناطق ا       -٢٢

 يف املائة من األسر املعيشية املستقرة يف ٨٣,٣فمدينة جيبويت تضّم أكثر من . البلد نفسه امسها
وتعيل النساء حنو ُخمس    .  يف املائة من املساحة اإلمجالية للبلد      ٢البلد، رغم أهنا حتتل أقل من       

  .  البلداألسر املعيشية املستقرة يف
ويظهر من حتليل نسبة الذكور إىل اإلناث أهنا متيل إىل صاحل الـذكور يف املرحلـة                  -٢٣

.  سـنة  ٣٩ إىل   ٢٠ سنة وإىل صاحل اإلناث يف املرحلة العمرية من          ١٩ إىل   صفرالعمرية من   
 سنة من البلـدان     ٣٩ إىل   ٢٠ويرجع هذا التحول إىل قدوم مهاجرات تتراوح أعمارهن بني          

  .ثاً عن عمل أو عائداملتامخة حب
والشباب مسة أخرى من مسات سكان جيبويت، حيث ميثل من تقل أعمـارهم               -٢٤
 يف املائة مـن الـسكان تقـل         ٤٥,٣( يف املائة من جمموع السكان       ٤٠ سنة   ١٨عن  

  ). عاما٢٠ًأعمارهم عن 
  ٢٠٠٦ جيبويت، -تكوين األسر املعيشية 

  اجلنس
  اجملموع  إناث  ذكور

  النسبة املئوية  العدد النسبة املئوية  العدد النسبة املئوية  العدد  الفئة العمرية
  ٪٩,٢  ٢ ٦٥١  ٪٨,٦  ١ ٢٣٩  ٪٩,٨ ٤١٢ ١   أعوام٤-صفر
  ٪١١,٢  ٣ ٢٢٣  ٪١٠,٨  ١ ٥٥٠  ٪١١,٦ ٦٧٣ ١   أعوام٩-٥
  ٪١٢,٢  ٣ ٥١٩  ٪١٢,٣  ١ ٧٦٦  ٪١٢,٢ ٧٥٣ ١   عاما١٤ً-١٠
  ٪١٢,٧  ٣ ٦٦٣  ٪١٢,١  ١ ٧٣٤  ٪١٣,٤ ٩٢٨ ١   عاما١٩ً-١٥
  ٪١١,٧  ٣ ٣٥٧  ٪١٢,٢  ١ ٧٥٢  ٪١١,١ ٦٠٥ ١   عاما٢٤ً-٢٠
  ٪٩,٤  ٢ ٧١٤  ٪١٠,١  ١ ٤٥٣  ٪٨,٨ ٢٦١ ١   عاما٢٩ً-٢٥
  ٪٧,٠  ٢ ٠٢٩  ٪٧,٦  ١ ٠٩٧  ٪٦,٥ ٩٣٢   عاما٣٤ً-٣٠
  ٪٦,٣  ١ ٨٠٠  ٪٦,٥  ٩٣٧  ٪٦,٠ ٨٦٣   عاما٣٩ً-٣٥
  ٪٥,٠  ١ ٤٢٧  ٪٤,٨  ٦٨٥  ٪٥,٢ ٧٤٣   عاما٤٤ً-٤٠
  ٪٣,٨  ١ ٠٨١  ٪٣,٢  ٤٦٣  ٪٤,٣ ٦١٨   عاما٤٩ً-٤٥
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  اجلنس
  اجملموع  إناث  ذكور

  النسبة املئوية  العدد النسبة املئوية  العدد النسبة املئوية  العدد  الفئة العمرية
  ٪٣,٧  ١ ٠٥٨  ٪٣,٧  ٥٢٦  ٪٣,٧ ٥٣٣   عاما٥٤ً-٥٠
  ٪٢,٧  ٧٦٣  ٪٢,٧  ٣٩٢  ٪٢,٦ ٣٧١   عاما٥٩ً-٥٥
  ٪٢,٤  ٦٨٩  ٪٢,٨  ٤٠١  ٪٢,٠ ٢٨٨   عاما٦٤ً-٦٠
  ٪٠,٩  ٢٦١  ٪١,٠  ١٤٤  ٪٠,٨ ١١٨   عاما٦٩ً-٦٥
  ٪١,٢  ٣٤٦  ٪١,١  ١٥٣  ٪١,٣ ١٩٣   عاماً فأكثر٧٠

  ٪٠,٧  ٢٠١  ٪٠,٦  ٩٣  ٪٠,٧ ١٠٨  غري معروف
             رالعم

١٧-األطفال من صفر    
  عاماً

٤٠,٠  ١١ ٥٢٦  ٪٣٨,٧  ٥ ٥٦٩  ٪٤١,٤ ٩٥٧ ٥٪  

 عامـا١٨ًالبالغون من   
  فأكثر

٦٠,٠  ١٧ ٢٥٦  ٪٦١,٣  ٨ ٨١٥  ٪٥٨,٦ ٨٫٤٤٠٪  

  ٪١٠٠ ٢٨ ٧٨١  ٪١٠٠ ١٤ ٣٨٤  ٪١٠٠ ٣٩٧ ١٤  اجملموع
               أعوام٤-صفر

بوتية املتعددة املؤشرات تستند    ومن اجلدير بالذكر أن نتائج الدراسة االستقصائية اجلي         -٢٥
  . شخصا٢٨ً ٧٨١ أسرة معيشية مستقرة يبلغ جمموع أفرادها ٤ ٨٨٨إىل 
أما معـدالت اخلـصوبة     .  يف املائة سنوياً   ٢,٨وُيقّدر معدل النمو السكاين بنسبة        -٢٦

والوفيات فال تزال مرتفعة على الرغم من االخنفاض الذي سجلته خـالل الـسنوات              
 ١٩٩٦ مولوداً لكل امرأة يف عام ٥,٨در مؤشر اخلصوبة اإلمجالية من   فقد احن . املاضية

 ١٠٣، يف حني تراجعت معدالت وفيات األطفال من         ٢٠٠٢ مولوداً يف عام     ٤,٢إىل  
ووفقـاً  . ٢٠٠٦ وفاة يف عـام      ٦٧ إىل   ٢٠٠٢وفيات لكل ألف مولود حي يف عام        

، فإن متوسـط العمـر   ٢٠٠٢للدراسة اإلحصائية لألسر املعيشية اليت أجريت يف عام     
  . عاما٤٧ًاملتوقع عند الوالدة هو 

  التطور االجتماعي االقتصادي  ٣-١  
ميكن متييز مخس فترات هامة من التطور االجتماعي االقتصادي جلمهورية جيبـويت              -٢٧

  .منذ استقالهلا

  ١٩٩١-١٩٧٧الفترة     
، كان  ١٩٩١ إىل عام    ١٩٧٧خالل الفترة األوىل املمتدة منذ عام االستقالل          -٢٨

األداء االقتصادي للبلد متواضعاً، وبلغ معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة            
  . يف املائة١حنو 
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  ١٩٩٦-١٩٩٢الفترة     
، وقد اّتسمت بتـدهور الوضـع       ١٩٩٦ إىل عام    ١٩٩٢متتد الفترة الثانية من عام        -٢٩

األوضـاع  (راء صعوبات داخلية    وقد حصل التدهور االقتصادي ج    . االجتماعي االقتصادي 
خفض املساعدات املالية، تزايد املنافسة اإلقليمية، تـدفق        (وخارجية  ) املضطربة يف مشال البلد   

واختذ النمو االقتصادي اجتاهاً سلبياً خالل هذه املرحلة        ). إخل،  الالجئني من الصومال وإثيوبيا   
  .وتدهور الوضع املايل العام

  ١٩٩٩-١٩٩٦الفترة     
 ١٩٩٦أبريل  /دت احلكومة لتلك األزمة غري املسبوقة بفتح مفاوضات يف نيسان         تص  -٣٠

ومتخضت املفاوضات عن توقيع ترتيـب اعتمـاد        . مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل     
وترمز هذه الفترة الثالثة إىل بداية عهد التكيف اهليكلـي          . ١٩٩٩-١٩٩٦احتياطي للفترة   

حات هيكلية جذرية، ما أّدى إىل توسيع هامش        الفيذ إص القائم على خفض العجز املايل وتن     
  .املناورة املتاح للسلطات العامة وحترير قوى السوق

  ٢٠٠٢-١٩٩٩الفترة     
. استهلت هذه الفترة الرابعة بنتائج مشجعة حتققت بفضل تطبيق سياسة التقـشف             -٣١

سنوات يف إطار    من اتفاق ملدة ثالث      ١٩٩٩أكتوبر  /وقد استفادت جيبويت يف تشرين األول     
  .مرفق التكيف اهليكلي املعزز

ومتكنت احلكومة من تعزيز التقدم احملرز أثناء فترة التكيف اهليكلـي، ودفـع               -٣٢
غري أنه مل يتسن بلوغ األهداف األخرى املنشودة، . عجلة االقتصاد يف اجتاه النمو املطرد

، وتعزيز مؤشرات   زيادة دخل الفرد، وخفض معدالت البطالة، واحلد من الفقر        : وهي
  .النمو االجتماعية

  ٢٠٠٩-٢٠٠٢الفترة     
. ، حقبة منو اقتصادي مستمر ولو كان متواضـعاً        ٢٠٠٢دخل البلد، ابتداًء من عام        -٣٣

وقد حتققت نتائج إجيابية على مستوى األهداف املالية الكمية، يف حني ال تزال املؤشـرات               
  .مريعةً على الصعيد االجتماعي

 يف املائة، وهي مرتفعة بـشكل خـاص يف    ٦٠ه معدالت بطالة تقارب     فالبلد يواج   -٣٤
ويزداد احلال سـوءاً يف     ).  يف املائة  ٧٢,٤(وشديدة الفقر   )  يف املائة  ٦٦,٥(األوساط الفقرية   

 يف املائـة    ٦٨,٨أوساط النساء حيث تبلغ معدالت البطالة بني النساء القادرات على العمل            
وقد أّدى ذلك إىل تفاقم الفقر الناجم عن        . ني نظرائهن الرجال   يف املائة ب   ٥٤,٦مقارنةً بنسبة   

  .ارتفاع معدالت البطالة حيث أثّر على مجيع الشرائح السكانية بال استثناء
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  مكافحة الفقر    
وملواجهة هذه املعضلة، وجدت جيبويت نفسها ملزمةً، شأهنا شأن العديد من بلدان العـامل                -٣٥

، وبوضـع ورقـة أوىل      ٢٠٠١ملكافحة الفقـر يف عـام       الثالث، بوضع إطار استراتيجي     
  .٢٠٠٤، على أن ُتوضع ورقة ثانية يف عام ٢٠٠٢ من الفقر ُتنفذ ابتداًء من عام الستراتيجية احلد

 وكان اهلدف من وضع هاتني االستراتيجيتني هو استخدامهما كـصكني فعـالني             -٣٦
  : إىل أربعة حماور رئيسية هييستندانملكافحة الفقر 

ز القدرة التنافسية للبلد وهتيئة ظروف مواتية لتحقيق منو اقتـصادي   تعزي •
  ومستمر؛  قوي

اعتماد سياسة حقيقية لتنمية املوارد البشرية عن طريق تنفيذ برامج تستهدف            •
  املناطق الفقرية والفئات الضعيفة؛

  األساسية؛ احلد من الفقر عن طريق حتسني حصول الفقراء على املياه واخلدمات •
حلكم الرشيد على الُصُعد السياسي واحمللي واالقتـصادي، وتـدعيم          تعزيز ا  •

  .قدرات التخطيط واإلدارة وحتديث أدوات اإلدارة ووسائلها
غري أنه اتضح أن االستراتيجيتني املذكورتني مل حتققا اآلمال املنشودة إذ مل توضـعا                -٣٧

 امساعيل عمر جيله، إىل    موضع التنفيذ بصورة جدية، ما حدا برئيس اجلمهورية، فخامة السيد         
وكانت الصورة اليت رمسها رئيس اجلمهورية للوضع يف جيبويت مروعـة           . دق ناقوس اخلطر  

شرائح واسعة من سكان جيبويت ومناطق برمتها من األراضي الوطنية تعـيش         "عندما قال إن    
  ".أوضاعاً صعبة وتكابد الفقر والتهميش يف بعض األحيان

ملتوافرة عن السنوات اخلمس األخرية بالفعـل إىل ارتفـاع    وقد أشارت التقديرات ا     -٣٨
 ٧٤ يف املائة إىل   ٤٥,١هائل يف معدالت الفقر بني األفراد، إذ سجل مؤشر الفقر ارتفاعاً من             

 يف املائة لألشخاص يف فقـر مـدقع،         ٤٢,١ يف املائة إىل     ٩,٦يف املائة للفقراء نسبياً، ومن      
  .قر يف جيبويتيؤكد الطابع اهليكلي املتفشي للف ما
كما يظهر من نتائج الدراسات االستقصائية أن الفقر متفشٍ وميّس مجيـع املنـاطق                -٣٩

أما بالنسبة ملدى تركزه، فإن مدينة جيبويت تؤوي أكرب         . اجلغرافية وكل الشرائح االجتماعية   
 ٥٧,٤ يف املائة ممن يعيشون يف فقر نسيب و        ٦٥,٢عدد من الفقراء، حيث تبلغ نسبتهم فيها        

  .يف املائة ممن يعيشون يف فقر مدقع
. غري أن األحياء املتامخة للمناطق احلضرية هي اليت تشهد التركز األكـرب للفقـراء               -٤٠

تـستأثران  )  يف املائة من جمموع السكان٤١,٨اللتان متثالن ( ملدينة جيبويت  ٥ و ٤فالدائرتان  
 يف املائة من إمجـايل الفقـر        ٤٧,١ من املعدل اإلمجايل للفقر املدقع و      ٥١,١وحدمها بنسبيت   

أما بالنسبة لفقر األسر املعيشية فإن الدائرتني نفسهما تـستأثران وحـدمها            . النسيب لألفراد 
  . يف املائة من الفقر املدقع٤٥,٧ يف املائة من الفقر اإلمجايل وبنسبة ٤١,٦ بنسبة
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ية تدل على سياق    وخالفاً لبقية بلدان أفريقيا، فإن الفقر يف جيبويت هو ظاهرة حضر            -٤١
صغر مساحة البلد وشدة حتضره، وحمدودية القطاع الريفي فيـه، وكثـرة            : حمدد يتمثل يف  

  .املنازعات وحركات اهلجرة
بيد أن ظاهرة الفقر تتخذ مظهراً كارثياً يف املناطق الريفية حيث تقترب معـدالت                -٤٢

أربعة من سكان األرياف     يف املائة ويعيش أكثر من ثالثة من أصل كل           ٩٥الفقر النسيب من    
وتشتد ظاهرة الفقر النسيب والفقر املدقع بشكل كبري يف األقاليم الداخلية اليت            . يف فقر مدقع  

 يف املائة من الفقر املدقع على       ٤٥,١ يف املائة من الفقر اإلمجايل وبنسبة        ٣٣,٥تستأثر بنسبة   
  .املائة يف ٢٧,١ ال تتجاوز نسبة أمهيتها الدميغرافيةالرغم من أن من 

  املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية    
هتدف املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية اليت طرحها رئيس اجلمهوريـة إىل             -٤٣

التصدي للفقر املتفشي وحتسني الظروف املعيشية ألضعف الفئات السكانية وتعزيـز            
  .فرص العمل واإلدماج للشباب

يذية بإنشاء أمانة الدولة للتضامن الـوطين يف        وقد دخلت املبادرة مرحلتها التنف      -٤٤
 النمـو واسـتقرار     ‘١‘: وتشتمل املبادرة على أربعة حماور استراتيجية هـي       . ٢٠٠٨مارس  /آذار

 تعزيز فرص احلصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة          ‘٢‘االقتصاد الكلي وتعزيز القدرة التنافسية؛      
حتقيـق   ‘٤‘بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة؛       مكافحة الفقر واإلقصاء والسعي إىل       ‘٣‘األساسية؛  

  .احلكم الرشيد على الُصُعد الدميقراطي واالقتصادي واملايل واإلداري واحمللي

  اقتصاد جيبويت    
يقوم اقتصاد جيبويت أساساً على اخلدمات اليت تشكل ثالثة أرباع النـاتج احمللـي                -٤٥

ن يشكالن اقتصاد البلـد، ومهـا الزراعـة         أما القطاعان التقليديان اآلخران اللذا    . اإلمجايل
  .والصناعة، فال يسامهان إال بنسبة ضئيلة من هذا الناتج

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، مرتبـة  ٥ الذي يشكل حنو القطاع األويل،وحيتل    -٤٦
ا  هذ ويتأثر. وزراعة اخلضروات وصيد األمساك   متدنية يف االقتصاد ويقتصر على تربية املواشي        
درجات احلرارة املرتفعـة ونـدرة األمطـار        (القطاع بالظروف املناخية غري املواتية للزراعة       

  ).وتساقطها غري املنتظم وما إىل ذلك
أما القطاع الثانوي فهو اآلخر ليس متطوراً يف جيبويت بسبب تكاليف اإلنتاج              -٤٧

لي ونقـص األيـدي     وحمدودية السوق الداخ  ) ال سيما يف جمال الطاقة    (املرتفعة للغاية   
وتبلغ حصة هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل        . العاملة املؤهلة وشح املوارد الطبيعية    

  . يف املائة١٨نسبة 
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والعبور والعمليـات   ) املوانئ واملطارات (ويضم القطاع الثالثي أساساً أنشطة النقل         -٤٨
اع الفائق األمهية تطوراً كبرياً     وقد حقق هذا القط   . املصرفية واالتصاالت السلكية والالسلكية   

ويـساهم هـذا    . بفضل املشاريع اإلمنائية اليت هتدف إىل جعل جيبويت مركز توزيع للمنطقة          
  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٧٥القطاع بنسبة 

والسبب الرئيسي يف هيمنة القطاع الثالثي هو املوقع اجلغرايف االسـتراتيجي الـذي               -٤٩
ويت كوهنا تقع يف مفترق الطرق بني أفريقيا وشبه اجلزيرة العربية وعلـى اخلـط   تتفرد به جيب 

  .البحري الفاصل بني الغرب والشرق

  الناتج احمللي اإلمجايل    
فقد حقـق   . سجلت بيئة االقتصاد الكلي حتسناً ملحوظاً إمجاالً خالل العقد املاضي           -٥٠

 ٢٠٠٥-٢٠٠١ يف املائة يف الفتـرة    ٣متوسطه  الناتج احمللي اإلمجايل منواً سنوياً ارتفع من ما         
ووفقاً لصندوق . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ يف املائة يف عامي ٥,٩ مث ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٤,٨إىل 

وتبلـغ  . ٢٠٠٨ دوالر للفرد يف عـام       ١ ٢١٦النقد الدويل، فقد بلغ الناتج احمللي اإلمجايل        
  . يف املائة٧بة  قرا٢٠١١-٢٠٠٩توقعات منو الناتج احمللي اإلمجايل للفترة 

وحتظى جيبويت بالعديد من االستثمارات األجنبية املباشـرة يف قطاعـات املـوانئ               -٥١
  .االجتماعية كما نفذت احلكومة برناجماً هاماً لالستثمار العام يف القطاعات. والسياحة والبناء

غري أن التقدم احملرز على الصعيد االقتصادي ال يزال يواجه عوائق خارجيـة               -٥٢
ّدت إىل ارتفاع كبري يف معدالت التضخم وأثرت على القدرة الشرائية لألسر املعيشية             أ

، ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٩,٢فقد تسارعت وترية التضخم لتبلغ نسبة . ٢٠٠٨يف عام 
 يف املائة   ٢، وأقل من    ٢٠٠٦ يف عام    ٣,٥، ونسبة   ٢٠٠٧ يف عام    ٨,٢مقارنةً بنسبة   

  .٢٠٠٤يف عام 

  حالة املديونية    
 مليون  ٢ ١٣٦ما جمموعه   ) اخلارجية املباشرة والداخلية  (بلغت خدمة الديون      -٥٣

ويظهر مـن فـرز     .  مليون فرنك  ٢ ٢١٢ مقابل توقعات أولية مببلغ      ٢٠٠٨فرنك جيبويت يف عام     
  . خدمة الديون املباشرة، حسب أنواع الدائنني، هيمنة الديون املتعددة األطراف على الديون الثنائية

  جدول
   الديون الثنائية والديون املتعددة األطراففرز

  النسبة املئوية  ٢٠٠٨  النسبة املئوية  ٢٠٠٧  الديون
   يف املائة٧٧  ١ ٣٥٥   يف املائة٨٠,٥   ١ ٤٢٠  متعددة األطراف

   يف املائة٢٣  ٤٠٤   يف املائة١٩,٥  ٣٤٥  ثنائية
   يف املائة١٠٠  ١ ٧٥٩   يف املائة١٠٠  ١ ٧٦٥  اجملموع  
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ثار األزمة املالية العاملية على القطاع املايل يف البلد حىت اليوم، وذلـك             ومل ُتلحظ آ    -٥٤
غـري أن خطـر     . نظراً ملناعة االقتصاد ومتاسك الوضع املايل للمصارف القائمة يف جيبـويت          

  .التعرض لتقلص تدرجيي يف التمويل األجنيب ال يزال قائماً
  جدول

  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢تطور املؤشرات االجتماعية االقتصادية بني عامي 
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٢  املؤشرات االجتماعية االقتصادية

  غري متوافر  ٦٣٢ ٠٠٠  )باآلالف(عدد السكان 
  غري متوافر  ٢,٨  معدل النمو السكاين

   يف املائة٨٣,٦   يف املائة٨١,١  سكان احلضر يف مدينة جيبويت
   يف املائة٤٥,٣   يف املائة٤٩,٥   عاما٢٠ًالسكان الذين تقل أعمارهم عن 
   يف املائة٥١,٤   يف املائة٤٦,٨   عاما٦٤ً و٢٠السكان الذين تبلغ أعمارهم بني 

   يف املائة٢,١   يف املائة٢,٨   عاماً فأكثر٦٤السكان البالغون من العمر 
  غري متوافر  ٢٧,٧  )عدد السكان للكيلومتر املربع(الكثافة السكانية 

  )٢( ٠,٤٩٤  )١( ٠,٤٩٠  دليل التنمية البشرية
  ١٤٨  ١٥٥   بلدا حسب دليل التنمية البشرية ١٧٧ بني التصنيف

  غري متوافر  ٤٧,٠  متوسط العمر املتوقع عند الوالدة
   يف املائة٩٣,٥   يف املائة٩١,٢  معدل الوصول إىل مصادر مياه الشرب احملسنة

   يف املائة٦٧  غري متوافر   استخدام مرافق اإلصحاح احملسنة
  غري متوافر  ٥٠,٨  )ولودلكل ألف م(معدل وفيات املواليد 
  ٦٧  ١٠٣,٠  )لكل ألف مولود(معدل وفيات الرضع 

  ٩٤  ١٢٩,١  )لكل ألف مولود(معدل وفيات األطفال 
  غري متوافر  ٥٤٦  )لكل مائة ألف والدة(معدل الوفيات النفاسية 
  غري متوافر  ٤,٢  مؤشر اخلصوبة اإلمجالية

   يف املائة١٣,٥  غري متوافر  املعدل الصايف لاللتحاق بدور احلضانة
   يف املائة١١,٢  غري متوافر  اإلعداد للمرحلة االبتدائية

   يف املائة٦٣,٧  غري متوافر  معدل القبول يف املرحلة االبتدائية
  نسبة األطفال الذين يبلغون السنة الدراسية اخلامسة

  )هناية املرحلة االبتدائية(
   يف املائة٩٥,٥  غري متوافر

ــة ٧٤,٤   االبتدائيةمعدل االلتحاق باملرحلة ــدل( يف املائ املع
 )اإلمجايل لاللتحاق بالدراسة

املعــدل( يف املائــة ٦٦,٢
 )الصايف لاللتحاق بالدراسة

      معدل االلتحاق باملرحلة الثانوية
      نسبة البنات إىل البنني يف التعليم الثانوي

نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة بني الفتيـات الـاليت تتـراوح
   سنة٢٤ و١٥ن بني أعماره

    

      نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة بني جمموع السكان 

 والدراسة االستقصائية   لألسر املعيشية اجليبوتية    مستمدة من نتائج الدراسة االستقصائية     ٢٠٠٢بيانات عام     : املصادر
 وبيانات  ؛٢٠٠٢عام  الذي أجري يف إطار املشروع العريب لصحة األسرة،          لصحة األسر اجليبوتية  

  .  ٢٠٠٦ مستمدة من نتائج الدراسة االستقصائية اجليبوتية املتعددة املؤشرات لعام ٢٠٠٦ عام
  ؛٢٠٠٣ وفقاً للتقرير العاملي لعام ٢٠٠٢دليل التنمية البشرية لعام   )١(
  .٢٠٠٦ معا   استناداً إىل التقرير العاملي للتنمية البشرية الصادر يف ٢٠٠٤دليل التنمية البشرية لعام   )٢(

مشلت الدراسة االستقصائية لصحة األسر اجليبوتية اليت أجريت يف إطار املشروع العريب لـصحة                :ملحوظة
األسرة، جممل أراضي الدولة وسكاهنا املستقرين واحلضر والرّحل، يف حني مل تـشمل الدراسـة               

 يف ٩٠كثر مـن  االستقصائية اجليبوتية املتعددة املؤشرات سوى السكان املستقرين وحدهم، أي أ       
  .املائة من جمموع السكان
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 يف  ٠,٤٧٩ومن اجلدير بالذكر أن دليل التنمية البشرية قد سجل ارتفاعاً من              -٥٥
 مث  ٢٠٠٤ يف عـام     ٠,٤٩٤، ليبلغ بعد ذلك     ٢٠٠٠ يف عام    ٠,٤٩٠ إىل   ١٩٩٥عام  

 الذي أعّده   ٢٠٠٧، وفقاً للتقرير الوطين للتنمية البشرية لعام        ٢٠٠٧ يف عام    ٠,٥١٣
 مـن   ١٤٨وحتتل جيبويت املرتبة    . ٢٠٠٧نشره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام        و

  . بلد، وُتصنف ضمن البلدان املتوسطة التنمية١٧٧جمموع 
 وهو نفسه دليل التنمية البشرية  بنوع اجلنس، التنمية البشرية املرتبطدليللأما بالنسبة   -٥٦

، ما ميثـل دون     ٠,٤٧٣سني، فهو يقّدر مبعدل     متضمناً أوجه االختالل االجتماعي بني اجلن     
شك تطوراً إجيابياً هلذا املؤشر بفضل اجلهود املبذولة لصاحل املرأة على الصعيد الوطين منـذ               

غري أنه ال ميكن قياس التقدم احملرز مبقارنته مع سنوات سابقة ألهنا املرأة األوىل              . األلفية الثانية 
  .٢٠٠٧دة اإلمنائي هذا املؤشر بالنسبة جليبويت يف عام اليت يطبق فيها برنامج األمم املتح

 حـسب   ٢٠٠٠ يف عام    ٠,١٢٧وفيما يتعلق مبؤشر مشاركة املرأة، فقد كان يبلغ           -٥٧
 أو املرتبة قبـل     ١٠٢تقديرات التقرير الوطين للتنمية البشرية، وهو ما يضع جيبويت يف املرتبة            

 نظراً لقلة البيانات ٢٠٠٧ب املؤشر يف عام ومل يتسن إعادة حسا . األخرية يف تصنيف البلدان   
  .اإلحصائية املصنفة

  اهليكل السياسي العام  -٢  
 حـىت   ١٩٧٧يونيـه   / حزيـران  ٢٧ورية جيبويت منـذ اسـتقالهلا يف      همل حتظ مج    -٥٨
:  بدستورٍ خاص هبا وإمنا كانت ختضع لثالثة صـكوك قانونيـة هـي    ١٩٩٢سبتمرب  /أيلول

وقانون التعبئـة الوطنيـة     ،  ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٢٧رخان   املؤ ٢ و ١القانونان الدستوريان   
وكـان  .  الذي يكّرس نظام احلزب الواحد رمسيـاً       ١٩٨١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ املؤرخ

 .النظام الذي أسسه أول رئيس للجمهورية رئاسياً وقائماً على نظام احلزب الواحد

، ١٩٩٢سبتمرب  / أيلول ٤ وعندما اعُتمد الدستور اجلديد عن طريق استفتاء عام يف          -٥٩
فإن مجهورية جيبويت ألزمت نفسها باالخنراط يف عملية حتويل دميقراطي للمؤسسات واحلياة            

ويستند الدستور اجلديد إىل مبدأي دولة القانون والدميقراطية التعددية، وينّص على           . السياسية
كما يكفل الدسـتور    . وات سن ١٠التعددية احلزبية املقيدة بأربعة أحزاب لفترة انتقالية مدهتا         

  .حرية املواطنني والصحافة
 لقد آليت على نفسي، منذ بلوغي سدة رئاسة اجلمهورية وتكفلي حبماية          "  
، بأن أسعى إىل إقامة وترسيخ دولة عصرية قادرة علـى صـون احلقـوق           الدستور

  .والواجبات وتوطيد أسس نظام مجهوري قائم على فصل السلطات وسيادة القانون
ذا املنطلق ما فتئت أعرب عن متـسكي بدسـتورنا اجلمهـوري            ومن ه "  

وبالتعددية احلزبية إلنشاء دولة القانون ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات الفرديـة    



CEDAW/C/DJI/1-3 

15 GE.10-41774 

مساعيل امقتطف من البيان الذي ألقاه رئيس اجلمهورية، فخامة السيد          ". (واجلماعية
  ).٢٠٠٤مايو / جيبويت، أيارعمر جيلة، إبان انعقاد املنتدى الوطين حلقوق اإلنسان يف

أما على صعيد تنظيم السلطات، فإن رئيس اجلمهورية وأعضاء اجلمعيـة الوطنيـة               -٦٠
وتبلغ مدة الوالية الرئاسية ستة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، يف           . ُينتخبون باالقتراع العام  

  .حني تبلغ مدة والية النواب مخسة أعوام
التنفيذيـة  : ويت دميقراطية قائمة على مبدأ فصل السلطات    واخلالصة أن مجهورية جيب     -٦١

  .والتشريعية والقضائية

  السلطة التنفيذية  ١-٢  
 ٤٤- ٢١املـواد   (يتوىل رئيس اجلمهورية مهام رئيس الدولة ورئيس احلكومة           -٦٢
  ).الدستور  من
 وزيراً منـهم رئـيس      ٢١ويعتمد الرئيس يف تأدية مهامه على حكومة تتألف من            -٦٣
  . تنسيق األنشطة الوزاريةىلاء الذي يتوالوزر
وإذا قام مانع مؤقت حيول دون مباشرة الرئيس مهامه، فإن رئـيس الـوزراء                -٦٤

  .ينوب عنه مؤقتاً
ويف حالة خلو منصب رئيس اجلمهورية، فإن رئيس احملكمة العليا هو من ينوب عنه                -٦٥

  .مؤقتاً، وهي سيدة يف الوقت الراهن

  ةالسلطة التشريعي  ٢-٢  
 ٩ نائبـاً، منـهم      ٦٥تقع السلطة التشريعية على عاتق اجلمعية الوطنية املؤلفة من            -٦٦

  .سيدات، ُينتخبون ملدة مخس سنوات
 من الدسـتور،    ٥٧وتصّوت اجلمعية الوطنية على القوانني اليت حتدد، مبوجب املادة            -٦٧

  :القواعد املتعلقة يف مجلة أمور، مبا يلي
حقوق املواطنة واجلنسية وسالمة األشخاص وتنظـيم  التمتع باحلقوق املدنية و  •

  األسرة ونظام امللكية واخلالفة والواجبات، وممارستها؛
  الضمانات األساسية املمنوحة للمواطنني فيما يتصل مبمارسة احلريات العامة؛ •
املبادئ األساسية املتمثلة يف احلق يف العمل وتكـوين النقابـات والـضمان              •

  .االجتماعي وما إىل ذلك
إذ جيوز هلـا اسـتجواب      . وحتظى اجلمعية الوطنية بصالحيات رقابية على السلطة التنفيذية       

  .أعضاء احلكومة أو إنشاء جلان حتقيق
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 من الدستور، فإن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتني التشريعية        ٧١ووفقاً للمادة     -٦٨
  .ضائية األخرىوالتنفيذية، ومتارسها احملكمة العليا واحملاكم واهليئات الق

ويرعى رئيس اجلمهورية استقالل السلطة القضائية، يساعده يف ذلك اجمللـس             -٦٩
األعلى للقضاء الذي يسهر على إدارة شؤون القضاة ويعطي رأيه يف املسائل املتعلقـة              

  .باستقالل القضاة

  أمني املظامل  ٤-٢  
قارب بني   إلحداث ت  ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢١أنشئت هذه املؤسسة مبوجب قانون        -٧٠

اإلدارة العليا واملواطنني بغية ضمان شفافية اخلدمات العامة عن طريق احلـوار واملـشاركة              
  .النشطة للمستفيدين من هذه اخلدمات

ومكتب أمني املظامل مؤسسة مستقلة تشكل عنصراً هاماً يف ضمان الـسلم االجتمـاعي،         -٧١
  .الرشيد ن احلكموذلك ضمن إطار مزدوج يقوم على حتديث هيكل الدولة وضما

وتطمح الدولة، عن طريق إنشاء مؤسسة أمني املظامل، إىل بناء هياكل إداريـة           -٧٢
فعالة حترص على تقدمي خدمات عامة جيدة وإنشاء روابط جديدة بني هذه اهلياكـل              

  .اإلدارية وبني املواطنني
ة وقد ُبذلت جهود لتعريف اجلمهور بوظائف أمني املظامل، سواء يف العاصـم             -٧٣
ويتعني بذل املزيد مـن هـذه اجلهـود لتلبيـة مجيـع             . يف األقاليم الداخلية للبلد     أو

  .االحتياجات يف هذا الصدد

  الالمركزية  ٥-٢  
هتدف الالمركزية أساساً إىل إنشاء حكومات حملية تضمن املـشاركة الـشعبية يف               -٧٤

، ٢٠٠٠هذه العملية يف عام     وقد اسُتهلت املرحلة األوىل من      . القرارات املتصلة بإدارة املوارد   
  . مسار مؤسسي وقضائي، وآخر اجتماعي واتصايل: وحدد مساران إلرساء دعائمها يف البلد

 إنشاء جمالس ‘١‘: وتتمثل اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت على هذا الصعيد فيما يلي        -٧٥
؛ )هو إقليم عرتا  (د   إنشاء إقليم جدي   ‘٣‘ ترسيم احلدود اإلدارية لألقاليم؛      ‘٢‘إقليمية مؤقتة؛   

 إنشاء قاعدة بيانات    ‘٥‘ اجملتمعات اإلقليمية؛  االضطالع بدراسات عن مزايا وإمكانات       ‘٤‘
؛ ) بلدات لكـل إقلـيم     ٤( إجناز مشاريع مصغرة لسكان األرياف       ‘٦‘عن األقاليم الوطنية؛    

لـصرف   نقل الدراية يف جماالت احلالة املدنية وخـدمات ا         ‘٨‘تنظيم انتخابات حملية؛     ‘٧‘
  . وما إىل ذلكاجملتمعات احمللية؛الصحي والشؤون اإلدارية من املدينة إىل 

أما املرحلة الثانية من العملية، وهدفها األساسي هو إتقان عملية الالمركزية، فقـد               -٧٦
قليمية وإنشاء جملـس جيبـويت      اإلمجالس   بإنشاء مقار لل   ٢٠٠٦أبريل  /اسُتهلت يف نيسان  

  . وبينها قيادات نسائية منتخبةادات احمللية املنتخبة مهامها،ومباشرة القي) البلدية(
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  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان  -٣  

  أحكام الدستور  ١-٣  
 / أيلـول  ١٥تنص ديباجة دستور مجهورية جيبويت، الذي دخل حيز النفاذ يف             -٧٧

  .، على أن اإلسالم هو دين الدولة١٩٩٢سبتمرب 
وهو القانون األمسى للدولـة     . حلقوق واحلريات األساسية للفرد   ويكرس الدستور ا    -٧٨

  .وخيصص فصله الثاين حلقوق اإلنسان وواجباته
املساواة أمام القانون    ‘١‘ :ويقر الدستور، يف مجلة ما يقر، احلقوق واحلريات التالية          -٧٩

احلياة واحلرية  حق الفرد يف     ‘٢‘ األصل العرقي أو اجلنس أو الدين؛        دون متييز بسبب اللغة أو    
 وافتـراض الـرباءة؛  القضائية  الشخصية، وشرعية اإلجراءات    على شخصه وسالمته    ن  اواألم

 االحتجاز دون صـدور أمـر       منع ‘٤‘ عند التوقيف؛ االستعانة مبحام وطبيب    احلق يف    ‘٣‘
 احلـق يف امللكيـة      ‘٦‘والضمري والدين والعقيدة والرأي؛     احلق يف حرية الفكر      ‘٥‘ ؛بذلك

حرية التعبري وحرية إنشاء اجلمعيات      ‘٨‘راسالت وحرية التنقل؛    سرية امل  ‘٧‘البيت؛  وحرمة  
حظر التعذيب وغريه مـن ضـروب        ‘٩‘واحلرية النقابية وحق اإلضراب؛     واالنضمام إليها   

  .و املهينة أو املذلة؛ وغري ذلكاملعاملة القاسية أو الالإنسانية أ
 دستورها مبـادئ الدميقراطيـة وحقـوق        وقد أدجمت مجهورية جيبويت يف ديباجة       -٨٠

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وامليثاق األفريقـي حلقـوق      اإلنسان، على النحو املكرس يف      
  .اللذين تشكل أحكامهما جزءاً ال يتجزأ من الدستوراإلنسان والشعوب 

دولة القانون وإرساء أسس دميقراطيـة      ويؤكد الدستور عزم البلد على إنشاء         -٨١
ية تضمن على أكمل وجه ازدهار احلريات الفردية واجلماعية وحتقيق تنمية متسقة     تعدد

  .للمجتمع الوطين
 صالحية حتديد شروط التمتع هبذه احلقوق واحلريات        التشريعيةوخيّول الدستور اهليئة      -٨٢

  .وُتعتمد النصوص التشريعية األساسية ضمن هذا اإلطار. وممارستها

   صدقت عليها جيبويتالصكوك الرئيسية اليت  ٢-٣  
أصبحت مجهورية جيبويت طرفاً يف العديد من الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقـة              -٨٣

  .حبقوق اإلنسان واليت تكفل كذلك حقوق املرأة

  :على الصعيد الدويل، صّدقت مجهورية جيبويت على الصكوك التالية    
  ؛)١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٦(اتفاقية حقوق الطفل  •
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 كـانون   ٢٧(فاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري          االت •
  ؛)١٩٩٠ديسمرب /األول

 / كانون األول  ١٢ (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        •
  ؛)١٩٩٨ديسمرب 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            •
  ؛)٢٠٠٢سبتمرب /أيلول  ٢(

ضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو اتفاقية مناه •
  ؛)٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩ (الالإنسانية أو املهينة

  ؛)٢٠٠٤فرباير / شباط٥(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  •
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف          •

  ؛)٢٠٠٩ (الرتاعات املسلحة
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء          •

  ؛)٢٠٠٩ (األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
  ؛)٢٠٠٩ (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •
  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ •
  ؛ وبروتوكوالها اإلضافيان١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام  •
  وبروتوكوهلا؛١٩٥١االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام  •

  االتفاقيات الرئيسية ملنظمة العمل الدولية؛ •
  .)اليونسكو(االتفاقيات الرئيسية ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  •

  :على الصعيد اإلقليمي    
  ؛)١٩٩١(امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب  •
  االختياري بشأن إنشاء احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛الربوتوكول  •
بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف           •

  ؛)٢٠٠٥( أفريقيا
  ؛)١٩٩٢ُوقّع عليه يف عام (امليثاق األفريقي حلقوق الطفل األفريقي ورفاهه  •
اهليئة احلكومية الدوليـة     يف إطار    االلتزامات املتخذة يف جمال حقوق اإلنسان      •

  .والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقياملعنية بالتنمية 
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  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان  ٣-٣  
تؤدي كل مؤسسة من املؤسسات الدستورية املنصوص عليها يف الدستور، حـسب             -٨٤

وهـذه  .  ومحايتـها   اإلنسان درجة اختصاصها، دوراً مباشراً أو غري مباشر يف تعزيز حقوق         
املؤسسات هي رئيس اجلمهورية واحلكومة واجلمعية الوطنيـة واحملكمـة العليـا واجمللـس             

  .العدل العلياالدستوري وحمكمة 

  املؤسسات القضائية  ١-٣-٣  

  واحملاكم واهليئات القضائية األخرىاحملكمة العليا     
واهليئـات  ا وغريها من احملـاكم       من الدستور على أن احملكمة العلي      ٧١تنص املادة     -٨٥

.  هي اليت متارس السلطة القضائية بشكل مستقل عن السلطتني التنفيذية والتـشريعية      القضائية
وتسهر هذه املؤسسات القضائية، بصفتها تلك، على احترام احلقوق واحلريـات املنـصوص    

  .عليها يف الدستور
ية، فإهنم مسؤولون يف املقام األول      ن القضاة هم الذين ميارسون السلطة القضائ      ومبا أ   -٨٦

 األراضـي  أحنـاء ومتتد احلماية القضائية للحقوق لتشمل كافة  . فعلياًعن محاية هذه احلقوق     
  . خاصالوطنية، وذلك عن طريق احملاكم العادية واحملاكم اإلدارية بوجه 

اء أن يلجأ إىل هذه املؤسسات القضائية دون قيد باسـتثن         رمسياً  وحيق لكل شخص      -٨٧
  .أو املصلحة يف إقامة الدعوىلتقاضي الشروط اخلاصة باألهلية القانونية أو املهلة احملددة ل

 يف تنظيمها وتسيري  العدل األساسية الدوليةوتستويف احملاكم واهليئات القضائية مبادئ  -٨٨
  متييز واسـتقالل القـضاء ونزاهتـه        أي  أمام القانون دون   أعماهلا، أال وهي مبادئ املساواة    

واحلـق يف   علـى درجـتني     التقاضي  أ  دمب و ومبدأ قانونية اجلرمية والعقوبة   وافتراض الرباءة   
  .املساعدة القضائيةيف االستعانة مبحام و

  اجمللس الدستوري    
.  حلقوق الفرد األساسية واحلريات العامـة      ياجمللس الدستوري هو الضامن الرئيس      -٨٩

لتحقق من دستورية القوانني ومدى التقيد      ويؤدي اجمللس الدستوري هذا الدور عن طريق ا       
باإلجراءات القانونية يف االنتخابات وتنظيم سري املؤسسات واألنشطة اليت تـضطلع هبـا             

وال جيوز الطعن يف القرارات الـيت يتخـذها         ).  من الدستور  ٧٥املادة  (السلطات العامة   
ائية ومجيع األشخاص   اجمللس، فهي ملزمة للسلطات العامة وكافة السلطات اإلدارية والقض        

  . الطبيعيني واملعنويني
ويتألف اجمللس الدستوري من ستة أعضاء متتد واليتهم مثانية أعوام غـري قابلـة                - ٩٠

ويتمتع . ورؤساء اجلمهورية السابقون أعضاء يف اجمللس الدستوري حبكم القانون        . للتجديد
  .أعضاء اجمللس باحلصانة املمنوحة لنواب الربملان
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 قانون من القوانني اخلاصة باحلقوق األساسية لألشخاص        أي إحالة أحكام وجيوز    - ٩١
.  اجمللس الدستوري عن طريق الدفع يف إطار دعوى قـضائية          إىلاملعترف هبم يف الدستور     

أي حكم  وال ينطبق   . وحيق لكل صاحب دعوى أن يدفع بعدم الدستورية أمام أي حمكمة          
  .أثناء الدعاوىبت عدم دستوريته وال ميكن االحتجاج به تث

  األخرى املؤسسات الدستورية  ٢-٣-٣  
تؤدي احلكومة دوراً أساسياً يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها من خالل خمتلـف               - ٩٢

 وزارة العدل وحقوق اإلنسان، ووزارة اخلارجية والتعـاون الـدويل،           سيما الوزارات، وال 
ية األسرة والـشؤون االجتماعيـة،      ترقية املرأة ورعا  ووزارة  ووزارة الداخلية والالمركزية،    

حلـضري  ووزارة اإلسكان والتخطـيط ا    ،   ووزارة الزراعة  ،ووزارة التعليم ،  ووزارة الصحة 
  .والبيئة والتخطيط العمراين، وكذلك أمانة الدولة للتضامن الوطين

أنـشطتها  وتساهم اجلمعية الوطنية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عن طريـق              -٩٣
واجلمعية الوطنية هي املسؤول عن جتسيد      .  اإلجراءات احلكومية  لها يف مراقبة  التشريعية وعم 

احلقوق املنصوص عليها يف الدستور على أرض الواقع ومتابعة مدى الوفاء بالتزامات جيبويت             
 وجلان التحقيق، أن توجه     االستجواب عن طريق وجيوز للجمعية الوطنية،    . الدولية واإلقليمية 

ن تطلب إليها اختاذ التدابري املناسبة      يع حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وأ     نظر احلكومة إىل مج   
  .لوضع حد لتلك االنتهاكات

 املؤسسات واآلليات األخرى  ٣-٣-٣  

باإلضافة إىل املؤسسات الدستورية، هناك كذلك السلطات اإلدارية املستقلة، فضالً            -٩٤
املظـامل   هذه اآلليات هي أمـني    و. تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   لعن آليات تتدخل مباشرة     

  . واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية االنتخابية املستقلة، وهي هيئة غري دائمة

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  ٤-٣  
هي و. ٢٠٠٨أبريل  /أنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مؤخراً، يف نيسان         - ٩٥

 منظمات غري   وإىلتماعية ومؤسسية خمتلفة،    تتألف من أشخاص ينتمون إىل أوساط اج      
زعماء دينيني وتقليدين، وممثلني عن مؤسسات وطنية مثـل         من   و ،حكومية، ونقابات 

  . أمني املظامل ونقابة احملامني
وتساعد اللجنة السلطات العامة املعنية على معاجلة مجيع املسائل ذات الطابع العـام               -٩٦

 وميكن نشر آراء هـذه اللجنـة وتوصـياهتا واقتراحاهتـا            .املتعلقة حبقوق اإلنسان يف البلد    
وباإلضافة إىل ذلـك،    . وتقاريرها، سواًء أكان ذلك مببادرة منها أم بطلب من السلطة املعنية          

 على تلقي شهادات اخلرباء املعترف هبم       ، يف إطار أفرقة العمل واللجان الفرعية      ،تعكف اللجنة 
  . ستقالهلم مع احلرص الدائم على احترام التعددية كفاءاهتم واعلى أساسوالذين خيُتارون 
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مايـة  حل تراها مفيـدة   انتباه السلطات العامة إىل التدابري اليت        بتوجيهواللجنة مكلفة     -٩٧
التصديق على الصكوك الدولية املتعلقـة      ‘ ١‘: وتعزيز حقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق مبا يلي        

مطابقـة   ‘٢‘اإلضافة إىل إنفاذها على الصعيد الوطين؛       ، ب إليها اإلنسان، أو االنضمام     حبقوق
ومواءمة التشريعات والنظم واملمارسات الوطنية، عند اللزوم، مع الصكوك الدوليـة الـيت             

حقوق اإلنسان  ثقافة  نشر  ‘ ٣‘، وتنفيذها بصورة فعالة؛      فيها  مجهورية جيبويت طرفاً   أصبحت
جانب، وال سيما عن طريق توعية الـرأي         مجيع أشكال التمييز والعنصرية وكره األ      ومقاومة

  .  وإعالمهالعام
 إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان والتصديق على الصكوك املتعلقـة           وعن طريق   -٩٨

حقوق اإلنسان  حالة  ىل وضع إطار مالئم لتحسني      إ حكومة جيبويت    تسعىحبقوق اإلنسان،   
  .يف البلد

ي لتوسيع عضوية اللجنة ونطـاق عملـها        وباإلضافة إىل ذلك، فإن املشروع اجلار       -٩٩
ليشمل اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، يندرج يف إطار استراتيجية دعـم             

تطوير قدراهتا، بغية كفالة متابعة حالـة حقـوق         لاجلهود اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة الوطنية       
تحدة املكلفة باإلشراف على تطبيق     اإلنسان يف جيبويت وتقدمي التقارير إىل مؤسسات األمم امل        

  . املعاهدات اليت صدقت عليها جيبويت
وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ساعدت حكومة جيبويت مساعدة             -١٠٠

 إعداد وصياغة التقرير الذي قدمه وفد جيبويت إىل جملس حقوق اإلنسان يف جنيف              يفكبرية  
  . طار االستعراض الدوري الشامل، يف إ٢٠٠٩فرباير / شباط٢بتاريخ 
 يف إطار استراتيجية تعزيز اآلليات وباإلضافة إىل ذلك، يندرج عمل هذه اللجنة أيضاً  -١٠١

 حبقوق اإلنسان، وبتحسني إعـالم سـكان        املتعلقةات الدولية   يالوطنية ملراقبة تطبيق االتفاق   
النـساء  ( العدالة   إىل الفئات الضعيفة من السكان      وصولتحسني  بكذلك  جيبويت حبقوقهم و  

  ).واألطفال والالجئون
 أن تكون حمفالً أيضاًولكي تؤكد اللجنة قناعاهتا والتزامها حبقوق اإلنسان، ينبغي هلا         -١٠٢

للحوار والتفكري حيث جيري النظر يف املشاكل الرئيسية حلقوق اإلنسان مع مراعاة التعدديـة    
  . والشفافية واخلربة

لوطنية حلقوق اإلنسان إعداد مدونة سلوك ومراقبـة تتعلـق          لذلك، تزمع اللجنة ا     -١٠٣
العنصرية وكره األجانب   كباملشاكل الرئيسية اليت يواجهها اجملتمع يف جمال حقوق اإلنسان،          

 الـسجن وظـروف     ومغزى عقوبة ، واألسرة واملرأة والطفل،     نيوتدفق املهاجرين، والالجئ  
  .االحتجاز، والفقر واالستبعاد

 يف  عن طريق االنـدماج   نة كذلك تأمني مكان هلا على الصعيد الدويل         وتزمع اللج   -١٠٤
فقد انضمت على سبيل املثال إىل رابطة اللجان        . شبكة رابطات املؤسسات الوطنية املستقلة    

  . الوطنية حلقوق اإلنسان يف البلدان الناطقة بالفرنسية بصفة مراقب يف اهليئات الدولية الرئيسية
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  اإلعالم والدعاية  -٤  
  .سنوات جهوداً هامة يف جمال حقوق اإلنسان عدة تبذل مجهورية جيبويت منذ  -١٠٥

  احملافل واحللقات الدراسية وحلقات العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان    
ونظمت هذا احملفل   . ٢٠٠٤مايو  /ُنظِّم أول حمفل عن حالة حقوق اإلنسان يف أيار          -١٠٦

 يف  ،اإلمنائي يف مقر االحتاد الوطين لنساء جيبويت      وزارة العدل بدعم من برنامج األمم املتحدة        
  . وافتتح احملفل فخامة رئيس اجلمهورية. جيبويت
 يف جيبـويت يف     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٢ و ١١ ُنظّمت حلقة عمل يومي      ،وعقب ذلك   -١٠٧

  . ظل الرعاية السامية لرئيس الدولة تناولت آفاق تعزيز حقوق اإلنسان
ل هذه، شجع املشاركون بصفة خاصة حكومة جيبويت على    ومبناسبة عقد حلقة العم     -١٠٨

ـ تدارك التأخري املثري للقلق يف جمال تقدمي التقارير إىل اهليئات املكلفـة مبتابعـة االتفاق               ات ي
  .واملعاهدات الدولية

وعلى أساس التوصيات الصادرة عن حلقة العمل، نظمت وزارة العدل دورة تدريبية         -١٠٩
 بدعم من مفوضية األمم املتحدة      ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ىل   إ ١١أوىل يف الفترة من     

ومجعت هـذه الـدورة   .  يف جيبويت   العاملة  األمم املتحدة  ووكاالتالسامية حلقوق اإلنسان    
عملية إعداد وتقـدمي التقـارير إىل هيئـات         لتنسيق  أعضاء اللجنة املشتركة بني الوزارات      
  . ق اإلنسان واجملتمع املديناملعاهدات، وأعضاء اللجنة الوطنية حلقو

 آلية االستعراض الدوري الشامل، والوثيقة األساسية املوحدة، فضالً         وتناولت الدورة   -١١٠
  . عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ذلك تقريرها الوطين لالستعراض الدوري      يف غضون وكانت حكومة جيبويت قدمت       -١١١
، الذي نظر يف التقرير حبـضور       (A/HRC/WG.6/4/DJI/1)ق اإلنسان   الشامل إىل جملس حقو   

 املعقودة يف   ،مل املعين باالستعراض الدوري الشامل    الفريق الع ل الدورة الرابعة    يفوفد جيبويت   
  . يف جنيف٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ إىل ٢الفترة من 

 ، بدعم ٢٠٠٩ ايرفرب / شباط ١٨ و ١٧قوق اإلنسان يومي    حب املكلفةوقامت وزارة العدل      -١١٢
 املكتب اإلقليمي لشرق أفريقيـا      - من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

 األمم املتحدة، بتنظيم حلقة عمل ملتابعة التوصيات الصادرة عن جلنة حقوق            ووكاالت
 والتوصيات اليت جرت صياغتها يف إطـار االسـتعراض          (CRC/C/DJI/CO/2)الطفل  

  .(*A/HRC/11/16)الدوري الشامل 
ترمجة التوصيات إىل خطة عمـل      هو  من حلقة العمل هذه     األساسي  وكان اهلدف     -١١٣

وإدماج بعض التوصيات يف برنامج مشترك للدعم التقين لفترة سـنتني يف جمـال حقـوق                
قوق اإلنـسان، واللجنـة     حب املكلفةاعتمد هذا الربنامج كل من وزارة العدل        قد  و. اإلنسان
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 األمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق         ووكاالتنسان،  الوطنية حلقوق اإل  
، )اليونيـسيف ( املكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا، ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة         -اإلنسان  

  .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان
 اللجنة الوزارية املشتركة الـيت      ويتضمن برنامج الدعم التقين هذا بصفة خاصة دعم         -١١٤

 التدريب على تقنيات صياغة وتقدمي التقارير   مبا يف ذلك  تنسق عملية صياغة التقارير الدورية،      
  . إىل هيئات املعاهدات

 وحـىت   ٢٠٠٩ينـاير   / شهراً بداية من كانون الثاين     ٢٤وتدوم فترة تنفيذ املشروع       -١١٥
 هذه الفترة حسب االحتياجات واألولويات      ، وميكن أن ُتمدد   ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

اليت حيددها املكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا التابع ملفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق              
 املـوارد   وحسب توافر اإلنسان، ومؤسسات األمم املتحدة يف جيبويت والشركاء الوطنيون،         

  . املالية عند انقضاء هذه الفترة
قوق حب املكلفةنيون املعنيون بتنفيذ هذا الربنامج وزارة العدل        ويشمل الشركاء الوط    -١١٦

  . اإلنسان، والشرطة الوطنية واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين
 املستفيدون من هذا املشروع وزارة العدل املكلفة حبقوق اإلنسان، واللجنة وسيشمل  -١١٧

اللجنـة الوزاريـة    ("مي التقارير إىل هيئات املعاهدات      تقد و الوزارية املشتركة لتنسيق إعداد   
، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية يف جيبويت، والعاملون          ")املشتركة

الـشرطة الوطنيـة،    ( بإنفاذ القانون    ني املكلف ني، واملوظف )القضاة واحملامون (يف جمال القانون    
  ).وإدارة السجون، وجهاز الدرك الوطين

وسيستفيد من مشروع الدعم هذا بصورة غري مباشرة سكان جيبويت وبصفة خاصة              -١١٨
  . الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال والالجئني واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة

 يف   ُنظِّمـت  حلقة عمل على وثيقة استراتيجية يف      مت التصديق وباإلضافة إىل ذلك،      -١١٩
ذا اللقاء مرحلة هامة وحامسة يف العملية اجلارية حالياً، حيـث            ه ومثّل. ٢٠٠٩مارس  /آذار

مكّن من الوقوف على أهم املعوقات اليت تعرقل أو تؤخر التقدم املنشود يف جمـال حقـوق                 
  . اإلنسان والتحديات الواجب جتاوزها على املدى القصري

اولت آليات   حلقة عمل تدريبية أساسية تن     ٢٠٠٩أكتوبر  /وُنظّمت يف تشرين األول     -١٢٠
ومجعت حلقة العمل أعضاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق         . األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان    

  .اإلنسان، وأعضاء اللجنة الوزارية املشتركة وصحفيني فضالً عن أعضاء اجملتمع املدين

  وسائط اإلعالم    
سية وحلقات احللقات الدرا (تتوىل هيئة إذاعة وتلفزيون جيبويت بث مجيع التظاهرات           -١٢١

كمـا   على املوجات الوطنية،     الذي تنظّم فيه  يف اليوم   ) العمل واحملافل واملؤمترات وما سواها    
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ومها الـصحيفتان  ) بالعربية" (القرن"، وجريدة )بالفرنسية" (La Nation" عنها جريدة تنشر
  . الوحيدتان اللتان تصدران يومياً يف جيبويت

حبرية شفوياً وخطيـاً    ونشرها   عن آرائه    بريالتعويكفل الدستور لكل فرد حق        -١٢٢
اإلطار " حرية الصحافة واالتصال  "وحيدد القانون األساسي املعنون     . وكذلك بالصورة 

  .القانوين لإلبداع الصحفي
 ،١٩٩٩ وُعّززت يف عـام      ١٩٧٨ اليت أُنشئت يف عام      األنباء اجليبوتية وتتيح وكالة     -١٢٣

 تتعلق بشؤون البلد عن طريق هذه األداة        ومقاالت راًتضمن أخبا يموقعاً على شبكة اإلنترنت     
  . اجلديدة من أدوات االتصال اإللكتروين

 تسهم وسائط اإلعالم يف توعية مجهور جيبويت باحلقوق اليت تكفلها له            وهكذا  -١٢٤
 أن النشرات اإلخبارية اإلذاعيـة والتلفزيونيـة        وال سيما قوانني البلد والصكوك الدولية ذات الصلة،       

  ).والعفرية الفرنسية والعربية والصومالية( بأربع لغات ُتبثّذاعة وتلفزيون جيبويت إل
 باللغات العربية    الصادرة وفيما يتعلق بالصحافة املكتوبة الدولية، فإن مجيع الصحف         -١٢٥

أو الفرنسية أو اإلنكليزية تباع حبرية يف األكشاك، بيد أن أمثاهنا باهظة جـداً بالنـسبة إىل                 
وباإلضافة إىل ذلك، مل تلجأ جيبويت إطالقاً إىل مصادرة جريدة ما           .  اجليبويت العادي  املواطن

  . أو حظر توزيعها أو بيعها

  القانون اخلاص حبرية االتصال    
  .واالتصال  قانوناً يتعلق حبرية الصحافة١٩٩٢سبتمرب /سنت مجهورية جيبويت يف أيلول  -١٢٦
  . الصحافة يف مادته األوىل أن الدستور يكفل حريةويؤكد القانون يف أحكامه العامة و  -١٢٧
 من هذا القانون على أن حرية الصحافة واالتصال هي حـق كـل              ٣وتنص املادة     -١٢٨

شخص يف استحداث وسائط إعالم من اختياره ويف حرية استعماهلا للتعبري عن فكره بغرض              
احلق يف معلومـات كاملـة   وللمواطن  . إيصال هذا الفكر إىل الغري أو توصله هو بفكر الغري         

وله احلق يف املشاركة يف املعلومات عن طريق إِعمال حرياته األساسية يف الفكر             . وموضوعية
  . والرأي والتعبري اليت ينص عليها الدستور

 على أنه جيب أال متس ممارسة حرية االتصال بالـسلم االجتمـاعي             ٤وتنص املادة     -١٢٩
تتضمن حرية االتصال معلومـات     ال  وجيب أن   . ام العام والكرامة اإلنسانية واإلخالل بالنظ   

  . تنتهك اآلداب اإلسالمية أو ميكن أن تشجع على العنصرية أو القبلية أو اخليانة أو التطرف
 إىل إنشاء جلنة وطنية لالتصال تكلَّف بالسهر على احترام تعدديـة            ٥وتشري املادة     -١٣٠

  . اإلعالممصادر 
  . بالعربية وتصدر ترمجات هلا. ة مجيع القوانني الوطنية بالفرنسيةوتصدر املطبعة الوطني  -١٣١
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 ترقيـة ويتاح نص اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة يف وزارة العدل ويف وزارة                -١٣٢
وثبت أنه من الالزم ترمجة الـصكوك الدوليـة         . املرأة ويف مقر االحتاد الوطين لنساء جيبويت      

  . مستقبالً إىل اللغات الوطنية
بيد أن اتفاقية حقوق الطفل حظيت حبملة واسعة لإلعالم والتوعية على صعيد البلد               -١٣٣

وقد ُنشرت عنها   ).  مستوى اجملتمع املدين ويف املؤسسات التعليمية ويف وسائط اإلعالم         على(
  .  باللغتني الفرنسية والعربيةوُبثت معلومات بوسائل متعددة

توعية اجلمهور والنـساء يف     ل املرأة جهودها    ترقيةوفضالً عن ذلك، ستكثف وزارة        -١٣٤
  . جيبويت باالتفاقية

الحظة أن مجهورية جيبويت تولّت منصب نائب الرئيس يف جملـس           بامل ومن اجلدير   -١٣٥
  . وهي حالياً عضو يف هذا اجمللس. ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩حقوق اإلنسان حىت تاريخ 
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  اجلزء الثاين    

   اجلوهرية لالتفاقيةاألحكاما مجهورية جيبويت لتطبيق التدابري اليت اختذهت    
يقدم هذا اجلزء الثاين وصفاً مفصالً للتدابري اليت اختذهتا مجهورية جيبـويت لتطبيـق                

  ).١٦ إىل ١املواد من (خمتلف مواد االتفاقية 
  ١املادة 

  تعريف التمييز ضد املرأة

  ١فحوى املادة   ١-١  
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييـد يـتم    "بأنه يف مادهتا األوىل، تعّرف االتفاقية التمييز،   -١٣٦

على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهني أو إحباط االعتراف للمرأة حبقـوق               
اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها يف امليـادين الـسياسية واالقتـصادية           

  ".  أي ميدان آخرواالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف
وهـو يف هـذه    . من االتفاقية شرحاً مفصالً ملعىن التمييزاألوىلتعطي املادة بذلك  و  -١٣٧

ينطوي عن  أي اختالف يف املعاملة على أساس نوع اجلنس    احلالة ميس املرأة حتديداً ويشري إىل     
 من اجملـالني     يف كل  ها ومينع اجملتمع بأسره من االعتراف حبقوق      قصد على إجحاف حبق املرأة    

  . هلااملكفولة األساسية  واحلقوقالعام والعائلي أو من شأنه أن مينع املرأة من ممارسة احلريات
نطاق  ١٩٩٢وفضالً عن ذلك، وسعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام               -١٣٨

ـ               : صفتهاحلظر العام هلذا التمييز ليشمل العنف القائم على نوع اجلنس، فعّرفت هذا العنف ب
العنف املوجه ضد املرأة بسبب كوهنا امرأة أو العنف الذي ميس املرأة علـى حنـو جـائر،         "

ويشمل األعمال اليت تلحق ضرراً أو أملاً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً هبـا، والتهديـد هبـذه                  
  ...".األعمال واإلكراه وسائر أشكال احلرمان من احلرية 

   بالصيغة الواردة يف االتفاقيةنون الوضعيإدماج تعريف التمييز يف القا  ٢-١  
 جيبويت على االتفاقية دون إبداء أي حتفظات، واعتمدت التعريف          صّدقت مجهورية   -١٣٩

حظر العنف  نطاق   يف االتفاقية، مبا يف ذلك توسيع        بالصيغة الواردة املتعلق بالتمييز ضد املرأة،     
  .  على نوع اجلنسالقائم على اجلنس مبعناه الواسع، وحظر العنف القائم

.  من االتفاقية  ١ويشمل التشريع الوطين يف جيبويت بالفعل تعريفاً يتماشى مع املادة             -١٤٠
التمييز هو أي تفرقة بني األشخاص الطبيعيني " من قانون العقوبات تنص على أن ٣٩٠فاملادة 

ألخـالق أو  على أساس األصل أو اجلنس أو حالة األسرة أو احلالة الصحية أو اإلعاقـة أو ا              
اآلراء السياسية أو األنشطة النقابية أو االنتماء أو عدم االنتماء احلقيقي أو املفترض إىل أصل               
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والتمييز كذلك هو أي تفرقة بني األشخاص االعتباريني        . إثين أو قومي أو عرق أو دين معني       
  ...".بسبب األصل أو اجلنس أو حالة األسرة 

أن تـصل   انون العقوبات التمييز جرمية جنائية ميكـن         ق يعتربوباإلضافة إىل ذلك،      -١٤١
 مـن   ٣٩١، وفقاً للمادة     فرنك جيبويت  ٥٠٠ ٠٠٠ سنيت سجن وغرامة قدرها      عقوبتها إىل 

  . قانون العقوبات
 يف االتفاقية،   بصيغته الواردة  متاماً تعريف التمييز،     تؤيدوبالتايل فإن مجهورية جيبويت       -١٤٢

  . بشدةالقانون  وجتعل منه جرمية ُيعاقب عليها
  ٢املادة 

  التزامات الدول األطراف بالقضاء على التمييز

  ٢ املادة مضمون  ١-٢  
  )أ(  
 بشكل عام، على واجبات الدول مبوجب االتفاقية والسياسة الواجب          ٢تنص املادة     -١٤٣

وتطالب االتفاقية أيضاً الدول األطراف بـأن حتمـي         . اتباعها للقضاء على التمييز ضد املرأة     
  .وق املرأة على حنو فعال وبأن تعطي املرأة فرصاً للتظلم من التمييز واحلماية منهحق

  التزامات جيبويت بالقضاء على التمييز  ٢-٢  
 /قبلت مجهورية جيبويت، عندما أصبحت طرفـاً يف االتفاقيـة يف كـانون األول               -١٤٤

ل والنساء يف إطارهـا     اختاذ تدابري ملموسة لتطبيق مبدأ املساواة بني الرجا       ب،  ١٩٩٨ ديسمرب
  . املعياري وحبماية حقوق املرأة بالوسائل كافة

وتعكـف  . التزاماهتا الدولية ب للوفاءوبناًء على ذلك، بذلت مجهورية جيبويت جهوداً          -١٤٥
 الصكوك الدولية اليت صـّدقت      أحكام مع   ة الوطني ات التشريع مواءمةسلطات جيبويت على    

  . ق اإلنسان عامةً وباالتفاقية خاصةً وخباصة ما يتعلق منها حبقو،عليها
 على كفالة احترام احلقوق الواردة يف االتفاقية ومحايتها،         يتويسهر نواب برملان جيبو     -١٤٦

يصوتون على قـوانني ال تكفـل       هم  و.  مع القوانني الداخلية للبلد    وضمان اتساقها كذلك  
. فات التمييزية ضد املـرأة    فحسب، بل تعاقب أيضاً على التصر      املساواة بني الرجال والنساء   

  . ويعتمدون كذلك تدابري لوضع آليات تفي هبذا الغرض
 الرجل بنفس احلماية اليت حيظى هبا املرأة أن حتظىوتسهر املؤسسات يف جيبويت على       -١٤٧

  . أمام احملاكم والدوائر العامة
 لـسلطات اتسهر السلطة التنفيذية على تطبيق القوانني بصورة فعالة وتـضمن     كما    -١٤٨

  . العامة من جهتها وضع حد للممارسات التمييزية ذات الطابع غري املقبول
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للمرأة جتاه " العمودية"كفالة املساواة  ىلإوباإلضافة إىل ذلك، ال تسعى دولة جيبويت      -١٤٩
 "األفقـي "ضمان عدم التمييز على الصعيد        ىلإفحسب؛ بل تسعى كذلك      السلطات العامة 

وبناًء على ذلك، ما انفكت دولة جيبويت حتدد اجملـاالت الـيت            . ألسرة، حىت يف إطار ا    أيضاً
 املرأة دراسات وحبـوث بغيـة حتديـد         ترقية وزارة   وتعّد. تزال فيها املرأة ضحية التمييز     ال

  .اجملاالت اليت تتعرض فيها املرأة للتمييز

   الدستوريةاألحكام    
مرأة والرجل يف التمتـع حبقـوق       تسلّم أحكام شارعة عديدة باحلقوق املتساوية لل        -١٥٠

  .اإلنسان واحلريات األساسية
وتكفل املادة األوىل من دستور جيبويت املساواة أمام القانون دون متييز بسبب اللغة               -١٥١

ويشجع الدستور على املساواة بني اجلميع أمام القانون        . أو األصل العرقي أو اجلنس أو الدين      
 من الباب الثاين من الدستور، املخصص حلقـوق         ١٠ادة  دون متييز بسبب اجلنس، وتؤكد امل     

. ، هذه املساواة بالتنصيص على تساوي مجيع األشخاص أمـام القـانون           هوواجباتاإلنسان  
  .وبالتايل، يكفل الدستور، دون أي لبس، املساواة بني الرجل واملرأة

اق األفريقـي   وباإلضافة إىل ذلك، أدجمت مجهورية جيبويت يف دستورها أحكام امليث           -١٥٢
حيق لكل شخص أن يتمتع     : " منه على أنه   ٢حلقوق اإلنسان والشعوب الذي ينص يف املادة        

باحلقوق واحلريات املُعترف هبا يف هذا امليثاق دون أي متييز، وخاصة بسبب العنصر أو العرق               
مي أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو األصل القـو                  

  ".االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر أو

  األحكام التشريعية    
 يف الدستور وإدانة التمييز يف قانون       ملساواة بني الرجل واملرأة   اباإلضافة إىل تكريس      -١٥٣

  كبرياً  جزءاً ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٣١حظر قانون األسرة الذي ُسّن يف       فقد   العقوبات،
  . يزمن حاالت التمي

 األحـوال الشخـصية،    يف جمال    القوانني املطبقة فقانون األسرة يهدف إىل توحيد        -١٥٤
وينظِّم القانون احلياة األسـرية     . وخباصة القانون احلديث والقانون العريف والشريعة اإلسالمية      

إخـضاع هـذه    و. مبعاجلة املسائل األساسية مثل الزواج والُبنوة والطالق، والنفقة واخلالفة        
وجيد النساء  . احلقوق األساسية لألشخاص  من شأنه أن يكفل     إجراءات ُمحددة   فاهيم إىل   امل

  .واألطفال يف هذا القانون األحكام اليت حتمي مصاحلهم
 من قانون العقوبات    ٣٣٣ اجلنس، تنص املادة     نوعوفيما يتعلق بالعنف القائم على        -١٥٥

ُيعاقَب على أعمال   " ومبوجب هذه املادة،     .ب عليه قعلى تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وُتعا     
 مخس سنوات وبغرامة قـدرها      ملدةسجن  بالالعنف اليت ينجم عنها تشويه األعضاء التناسلية        

  ."مليون فرنك جيبويت
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  القائمالوضع     
رغم أنه حيق للمرأة االنتفاع جبميع احلقوق واحلريات األساسـية بالتـساوي مـع                -١٥٦

 املساواة الـيت    بني وال تزال هناك فوارق       يزال فيها التمييز بارزاً    الرجل، فإن هناك ميادين ال    
  . تكرسها نصوص القوانني واالنتهاكات الفعلية اليت تتعرض هلا املرأة

، تتعارض بعض األحكام التشريعية مع روح االتفاقية واملبادئ        مثالً  جمال التقاعد  ففي  -١٥٧
  . لالرجاملرأة والدولية اليت تشجع على املساواة بني 

 املتعلق بالصندوق الـوطين     ١٩٩٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨وينص القانون املؤرخ      -١٥٨
ميكن لزوج املوظفة املتوفيـة  : " على أنه٥٢للمعاشات التقاعدية، على سبيل املثال، يف مادته     

أن يطالب باملعاش التقاعدي لزوجته، إذا أثبت أنه مصاب، عند وفاة زوجته، بإعاقة أو مرض 
  ". ال جيعله غري قادر على العمل هنائياًُعض
وتبعاً لذلك، خيضع زوج املوظفة املتوفية لبعض الشروط للمطالبة مبعاشها التقاعدي،             -١٥٩

بينما تستفيد الزوجة بصورة آلية من هذا املعاش وليس هلا أن ُتثبت أهنا تعاين من أي مرض أو 
  . إعاقة لتلقي املعاش التقاعدي لزوجها املتوىف

 قـوانني  لو ُسـّنت  حىت  فإنه  ،  )٢من املادة   ) ب(الفقرة  (فيما يتعلق باجلزاءات،    أما    -١٦٠
 بعض األفعال، فإن العقليات يف جيبويت مل تتطور على النحو الواجب،            ارتكابُتعاِقب على   

  . وال سيما فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لألنثى
 قانون العقوبات اليت تعاِقب علـى تـشويه          من ٣٣٣وعلى سبيل املثال، فإن املادة        -١٦١

ويف الواقع، يتعذر تصور إقـدام      . األعضاء التناسلية لألنثى، مل تشهد أي تطبيق هلا حىت اآلن         
 والديها انطالقاً من تربيتها وثقافتها وتقاليدها ولكنها تعرَّضـت          تطالَب باحترام وطاعة  فتاة،  

ديها إىل احملاكم اجلنائية، ال سيما وأهنا قد         وال وإحالة شكوى   مي تقد علىألعمال العنف هذه،    
  . تعرَّضت هلذه األفعال يف صغرها ويصعب عليها استيعاب مدى خطورهتا

بالرغم من اجلهود املبذولة يف جمال االلتزامات، ُتدرك مجهورية         فإنه  وبعبارة أخرى،     -١٦٢
وأن  من االتفاقيـة،     ٢ة  من املاد ) و(جيبويت أنه جيب عليها أن ُتعدِّل قوانني مبوجب الفقرة          

 للقضاء على العادات واملمارسات التمييزية، باعتماد تدابري مالئمة، بغية جاهدة كذلك تسعى
  .حظر أي شكل من أشكال التمييز ضد املرأة يف البلد

  ٣املادة 
  تطور املرأة وتقدمها

  ٣فحوى املادة   ١-٣  
 لتنفيذ األحكـام املبيَّنـة يف     بري مناسبة امليادين اليت يتعني فيها اختاذ تدا      ٣ املادة   حتدد  -١٦٣
 بل أيضا احلقوق األساسية الـيت       ،احلقوق املكفولة يف االتفاقية   تنص على أن    وهي  . ٢املادة  
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هي حقوق مترابطة وغري قابلة للتجزئة؛ ذلك أن املرأة تكفلها صكوك األمم املتحدة األخرى، 
ساسية ما مل تتخذ الدول تدابري فعالة لن تستطيع أن تتمتع على أكمل وجه حبقوق اإلنسان األ

  .لتعزيز تقدم املرأة وتطورها

  التدابري املناسبة اليت اختذهتا جيبويت  ٢-٣  
. تتمتع املرأة، بصفة عامة، بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل يف مجهورية جيبـويت               -١٦٤

وتنص، يف . ن التمييزوحتمي مجهورية جيبويت حقوق املرأة ومتكِّنها من سبل التظلم واحلماية م
كما تقضي بآليـات لتقـدمي      . تشريعاهتا، على جزاءات تردع من ممارسة التمييز ضد املرأة        

  . اهليئات القضائية الوطنيةأمامشكاوى 
العاملي ملرأة  ا رئيس اجلمهورية، مبناسبة إحياء ذكرى يوم        اخلطاب الذي ألقاه  ويؤكد    -١٦٥

  . حتسني أوضاع املرأة، حرص احلكومة على ٢٠٠٠مارس / آذار٨يف 
  .املكانة اليت حتتلها املرأة يف مجيع مستويات جمتمعنا... وال خيفى على أحد "

فعلى املستوى الثقايف، متثل املرأة العروة الوثقى لألسرة وتكفل الصلة القائمة            •
  . بني األجيال

وعلى املستوى السياسي، أثبتت املرأة قدرهتا على أن تقود أشكال الكفـاح             •
وال ميكن ألحـد أن     . اجليبوتية واحترامها مة  األختوضها من أجل كرامة     اليت  

  .  استقاللنايف كسبينسى الدور الذي اضطلعت به املرأة 
 يف احليـاة    بـشكل كامـل    املرأة   تشاركوأخرياً، على الصعيد االجتماعي،      •

التجـارة  ك جـداً    متنوعـة  يف قطاعات    علو قدرها أثبتت  قد  و. االقتصادية
إثبات قدرهتا على مجيـع مـستويات       بشاريع، سواء أكان ذلك     واإلدارة وامل 

 فعاليتها يف املهن الصغرى اليت متثل عنـصراً مـن           بإثباتالتسلسل اهلرمي أم    
  ...".عناصر النسيج االقتصادي جملتمعنا 

األعباء الثقافية تشكل بالتأكيد أهم عقبة حتول دون إقامـة          "بيد أن الرئيس أكَّد أن        -١٦٦
  بلدٌ ومن الصعب أن ميضي    .شود، بالرغم من الطاقات اليت تبذهلا السلطات العامة       التوازن املن 

  ."قُدماً إذا اسُتبعد نصف سكانه من عملية اختاذ القرار
الوعي بضرورة إقامة شراكة وتكامـل بـني        "وللحيلولة دون ذلك، دعا رئيس الدولة إىل          -١٦٧

  ".يم األساسية للحرية والدميقراطية والسلم، من أجل ضمان الق على الصعيد الوطينالرجل واملرأة
وبناًء على ذلك، شهد العقد املاضي تدابري عديدة، مؤسسية وتشريعية، ترمـي إىل               -١٦٨
 الدول النامية األكثر تقدماً وفقاً لألهـداف املُحـددة          إىل ركب  الفتية    جيبويت  مجهورية ضم

ن الدورة االسـتثنائية الثالثـة      املنبثقة من برنامج عمل بيجينغ، وكذلك النصوص الصادرة ع        
  ).٢٠٠٠(والعشرين للجمعية العامة لألمم املتحدة 



CEDAW/C/DJI/1-3 

31 GE.10-41774 

   املرأةترقيةإنشاء وزارة     
ُترجِمت اإلرادة السياسية لتشجيع إدماج املرأة يف تنمية جيبويت، يف املقـام األول،               -١٦٩
 األسـرة   ورعاية  املرأة ترقية، مسؤولة عن    ١٩٩٩يف عام    وزارة تابعة لرئاسة الوزراء،      بإنشاء

  :والشؤون االجتماعية ترأسها وزيرة أُنيطت هبا مهام خمتلفة

   املرأةترقيةمهام وزارة     
 . املرأة واستراتيجية تطبيقهاترقيةاإلسهام يف وضع سياسة احلكومة يف جمال  •

 .اقتراح نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق حبقوق املرأة واألسرة •

كفل ي على حنو ة احترام حقوق املرأة يف اجملتمع       تعزيز التدابري الرامية إىل كفال     •
 .املساواة يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةهلا 

إعداد وتقدمي مشاريع وبرامج هتدف إىل ضـمان حتـسني إدمـاج املـرأة،               •
 حتديد التدابري املناسبة    وهتدف كذلك إىل   ،والنهوض باألسرة يف عملية التنمية    

  .، بالتعاون مع الوزارات واهليئات املعنيةلتنفيذها

  االستراتيجية الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية    
 املرأة، شكّلت احلكومة جلنة تقنية متعددة القطاعات ُمكلفـة          ترقيةمنذ إنشاء وزارة      -١٧٠

بإعداد استراتيجية وطنية على حنو تشاركي قصد إدماج املرأة يف التنمية، من أجـل تعزيـز                
  .وى مشاركة املرأة يف تنمية البلدمست
، الذي حيـّدد الـسياسة      ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٧وبناًء على ذلك، فإن القانون املؤرخ         -١٧١

، جعل تطبيـق هـذه      ٢٠١٢-٢٠٠٣الوطنية يف جمال إدماج املرأة يف عملية التنمية للعقد          
  .االستراتيجية هدفاً وطنياً

تراتيجية املشاركة املتساوية للمرأة والرجل      هي اس  اختريتوكانت االستراتيجية اليت      -١٧٢
  :ومشلت املبادئ التوجيهية اليت اسُترشد هبا عند إعدادها ما يلي. يف عملية تنمية البلد

  املبادئ التوجيهية لالستراتيجية الوطنية إلدماج املرأة
 يف التنمية   باملسامهة احملددة لكل من الرجل واملرأة     االعتراف بصورة متساوية     •

 االقتصادية الوطنية ويف بناء جمتمع مستقر قائم على قيم التضامن -ماعية االجت
 ؛، وتثمني هذه املسامهةالوطنية والدميقراطية

 يف االستفادة   واملرأةالقضاء على األسباب الدفينة للفجوات القائمة بني الرجل          •
  ؛وواجباهتممن املوارد والتحكم فيها ويف ممارسة حقوقهم 

جتماعية الثالثة اليت تضطلع هبا املرأة والعمل على ختفيـف          ة األدوار اال  امراع •
  حدة القيود املرتبطة هبا؛
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 تكون عنصراً فعاالً يف بنـاء       من أن متكني املرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً       •
  .اجملتمع واالستفادة منه يف الوقت نفسه

 الوطنية إلدماج   تيجية أولوية يف إطار االسترا    ذات التأكيد على أربعة ميادين      وجرى  -١٧٣
تعليم ‘ ٣‘صحة األم والطفل؛    ‘ ٢‘مشاركة املرأة يف اختاذ القرار؛      ‘ ١‘:  وهي املرأة يف التنمية  

 األهـداف   ومتثلـت . احلياة االقتصادية للمـرأة   ‘ ٤‘ النساء؛   يف أوساط البنات وحمو األمية    
  :ما يليفي الواجب القيام هبا يف كل ميدان من هذه امليادين األربعة واألعمال

    خطة عمل االستراتيجية
  األعمال املقترحة  األهداف

    جمال اختاذ القرار
حتسني املشاركة يف عملية اختاذ القرار يف احلياة        

  العامة
تطبيق القوانني الوطنية واالتفاقيـات الدوليـة املتعلقـة

  مبشاركة املرأة يف اختاذ القرار عن طريق التوعية والتدريب؛
 واختاذ التدابري الكفيلة بإدماج املرأة يفالتوعية والتدريب 
  عملية اختاذ القرار؛

  .تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وإضفاء طابع مؤسسي عليه
حتسني املشاركة يف اختاذ القـرار يف احليـاة          

  اخلاصة
احلث على اتساق النظام القضائي من أجل محاية املـرأة

اختـاذوالطفل واألسرة عن طريق التوعية والتـدريب و       
  التدابري؛

  استحداث آليات لصناديق تضامن لصاحل املرأة والطفل؛
  .متكني املرأة داخل األسرة

    جمال الصحة
  حتسني االستفادة من املياه واستخدامها املرتيل؛  احلفاظ على الصحة داخل اجملتمع احمللي

  حتسني احلالة الغذائية لألسرة وللمرأة؛
سني األوضاع الـصحيةتشجيع املشاركة اجملتمعية يف حت    

  .لألسرة وللمجتمع احمللي
حتسني الوصول إىل خدمات الربنامج الـوطين لألمومـة حتسني الصحة اإلجنابية باعتماد هنج دورة احلياة 

  املأمونة واالستفادة منها؛
 خدمات الربنامج الـوطين للتـوازنإىلحتسني الوصول   

  ؛واالستفادة منها الزوجني لصاحلاألسري 
ة على املستويني الوطينـألطراف الفاعلة الرئيسي  إشراك ا 

الـضارة لعنف املرتيل، واملمارسات    ا مكافحةواحمللي يف   
  .اإليدز/واألمراض املنقولة جنسياً

    ميدان التعليم
النهوض بتعليم البنات واحلد من التفـاوت يف        

  جمال التعليم
حتديد العوائق اليت حتول دون تعليم البنات وإزالة هـذه

  وائق؛الع
  إدماج املنظور اجلنساين؛ 

ثقافة املـساواة يفتشجيع   و عن املرأة  صورة إجيابية    نشر
  .الكتب املدرسية ويف اجملتمع
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  األعمال املقترحة  األهداف
احلد من انتشار األميـة يف أوسـاط النـساء          

  والشابات
حتسني خدمات حمو األمية حتسيناً كبرياً يف أوساط النساء

  البالغات؛
 احلـضريةاملناطق يف   للبناتلتعليم غري النظامي    تطوير ا 
  والريفية؛

النهوض بدور املرأة يف اجملتمع ويف التنمية، وكـذلك يف
  .برنامج حمو األمية

    ميدان احلياة االقتصادية
  حتسني االستفادة من املوارد؛  اإلناثمكافحة فقر 

  تعزيز القدرات املهنية وقدرات تنظيم املشاريع؛
  .وعية والتاإلعالم

التـدريب  و احلصول على فرص العمل   حتسني  
  املهين

  حتسني االستفادة من املوارد؛
  وضع تدابري مؤسسية مناسبة؛

  تعزيز القدرات املهنية وقدرات تنظيم املشاريع؛
  .اإلعالم والتوعية

  التدابري األخرى    
صص الـيت    املتعلق بنظام احل   ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣أتاح القانون املؤرخ      -١٧٤

 االنتخابية واإلدارية، وصول املـرأة      املناصب يف املائة لكال اجلنسني يف       ١٠جيب أال تقل عن     
 أثناء االنتخابات التشريعية اليت نظمت يف كـانون         ٧وكان عدد النساء    . إىل اجلمعية الوطنية  

  .٢٠٠٨ يف عام ٩ عددهنوبلغ . ٢٠٠٣يناير /الثاين
/ لذي أصدره رئيس اجلمهورية يف تـشرين الثـاين        ويرمي مرسوم تطبيق القانون ا      -١٧٥
 يف املائـة يف     ٢٠ إىل حتقيق متثيل متناسب لكال اجلنسني ال يقل عن نـسبة             ٢٠٠٨ نوفمرب

وقد مكَّن هذا املرسوم منذ ذلك التاريخ، يف زيادة عدد النساء الالئي            . املناصب العليا للدولة  
  . يةيتقلّدن مناصب قيادية يف أغلبية اإلدارات الوزار

  مشاركة اجملتمع املدين    
جتدر اإلشارة كذلك إىل أن سيدة جيبويت األوىل، بصفتها رئيسة االحتـاد الـوطين                -١٧٦

  .لنساء جيبويت، تعمل دوماً على حتسني رفاه املرأة اجليبوتية يف احلياة اليومية
يهدف و.  حقوق املرأة يف جيبويت    تعمل على تعزيز  واالحتاد هو منظمة غري حكومية        -١٧٧

 البلـد   تنمية يف عملية    من تطور املرأة  لمعوقات اليت ميكن أن حتد      ل التصديأساساً إىل   االحتاد  
 البنـات حمو األمية يف أوساط     : تشملعديدة  يف جماالت   االحتاد  ويعمل  . أن تكبح مجاحه   أو

التعليم و،   جداً  صغرية بإعطاء قروض والنساء، وصحة األم والطفل، ومكافحة الفقر ال سيما         
وتدريب البنـات تـدريباً      للدخل،   املدّرة، واألنشطة   والتعليم املستمر ،  والتدبري املرتيل التقين  
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وُيالَحظ من بني أهداف االحتاد النهوض بالصناعة احلرفية،        .  سوق العمل  ميكنهن من دخول  
  .  العنف ضد املرأةمكافحةوتطوير الزراعة، ومحاية البيئة وأخرياً 

 منذ   العمل احلكومي  حبزم زمام تلمت شبكة املنظمات األهلية     ويف الوقت نفسه، اس     -١٧٨
املنظمات غري احلكوميـة    /وأثبت دليل الرابطات  . ، بدعم من املنظمات الدولية    بضع سنوات 

 رابطة ومنظمة غـري     ٧٠٠ وجود ما يربو على      ٢٠٠٦ املرأة يف عام     ترقيةالذي أعدته وزارة    
 نسائية حكراً، ميكن التأكيد دون مبالغـة        اتالرابطوحىت إن مل تكن هذه      . حكومية يف البلد  

  . املرأةتعزيز أوضاعأهنا تتألف يف أغلبيتها من نساء وأن أكثريتها تعمل لصاحل 

  القائمالوضع     
تزامن تنفيذ خطة عمل االستراتيجية الوطنية إلدمـاج املـرأة يف           ،  ٢٠٠٢يف عام   و  -١٧٩

تقصائية لألسر املعيشية املتعلقة باملؤشرات     التنمية مع استراتيجية مكافحة الفقر والدراسة االس      
، من أجل تقييم انتشار الفقر على مستوى البلد،         نفسهااالجتماعية، اليت مت إجنازها يف السنة       

  .  من الرجلمن الفقر أكثر أن املرأة تعاين وتبّين
ما يعين  ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٠يف العقد   أولوية وطنية للبلد،      شكّلت مكافحة الفقر   وقد  -١٨٠
فقـد  . على النحو الكامـل  أهدافها مل حتقق االستراتيجية الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية        أن

 يف  ، الـذي أجـري     تقييم منتصف املدة لالستراتيجية الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية         أثبت
ل تقدم ملحوظ بالفعل يف جمـايل التعلـيم         تسجي بالرغم من ، أنه   ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 
  .املتوقع دون ال تزالإن النتائج يف جمايل اختاذ القرار واحلياة االقتصادية والصحة، ف

 اجلهود املبذولة إىل جانب إرادة سياسية حقيقية أن هناكبالرغم من فوبعبارة أخرى،   -١٨١
 ال تزال  الفقر والضعف والبطالة واالستبعاد االجتماعي عواملمن أجل مناء وتطور املرأة، فإن       

  .ودهتدد هذه اجله
  ٤ املادة

  التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة

  ٤فحوى املادة   ١-٤  
، فإن ذلـك    تتمتع باملساواة يف احلقوق    املرأة   كانت بأنه حىت إذا     ٤عترف يف املادة    ُي  -١٨٢

ونتيجة لذلك، ُيسَمح للدول بـأن      . يضمن تلقائياً أهنا ستعامل يف الواقع معاملة متساوية        ال
أن يكون اهلدف وينبغي .  عدم املساواة  طاملا استمر  مؤقتة وخاصة     إجيابية  تدابري عالجية  تعتمد

تحقيق مساواة واقعية بني الرجل واملرأة، بيد أن املعـايري          ب التعجيلفقط  هو  التدابري  من هذه   
  . لكال اجلنسنياهي نفسهينبغي أن تكون 
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  التدابري املؤقتة اخلاصة اليت اختذهتا جيبويت  ٢-٤  
ونتيجة .  يف مادته األوىل املساواة بني الرجال والنساء     مجهورية جيبويت ر  يكرس دستو   -١٨٣
عدم املساواة  أوجه   فإن املساواة متثل أحد شواغل احلكومة اليت حترص على احلد من             ،لذلك

 فـإن    تـدرجيياً   ختفيضاً  الفجوة القائمة بني الرجال والنساء     تقليصومن أجل   . بني اجلنسني 
 التدابري املناسبة السالفة الذكر، تدابري خاصة لصاحل املرأة يف          انبإىل ج ،  احلكومة قد اختذت  

  .  ذلك متييزاًُيعتربعدة جماالت دون أن 
 يف وإرادتنـا إن العنصر احلافز يف بلدنا هو إرادتنا يف التعجيل بتنميتنا؛  "...   

استخدام مجيع املوارد اليت تدفعنا إىل حفز املـشاركة النـشطة للمـرأة يف مجيـع                
وتنبـع هـذه اإلرادة     . اعات اليت كانت مستبعدة منها قبل سنوات قليلة خلت        القط

  .  رئيس اجلمهورية لصاحل البلدرؤيةالسياسية من 
تعزيـز  ف .اجة مزدوجة حلويستجيب إدماج املرأة السالف الذكر يف بلدنا        "  

 ميكِّـن مـن تـشغيل       أعلى منو اقتصادي    لتحقيق من جهةٍ ضروري  مشاركة املرأة   
. لحفاظ على اهلياكل األسرية املتينة يف جمتمع حـديث        لمن جهة أخرى    الشباب، و 

وهي ال تغـادر    .  من مستوى فعاليتنا   ترفع كان؛ بل    أيٍّفاملرأة ال تأخذ مكان     
واملرأة ال تتخلـى عـن      . العملية اتساقاً أفضل مع احلياة       له البيت؛ بل تكفل  

حتسِّن اليت تدابري ال مج فيهاوُتدأطفالنا ب اليت تضّراآلثار عنها تقاليدنا؛ بل تزيل    
  .من مستويي الصحة والتعليم

. هذه الصلة بني التقاليد واحلداثة،  يف بلدنا، أفضل من أي كاناملرأةتقيم  و"  
أفضل من أي كان؛ وبإجياز فإهنا متكِّن من االنتقاء انطالقاً من           الكفاءات  وهي حتفز   

كومة لصاحل التعلـيم والـصحة      امة جداً اليت تبذهلا احل    اهلهود  اجلوتكتسب  . الفوق
  .... فعالية أكرب عندما تشارك فيها نساء كفؤات

  يف جماالت التعليم وحمو األمية والتدريب    
إن توزيع املواد الغذائية على األسر اليت تسجل بناهتا يف املدارس، وإعـادة إحيـاء                 -١٨٤

تـدابري   الريفيـة، هـي   للفتيات ال سيما يف املناطقخمصصة  املطاعم املدرسية، وبناء مهاجع     
خذت هذه التدابري يف إطار مبادرة التسريع بتنفيذ خطة      اتُّقد  و.  لدعم تدريس البنات   تشجيعية

  . التعليم بدعم من البنك الدويل وبرنامج األغذية العاملي
 املرأة برامج ترقية النساء، تنظم وزارة حمو األمية يف أوساطومن أجل حتسني مستوى   -١٨٥

 وامرأة مـن هـذه      بنت ١٧ ٠٠٠، استفادت   وعليه. دون غريهن  النساء   صاحللحمو األمية   
 حمو األمية من تقريب النساء      مدرِّساتريب  دمكَّن ت قد  و. ٢٠٠٩-٢٠٠١الربامج يف الفترة    

  .سات وكسر احلواجز االجتماعية والثقافية اليت تؤخر حمو األمية يف أوساط النساءمن املدرِّ
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يهدف إىل تـدريب    كذلك  ال ترتيباً خاصاً    يب النساء يف بلب    إنشاء مركز تدر   ويعترب  -١٨٦
  .املنتميات إىل جمتمع بلبال احمللي على سبيل األولوية والنساء البنات
 تعقـب دروس  دورات تدريبية   تنظيم   كذلك   البناتومن بني التدابري املؤقتة لصاحل        -١٨٧

الـشؤون املرتليـة يف      تـدبري    تعليم يف مركز النساء يف بلبال، ويف مدرسة         للبناتحمو األمية   
 فـضالً عـن     ه جيبويت، ويف مركز عائشة بوغور     للمرأة يف االحتاد الوطين   مقّر  بوالوس، ويف   

 تدريباً علـى الطـبخ واخلياطـة        شابة ٤٠٠ تلقت   وهكذا. ٥مركز التنمية اجملتمعية للحي     
  .هنيةاحلياة املب االلتحاق واملعلوماتية ومتكَّن بعضهن من وتصفيف الشعرواحلياكة 

" احلفـاة " صبيح وأوبوك إىل معهد      -أن إرسال مخس نساء من منطقيت علي        كما    -١٨٨
(Barefoot)   من  يعترب حافزاً،  تدوم ستة أشهر    الطاقة الشمسية  عن دورة تدريبية    يف اهلند ملتابعة

  . الشمسية يف املناطق الريفيةالصفائح املرأة لتدريب النساء على تقنيات تثبيت ترقيةوزارة 

  جمال الصحة    
من أجل حتسني صحة األم والطفل يف سياق الفقر، وضعت احلكومة اسـتراتيجية               -١٨٩

لتوفري جرعات احلديد التكميلية بصورة منهجية يف إطار برنامج يتعلق بالصحة اإلجنابية مـع              
ات كما توفَّر لألمه  . توفري العالج باجملان، وذلك هبدف حتسني احلالة التغذوية للنساء احلوامل         

  .أدوية أساسية باإلضافة إىل وسائل منع احلمل
ومن جهة أخرى، ليس يف تقدمي العالج اجملاين الذي ميكنهن االستفادة منه أثناء فترة                -١٩٠

  .احلمل أو بعد الوالدة ما يشكّل بأي حال من األحوال عمالً متييزياً

  جمال االقتصاد    
ج املرأة يف عملية تنمية البلد بشكل حقيقي        جتلَّت إرادة رئيس الدولة املشجِّعة إلدما       -١٩١

" جائزة رئيس الدولة الكربى لترقية املـرأة      " ُتسمَّى   ٢٠٠٠فرباير  /يف إحداثه جائزةً يف شباط    
اليت تتيح للنساء اجليبوتيات، كما تتيح للجمعيات النسوية وللمنظمات غري احلكومية املعنيـة         

 عن طريق التباري يف جمالٍ حمدٍَّد ُتعيِّنه جلنـة          بشؤون املرأة، فرصة الفوز باجلائزة يف كل سنة       
  .حتكيم ُتنشأ هلذا الغرض

ومن التدابري اخلاصة أيضاً اليت اتُّخذت لصاحل النساء إنشاء الصندوق االجتمـاعي              -١٩٢
للتنمية وإنشاء الصندوق الشعيب لالدخار واالئتمان مؤخَّراً داخل االحتـاد الـوطين لنـساء              

ن املؤسستان النساء من احلصول على قروض ُصغرى وعلى خـدمات           ومتكِّن هاتا . جيبويت
  .التمويل الصغري واألنشطة املُِدرة للدخل

ويف مدينة جيبويت، يبقى العديد من الفتيات اللوايت انقطعن عن املدرسة أو اللوايت مل                -١٩٣
رأة بتـدريب   وإن مبادرة وزارة ترقية امل    . يلتحقن باملدرسة بتاتاً يف بيوت أهاليهن دون مهنة       
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تشكّل بدورها تدبرياً خاصـاً يرمـي إىل        " الفتيات السائقات "مخسني فتاة يف إطار مشروع      
  . تشجيع إدماج الفتيات يف النسيج االقتصادي للبلد

  جمال مكافحة أشكال العنف اليت تتعّرض هلا النساء    
ـ            -١٩٤ وطين لنـساء   إن إنشاء خلية االستماع واملعلومات والتوجيه داخل مركز االحتاد ال

والفتيات  ، تدبري تصحيحي ميكِّن النساء    ٢٠٠٧مارس  /جيبويت، اليت دّشنها رئيس الدولة يف آذار      
  .ضحايا العنف من احلصول على املساعدة والعون يف القيام باإلجراءات اإلدارية والقضائية

  "خلية استماع خاصة بالنساء ضحايا العنف"  
، دشَّـن رئـيس     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٨مرأة، يف   يف إطار االحتفال باليوم العاملي لل       

اجلمهورية السيد إمساعيل عمر جيله يف مقر االحتاد الوطين لنساء جيبـويت خليـة              
وُيـشرف  . االستماع واملعلومات والتوجيه اخلاصة بالفتيات والنساء ضحايا العنف       

على إدارة وتنشيط هذه اخللية فريق من املتطوعني يتكون من أشـخاص مهنـيني              
الشرطة القضائية والصحة والـشريعة، وغـري       (ون يف خمتلف القطاعات العامة      يعمل
أما بالنسبة للمسؤولني يف االحتاد الوطين لنساء جيبويت، فـإن روح هـذه             ). ذلك

وبطبيعـة  . املبادرة تتجلّى ببساطة يف تشجيع املصاحلة وحلّ اخلالفات بني األزواج         
 فيتغلّنب على خوفهن وخجلهن جملّرد أن       .احلال، تشعر النساء باألمان يف هذا املركز      

غـري أن   . نساًء مثلَهّن يقمن باستقباهلن واالستماع إليهن يف جو من األلفة والدفء          
هذا املركز ليس مصنع خالفات "األمينة العامة لالحتاد الوطين لنساء جيبويت قالت إن 

". االضطهادوال هو مكان ُيمكن أن ُيماَرس فيه        ... وال هو حمكمة أو مركز شرطة       
وسيزوَّد املركز عّما قريب برقم هاتف جماين يتيح للنساء اللوايت يواجهن صـعوبات             

  . إمكانية التعبري عن أنفسهن

  يف األرياف    
 بئراً من اإلمسنت بالقرب من مـساكن وخميمـات          ١٧مكَّن بناُء وزارة ترقية املرأة        -١٩٥

يف عبء العمل املفرط الواقع على عاتق       ريفية من زيادة إمكانية احلصول على املياه ومن ختف        
  .الفتيات والنساء الريفيات

وقد مكَّن الدعم الذي تقّدمه اجلمعيات والتعاونيات الزراعية النسائية يف األقـاليم              -١٩٦
النساء كذلك من ممارسة األعمال الزراعية من خالل توزيع البذور والسماد واملواد             الداخلية
  ).والفواكهزراعة اخلضروات (الزراعية 
وخالصة القول إن التدابري اخلاصة اليت اختذهتا احلكومة متكِّن مـن زيـادة فـرص                 -١٩٧

يف احلصول على خدمات تلّبـي احتياجاهتـا        ) النساء والفتيات (الطبقات احملرومة والضعيفة    
األساسية يف جماالت الصحة والتعليم واحلماية، إىل جانب احلصول على القروض الـصغرى             
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ملؤشرات الرئيسية كمؤشر اخنفاض معدل وفيات األمهات ووفيات املواليد ومعدَّل          وحتسني ا 
التحاق الفتيات باملدارس وحصول النساء على دخل وخفض عبء العمل املفرط الواقع على             

  .عاتق النساء يف األرياف، وغري ذلك
) ٣اهلـدف  (وتأيت هذه التدابري يف سياق السعي إىل حتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفيـة            -١٩٨

  .٢٠١٥الذي يرمي بوجه خاص إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني وإىل متكني املرأة حبلول عام 

  ٥املادة     
  تغيري أمناط السلوك االجتماعي والثقايف

  ٥مضمون املادة   ١-٥  
 بأنه، رغم كفالة املساواة القانونية للمرأة ورغم اختاذ تـدابري خاصـة             ٥ُتقر املادة     -١٩٩

على حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف الواقع، جيب إجراء تغيريات على مستوى             للمساعدة  
وينبغي للدول األطراف أن جتّد يف سـبيل إزالـة          . آخر من أجل ضمان املساواة الفعلية هلا      

أشكال السلوك االجتماعية والثقافية واألمناط التقليدية اليت ُتدمي األدوار النمطية اجلامدة اليت            
  .كامالً  إىل اجلنسني من أجل هتيئة بيئة عامة يف اجملتمع تساعد على إعمال حقوق املرأة إعماالًُتوكَل

  األدوار والقوالب النمطية اجلامدة اخلاصة بكل جنس يف جيبويت  ٢-٥  
إن القوالب النمطية اجلامدة اليت تواجهها جيبويت، رغم إنشاء وترسيخ إطار قانوين              -٢٠٠

  .ثريات العرفية والتقليدية أكثر ّمما هي ناجتة عن التأثريات الدينيةمواٍت، ناجتة عن التأ
فكثرياً . وقد تعزَّزت ممارسة شعائره   . أّما فيما خيص الدين، فاإلسالم هو دين الدولة         -٢٠١

ما ُتشاَهد، على سبيل املثال، أعداد متزايدة من الفتيات والنساء اللوايت يرتدين احلجـاب يف               
غري أن اإلسالم يعترف للنساء والرجـال بـاحلقوق         . ويف أماكن العمل  املؤسسات املدرسية   

وال تفتأ تتزايـد  . نفسها، وإنّ رفع الوالية عن املرأة وحتريرها ال يتّمان إالّ عن طريق اإلسالم          
أعداد النساء اجليبوتيات اللوايت يتعلمن ويعملن ويسعني إىل النجاح يف ِمَهنِهن وَيُحزن أمالكاً             

  . امل األعمالوينخرطن يف ع
ونظـرة  . إذن فمبدأ املساواة بني الرجل واملرأة قاصر إىل حد ما يف التقاليد العرفية              -٢٠٢

فوظائف السلطة والتحكم حكر على الرجـل،  . األعراف إىل املرأة عموماً ليست يف صاحلها    
  .وهو ما جيعل املرأة يف مرتبة دون مرتبة الرجل

فهّن، يف واقع األمر، أول من      .  من أنشأ هذا الوضع    وكثرياً ما تكون النساء أنفسهن      -٢٠٣
وخيُصصن الفىت مبعاملة مميَّزة على حساب      . يوزِّع األعمال بني الفتيات والفتيان داخل األسرة      
  . الفتاة اليت ُتنشأ بطريقة هتيِّئها للقيام باألعمال املرتلية
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مصري هؤالء أن يصبحوا أرباب     ويف احلقيقة، تعترب األسرة تعليم الفتيان استثماراً ألن           -٢٠٤
ويرى اآلبـاء أن    . األسرة يف املستقبل، بينما ال ُيعترب االستثمار يف تعليم الفتاة استثماراً ُمرحباً           

غري أن هذا   . الفتاة تساعد أسرهتا طاملا بقيت عازبة ولكنها بعد الزواج تكرِّس نفسها ألسرهتا           
  .األمر ال يكون صحيحاً دائماً

 بالتربية داخل األسرة وباالعتراف مبسؤولية املرأة والرجل املشتركة عن          وفيما يتعلق   -٢٠٥
تربية أوالدمها واحلرص على ُحسن تنشئتهم، فإن التصور التقليدي الذي ُيكلِّف األم هبـذه              

فالرجال يتركون هذا العبء يثقل كاهـل  . املهام ال يزال التصور السائد يف مجهورية جيبويت     
  .دراً ما يبقى الرجال يف البيت للعناية باألطفالوالواقع أنه نا. النساء
وهكذا فإن األمهات اللوايت ُيعلني من شأن الدور اإلجنايب للمرأة يفـضِّلن أحيانـاً                -٢٠٦

وهو أمٌر حيدث أكثر يف     . إعداد الفتيات الصغريات للقيام بوظيفة األم وربة البيت يف املستقبل         
مة أظفارها للقيام باألعمال املرتلية ولتحّمل مسؤولية       الوسط الريفي حيث ُتعدُّ الفتاة منذ نعو      

  .العناية باملرتل
ومن ناحية أخرى، ُيعترب الزوج رب األسرة، مما جيعل املرأة تقوم بدور التابع يف اختاذ   -٢٠٧

وتكاد املرأة ال تشارك أبداً يف االجتماعات والنقاشات اليت هـي           . القرارات اليت تعين األسرة   
  . فاجملتمع اجليبويت جمتمع أبوي. تمع الذكوريمن اختصاص اجمل

هذه إذن هي القوالب النمطية اليت تدمي حىت اآلن األفكار املُسبقة اليت حتـصر دور                 -٢٠٨
النساء يف اجملال اخلاص أو، أكثر من ذلك، تعهد إليهن مبسؤولية العناية باملرتل واحلرص على               

  .راحة األسرة حىت عندما يعملن خارج بيوهتن
غري أن األفكار اليت لدينا عن دور املرأة والشابة بدأت تتطـور يف كنـف األسـر                   -٢٠٩
والزوجان املتعلمان ُيقّران بأن    . فالتعليم يساهم يف إدراك أن األمومة وظيفة اجتماعية       . املتعلمة

  .أمر العناية باألطفال مسؤولية يشترك فيها الرجل واملرأة
مبدونة األسرة وضع حداً لعدد كبري من أوجه التمييز،         لكن، ومع أن القانون املتعلق        -٢١٠

فإن الدولة اجليبوتية تشعر بالقلق إزاء استمرار مواقف أبوية وقوالب منطية بالغـة التغلغـل               
وعميقة اجلذور ختص دور الرجل واملرأة يف اجملتمع ومسؤوليات كل منهما، وهي مواقـف              

  .وقوالب متييزية جتاه النساء
اً كبرية قد ُبذلت يف جمال اإلعالم والتوعية يف األرياف، فـإن املـرأة    ومع أن جهود    -٢١١

وبالتايل، فإنـه  . الريفية ال تزال تواجه صعوبات يف التخلص من عبء التصورات االجتماعية     
  .ال تزال هناك جيوب للعقلية احملافظة اليت تغذّيها العادات والتقاليد

لسلوك التقليدية هذه اليت تدمي الدورين      وتعمل جيبويت جاهدة للتخلص من أشكال ا        -٢١٢
النمطيني للرجل واملرأة من جهة، وإلنشاء بيئة عامة مواتية إلعمال حقوق املرأة إعماالً كامالً       

  .من جهة أخرى
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يف إطـار   " بتحـسني صـورة املـرأة     "، ُشرع يف تنفيذ شق يعىن       ٢٠٠٢ويف عام     -٢١٣
  .يف التنميةاالستراتيجية الوطنية إلدماج املرأة اجليبوتية 

وباملثل، فإن واضعي الكتب املدرسية يف مركز البحوث واإلعالم واإلنتاج التربوي،             -٢١٤
التابع لوزارة التربية الوطنية، حيرصون على التخلص من األفكار املُبَتذلة الـيت ُتـروَّج عـن                

ـ ) ٩املادة   (٢٠٠٠الفتيات والنساء، عمالً بقانون توجيه نظام التربية اجليبويت          ذي يـنّص   ال
صراحةً على أن تطوِّر املناهج اجلديدة واملواد التعليمية مفاهيم وحمتويات حمورها على املواطَنة             

 البـصرية   -وُينتج واضعو الربامج السمعية     . وعلى روح التضامن والعدل والتسامح والسالم     
  .اجليبوتيةالتعليمية لإلذاعة والتلفزيون أشرطةً وثائقيةً تعطي صورةً إجيابيةً عن الفتاة 

وهلذا، وضعت وزارة ترقية املرأة برناجماً كامالً، يف إطار خطة عملها لفترة ثـالث                -٢١٥
  .، لزيادة حتسني صورة املرأة اجليبوتية)٢٠١٢-٢٠١٠(سنوات 
زيادة معارف الرجال والنساء بـشأن      ‘ ١‘: ويرمي هذا الربنامج إىل حتقيق ما يلي        -٢١٦

قدرات املنظمات غري احلكومية على توعية اجملتمعات احملليـة         تعزيز  ‘ ٢‘ماهية دولة القانون؛    
تنظيم حمادثات ومناقشات يف مدينة جيبويت ويف األقاليم الواقعة         ‘ ٣‘باملواطَنة وباحلياة العامة؛    

داخل البلد من أجل تغيري مواقف وسلوك الرجال والنساء اليت تتعارض مع النهوض بـاملرأة؛          
رجـال ديـن وعلمـاء      (ع بالتعاون مع جهات فاعلة خمتلفة       وضع برنامج تواصل موسَّ   ‘ ٤‘

حتليل حمتويات الكتـب  ‘ ٥‘؛ )اجتماع ومربُّون وشعراء تقليديون وحكماء األحياء، وغريهم 
، وحتليل الثقافة الـشعبية     )الصحف واإلذاعة والتلفزيون  (املدرسية وما تتناقله وسائط اإلعالم      

  . األفكار املبتذلة والتصورات املتناقلة عن املرأةبغية حتديد) احلكايات واألغاين واألمثال(

  ٦املادة     
  القضاء على استغالل النساء

  ٦مضمون املادة   ١-٦  
 بإحلاح الدول األطراف إىل اختاذ مجيع التدابري املناسبة ملكافحة االجتار           ٦تدعو املادة     -٢١٧

 الـدول األطـراف يف      وهلذا الغرض، من الضروري أن تنظر     . بالنساء واستغالهلن يف البغاء   
األحوال اليت تؤدي إىل ممارسة البغاء وأن تتخذ ما يتناسب مع ذلك من التدابري وأن تتمكن                

  .من توفري حلول بديلة

  مكافحة استغالل النساء يف جيبويت  ٢-٦  
مجهورية جيبويت طرف يف معظم الصكوك الدولية املتعلقة حبماية النساء واألطفـال              -٢١٨

  .بالبشر واستغالهلمومبكافحة االجتار 
غري أنه من اجلدير بالذكر أن بلدان القرن األفريقي قد شهدت، على مدى السنوات                -٢١٩

  .العشرين املاضية، اضطرابات سياسية مل يسبق هلا مثيل رافقتها عدة حاالت لرتوح السكان
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تـدفق  لذا واجهت مجهورية جيبويت، وهي أحد البلدان األكثر استقراراً يف املنطقة،              -٢٢٠
. الجئني وأشخاص مشردين داخلياً كان جيب ضمان بقائهم على قيد احلياة يوماً بعد يـوم              

ويف هذا السياق اخلاص، املتسم باالختالط بني رجال ونساء عاطلني عن العمل، ازدهـرت              
  .ممارسة البغاء يف صفوف النساء رغم كوهنا ممنوعة رمسياً

  محاية النساء من مجيع أشكال االستغالل    
يتجلّى التزام احلكومة اجليبوتية حبماية النساء من املمارسـات غـري األخالقيـة يف                -٢٢١

  .نصوص خمتلفة منها القوانني اجلزائية اليت تقمع مجيع أشكال استغالل النساء
، املـواد   ١٩٩٥ويكّرس قانون عقوبات جيبويت، الذي دخل حيز النفاذ يف عـام              -٢٢٢
:  القوادة بأهنا  ٣٩٤وتعرِّف املادة   .  ذلك من املخالفات    للقوادة وما شابه   ٤٠٠ إىل   ٣٩٤ من
جين ربح من بغاء الغري، وتقاسـم       ‘ ٢‘تقدمي العون أو املساعدة أو احلماية لبغاء الغري؛         ‘ ١‘

جرُّ شخص إىل ممارسة    ‘ ٣‘عوائدها، وتلقي معونات مالية من شخص اعتاد ممارسة البغاء؛          
  . الضغط عليه من أجل ممارسة البغاء أو مواصلة ممارستهالبغاء أو إغراؤه بذلك أو صرفه إليه أو

 ٢٥ سنوات وبدفع غرامة ماليـة قـدرها    ١٠وُيعاقَب مرتِكب هذا الفعل بالسجن        -٢٢٣
وتشدَّد هذه العقوبة عندما ُترتكب اجلرمية بواسطة عـصابة منظمـة           . مليون فرنك جيبويت  

 سنة مع األعمال    ٢٠عقوبة السجن   فعندئٍذ، تكون ال  . باللجوء إىل ارتكاب أفعال وحشية     أو
  . مليون فرنك جيبويت٥٠الشاقة ودفع غرامة قدرها 

ومع أن البغاء ليس حمظوراً مبوجب نص االتفاقية نفسه، فإن اللجنة أكّدت بوضوح               -٢٢٤
ضرورة محاية املومسات وضمان مساواهتن بغريهن يف االعتراف هلـن حبقـوق اإلنـسان              

  .ومبمارستهن هلا ومتتُّعهن هبا
. من قانون العقوبـات  R 5 من املادة ١٠ويشكّل البغاء خمالفةً أيضاً مبوجب الفقرة   -٢٢٥

والعقوبة عليها أخف من العقوبة على القوادة، أي بغرامـة      . وهي خمالفة من الدرجة اخلامسة    
  . فرنك جيبويت والسجن شهراً واحدا٥٠ً ٠٠٠مالية قدرها 

النساء واليت تؤدي إىل تشويه األعضاء التناسلية       وعدا أشكال العنف اليت تتعرض هلا         -٢٢٦
، ُيعاقَب كذلك بالسجن مع األشغال الـشاقة أو         ) من قانون العقوبات   ٣٣٣املادة  (األنثوية  

االغتصاب وغـريه مـن االعتـداءات    (بالسجن ودفع غرامة مالية على االعتداءات اجلنسية    
إىل جانب العرض اجلنسي على أنظار الغري اجلنسية اليت ُترتكب بالعنف أو اإلكراه أو املباغتة، 

  ). من قانون العقوبات٣٥٢ إىل ٣٤٣املواد /يف مكان مشهود

  مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس    
ففي الفترة ما بـني     . تسجَّل بانتظام حاالت عنف واعتداءات جنسية على قاصرات         -٢٢٧
 ٤٨ حالة عنف،    ٩٩ُسجلت  ، على سبيل املثال،     ٢٠٠٣فرباير  / وشباط ٢٠٠٠أبريل  /نيسان
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حالة منها تتعلق باغتصاب مراهقات تتراوح أعمارهن بني احلادية عشرة والتاسعة عـشرة،             
 حالـة تتعلـق     ١٥ حالة منها تتعلق باغتصاب نساء تزيد أعمارهن عن العـشرين و           ٣٦و

  .باغتصاب طفالت تقل أعمارهن عن مخس سنوات
تتعّرض لـه النـساء، فقـد نظّمـت         وإدراكاً من مجهورية جيبويت للعنف الذي         -٢٢٨

 الـيت   ٢٠٠٨ديـسمرب   /االجتماعات الوطنية األوىل بشأن العنف اجلنساين يف كانون األول        
  :خرجت بالتوصيات التالية

   املدى القصريعلى
 مـن قـانون     ٣٣٣اعتماد نص جديد للمـادة      ‘ ١ ‘:على الصعيد القضائي   •

تعـديل  ‘ ٢‘األنثوية؛  العقوبات يتضمن تعريفاً لتشويهات األعضاء التناسلية       
 من قانون اإلجراءات اجلنائية بتخفيض األجل املنصوص عليه يف املادة           ٧املادة  

من مخس سنوات إىل سنتني وباحلّد من موافقة ويلّ الـضحية القاصـرة أو              
شـرعنة إجهـاض    ‘ ٣‘وصيِّها على االعتداءات اجلنسية اليت يرتكبها غريه؛        

  .األسرة  نص يتعلق بعقد الزواج يف قانونإدراج‘ ٤‘احلمل الناتج عن اغتصاب؛ 
إنشاء مرصد وطين للعنف مزّود بفروع إقليميـة؛        ‘ ١ ‘: اهليكلي الصعيدعلى   •

تعزيز قدرات خلية االستماع واملعلومـات      ‘ ٣‘إحداث أداة إحصائية؛    ‘ ٢‘
إنـشاء  ‘ ٤‘والتوجيه عن طريق توظيف أخصائيني نفسانيني وخبري قانوين؛         

  .شؤون الزوجيةوظائف مستشارين يف ال
إنتاج لقطات تثقيفية بشأن العنف وبثها بصورة       ‘ ١ ‘: اإلعالمي الصعيد على •

إحداث جائزة سنوية ملكافأة أي رجل أو مجعية رجاليـة علـى            ‘ ٢‘دورية؛  
  .وضع استراتيجية إعالمية‘ ٣‘نشاطها يف مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس؛ 

  على املدى املتوسط    
إنشاء مركز استقبال وإيواء لفائدة النـساء واألطفـال         ‘ ١ ‘:يعلى الصعيد اهليكل   •

إنشاء مركز استماع ومعلومات ورعاية للتكفّل باألشـخاص        ‘ ٢‘ العنف؛   ضحايا
 االستماع واملعلومات والتوجيه    تعزيز قدرات خلية  ‘ ٣‘الذين يتعّرضون للعنف؛    

اخل إنشاء مكتب ملرافقة ضحايا العنف د     ‘ ٤‘عن طريق توظيف طبيب عام؛      
تعزيز قدرات خاليـا االسـتماع   ‘ ٥‘خلية االستماع واملعلومات والتوجيه؛   

إنشاء فرع خللية االستماع واملعلومات والتوجيه يف كل دائرة         ‘ ٦‘األخرى؛  
  .تعزيز قدرات جلان األحياء‘ ٧‘إقليم؛  حملية أو

إجياد حل، بالتعاون مع وزارة الصحة، لرفض األطباء ‘ ١ ‘:على الصعيد الطيب •
نفيذ طلبات االستعانة بأشخاص مؤهلني اليت يقّدمها أفراد الشرطة القضائية؛          ت



CEDAW/C/DJI/1-3 

43 GE.10-41774 

متكني األشخاص ضحايا العنف من احلصول جماناً على الرعاية الطبية يف           ‘ ٢‘
  الطوارئ؛ قسم

 تبسيط وتعميم نصوص القانون املتعلق بالعنف القائم        : اإلعالمي الصعيد على •
  .على نوع اجلنس

 إدراج وحدة عن العنف القائم على نوع اجلـنس يف           : املدرسي الصعيدعلى   •
  .الكتب املدرسية

 التقرير التوليفي عن االجتماعات الوطنية بشأن العنف القائم على نـوع            :املصدر(  
  ).٢٠٠٨ - وزارة ترقية املرأة -اجلنس 

ونظمت وزارة ترقية املرأة، على مدى السنوات الثالث املاضية، عدة حلقات عمل              -٢٢٩
 ولتعزيز قدرات اجملتمع املدين واجلهات الفاعلة يف هذا اجملال، وذلك بالتعـاون مـع               للتوعية

  .االحتاد الوطين لنساء جيبويت واجملتمع املدين بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان
ومن ناحيـة أخرى، ستقوم وزارة ترقيـة املرأة، فـي إطار خطتـها للـسنوات               -٢٣٠
 إىل توصيات االجتماعات الوطنية بشأن العنف القائم على         ، واستناداً ٢٠١٢-٢٠١٠ الثالث

وتتمثّل الغاية األساسية مـن هـذا       . نوع اجلنس، بوضع برنامج كامل ملكافحة هذا العنف       
الربنامج يف التمكن من تعزيز قدرات املؤسسات العامة واجملتمع املدين يف مكافحة هذا الشكل  

وضع استراتيجية وطنية ملكافحة العنف ‘ ١‘ :ا يلي وسيتعلق األمر عملياً مب   . من أشكال العنف  
القائم على نوع اجلنس تتضّمن االستراتيجية الوطنية للتخلي عن مجيع أشكال ختان اإلناث؛             

التوعيـة والـدعوة إىل     ‘ ٣‘إنشاء نظام ملتابعة وتقييم العنف القائم على نوع اجلنس؛          ‘ ٢‘
تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة ‘ ٤‘؛ مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس ومنع حدوثه

  .العنف القائم على نوع اجلنس

  مكافحة االجتار بالبشر    
 املتعلق مبكافحة االجتار بالبـشر  AN/07/5ème L/210مت التصويت على القانون رقم   -٢٣١

  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٧وُسنَّ يف 
كائن البشري بأنه كل شخص ميكن أن        من هذا القانون، ُيعرَّف ال     ١وحسب املادة     -٢٣٢

أو نـوع جنـسه     ) طفل دون سن الثامنة عشرة    (يقع ضحية اجتار بسبب ضعف يتعلق بسنه        
  ).شخص معّوق(أو العقلية /أو حالته البدنية و) امرأة(

العملية اليت يتم بواسطتها    " من القانون، ُيعرَّف االجتار بالبشر بأنه        ٢وحسب املادة     -٢٣٣
ف أو نقل أو حتويل أو إيواء أو استقبال أي شخص داخل اإلقليم الـوطين               تطويع أو اختطا  

خارجه على يد شخص أو جمموعة أشخاص ماديني أو معنويني عن طريق التهديد أو أي                أو
شكل آخر من أشكال اإلكراه أو التدليس أو اخلداع أو التغرير أو إساءة استخدام الـسلطة                

  ".ألغراض استغالله
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فاحلكومة تلتزم باّتباع سياسـة     .  القانون باجلديد على عدة مستويات     وقد أتى هذا    -٢٣٤
للبحـث، وتنظـيم   "نشطة ملنع االجتار باألشخاص، ال سّيما عن طريق وضع أو دعم برامج   

محالت إعالمية ومحالت توعية وتثقيف، واختاذ مبادرات اجتماعية واقتصادية وتدريبية ُمعّدة           
؛ كما  )١٦املادة  " (ار ولألشخاص املعنيني باالجتار بالبشر    خصيصاً لألشخاص املعرَّضني لالجت   

تلتزم احلكومة باختاذ تدابري تشريعية وغريها من التدابري الـضرورية ملـساعدة الـضحايا يف               
استعادة سالمتهم البدنية والنفسية ومكانتهم االجتماعية؛ وهي تلتزم أيضاً بتعزيـز التعـاون             

  .شخاصالدويل يف جمال مكافحة االجتار باأل
ولذلك، ُيعاقَب كل من يقوم باالجتار بالبشر بالسجن ملدة تتراوح بني سنتني ومخس               -٢٣٥

 فرنـك   ١ ٠٠٠ ٠٠٠ فرنك جيبويت و   ٥٠٠ ٠٠٠سنوات وبدفع غرامة مالية تتراوح بني       
  . جيبويت، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط

النساء وهناك نصوص قانونية    وتقمع القوانني اجلزائية اجليبوتية مجيع أشكال استغالل          -٢٣٦
  .وطنية ُمحكمة يف هذا الصدد

ورغم وجود ترسانة من القوانني الوطنية، هناك العديد من العوامل اليت حتـول دون                -٢٣٧
اجتثاث استغالل املرأة ومنها وجود الالجئني والفقر وبطالة الشباب وانكفاء اآلباء عن القيام             

  .باملومسات وإعادة إدماجهنبدورهم وقلة اهلياكل الالزمة للتكفل 
وإذ تدرك جيبويت ضعف املومسات وكثرة وقوعهن حتت تأثري القوادين، فإنه جيب              -٢٣٨

عليها أن توفِّر حلوالً بديلة ألولئك النساء الضعيفات يف إطـار بـرامج إلعـادة اإلدمـاج       
  .والتدريب أثناء العمل وأن توفِّر املعلومات بشأن الوظائف املتاحة

تعلم جيبويت أيضاً أنه نادراً ما تقدَّم شـكاوى بـشأن حـاالت االغتـصاب               وإذ    -٢٣٩
وراء ذلك هو األعراف والقيم     َرس على املومسات، والسبب املرّجح      أشكال العنف اليت متا    أو

  .االجتماعية، فإنه جيب عليها أيضاً أن تتزوَّد بالوسائل الكافية من أجل عدم التخلي عنهن
 اجليبوتية القيام مبسؤولياهتا، فإنه جيب عليها أن تطبِّـق علـى            وحىت تستطيع الدولة    -٢٤٠

  .النحو الواجب وبفعالية العقوبات اجلزائية يف حال ارتكاب تلك املخالفات

  ٧املادة     
  املساواة يف احلياة السياسية والعامة على الصعيد الوطين

  ٧مضمون املادة   ١-٧  
 تدابري، على مستويني، من أجل متكني النساء  الدول األطراف إىل اختاذ٧تدعو املادة   -٢٤١

فأوالً، يتعـّين علـى     . من املشاركة يف احلياة السياسية والعامة على قدم املساواة مع الرجال          
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٢٥الدول أن توسِّع نطاق احلقوق املكفولة يف املادة         

. يت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة     والسياسية، وأن تضمن للنساء احلق يف التصو      
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وثانياً، فإن الدول مدعوة إىل أن تضمن للنساء احلق يف أن ُينتخنب لشغل وظـائف عامـة                 
  . ومناصب يف احلكومة

  املرأة اجليبوتية يف احلياة السياسية والعامة  ٢-٧  
دئ املنصوص عليها   فيما يتعلق مبمارسة احلق يف التصويت، هناك تطابق تام بني املبا            -٢٤٢

فالدستور، يف واقع األمر، ال ميّيز إطالقاً بني املرأة والرجـل،           . يف االتفاقية والدستور اجليبويت   
فالـشروط املطلـوب اسـتيفاؤها      . سواء تعلق األمر بصفة أي منهما كناخب أو منتَخب        

  .الكتساب صفة الناِخب أو املنتَخب تسري على اجلنسني
مجيع املواطنني اجليبوتيني الراشـدين،     : "لدستور حتديداً على أن    من ا  ٥وتنص املادة     -٢٤٣

  ".من اجلنسني، املتمتعني حبقوقهم املدنية والسياسية ناخبون وفق الشروط اليت حيددها القانون
فقانون كانون . وُيقر الدستور أيضاً باملساواة بني اجلنسني وباحلقوق األساسية للمرأة         -٢٤٤
حيـق الترّشـح    : "علق بانتخاب النواب الربملانيني ينص على أنـه        املت ١٩٨١ديسمرب  /األول

  ".  سنة٢٣لالنتخابات ملواطين اجلمهورية من اجلنسني الذين تزيد أعمارهم عن 
ويربهن جمموع عدد النساء اللوايت انُتخنب أعضاًء يف اجلمعية الوطنيـة ومناصـُب               -٢٤٥

  . تقوم به النساء ليس ضرباً من اخليالاملسؤولية اليت يشغلنها على أن الدور السياسي الذي
وقد . وحتدد الثقافة والتقاليد شكل مشاركة املرأة اجليبوتية يف احلياة السياسية والعامة       -٢٤٦

إن النساء قد برهن بالفعل، على      "، عندما قال    ٢٠٠٠مارس  /أكّد ذلك رئيس الدولة يف آذار     
بة يف شىت أوجه الكفاح مـن أجـل         الصعيد السياسي، على أنه بإمكاهنن أن يكّن رأس احلر        

وليس مبقدور أحد أن ينسى الدور الذي قامت بـه          . وضمان احترامها  كرامة األمة اجليبوتية  
  ".النساء يف نيل استقاللنا

  على صعيد السلطة التنفيذية     
مشاركة املرأة يف السلطة التنفيذية، مثلما سبق الذكر، مشاركة حديثة العهد وهـي             -٢٤٧

 إذ عهـد    ١٩٩٩مايو  /تزام رئيس اجلمهورية الذي عيَّن أول امرأة وزيرة يف أيار         نامجة عن ال  
إليها حبقيبة وزيرة منتدبة لدى رئيس الوزراء مكلفة بترقية املرأة ورعاية األسـرة والـشؤون             

 على رأس وزارة الـشباب والرياضـة   ٢٠٠٨مارس /االجتماعية، مثّ عيَّن امرأة ثانية يف آذار     
  .والترفيه والسياحة

، أُسـنِدت إىل امـرأتني      ٢٠٠٨مارس  /ومنذ التغيري الوزاري الذي أُجري يف آذار        -٢٤٨
  . وزارة تتكّون منها احلكومة٢٠وزارتان بكامل اختصاصهما من جمموع 

  .وجتدر اإلشارة أيضاً إىل تعيني عدة نساء كمستشارات لدى رئيس اجلمهورية  -٢٤٩
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غري .  التنفيذية تطور نوعي أكثر منه كّمي      وإنّ التطور امللحوظ على مستوى السلطة       -٢٥٠
أن هذا التطور حيتاج إىل تشجيع حىت لو علمنا أن الطريق ال يزال طويالً أمام تعزيز االختالط  

  .يف ممارسة السلطات احلكومية كما يف طبيعة املناصب املشغولة

  على صعيد السلطة التشريعية    
 ٢٠٠٢نـوفمرب  / تشرين الثاين١٣ادر يف ، الصAN/02 4éme L/192جاء القانون رقم   -٢٥١

واملنشئ لنظام احلصص يف الوظائف االنتخابية ويف إدارة الدولة، ليزيل التردد بشأن دخـول              
  .النساء إىل احلقل السياسي

يتعّين على األحزاب السياسية الـيت      : " من القانون املذكور تنص على أنه      ٢فاملادة    -٢٥٢
 يف ١٠ قوائمها تلك نسبةً من املرشَّحني من اجلنسني تعادل     تقدِّم قوائم مرشحني أن ُتدرج يف     

وقد أتاح هذا   . أثناء االنتخابات التشريعية  " املائة على األقل من املناصب الشاغرة لكلٍ منهما       
القانون دخول سبع نساء إىل اجلمعية الوطنية يف االنتخابات التشريعية اليت أُجريت يف كانون              

  .٢٠٠٨ع هذا العدد ليبلغ تسع نساء يف عام وارتف. ٢٠٠٣يناير /الثاين
 يف املائة من جممـوع نـواب        ١٠وهكذا، فإن النساء، اللوايت مل يكن ميثِّلن سوى           -٢٥٣

 يف املائة من املنتَخبني، منـذ الواليـة         ١٤، أصبحن ميثِّلن اآلن     ٢٠٠٣الوالية التشريعية لعام    
  .باً نائ٦٥، أي تسع نائبات من جمموع ٢٠٠٨التشريعية لعام 

  جدول يبيِّن عدد النساء املنتَخبات يف اجلمعية الوطنية ومناصب املسؤولية اليت يشغلنها
 نسبة النساء النساء الرجال اجملموع  اسم املنصب

  ٪١٤ ٩ ٥٦ ٦٥ اجلمعية الوطنية
 ٪٢٠ ١ ٤ ٥ مكتب اجلمعية الوطنية

 ٪٣٣,٣٣ ٢ ٤ ٦ رئاسة اللجان الدائمة

 ٪صفر  صفر ٦ ٦ نيابة رئاسة اللجان الدائمة

 ٪صفر  صفر ٣ ٣ رئاسة اللجان اخلاصة

 ٪٦٦,٦٦ ٢ ١ ٣ نيابة رئاسة اللجان اخلاصة

 ٪٣٣,٣٣ ٣ ٦ ٩ أمانة اللجان الدائمة واخلاصة

ويتكون مكتب اجلمعية الوطنية من مخسة أعضاء من بينهم امرأة تـشغل منـصب                -٢٥٤
  . وبإعداد امليزانية وتنفيذهااألمني املراقب املكلف بإدارة مالية اجلمعية الوطنية

ويبلغ عدد النساء األعضاء يف اللجان الدائمة ست نساء وترأس امرأتان جلنتني مـن                -٢٥٥
  .اللجان الدائمة مها جلنة اإلنتاج واملبادالت وجلنة التنمية االجتماعية ومحاية البيئة

لية اليت يشغلنها على    ويدل جدول النساء املنتَخبات يف اجلمعية العامة ومناصب املسؤو          -٢٥٦
  .أن الدور السياسي للنساء يف مجهورية جيبويت ليس ضرباً من اخليال
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  على صعيد السلطة القضائية    
فوزارة العدل، مبا فيها    . يشهد الوضع تطوراً إجيابياً على مستوى املؤسسات القضائية         -٢٥٧

  .القضاء، هي الوزارة اليت تسجِّل فيها النساء التمثيل األعلى
. وجتدر اإلشارة بادئ ذي بدٍء إىل أن رئاسة احملكمة العليا معهود هبـا إىل امـرأة                 -٢٥٨

  .وهكذا فإن امرأة هي من يدير أعلى والية قضائية يف مجهورية جيبويت
 من الدستور تنص على أنه، يف حـال         ٢٩وهلذا املنصب أمهية أساسية إذ إن املادة          -٢٥٩

ن األسباب أو حدوث مانع هنائي، بتأكيد من اجمللس         شغور منصب رئاسة اجلمهورية ألي سبب م      
الدستوري بعد أن يرفع إليه األمر رئيس الوزراء أو رئيس اجلمعية الوطنية، فإن رئيس احملكمة العليا،                

  .اجلمهورية الذي ال جيوز له الترشح للرئاسة أثناء فترة الوكالة، هو من يقوم مبهام رئاسة
العليا سيحكم البلد يف حال شـغور منـصب رئاسـة           وهكذا، فإن رئيس احملكمة       -٢٦٠

  .اجلمهورية، وهو يف احلالة الراهنة امرأة
  .وترأس امرأة أيضاً احملكمة االبتدائية وكذلك احلال بالنسبة حملكمة االستئناف  -٢٦١
، توجد ثالث نـساء كـان       ١١ومن بني قضاة األحوال الشخصية البالغ عددهم          -٢٦٢

  .د أثار موجة احتجاج شديد من جانب احملافظنيتعيينهن يف هذه املناصب ق
بل إهنـن يـشكّلن     . وحتظى النساء بتمثيل جّيد يف خمتلف االختصاصات القضائية         -٢٦٣

  .األغلبية يف بعض االختصاصات القضائية، كاحملكمة االبتدائية
  جدول يبّين عدد مناصب القضاة

إمجايل عدد 
 املوظفني

مكتب وزير
 العدل

ة ـاحملكم
 ئيةاالبتدا

ة ـحمكم
 احملكمة العليا االستئناف

دائرة احلسابات 
 ومراقبة امليزانية

حمكمة األحوال 
 الشخصية

جمموع عدد 
 املوظفني

٩ ١٦ ٧ ١٧ ٢١ ١٤ 

 ٧ ١١ ٣ ١١ ١١ ١٢ الرجال

 ٢ ٥ ٤ ٦ ١٠ ٢ النساء

 ٢/٩ ٥/١٦ ٤/٧ ٦/١٧ ١٠/٢١ ٢/١٤ الفارق

كمـا أن  .  يف اجمللـس الدسـتوري  وهناك امرأتان أيضاً من ضمن األعضاء السبعة      -٢٦٤
/ ومنذ كـانون الثـاين    . من األعضاء العشرة يف اجمللس األعلى للقضاء هم من النساء          أربعة
  .، تشغل امرأة منصب نقيب احملامني يف جيبويت٢٠٠٨ يناير

  اجملالس اإلقليمية واحمللية: على صعيد السلطة الالمركزية    
 صـبيح   -اليم إدارية هي جتوره وأوبوك وعلي       تنقسم مجهورية جيبويت إىل مخسة أق       -٢٦٥

فهي مقسَّمة إىل ثالث دوائر حملية هي       . أّما العاصمة جيبويت فلها وضع خاص     . ودخييل وعرتا 
  . ديكا وبوالوس وبلبال-راس 
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 املتعلق بالالمركزية والقـوانني  AN/02 4éme L/174 من القانون رقم ١٦وتنص املادة   -٢٦٦
جيوز لكل مواطن جيبويت أمت سن الثالثة والعشرين قبـل يـوم            "أنه  التأسيسية لألقاليم على    

االقتراع ويتمّتع حبقوقه املدنية والسياسية أن يرشِّح نفسه لالنتخابات كي يـصبح نائبـاً يف               
  ".اجلمعية اإلقليمية

 مستشارة بلدية ١٣وانُتخبت . ٢٠٠٦وُنظمت أول انتخابات إقليمية وحملية يف عام         -٢٦٧
.  يف االنتخابات اإلقليمية وانتخابات الدوائر احمللية      ٢٠٠٦ إقليميات يف عام      مستشارات ١٠و

وهناك مخس نساء من ضمن األعضاء املنتخبني يف اجمللس البلدي لبلدية مدينة جيبويت البـالغ           
  . عضوا٣٤ًعددهم 

   األعضاء يف اجملالس اإلقليميةعددجدول يبيِّن 

 النساء الرجال عدد املنتَخبني األقاليم
النسبة املئوية 

 النساء من

 ٪١٠ ٢ ١٨ ٢٠  صبيح-علي 
 ٪١١,١ ١ ٨ ٩ عرتا
 ٪٦,٢٥ ٣ ٣٠ ٣٣ دخييل
  ٪٦ ١ ١٥ ١٦ أوبوك
 ٪١٣,٦ ٣ ١٩ ٢٢ جتوره

  ٪٩ ٩ ٩٠ ٩٩ اجملموع

عدم االلتزام، على مستوى األقاليم، مببدأ احلصص يف االنتخابـات           غري أنه ُيالَحظ    -٢٦٨
وتسترعي االنتباه قلةُ متثيل النساء     .  احمللية وذلك رغم تعبئة النساء     اإلقليمية وانتخابات الدوائر  

 يف  ١٠يف إقليمي دخييل وأوبوك حيث مل يتم االلتزام باحلد األدىن القانوين املتمثل يف نـسبة                
  .٢٠٠٢املائة اليت يفرضها قانون عام 

  . املخالفات نوع منومل يعاقَب على هذا األمر حيث ال توجد حىت اآلن عقوبة على هذا ال  -٢٦٩
 ديكا احمللية يف جيبويت، كانت امرأة على رأس إحـدى قـوائم             -ويف دائرة راس      -٢٧٠

وقـد  . املرشحني وحصلت تلك القائمة على ثالثة من املناصب األربعة اليت كانت شـاغرة            
أصبحت رئيسة تلك القائمة رئيسةً هلذه الدائرة احمللية وعضواً، حبكم الواقـع، يف اجمللـس               

  .بلدي ملدينة جيبويت إىل جانب زميالهتا األخريات من دائريت بلبال وبوالوسال
  جدول يبيِّن عدد أعضاء اجملالس البلدية 

 النساء الرجال عدد املنتَخبني الدوائر احمللية
النسبة املئوية 

 النساء من

 ٪١٠,٣٤ ٤ ٢٦ ٣٠ بلبال
٪٩,٩  ٥ ٦٣ ٦٨ بوالوس

 ٪٢٥ ١ ٣ ٤  ديكا-راس 
 ٪١٠,٦٧ ١١ ٩٢ ١٠٣ اجملموع
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وجتدر اإلشارة إىل أنه كانت قد ُحدِّدت درجة من التناسب فيما يتعلق باالنتخابات               -٢٧١
 يف املائـة    ١٠، ومع أن القانون ألزم األحزاب السياسية بإدراج         ٢٠٠٦اإلقليمية واحمللية لعام    

من أن متثِّـل    على األقل من النساء يف كل قائمة من قوائمها االنتخابية، مل يكن مثة ما يـض               
  . يف املائة على األقل من جمموع املنتَخبني يف كل إقليم أو دائرة حملية١٠النساء 
  .السلطة وهكذا فإن اإلقرار الفعلي باحلقوق السياسية للنساء يتيح هلن فرصة الوصول إىل  -٢٧٢

  على صعيد الوظيفة العمومية    
 واإلرادة السياسية مواتيان للمساواة     يف جمال اإلدارة العامة، ومع أن اإلطار القانوين         -٢٧٣

. ٢٠٠٢يف املشاركة، فإن متثيل املرأة يف مناصب القرار كان ال يزال دون املستوى قبل عام                
 يف املائة فقط من مـوظفي  ٩ يف املائة من جمموع املوظفني مع العلم أن          ٢٠إذ كن ميثلن حنو     

  ).الفئة ألف(احلكومة ينتمون إىل فئة كبار املوظفني 
إالّ أن عدد النساء من كبار املوظفني بدأ يتزايد يف الوظيفة العمومية بفـضل سـّن                  -٢٧٤

 الذي  ٢٠٠٨ وصدور مرسوم التطبيق يف عام       ٢٠٠٢القانون املتعلق بنظام احلصص يف عام       
  . يف املائة٢٠رفع احلصة اليت يتعني أن يشغلها كل من اجلنسني يف الوظائف العليا يف الدولة إىل 

  )املوظفون(َرن يبيِّن أعداد املوظفني يف الوظيفة العمومية جدول مقا
٢٠٠٨  ٢٠٠٦  

 النساء الرجال النساء الرجال  الوزارة
 ٣ ١٠ -   وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

 ٥٢ ١١٠ - - وزارة اخلارجية
 ٧٣ ١٣٤  - - الرئاسة

 ٢٧ ٢٢٦ ٢٧ ٢٤٦ وزارة الزراعة
 ٢١ ٥١ - - وزارة االتصال والثقافة

 ٣٩ ٥٨  - - وزارة الدفاع
 ٢٠٦ ٥١٦ ١٩٨ ٥٠٣ وزارة االقتصاد واملالية
 ١ ٢٦١ ٣ ٣٨٠ -  وزارة التربية الوطنية

 ٤٧ ١٠١ - - وزارة العمل
 ٥ ١٢ ٥١ ٩٩ وزارة الطاقة

 ١٩ ١١٩ - - وزارة التجهيزات
 ٤٤ ١١١ - - وزارة اإلسكان

 ١١٠ ٥٦١ ٥٥ ٥٦٠ وزارة الداخلية والالمركزية
 ٣٤ ٧٧ ١٨ ٥٩ الشباب والرياضةوزارة 

 ٩٣ ٢١٧ - - وزارة العدل
 ٢٣ ٣٣ -  - رئاسة الوزراء

 ٢٢ ١١ - - وزارة ترقية املرأة
 ٥٢٨ ٨١٣ ٣٨٤ ٥٣٣ وزارة الصحة

 ١٩ ٤١ ١٤ ٤٠ وزارة التجارة والصناعة
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ويتبّين من اجلدول أعاله أن عدد النساء ال يفوق عدد الرجال إالّ يف وزارة ترقيـة                  -٢٧٥
 يف املائـة  ٣٣,٣٣ يف املائة من جمموع املوظَّفني مقابل   ٦٦,٦٦ملرأة، حيث متثل فيها النساء      ا

  .من الرجال وتشغل معظمهن مناصب مسؤولية
، اعتمدت احلكومة تنظيمـاً     ٢٠٠٨أبريل  /وعقب تدقيق تنظيمي أُجري يف نيسان       -٢٧٦

  .جديداً لوزارة ترقية املرأة
األمانة العامة للوزارة، وكذلك على رأس إدارتني من وهكذا، توجد امرأة على رأس    -٢٧٧

ثالث إدارات، ومها إدارة تعزيز املنظور اجلنساين وإدارة الشؤون االجتماعية ورعاية األسرة؛            
ومن ناحية أخرى، ُدشِّـنت     . ويرأس رجلٌ اإلدارة الثالثة، وهي إدارة الدراسات والتخطيط       

وهناك ثالث نساء   . ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران  انيةمخسة مكاتب إقليمية معنية باملسائل اجلنس     
  .بني املسؤولني عن تلك املكاتب

غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن وزارة ترقية املرأة سعت، بتكليفها رجـاالً مبناصـب                 -٢٧٨
، إىل جعل مستخَدمني من الذكور يشاركون       )مستشار تقين، إداري، رؤساء أقسام    (أساسية  

  .لمرأة اجليبوتية يف عملية التنميةيف الدفاع عن إدماج أفضل ل
: لذا ينبغي جتاوز األدوار النمطية خاصةً أن منهاج عمل بيجني يصرِّح ويؤكـد أن               -٢٧٩

النساء يشتركن يف املعاناة من مشاكل خاصة هبن وال ميكنهن التغلب عليها إال بالعمل معاً،               "
 املساواة بـني اجلنـسني يف   وبالشراكة مع الرجال، من أجل بلوغ اهلدف املشترك املتمثل يف       

  ".العامل بأسره

  على صعيد وسائط اإلعالم    
فقد ُعيِّنت امرأة يف منصب رئيسة  . لقد ُسجل تقدم ملحوظ يف جمال وسائط اإلعالم         -٢٨٠

  . ويشهد عدد النساء الصحفيات ارتفاعاً أيضاً. حترير إذاعة وتلفزيون جيبويت
وال ينفك عدد مقدمات النشرات     . ثر فأكثر وتظهر النساء على شاشة التلفزيون أك       -٢٨١

وهلذا احلضور النسائي على شاشة التلفزيون أمهية كـبرية         . اإلخبارية باللغات املختلفة يتزايد   
  . ألنه واسطة اإلعالم األكثر مشاهدة ومتابعة يف املراكز احلضرية

رأة اليت ُتعترب   وتؤدي وسائط اإلعالم بدورها دوراً مهماً يف نشر صورة إجيابية عن امل             -٢٨٢
  .عامل تنمية حقيقي يف اجملتمع

  على صعيد احلياة اجملتمعية واجلمعوية    
فهن يعملن علـى وجـه      . تنشط النساء كثرياً يف احلقل اجملتمعي احمللي واجلمعوي         -٢٨٣

اخلصوص يف جماالت تعىن خاصة باالرتقاء باملرأة اقتصادياً واجتماعياً وبالنـهوض باألسـرة             
  .يفة، ويف طليعة ذلك النشاط االحتاد الوطين لنساء جيبويتوالفئات الضع



CEDAW/C/DJI/1-3 

51 GE.10-41774 

  على صعيد القطاع اخلاص    
. يف القطاع اخلاص، يبدو التطور مواتياً للنساء أيضاً وهو دليل على تغري العقليـات               -٢٨٤

وال تتوفر أرقام رمسية غري أنه ُيسجَّل عدد متزايد من النساء اللوايت يتولني تنظـيم املـشاريع         
  .وترأس امرأة مجعية املشاريع اخلاصة يف جيبويت حالياً. هتاوإدار

  الوضع القائم    
أّسست املادة األوىل من دستور جيبويت للمساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق املدنية   -٢٨٥

والسياسية، غري أنه مل تكن للنساء ممثِّالت منتَخبات يف اجلمعية الوطنية رغم تطور الـساحة               
، ٢٠٠٢ يف املائة من جمموع الناخبني قبل عام         ٤٢,٨لواقع أن النساء كّن ميثِّلن      وا. السياسية

  .لكّنهن مل يكن حاضرات يف اجلمعية الوطنية
وال جدال يف كون النساء قد أحرزن تقدماً مهماً، منذ العمل بقـانون احلـصص،                 -٢٨٦

ضي حكراً علـى    وأهنن وجدن أنفسهن يف وظائف أو يف مناصب للقرار كانت ُتعترب يف املا            
فالنساء، مثالً، جنحن بال ُعقد يف مضامري كانت حىت وقت قريب خمصصة للرجال             . الرجال

  . مستشارة إقليمية وحملية من بينهن رئيسة دائرة حملية٢٣فهناك تسع نائبات و
  تطور دور النساء يف احلياة السياسية والعامة

 ٢٠٠٩ ١٩٩٩ النساء/الوظائف/األلقاب

 ٢ ١ وزيرات
 ٩ صفر باتنائ

 ١٤ صفر مستشارات بلديات
 ٧ صفر مستشارات إقليميات

 ١ صفر رئيسة دائرة
 ٢ صفر أمينة عامة

 ٥ صفر مستشارات تقنيات
 ٢٣ ١ مديرات

 ٤ صفر مهندسات
 ٢٩ ٨ قاضيات

 ٢ صفر ضباط يف اجليش

  ).٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول-وزارة ترقية املرأة : املصدر(
ال مثة أوجه تفاوت وعدم مساواة يف جماالت متفرقـة فيمـا يتعلـق              غري أنه ال تز     -٢٨٧

  .مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة يف البلد
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  ٨املادة 
  املساواة يف احلياة السياسية والعامة على الصعيد الدويل

  ٨مضمون املادة   ١-٨  
ماعية ُتصَنع وُتعـزَّز     أن هناك اجتاهات هامة سياسية وقانونية واجت       ٨جاء يف املادة      -٢٨٨

على املستوى الدويل وأن متثيل النساء يف احلياة الدولية على قدم املساواة مع الرجال ال يزال                
  التـدابري  -وتطلب اللجنة إىل الدول األطراف أن تعتمد التدابري اخلاصة املؤقتـة            . هدفاً بعيد املنال  

 علـى   كما جيب .  من االتفاقية  ٤ املادة    املنصوص عليها يف   -امللموسة وأشكال التمييز اإلجيايب     
  .الرجل الدول أن تستخدم نفوذها يف املنظمات الدولية لضمان متثيل كاٍف للمرأة يساوي متثيل

  مشاركة املرأة اجليبوتية على املستوى الدويل  ٢-٨  
ال يوجد نص يف جيبويت مينع متثيل نساء للحكومة على الصعيد الـدويل أو حيظـر                  -٢٨٩

  .  املنظمات الدوليةمشاركتهن يف
وتشارك النساء أكثر فأكثر يف االجتماعات الدولية، بل إهنن يف بعـض األحيـان                -٢٩٠

ورغم تعزيز النصوص التـشريعية،     . يترأسن الوفد، فيمثِّلن بذلك بلدهن على الصعيد الدويل       
إنـه  بواسطة القانون الذي أنشأ نظام احلصص يف الوظائف االنتخابية ويف إدارة الدولـة، ف             

غري أن هنـاك مخـس مستـشارات يف خمتلـف           . توجد امرأة، مثالً، يف منصب سفري      ال
  .البلد سفارات

  متثيل املرأة يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل    
شهدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، اليت أُنشئت عند استقالل البلد يف عـام               -٢٩١

 موظفـة يف    ٤٨ موظفات إىل    ٣د عددهن من    ، تنامي عدد موظفاهتا بالتدريج، إذ زا      ١٩٧٧
 يف املائة من النـساء      ٣١,٥٨ موظفاً، وهو ما ميثل نسبة تبلغ        ١٥٢ من جمموع    ٢٠٠٩عام  

  .املوظفات أو املتعاقدات مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
  توزيع مستخَدمي الدولة املوظفني واملتعاقدين، حسب نوع اجلنس

 النسبة املئوية نيجمموع عدد املوظف نوع اجلنس

 ٪ ٦٨,٤٢ ١٠٤ الرجال

  ٪٣١,٥٨ ٤٨ النساء
 ٪١٠٠ ١٥٢ اجملموع

وحىت لو كان مثة فارق يف البداية، فإنه بدأ ينحسر شيئاً فشيئاً بتوظيف نساء علـى                  -٢٩٢
  .مجيع املستويات وكثريات منهن حائزات على شهادات جامعية
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  توزيع كبار املوظفني حسب نوع اجلنس
 اجملموع النساء الرجال جيةوزارة اخلار

 ٤١ ١١ ٣٠ )١موظف من فئة ألف (مدير مدين 

 ١٩  ٨ ١١ )٢موظف من فئة ألف (ملحق إدارة 

، وهي الرتبـة    ١، أصبحت هناك نساٌء من فئة كبار املوظفني ألف          ٢٠٠٩يف عام     -٢٩٣
ستقالل األعلى يف اإلدارة اجليبوتية، يشغلن مناصب قرار، فقد زاد عددهن من صفر إبان اال             

ويف الوقت احلاضر، توجد نساء على رأس ثالث مـن أصـل مثـاين              .  مديرة مدنية  ١١إىل  
والنساء املوظفـات أو املتعاقـدات      .  نائب مدير هن من النساء     ١٣ من   ٨كما أن   . إدارات

  .٢ُممثَّالت بشكل جيِّد أيضاً على مستوى الفئة ألف 
ات اليت حتظى فيها النـساء مبكانـة ال         ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل من الوزار       -٢٩٤

  .ُيستهان هبا فيما يتعلق بصنع القرار

  متثيل املرأة على الصعيد الدويل    
يف املقابل، يعد حضور املرأة اجليبوتية يف املنظمات اإلقليميـة والدوليـة حـضورا                -٢٩٥
املتحـدة  فعلى سبيل املثال، ال توجد بعُد جيبوتيات يف هيئات من قبيـل األمـم               . هامشياً

لكن ُيالحظ حضورهن يف مكاتـب برنـامج األمـم    . وصندوق النقد الدويل وما إىل ذلك 
وصندوق األمم املتحدة للسكان    ) اليونيسيف (منظمة األمم املتحدة للطفولة   املتحدة اإلمنائي و  

ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األغذيـة العـاملي             
  .ا من املنظمات املوجودة يف جيبويتوغريه
بيد أن هناك جيبوتيات ذوات كفاءات متنوعة يشاركن أكثر فـأكثر إىل جانـب                -٢٩٦

الرجال يف املؤمترات الدولية، من مثل املؤمترات العاملية املتعلقة بـاملرأة والـسكان والتنميـة               
ع رئيسات أو عضوات    ويشغلن، مثل الرجال، مواق   . والصحة واإلسكان والبيئة وما إىل ذلك     

ويأتني أساساً من القطاع العام، لكن ميكن أن يـأتني عنـد            . للوفود حسب املهام املنوطة هبن    
  . وكذلك من القطاع اخلاص) املنظمات غري احلكومية والرابطات(احلاجة من قطاع اجلمعيات 

ية حقـوق   وقد قادت وزيرة الوفد الذي ُشكِّل لتقدمي تقرير جيبويت عن تنفيذ اتفاق             -٢٩٧
  .٢٠٠٨الطفل يف جنيف عام 

وجتدر اإلشارة إىل أن عدداً متزايداً من النساء احلاصالت على شهادات ومن النساء               -٢٩٨
  .الدويل الاليت أثبنت جدارهتن على الصعيد الوطين قادرات حالياً على متثيل احلكومة على الصعيد

 الدراسية املتعلقة بالعمل احلكومي اليت      وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أنه أثناء انعقاد احللقة         -٢٩٩
، طلب املشاركون يف احللقة الدراسية من أعضاء ٢٠٠٩مايو /نظمت يف قصر الشعب يف أيار
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وطالبوا على سـبيل املثـال      . احلكومة تيسري حضور املرأة على الصعيدين اإلقليمي والدويل       
  .بسفرية، أي تعيني امرأة على رأس سفارة يف اخلارج

هي أيضاً أن جيبويت ستتخذ تدابري ملواجهة نقص متثيل املرأة اجليبوتيـة علـى              وبدي  -٣٠٠
  .الصعيد الدويل

  ٩املادة     
  املساواة يف قوانني اجلنسية

  ٩ املادة مضمون  ١-٩  
وتنشأ العديد من حقـوق اإلنـسان،       . يقصد باجلنسية، يف املادة التاسعة، املواطنة       -٣٠١
وتفرض املـادة التاسـعة التـزامني       . اطنة بشكل مباشر  سيما احلقوق السياسية، عن املو     وال

متنح الدول األطراف املرأة حقوقاً مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب جنسيتها           ‘ ١‘: أساسيني
ومتنح الدول األطراف املرأة حق مـساوياً حلـق الرجـل           ‘ ٢‘أو تغيريها أو االحتفاظ هبا؛      

  .يتعلق جبنسية أطفاهلما فيما

   يف جيبويتقانون اجلنسية  ٢-٩  
جتدر اإلشارة إىل أن أول نص قانوين متعلق بقانون اجلنسية يف جيبويت كـان هـو                  -٣٠٢

وينص هذا القانون على أن كل . ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٤ املؤرخ   ٢٠٠القانون رقم   
، وهـو يـوم     ١٩٧٧يونيـه   / حزيران ٢٧من كانت له من رعايا اإلقليم جنسية فرنسية يف          

  . به مواطناً وحيصل على اجلنسية اجليبوتية تلقائياً ودون أي إجراء رمسي آخراالستقالل، يعترف
وقد اعتمد قانون اجلنسية هذا بعد أربع سنوات من االستقالل ومل يقـم املـشرع                 -٣٠٣

  .اجليبويت أي متييز بني الرجال والنساء
ل فيما يتعلق  على ما عرقل املساواة بني النساء والرجا١٩٨١ومل تنطو أحكام قانون   -٣٠٤

  .وقد كان للنساء نفس احلق الذي يتمتع به الرجال يف نقل اجلنسية. باحلق يف اجلنسية
سواء فاألطفال، . وكانت للمرأة نفس احلقوق اليت للرجل فيما يتعلق جبنسية األطفال    -٣٠٥

  .يةجيبوت كانوا شرعيني أو غري شرعيني، حيصلون تلقائياً على جنسية األم إذا كانت من جنسية
يعترب جيبوتياً كـل طفـل     : " من قانون اجلنسية على ما يلي      ٨وبالفعل، تنص املادة      -٣٠٦

  ".شرعي أو غري شرعي أبوه وأمه جيبوتيان
يعترب جيبوتياً كل طفل يولد يف  : " اليت تعترب أكثر طموحاً على ما يلي       ٩وتنص املادة     -٣٠٧

اً أيضا كل طفل يولد يف مجهوريـة        ويعترب جيبوتي . مجهورية جيبويت من أبوين غري معروفني     
وهكذا، تنقل األم، مبوجب هـذه املـادة،        ". جيبويت من أم جيبوتية لكن أباه غري معروف       

  .اجلنسية حىت وإن كان طفلها من أب غري معروف
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 املتعلق AN/04/5ème L/79م ـ، هو القانون رق٢٠٠٤ويشدد قانون ثاٍن صادر عام   -٣٠٨
  .دوره على املساواة بني اجلنسني يف جمال اجلنسيةبقانون اجلنسية اجليبوتية، ب

 هذا احلق الذي تتمتع به املرأة       ٢٠٠٤ من قانون اجلنسية لعام      ٥ و ٤وتعزز املادتان     -٣٠٩
  .يف مجهورية جيبويت املتمثل يف نقل اجلنسية ألطفاهلا

  . وليس هناك متييز أيضاً بني الرجال والنساء يف نقل اجلنسية عند الزواج  -٣١٠
 من القانون على    ١٢فعل، يف حالة الزواج من شخص غري جيبويت، تنص املادة           وبال  -٣١١

ال جيوز للشخص األجنيب الذي يتزوج من شخص حيمل اجلنسية اجليبوتيـة أن يطلـب       "أنه  
وليس هناك، يف هذه املادة، أي متييز       .  سنوات من حياهتما معا    ١٠اجلنسية اجليبوتية إال بعد     

  ".بني الرجال والنساء
وتعترف مجهورية جيبويت للمرأة حبقوق مساوية ملا للرجل يف اكتـساب اجلنـسية               -٣١٢

  .وتغيريها واالحتفاظ هبا وكذا نقلها إىل األطفال

  ١٠املادة     
  املساواة يف ميدان التربية

  ١٠ املادة مضمون  ١-١٠  
ىل  من االتفاقية إ   ١٠تنقسم االلتزامات اليت تقع على الدول األطراف مبوجب املادة            -٣١٣

املساواة يف إمكانية الوصول إىل التعليم اليت تتطلب ضمانات خاصة وفعالة           ‘ ١‘: ثالثة أقسام 
من شأهنا أن تكفل للفتيات، كما للفتيان، إمكانية الوصول إىل الربامج املدرسية وأسـاليب              

والقضاء على أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املـرأة يف            ‘ ٢‘التعليم واملَنح الدراسية؛    
والقضاء على أوجه التباين بني الرجـال والنـساء         ‘ ٣‘مجيع مراحل التعليم جبميع أشكاله؛      

  . املوجودة يف مستويات التعليم

  إصالح النظام التعليمي يف جيبويت    
 AN/00/4 ème  L/96 من القانون رقم ٤أُقر احلق يف التعليم يف مجهورية جيبويت يف املادة   -٣١٤
ويعترف هذا القانون، الذي رأى النـور عمـالً         . جيبويتالتعليمي يف    بتوجيه النظام    املتعلق

، باحلق  ١٩٩٩ديسمرب  /بتوصيات املناقشات العامة بشأن التعليم اليت نظمت يف كانون األول         
يف التعليم جلميع األطفال دون أي متييز ويضمن هلم تعليماً أساسياً إلزامياً وجمانياً يستمر تسع               

، باستثناء التعليم ما قبل املدرسي      ١٦ و ٦لذين تتراوح أعمارهم بني     سنوات جلميع األطفال ا   
  .الذي يبقى اختيارياً

وقد أدى إصالح النظام التعليمي الذي يشدد على إتاحـة الوصـول واملـساواة                -٣١٥
واإلنصاف، منذ املصادقة على القانون، إىل زيادة غري مسبوقة يف عدد التالميـذ امللـتحقني               
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التعلـيم  ل املعدالت اإلمجالية لاللتحاق باملدارس زيادة مطـردة مـن   باملدارس، حيث تسج  
  . االبتدائي حىت التعليم العايل

  التعليم ما قبل املدرسي    
جيبويت القطاع اخلاص، ولكـن     ويتواله يف   . يعترب التعليم ما قبل املدرسي اختيارياً       -٣١٦

  . العموميةبالنظر إىل أمهيته يف تفتح الطفل ُتنشأ له فصول يف املدارس
  )مقتطف(جيبويت  املتعلق بتوجيه النظام التعليمي يف AN/août 2000/96القانون رقم   

   سنة؛١٦ و٦التعليم اإللزامي جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  •
إدخال التعليم مدى احلياة، وخباصة عن طريق التعليم غري النظامي والتعلـيم             •

  غري الرمسي؛
واللغـة  ) ابتداء من الـسنة الثالثـة  (العربية بصورة مبكرة إدخال تعليم اللغة    •

  ؛)انطالقاً من السنة السادسة(اإلنكليزية 
  تقييمي؛ إنشاء ثقافة التقييم واالستعاضة عن امتحان هناية التعليم االبتدائي باختبار •
  املهين؛ تثمني التدريب التقين واملهين، وخباصة عن طريق إنشاء التعليم املتوسط •
وعية التعليم عن طريق إصالح املناهج الدراسية ووضع أهداف هنائية          حتسني ن  •

  حمددة بوضوح لكل سلك؛
: تطوير عالقات شراكة وثيقة بني خمتلف الفاعلني وعلى مجيـع املـستويات            •

  ؛)املؤسسة املدرسية(املركزي واإلقليمي واحمللي 
  دعم تطوير خدمات التعليم املقدمة من القطاع اخلاص؛  •
 .م غري النظامي وخباصة استراتيجيات حمو األميةتطوير التعلي •

  ٢٠١٥هدف عام   ٢٠٠٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦  املؤشر
 التعليم ما قبل املدرسي

نسبة األطفال يف سـن     
اخلامسة الذين يترددون   
على مؤسسة للتعلـيم    

  قبل املدرسي ما

٣٥,٠٠  ٪٦,٥٠  ٪٥,٦٩  ٪٥,٧٤  ٪٤,٢٨٪  

  ١,٠٠  ١,٢٣  ٠,٨٦  ٠,٨٧  ٠,٩١  سنيمؤشر تكافؤ اجلن

وقد وضعت وزارة ترقية املرأة، من جهتها، سياسة وطنية للتنمية املتكاملة للطفولـة              -٣١٧
. ٢٠٠٦املبكرة يف جيبويت جيري تنفيذ خطة عملها بدعم من شركاء تقنيني وماليني منذ عام               

  .كرةوتشدد هذه السياسة خاصة على تعليم األطفال يف مرحلة الطفولة املب
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وتوفر الرابطات واملنظمات غري احلكومية املنتمية إىل اجملتمع املدين بدورها التعليم ما              -٣١٨
  .قبل املدرسي يف جيبويت، لكن عدد تالميذها غري معروف

  التعليم األساسي    
يضم التعليم املسمى أساسياً يف الواقع سلكاً ابتدائياً من مخس سنوات يتبعه سـلك                -٣١٩

وتعطي اجلداول التالية حملة عن تطور عدد التالميذ، بنني وبنـات،           . ع سنوات متوسط من أرب  
  .٢٠١٥وإسقاطاهتا إىل غاية عام ) ٢٠٠٩-٢٠٠٠(وعن مؤشرات السنوات األخرية 

  تطور عدد التالميذ يف التعليم االبتدائي
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٠/٢٠٠١ السنوات
 ٥٣٫٧٤٣ ٥٠٫٥٣٣ ٤٨٫٧١٣ ٤٦٫٣٦٤ ٤٤٫٣٢١ ٤٢٫٧٥٤  اجملموع

 ٢٩٫٨٧٢ ٢٨٫٠١٠ ٢٧٫٣٩٧ ٢٦٫٠٨٤ ٢٥٫٣٠١ ٢٤٫٢٨١ الفتيان

 ٢٣٫٨٧١ ٢٢٫٥٢٣ ٢١٫٣١٦ ٢٠٫٢٨٠ ١٩٫٠٢٠ ١٨٫٤٧٣  الفتيات

  تطور عدد التالميذ يف التعليم املتوسط
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٠/٢٠٠١ السنوات
 ٢١٫١٢٩ ٢٠٫٨٦٧ ١٨٫١٨٠ ١٦٫٥٩٥ ١٤٫٤٥٨ ١٣٫٦٥٥  عاجملمو

 ١٢٫٧٢٩ ١٢٫٦٥٠ ١٠٫٨٧٢ ١٠٫٠٥٦ ٨٫٩٤٠ ٨٫٤٣٨ الفتيان

 ٨٫٤٠٠ ٨٫٢١٧ ٧٫٣٠٨ ٦٫٥٣٩ ٥٫٥١٨ ٥٫٢١٧  الفتيات

  تطور عدد التالميذ يف السنوات الثالث األخرية والنسبة املئوية للفتيات امللتحقات باملدرسة
 السنوات التعليم األساسي

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ لتالميذ والنسبة املئوية للفتياتعدد ا

       سلك التعليم االبتدائي
  ١٣ ٢٥٢  ١١ ٦٧٤  ١٠ ٩٦٦  عدد تالميذ السنة األوىل

  ٪٤٧,٥  ٪٤٦,٩  ٪٤٥,٢  السنة األوىل النسبة املئوية لفتيات
  ٥٦ ٣٩٥  ٥٦ ٦٦٧  ٥٣ ٧٤٣  جمموع عدد التالميذ

  ٪٤٦,٥  ٪٤٥,٨  ٪٤٤,٤ جمموع التالميذالنسبة املئوية للفتيات يف 
       سلك التعليم املتوسط

  ١١ ٧٨٠  ٧ ٩٨٠  ٦ ٣٢٢  عدد تالميذ السنة األوىل
  ٪٤١,٩  ٪٤١,٩  ٪٤٠,٨  السنة األوىل النسبة املئوية لفتيات
  ٢٩ ٩٢١  ٢٤ ٧٤٦  ٢١ ٢٣٣  جمموع عدد التالميذ

  ٤٠١  ٩٢  ١٠٤  تالميذ الشعب املهنية من بينهم
  ٪٤١,٦  ٪٤٠,٨  ٪٤٠,٤ فتيات يف جمموع التالميذالنسبة املئوية لل
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  ٢٠١٥تطور مؤشرات التعليم األساسي وتوقعات عام 
٢٠٠٥ -
٢٠١٥ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ ٢٠٠٦  

 اهلدف التوقعات األولية واملنقحة اإلجنازات التوقعات اإلجنازات التوقعات اإلجنازات  املؤشرات

 سلك التعليم االبتدائي

 ١٧ ٠٨٦ ١٣ ٤١٧  ١١ ٧٦١ ١٢ ٨٥٩ ١١ ١١٢  ١١ ١٠١٤٠ ٤٩٩ ١٠ ٦٨٣  لتحقني اجلددعدد امل
املعــدل اإلمجــايل 

 التعليمللتسجيل يف   
 االبتدائي

١١٠,٠  ٪٨١,٤  ٪٦٩,٥  ٪٧٨,٠  ٪٦٥,٩  ٪٦٧,٥ ٪٦٢,٦  ٪٦٤,٧٪

ـ   / ؤـمؤشر التكاف
ي ـالـاملعدل اإلمج 
  للتسجيل

١,٠٠  ٠,٩٣  ٠,٩٣  ٠,٩٢  ٠,٩٢  ٠,٩٠  ٠,٩١  ٠,٨٤  

 ٨٠ ٧٣٤ ٥٧ ٩١٨  ٥٢ ٦٤٣ ٥٦ ٣٩٥ ٥٠ ٤٥٧  ٥٥ ٥٥٩١٦ ١٥٥ ٥٣ ٧٤٣  دد التالميذجمموع ع
 يـالـاملعدل اإلمج 

 يمـلاللتحاق بالتعل 
 االبتدائي

١٠٢,٠  ٪٧٠,٨  ٪٦٥,٧  ٪٦٨,٩  ٪٦٣,٢  ٪٥٧,٠ ٪٥٨,٠  ٪٥٤,٨٪

/ مؤشــر التكــافؤ
 يـدل اإلمجال ـاملع

 لاللتحاق باملدرسة

١,٠٠  ٠,٨٩  ٠,٩٠  ٠,٨٨  ٠,٨٧  ٠,٨٥  ٠,٨٣  ٠,٨١  

 سلك التعليم املتوسط

 ١٣ ٦٤١  ٨ ٦٣٢  ٩ ٤١١ ١٠ ٥٨١ ١٥ ٦٣٥  ٧ ٦٢٧ ٦ ٨٩١  ٦ ٠١٦  عدد امللتحقني اجلدد
 يـدل اإلمجال ـاملع

  للتسجيل
٨٨,٧  ٪٥٥,٧  ٪٦٢,٠  ٪٣٤,٠  ٪٤٨,٨  ٪٤٧,٥ ٪٤٢,٥  ٪٣٧,٣٪  

/ مؤشــر التكــافؤ
 يـدل اإلمجال ـاملع

  للتسجيل

٠,٩٥  ٠,٧٨  ٠,٧٩  ٠,٧٢  ٠,٧٦  ٠,٧٣  ٠,٨٠  ٠,٧١  

 ٥١ ١٤٥ ٣٣ ١٨٢  ٣٨ ٣٨٦ ٢٩ ٩٢١ ٣٤ ٦٩٨  ٢٤ ٢٤٧٤٦ ٣٣٨ ٢١ ٢٣٣  موع عدد التالميذجم
 يـدل اإلمجال ـاملع

 لاللتحاق باملدرسة
٨٣,٢  ٪٥٣,٦  ٪٥٨,٥  ٪٤٧,٤  ٪٥٢,٨  ٪٣٩,٢ ٪٣٦,٧  ٪٣٣,٦٪  

/ مؤشــر التكــافؤ
 يـدل اإلمجال ـاملع

 لاللتحاق باملدرسة

٠,٩٢  ٠,٧٢  ٠,٧٦  ٠,٧٠  ٠,٧٣  ٠,٦٧  ٠,٧٠  ٠,٦٦  

  ).La réforme de l’école-2004 – Ministère de l’éducation: دراملص(
بـسلكيه االبتـدائي    (يالحظ أن التكافؤ بني الفتيات والفتيان يف التعليم األساسي            -٣٢٠

يف تقدم متواصل، وذلك على صعيد املعدل اإلمجايل للتسجيل كما على صـعيد             ) واملتوسط
 لتوقعات الوزارة، يرجح أن يـتم الوصـول إىل          املعدل اإلمجال لاللتحاق باملدارس، ووفقاً    

  .٢٠١٥التكافؤ حبلول عام 
وبعبارة أخرى، ستكون جيبويت من بني أوائل البلدان األفريقية اليت تتمكن من حتقيق           -٣٢١

اهلدف الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفية بضماهنا التعليم االبتدائي جلميع األطفال اجليبوتيني،            
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يف الوقت نفسه متكينهم من الوسائل اليت تتيح هلم إهناء السلك االبتدائي حبلول             بنني وبنات، و  
  .٢٠١٥عام 
 من أجل تعزيز    ٢٠٠٩-٢٠٠٠وقد تعددت اجلهود اليت بذلتها احلكومة خالل عقد           -٣٢٢

وميكن أن ُيورد على سـبيل املثـال        . التحاق الفتيات باملدارس وتقليص التباين بني اجلنسني      
  : يلي ما

   دراسة استكشافية عن العوامل اليت تعرقل التحاق الفتيات باملدارس؛إجراء '١'
  وحتديد إطار عمل للنهوض بتعليم الفتيات؛ '٢'
ديسمرب من  / كانون األول  ١١وتنظيم يوم دراسي عن تدريس الفتيات، يف         '٣'

  كل سنة، يثري تعبئة كبرية يف جمموع املدارس؛
 التعلـيم الـيت     وتوزيع اللوازم املدرسية من أجل ختفيف عبء تكـاليف         '٤'

وزعت اليونيسيف ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات       (يتحملها اآلباء   
سـبتمرب  / حزمة من اللوازم الدراسية يف أيلول      ٥٦ ٠٠٠املتحدة أزيد من    

 وجرى جتديدها منذ سنتني يف إطار مبادرة تسريع وتـرية تنفيـذ             ٢٠٠٧
  هدف توفري التعليم؛

دارس االبتدائية اليت لدى ثلثيهـا حاليـاً        وحتسني ظروف االستقبال يف امل     '٥'
إمكانية الوصول إىل املاء والكهرباء، ومـراحيض صـاحلة لالسـتعمال،           

  وساحات لعب، وفضاءات آمنة؛
وإقامة مطاعم مدرسية يف معظم املدارس الريفية املعزولة، وكذا مهـاجع            '٦'

  تتيح حالياً استقبال أطفال السكان الرُّحل واالحتفاظ هبم؛
  ؛٢٠٠٨-٢٠٠٦ مدرسة ريفية يف الفترة ٢٠ا يقارب وتشييد م '٧'
 فتاة أطلقت يف إطار مشروع متوله وكالـة         ١ ٠٠٠    واملواكبة الدراسية ل   '٨'

  التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة؛
وتنفيذ برنامج للصحة املدرسية عن طريق إنشاء مكتب للصحة املدرسـية            '٩'

  تقيمه وزارتا التعليم والصحة بشكل مشترك؛
رتداء ذي موحد يف املدارس االبتدائية مـن أجـل تقلـيص الفـوارق              وا '١٠'

  . االقتصادية اليت تصعب عملية االلتحاق باملدارس
وهذا يعين أنه جرى تنظيم محلة تعبئة اجتماعية حقيقية من أجل إحلـاق الفتيـات                 -٣٢٣

دة مرات  ت وفود تتألف من موظفي التعليم والصحة واألقاليم الداخلية، ع         رفقد زا . باملدارس
مجيع بلدات البلد من أجل إطالع األعيان والقادة الدينيني واألمهات واملنتخـبني احمللـيني              
وممثلي اجملتمع املدين، وتوعيتهم بأفضال تعليم األطفال، وهو عامل ال جدال فيه فيما يتـصل           
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 وُبرجمت حوارات . وقد نظمت حلقات عمل للتدريب والتوعية     . بتنمية البلد ورفاهية األسر   
  .ووصالت إعالنية يف التلفزيون واإلذاعة تستهدف السكان

وقد ُنفذت تدابري مثل تقدمي الوجبات لألطفال يف املطـاعم املدرسـية، وتوزيـع                -٣٢٤
األدوات املدرسية واملالبس على الفتيات املسجالت حديثاً، وكذا توزيع مؤن على األسـر             

  . الفتيات باملدارسإىل ذلك، وكانت هلا آثار إجيابية على التحاق  وما
بيد أن تطور مؤشرات التكافؤ، وإن كان ُيظهر أن معدل التحاق الفتيات باملدارس               -٣٢٥

يتحسن بصفة عامة، فإن دراسة اإلجنازات اليت حتققت تربز وجود تباينات بـني األقـاليم               
ات وداخلها ينبغي تصحيحها عن طريق محالت التوعية والتدابري التشجيعية على مستوى البلد     

، وخباصة يف مـنطقيت     ) يف املائة  ٤٤(اليت ال يزال تدريس الفتيات فيها دون املتوسط الوطين          
  .دخييل وأوبوك كما تظهر ذلك خريطة جيبويت الواردة أدناه

   ويف األقاليم الداخلية اخلمسة-املعدل اإلمجايل اللتحاق الفتيات باملدارس يف مدينة جيبويت 
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  حاق باملدارسمعدالت االلت يف تالتفاو    
يبدو، وفقاً ملا أفادت وزارة التعليم، أنه بالرغم من اجلهود الضخمة املبذولة، فـإن                -٣٢٦

التحاق الفتيات بالدراسة يتوقف يف السلك االبتدائي وأنه ينبغي تكثيف محـالت التوعيـة              
املوجهة إىل التعليم املتوسط، باالعتماد على دراسة طويلة املدى للمسارات وعـن طريـق              

  . التركيز على األسباب األساسية للتخلي عن الدراسة
 ٢٠٠٨مايو  / أليار ٢٠٠٨-٢٠٠٦وتوصي النشرة املشتركة املتعلقة بتنفيذ خطة التعليم          -٣٢٧

بإجراء حتليالت أكثر دقة بشأن االحتفاظ بالتالميذ، وخباصة الفتيات، داخل النظام التعليمي            
من أجل  ) راسات االستقصائية املتعددة املؤشرات   جتمع بني البيانات اإلحصائية وبيانات الد     (

معرفة احملددات اجلغرافية واالجتماعية والتربوية لتدين االحتفاظ بالفتيـات داخـل النظـام             
  . التعليمي من أجل تنفيذ استراتيجيات حمددة لاللتحاق باملدارس يف هذه املناطق

سيني مها مبدأ اإلنصاف ومبدأ     وفيما يتعلق بالتعليم، تشدد احلكومة على مبدأين رئي         -٣٢٨
املساواة يف الفرص اللذان يعترب السعي إىل حتقيقهما ضرورياً إلقامة نظام تعليمي دميقراطـي              

وهكذا تتوخى احلكومة يف السنوات املقبلة تعزيز شبكة مـدارس اجلـوار            . وشامل للجميع 
ـ           دارس والنـهوض   وخفض تكاليف التعليم اليت تتحملها األسر وزيادة التحاق الفتيات بامل

بالصحة املدرسية ومراعاة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ووضع إطار استراتيجي للتعليم           
  . غري النظامي وحمو األمية

  أسالك التعليم األخرى    
 تعليم التدبري املرتيل،    -ويعرض اجلدول التايل عدد امللتحقني بأسالك التعليم األخرى           -٣٢٩

  : يف السنوات الثالث األخرية-لتعليم التقين واملهين، والتعليم العايل والتعليم الثانوي العام، وا
  أسالك التعليم األخرىامللتحقني بتطور أعداد 

  السنوات
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥  أسالك التعليم األخرى

  التدبري املرتيل
  ٩٠٧  ٩٠٥  ٨٨٥ جمموع عدد التالميذ

  ٪٥٦,٠  ٪٥٥,٠  ٪٥١,٤  التالميذللفتيات من جمموعاملئوية النسبة 
       التعليم الثانوي

       التعليم الثانوي العام
  ٩ ٤٢٧  ٨ ٢١٠  ٧ ٤٠٥ جمموع عدد التالميذ

  ٪٣٧,٩  ٪٣٨,١  ٪٣٧,٧ للفتيات من جمموع التالميذاملئوية النسبة 
       التعليم الثانوي التقين واملهين

  ١ ٧١٨  ١ ٧١١  ٢ ٧٦٢ جمموع عدد التالميذ
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  السنوات
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥  أسالك التعليم األخرى

  ٪٤١,٩  ٪٤٢,٧  ٪٣٧,٥ للفتيات من جمموع التالميذئوية املالنسبة 
        التعليم العايل 
       جامعة جيبويت

  ٢ ٤٨٣  ٢ ١٩٢  ١ ٩٢٨ جمموع عدد الطلبة
  ٪٤٠,٠  ٪٤٠,٤  ٪٤٠,٠ للفتيات من جمموع الطلبةاملئوية النسبة 

       الطلبة الذين يدرسون يف اخلارج
  ٧١٢  ٦٥٧  ٦٢٤ الطلبة احلاصلون على ِمَنح من جيبويت

نسبة الطلبة احلاصلني على ِمَنح من جيبـويت إىل         
 طلبة جامعة جيبويت

٢٨,٧  ٪٣٠,٠  ٪٣٢,٤٪  

الطلبة احلاصلون على منح دراسـية مـن بلـدان          
 صديقة

١٣٠  ١٤٦  ١٦٠  

النسبة اإلمجالية للطلبة احلاصلني على ِمـَنح إىل        
  طلبة جامعة جيبويت

٣٣,٩  ٪٣٦,٦  ٪٤٠,٧٪  

  .ى يف تعليم التدبري املرتيلحتظى الفتيات بأغلبية كرب '١'
  .  يف املائة٤٠يف التعليم الثانوي العام، تبقى النسبة املئوية للفتيات أقل من  '٢'
 يف املائة لكنها تبقى دون ٤٠يف التعليم التقين واملهين، تتجاوز النسبة املئوية    '٣'

كما أن الفتيات أكثر حضوراً يف التـدريبات        .  يف املائة  ٥٠املتوسط وهو   
  ).فرع الصناعة(منهن يف التدريبات الصناعية ) فرع التجارة (اجلامعية

  :وفيما يلي فروع التدريب اليت تقدمها الثانوية الصناعية والتجارية ضمن التدريب األويل
  فروع التدريب يف الثانوية الصناعية والتجارية 

  فروع التدريب املقترحة
 مستوى شهادة التدريب املهين

  فروع املتابعة
 )سنتان(ادة البكالوريا مستوى شه

    الفروع الصناعية
    يف اإللكترونيات شهادة مهنية

 البكالوريا املهنية يف صيانة اإللكترونيات السمعية البصرية  شهادة مهنية يف اإللكترونيات
  شهادة مهنية يف التجهيز التقين للبنايات

   اإلنتاجنظمشهادة مهنية يف صيانة 
 وصيانة  الطاقة، فرع إدارةختصصالبكالوريا املهنية يف 

  منشآت التربيد والتكييف
  البكالوريا املهنية يف صيانة السيارات  شهادة مهنية يف تقنيات وخدمات السيارات

   املعدنيةسباكةشهادة مهنية يف ال
  شهادة مهنية يف جنارة التوضيب واألثاث

البكالوريا التقنية، فئة العلوم والتكنولوجيات الصناعية،
  ندسة الكهربائيةفرع اهل

  شهادة مهنية يف البناء واإلمسنت املسلح
  شهادة مهنية يف الرسم اهلندسي

البكالوريا التقنية، فئة العلوم والتكنولوجيات الصناعية،
  املدنيةفرع اهلندسة 
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  فروع التدريب املقترحة
 مستوى شهادة التدريب املهين

  فروع املتابعة
 )سنتان(ادة البكالوريا مستوى شه

   يف الصيانة الصناعيةفين رفيعشهادة   شهادة مهنية يف املعاجلة النهائية للمباين
  شهادة فين رفيع يف البناء تكنولوجيا نظم الشبكات: ثاينفرع التكنولوجيا ال

    الفروع التجارية
التدبري" ألف  ، الفرع بكالوريا مهنية يف األعمال املكتبية       شهادة مهنية يف اإلدارة التجارية واحملاسبية

  "اإلداري والسكرتارية
التدبري "، الفرع باء   األعمال املكتبية  بكالوريا مهنية يف    شهادة مهنية ملوظف اخلدمات اإلدارية والتجارية

  "اإلداري واحملاسبة
  بكالوريا مهنية يف لوجستيات النقل   شهادة مهنية يف االتصال واإلدارة والسكرتارية

 بكالوريا مهنية يف التجارة  شهادة مهنية يف املبيعات

 ٢٠٠٥وباملقابل، فإن النسبة املئوية لطلبة جامعة جيبويت اليت أنشئت عـام             '٤'
  .وبالرغم من أن عدد الفتيات أقل من الفتيان، فإن األرقام مشجعة. شبه ثابتة

كما تسعى دولة جيبويت إىل حتسني الوضع يف أسالك التعليم األخرى بزيادة قدرات               -٣٣٠
االستقبال وبتكريس املساواة يف الفرص بني الفتيان والفتيات وباعتماد تدابري إدارية وماليـة             

  .عم الشركاء اإلمنائينيوباالستفادة من د
وفيما يتعلق بعدد الطلبة احلاصلني على ِمنح دراسية يف اخلـارج، ال بـد أنـه يف                   -٣٣١

  . فسياسة احلكومة تقوم على توجيه عدد أكرب فأكرب من الطلبة حنو جامعة جيبويت. اخنفاض

  املنح الدراسية    
لبة الـذين تـربر نتـائجهم       ختصص وزارة التعليم منحاً دراسيةً بعد البكالوريا للط         -٣٣٢

فهناك املنح اليت ختصـصها     . الدراسية ذلك والذين يرغبون يف إمتام تعليمهم العايل يف اخلارج         
حكومة جيبويت ومنها منح االمتياز اليت خيصصها رئيس اجلمهورية كل سنة لطلبة البكالوريا             

  .األكثر استحقاقاً، دون متييز على أساس اجلنس

  برامج التعليم    
تضع احلكومة نصب عينيها هدف أن يكتسب املتعلمون املعارف والكفاءات الـيت              -٣٣٣

  . من شأهنا أن متكنهم من فهم العامل والتحرك يف وسطهم اخلاص هبم
وضـع  (ويعترب إدخال عنصر السياق يف الربامج التعليمية ضمن سياسة حتريرية حملية              -٣٣٤

لغوية وحتسني إمكانية الوصول إىل الكتاب يف       ، وتعزيز الكفاءات ال   )املناهج والكتب الدراسية  
  .صميم هذه اآللية املنتظرة
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أما املنـاهج   . وفيما يتعلق بالتعليم ما قبل املدرسي، هناك برامج يف طور التجريب            -٣٣٥
الدراسية للتعليم االبتدائي فقد ُوضعت ونفذت سلفاً بصيغة تقوم على تعدد التخصـصات              

  .مني واألساليب والنهج التربوية والوترية الدراسيةوتسري يف الوقت نفسه على املضا
 ،٢٠٠٩-٢٠٠٨وأخرياً، فيما يتعلق بالسلك املتوسط، فقد أُجنز وضع الربامج يف عام              -٣٣٦

  .٢٠١٠-٢٠٠٩وسيجري تعميم استخدامها يف عام 
 ويتوقع أن جتري إعادة تصميم برامج التعليم الثانوي العام والتعليم التقين واملهين يف              -٣٣٧

  .إطار إصالح نظام البكالوريا

  الكتب املدرسية    
القيـام  ‘ ١‘: جيدر التأكيد على بعض النقاط اإلجيابية جداً، ومن بينها مـا يلـي              -٣٣٨

باستثمارات من أجل التحكم يف سلسلة اإلنتاج وتعبئة شبكة من الكفاءات املوجهـة حنـو               
ها جيبويت هبدف اإلنتاج الـوطين      اليت أقامت " اآللية النموذجية "و‘ ٢‘مشروع حتريري واسع؛    

  . لكتب تعليمية متوائمة مع السياق الوطين ومستندة إىل هنج يقوم على الكفاءات
خطة التحرير احملّدثة ملركز األحبـاث واإلعـالم واإلنتـاج املعـين بالتربيـة الوطنيـة                

  ٢٠٠٦/٢٠١٠ للفترة
ة ـالسن تعليم األساسيجمموع ال التعليم املتوسط التعليم االبتدائي

  اإلجنازات دليل املدرس كتاب التلميذ دليل املدرس كتاب التلميذ دليل املدرس كتاب التلميذ  الدراسية
 أجنز ٩ ٣ صفر صفر ٩ ٣ ٢٠٠٦

 أجنز ١٧ ٨ ٧ ٤ ١٠ ٤ ٢٠٠٧

 قيد اإلجناز ٢٠ ١٢ ٨ ٤ ١٢ ٨ ٢٠٠٨

١٥ ١٣ ١٠ ٨ ٥ ٥ ٢٠٠٩   

١٢ ١٠ ١٠ ٨ ٢ ٢ ٢٠١٠   

   ٧٣ ٤٦ ٣٥ ٢٤ ٣٨ ٢٢ اجملموع

  كمية الكتب املوزعة
الكميــة املوزعــة يف الكمية املنتجة السنة التسمية

 املدارس

  سلك التعليم االبتدائي
 ٣١٥ ١٤ ٠٠٠ ١٥ ٢٠٠٦ كراسات اللغة الفرنسية للسنة األوىل

 ١٥٠ ١٠ ٠٠٠ ١٥ ٢٠٠٦ كراسات الرياضيات للسنة الثالثة

 ٠٤٠ ١٠ ٠٠٠ ١٥ ٢٠٠٦ كراسات اللغة العربية للسنة الثالثة

 ٢٠٠ ١١ ٠٠٠ ١٧ ٢٠٠٧ كراسات اللغة الفرنسية للسنة الثانية

 ٩٠٠ ٩ ٠٠٠ ١٧ ٢٠٠٧ كراسات التفتُّح العلمي للسنة الثالثة

 ٩٠٠ ٨ ٠٠٠ ١٧ ٢٠٠٧ كراسات اللغة العربية للسنة الثالثة
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الكميــة املوزعــة يف الكمية املنتجة السنة التسمية
 املدارس

 ٠٠٠ ٩ ٠٠٠ ١٧ ٢٠٠٧ كراسات الرياضيات للسنة الرابعة

 األحباث  مركزجمموع الكراسات اليت حررها     
 واإلعالم واإلنتاج املعين بالتربية الوطنية 

  ٧٣ ٥٠٥ ٠٠٠ ١١٣  

اللغـة   (ُحررت يف اخلـارج كراسات أخرى  
 )الفرنسية للسنوات الثالثة والرابعة واخلامسة

 ٦٠٠ ١٣ ٦٢٢ ١٣  اجملموع املكتسب

٨٧ ١٠٥ ٦٢٢ ١٢٦   اجملموع العام  

 سلك التعليم املتوسط

 ٩٥٠ ١١ ٠٠٠ ١٧ ٢٠٠٧ لسنة السادسةكراسات اللغة الفرنسية ل

 ٩٥٠ ١١ ٠٠٠ ١٧ ٢٠٠٧ كراسات اللغة العربية للسنة السادسة

 ٣٥٠ ١١ ٠٠٠ ١٧ ٢٠٠٧ كراسات علوم احلياة واألرض للسنة السادسة

 ٧٥٠ ١١ ٠٠٠ ١٧ ٢٠٠٧ كراسات التاريخ واجلغرافيا للسنة السادسة

مركز األحباث  جمموع الكراسات اليت حررها     
 واإلنتاج املعين بالتربية الوطنية واإلعالم 

  ٠٠٠ ٤٧ ٠٠٠ ٦٨ 

اللغـة   (ُحررت يف اخلـارج كراسات أخرى  
ة، اإلنكليزية والرياضيات للـسنة الـسادس     

 )السادسة/والنحو الفرنسي للسنة اخلامسة

 ٩٧٠ ٣٥ ٠٠٠ ٤٢ اجملموع املكتسب

٨٢ ٩٧٠ ٠٠٠ ١١٠   اجملموع العام    

 وترقية املرأة لضرورة القضاء على مجيع الصور التمييزية         وإدراكاً من وزاريت التعليم     -٣٣٩
اليت تعطيها الكراسات املدرسية واألدوات التربوية عن الفتيات والنساء، وسعياً إىل القـضاء             
على تقدمي تنميطي للجنسني، فإهنما تكثفان بصورة مشتركة دراساهتما وحبوثهما من أجـل             

اضعي الكراسات، وكذلك تقـدمي دورات تدريبيـة        تعزيز التوجيهات اليت ينبغي تقدميها لو     
  . خاصة للمدرسني من أجل مكافحة التمييز القائم على نوع اجلنس

  موظفو التعليم    
ال شك أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل أبعد ما تكون عن اختاذ طابع أنثوي                 -٣٤٠

  .  يف املائة من العاملني هبا٢٧,١٧فاملرأة ال متثل إال . كما هو األمر يف مجيع أحناء العامل
  توزيع موظفي وزارة التربية الوطنية حسب اجلنس 

 النسبة املئوية العاملون  اجلنس

 ٪٧٢,٨٣ ٣ ٣٨٠ الرجال

 ٪٢٧,١٧ ١ ٢٦١ النساء

 ٪١٠٠ ٤ ٦٤١ اجملموع

  .فيما يتعلق باملدرسني، يعد عدد النساء مرتفع بعض الشيء مقارنةً بعدد الرجال  -٣٤١
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  ع املدرسني حسب اجلنس توزي
 النساء الرجال هيئة التدريس

 ٣٦ ١٥٩ اجلامعة

 ٦٩ ١٩١ التعليم التقين

 ١٢٤ ٤٢٦ التعليم املتوسط

 ٥٥١ ١ ٦٠٣ التعليم االبتدائي

 ١٣ ١٧ مدارس التدبري املرتيل

 ٧٩٣ ٢ ٣٩٦ اجملموع

 ٪٢٤,٨٦ ٪٧٥,١٣ النسبة املئوية

وحالياً ما  . ، تشغل امرأة منصب األمني العام     )رجل(ويف اجلامعة، اليت يديرها رئيس        -٣٤٢
وهكذا لدينا امرأتان من أصل ما جمموعـه        . فتئت النساء يشغلن شيئاً فشيئاً املناصب األعلى      

وتتوىل املرأة إدارة اثنتني من .  نساء ٦ منهم   ١٩ويصل عدد رؤساء الشعب إىل      . أربعة عمداء 
  ).ظفني ومركز التوثيقدائرة شؤون املو(الدوائر املشتركة السبعة 

  التربية البدنية والرياضية    
كانت إحدى توصيات املناقشات العامة بشأن التعليم الـيت نظمـت يف كـانون                -٣٤٣
.  هتدف إىل النهوض بالتربية البدنية والرياضية يف املؤسسات املدرسية         ١٩٩٩ديسمرب  /األول

. شاركة يف الرياضات والتربية البدنيةأي أن احلكومة اجليبوتية تشجع الفتيان والفتيات على امل        
ونتيجة لذلك، ليس هناك أي قانون أو منع حيول دون الفتيات يف املـشاركة يف األنـشطة                 

وعالوة علـى   . فللفتيان والفتيات نفس إمكانية الوصول إىل التجهيزات الرياضية       . الرياضية
يف " الرياضة النـسوية  "امج  ذلك، وضعت وزارة الشبيبة والرياضة اليت ترأسها امرأة أيضاً برن         

  .٢٠١٢-٢٠٠٨إطار خطة عملها اخلماسية 

  حمو األمية والتعليم غري النظامي    
يشكل تقليص األمية جزءاً من أهداف إطار عمل دكار بشأن توفري التعليم للجميع               -٣٤٤

 .وكذلك من األهداف اإلمنائية لأللفية، وكذا أهداف استراتيجية التنمية البشرية املـستدامة           
ولذلك يشكل تطوير حمو األمية والتعليم غري النظامي، إىل جانب تعميم التعلـيم األساسـي           

. الذي يلتقي مع هذا اهلدف، خياراً من خيارات استراتيجية تطوير النظام التعليمي اجليبـويت             
 ١٩٩٩ديـسمرب   /كما أوصت املناقشات العامة بشأن التعليم اليت نظمت يف كـانون األول           

  . عليم مدى احلياةبالتوجه حنو ت
ومن مث التزمت احلكومة مبضاعفة جهودها، وخباصة املوجهة للفتيـات الـصغريات             -٣٤٥

وهكـذا أتاحـت    . والنساء املنقطعات عن الدراسة أو الاليت مل يسبق أن سجلن يف املدارس           
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يت خمتلف محالت وبرامج حمو األمية اليت نظمها خالل العقد األخري االحتاد الوطين لنساء جيبو             
من جهة، ووزارتا التربية الوطنية وترقية املرأة من جهة أخرى، زيادة معدل اإلملام بـالقراءة               

  . سنة٢٤ و١٥والكتابة يف صفوف النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني 
 ٢٠٠٦ة اجليبوتية املتعددة املؤشرات لعام      ـوقد أظهرت نتائج الدراسة االستقصائي      -٣٤٦

 سـنة ُملمَّـات     ٢٤ و ١٥وع النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني        يف املائة من جمم    ٤٧,٥أن  
وبالفعـل، ال ُتلّـم     . بالقراءة والكتابة، لكن التباينات اجلغرافية هلا أثر قوي على هذا املعدل          

 يف املائة من نساء الوسط الريفي، يف حني تـصل نـسبتهن يف              ١٤,٢بالقراءة والكتابة إال    
وملنطقة اإلقامة أثر أقل على مستوى هذا املعدَّل، كما         .  يف املائة  ٤٨,٤الوسط احلضري إىل    

 سنة امللمات بالقراءة والكتابة أكثـر  ١٩ و١٥أن عدد الشابات الاليت تتراوح أعمارهن بني       
  : سنة، كما ُيظهر ذلك اجلدول التايل٢٤ و٢٠من الاليت تتراوح أعمارهن بني 

   سنة امللمات بالقراءة والكتابة٢٤ و١٥ بنيالنسبة املئوية للنساء الاليت تتراوح أعمارهن 

  املكان
النسبة املئويـة للنـساء     
  امللمات بالقراءة والكتابة

النسبة املئويـة غـري     
  معروفة

 الـاليت   النـساء عدد  
تتراوح أعمارهن بـني    

   سنة١٤ و١٥
        املقاطعة
  ٢ ١٧٨  ١,٨  ٤٨,٥  جيبويت

  ٣٣٨  ١,٨  ٤١,٠  مقاطعات أخرى
        الوسط

  ٢ ٤٥٢  ١,٩  ٤٨,٤  الوسط احلضري
  ٦٤  ١,٠  ١٤,٢  الوسط الريفي

        السن
  ١ ٢٦٣  ٢,٠  ٤٩,٧   سنة١٩-١٥
  ١ ٢٥٣  ١,٧  ٤٥,٣   سنة٢٤-٢٠

  ٢ ٥١٦  ٪١,٨  ٪٤٧,٥  اجملموع  

بيد أنه جتدر اإلشارة إىل أن هذه احلمالت كانت هتدف أساساً إىل وضـع بـرامج        -٣٤٧
ت حمو األمية باللغة الفرنـسية      وهكذا كانت محال  . عملية حملو األمية يف إطار منظور وظيفي      

اليت وضعها االحتاد الوطين لنساء جيبويت بتعاون مع وزارة التربية والبنك الدويل تـستجيب              
لالحتياجات اليت يتطلبها إمداد الشابات بالكفاءات الالزمة إلنشاء مشاريع صـغرى، عـن             

  .والطهيطريق إقامة آليات للتدريب على املهن الصغرية مثل اخلياطة والتطريز 
 )٢٠٠٨-٢٠٠٣( امرأة   ٩ ٠٠٠وبدوره، يندرج مشروع حمو األمية اهلادف إىل تعليم           -٣٤٨

باللغة العربية، الذي أطلقته وزارة ترفيه املرأة بدعم من البنك اإلسالمي للتنميـة، يف إطـار                
 من ويف هناية هذا التدريب، متكنت النساء. تيسري الوصول إىل املوارد الضرورية ملكافحة الفقر

اكتساب معارف يف الكتابة والقراءة واحلساب وكذا بعض الكفاءات التقنية اليت ال غىن عنها              
  .ليكون يف مقدورهن مباشرة أنشطة مولِّدة للدخل



CEDAW/C/DJI/1-3 

GE.10-41774 68 

ويقوم االحتاد الوطين لنساء جيبويت منذ إنشائه حبمالت حملو األميـة يف صـفوف                -٣٤٩
دة شركاء دوليني من مثـل اليونيـسيف        وذلك بفضل الدعم املايل املتواصل من ع      . البالغات

ومصرف التنمية األفريقي والبنك الدويل وشركاء وطنيني من مثل الوكالة اجليبوتية للتنميـة             
 شخص من برامج حمو األميـة املقدمـة         ٣ ٠٠٠ويستفيد كل سنة ما متوسطه      . االجتماعية

  .باللغة الفرنسية
 ٢٠٠٧يناير  /بلة املُنشأ يف كانون الثاين    كما يضطلع مركز التدريب النسائي يف منطقة بل         -٣٥٠

وامللحق بوزارة ترقية املرأة بدور مركز للتدريب على اخلياطة وتصفيف الشعر واملعلوماتيـة             
وهو موجَّه على وجه اخلصوص إىل الفتيات الصغريات والشابات املنقطعات عـن            . والطهي

، وهي ضاحية قريبـة مـن مدينـة    الدراسة وغري امللتحقات باملدارس يف اجملتمع احمللي لبلبال     
  . فتاة٤٠٠ويسع املركز أكثر من . جيبويت
/  اليت ُعقدت يف أيلـول     اللقاءات الوطنية حملو األمية والتعليم غري النظامي      غري أن     -٣٥١

 يف جيبويت أبرزت مواطن ضعف يف محالت حمو األمية اليت ُنظمت يف البلـد               ٢٠٠٦سبتمرب  
  .منذ عقدين

ونقص تنسيقها ونقص متابعتها وتقييمها، إىل جانب عوامل أخرى،         فتشتت الربامج     -٣٥٢
وعلـى هـذا األسـاس، تـستهدف        . جعل من العسري حتقيق نتائج ملموسة يف هذا اجملال        

التوجهات االستراتيجية اجلديدة يف جمال حمو األمية والتعليم غري النظامي اليت متخضت عنـها        
وحتسني جودة برامج حمو األمية     ‘ ٢‘نية الوصول؛   تعزيز إمكا ‘ ١‘: اللقاءات املذكورة ما يلي   

وفيما يتعلق مبجاالت التدخل ذات األولويـة،       . وتعزيز اإلنصاف ‘ ٣‘والتعليم غري النظامي؛    
  :فهي تندرج يف املنظور التايل

 يف املائة من ٥٠بنسبة تقليص معدَّل األمية    ‘ ١ ‘:ففيما يتعلق بتعزيز إمكانية الوصول      
إنـشاء مراكـز   ‘ ٣‘ترشيد الوسائل والبىن التحتية املوجـودة؛  ‘ ٢‘؛ ٢٠١٥اآلن حىت عام   

املنظمات غري  (توعية وتعبئة اجملتمع    ‘ ٤‘حضرية وريفية حملو األمية تكون قريبة من املتعلمني؛         
إنشاء مراكز متخصصة لألطفال والبالغني ذوي      ‘ ٥‘؛  )احلكومية والرابطات والقطاع اخلاص   

  االحتياجات اخلاصة؛ 
إجراء دراسة وتقييم تشخيـصي لالحتياجـات       ‘ ١ ‘: يتعلق بتحسني اجلودة   وفيما  

تعزيز الوسـائل التربويـة     ‘ ٣‘تعزيز حمو األمية والتعليم غري النظامي؛       ‘ ٢‘اخلاصة للسكان؛   
إنشاء ‘ ٤‘؛  )برامج تراعي خمتلف فئات اجلمهور، الكُراسات واألدوات املدرسية       (والتعليمية  

التشجيع على منح الشهادات وعلى االهتمـام       ‘ ٥‘ملتابعة والتقييم؛   آلية للتدريب والتأطري وا   
تيسري املنافذ بني التعليمني النظامي وغري النظامي لفائدة األطفال الذين ‘ ٦‘بعد حمو األمية؛  مبا
إقامة شراكة متعددة   ‘ ٨‘جعل ساعات الدروس مرنة؛     ‘ ٧‘يسبق أن تسجلوا يف املدارس؛       مل

تنويع قنـوات التعلـيم والتواصـل       ‘ ٩‘ غري احلكومية واملاحنني؛     القطاعات ومع املنظمات  
  ؛)والتلفزيون اإلذاعة(
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تقليص التباينات اجلغرافية واالقتصادية، وكذلك     ‘ ١ ‘:وفيما يتعلق بتعزيز اإلنصاف     
اإلعالء من شأن التدريب املوجه لألطفال والبالغني ‘ ٢‘التباينات املالزمة ملفهوم نوع اجلنس؛ 

  ياجات اخلاصة؛ ذوي االحت
 وضـع  ‘٢‘إنشاء إدارة مكلفة مبحو األمية والتعليم غري النظامي؛         ‘ ١ ‘:إقامة منظومة قيادة    

الوزارات واملنظمـات غـري احلكوميـة       (استراتيجية مشتركة ومتفق عليها بني املؤسسات       
  .املكلفة بتنفيذ أعمال حمو األمية والتعليم غري النظامي) واملاحنون
 االحتاد الوطين لنساء جيبويت بدعم من الوكالـة اجليبوتيـة للتنميـة             وهكذا أطلق   -٣٥٣

، استناداً إىل جماالت التدخُّل هذه وبشكل حيترم        ٢٠٠٨أكتوبر  /االجتماعية يف تشرين األول   
أهداف املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية الرامية إىل مكافحة الفقر، محلة جديدة حملو األمية             

وتكمن خصوصية هذه احلملة يف أهنا ممولـة        . الغني يف العاصمة واألقاليم   الوظيفية مصممة للب  
  .من مؤسسة وطنية، أال وهي الوكالة اجليبوتية للتنمية االجتماعية

، يف إطار   ٢٠١٠وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن وزارة ترقية املرأة ستطلق يف بداية عام               -٣٥٤
 إحدى التوصيات اليت متخـضت عنـها   واستناداً إىل) ٢٠١٢-٢٠١٠(خطة عملها الثالثية   

، برناجماً حملو األمية على     ٢٠٠٩مايو  /احللقة الدراسية املتعلقة بالعمل احلكومي املنظمة يف أيار       
 شخص منهم الفتيات الصغريات والنساء      ١٥ ٠٠٠نطاق مجاهريي يستهدف شرحية قوامها      

  .على وجه خاص

  ١١املادة     
  املساواة يف ميدان العمل

  ١١ املادة نمضمو  ١-١١  
 بوضوح على أن للنساء احلق األساسي يف العمل وتقدم قائمة كاملة            ١١تنص املادة     -٣٥٥

: بااللتزامات اليت تقع على الدول األطراف من أجل اإلعمال الكامل والفعال هلـذا احلـق              
أوالً، على الدول األطراف أن تكفل للنساء حقوق وفرص العمل ذاهتا الـيت تكفلـها                ‘١‘

ثانياً، ينبغي أن يكون للنساء احلق يف حرية اختيار املهنة ونوع العمل وال ينبغي              ‘ ٢ ‘للرجال؛
ثالثاً، ينبغي أن ‘ ٣‘؛ "لإلناث"توجيههن بصورة منهجية إىل األعمال اليت ُتصنف تقليدياً بأهنا        

يكون للنساء، يف مكان العمل، احلق يف املساواة يف األجر ويف مجيع االستحقاقات املرتبطـة               
رابعاً، ينبغي أن تكون املرأة، يف مكان العمل أيضاً، يف مأمن من التمييز بسبب              ‘ ٤‘بالعمل؛  

أخرياً، تتطلب املساواة احلقيقية يف العمل تنفيذ تدابري حلماية املرأة من ‘ ٥‘الزواج أو األمومة؛   
  .مجيع أشكال العنف يف مكان العمل
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  تشريعات جيبويت    
رهنا باألحكام الصرحية هلذا    : "ن العمل يف جيبويت على ما يلي       من قانو  ٣تنص املادة     -٣٥٦

القانون أو أي قانون ذي طبيعة تشريعية أو تنظيمية حيمي النـساء واألطفـال والـشباب،                
وكذلك األحكام املتعلقة بوضع األجانب، ال جيوز ألي رب عمل أن يأخذ يف االعتبار جنس  

جتماعي أو جنسيته أو أصله القومي أو انتمـاءه         العامل أو سنه أو عرقه أو لونه أو أصله اال         
عدم انتمائه إىل نقابة أو نشاطه النقايب أو آراءه، وخباصة الدينية أو الـسياسية، يف اختـاذ               أو

قرارات بشأن التعيني أو سري العمل أو غريه من ظروف العمل أو مـنح مزايـا اجتماعيـة                  
  ".التأديب أو إهناء عقد العمل أو

. لنا أن التشريع اجليبويت ال يقيم أي متييز فيما يتعلق بالقبول يف العمـل             وهي تثبت     -٣٥٧
وال جيري أن متييز بـني      . فللمرأة، كما للرجل، احلق يف ممارسة أي نشاط مهين من اختيارها          

كما أن التعيني يف وظيفة عامة يـتم اسـتنادا إىل           . الرجال والنساء أثناء التعيني أو التوظيف     
  .رجل القانون أن مهنة بعينها ينبغي أن متارسها امرأة وأخرى ينبغي أن ميارسهاوال حيدد . امتحان

  قانون العمل    
 / كانون الثاين٢٨ املتعلق بقانون العمل، املؤرخ AN/05/5ème L/133حيدد القانون رقم   -٣٥٨
 ، اإلطار القانوين للعمـل    ١٩٥٢ والذي ُيلغي قانون العمل ملا وراء البحار لعام          ٢٠٠٦يناير  

ويتناول القانون مجيع املسائل املتصلة بالعالقات الفرديـة يف العمـل وكـذلك             . يف جيبويت 
  .األحكام اخلاصة لعمل املرأة

ُيعترب عـامالً بـاملعىن   : "وينص القانون يف مادته األوىل على أنه يف مجهورية جيبويت       -٣٥٩
 نشاطه املهين   املقصود يف قانون العمل أي شخص، بصرف النظر عن جنسه وجنسيته، يضع           

حتت إدارة وسلطة شخص آخر مقابل أجر، سواء كان هذا الشخص طبيعياً أو اعتبارياً، عاماً  
  ".أو خاصاً
جيبويت يقوم على أحكام ال تتسم بالتمييز، ويتوافق مع         وهبذا، فإن قانون العمل يف        -٣٦٠

  .للرجالوللنساء إمكانية للوصول إىل العمل يف نفس الظروف اليت . روح االتفاقية
بيد أن النساء يف الواقع، وإن مل يكن هناك متييز يف القانون، أقل عددا من الرجـال                   -٣٦١

  ).٧انظر اجلداول الواردة قبل املادة (يف اإلدارة العامة 

  األجر    
يعترب تلقي املرأة ألجر مساوٍ ألجر الرجل عن العمل املتساوي القيمة مكتسباً متحققا         -٣٦٢

يتـساوى  : " من قانون العمل على ما يلـي       ١٣٧ وبالفعل، تنص املادة  . يف مجهورية جيبويت  
األجر عن العمل املتساوي القيمة لكل العاملني أياً يكن أصلهم وجنسهم وعمرهم ومركزهم             

  ".ودينهم، وفقا للشروط املنصوص عليها يف هذا القانون
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 من حيث املعاملـة     وهكذا تستفيد املرأة من احلقوق نفسها اليت يستفيد منها الرجل           -٣٦٣
  .واألجر وخمتلف االستحقاقات املتصلة بالعمل الذي متارسه

  الرعاية االجتماعية    
، باشرت احلكومة إصالحاً جـذرياً للرعايـة االجتماعيـة أملتـه            ١٩٩٩يف عام     -٣٦٤

وينبغي اعتبار هذا اإلصالح من املكتسبات الرئيسية       . اإلنصاف والفعالية والسرعة   اعتبارات
  .جليبوتينيللعمال ا
أوهلما هو ذاك الذي يستفيد منـه مجيـع         ‘ ١‘: ويتعايش يف جيبويت نظامان للرعاية      -٣٦٥

املوظفون وفيه تغطية صحية مضمونة من الدولة لقاء أقساط شهرية تشمل جمموع النفقـات              
وثانيهما هو ذاك املخصص ملوظفي القطاع اخلاص وللوكالء        ‘ ٢‘الصحية للموظف وأسرته؛    

وتدير هذا النظام وكالة مستقلة للرعايـة  . دى الدولة، وكذلك فروعهم املباشرين    املعتمدين ل 
  .االجتماعية جتمع بني وظيفيت املؤمِّن ومقدم العالجات

ومتتلك وكالة الرعاية االجتماعية منشأتني صحيتني تعجـان باملرضـى يف أغلـب               -٣٦٦
 ٥ ٢٤٨ مـشتركاً و   ٣٣ ٥٩٠، كان لوكالة الرعاية االجتماعية      ٢٠٠٥ففي عام   . األحيان

واسـتناداً إىل  .  مستفيداً مباشـراً ٣٨ ٨٣٨مستفيدا من املعاشات التقاعدية، أي ما جمموعة      
متوسط ستة أطفال لكل زوجني، ميكن أن نقدر عدد السكان املستفيدين من تغطية وكالـة               

  . نسمة٣١١ ٠٠٠  بالرعاية االجتماعية 
من جهتها مراكز صـحية     ) ة والدرك الوطين  اجليش والشرط (ومتتلك اهليئات النظامية      -٣٦٧

  .وُيوفر العالج حىت ملقعدي احلرب. خاصة لكل هيئة تتيح ملنتسبيها وألسرهم تلقي العالج جماناً
وعالوة على ذلك، تكفل وزارة العمل املكلفة باملوظفني برامج للتأمني االجتماعي،             -٣٦٨

وليس هناك برنـامج  .  الوطين للتقاعدمبا يف ذلك التأمني الصحي والتقاعد، يديرها الصندوق 
  .للتأمني على البطالة

 إعادة موازنة توزيع الوظائف ٢٠٠١وقد أتاح إصالح نظام املعاشات التقاعدية عام          -٣٦٩
وقد أتاحت احلكومة، بإعادة هيكلتـها      . بني الشبان والقدامى، وخباصة يف الوظيفة العمومية      

رة العديد من العمال الذين بلغـوا سـن التقاعـد           لنظام املعاشات التقاعدية وترشيده، مغاد    
 سنة  ٦٠ سنة إىل    ٥٥وقد ُرفع سن التقاعد من      . بذلك ظروفاً مواتية لتوظيف شبان     وهيأت

  .٢٠٠٩، و أعفيت املعاشات التقاعدية من الضرائب انطالقاً من عام ٢٠٠٨عام 

  محاية املرأة يف إطار العمل    
 ١٢محاية تكميلية للمرأة والشباب وفقاً للمـادة        ينص قانون العمل يف جيبويت على         -٣٧٠

جيوز ملفتشي الشغل أن يطلبوا فحص النساء والشباب على يـد طبيـب         "اليت تنص على أنه   
وهذا الطلب  . معتمد من أجل التحقق مما إذا مل يكن العمل الذي ُيكلفون به يتجاوز طاقاهتم             
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اء املرأة أو الشاب يف عمل اعُترف هبـذه       وال جيوز إبق  . مكفول قانوناً بناًء على طلب املعنيني     
وإذا . الطريقة بأنه فوق طاقته وجيب أن ينقل إىل عمل آخر يتناسب مع طاقاتـه ويناسـبه               

يكن هذا ممكناً، جيب فسخ العقد مع دفع تعويض مناسب كما لو كـان إهنـاء عقـد                   مل
  ".عاديا العمل

  محاية املرأة احلامل    
لفحص طيب إهناء عقدها دون مهلة إشعار، وبنـاء         جيوز ألي امرأة حامل خضعت        -٣٧١

وال ميكن إلهناء العقد هبذه الـصورة أن        . على ذلك دون أداء أي تعويض من أي نوع كان         
  . يؤدي يف أي حال من األحوال إىل مطالبة بالتعويض

بيد أنه ينبغي للمرأة احلامل أن ُتعلم رب العمل حبالتها شهراً قبـل إهنـاء العقـد                   -٣٧٢
  .وحتتفظ حبقها يف العالج اجملاين ويف االستحقاقات العينية. مال إهنائه بسبب احلملاحت أو

وهكذا، تـنص   . وتعترب محاية املرأة احلامل من القوة حبيث يستحيل تسرحيها تقريباً           -٣٧٣
ال جيوز ألي رب عمل، فيما عدا يف حالة اخلطأ          : "يلي  من قانون العمل على ما     ١١٤املادة  

تصل باحلمل ويف ظروف يستحيل معها استمرار العقد، تسريح امرأة واضـح            الفادح غري امل  
  ".محلُها أو مثبت طبياً

وعندما ُيعلن التسريح دون علم باحلمل، يكون أمام املوظفة مخسة عشر يوماً لتقدمي               -٣٧٤
ويف مجيع األحوال، ال جيوز ألي رب عمل أن        . وعندها يعترب التسريح الغيا   . ما يثبت حالتها  

وتؤدي هذه الفترات ذاهتا إىل تعليق سري مهلـة  . ح امرأة خالل فترات تعليق عقد عملها   يسر
  .اإلشعار النامجة عن تسريح حمتمل جرى اإلشعار به من قبل

: ١١٦ورب العمل معرض لعقوبات يف حالة انتهاك هذه املقتضيات، مبوجب املادة              -٣٧٥
أحكام املادة السابقة يعطي احلـق يف       أميا تسريح أعلنه رب العمل أو أمضاه بشكل ينتهك          "

وهذه التعويضات مستحقة دون املساس بأية تعويـضات        . املطالبة بتعويضات لصاحل املوظفة   
  ".أخرى قد تنشأ عن التسريح

  إجازة األمومة    
وتستفيد من إجازة أمومـة     . تتمتع املوظفة اليت تصبح أّما باحلماية أثناء فترة األمومة          -٣٧٦
ل على  ـ من قانون العم   ١١٣ من املادة    ٣وتنص الفقرة الفرعية    . على األقل  أسبوعا   ١٤ملدة  

حيق لكل امرأة حامل أن حتصل على إجازة أمومة وجيب أن تبدأ قبل مثانية أسـابيع    : "ما يلي 
وهبـذه املناسـبة،    ". من التاريخ املفترض للوالدة وتنتهي بعد ستة أسابيع من تاريخ الوالدة          

  .ازة ملدة ثالثة أياميستفيد األب أيضا من إج
قبل املوعد املفترض، فإن فترة الراحـة ُتمـدد إىل حـني            احلامل  وعندما تلد املوظفة      -٣٧٧

وعندما تلد بعد املوعد املفترض، فإهنـا تعـود إىل          . استكمال األربعة عشر أسبوعا املخولة هلا     
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متديد فترة التوقف عن    وتقضي املادة نفسها بأنه جيوز      . العمل بعد ستة أسابيع من تاريخ الوالدة      
  .العمل ملدة ثالثة أسابيع يف حالة ظهور مرض يثبت الطبيب أنه ناتج عن احلمل أو الوالدة

ه إذ إن . وتذهب التدابري الرامية إىل محاية املرأة احلامل واألم الشابة إىل أبعد من ذلك              -٣٧٨
إىل دفـع   ضطر بالتايل   سابق ودون أن ت   إشعار  بإمكان األم أثناء هذه الفترة ترك عملها دون         

وال ميكن خصم أي مبلغ من أجرها بـسبب هـذا           . االنقطاع عن العمل  بسبب  تعويضات  
  .االنقطاع املؤقت عن العمل

ملرأة خالل فترة اإلجازة حق احلصول على كامل األجر الذي كانت  اوخيول القانون     -٣٧٩
اية االجتماعية والنصف   وكالة الرع الراتب  دفع نصف هذا    تو. تتلقاه عندما توقفت عن العمل    

  .اآلخر صاحب العمل مبوجب اإلجراءات السارية

  فترات الراحة من أجل اإلرضاع    
 من قانون العمل على حق األم يف أن تأخذ فترات راحة من أجل              ١١٦تنص املادة     -٣٨٠

وال ميكن أن تتجاوز الفترة اإلمجالية      . اإلرضاع خالل مخسة عشر شهرا بعد استئنافها للعمل       
راحة ساعة واحدة لكل يوم عمل، وميكن أخذها يف بداية يوم العمل أو يف هنايته، باستثناء                لل

  .طوي على شروط أفضلاألحكام الواردة يف االتفاقات اجلماعية، اليت تن

  التحرش اجلنسي واملعنوي    
 على االعتـداءات    ٣٤٧يعاقب القانون اجليبويت، وخاصة قانون العقوبات يف مادته           -٣٨١
  .ية اليت قد تتعرض هلا املرأةاجلنس

  ملدنينيالنظام العام للموظفني ا    
 بشأن النظام العام للموظفني احلكوميني حصول       AN/83/1èreL/48يضمن القانون رقم      -٣٨٢

ويتضمن أحكاما عامة تنظم الوصول إىل اخلدمة       . الرجل واملرأة على العمل على قدم املساواة      
  .نسالعامة دون أي متييز على أساس اجل

 فإن النظام العام للموظفني احلكوميني يقر مببدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف             بالتايلو  -٣٨٣
  . ومينح امتيازات للمرأة فيما يتصل مبهامها اإلجنابية ومهامها كأم،احلصول على العمل

ولـذا فـإن   .  من النظام، ال يوجد أي متييز بني الرجل واملـرأة    ١٥ومبوجب املادة     -٣٨٤
  .ول املرأة على العمل غري مقيد بأي نصحص
، حيق للموظفة احلكومية احلـصول علـى        ٤١ من املادة    ٦ومبقتضى الفقرة الفرعية      -٣٨٥

وهذه اإلجازات هي اإلجازات نفسها املنصوص عليها يف قانون         . إجازات الوالدة واإلرضاع  
  .العمل املنظم للموظفني
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  مكافحة البطالة    
 سعيها إىل مكافحة البطالة، سياسة نشطة بشأن التوظيف يف          انتهجت احلكومة، يف    -٣٨٦
 وكالة وطنيـة  ٢٠٠٨وأنشأت وزارة العمل والتدريب واإلدماج املهين يف عام . ٢٠٠٧عام  

للتوظيف والتدريب واإلدماج املهين، وهي أداة مراقبٍة وتدخلٍ لتنظيم احتياجات سوق العمل            
أُنشئ جملس وطـين للعمـل والتوظيـف        ما  ك. اليد العاملة الوطنية  توظيف  ورفع مستوى   
  .والتدريب املهين

فقـد  لوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب واإلدماج املهين مبهامهـا،     لكي تضطلع ا  و  -٣٨٧
 التقريب بني العرض والطلـب يف  ‘١‘:  على ما يلي٢٠٠٨ركزت يف عملها وأنشطتها عام  

ل ومجعها وإعدادها ورصـدها    تصنيف البيانات اإلحصائية عن سوق العم      ‘٢‘سوق العمل؛   
  . التدريب واإلدماج املهين‘٣‘ونشرها؛ 

 طلبا مقدما مـن  ٩٦٥ طلب عمل منها   ٣ ٤٦٢، سجلت الوكالة    ٢٠٠٨ويف عام     -٣٨٨
  . طلبا مقدما من نساء٢٩٥ طلبا منها ١ ٢٢٠ولّبت الوكالة . نساء
 من نساء    طلبا مقدما  ٨٥٧ طلبا منها    ٣ ١٧٣، بلغ عدد الطلبات     ٢٠٠٧ويف عام     -٣٨٩

  . امرأة٣٥١ شخصا منهم ٨٩٧وبلغ عدد األشخاص الذين وظفوا 
  .وتبقى اإلدارة العامة أكرب صاحب عمل يف البلد  -٣٩٠

  ١٢املادة     
  املساواة يف جمال الصحة

  ١٢مضمون املادة   ١-١٢  
 صراحة الدول األطراف إىل أن تكفل للنساء على قدم املساواة مـع  ١٢تدعو املادة     -٣٩١

يتعـذر علـيهن    فرص الوصول إىل اخلدمات الصحية، مبن فيهن النساء اللوايت قـد            الرجال  
وجاء فيها، مـن  . الوصول إىل هذه اخلدمات بسبب الفقر أو األمية أو العزلة املادية من جهة       

  .جهة أخرى، أن املرأة حتتاج إىل املزيد من العناية واالهتمام أثناء فترة احلمل وبعد الوالدة
ة إىل ذلك، تطلب اللجنة إىل الدول األطراف وضع حد للتمييـز الـذي              وباإلضاف  -٣٩٢

. اإليـدز /ُيمارس ضد املرأة يف االستراتيجيات الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          
وتدعو الدول األطراف إىل تعزيز دور املرأة باعتبارها مقدمة للرعاية الـصحية وأخـصائية              

  . فريوس نقص املناعة البشريةصحية ومربية يف جمال الوقاية من
ويف األخري، تطلب اللجنة إىل الدول األطراف اختاذ التدابري املناسبة للقـضاء علـى          -٣٩٣

  .ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
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  السياسة الصحية يف جيبويت    
حالـة  "اعتمدت مجهورية جيبويت تعريف منظمة الصحة العاملية ملفهوم الصحة بأهنا             -٣٩٤

  ".ن اكتمال السالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا، ال جمرد انعدام املرض أو العجزم
بشأن توجيه ١٩٩٩يوليه / متوز٣ املؤرخ AN/99/4ème L/48 مـون رقـوينص القان  -٣٩٥

 على حق اجلميع يف الصحة ويقر مببدأ التضامن واملـساواة فيمـا يتعلـق               ،السياسة الصحية 
واستنادا إىل هذا املبدأ، فمن املطلـوب       . التكاليف الصحية بالوصول إىل اخلدمات الصحية وب    

األولوية لتقدمي  بإعطاء  غري أن هذا القانون يلزم الدولة       . أن يساهم كل مواطن مسامهة عادلة     
املساعدة إىل األطفال واألمهات واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات األكثر ضعفا وضـحايا            

  .الكوارث الطبيعية
ات املُحّددة، يف مجلة ما تستهدفه، صـحة األم والطفـل وإدارة            وتستهدف األولوي   -٣٩٦

  .الطوارئ الصحية وإعادة تنظيم خدمات األمومة
وبسبب عاملني اثنني يتمثل األول يف تدهور النظام الصحي والثاين يف ارتفـاع عـدد                 -٣٩٧

اء  حتـسني أد   ‘١‘: وفيات األمهات والرضع، ُشرع يف عملية إصالح ترمي أيضا إىل مـا يلـي             
 الرفع من فرص وصول السكان إىل خدمات ذات جودة واحلصول على            ‘٢ ‘اخلدمات الصحية؛ 

 ضمان املساواة يف الوصول     ‘٤‘ضمان استمرار متويل النظام الصحي؛      ‘ ٣‘أدوية فعالة ورخيصة؛    
  .إىل الرعاية الطبية ملواطين جيبويت عن طريق إعادة هيكلة املراكز الصحية احلضرية والريفية

  فو وزارة الصحةموظ    
حتتل وزارة الصحة مكانة رائدة يف جمال املساواة بني اجلنسني يف مكـان العمـل،                 -٣٩٨

ويتضح ذلك من خالل عدد فئات املوظفني مثل فئة األطباء املتعاقدين مع نظـام الـضمان                
  .االجتماعي والفئات الناشئة األخرى العاملة يف إطار خمتلف الربامج اجلامعة

  .ياسة التقدمية اليت انتهجها الرئيس جناحا واسعاوتشهد هذه الس
  توزيع املوظفني احلكوميني، املساواة بني اجلنسني يف مكان العمل

  النسبة املئوية  العدد  اجلنس
  ٢٠٢٠  ٢٠٠٤  ٢٠١٠  ٢٠٠٤  السنة

   ٪٥٨,٤٠   ٪٦٠,٦٢  ١ ٠١٥  ٨١٣  الرجال
   ٪٤١,٥٩   ٪٣٩,٣٧  ٧٢٣  ٥٢٨  النساء
             ٪٩٩,٩٩   ٪٩٩,٩٩  ١ ٧٣٨  ١ ٣٤١  اجملموع

ويف إطار التدريب على العمل يف مهنة الطب، استضافت كلية الطب يف جيبويت ألول مـرة                
عددا كبريا من الشابات يف رحاهبا، ويشكل ذلك خيارا سياسيا حكيما من شأنه أن يـؤدي          

  .على املدى القصري واملتوسط إىل الرفع من نسبة الطبيبات يف هذا القطاع احليوي
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ا خيص املعهد العايل للعلوم الصحية، فإن مناهج التدريب يف املهن املقترحة على              وفيم -٣٩٩
ويتقـدم  . القابالت واملمرضات واملساعدات والتقنيات العامالت يف املختربات      : الفتيات هي 

  .إىل مسابقة الدخول كل ثالث سنوات عدد كبري من املرشحات
  حسب اجلنساملوظفني توزيع 
 العدد النساء ملهنا العدد  الرجال املهن

 ١٦ ٢٠٠٨ اإلدارة املدنية ٢٨ ٢٠٠٨ اإلدارة املدنية
  ٣٥ ٢٠٠٩   ٤٥ ٢٠٠٩ 

 ٩ ٢٠٠٨ موظف إداري ٨ ٢٠٠٨ موظف إداري
 ١١ ٢٠٠٩  ٩ ٢٠٠٩ 

 يف املائة ٤٠(من جمموع العاملني يف هاتني املهنتني يف املائة  ٤٦الوزارة بني موظفي   متثل املرأة   
  . مقارنة بالعام املاضييف املائة ٦زيادة بلغت ، أي ب)العام املاضي

ال صنع القرار يف الوزارة، فإهنـا       ـد املرأة ملناصب القيادة يف جم     ـوفيما يتعلق بتقل    -٤٠٠
  .اإلدارة املضطلعني مبسؤولياتيف املائة من موظفي  ٣١متثل 

 النسبة املئوية العدد اجلنس

  ٪ ٦٨ ٣٧ الرجال
  ٪ ٣٢ ١٧ النساء

  ٪ ١٠٠ ٥٤ اجملموع  

السل واملالريـا   الشيء نفسه على الربامج القطاعية واملتعددة القطاعات مثل برامج          يسري  و
وقد أضحى إشراك املرأة ضرورة     .  اليت تتزايد نسب النساء العامالت فيها باستمرار       والتدخني

ـ             حتمية   ل يف إطار اختاذ القرارات الرئيسية بشأن القضايا احلساسة مثل التغذيـة واألم والطف
  .وغريها من املوضوعات

  صحة الوالدة واملولود    
تويل اخلطة الصحية أمهية كبرية حلماية صحة األم والطفل، وذلك من أجل املسامهة               -٤٠١

، اليت  )٥ واهلدف اإلمنائي    ٤اهلدف اإلمنائي   (بشكل أفضل يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        
  .فوف األمهات والرضعترمي إىل خفض معدالت االعتالل والوفيات يف ص

وهكذا، ُجمعت كل املشاريع العمودية املوجهة حنو األم والطفل يف دائرة صحة األم               -٤٠٢
، وذلك يف أعقاب وضع برنامج الـصحة اإلجنابيـة         ٢٠٠٥أكتوبر  /والطفل يف تشرين الثاين   

  .الذي يشهد تطورا مستمرا منذ عقد من الزمن
 أولوية من أولويات الوزارة، وقد أُنشئت غرف        ويبقى حتسني صحة الوالدة واملولود      -٤٠٣

للعمليات يف املستشفيات يف مناطق دخيل وتاجورة وأوبوك، إضافة إىل غرف للـوالدة يف               
  .املراكز الصحية يف املناطق الريفية
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وُتدار دور الوالدة يف املناطق الريفية من طرف القابالت املدربات على رعاية النساء               -٤٠٤
ولدى هؤالء القابالت املستوى املطلـوب لتوجيـه        . ده وعلى تنظيم األسرة   أثناء احلمل وبع  

  .الوقت املناسبالاليت يواجهن حاالت خطرية، يف النساء 
ولكن بالرغم من حتسن املؤشرات حتسنا كبريا، يظل معدل وفيات األمهات مرتفعا              -٤٠٥

 يقدر معدل ، يف حني٢٠٠٢ والدة حية يف عام      ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٥٤٦حيث بلغ   
شكل جزءا كبريا من وفيات الرضع الـيت  ي حالة وفاة لكل ألف والدة و     ٤٥ بوفيات املواليد   

  .٢٠٠٦ لكل ألف والدة حية يف عام اة حالة وف٦٧ بقُدر معدهلا 

   اإلجنابيةالصحة    
نفسه مثرة دمج مشروع االسـتقرار      هو  ُوضع برنامج الصحة اإلجنابية، الذي كان         -٤٠٦

 لتغطيـة   ،وع األمومة املأمونة اللذين يدعمها صندوق األمم املتحدة للسكان        األسري ومشر 
  .٢٠٠٧-٢٠٠٣الفترة 
 تنظيم  ‘١‘: وأُدرجت جوانب خمتلفة من استراتيجية الصحة اإلجنابية يف الربنامج ومنها           -٤٠٧

  مكافحة تشويه األعضاء التناسلية    ‘٣‘ االستشارات الطبية قبل الوالدة وبعدها؛       ‘٢‘األسرة؛  
 توعية اجملتمع باستخدام اخلدمات الصحة اإلجنابية؛       ‘٤‘لإلناث والعنف على أساس اجلنس؛      

فـريوس   / دمج مسألة الوقاية من األمراض املنقولة جنسيا    ‘٦‘ الصحة اإلجنابية للمراهقني؛     تعزيز ‘٥‘
اإليـدز  /بشريةاإليدز يف اخلدمات، مبا يف ذلك منع انتقال فريوس نقص املناعة ال   /نقص املناعة البشرية  

  .٢٠٠٦خلدمات الصحية منذ عام احلد األدىن من االذي يشكل جزءا من جمموعة 
 للمرأة احلامل، انتهج برنـامج  تغذويةوإضافة إىل ما سبق، ومن أجل حتسني احلالة ال      -٤٠٨

، مع تقدمي الرعاية التزويد املنهجي جبرعات احلديد التكميليةالصحة اإلجنابية استراتيجية بشأن 
  .وتتاح أيضا لألمهات األدوية األساسية ووسائل منع احلمل. صحية باجملانال

ويتوىل تقدمي هذه احلزمة من اخلدمات مهنيون صحيون مهرة يوجدون على مجيـع               -٤٠٩
مستويات اهلرم الصحي، أي على مـستوى املراكـز الـصحية اجملتمعيـة ودور الـوالدة                

  .ةواملستشفيات واملراكز الصحية والفرق املتنقل
وقد أدى هذا التوجه اجلديد إىل حتسن فعلي يف صحة األم والطفل ألنه يتـضمن يف          -٤١٠

) التطعيم واالستشارات الطبية قبل الوالدة وبعدها وتنظيم األسرة       (الوقت ذاته التدابري الوقائية     
والتكفـل  ) اإلعالم والتعليم واالتصال، والتثقيف الـصحي     (والعالجية والتروجيية والتعليمية    

  . الوالدة الطارئةالتحبا
واجلدير باملالحظة أن هذه اإلرادة السياسة حلماية الفئات األكثر ضعفا خـضعت               -٤١١

ة من املشاركة يف التكاليف يف إطار النظام التدابري ملموسة للمتابعة، ألن الفئات الوحيدة املعف 
  .اجلديد هي النساء احلوامل واألمهات واألطفال دون سن اخلامسة

، بلغ عدد االستشارات الطبية قبل الوالدة املسجلة يف املرافـق           ٢٠٠٨وخالل عام     -٤١٢
النـساء  (ومتثل املستفيدات اجلديدات من هذه االستشارات       .   استشارة  ٣٤ ١٨٥الصحية  
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 استشارة من جمموع االستشارات الطبيـة       ١٥ ١٠١) اللوايت يقمن بأول زيارة ملتابعة احلمل     
، بلغ عدد النساء اللوايت قمن باستشارة طبيـة         ٢٠٠٨ول من عام     األ لربعويف ا . قبل الوالدة 

 ١٤ ٢٦٦ امرأة يف الربع الثاين وإىل       ١٢ ٦١٢ نساء، ووصل العدد إىل      ٧ ٣٠٣قبل الوالدة   
  .امرأة يف الربع الثالث من السنة نفسها

   السنوي يف معدل االستفادة من االستشارات الطبية قبل الوالدةالتطور

 د السكانتقديرات عد العام
الوالدات 
 املنتظرة

اجلديدات املستفيدات 
  معدل املستفيدات  الطبية تمن االستشارا

٧١,١ ١١ ٧٨٣ ١٧ ١٣٣ ٥٠٤ ١٨٥ ٢٠٠٣٪  
٦٦,٨ ١٢ ٣١٣ ١٧ ٦٤٦ ٥١٩ ٣١١ ٢٠٠٤٪  
٦٧,٧ ١١ ٩٠٤ ١٨ ١٧٦ ٥٣٤ ٨٩٠ ٢٠٠٥٪  
٦٣,٦ ١٤ ٥٢٠ ١٨ ٧٢١ ٥٥٠ ٩٣٧ ٢٠٠٦٪  
٦٧,٩ ١٣ ٠٩٥ ١٩ ٢٨٣ ٥٦٧ ٤٦٥ ٢٠٠٧٪  
٧٦ ١٥ ١٠١ ١٩ ٨٦١ ٥٨٤ ٤٨٨ ٢٠٠٨٪  

ومن أجل حتسني جودة رعاية املواليد، أُدخل شق خاص بصحة املواليد يف حزمـة                -٤١٣
  .إلحالة املختصة يف الوالدةاخدمات رعاية األطفال وأُنشئت وحدات لرعاية املواليد يف دور 

   الوالدة اليت يشرف عليها أشخاص مؤهلونحاالت    
 مـن   يف املائة  ٨٧,٤للدراسة االستقصائية اجليبوتية املتعددة املؤشرات، فإن        ووفقاً  -٤١٤

حاالت الوالدة متّت يف مركز صحي، وبلغت نسبة الوالدات اليت أشرف عليهـا أشـخاص     
إقلـيم   النسبة املئوية األعلى يف      تجلوُس. ٢٠٠٥يف عام   يف املائة    ٩٢,٩مؤهلون ما يقارب    

. تـاجورة إقليم   كأدىن نسبة يف     يف املائة  ٦٥يف حني ُسجلت    ،  يف املائة  ٩٥,١جيبويت بنسبة   
 ازداد احتمـال أن     ،مستوى تعليمها ارتفع  وتوصلت الدراسة االستقصائية إىل أن املرأة كلما        

  .تلد مبساعدة شخص مؤهل
 ألنه ال ُيكشف عن حاالت   كبرياً غري أن معدل وفيات األمهات ال ينخفض اخنفاضاً         -٤١٥

  .قت مبكر مبا يكفي للتكفل باحلاالت الطارئة على حنو أفضلاحلمل اخلطرية يف و
   السنوي يف نسبة وفيات األمهات يف املستشفىالتطور

 وفيات األمهات  الوالدات احلية جمموع الوالدات  العام
 ١٠٠املعدل لكل 

 ألف والدة حية

٢٠٥ ٢٠ ٩ ٧٣٤ ١٠ ٦٠٠ ٢٠٠٣ 
١٩٩ ٢٢ ١١ ٠٦٩ ١١ ٦٣٦ ٢٠٠٤ 
١٨١ ٢٠ ١١ ٠٦٦ ١١ ٦٥٧ ٢٠٠٥ 
١٦٣ ١٨ ١١ ٠٤٢ ١١ ٦٠٨ ٢٠٠٦ 
٣٦٣ ٤٤ ١٢ ١٢٢ ١٢ ٧١٧ ٢٠٠٧ 
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وترجع األغلبية العظمى من أسباب وفيات األمهات املسجلة إىل الرتيـف الـذي               -٤١٦
 اليت ارتفع عددها بـشكل      ،الوالدات القيصرية ال تشكل   و.  من الوفيات  يف املائة  ٤١يسبب  

يف  ١٠ سـوى    ،٢٠٠٧ يف عام    يف املائة  ١٠ إىل   ٢٠٠٢ يف عام    يف املائة  ٣,٤ملحوظ من   
  . من الوالدات احليةاملائة
يف  ٨٦كانت  أشرف عليها أشخاص مؤهلون،     مسجلة   حالة والدة    ١٢ ١٠٠من أصل   و  - ٤١٧
  . منها مساعدة جراحية أو مساعدة باألجهزةيف املائة ١٤ منها حاالت والدة طبيعية واستدعى املائة
 طبيتني بعد الوالدة، واحـدة يف اليـوم الـسابع           ومن اإلجباري إجراء استشارتني     -٤١٨

وتوجه القابالت يف دور الوالدة النـوافس إىل املرافـق        . واألخرى بعد اليوم الثاين واألربعني    
  .األساسية لالستفادة من هذه االستشارات الطبية

   السنوي ملعدل التغطية من حيث االستشارات الطبية بعد الوالدةالتطور

 حليةالوالدات ا السنة
  عدد االستشارات الطبية

 بعد الوالدة
معدل التغطيـة مـن حيـث
 االستشارات الطبية بعد الوالدة

١٤,٠ ١ ٣٦٦ ٩ ٧٣٤ ٢٠٠٣ ٪ 
٢٠,٦ ٢ ٢٨١ ١١ ٠٦٩ ٢٠٠٤ ٪ 
٢٩,٢ ٣ ٢٣٥ ١١ ٠٦٦ ٢٠٠٥ ٪ 
٢٨,١ ٣ ١٠٧ ١١ ٠٤٢ ٢٠٠٦ ٪ 
٣٠,٥ ٣ ٦٩٥ ١٢ ١٢٢ ٢٠٠٧ ٪ 
٣٣,٠ ٣ ٧٣١ ١١ ١٩٤ ٢٠٠٨ ٪ 

وسـجل  .  استشارة طبية بعد الوالدة    ٣ ٧٣١ ما عدده    ٢٠٠٨الل عام    خ وأُجري  -٤١٩
 ٣٣معدل التغطية من حيث االستشارات الطبية بعد الوالدة حتسنا ملحوظا يف األداء، إذ بلغ               

  .األقاليم يف ويظل هذا املعدل منخفضاً. يف املائة

   األسرةتنظيم    
وقد .  أطفال لكل امرأة  ٤,٢يبلغ  يتميز سكان جيبويت بارتفاع معدل اخلصوبة الذي          -٤٢٠

أُدمج تنظيم األسرة يف الربامج التدريبية اليت يشرف عليها أشخاص مؤهلون، مبن فيهم أفراد              
  .الفرق املتنقلة

اليوم التايل  ووسائل منح احلمل املقترحة واملتاحة هي حبوب منع احلمل، ومنها حبة              -٤٢١
  .واحلقن واألجهزة الرمحية
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  دل انتشار وسائل منع احلمل السنوي ملعالتطور

 عدد السكان  لسنةا
السكان املستهدفون

)١١,٦٣٪ (  
النساء املـستعمالت

 لوسائل منع احلمل
انتشار وسائل منع

 احلمل
٩,٧ ٥ ٥٤٥ ٥٦ ٩٢٩ ٤٨٩ ٥٠٠ ٢٠٠٢ ٪ 
٩,٢ ٥ ٤١٩ ٥٨ ٦٣٧ ٥٠٤ ١٨٥ ٢٠٠٣ ٪ 
١٤,٢  ٨ ٥٦٤  ٦٠ ٣٩٦  ٥١٩ ٣١١  ٢٠٠٤ ٪  
١٥,١ ٩ ٣٩٤ ٦٢ ٢٠٨ ٥٣٤ ٨٩٠ ٢٠٠٥ ٪ 
١٦,٣ ١٠ ٤٢١ ٦٤ ٠٧٤ ٥٥٠ ٩٣٧ ٢٠٠٦ ٪ 
٢٠ ١٣ ٣٥٣ ٦٥ ٩٩٦ ٥٦٧ ٤٦٥ ٢٠٠٧ ٪ 
٢٢,٥  ١٥ ٢٩٩  ٦٧ ٩٧٥  ٥٨٤ ٤٨٨  ٢٠٠٨ ٪  

واستنادا .  من جمموع السكان اإلناث    يف املائة  ١١,٦٣متثل النساء يف سن اإلجناب        -٤٢٢
، فـإن معـدل     ٢٠٠٦م  إىل ما جاء يف الدراسة االستقصائية اجليبوتية املتعددة املؤشرات لعا         

 سـنة   ٤٩ و ١٥انتشار وسائل منع احلمل بني النساء املتزوجات اللوايت يتراوح سنهن بـني             
 ، احلمل هي أكثر وسـائل منـع احلمـل شـيوعاً           منعوحبوب  . يف املائة  ١٧,٨يصل إىل   

  . من النساءيف املائة ١٣,٦وتستخدمها 
 ١٠,٦ يف املائة مقابل     ١٩,٢عدل  جيبويت مب إقليم  ويتسع انتشار وسائل منع احلمل يف         -٤٢٣

غري أن معدل االنتشار ينخفض نسبيا يف املناطق الريفية ويصل          . األخرىاألقاليم   يف   يف املائة 
  . يف املناطق احلضريةيف املائة ١٨,٤ مقابل يف املائة ٤,٩إىل 
وتبني هذه اإلحصاءات أن وسائل منع احلمل ال تزال تواجه صعوبات يف املنـاطق                -٤٢٤
  .فية حيث تعتقد النساء أهنا حمرمة دينيا أو أهنا تشجع على ظهور األمراضالري

   اجلنسية واإلجنابية للشبابالصحة    
وضعت وزارة الصحة، باالشتراك مع وزارة الشباب ووزارة التعليم ووزارة االتصال             -٤٢٥

. لصحة الشباب ووزارة ترقية املرأة، وبالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، استراتيجية وطنية           
ـ                 ةوأُقيم نظام للمثقفني األقران، على الرغم من كونه غري كاف، يف املدارس ومراكـز تنمي

، ٢٠٠٨ويف عـام    . اجملتمع احمللي من أجل توعية الشباب بقضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية         
  .أُعيد تفعيل أنشطة ست وحدات لالستشارة وتقدمي املعلومات للشباب وتوجيهم

ن وزارة الصحة   إإذ  ): مركز ُحَسينة (يف جمال الصحة اإلجنابية     مرجعي  ئ مركز وطين    وأُنش  - ٤٢٦
. الصحة اإلجنابيـة  أقامت شراكة مع تونس يف إطار الشراكات بني بلدان اجلنوب بغية تعزيز برنامج            

  .٢٠٠٩منذ عام عمله ال الصحة اإلجنابية ـيف جمباشر املركز الوطين املرجعي د ـوق

  مهارات القابالت تعزيز برنامج    
وهذه اخلطة هي مثرة    . وضعت وزارة الصحة كذلك خطة لتعزيز مهارات القابالت         -٤٢٧

اسـتجابة للنـداء   و ،اد الدويل للقابالتـالتعاون بني صندوق األمم املتحدة للسكان واالحت    
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ملية املتعلق بعقد العمل من أجل املوارد البشرية يف جمال الصحة الذي أطلقته مجعية الصحة العا              
  .٢٠٠٦يف عام 

  صناديق التأمني التعاونية:  آلية للحصول على الرعايةإنشاء    
 صندوق  ٢٠٠٨توخيا لتحسني مستوى الوصول إىل املرافق الصحية، أنشئ يف عام             -٤٢٨

ويقدر رصيد هذا الصندوق    .  الداخلية األقاليمللحصول على الرعاية يف ستة مواقع خمتلفة من         
أو توجيه أي امرأة أو طفل يف حاجة     /قع، ويغطي تكاليف إجالء و     دوالر لكل مو   ٥٠٠مببلغ  

  .األقاليم موقعا آخر يف مجيع ١٤، ُوّسع نطاق هذه اآللية إىل ٢٠٠٩ مويف عا. إىل الرعاية

   العايل للعلوم الصحيةاملعهد    
ر رقم  ـب األم ـ الذي أُنشئ مبوج   ،ُحول مركز تدريب العاملني يف اجملال الصحي        -٤٢٩

91-0767/PR/SP   إىل معهد أطلق عليه املعهد العايل للعلـوم       ،١٩٩١أغسطس  / آب ٦املؤرخ 
وهذا املعهد هو مؤسسة عامة لتـدريب العـاملني يف اجملـال            .  احلايل الصحية مبوجب األمر  

  . ويتمتع باستقاللية من حيث التنظيم اإلداري واملايلةوخيضع لرقابة وزارة الصح. الصحي
لعاملني يف اجملال الصحي تطورا إثر حتويله إىل املعهد العايل          وقد شهد مركز تدريب ا      -٤٣٠

 ٦٠ طالبا، و١٢٠ويتسجل فيه اآلن املهنيون الصحيون كل سنة، إذ يستقبل          . للعلوم الصحية 
 وقـد   . طالبا يف كل سـنة     ٣٠مساعدة خمترب عوض    / مساعد ٢٠ قابلة و  ٤٠ممرضة و /ممرضا

  .لتدريب األويل بفضل هذا اُسجلت زيادة يف عدد مقدمي اخلدمات
  حسب الشعب/ الطالب حسب اجلنستوزيع

  السنة  ٢٠٠٨/٢٠١١  ٢٠٠٧/٢٠١٠  ٢٠٠٥/٢٠٠٨  ٢٠٠٤/٢٠٠٧  ٢٠٠٠/٢٠٠٣
 /حسب اجلنس
  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء رجال  نساء  حسب الشعب

  ٢٨  ٣٠  ٤٢  ٨  ٣٦  ٥  ١٧  ٣  ١٦  ٤  املمرضون
  /  ٢٤  /  ٣٨  /  ٢٤  /  ٢٠  /  ١٧  القابالت
  ١١  ٦  ١٣  ٦  /  /  /  /  ١٩  ١  املخترباتمساعدو 
  ٣٩  ٦٠  ٥٥  ٥٢  ٣٦  ٢٩  ١٧  ٢٣  ٣٥  ٢٢  اجملموع

الطالب  هم ٢٠٠٥/٢٠٠٨، و٢٠٠٤/٢٠٠٧، و٢٠٠٠/٢٠٠٣ السنوات الدراسية وطالب
 ،٢٠٠٧/٢٠١٠وأمـا طـالب الـسنتني الدراسـيتني         . الذين حصلوا على شهادات الدولـة     

  . فإهنم ال يزالون يتابعون تدريبهم٢٠٠٨/٢٠١١و
امللتحقات بـشعبيت  ) الطالبات(ويف السنوات األخرية، ُسجل ارتفاع يف عدد النساء      -٤٣١

  .التمريض واملختربات، بل إن عدد الفتيات يفوق عدد الفتيان يف الشعبة األخرية

   الطب يف جيبويتكلية    
وهي مؤسـسة   . ٢٠٠٧نوفمرب  /فتحت كلية الطب يف جيبويت أبواهبا يف تشرين الثاين          -٤٣٢
الالزمـة لتـوفري    تطلبات  املة وتعليمية وتقنية هدفها تقدمي تدريب جيد يسمح بتلبية مجيع           علمي
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وإنشاء هذه املؤسسة نابع من إرادة سياسية جرى اإلعراب عنها          . خدمات طبية رفيعة املستوى   
  ).العامون واملتخصصون( مشكلة نقص األطباء اجليبوتيني عاجلةاملستويات من أجل مرفع على أ
عدد الفتيات اللوايت يتسجلن كل سنة يف دراسات الطب العام، فإنه ثلما يتبني من مو  -٤٣٣

  .من الواضح أن هذه الشعب الطبية جتذب أكثر فأكثر النخبة النسائية الشابة يف بالدنا
   الطالب حسب اجلنس يف كلية الطب يف جيبويتتوزيع

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل السنوات

 ١٣ ٩ ١٢ ءالنسا
 ٢٠ ٢٨ ٣٢ الرجال

 ٣٣ ٣٧ ٤٤ اجملموع

  ٪٣٩  ٪٢٤  ٪٢٧ نسبة النساء مقارنة بنسبة الرجال

  . رجال١٢ً امرأة و١٤ موظفاً منهم ٢٦ويعمل يف إدارة كلية الطب 

   يف العلوم الصحية يف اخلارجستمر األويل املالتدريب    
متواصلة يف جمال املوارد البشرية     بذلت وزارة الصحة خالل العامني املاضيني جهودا          -٤٣٤

وزادت . ورفعت من عدد املوظفني وعّينت ذوي الكفاءات من أجـل اللحـاق بالركـب             
ويتضح ذلـك مـن    : احلكومة كثريا من مبلغ األموال املخصصة لبناء قدرات املوارد البشرية         

  . واملساعدين الطبيني الذين يدرسون يف اخلارجنيخالل عدد األطباء املتدرب
وتويل وزارة الصحة أولوية لتطوير برامج على املدى الطويل يف جمال التدريب األويل        -٤٣٥

وهتدف مـن  . يف املعهد العايل للعلوم الصحية بغية توفري فرص إضافية لنخبة الشباب يف البلد            
ومـع  . وراء ذلك أيضا إىل التعجيل بتلبية االحتياجات من االختصاصيني يف امليادين الصحية           

 اآلن تدريب عدد ال بأس به يف البلدان الشقيقة والـصديقة يف التخصـصات               جيريذلك،  
  .وامليادين ذات األولوية بالنسبة للصحة العامة يف جيبويت

وحيق للفتيات االستفادة من هذا التدريب على قدم املساواة مع الفتيان لكي يصبحن               -٤٣٦
  .يف جمال تقدمي الرعاية الصحيةمن بني املوظفني املؤهلني للتعامل مع املتطلبات اجلديدة 

   الطبيون املتدربون يف اخلارج حسب اجلنس املساعدون
 عدد النساء عدد الرجال السنة البلدان

 ٢٦ ٤٠ ٢٠١٠-٢٠٠٧  اجلزائر/املغرب/تونس
 ٢٠ ٨٢ ٢٠١١-٢٠٠٨ اجلزائر/املغرب/تونس
 ١٨ ٥٨ ٢٠١٢-٢٠٠٩ املغرب/تونس

 ٦٤ ١٨٠ اجملموع   
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اإليـدز واألمـراض    /ة الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      ويف إطار احلمل    -٤٣٧
الطوعي اجملاين يشهد انتشارا كبريا من خالل تسجيل ارتفـاع          لفحص  املنقولة جنسيا، فإن ا   

 إىل  ٢٠٠٢ شخص يف عام     ١ ٢٠٠كبري يف عدد األشخاص الذين يلتمسون هذه اخلدمة من          
  .٢٠٠٦ شخص يف أواخر عام ٦ ٠٠٠أكثر من 

ـ       ٢٠٠٦ومنذ بداية عام      -٤٣٨ اء ـ النـس ‘١‘: اتـ، جرى التركيز على أربـع جمموع
ى املصابون بالـسل؛    ـ املرض ‘٣‘؛   املرضى املصابون باألمراض املنقولة جنسياً     ‘٢‘احلوامل؛  

 حيث بلغ   ٢٠٠٢وأظهرت نتائج هذا النظام معدالت مستقرة منذ عام         .  املتربعون بالدم  ‘٤‘
 ٢,٣ سنة ٢٤ و١٥ احلوامل اللوايت تتراوح أعمارهن بني اءـسمعدل االنتشار املصلي بني الن

  .٢٠٠٦ يف عام يف املائة ٢ مقابل ٢٠٠٢ يف عام يف املائة
قُـدر  ، وقد   وُتكفل الرعاية اجملانية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية          -٤٣٩
 ٨ ٧٠٧و  شخصا بالغـاً ١٤ ٧٣٤ أشخاص ، منهم ١٥ ٨٠٩ ب ٢٠٠٧يف هناية عام    هم  عدد

ـ .  طفالً ١ ٠٧٥نساء و   تموتشري البيانات املتاحة إىل أن انتقال فريوس نقص املناعة البشرية ي
  .يف الغالب عن طريق املعاشرة اجلنسية بني شخصني من جنس خمتلف

وللوباء أشكال متعددة ويتميز بتركزه يف املناطق احلضرية اليت توجد فيها أخطـار               -٤٤٠
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية بني املشتغالت باجلنس أعلـى  ومعدل . اإلصابة بالفريوس 

  .يف املائة ١٨ ب ٢٠٠٧بكثري مما هو عليه بني عامة السكان وقُدر يف عام 
 مـن   يف املائـة   ٥٥,١ إذ إن ،   بصورة ملحوظـة   ويتفشى الوباء يف صفوف النساء      -٤٤١

هم األشخاص املتراوحـة    وأكثر األشخاص إصابة باملرض     . املصابني باملرض هم من النساء    
 بني  يف املائة  ٢,١، بلغ معدل انتشار الفريوس      ٢٠٠٧ويف عام   .  سنة ٣٥ و ٢٠أعمارهم بني   

يف  ١,٤ جنسيا، وملنقولة بني األشخاص املصابني باألمراض ا يف املائة  ١٢,٣النساء احلوامل، و  
يبويت تشهد ثاين أعلى    ومعدل انتشار العدوى املراِفقة مرتفع ألن ج      .  بني املتربعني بالدم   املائة

 يف املائة ١٣,٦رض السل يف العامل، وينتشر فريوس نقص املناعة البشرية بنسبة   ملمعدل انتشار   
  .بني مرضى السل

  ٢٠٠٧اإليدز يف هناية عام / عدد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةتقديرات
 )١٩ ٤٩٦-١٢ ٨٠٩ (١٥ ٨٠٩ )األطفال+ البالغون (عدد األشخاص 

 )١٨ ٢٨٦-١٠ ٩١٠ (١٤ ٧٣٤  ) سنة فما فوق١٥(البالغون 
 )١٢٠ ٨٦١-٦ ٤٨٥ (٨ ٧٠٧ ) سنة فما فوق١٥(النساء 

 )١ ٣٧٩-٧٨٨ (١ ٠٧٥ ) سنة١٥أقل من (األطفال 
 )١ ٣٧٠-٧٥٠ (١ ٠٧٨ تقديرات عدد الوفيات بسبب اإليدز

 )٩ ٥٥٣-١ ٩٣١ (٥٥ ١٦١ تقديرات عدد األيتام
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اسع للوباء بني املشتغالت باجلنس وتعرضهن لإلصابة بـسبب تعـدد           واالنتشار الو   -٤٤٢
  .املخاطر يشريان بوضوح إىل احتمال تركز الوباء يف هذا احمليط الذي جيمعهن بزبائهن

  مركزا١٩ً إنشاء ‘١‘: ُعززت اخلدمات املتاحة والنظام الصحي من خالل ما يلي        قد  و  -٤٤٣
 ١٩ إدمـاج    ‘٢‘؛  ٢٠٠٧يف عام   لفحص  اذا  ـ هل  شخصاً ٧ ١٥٨الطوعي وإجراء   فحص  لل

البلد الست يف برنامج الوقاية من انتقال اإليدز من الوالدين إىل الطفل،        أقاليم   يف    صحياً مرفقاً
 من املرافـق    يف املائة  ٤٣,٢واألقاليم   من   يف املائة  ١٠٠ جغرافية بنسبة    ةوهو ما يشكل تغطي   

  .) صحياً مرفقا٤٤ً من أصل  صحياً مرفقا١٩ً(الصحية 

   بالنساء احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشريةالتكفل    
جيري التكفل باألمهات احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية يف مجيـع               -٤٤٤

وال تزال هناك   . املراكز اليت تشترك يف برنامج الوقاية من انتقال اإليدز من الوالدين إىل الطفل            
ملصابات بالفريوس بأخذ عالج وقائي مضاد لفريوسات النـسخ         صعوبات يف إقناع النساء ا    

 كثري من النساء يف وضع ال يستطعن معه اإلفصاح عن حالتهن فيما خيص              وجدوي. العكسي
 ولتحسني هذا اجلانب، ُنظمت حلقات تدريبيـة للقـابالت        .  البشرية اإلصابة بفريوس نقص املناعة   

  .ء املصابات بفريوس نقص املناعة البشريةهدفها متكينهن من مجيع مراحل التكفل بالنسا
 امرأة عالجا وقائيا كامال ضد فريوسـات النـسخ          ٤٣، تلقت   ٢٠٠٨وخالل عام     -٤٤٥

. فحـصهن  امرأة مصابة بفريوس نقص املناعة البشرية سـحنب نتـائج      ٩٦العكسي من أصل    
وهؤالء ). دةدور الوال ( امرأة مصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف مرافق صحية           ٤٣وولدت  

 كل النصائح خبصوص اختيار األغذية، وُينصحن بالرجوع إىل املرافق الصحية من            نيالنساء يتلق 
  .أجل إجراء استشارة طبية عن حالة الطفل، وال سيما يف اليوم األربعني على أبعد تقدير

ة إجراء  وتبني نتائج برنامج الوقاية من انتقال اإليدز من الوالدين إىل الطفل أن نصيح              -٤٤٦
جـرين  أ امرأة ١٠ ٧٣٩من أصل ) يف املائة  ٨٥( امرأة   ٩ ١٢٩الفريوس ُوجهت إىل    فحص  

على إجـراء   ) يف املائة  ٧٥,٥( امرأة   ٨ ١١٨االستشارة الطبية األوىل قبل الوالدة، ووافقت       
  .للحصول على نتائج فحصهنرجعن ) يف املائة ٧٥,١٤ (امرأة ٦ ١٠٠ومن بينهن لفحص ا

 امرأة بفريوس نقص املناعة     ١٢٧، أثبتت الفحوصات إصابة     ٢٠٠٨ام  عمدى  وعلى    -٤٤٧
) يف املائة  ٢٥( امرأة منهن    ٣٢ من االنتشار املصلي، غري أن       يف املائة  ٢البشرية، وهو ما ميثل     

بني وقد اخنفض قليالً معدل عدم االطالع على نتائج الفحص          . يطلعن على نتائج فحصهن   مل  
  .يف املائة ٢٥ إىل يف املائة ٢٧ ، إذ تراجع من٢٠٠٨ و٢٠٠٧عامي 
وينبغي بذل جهود متواصلة لضمان اخنفاض إضايف هلذا املعدل ألن هؤالء النـساء               -٤٤٨

ائجهن ال يعرضن أطفاهلن فقط خلطر اإلصابة، بل يعرضن         رجعن لالطالع على نت   اللوايت ال ي  
 عام يف النـشاط     ولكن رغم تسجيل اخنفاض   . أيضا الطاقم الطيب يف دور الوالدة هلذا اخلطر       
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 من النساء اللوايت أجرين يف املائة ٧٥ يالحظ بارتياح أن ،٢٠٠٨خالل الربع الثالث من عام 
  .لفحصاستشارة طبية قبل الوالدة وافقن على إجراء ا

فريوس نقص املناعة   فحص  وُتقترح على مجيع النساء احلوامل مشورة فردية إلجراء           -٤٤٩
، تنصح القابالت النساء بأمهية إجراء زيارات طبية قبـل          وعالوة على ذلك  . اإليدز/البشرية

الوالدة وبعدها، واملباعدة بني الوالدات، واالقتصار على الرضاعة الطبيعية فقط، والتخلي عن            
  . إىل غري ذلكإلناث،ختان ا
ويتوىل مهنيو اإلعالم والتعليم واالتصال تقدمي دورات التثقيف الصحي يف املرافـق              -٤٥٠

وقد أُنتجت برامج إذاعية وإعالنـات      . ن مواضيع خمتلفة هتم صحة األم واملواليد      الصحية بشأ 
  .٢٠٠٨دعائية خبصوص االستشارات الطبية قبل الوالدة وبعدها خالل عام 

 باملرضى الذين يتلقون عالجا مضادا لفريوسات النسخ العكسي يف جيبويت بـني             التكفل    
  ٢٠٠٩ و٢٠٠٤عامي 
املرضى الذين يتلقون عالجا مضادا لفريوسات النسخ العكسي يف         تبّين نتائج متابعة      -٤٥١

بلغ عدد املرضى الذين بدأوا   :  ما يلي  ٢٠٠٩سبتمرب  / وأيلول ٢٠٠٤فرباير  /جيبويت بني شباط  
 ١٥( شخصا بالغا    ١ ٣٥٤ منهم   ، مريضاً ١ ٣٩٠عالجا مضادا لفريوسات النسخ العكسي      

  .يف املائة منهم من النساء ٥٢و).  سنة١٥أقل من  (ال طف٣٦و) سنة فما فوق

 النسبة املئوية العدد مؤشرات املتابعة

  ١ ٩٣٠   لفريوسات النسخ العكسي مضاداًعالجاً بدأوا لمرضى الذينل اإلمجايلعدد ال

 لفريوسات النسخ    مضاداً عالجاً تلقوا   الذينالعدد اإلمجايل للمرضى املتوفني     
  ٪١٤,٤ ٢٠٠ العكسي

  ٪٣,٧ ٥٢ العالج عدد املرضى املنقطعني عن

 والذين  عالجا مضادا لفريوسات النسخ العكسي     يتلقون   الذينعدد املرضى   
  ٪١٤,٤ ٢٠٠  ) شهرا٣٠انقطاع عن العالج ملدة تفوق (اختفوا عن األنظار 

 الـذين   عالجا مضادا لفريوسات النسخ العكسي     يتلقون   الذينعدد املرضى   
  ٪٣,٢ ٤٥ أرسلوا إىل بلدان أخرى

 عالجا مـضادا لفريوسـات النـسخ العكـسي         يواصلون   الذين عدد املرضى 
  ٨٩٣ )٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول(

   ٪٦٤,٢ عالجا مضادا لفريوسات النسخ العكسي يواصلون الذيننسبة املرضى 

  ٪٧٢,٩ ٦٥١ األول أدوية اخلط املرضى الذين يواصلون أخذ

  ٪٢٥,١ ٢٢٤ ية بديلة ألدوية اخلط األولواملرضى الذين يأخذون أد

  ٪١,٨ ١٦ ية اخلط الثاينواملرضى الذين يأخذون أد

  ٪٠,٢ ٢ املرضى الذين خيضعون للعالج اإلنقاذي 
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يف  ٣٠,٩(مركز يونيس توسان    :  مراكز للرعاية وهي   ٥ من املرضى يف      يف املائة  ٨١ وُيعاجل
 ١٦,٥(، ومركز بول فور ملكافحة الـسل  )يف املائة ٢١,٥(ري تلي، ومستشفى اجلنرال ب  )املائة

، ومستشفى بوفار للعالج    )يف املائة  ٨,٢(ا  ـي اجملتمعي يف أرحيب   ـ، واملركز الصح  )يف املائة 
  ).يف املائة ٣,٩(اجلراحي  - الطيب
وأدت صعوبة احلصول على العقاقري املضادة لفريوسات النسخ العكسي إىل زيـادة              -٤٥٢

 ٢٠٠٨ بني عـامي     يف املائة  ١٥معدل املعاجلة بأدوية بديلة ألدوية اخلط األول بنسبة بلغت          
  AZT/3TC/EFV:وعقاقري اخليار األول اليت يصفها األطباء يف غالب األحيان هـي . ٢٠٠٩و
). يف املائة ٢٠,١ (TDF/FTC/EFV، و)يف املائة ٢٣,٣ (AZT/3TC/NVP، و)يف املائة ٣٨,٥(

الثالثـة  األشـهر   خالل  ووقعت معظم حاالت الوفاة     . يف املائة  ١٦,٠وبلغ معدل الوفيات    
  .األوىل عند املرضى املصابني يف غالب األحيان بالفريوس والسل معا

  عامة بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشريةال عرفةامل    
 سنة، اللوايت لديهن معرفـة      ٤٩ و ١٥تظل نسبة النساء، املتراوحة أعمارهن ما بني          -٤٥٣

  .يف املائة ١٧,٩غاية، إذ تبلغ حوايل عامة بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية ضئيلة لل
 سنة اللوايت لديهن معرفة بأسباب انتقال ٤٩ و١٥ النساء املتراوحة أعمارهن ما بني   نسبة

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

 املكان
ن ـنساء يعرف

  وسيلتني للوقاية
 ٣نساء حددن 
 أحكام مسبقة

نساء لديهن معرفة جيدة باملسألة 
 ) أحكام مسبقة٣ة ووسيلتان للوقاي(

 ٪ ١٨,٠ ٪ ٣٠,٠ ٪ ٤٠,٦ مدينة جيبويت
 ٪ ١٧,٢ ٪ ٢٦,٧ ٪ ٤٢,١ مقاطعات أخرى
 ٪ ١٨,٢ ٪ ٣٠,١ ٪ ٤١,٢ مناطق حضرية
 ٪ ٧,٨ ٪ ١٣,٤ ٪ ٢٨,١ مناطق ريفية

 ٪ ١٧,٩ ٪ ٢٩,٦ ٪ ٤٠,٨ اجملموع

يـة، وإن   وتظل معرفة وسائل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية حمـدودة للغا             -٤٥٤
  .كانت هناك تباينات حسب مكان اإلقامة

   على ظاهرة ختان اإلناثالقضاء    
بدأت محلة القضاء على ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف جيبويت أوائـل               -٤٥٥

وخالل الفترة املمتدة بـني     . مثانينات القرن العشرين مببادرة من االحتاد الوطين لنساء جيبويت        
ى التركيز على التوعية وإذكاء الوعي اجلماعي ملواجهة تقليـد قـدمي        ، جر ١٩٨٤ و ١٩٨٠

التشجيع ومن أجل تفادي خلق شرخ خطري يف الرأي العام و         . لكنه ضار بصحة األم والطفل    
 علـى   تغيري يف مواقف السكان، جرى تشجيع إشراف أشخاص مؤهلني طبياً         على حدوث   
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احلد من ممارسـة أقـسى أشـكال        بغية  ) ١٩٩٤-١٩٨٤(ختان اإلناث خالل هذه الفترة      
 لـيس هلـا أي      ارسةأضف إىل ذلك أنه جرى إثبات أن هذه املم        ). ٣ و ٢النوعان  (التشويه  

أساس ديين مبناسبة انعقاد مؤمتر كبري نظمه االحتاد الوطين لنـساء جيبـويت بالتعـاون مـع       
نـاث لـيس    ختان اإل "اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وجامعة األزهر يف القاهرة بعنوان          

  .١٩٨٤يف عام " ممارسة دينية
 رجال الدين أصـبحوا يـدينون       إذ إن ويشكل تنظيم هذا املؤمتر خطوة إىل األمام،          -٤٥٦

  .ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث منذ ذلك الوقت
 أعمال العنف اليت ٣٣٣، اعُتمد قانون العقوبات الذي تتناول مادته      ١٩٩٥ويف عام     -٤٥٧

  .ويه األعضاء التناسليةتؤدي إىل تش
، أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع صندوق األمم املتحـدة           ١٩٩٧ويف عام     -٤٥٨

 القضاء على ظاهرة تشويه األعضاء التناسـلية  فدهبللسكان مشروع مكافحة ختان اإلناث    
  .لإلناث يف جيبويت

ذ اسـتراتيجية  وجرى وضع وتنفي. ، صدقت احلكومة على االتفاقية١٩٩٨ويف عام     -٤٥٩
وأُنشئت جلنة وطنية إللغـاء     . ٢٠٠٦وطنية إللغاء مجيع أشكال اخلتان بشكل كامل يف عام          

  .مجيع أشكال اخلتان
، كشفت الدراسة االستقصائية اجليبوتيـة بـشأن صـحة          ٢٠٠٢بيد أنه يف عام       -٤٦٠
لـوايت   من النـساء ال    يف املائة  ٩٨,٣مشروع الدول العربية للصحة األسرية عن أن        /األسرة

 سنة ُشّوهت أعضاؤهن التناسلية وأن مستوى انتشار ظاهرة         ٤٩ و ١٥تتراوح أعمارهن بني    
  . جيبويت هو األعلى يف أفريقيا الشرقيةيفتشويه األعضاء التناسلية لإلناث /ختان
أي ) السّنة( النوع األول    ‘١‘: وختضع النساء لثالثة أنواع من تشويه األعضاء التناسلية         -٤٦١

 النـوع  ‘٣‘وهو عدم املغاالة يف إزالة النسيج؛    ) اخلَفْض( النوع الثاين    ‘٢‘ن البظر؛   قطع جزء م  
  .الثالث، أي إغالق الفوهة املهبلية خبيوط

واخلَفْض واخلتان التخييطي النسب التاليـة علـى        ) السّنة(وميثل ختان النوع األول       -٤٦٢
  .ةيف املائ ٧٤,٨، ويف املائة ١٧,٤، ويف املائة ٧,٥: التوايل
 العديد من احلمالت اإلعالمية ومحالت التوعية باالشتراك مع ٢٠٠٣وبدأت يف عام    -٤٦٣

وزارة ترقية املرأة واالحتاد الوطين لنساء جيبويت واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات احملليـة             
ـ        . وبالتعاون مع الزعماء الدينيني وزعماء العشائر       نوكانت النتيجة أن توقفـت املئـات م

  .عن هذه املمارسة" رسات التقليدياتاملما"
ويف الوقت نفسه، كشفت دراسة عن آثار محالت التوعية اليت أجراها االحتاد الوطين               -٤٦٤

 أن ممارسـة    ‘١‘: لنساء جيبويت خبصوص تشويه األعضاء التناسلية لإلناث عن النقاط التاليـة          
 أن  ‘٢‘وضـوع الدراسـة؛     تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ال تزال موجودة يف األحيـاء م          
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 أن مقاومة جهود القضاء على هذه     ‘٣‘ يؤيدن القضاء على هذه املمارسات؛       ياتالشابات والفت 
 أن النساء ال يعرفن مبا فيه الكفاية اآلثـار الـصحية            ‘٤‘املمارسات تأيت من النساء املسنات؛      

 خيص القضاء على    اهم فيم  أن الرجال مل حيسموا رأي     ‘٥‘املترتبة على تشويه األعضاء التناسلية؛      
 أنه ال ُيتاح    ‘٦‘ ويرفضون التزوج بالفتيات غري املختونات أو حىت معاشرهتن؛          ساتهذه املمار 

  .إالّ القليل من املعلومات ملمارِسات اخلتان ألهنن يواصلن مزاولة مهنتهن يف اخلفاء
  :مرأة بالبيان التايل، أدىل رئيس الدولة أثناء االحتفال باليوم الدويل لل٢٠٠٤ويف عام   -٤٦٥

   رئيس اجلمهورية بشأن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناثبيان  
وفيما يتعلق مبا نسميه اخلتان الفرعوين، أود أن أقول أننا ال نريد أي ختان سواء               "... 

وال شـيء   ...  اخلتان على طريقة العرب أو الصوماليني أو العفر أو أي شكل آخر           
ويف احلقيقة، فإننا نعترب، حنن الرجال، ختان       . واع ختان اإلناث  يربر أي نوع من أن    

 النساء ما فتئن يدفعن بنا يف هذا االجتاه حبجة          وهؤالءاإلناث قضية خاصة بالنساء،     
ولكن من اآلن فصاعدا لن نتنصل من مسؤوليتنا جتـاه          . أنه شأن خاص هبن حصرا    

لبقاء مكتويف األيدي، فـإن     على ا ) حنن الرجال (وإن وافقنا   . هذه القضية احلساسة  
 العمل عن جهل    ذامتارسن ه ) أننت النساء (وإن كننت   . هذا يعين أننا نؤيد هذا العمل     

. أو سوء فهم أو تطبيقا للتقاليد، فقد تبني أن القرآن واحلديث ال يدعوان إىل اخلتان              
وال ميكن تكميل    .ه قـد خلق اإلنسان يف أحسن تقومي      وال ننسى أن خالقنا قال إن     

  ".ا هو كامل أصال، فلنتخل إذن عن هذه املمارسةم
 عقيلة الرئيس اليت تشغل منصب رئيسة االحتاد الوطين لنساء جيبويت           وأطلقت رمسياً   -٤٦٦

من جانبها الربنامج املشترك للتعجيل بإلغاء تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث بـدعم مـن               
  .صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف

من أجـل   "، رعت السيدة األوىل كذلك مؤمترا دون إقليمي بعنوان          ٢٠٠٥ام  ويف ع   -٤٦٧
  :وأدلت مبا يلي" حتقيق توافق يف اآلراء السياسية والدينية بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

   السيدة األوىل بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كلمة  
 التناسلية لإلناث قـد وىل علـى        ال ميكن لألسف القول بأن زمن تشويه األعضاء       "

ففي معظم اجملتمعات اإلسالمية، ال تتمتـع       ... الرغم من تسجيل اخنفاض ملحوظ    
املرأة باحلق الذي ختوله هلا الشريعة، إضافة إىل أن الظروف مل تسمح هلا بأن تضطلع               

  ...  االجتماعيالتماسكبوظيفتها االجتماعية وفقا ملا يتطلبه 
ضع سليب ال يرجع إىل ضعف أو قصور يف التشريعات، ولكن           واألمر هنا يتعلق بو   "

يرجع إىل قصور وخلل يف تطبيق املبادئ النبيلة اليت جاء هبا اإلسالم من أجل متكني               
املرأة يف أداء واجباهتا يف إطار نظام متماسك جيمع بني املتطلبات القانونية والقـيم              

  ... اة اليت تنظم احليعايريالعالية واملثل النبيلة وامل
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وتسليط الضوء على مكافحة املرأة املسلمة لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث مـن            "
خالل النظر يف حقوقها من املنظور الديين والثقايف واجملتمعي هو وسيلة من أفـضل              
الوسائل للنهوض هبذا اجملتمع ومتكينه من حتقيق تطلعاته إىل التنمية املشتركة، وميكن            

  ...  إسهاما كامالتمعهذا اجملللمرأة أن تسهم يف 
وإذ نسعى إىل إرساء احلداثة والنهضة على أساس متني نعمل عليه جبد من أجـل               "

تقدم جمتمعاتنا، فقد حان الوقت اليوم لكي نصلح هذا الوضع مبا يكفي من رجاحة              
  ."كمة وتقوميه بتحكيم العقل واالعتماد على احلجج املقنعةاحلعقل وال
  )٢٠٠٥فرباير /شباط ٣ بتاريخ ) La Nation(ناسيون  من جملة المقتطفات : املصدر (

 باإللغاء الكامل لتـشويه األعـضاء        قوياً اًـويعكس هذان البيانان التزاما سياسي      - ٤٦٨
  .التناسلية لإلناث

 موظفا من موظفي اجملتمعات احمللية بدعم       ١٢٠، ُدّرب ما يقارب     ٢٠٠٥ويف عام     -٤٦٩
، عّمم االحتاد الوطين لنساء جيبـويت االتفاقيـة وامليثـاق           ٢٠٠٦ويف عام   . من اليونيسيف 

يف مجيع أحناء البلد بشراكة مع وزارة ترقية املـرأة  ) بروتوكول مابوتو(األفريقي حلقوق املرأة   
  . غري احلكوميةواملنظمات

، كشفت  ٢٠٠٦في عام   ف. كل هذه اجلهود جمتمعة إىل إحراز تقدم حقيقي       تؤدي  و  -٤٧٠
ائية اجليبوتية املتعددة املؤشرات أن نسبة النساء املتزوجات البالغـات مـن            الدراسة االستقص 

 سنة اللوايت خضعن لنوع من أنواع تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث            ٤٩ و ١٥العمر مابني   
ويالحظ أن هناك تطورا كبريا من حيـث        . يف املائة  ٩٣,١ إىل يف املائة  ٩٨,٣اخنفضت من   
، يف حني   يف املائة  ٢٤,٩ إىل   يف املائة  ٧,٥من  ) السّنة(وع األول   فقد انتقل الن  : نوع التشويه 

  .يف املائة ٦٧,٢ إىل يف املائة ٧٤,٨تراجع اخلتان التخييطي من 
  ٢٠٠٦ و٢٠٠٢ أنواع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بني عامي تطور

  نوع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

الدراسة االستقصائية اجليبوتية بشأن    
مشروع الدول العربية   /حة األسرة ص

 ٢٠٠٢ - للصحة األسرية

الدراسة االستقـصائية   
ــددة   ــة املتع اجليبوتي

 ٢٠٠٦ - املؤشرات

 ٪ ٢٤,٩ ٪ ٧,٥ )السنة(النوع األول 
 ٪ ٦,٤ ٪ ١٧,٤ )اخلفض(النوع الثاين 

 ٪ ٦٧,٢ ٪ ٧٤,٨ )اخلتان الفرعوين(النوع الثالث 
 ٪ ١,٥ ٪ ٠,٣ نوع غري حمدد

يف  ٩٢,٩ويف الواقع، فـإن     . دد مكان اإلقامة مستوى التشويه املُمارس ونوعه      وحي  -٤٧١
يف  ٩٣,١و. األخرىاألقاليم   يف   يف املائة  ٩٤,٩جيبويت مقابل   إقليم   من التشويه يتم يف      املائة
  . يف املناطق الريفيةيف املائة ٩٥,٥ يف املناطق احلضرية مقابل املائة
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 إذ إن . عية إىل إلغاء هذه املمارسات بدأت تؤيت مثارها       ومع ذلك، فإن النداءات الدا      -٤٧٢
دراسة استقصائية رائدة أعدهتا إدارة صحة األم والطفل بدعم من صندوق األمـم املتحـدة               

 مدارس ١٠ سنة يف ١٢ سنوات و٥للسكان ومشلت الفتيات اللوايت تتراوح أعمارهن ما بني         
ة على ما يبدو حىت يف أوساط اجملتمعـات          إىل أن النتائج احملققة مشجع     لصتعامة ابتدائية خ  

  .اليت تتشبث بشدة هبذه املمارسة
 من الفتيات املسجالت يف السنة      يف املائة  ١٧ومشلت الدراسة االستقصائية ما يناهز        -٤٧٣

 من فتيات السنة السادسة من الصف االبتدائي يف مدينة          يف املائة  ٨األوىل من الصف األويل و    
  .رىاألخاألقاليم جيبويت و

  اجملموع املرجح األقاليم مدينة جيبويت

 نوع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
  صفلا

 االبتدائي
  السنة
 األوىل

  الصف
 االبتدائي

  السنة
 األوىل

  الصف
 االبتدائي

  السنة
 األوىل

 ٥٥,٠ ١٤,٢ ٧٠,٢ ٢,٩ ٥٠,٣ ١٧,٧  ال شيء
 ١٦,٠ ١١,١ ٩,١ ١٩,٤ ١٨,١ ٨,٥ النوع األول
 ٢٠,٠ ٣٢,٨ ١٣,٥ ٥٦,٥ ٢٢,٠ ٢٥,٥ النوع الثاين
 ٥,٨ ٢٤,٥ ١,٠ ١٤,١ ٧,٣ ٢٧,٧ النوع الثالث

 ٠,٥ ٠,٣ ٠,٤ ١,٢ ٠,٥ ٠,٠ تدريال 
 ٢,٧ ١٧,١ ٥,٨ ٥,٩ ١,٨ ٢٠,٦ ت اإلجابةرفض
 ٥٩٠ ٣١١ ٢٠٨ ١٧٠ ٣٨٢ ١٤١ العدد

 ٧,٠٨ ١٢,٧٠ ٧,٠٩ ١٢,٢٩ ٧,٠٨ ١٢,٨٢ متوسط السن

سبع فتيات يف الصف االبتدائي ال ختضع هلذه        ومن الواضح أن فتاة واحدة من أصل          -٤٧٤
خيضعن هلا إىل مخس فتيـات يف       ال  وترتفع نسبة الفتيات اللوايت     ). يف املائة  ١٤,٢(املمارسة  

ويـشهد  . مدينة جيبويت، ويعزى ذلك إىل تطور يف العقليات وتغيري يف السلوك جتاه التقاليد            
واجلدير باملالحظة أن سن الفتيات     . الداخلية األقاليم وال سيما يف     اداً ح النوع الثالث تراجعاً  

املعنيات يدفع إىل القول بأن هذه األرقام هنائية ألن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث            
  . جداً سنة يظل هامشيا١٢ًبعد استكمال 

ويف السنة األوىل من الصف األويل، تتجاوز نسبة الفتيات اللوايت ال خيضعن هلـذه                -٤٧٥
 كبريا على مـستوى مدينـة جيبـويت         ضاًا ويسجل النوع الثالث اخنف    يف املائة  ٥٠ة  املمارس

ولكن ال بد من توضيح مسألة خبصوص هذه النتائج وهي أنه ال ميكـن              . األخرىاألقاليم  و
 ٧ التناسلية للفتيات اللوايت تتـراوح أعمـارهن بـني         اءإغفال احتمال إجراء تشويه لألعض    

  . سنة١٢سنوات و
ل جهود القضاء على ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف جيبويت ليس   وتتواص  -٤٧٦

  :فقط يف نطاق البعد الوطين للظاهرة، بل ويف نطاق بعدها اإلقليمي أيضا
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 رؤساء الدول األعضاء يف السوق املشتركة لشرق أفريقيـا واجلنـوب            عقيالت
  :األفريقي جيددن التزامهن بالقضاء على هذه املمارسة

املائـدة  خضرة حممود حيد أعمال     لة رئيس مجهورية جيبويت، السيدة      يتتمت عق اخ"
املستديرة الثالثة لعقيالت رؤساء الدول األعضاء يف السوق املشتركة لشرق أفريقيـا    

اليت أجريت على هـامش     عمال  وبعد يومني من األ   ). الكوميسا(واجلنوب األفريقي   
 الكوميسا، أصدر رؤسـاء دول      ماتوحكومؤمتر القمة احلادية عشرة لرؤساء دول       

وحكومات الكوميسا بيانا هنائيا بشأن مشاركة املرأة يف برنامج التكامل االقتصادي           
للكوميسا، والتحاق الفتيات بالتعليم، ومكافحة اإليدز، والقضاء على ظاهرة تشويه          

  ...." األعضاء التناسلية لإلناث
 / تشرين الثـاين ٢٠ بتاريخ ١٣٨دد ـع) La Nation(ناسيون  ة الـجمل: ملصدرا (

  .)٢٠٠٥نوفمرب 
، بدأ تنفيذ استراتيجية وطنية إللغاء مجيع أشكال اخلتـان وضـعتها         ٢٠٠٦ومنذ عام     -٤٧٧

وترمي هذه االستراتيجية إىل تعزيز اإللغاء التام جلميع        . وزارة ترقية املرأة بالتعاون مع اليونيسيف     
  . صحتهنوتعزيزالسالمة البدنية للنساء والبنات أشكال ختان اإلناث عرب الدعوة إىل احترام 

ومتتد خطة العمل اليت يتم من خالهلا تنفيذ االستراتيجية الوطنية إللغاء مجيع أشكال               -٤٧٨
: وتتكون من أربعة عناصر هـي     ) ٢٠١١-٢٠٠٧( سنوات   ٥دى  ـاث على م  ـختان اإلن 

اختاذ  ‘٣‘ النظامي وغري النظامي؛      توفري التعليم  ‘٢‘إجراء االتصاالت والتعبئة االجتماعية؛     ‘ ١‘
  . تعزيز القدرات املؤسسية‘٤‘ ة؛تدابري املتابع

وبالنظر إىل احلاجة امللحة إىل اختاذ إجراءات لتحقيق خفض كبري ملستوى انتـشار               -٤٧٩
، ُوضـع برنـامج مـشترك       يف املائة  ٩٣ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث الذي يبلغ        

  .ام جلميع أشكال ختان اإلناث وأفضى إىل اختاذ إجراءات مهمةللتعجيل باإللغاء الت
تنفيذ منظمة غري حكومية دولية معروفـة باسـم         : وتشمل هذه اإلجراءات ما يلي      -٤٨٠

لربنامج التعليم غري النظامي القائم على أساس حقوق اإلنـسان وبنـاء قـدرات              " توستان"
 شخصا من مجيع    ١ ٦٢٥ين من هذا الربنامج     ويبلغ عدد املستفيدين املباشر   . اجملتمعات احمللية 
  . مركزا٣٣ يف ملختلفةاجملتمعات احمللية ا

أنشطة الدعوة من خالل تنظيم حلقات دراسية بشأن كما تشمل اإلجراءات تكثيف    -٤٨١
البعد الديين لظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بغية التوصل إىل توافـق يف اآلراء بـني           

 وإعـداد دراسـات علـم اإلنـسان         ،ميني، ووضع استراتيجية لالتـصال    احملافظني والتقد 
  .رةواستطالعات للرأي بشأن هذه الظاه

ومن الناحية التشريعية، اعُتمد قانون إصالح مهم يشمل الشكل واملضمون على حد              -٤٨٢
 من قـانون    ٣٣٣هذا القانون أحكام املادة     يكمل  فمن حيث املضمون،    . ٢٠٠٩سواء عام   
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من جهة، وفرض " تشويه األعضاء التناسلية لإلناث" خالل وضع تعريف ملفهوم العقوبات من
 الذين هم على علم بالتخطيط لعملية تـشويه لألعـضاء           األشخاص"عقوبات جنائية على    

من جهة  " التناسلية لإلناث أو الذين هم على علم بإجرائها دون أن خيطروا السلطات بذلك            
 من  ٧إلجرائية، فإن القانون يدخل تعديال على املادة        ومن حيث الشكل أو الناحية ا     . أخرى

 اليت ينبغي أن تفي هبا مجعيات الدفاع عـن          لشروطقانون اإلجراءات اجلنائية بالتخفيف من ا     
ألعـضاء  اتـشويه   تتعلق ب حقوق املرأة من أجل رفع دعوى قضائية يف حالة ارتكاب خمالفة            

ت أن تربر وجودها منذ ثالث سـنوات        على هذه اجلمعيا  أصبح  وبذلك،  . التناسلية لإلناث 
  .بدال من السنوات اخلمس املنصوص عليها يف القانون القدمي

  ١٣املادة 
  الثقايف - املساواة يف اجملال االقتصادي واالجتماعي

  ١٣ املادة ضمونم    
 إىل حقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجـل، يف االسـتحقاقات             ١٣تشري املادة     -٤٨٣

ئتمان املايل، ويف املـشاركة يف األنـشطة        روض املصرفية وغريها من أشكال اال     العائلية والق 
وينبغي للدول األطراف أن تتخذ تدابري      . الترفيهية والرياضية ويف مجيع جوانب احلياة الثقافية      

تكفل للنساء، على قدم املساواة مع الرجال، االستفادة من التسهيالت االئتمانية واحلـصول             
وينبغي للدول األطراف،   . نتفاع من االستحقاقات العائلية أسوةً بالرجال     على القروض، واال  

زيادة على ذلك، أن تتأكد من إزالة مجيع العقبات القانونية أو االجتماعيـة الـيت تعتـرض           
  .مشاركة املرأة يف األنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية

  املرأة يف امليدان االقتصادي    
قر، يظل وضع نساء جيبويت العامالت سيئا ألهنن يعانني البطالـة  يف سياق تفشي الف   -٤٨٤

 أن  EDAM-IS2فقد أظهرت الدراسة االستقصائية لألسر املعيـشية        . أكثر من الرجال بكثري   
 يف املائة من النساء يف سن العمل        ٦٨,٦فنسبة  . النساء أكثر عرضة للبطالة نسبيا من الرجال      

: ويعكس هذا الوضع أمرين اثنني    .  يف املائة للرجال   ٥٤,٦عاطالت عن العمل مقارنة بنسبة      
احلصول على املوارد االقتصادية    (صعوبة حصول النساء على الوظائف ووجود عقبات كأداء         

حتول دون مزاولة   ) والوصول إىل النظام املصريف التقليدي القائم على التهميش، وسوى ذلك         
  .أنشطة رمسية مدرة للدخل

معدل نشاط املرأة مرتبط مبستوى تعليمها ومكانتها داخـل         وأوضحت الدراسة أن      -٤٨٥
  .األسرة وآفاق توظيفها احملدودة

ويهيمن القطاع الرمسي يف جيبويت من حيث الوظائف احملمية يف حـني أن املعرفـة                 -٤٨٦
وتعد التجارة ميدان األنشطة غري الرمسية املفضل، خبـالف        . بالقطاع غري الرمسي جد حمدودة    



CEDAW/C/DJI/1-3 

93 GE.10-41774 

 الذي خيتص باخلدمات غري التجارية وخدمات النقل واالتـصاالت واملـال،            القطاع الرمسي 
  .إضافة إىل التجارة

إن ثنائية النظم اإلنتاجية هذه تسري جنبا إىل جنب مع ثنائية سوق العمـل حـسب           -٤٨٧
 تشغـل وظائف غري مستقرة وغري حممية يف القطـاع         -يف الغالب    -فاملرأة  . جنس العامل 
  .غري الرمسي

 علـى هـذا     ٢٠٠٤وقد شددت الدراسة اليت أجرهتا منظمة العمل الدولية يف عام             -٤٨٨
فقد جاء فيها أن القطاع غري الرمسي املتدهور يشغل النساء أكثر من الرجال نـسبيا،               . الواقع

فنحو ثلثي  . سواء تعلق األمر بالعمل حلساهبن اخلاص أو بصفتهن مساعدات أَُسر ومتمّهنات          
يزاولن أنشطة غري رمسية إما باعتبارهن مستقالت أو ربات )  يف املائة٦٤,٢(النساء العامالت 

  ). يف املائة٣٧,٢(وإما بوصفهن مساعدات أسر أو متمّهنات )  يف املائة٢٧(عمل 
وبعبارة أخرى، هناك عدد كبري جدا من النساء ميارسن أنشطة اقتصادية يف إطـار                -٤٨٩

يت حتكم عامل الشراكة أبعد ما تكون عن تـشجيع          فالقواعد القانونية ال  . قانوين غري مناسب  
  .نوع األنشطة اليت تضطلع هبا النساء وال أساليب العمل اخلاصة هبن

على قدم املساواة ومكافحة  لذا، فإن مشاركة الرجال والنساء يف النشاط االقتصادي      -٤٩٠
ايل العمل واحلصول الفقر عرب توفري ما يلزم من إمكانات، إضافة إىل القضاء على التمييز يف جم    

على املوارد، هي أهداف استراتيجية أساسية ترمي وزارة ترقية املرأة إىل حتقيقها منذ انطالق              
  .االستراتيجية الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية

، )٢٠١٢-٢٠١٠(وعالوة على ذلك، تعتزم هذه الوزارة، يف إطار خطة عملها الثالثيـة               -٤٩١
ة قدرات املرأة على مباشرة األعمال احلرة ترمي حماوره األساسية          وضع برنامج متكامل لتنمي   

توفري إطار مرجعي وبيئة قانونية تساعد على إنشاء أعمال حرة، سيما          ‘ ١‘: إىل حتقيق ما يلي   
تعزيز فرص احلصول على املعلومات وتلقي التـدريب والـدعم واملـشورة            ‘ ٢‘النسائية؛  

تطـوير  ‘ ٣‘إىل األسواق واحلصول على التمويـل؛       وخدمات تطوير األعمال احلرة والنفاذ      
تدريب النساء على إنشاء أعمال حرة      ‘ ٤‘قدرات املؤسسات املعنية باألعمال احلرة النسوية؛       

وضـع  ‘ ٧‘تشجيع التمويل البالغ الصغر وتنميته؛      ‘ ٦‘تطوير احلرف اليدوية؛    ‘ ٥‘وإدارهتا؛  
  .مية االقتصادية للبالدسياسة وبرامج تستهدف إدماج املرأة يف عملية التن

  حصول املرأة على التمويل    
فال يوجد قانون   . ال تفرق التشريعات اجليبوتية بني الرجل واملرأة يف اخلدمات املالية           -٤٩٢

  .مييز بينهما عندما يتعلق األمر باحلصول على القروض واالستفادة من التسهيالت االئتمانية
، فتنطبق عليه نفس الشروط سواء كان املقترض        فأما احلصول على القروض املصرفية      -٤٩٣

فاملرأة حيق هلا أن تقترض املال من مؤسسة مالية ما دامت تستويف الـشروط              . رجال أو امرأة  
  .اليت تفرضها هذه املؤسسة
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فلما كُن ال ميلكن ضمانات كافيـة       . لكن النساء يواجهن عمليا عددا من العراقيل        -٤٩٤
سبة، فإهنن يكتفني إما بتمويل غري رمسي، مثـل أمـوال           لطلب قروض لدى املؤسسات املنا    

ـ               بـمجعيات االدخار والقرض التكافلية، وإما باالئتمانات البالغة الصغر، علما بأن ذلك ال يتناس
  .مع احتياجاهتن

  االئتمان البالغ الصغراحلصول على     
ء األعمـال   اختذت احلكومة مبكرا تدابري ترمي إىل رفع احلواجز اليت تعترض إنـشا             -٤٩٥

وهتدف هذه التدابري إىل حتسني البيئة املؤسسية لألعمال احلرة والنظام الضرييب           . احلرة الرمسية 
ويتعلق األمر عملياً بضمان صفة قانونيـة       . املطبق على هذه األعمال واحلصول على االئتمان      

 اللجـوء إىل    لألعمال احلرة غري الرمسية عرب توفري رؤوس األموال الالزمة هلا وتشجيعها على           
  .األساليب العصرية يف إدارة األعمال من أجل حتسني اندماجها يف االقتصاد الرمسي

ومن األمثلة على التدابري اليت اختذهتا احلكومة من أجل تطوير القطاع غري الرمسـي                -٤٩٦
  .إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية الذي يتخذ شكل مؤسسة متخصصة يف التمويل البالغ الصغر

ويعمل هذا الصندوق مع منظمات غري حكومية تستهدف النـساء ذوات الـدخل               -٤٩٧
احملدود ويرمـي أيضـا إىل تنويع زبائنه بتوفري خدمات ائتمانية لألعمال احلرة الصغرية اليت             

 ٦ ٩٠٢فقد قُدمت قروض بلغ عـددها اإلمجـايل         . ال تستطيع الوصول إىل النظام املصريف     
 ٣ ١٠٣إىل  )  دوالرا أمريكيا  ٤٥٠فرنك جيبويت، أي حنو      ٨٠ ٠٠٠قروض صغرية قدرها    (

  . منظمة غري حكومية٢٠زبائن من النساء يعملن مع حنو 
ويدخل ضمن هذا اإلطار أيضا إنشاء صندوق جيبويت للتنمية االقتـصادية الـذي               -٤٩٨

هذا الصندوق يهدف إىل تقدمي قروض للرجـال والنـساء   . ٢٠٠٧انطلقت أنشطته يف عام    
  .يهم مشاريع ومساعدهتم على إنشاء أعماهلم احلرة اخلاصة بغرض العمل حلساهبمالذين لد
ويرمي مشروع تنمية التمويل البالغ الصغر واألعمال احلرة البالغة الصغر إىل حتقيـق             -٤٩٩

فهو يهدف إىل وضع برامج للتمويل البالغ الصغر ودعـم األعمـال احلـرة              . رسالة مشاهبة 
  .٢٠٠٨مارس /املشروع يف آذاروقد بدأ العمل ب. الصغرية

  ٢٠٠٨احلساب اخلتامي ملشروع تنمية التمويل البالغ الصغر واألعمال احلرة البالغـة الصغر، 
 اجملموع التجمعات الرجال النساء التوزيع

 ١ ٢٧٨ ٨ ٦٢٦ ٦٤٤ املقر الرئيسي
  مركز خدمة

 ٥٥٢ ٢ ٣٠٩ ٢٤١  عني غلة
  مركز خدمة

 ٣٣٢ صفر ١٤٨ ١٨٤ بلبال
 ٢ ١٦٢ ١٠ ١ ٠٨٣ ١ ٠٦٩  عاجملمو  
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مث إن هناك مبادرات حكومية أخرى مثل إنشاء جلنة دراسة التمويل البالغ الـصغر                -٥٠٠
  .لتشجيع التحاور والتشاور بغية حتسني البيئة املؤسسية لالدخار واالئتمان

فأما األول فهـو    . ٢٠٠٨وهكذا، فقد أنشئ صندوقان لالدخار واالئتمان يف عام           -٥٠١
  .لوطين لالدخار واالئتمان وأما الثاين فهو الصندوق الشعيب لالدخار واالئتمانالصندوق ا

، وهـو تعاونيـة     ٢٠٠٨مارس  /أنشئ الصندوق الوطين لالدخار واالئتمان يف آذار        -٥٠٢
متخصصة يف االدخار وتقدمي القروض للسكان ذوي الدخل احملدود وهو من مث ينهض باألنـشطة               

 عـضوا   ٣٠٨٤، كان الصندوق يضم     ٢٠٠٩ديسمرب  /األول كانون   ٣١ويف  .  للدخل املدرة
  .ةتضامنّي ١٤ امرأة و١ ٣٦٢ رجال و١ ٧٠٨من بينهم 

، وهو  االحتاد الوطين لنساء جيبويت   أما الصندوق الشعيب لالدخار واالئتمان فيحتضنه         -٥٠٣
 مجعيات وطنية ويعمل بفضل الدعم التقين واملايل الذي تقدمه          ٧عبارة عن شبكة تتكون من      

، ٢٠٠٩ديـسمرب  / كانون األول٣١ومنذ انطالقه حىت  . الوكالة اجليبوتية للتنمية االجتماعية   
 عـضـوا   ٤ ٤٨٦ فرنكا جيبوتيا وتلقى مـدخرات       ٢٥٦ ٤٧٤ ٩٩٠قدم قروضا قدرها    

  . فرنكا جيبوتيا٤٠ ٠٠٩ ٠٦٩قدرها 

  الثقايف - املرأة يف امليدان االجتماعي    
: ا، فإن الثقافة اجليبوتية غنية بالعديد من التقاليد       لذ. أصل سكان جيبويت ليس واحدا      -٥٠٤

الصومالية والعفريـة والعربيـة، علمـا بأهنا تعكس طريقة حياة مشتركة وانتماء مشتركا           
  .إىل اإلسالم

مث إن العادات الشعبية الغنية واملتنوعة واألغاين واألشـعار واحلكايـات والـرقص               -٥٠٥
ثقافية وطنية يعود أصلها إىل الرعاة الّرحل واحملاربني        واأللعاب والزي وسوى ذلك يعرب عن       

  .والتجارقوافل وُحداة ال
. إذن، ال يوجد أي عائق قانوين يعوق مشاركة املرأة يف هذه األنشطة مـشاركة كاملـة                 -٥٠٦

وباملناسبة، تتبوأ النساء الصدارة دائما يف األنشطة الثقافية اليت تنظم سنويا مبناسبة عيـد االسـتقالل                
  . من املناسبات مثل األيام الدولية واجتماعات األحزاب السياسية وخمتلف االحتفاالتغريهو

وتتميز فرق الغناء والرقص بأهنا دائما خمتلطة واحلفالت حيييها دائما الرجال والنساء              -٥٠٧
  .على السواء

 يف  والثقـايف وجتسدت جهود احلكومة يف هذا الصدد يف إنشاء املعهد الوطين للتعليم الفين               -٥٠٨
 تـديره  - للعلم - املعهد اجليبويت للفنون، وهو ٢٠٠٦، وأصبح يسمى يف  عام   ٢٠٠٤عام  
وتتصدر مسألة اكتشاف املواهب الشابة وتعليم أساسيات املوسيقى واملسرح والفنون          . امرأة

يف التشكيلية والتوعية باحلرف اليدوية برنامَج احلكومة اليت تطمح إىل إدراج الثقافة والفـن              
  .االقتصاد اجليبويت عرب إشراك الشباب الذين يتلمسون طريقهم يف احلياة
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وعالوة على ذلك، وضعت وزارة الشباب والرياضة والترفيه، اليت تتوالها امـرأة،              -٥٠٩
 هدفها تطوير قدرات املـراهقني والـشباب الفكريـة          ٢٠١٧-٢٠٠٨سياسة وطنية للعقد    

ة يف إطار املساواة والعدل كي يصبحوا مواطنني مسؤولني         والبدنية واخللقية والرياضية والثقافي   
يأخذون بزمام املبادرة وقادرين على االندماج يف خمتلف قطاعات اجملتمع من أجل املـسامهة              

  .يف تنمية البلد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
ء مراكز  إنشا‘ ١‘: ويف جمال الترفيه والثقافة، ترمي السياسة إىل ما يلي يف مجلة أمور             -٥١٠

إنشاء مركز للتوثيق مـن أجـل       ‘ ٣‘تشجيع إنشاء مجعيات الترفيه؛     ‘ ٢‘وفضاءات للترفيه؛   
مراكـز  تكثيف األنشطة الثقافية والفنية يف      ‘ ٤‘صون الثقافة اجليبوتية واالرتقاء هبا ونشرها؛       

ـ          ‘ ٥‘؛  التنمية اجملتمعية  طة شحذ روح اإلبداع لدى الشباب بغية تعزيز القيم والتقاليد بواس
  .املسرح والفن والكتابة واملوسيقى وغريها من أشكال التعبري الثقايف والفين

وترمي السياسة يف ميدان الرياضة، يف مجلة أمور، إىل وضع بىن حتتيـة للرياضـات                 -٥١١
  .اجلماهريية والرياضة املدرسية واجلامعية والرياضة النسوية والرياضة التقليدية ورياضات املعاقني

وتوجد نواد وأفرقة   . س التالميذ، فتيانا وفتيات، الرياضة يف املنشآت الدراسية       وميار  -٥١٢
  .نسوية لكرة اليد وكرة السلة وغريمها، بل إهنن يشاركن يف البطوالت الوطنية واإلقليمية

  .وجيدر باملالحظة أيضا أن امرأة ُعينت رئيسةً للجنة األوملبية الوطنية اجليبوتية  -٥١٣
جد أي متييز حبق املرأة يف جمال املـشاركة يف األنـشطة الترفيهيـة أو               إذن، فال يو    -٥١٤

  .الرياضية أو أي جانب من جوانب احلياة الثقافية
  ١٤املادة 

  املرأة الريفية

  ١٤ املادة ضمونم    
 إىل أن املرأة الريفية فئة تواجه مشكالت خاصة تستلزم اهتمام الدول         ١٤تشري املادة     -٥١٥

 بالغا واالعتراف صراحة بأمهية العمل الذي يضطلعن به ومسامهتهن يف           األطراف هبا اهتماما  
 إىل الدول األطراف القضاء على التمييـز        ١٤وتطلب املادة   . رفاهية أسرهن واقتصاد بلدهن   

حبق املرأة يف املناطق الريفية واحترام حقهن يف ظروف معيشة مالئمة واختاذ تـدابري خاصـة      
ع الرجل، املشاركة يف التنمية الريفية واملزايا املترتبـة علـى          تكفل هلن، على قدم املساواة م     

  . التنميةهذه

  املرأة اجليبوتية يف الوسط الريفي    
 يف املائـة مـن جممـوع        ٢٠ شخص، أي    ١٥٠ ٠٠٠ب يقدر عدد سكان الريف       -٥١٦

 يف املائة من هؤالء السكان من ُرحل يزاولون الرعي اخلفيف           ٨٠ويتألف أكثر من    . السكان
وتتعـايش طريقتـان    . والرعاة فئة من السكان مشتتة جدا وغري منظمة       . ى مراع مجاعية  عل
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وعقب سنوات اجلفاف اليت شهدها عقد الثمانينات، استقر معظم         . لإلدارة التقليدية للمراعي  
  .الرحل حول موارد مياه

قابلـة  واألراضـي ال  . واألنشطة الزراعية جد حمدودة بندرة املوارد املائية وملوحتها         -٥١٧
) ماجنو وجوافـة وحـوامض    (للزراعة قليلة نسبيا، وهي يف هيئة بساتني تنتج فواكه أساسا           

لالستهالك الذايت يف املقـام     ) طماطم وبصل وفلفل وبطيخ أصفر وبطيخ أمحر      (وخضراوات  
هذا، وإن مالكي البساتني، ومن بينهم نساء، منظمون يف تعاونيات ويتلقون مساعدة            . األول

  .سسات الدوليةالدولة واملؤ
 ،) كلم ٣٧٠(أما الصيد، فنشاط ينطوي على إمكانات إمنائية كبرية بفضل طول الساحل              -٥١٨

  .لكنه غري مستغل استغالال كافيا بسبب أمور منها ضيق السوق وعدد الصيادين احملدود
وإذا كانت مجيع الدراسات االستقصائية تبني أن مدينة جيبويت هي املدينة اليت يوجد               -٥١٩

فيها أكرب عدد من الفقراء ومن يعانون الفقر املدقع، فإن نسبة الفقر يف املناطق الريفية أعلـى                 
والفقر يف هذه املناطق أشد أيضا بسبب قلة الفرص االقتصادية، علما بأنه تفاقم منـذ            . بكثري

  .بداية التسعينات نتيجة األزمة االقتصادية والرتاع
الرتاع، اللذان انضاف إليهما فتـرات جفـاف يف         فقد أفضت األزمة االقتصادية و      -٥٢٠

فعالوة على مـا سـببته     . العقود الثالثة املاضية، إىل تدمري عدد كبري من البىن التحتية الريفية          
احلرب من فقدان لوسائل اإلنتاج، فإهنا خلفت أيضا عددا كبريا من األسر الريفية بال رجال،               

  .األمر الذي زاد ضعفَها ضعفاً
، فإن األزمة االقتصادية والرتاع أضعفا جدا شبكات التكافل املتينة عـادة يف             وأخرياً  -٥٢١

املناطق الريفية وجعـال مصري أفقر الناس الذين يعيشون على ما يتفضل به احملسنون حمفوفـاً              
  .أكثر باملخاطر

بيد أن هذا الوضع، رغم اجلهود اليت تبذهلا السلطات، مستمر يف إثارة القلق، وقـد                 -٥٢٢
 يف كـانون    إطالق املبادرة الوطنية للتنميـة االجتماعيـة      اقم الفقر بناء على ما ثبت عند        تف

  ).يرد تفصيلها أدناه (٢٠٠٧يناير /الثاين

  املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية    
اختذت احلكومة تدابري عاجلة وأخرى على املدى القريب واملتوسط والبعيد، يف إطار          -٥٢٣

للتنمية االجتماعية، ملساعدة هؤالء السكان، خاصة يف الوسط الريفي ولفائدة          املبادرة الوطنية   
  .أشدهم حرمانا، سيما النساء
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  احملاور الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية
تعزيز فرص تلقي اخلدمات االجتماعية األساسية بواسطة تدعيم السياسات           -١

طاقة والسكن ودعم تطوير الـبىن التحتيـة        االجتماعية يف جمال التعليم والصحة وال     
  للطرق والبىن التحتية الثقافية والرياضية؛

إعادة هيكلة نظام اإلنتاج الوطين بغية إجياد فرص العمل الالزمة والكافيـة              -٢
 الستئصال الفقر وتقليص البطالة، خاصة يف صفوف الشباب؛

وج من العزلة عـرب     مساعدة املعوزين لتمكينهم من تلبية احتياجاهتم واخلر        -٣
  .االندماج بكرامة يف اجملتمع

  أهم أهداف املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية    
حتسني املستوى االجتماعي ألفقر مناطق الريـف       ‘ ١‘: على وجه االستعجال   •

واألحياء الفقرية يف احلواضر وضواحي املدن حيث تستشري أفظع مظـاهر           
توفري سبل إنشاء مرافق    ‘ ٢‘ف والفاقة؛   التهميش االجتماعي والبطالة واالحنرا   

اجتماعية وتعزيز القائم منها من حيث نوعيُتها وقدرهتا االستيعابية من أجـل            
 ال، مثل األطفال املهملني والنساء اللوايت ال عائل يعـوهلن و        مساعدة البائسني 

   ...واملسنني واليتامى احملرومني من الرعاية األسرية وسواهمهلن مأوى 
جتسيد املبادرة، يف مرحلتها األوىل، يف شـكل بـرامج          : ى القريب على املد  •

  ...ومشاريع متكاملة ملموسة 
حتقيق ما تنطوي عليه املبادرة من أهداف إمنائية؛ هـذه          : على املدى املتوسط   •

  ...األهداف اليت هي شغل الشعب الشاغل 
  ...رفع مستوى مؤشرات التنمية البشرية : على املدى البعيد •

/ ُوضعت املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية، اليت استهلت يف كانـون الثـاين          وقد    -٥٢٤
 بعد إنشاء أمانة الدولة للتـضامن الـوطين يف          ٢٠٠٨، موضع التنفيذ يف عام      ٢٠٠٧يناير  
النمـو واسـتقرار    ‘ ١‘: وهي ترتكز على أربعة حماور استراتيجية، هي      . ٢٠٠٨مارس  /آذار

تعزيز فرص تلقي اخلدمات االجتماعية األساسـية؛       ‘ ٢‘فسية؛  االقتصاد الكلي والقدرة التنا   
احلوكمـة  ‘ ٤‘مكافحة الفقر والتهميش والسعي إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة؛       ‘ ٣‘

  .الدميقراطية واالقتصادية واملالية واإلدارية واحمللية
 وهي مكلفـة    ولتتبع هذه املبادرة عن كثب، أنشئت أمانة الدولة للتضامن الوطين،           -٥٢٥

بتنسيق السياسة والربامج احلكومية يف جمال التضامن ومكافحة الفقر وصـوغها وتنفيـذها             
  .ومتابعة تقييمها
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ويدعم األمانةَ يف عملها مؤسستان مشمولتان بالوصاية، ومها الوكالـة اجليبوتيـة              -٥٢٦
  .بالغة الصغرتنمية التمويل البالغ الصغر واألعمال احلرة الللتنمية االجتماعية ومشروع 

وإضافة إىل السياسة الوطنية يف جمال التضامن ومكافحة التهميش، ُتشرك األمانة مؤسسات              -٥٢٧
  .أخرى مثل االحتاد الوطين لنساء جيبويت وديوان الزكاة ووزارة الشؤون الدينية واألوقاف

  االحتاد الوطين لنساء جيبويت    
وماً جلميع فئات السكان احملرومة، خاصة      يقدم االحتاد الوطين لنساء جيبويت دعمه د        -٥٢٨

جلنـة  ‘ ٢‘جلنة حمـو األميـة؛      ‘ ١‘: ويضم االحتاد العديد من اللجان، منها     . نساء األرياف 
جلنة الزراعة والبيئة؛   ‘ ٥‘جلنة األنشطة املدرة للدخل؛     ‘ ٤‘جلنة مكافحة الفقر؛    ‘ ٣‘الصحة؛  

نتان األخريتان مها اللتـان تنـشطان يف        هاتان اللج . جلنة العالقات مع األقاليم الداخلية    ‘ ٦‘
الوسط الريفي، ال سيما من أجل مساعدة نساء الريف يف جماالت التعليم والصحة واحلصول              

  .على القروض البالغة الصغر ودعم املزارعات وغري ذلك

  على مستوى ديوان الزكاة    
إىل إنـشاء   يف إطار مكافحة الفقر والتهميش االجتماعي، عمد رئيس اجلمهوريـة             -٥٢٩

 وعّين  PRE/0126-2004 مبوجب املرسوم رقم     ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٣مؤسسة ديوان الزكاة يف     
  .PRE/0139-2004جملس اإلدارة مبقتضى املرسوم رقم 

واملؤسسة هيئة مستقلة تسعى إىل مكافحة الفقر وتنمية اجملتمع عرب وسائل خاصة هبا               -٥٣٠
  . مبادئ الشريعة اإلسالميةمثل مجع الزكاة واملساعدات، وهي تعمل وفق

مجع الزكاة الذي  ‘ ١‘: وأهم األنشطة اليت اضطلعت هبا املؤسسة منذ إنشائها ما يلي           -٥٣١
  .توزيع الزكاة‘ ٣‘تنظيم محالت توعية وزيارات ميدانية؛ ‘ ٢‘؛ ٢٠٠٥بدأ رمسيا يف عام 

  .وتستفيد نساء األرياف الفقريات من توزيع الزكاة  -٥٣٢

  ملة ملكافحة الفقر يف الريفالربامج املتكا    
متكني أفقر الناس من تلقـي      ‘ ١‘: ترتكز التدابري احلكومية العامة على املسائل التالية        -٥٣٣

إنـشاء  ‘ ٣‘تشجيع األنشطة املدرة للدخل واملنشئة لفرص العمل؛        ‘ ٢‘اخلدمات األساسية؛   
  .شبكات أمان لفائدة أشد الناس حرمانا

األشد  إىل إجياد حلول مبتكرة تراعي خصوصيات مناطق البالد     وترمي التدابري احملددة    -٥٣٤
 وتقـدمي   تدريب مساعدين صحيني من هذه املناطق حبيث يستطيعون إسداء املشورة         ‘ ١‘: حرمانا

إنشاء مستوصفات  ‘ ٢‘الرعاية األساسية ومتابعة احلالة الصحية واإلنذار باحلاالت العسرية؛         
يف التعليم  " املتعددة املستويات "اعتماد نظام الفصول    ‘ ٣‘؛  متنقلة متر بانتظام يف هذه املناطق     

، خاصة من أجل ضخ املياه، وتعليم الكبار        )أو الرحيية (توفري الطاقة الشمسية    ‘ ٤‘االبتدائي؛  
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تشجيع احلصول على مساكن الئقة مبنية      ‘ ٥‘والدعم املدرسي يف املساء يف قاعات الدرس؛        
  .ن الريف يف توفري اليد العاملةمبواد حملية وتعتمد على تضامن سكا

أما األنشطة املدرة للدخل واملنشئة لفرص العمل، فتنطلق من مـسلّمة مؤداهـا أن                -٥٣٥
السكان شديدي الفقر ال يعانون يف الواقع من نقص يف القدرات وإمنا من كون البيئة املتاحة                

لنهج الذي أِخذ بـه     وملعاجلة هذا الوضع، يقضي ا    . هلم ال تسمح هلم بتجسيد هذه القدرات      
بالتعامل مع الفقر املدقع يف الوسط الريفي ويف الوسط احلضري تعامال يراعي الفـرق بـني                

  .هذين الوسطني
ففي الوسط الريفي، ستستند األنشطة املدرة للدخل واملنشئة لفـرص العمـل إىل               -٥٣٦

  .الفرص اليت توفرها الزراعة والرعي والصيد التقليدي
دعم إنشاء التعاونيـات، سـيما      ‘ ١‘: ت يف ميدان الزراعة ما يلي     وتشمل التدخال   -٥٣٧

احلصول على املياه وعلى البذور     ‘ ٣‘استصالح األراضي الزراعية؛    ‘ ٢‘التعاونيات النسوية؛   
  .املساعدة على تسويق اإلنتاج‘ ٥‘إسداء املشورة يف جمال اإلنتاج الزراعي؛ ‘ ٤‘احملسَّنة؛ 
 األمر بتنفيذ مرحلة جتريبية لربنـامج يقـضي بإعطـاء           ويف ميدان الرعي، سيتعلق     -٥٣٨

حيوانات جمترة صغرية ألحوج العائالت كي تتمكن هذه العائالت من ممارسة رعي الكفاف             
  .وعالوة على ذلك، سُتنشأ حظائر للتطعيم وموارد مياه. على األقل

ـ ‘ ١‘: يف حقل الصيد التقليدي، ستهدف اجلهود إىل حتقيق ما يلي خاصـة             -٥٣٩ راء ش
حفــظ  ‘ ٣‘توفري ّشباك الـصيد؛     ‘ ٢‘زوارق مصنوعة من جذع الشجر أو إصالحها؛        

  .اإلنتاج وتسويقه
برامج هندسـة مائيـة رعويـة       ‘ ١‘: أما استراتيجية مساعدة الرحل فتشمل اآليت       -٥٤٠

إنـشاء منـاطق    ‘ ٢‘حتسني نوعيتها؛   وبرامـج لصحة احليوانات هتدف إىل تأمني املاشية و       
التعليم والصحة  (الوصول إىل البىن التحتية األساسية      ‘ ٤‘دمي املعونة الغذائية؛    تق‘ ٣‘للعلف؛  

  .، يف إطار سياسة االستيطان شبه الدائم)واملاء الصاحل للشرب وغري ذلك

  التنمية واألمن الغذائي    
 ٢٠١٠-٢٠٠٠ لعقـد يف ا حددت احلكومة أهدافا واستراتيجيات لتنمية قطاع الزراعـة           -٥٤١

  .لتايلعلى النحو ا
 ضـمان  ‘٢ ‘من الغـذائي؛   حتسني األ  ‘١ ‘:مكافحة الفقر والعطش بواسطة اآليت      -٥٤٢

 الوصول إىل املاء الصاحل للـشرب بأقـل تكلفـة يف            ‘٣ ‘اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية؛   
  . إجياد فرص عمل جديدة‘٤ ‘الوسطني احلضري والريفي وتأمني إمداد البلد باملياه؛

ية الغذائية عرب تنويع اإلنتاج الزراعي والبحـري وحتـسني إنتاجيـة            احلد من التبع    -٥٤٣
  .املزارعني والرعاة والصيادين
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 وتـصدير   الفرعيـة ر ماشية املنطقة    إجياد مصادر جديدة للعمالت عرب إعادة تصدي        -٥٤٤
  .موارد الصيد

استـصالح الـبىن التحتيـة    ‘ ١ ‘:تثبيت سكان الريف يف أراضيهم بواسطة ما يلي   -٥٤٥
 إجياد فـرص عمـل وتعزيـز        ‘٣ ‘ سكان الريف وإشعارهم باملسؤولية؛     تنظيم ‘٢ ‘يفية؛الر

  .الشراكة يف إطار الالمركزية
 موارد   جتميع  وزارة الزراعة رمسيا برنامج    استهلت،  ٢٠٠٨ ديسمرب/يف كانون األول    -٥٤٦

  ."الكربىاألشغال إدارة " الغرض وأنشئت هلذا. املياه السطحية واإلدارة املستدامة لألراضي
وفيما يتعلق باهلندسة املائية الريفية، ُجرِدت موارد املياه واستكشفت، واستصلحت            -٥٤٧

موارد املياه واآلبار اجملهزة    (املنشآت املتدهورة أو ُجددت، وُعزز التصريف املنجمي املكيَّف         
تـصحر  وحفرت آبار، جلها يف املناطق الريفية املعرضة جدا ملخاطر ال         ). باللوحات الشمسية 

وأُجنز أيضا مستجمعات ميـاه وخزانـات       . والقحط اللذين يتضرر منهما اإلنتاج الزراعي     
  .مدفونة يف مناطق عدة

ومسح تطوير النهج القائم على املشاركة قبل مرحلة األعمال وأثناءها وبعدها بإشعار             -٥٤٨
ىل جلـان حمليـة   املستعملني باملسؤولية ونقل عبء مراقبة املنشآت وأعمال الصيانة البسيطة إ    
  .لتدبري موارد املياه، وهي تتألف من رجال ونساء من اجملتمعات احمللية الريفية

  تدخل وزارة ترقية املرأة يف الوسط الريفي    
تتدخل وزارة ترقية املرأة مباشرة يف امليدان لفائدة نساء الريف منذ إنشاء املكاتـب                -٥٤٩

  .٢٠٠٨اإلقليمية للشؤون اجلنسانية يف عام 
 بئرا من اإلمسنـت يف      ١٧، وضعت الوزارة وأجنزت مشروع بناء       ٢٠٠٩ففي عام     -٥٥٠

األقاليم الداخلية اخلمسة كي يتيسر للمجتمعات احمللية الريفية، خاصة النساء، احلـصـول            
  .على املاء

   اإلمنائية األساسيةاالحتياجاتهنج     
 مع االحتياجات األساسـية     يرتكز هنج االحتياجات اإلمنائية األساسية على التعامل        -٥٥١

 االقتـصادية   -للمجتمع احمللي على أساس خطة عمل حتددها االحتياجـات االجتماعيـة            
الصحة والتعليم وتعزيز الكفاءات والنـهوض بـاملرأة والبيئـة          (والصحية للسكان احملليني    
  .ويضع هذا النهج املرأة يف قلب عملية التنمية). واألنشطة املدرة للدخل

 ٢٠٠٧ اعتمدته احلكومة اجليبوتية يف عـام        ٢٠٠٢لنهج الذي اسُتهل يف عام      هذا ا   -٥٥٢
وأدجمته يف سياستها الوطنية يف جمال الصحة هبدف تعزيز الرعاية الصحية األولية واملسامهة يف              

  .التنمية احمللية، سيما يف الوسط الريفي
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 مجيع أحناء    موقعا ووزع يف   ٣٦، أنشئ   ٢٠٠٨ حىت   ٢٠٠٢ففي الفترة املمتدة من       -٥٥٣
  .البالد، يف مدينة جيبويت ويف األقاليم الداخلية اخلمسة

  ١٥املادة 
  املساواة يف الشؤون القانونية واملدنية

  ١٥املادة مضمون 
 مساواة املرأة للرجل أمام القانون وتنص أيضا على ضمان مساواهتا           ١٥تؤكد املادة     -٥٥٤

ملادة اجملاالت اليت جيب فيها تعزيـز األهليـة         وُتعّدد هذه ا  . للرجل يف جمـال القانون املدين    
  .القانونية للمرأة

  األهلية القانونية للمرأة اجليبوتية    
تفرض االتفاقية االعتراف للمرأة، يف القانون املدين، باألهلية القانونيـة يف مجيـع               -٥٥٥

  .لسكنإبرام العقود وإدارة املمتلكات وحرية التنقل واختيار حمل اإلقامة وا: اجملاالت
وال يوجد  . ويعترف القانون املدين اجليبويت للمرأة باألهلية القانونية يف مجيع امليادين           -٥٥٦

  .أي متييز بني الرجل واملرأة يف هذا املضمار
وحيق للمرأة اجليبوتية إبرام العقود يف مجيع اجملاالت وإدارة ممتلكاهتا والتنقل حبريـة               -٥٥٧

  .واختيار مكان سكناها

  لعقودإبرام ا    
وال يوجد أي متييز يف     . حيـق للمرأة اجليبوتية إبرام العقود حلساهبا يف مجيع امليادين          -٥٥٨

  .هذا الصدد

  إدارة املمتلكات    
هذه األهلية منـصوص عليهـا يف       . للمـرأة اجليبوتية كامل األهلية إلدارة ممتلكاهتا       -٥٥٩
القيد . دارة املمتلكات اخلاصة باملرأة   ال ميلك الزوج أي سلطة إل     :  من القانون املدين   ٣٢املادة  

الوحيد على التمتع هبذه احلقوق هو أن جل النساء ينتمني إىل أفقر فئات السكان يف الـبالد                 
  .وأهنن من مث ال ميلكن شيئا خاصا هبن

  احلق يف الذهاب واإلياب    
لتنقل حبرية من   ال يوجد يف القواعد القانونية الوطنية أي نص مينع املرأة اجليبوتية من ا              -٥٦٠

  .مكان إىل آخر
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  اختيار حمل اإلقامة والسكن    
  .ال يوجد أي نص مينع املرأة من اختيار املكان الذي تريد العيش فيه -٥٦١
  ١٦املادة 

  املساواة يف احلقوق داخل األسرة

  ١٦ املادة ضمونم
رية  نفس احلق للمرأة، أسوةً بالرجل، يف الزواج واختيار الزوج حب          ١٦تكرس املادة     -٥٦٢

  .والتمتع بنفس احلقوق وحتمل نفس املسؤوليات أثناء الزواج وعند احنالل ميثاق الزواج
 ميثل تتوجيـا    ٢٠٠٢يناير  /إن إصدار القانون املتضمن قانون األسرة يف كانون الثاين          -٥٦٣

حقيقيا حلقوق املرأة؛ فهو يدمج عناصر من القانون العريف والشريعة اإلسـالمية وعناصـر              
  . القوانني العصريةمستوحاة من

فقانون األسرة يهدف إىل توضيح حقوق األم والطفل وتعزيزها يف الوقـت الـذي            -٥٦٤
وهو أداة أساسية بيد قضاة حمكمة األحوال . ُتحترم فيه التقاليد اجليبوتية والقيم األساسية للبلد

  .هذه اهليئة القضائية أنشئت يف إطار إصالح العدالة. الشخصية
  .قانون األسرة اللوائح املتعلقة بالزواج والطالق والنفقةوقد حسن   -٥٦٥

  انعقاد الزواج
إن قانون األسرة، الذي يأخذ يف احلسبان حترير املرأة، يعترف هلذه األخرية، علـى                -٥٦٦

واهلدف من اشتراط ويل للمرأة، الذي      . غرار الرجل، باحلق يف أن تربم عقد زواج بكل حرية         
  . حقوق املرأة على أفضل حنو وضمان محايتهايعد حضوره واجبا، هو تأمني

ولكي يكون الزواج صحيحا، ال بـد مـن         . وال ينعقد الزواج إال برضا الزوجني       -٥٦٧
  .حضور شاهدين وحتديد املهر

وجيب إبالغ الزوجات بكل مشروع زواج جديد، وحيق هلن احلصول على تعويض              -٥٦٨
  .منصف ملا حلق هبن من ضرر أو اختيار الطالق

  د األدىن لسن الزواجاحل
 من قانون األسرة، ميلك الرجل واملرأة األهلية للـزواج ابتـداء          ١٣مبوجب املادة     -٥٦٩
  . سنة١٨من 
 سنة، واحلد األدىن لسـن الزواج      ١٨وسن األهلية املدنية يف مجهورية جيبويت هي          -٥٧٠

  .ال خيتلف حسب قانون األسرة أو حسب اجلنس
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الذين مل يبلغوا بعد سن الرشد القانونية مرهونة        ) ١٤املادة   (بيد أن زواج األحداث     -٥٧١
  .فإن رفض األولياء وأصر املقبِالن على الزواج، أذن القاضي يف الزواج. برضا أولياء األمر
  الزواج املبكر

أن الزواج املبكر حيدث    ) EDIM-2006(تبني الدراسة االستقصائية املتعددة املؤشرات        -٥٧٢
  . سنة١٥ سنة، بل ١٨وغ يف جيبويت قبل بل

 ٪٢,٨   عاما١٥نسبة املتزوجات قبل بلوغ 

 ٪٩,٥  عام١٨نسبة املتزوجات قبل بلوغ 
 ٪٤,٢  سنة١٩ و١٥نسبة املتزوجات يف عمر يتراوح بني 

  اختيار الزوج
 من قانون األسرة املساواة بني الرجل واملرأة يف عقد الزواج واختيار            ٧تكرس املادة     -٥٧٣

  .الزوج حبرية
  االسم
ال يؤثر زواج املرأة، يف مجهورية جيبويت، يف امسها العائلي أو بـاألحرى أمسائهـا                 -٥٧٤

فلما مل يكن لنظام اسم األسرة وجود يف جيبويت، فإن كال من الزوجني حيـتفظ               . الشخصية
باسم عائلته أو باألحرى أمسائه الشخصية املتتالية، لكن الطفل يأخذ تلقائيـا أمسـاء أبيـه                

  .ة املتتاليةالشخصي
  حقوق األزواج وواجباهتم

 من قانون األسرة على أن الزوجني حيترم أحدمها اآلخر ويكون لـه             ٣١تنص املادة     -٥٧٥
  .وفيا وغَوثاً وَعوناً

. وعلى الزوج أن يتحمل أعباء الزواج والنفقة على زوجته وأطفاهلما قدر اإلمكـان         -٥٧٦
  .عية إن كان هلا ممتلكاتطوا وميكن للزوجة أن تساهم يف أعباء الزواج

  تعدد الزوجات
كرس قانون األسرة مؤسسة تعدد الزوجات وعدل الوضَع السابق الذي مل يكن حيق               -٥٧٧

  .فيه للزوجة أن تبدي رأيها يف زجيات زوجها الالحقة
 من القانون الزوجة حق رفع قضيتها إىل القاضي كي ينظر يف الضرر ٢٢ومتنح املادة   -٥٧٨

وال حيرر القاضي عقد الزواج إال بعد أن جيري حتقيقـا         .  جراء الزواج اجلديد   الذي يلحق هبا  
  . االقتصادي للزوج ويدّون رأي الزوجة-يف الوضع االجتماعي 

إن من شأن هذا    . فعلى الرجل، إذا أراد أن يتزوج امرأة أخرى، أن يبلغ زوجته أوالً             -٥٧٩
  .ا جذريا تغيريالوضع اجلديد أن يغري دور املرأة يف األسرة
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وإن كان الـزوج عاجزا عن تلبية طلباهتا، يقّدر القضاة قدرته على حتمـل أعبـاء               -٥٨٠
  .أسرة أخرى

 فقد كان   - واستقالهلن معنويا وماديا من مث       -ونظرا لزيادة نسبة التعليم بني النساء         -٥٨١
  .عيشةوالواقع أن تعدد الزوجات أصبح نادرا بسبب غالء امل. لذلك أثر يف تعدد الزوجات

وأنشأ قانون األسرة، عالوة على ذلك، املسؤولية املشتركة للزوجني يف مجيع امليادين            -٥٨٢
  .املتعلقة بتدبري شؤون األسرة

  اختيار احلرفة
ال يؤثر زواج املرأة عموما يف اختيار حرفة أو مهنة وال يف شراء ممتلكات وتدبريها                 -٥٨٣

  .وإدارهتا والتمتع هبا
  السلطة األبوية

مبوجب أحكام قانون األسرة املتعلقة بالسلطة األبوية، ال ُتطرح مشكلة املساواة بني              -٥٨٤
  .الرجل واملرأة يف احلقوق لدى ممارسة هذه السلطة، ذلك أهنما ميارساهنا معاً

وبعد احنالل ميثاق الزوجية، يستمر األبوان يف ممارسة السلطة األبوية معـا مـا مل                 -٥٨٥
  .ل العلياتتعارض مع مصلحة الطف
  احنالل ميثاق الزوجية

ملا كان قانون األسرة يرى أن األسرة هي اخللية األساسية لكل جمتمع مـنظم وأن                 -٥٨٦
أسرة متماسكة أقدر على حتمل مسؤوليتها من أسرة مفككة، فقد أحدث شبه قطيعة مـع                

  .ممارسة الطالق
قع إال أمام املـأذون أو       من قانون األسرة، ال ميكن للطالق أن ي        ٣٨فبموجب املادة     -٥٨٧

  .أمام احملكمة
بناء ‘ ١‘:  من قانون األسرة على أن الطالق يقع يف احلاالت التالية          ٣٩وتنص املادة     -٥٨٨

التطليـق  ‘ ٣‘بناء على طلب الزوجة بسبب األضرار اليت حلقت هبا؛     ‘ ٢‘على طلب الزوج؛    
  .بناء على طلب الزوجة

املرأة، ذلك أنه ميكن للزوج أن يطلـق بـسهولة          غري أن القانون يفرق بني الرجل و        -٥٨٩
فبموجب هذه املادة، ال ُيطلب من الزوج أي تربير يف حني أنه ُيطلـب مـن                . مقارنة باملرأة 

  .الزوجة إثبات األضرار اليت حاقت هبا كي حتصل على الطالق
ه ففي هذ . ٣٩ من املادة    ٣وحيق للمرأة أن تطلب الطالق دون مربر مبقتضى الفقرة            -٥٩٠

وهكذا تتخلى عن مجيع حقوقهـا      . احلالة، ميكنها رفع دعوى دون إثبات حدوث أي ضرر        
  .بل ميكن أن ُيحكم عليها بدفع تعويضات إىل زوجها. بصفتها مطلقة
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وملا كانت سبل جلوء املرأة إىل العدالة حمدودة بسبب نسبة األمية املتفشية بينـهن،                -٥٩١
عدة القانونية املالئمة الحتياجاهتن، فمن النادر جدا       وقلة املعلومات عن حقوقهن وغياب املسا     

  .أن تبادر املرأة إىل الطالق
  احلق يف اإلرث

لذا، فـإن أحكـام     . ينص دستور مجهورية جيبويت على أن اإلسالم هو دين الدولة           -٥٩٢
  .اإلسالم تطبق يف بعض اجملاالت مثل احلق يف التركة الذي ينظمه القرآن الكرمي

فـاألنثى  . عة اإلسالمية، يقل نصيب املرأة عن نصيب الرجل بالنـصف         ففي الشري   -٥٩٣
  .حتصل على نصف ما حيصل عليه الذكر

التلفزة (وقد ُنظمت محالت توعية بقانون األسرة وترويج له بواسطة وسائل اإلعالم              -٥٩٤
واطلعـت النـساء    . ويف امليدان بواسطة اجلمعيات النـسوية     ) واإلذاعة والصحافة املكتوبة  

  .رجال، باللغة الفرنسية وباللغات الوطنية، على أحكام القانونوال
 بّينت من جهة كيف استقبل اجليبوتيون، ٢٠٠٨وأجريت دراسة لتقييم األثر يف عام   -٥٩٥

نساًء ورجاال، قانون األسرة وكيف نظروا إىل التغري الذي حدث يف سلطة الزوج وما هـي                
  .قاش وتواَجه بالرفضاألحكام اليت تالقي مقاومة أشد وتثري الن

وتبني هذه الدراسة أيضا كيف ينظر املتقاضون، على صعيد اهليئات القـضائية، إىل               -٥٩٦
التغيريات وعلى أي مستوى، ودور القضاة يف حل الرتاعات األسرية وتقدير قراراهتم وكيف             

  .داخل األسرةينظرون إىل التغريات املرتبطة بالقانون يف احلياة اليومية، إضافة إىل املساواة 
  خامتة
إن مجهورية جيبويت، بتصديقها دون حتفظ، على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال               -٥٩٧

التمييز ضد املرأة، أثبتت بوضوح أهنا تلتزم كليا باملبادئ واألحكام اجلوهرية املنصوص عليها             
  .يف االتفاقية برمتها

هي ال تفتأ تكافح عدم املساواة فمنذ حصول مجهورية جيبويت على سيادهتا الوطنية و      -٥٩٨
بني الرجل واملرأة يف البالد وتعمل على القضاء على مجيع أشكال التمييز حبق املرأة، مبا فيها                

  .العنف اجلنساين
استثمرت مجهورية جيبويت كثريا يف حقوق اإلنسان عموما وحقوق املرأة خصوصا             -٥٩٩

لك انطالقا من تعريف التمييز الذي يتوافق       ، وذ من أجل أن متكّن نفسها من التنمية املستدامة       
وانتهاًء بالشؤون القانونية واملدنية، مرورا باملساواة      باملناسبة مع التعريف الوارد يف االتفاقية،       

بني الرجل واملرأة يف احلياة السياسية والعامة واألسرية، إضافة إىل جماالت التعليم والـصحة              
  . الثقايف-عي والتوظيف واالقتصاد واجملال االجتما
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وقد وضعت العديد من املشاريع والربامج الرامية إىل ضمان اندماج املرأة يف عملية                -٦٠٠
؛ وهذا ما يبينه حبق هذا التقريـر املتعلـق          ٢٠٠٩-٢٠٠٠التنمية اندماجا أفضل أثناء العقد      

  .باالتفاقية، اجلامع للتقرير األويل والتقريرين الدوريني
من أولويات عمل احلكومة توفري ظروف مشاركة املرأة بفعالية         وهذا يعين أنه كان       -٦٠١

يف تدبري الشأن العام وشعورهن املتزايد باملسؤولية إزاء ذلك، إضـافة إىل حـصوهلن علـى             
خدمات الصحة والتعليم والتدريب وعلى الفرص االقتصادية، دون إغفال مكافحة العنـف            

  .الذي يتعرضن له
اء وزارة ترقية املـرأة ورعايـة األسـرة والـشؤون           وعالوة على ذلك، مسح إنش      -٦٠٢

  .االجتماعية ووضع آليات قانونية ومؤسسية بتسريع عملية املساواة بني الرجل واملرأة
وتظل الطريق املوصلة إىل قطع دابر التمييز بني الرجل واملرأة حمفوفة باملخاطر، سيما               -٦٠٣

  . عليه التقاليد والعادات الثقايف الذي هتيمن-على مستوى السلوك االجتماعي 
لكن مجهورية جيبويت، بالتزامها الكامل باالتفاقية، تتعهد مبواصلة اجلهود وفتح آفاق             -٦٠٤

  .جديدة الحترام حقوق املرأة ومحايتها وإعماهلا إعماال تاما
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  املراجع
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  التمييز ضد املرأة املتعلقة ب٢٢صحيفة الوقائع رقم 
  دستور مجهورية جيبويت

  قانون األسرة
  القانون اجلنائي

  قانون اإلجراءات اجلنائية
  قانون العمل
  قانون اجلنسية

  النظام العام للموظفني املدنيني
  EDAM-IS, EDSF/PAPFAM, EDIMتقارير الدراسات االستقصائية 

  :تقارير متنوعة أعدهتا بعض الوزارات    
  ةترقية املرأ  •  
 التعليم  •  

 الصحة  •  

 الزراعة والرعي والصيد  •  

 أمانة الدولة للتضامن الوطين  •  

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  •  

 ٢٠٠٩مايو / أيار-تقرير العمل احلكومي   •  

  :تقارير متنوعة صادرة عن منظومة األمم املتحدة    
  ٢٠٠٧مايو / أيار-تقرير حتليل وضع املرأة والطفل   •  
  ٢٠٠٧ -ر الوطين عن التنمية البشرية التقري  •  

        
  

  


