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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة التاسعة واألربعون

        ٢٠١١يوليه /متوز ٢٩-١١
القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف    الــردود علــى قائمــة     

  لتقريرين الدوريني الثاين والثالثاالتقرير اجلامع للتقرير األويل و
  

  *جيبويت    
  
 

 
  

 .هذه الوثيقة، صادرة دون حترير رمسي   *  
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ردود على أسئلة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة خبصوص التقريـر                 
  اجلامع للتقرير األويل وللتقريرين الدوريني الثاين والثالث جليبويت

  
ع للتقريـر األويل  يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقرير اجلام     : ١السؤال    

ــا يف ذلــك عــن إســهام املؤســسات العامــة علــى        ــث، مب ــاين والثال ــدوريني الث ــرين ال وللتقري
املستويني املركـزي واإلقليمـي وإسـهام املؤسـسات الوطنيـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، وعـن                   

ُتمــد عاويرجــى بيــان مــا إذا كــان التقريــر قــد   . املــشاورات مــع املنظمــات غــري احلكوميــة 
  . إىل الربملانّدمقُاحلكومة وجانب  من

، أي يف وقت سابق حـىت ملبـادرة إعـداد التقريـر عـن اتفاقيـة القـضاء         ٢٠٠٥مت يف عام      
على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، إنـشاء جلنـة متعـددة القطاعـات وباالسـتعانة خبـربة جلنـة                       

ع التركيـز علـى التقريـر       ير مـ  األمم املتحـدة االقتـصادية إلفريقيـا، معنّيـة بـإجراءات تقـدمي التقـار              
  .تلك االتفاقية عن

، حـــني شـــرعت وزارة النـــهوض بـــاملرأة ورفـــاه األســـرة والـــشؤون  ٢٠٠٨ويف عـــام   
االجتماعية يف عملية إعداد التقرير، ونظرا لطول الوقت الـذي مـّر منـذ إنـشاء اللّجنـة، لـوحظ                    

ويف تلـك األثنـاء،     . أن عضوية تلك اللجنة قد تناقصت كثريا وأنه مـن الـصعب التعويـل عليهـا               
أقيمــت شــبكة جلهــات الوصــل اجلنــسانية القطاعيــة لتيــسري مراعــاة البعــد اجلنــساين وترســيخه     
ــدا أن مــن األصــوب االعتمــاد علــى تلــك الــشبكة       مؤســسيا علــى الــصعيد القطــاعي، وقــد وب

  .وإجراء استشارة وطنية لتدعيم فريق جهات الوصل
اقـشتها وإثرائهـا وملتابعـة تطـور عمليـة          ظّمت اجتماعات دورية جلمع املعلومات ومن     ُنو  

ويف خالل تلك االجتماعات، متكنـت املؤسـسات العامـة، املركزيـة واإلقليميـة،              . إعداد التقرير 
  .من تقدمي مسامهاهتا

نظــر يف النــصوص وتيــسري إقرارهــا ومتّ تــشكيل فريــق داخــل الــوزارة مكلــف بإعــادة ال  
  .ة باالتفاقيةجانب القاعات التقنية يف امليادين املشمول من

وحــني بلغــت اللجنــة املــشتركة بــني الــوزارات واملعنيــة بتنــسيق عمليــة صــياغة وتقــدمي    
التقــارير الدوريــة و املنــشأة مبوجــب مرســوم رئاســي، طــور التــشغيل، قــدمت وزارة النــهوض    

وقــد مت اســتعراض الوثيقــة بــصورة كاملــة مــن حيــث املــضمون فيمــا يتعلــق . بــاملرأة التقريــر هلــا
  . على أساس تعليقات الوزارةينة، وكذلك من حيث الشكل،بنقاط مع
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وبعد إقرار الوثيقة من جانـب اللجنـة املـشتركة بـني الـوزارات واملعنّيـة بتنـسيق عمليـة                      
صياغة وتقدمي التقارير الدورّية، ٌحّدد تاريخ لعقد حلقة عمـل وطنّيـة يعتمـد فيهـا نـص التقريـر                    

وقــد عقــدت حلقــة العمــل يــوم   . ريني الثــاين والثالــثاجلــامع للتقريــر األويل وللتقريــرين الــدو 
وزيـرة النـهوض بـاملرأة، ووزيـر      : وترأسـها ثالثـة وزراء    . ٢٠٠٩ينـاير   / الثاين كانون ٦األربعاء  

وشـارك فيهـا، فـضال عـن ممثلـي القطاعـات املـشمولة بـالتقرير،                . العدل وكذلك وزيـر الـصحة     
  .طية اإلعالمية حللقة العمل هامةوكانت التغ. ينممثلو الربملان والشركاء اإلمنائيني واجملتمع املد

وأعيد النظر يف التقريـر بعـد ذلـك ملراعـاة اآلراء واملالحظـات الـيت أبـداها املـشاركون                      
  .يف حلقة العمل

 مــن الدســتور علــى أن املعاهــدات هلــا األســبقية علــى  ٣٧تــنص املــادة : ٢الــسؤال   
لقضائية للدولة الطرف ترصد احترام احلقـوق       ويقول التقرير إنّ اهليئات ا    . القوانني الوطنية 

يرجــى إيــراد ). ٨٥، الفقــرة CEDAW/C/DJI/1-3انظــر (واحلريــات الــيت حــّددها الدســتور  
طُبقت  أمثلة لقضايا نظرت فيها احملاكم، إن وجدت هذه القضايا، واحٌتجَّ فيها باالتفاقية أو   

  .نون الوطين يف ضوء االتفاقيةفيها االتفاقية بصورة مباشرة، وفَّسرت فيها احملاكم القا
قـت فيهـا االتفاقيـة      طُب فيهـا باالتفاقيـة أو       َال توجد قـضايا نظـرت فيهـا احملـاكم واحـٌتجّ             

بصورة مباشرة أو فسرت فيها احملاكم القانون الوطين يف ضوء االتفاقية، وذلك، ببـساطة، ألن               
ــام، إىل    ــا تـــسعى بانتظـ ــا تـــسعى، إن مل نقـــل إّنهـ ــثريا مـ ــة الطـــرف كـ  تـــسوية املـــشاكل الدولـ

وكلما مت التصديق علـى اتفاقيـة تقـوم الدولـة الطـرف بـإدراج       . األساس أي يف طور نشأهتا     من
وهكذا، ال تظهر أية حاجة لكي حيتج املتقاضـون أو احلقوقيـون    . أحكامها يف القانون الداخلي   

  .عي اجليبويتبالصكوك الدولية إذ أنّ األحكام التشريعّية ذات الصلة موجودة يف القانون الوض
ال يوجـد بـالطبع     . على سبيل املثال، ميكن أن تتعرض امرأة للتمييـز يف جمـال التوظيـف               

أي شــيء علـــى اإلطــالق حيـــول دون قيامهـــا بتتبــع رب العمـــل املــذنب اســـتنادا إىل أحكـــام     
االتفاقيــة، لكــن ســيكون مــن األيــسر واألبــسط هلــا أن ختتــار االســتناد يف شــكايتها إىل قــانون    

  .ذي حيظر تلك التصرفات ومينح تعويضا عن األضرار املتكبدةالشغل ال
وّممــا ميكــن أن يــربر هــذا االختيــار وجــود ســوابق قــضائية وقواعــد قانونّيــة منــت حــول   

قــرارات احملــاكم الوطنيــة، وحقيقــة أنّ معرفــة املتقاضــني واحلقــوقيني بالطريقــة الــيت تفــسر هبــا     
  .احملاكم خمتلف املسائل القانونية قد حتّسنت

ــهما اآلخــر          ــستبعد أّي من ــانون ال ي ــصدري الق ــأن م ــذكري ب ــه جيــب الت ــد أن ــا . بي إهنم
  .قاضي أن حيتج هبما يف نفس الوقتمتكامالن وبإمكان املت
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يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن أثر التـدابري اخلاصـة املؤقتـة علـى           : ٣السؤال    
ة والرجــل، وخاصــة يف جمــاالت التعجيــل بتحقيــق املــساواة الفعليــة أو املوضــوعية بــني املــرأ

  .التعليم والعمالة والصحة واحلماية من العنف ويف املناطق الريفية
بالرغم مـن أن مـوظفي وزارة التربيـة مل ينفكـوا أبـدا يعـاملون اإلنـاث والـذكور علـى                        

قدم املساواة، فإن بعضا من أوجه عدم املساواة ما زالـت قائمـة فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الوصـول                  
وبالفعـل، فـإن كـل التـدابري اخلاصـة الـيت اختـذت لتحقيـق املـساواة مل تكـف                . ك اهلياكـل  إىل تل 

إلزالة الفوارق بني الفتيات والفتيان بصورة هنائية، بالرغم مـن اآلثـار اإلجيابيـة املبينـة بالتفـصيل           
  .١٧ و ١٦يف الرّد على السؤالني 

 للتغــيريات، األمــر “ومــةمقا”مــا زالــت بالفعــل بعــض املنــاطق، وال ســيما يف األريــاف،   
  . ملعاجلة هذه اإلشكاليةت القطاعاأكثر اّتساما بالّشمولّية و تعّددالذي يظهر ضرورة توخي هنج 

يقول التقرير إنّ تعدادا سكانيا عاما جديدا جيـرى يف الوقـت احلاضـر              : ٤السؤال    
ــرة   (٢٠١٠وىل نتائجــه يف عــام  أوإن مــن املنتظــر اســتخالص   ). ١٧املرجــع نفــسه، الفق

يرجى تقدمي بيانـات مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس تـبني أوضـاع النـساء، مبـن فـيهن النـساء             
والنــساء الالجئــات واملهــاجرات،   املــسنات والنــساء الريفيــات والنــساء ذوات اإلعاقــة     

  .مجيع امليادين املشمولة باالتفاقية يف
 ومل تتـوفر  .كِمـل اآلن التعـداد العـام الـذي كـان جاريـا يف وقـت صـياغة التقريـر                  أُلقد    

والبيانات املطلوبة هي بيانـات تفـصيلية مـا زالـت إدارة اإلحـصاء              . حىت اآلن سوى نتائج أولية    
ــدادها    ــى إعـ ــل علـ ــة تعمـ ــات الدميغرافيـ ــ. والدراسـ ــة   وميكـ ــات متاحـ ــك البيانـ ــصبح تلـ ن أن تـ

  .٢٠١١فرباير /شباط يف
ن وعن  يرجى تقدمي معلومات عن والية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسا        : ٥السؤال    

ويرجـى أيـضا بيـان      . إجنازاهتا فيما خيص النهوض باملساواة يف احلقوق بني النساء والرجـال          
املرجــع (مــا إذا كانــت اخلطــة احلاليــة الراميــة إىل توســيع عــضوية اللجنــة ونطــاق نــشاطها  

تتوخى أيضا إشراك املنظمات النـسائية يف عمـل اللجنـة وتعزيـز واليـة        ) ٩٩نفسه، الفقرة   
  .ردهااللجنة وموا

إن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان مؤســسة وطنيــة حديثــة نــسبيا إذ أهنــا أنــشئت            
  واملــواد التاليــة هلــا٣، وهلــا اختــصاصات واســعة النطــاق وفقــاً للمــاّدة ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان يف
وهكذا فإن مهمة اللجنـة الوطنيـة حلقـوق         .  املنظّم لعملها  ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ٢٣مرسوم   من

  :فيما يلياإلنسان تتمثل 
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تقدمي املساعدة خبـدماهتا االستـشارية إىل الـسلطات العامـة املعنيـة بـشأن مجيـع املـسائل                     -  
ــة جيبــويت    . ذات الطــابع العــام واملتعلقــة بتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها يف مجهوري

وميكن أن تنشر اآلراء والتوصيات واملقترحات والتقارير بناء علـى مبـادرة مـن اللجنـة                
   من السلطة املعنية،طلبذاهتا أو ب

استرعاء انتباه السلطات العامـة إىل حـاالت انتـهاك حقـوق اإلنـسان يف الـبالد وتقـدمي                     -  
مقترحــات إىل تلــك الــسلطات تتــضمن أيــة مبــادرات هادفــة إىل إهنــاء تلــك احلــاالت، 

  .وعند االقتضاء إبداء رأي بشأن مواقف احلكومة وردود فعلها
 ،أن تعد اللجنـة تقـارير عـن حالـة حقـوق اإلنـسان عمومـا             وحتقيقا هلذا الغرض، ميكن       

  .فضال عن التقارير اليت تقّدمها بشأن مسائل أكثر حتديدا
استرعاء انتباه الـسلطات العامـة للتـدابري الـيت يبـدو هلـا أهنـا مـن شـأهنا أن تـدعم محايـة                           -  

  :حقوق اإلنسان وتعززها، وال سيما خبصوص ما يلي
الدوليــة املتــصلة حبقــوق اإلنــسان، أو االنــضمام إىل  التــصديق علــى الــصكوك   )١(  

  تلك الصكوك، وكذلك خبصوص تطبيقها على الصعيد الوطين،
عند االقتضاء، حتقيق تطـابق وتـواؤم التـشريع والقواعـد واملمارسـات الوطنيـة                 )٢(  

يـذ  مع الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت تكون مجهورية جيبويت طرفا فيهـا، والتنف             
  ،الفعلي لتلك الصكوك

ترويج حقوق اإلنـسان ومكافحـة مجيـع أشـكال التمييـز والعنـصرية وكراهيـة                  )٣(  
  .األجانب
وميكـن  . إن إجنازات اللجنة عديدة يف ميدان املساواة يف احلقوق بـني الرجـال والنـساء                

  :يف هذا الّصدد ذكر بعض األمثلة
راحـل عمليـة إعـداد التقريـر الـوطين          شاركت اللجنة بقدر كبري من النشاط يف مجيـع م           -  

عن القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، فـضال عـن كـل التقـارير األخـرى                        
  املقدمة إىل اهليئات املنشأة مبعاهدات،

ستراتيجّيات الوطنّية إلدماج املرأة اجليبوتّيـة       اللّجنة بشأن كلّ السياسات و اال      ستشارُت  -  
   فيها،يف التنمية أو ٌيجرى إشراكها

تعقد اللجنة بانتظام حلقات عمل وحلقات دراسية معنيـة حبقـوق اإلنـسان و خمصـصة         -  
  .املنظمات غري احلكومية النسائيةللجمعيات النسائية و
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ئـم يف اهليئـة املـديرة للجنـة،         وهذه املنظمات واجلمعيـات ممثلـة يف الواقـع علـى حنـو مال               
ينة العامة لالحتـاد الـوطين للنـساء اجليبوتيـات،          أن نائبة رئيس اللجنة تشغل أيضا منصب األم        إذ

. إحدى املنظمـات غـري احلكوميـة العديـدة جـدا العاملـة مـن أجـل تعزيـز ومحايـة حقـوق املـرأة                        
  :وينشط هذا االحتاد بصورة خاصة يف القطاعات التالية

  مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى واملمارسات التقليدية الضارة األخرى،  -  
   املهين للفتيات،-لتعليم واإلدماج االجتماعي ا  -  
  ....خلية االستماع واإلعالم والتوجيه للنساء ضحايا العنف   -  

وتكفــل الدولــة للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان الوســائل البــشرية واملاليــة الكافيــة            
  .وتتمتع اللجنة باالستقالل الذايت املايل. الشتغاهلا وإلجناز مهامها

ــ: ٦الـــسؤال    ــرة   يـ ــة األسـ ــاملرأة ورعايـ شري التقريـــر إىل إنـــشاء وزارة للنـــهوض بـ
 ١٦٩املرجع نفسه، الفقرتـان     (والشؤون االجتماعية، وجلنة تقنية مشتركة بني القطاعات        

مــا هــي  . مكلّفــة بوضــع إســتراتيجية وطنيــة إلدمــاج املــرأة يف عمليــة التنميــة       ) ١٧٠و 
سات األخــرى الراميــة إىل النــهوض املؤســسات املــسؤولة عــن تنفيــذ االســتراتيجية والــسيا

باملرأة، مبا يف ذلك على املستويني اإلقليمي واحمللي؟ وما هي اآلليات القائمة املعنيـة برصـد     
  هذا التنفيذ وتقييمه؟ 

ــة، وهــي         ــشؤون االجتماعي ــاه األســرة وال ــاملرأة ورف ــهوض ب بالفعــل، توجــد وزارة للن
وقـــد اكتـــسبت . املـــرأة يف عمليـــة التنميـــةمـــشاركة يف تنفيـــذ االســـتراتيجية الوطنيـــة إلدمـــاج 

، )اجملـال التربـوي   (وتعىن بتنفيذها قطاعات عديدة هي وزارة التربية        . االستراتيجية قوة القانون  
، ووزارة العـدل، ووزارة الداخليـة، ووزارة الـشؤون اإلسـالمية            )جمال الصحة (ووزارة الصحة   

، )جمــال اختــاذ القــرار(نــهوض بــاملرأة واألوقــاف، وكتابــة الدولــة للتــضامن، فــضال عــن وزارة ال
  ).اجملال االقتصادي(ارة التجارة ووزارة االقتصاد، ووزارة العمل واإلدماج املهين، ووز

وتتوىل وزارة النهوض باملرأة عملية التنسيق وهي ٌمهّمة صعبة نظرا لتخلل االعتبـارات              
  . بذلكاجلنسانّية خمتلف اجملاالت، و تتعّرض الوزارة لضغوط يف القيام

ديـسمرب  / األول كـانون وقد أجري تقييم منتصف املدة لالسـتراتيجية الوطنيـة يف شـهر               
وبعد هذا التقييم األخـري أٌوِصـي بإعـداد سياسـة        . ٢٠١٠فرباير  /شباط وتقييم هنائي يف     ٢٠٠٦

وقــد بــدأت وزارة النــهوض بــاملرأة، بالفعــل، . جنــسانية وطنيــة يراعــى فيهــا تطــور حالــة املــرأة 
  .٢٠١٠ديسمرب / األولكانوناد تلك السياسة يف عملية إعد
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 مـن التقريـر، تعتـرف الدولـة الطـرف بـأن       ١٨١ و ١٨٠يف الفقرتني   : ٧السؤال    
املرأة ما زالت معرضـة للفقـر       “أهداف االستراتيجية مل تتحقق بصورة كاملة وتشري إىل أن          

عليه من عقبات تعوق فما الذي مت الوقوف . ”عة والبطالة واالستبعاد االجتماعي اوقلة املن 
ــها لــدى اســتعراض      ــة الطــرف ملعاجلت التنفيــذ العملــي لالســتراتيجية، وكيــف ختطــط الدول
االستراتيجية؟ وهل هناك أي خطط لتعزيز دور اهليئات الالمركزيـة املعنيـة باختـاذ القـرار،                

   للمتابعة؟مثل اجملالس البلدية، يف تنفيذ االستراتيجية وتوفري آليات
ريـة جيبـويت جهـودا هامـة مـن أجـل مكافحـة الفقـر؛ بيـد أنـه مثـة                    بذلت مجهو   )أ(  

  :عراقيل تعوق التنفيذ الفعلي لإلستراتيجية ومنها
   الثقافية،-املعّوقات االجتماعية   -  
  عدم كفاية الوسائل املالية لدعم اإلجراءات اليت ٌتَتخذ ملكافحة الفقر،  -  
  ،)ا يف داخل البلدوال سيم(قلة الترتيبات املعززة لقدرات املرأة   -  
صندوق التنميـة االقتـصادية     (عدم وجود إستراتيجية حقيقية منسقة مع مجيع الشركاء           -  

جليبــــويت، والوكالــــة اجليبوتيــــة للتنميــــة االجتماعيــــة، والوكالــــة الوطنيــــة للنــــهوض   
ــم   ــائيون، وغريه ــشركاء اإلمن ــشاء املؤســسات    ) باالســتثمارات، وال ــن أجــل دعــم إن م

  .نساءالصغرى اليت تديرها 
ــة يف       )ب(   ــة االجتماعي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــة املب ــة اجليبوتي  كــانونوضــعت احلكوم

وتشكّل هذه املبـادرة مواصـلة لوثيقـة إسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر، وهـي                  . ٢٠٠٧يناير  /الثاين
وقـد  . هتدف إىل تفادي وتصحيح التفاوتات االجتماعية القائمة بصورة خاصة يف داخـل البلـد             

 تتــوىل تنــسيق التطــوير والتطبيــق وتقيــيم ٢٠٠٨ كتابــة دولــة للتــضامن يف عــام أدت إىل إنــشاء
املتابعة لتلـك املبـادرة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى للوكالـة اجليبوتيـة للتنميـة االجتماعيـة الـيت                  

ميـة ويف  تتمثل مهمتها األساسـية يف العمـل علـى مراعـاة احتياجـات املـستبعدين مـن عمليـة التن              
  .نموإعادة توزيع مثار ال

 بتعـيني وزيـر مفـوض       ١٩٩٩هِلت عمليـة حتقيـق الالمركزيـة يف عـام           ُتوقد اس   )ج(  
دوق لتنميــة اجملتمعــات احملليــة نــشئت بعــد ذلــك مراكــز إقليميــة وصــن وأُ. مكلــف بالالمركزيــة

ــاليم خــارج العاصــمة  يف ــسقة     . األق ــة من ــة يف تأســيس حوكمــة حملي ــل هــدف الالمركزي ويتمث
جراءات اليت تتخذها الدولـة، وذلـك بتقريـب اإلدارة مـن املـواطن              وتشاركية، وزيادة فعالية اإل   

وتعزيز مـشاركة الفعاليـات االقتـصادية يف تنميـة اجلماعـات احملليـة والـسماح مبـشاركة اجملتمـع                    
  .املدين يف إدارة الشؤون العامة
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ــاه األســرة والــشؤون         ــاملرأة ورف ــه وزارة النــهوض ب ذلــك هــو اإلطــار الــذي قامــت في
 بفتح مكاتب إقليمية للمسائل اجلنسانية تتمثل مهمتها يف تنـسيق ومتابعـة األنـشطة               االجتماعية

  .اليت تضطلع هبا الوزارة يف داخل البلد واإلشراف على تلك األنشطة
ــسؤال      ــة املترســخة     : ٨ال ــأن املواقــف والقوالــب النمطي ــر ب يعتــرف التقري

يرجى ). ٢١٠رجع نفسه، الفقرة  امل(والعميقة اجلذور اليت متيز ضد املرأة ما زالت سائدة          
تقدمي وصف تفصيلي للتدابري امللموسة الـيت اختـذت يف جمـاالت التعلـيم واإلعـالم للقـضاء          

  .ويرجى إيضاح دور الرجال يف تنفيذ تلك التدابري. على هذه املواقف والقوالب النمطية
 والقوالـــب النمطيـــة الـــيت متيـــز مـــن أجـــل مكافحـــة مواقـــف تكـــريس ســـلطة الّرجـــل   

النــساء يف جمــال التعلــيم، بــادرت احلكومــة بزيــادة عــدد النــساء املــشموالت بــربامج حمــو     دضــ
وهذا هو اإلطار الذي اضطٌلع فيه حبمالت حتـسيس واسـعة النطـاق بالتعـاون مـع مجيـع         . األمية

عن طريـق تنظـيم حلقـات عمـل         ) شيوخ، وأئمة، وزعماء تقليديون، وغريهم    (فعاليات اجملتمع   
، وبـث بـرامج إذاعيـة وتلفزيـة، وكـذلك بواسـطة بـرامج إشـهار قـصرية،                   للتدريب والتحسيس 

  .لياء على تسجيل بناهتم باملدارسبغية تشجيع األو
ومــن جهــة أخــرى، قامــت وزارة التربيــة بنــشر أكــرب عــدد ممكــن مــن اإلعالنــات             

  .اليت تروج تلك الرسالة ذاهتا يف مجيع أحناء البالد) امللصقات(
  الــوزارة علــى أن حتتــرم كــل الكتــب املدرســية املــصممة يف ويف نفــس املنظــور، حرصــت  

  .جيبويت هذه املبادئ، كما استخدمت تلك الكتب قدر املستطاع كوسيلة إبالغ لألجيال النامية
 فيمــا يتعلــق بوســائط اإلعــالم، مت تعــيني العديــد مــن النــساء يف مناصــب املــسؤولية           

 يف املائــة مــن جممــوع مــوظفي قطــاع ٤٠ ومتثــل املــرأة. ميــدان االتــصال عــن ُبعــد واإلعــالم يف
ــي   ــسمعي واملرئ ــدمات       . اإلعــالم ال ــساء مق ــن الن ــدد الكــبري م ــساهم الع ــة أخــرى، ي ــن جه وم

ــا         ــع ويف إعطائه ــرأة يف اجملتم ــثمني دور امل ــات يف ت ــف اللغ ــة مبختل ــة التلفزي ــشرات اإلخباري الن
  .الصورة الالئقة هبا

  
  العنف ضد املرأة    

ــسؤال    ــات : ٩ال ــا للمعلوم ــة،  وفق ــشكل الكــايف     املتاحــة للجن ــالغ بال ــتم اإلب ال ي
العنف ضد املرأة ونادرا ما يتم التحقيق فيه يف الدولـة الطـرف، وذلـك بـسبب وصـم                    عن

الضحايا وبسبب القـوانني واملمارسـات العرفيـة، مثـل التـسويات الوديـة بـني القبائـل الـيت                    
يرجـى  . ية أو تعويـضها   يدفع مبقتضاها مبلغ رمزي إىل أهل الـضحية دون استـشارة الـضح            
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بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت خطوات العتماد خطـة عمـل وطنيـة ملكافحـة                  
  :العنف ضد املرأة، ويرجى ذكر التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لتحقيق ما يلي

  تشجيع الضحايا على اإلبالغ عن حاالت العنف العائلي واجلنسي؛  )أ(  
  ة وعقاهبم؛ضمان حماكمة اجلنا  )ب(  
  كفالة تعويض الضحايا تعويضا كافيا؛  )ج(  
تعزيـــز قـــدرة مركـــز الـــدعم واإلعـــالم واملـــشورة علـــى تزويـــد الـــضحايا   )د(  

  ).٢٣٠‐٢٢٨  و١٩٤املرجع نفسه، الفقرات (باملساعدة الطبية والنفسية والقانونية 
ة، ومببـادرة   نظرا ألوجه القصور يف تطبيق األحكام السارية اليت تقمع العنف ضد املـرأ              

من وزارة النهوض باملرأة، قامت الدولة بدعم عملية الصياغة للمحـاور االسـتراتيجية للـسياسة              
  .اهتا يف مكافحة العنف ضد املرأةاجلنسانية الوطنية اليت تتمثل إحدى أولوي

ومن جهة أخرى، وضعت وزارة النهوض باملرأة، بالتعاون مع االحتـاد الـوطين للنـساء                 
برناجمــا واســع النطــاق للــدعوة لفائــدة مكافحــة العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك     اجليبوتيــات، 

  .التخلي متاما عن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
  

  العنف ضد املرأة    
ــسؤال    ــة،    : ٩ال ــات املتاحــة للجن ــا للمعلوم ــشكل الكــايف    وفق ــالغ بال ــتم اإلب ال ي
ه يف الدولـة الطـرف، وذلـك بـسبب وصـم            العنف ضد املرأة ونادرا ما يتم التحقيق في        عن

الضحايا وبسبب القـوانني واملمارسـات العرفيـة، مثـل التـسويات الوديـة بـني القبائـل الـيت                    
يرجـى  . يدفع مبقتضاها مبلغ رمزي إىل أهل الـضحية دون استـشارة الـضحية أو تعويـضها               

كافحـة  بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت خطوات العتماد خطـة عمـل وطنيـة مل                
  :العنف ضد املرأة، ويرجى ذكر التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لتحقيق ما يلي

  تشجيع الضحايا على اإلبالغ عن حاالت العنف العائلي واجلنسي؛  )أ(  
  ضمان حماكمة اجلناة وعقاهبم؛  )ب(  
  كفالة تعويض الضحايا تعويضا كافيا؛  )ج(  
ملـــشورة علـــى تزويـــد الـــضحايا تعزيـــز قـــدرة مركـــز الـــدعم واإلعـــالم وا  )د(  

  ).٢٣٠‐٢٢٨  و١٩٤املرجع نفسه، الفقرات (باملساعدة الطبية والنفسية والقانونية 
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نظرا ألوجه القصور يف تطبيق األحكام السارية اليت تقمع العنف ضد املـرأة، ومببـادرة                 
 للـسياسة  من وزارة النهوض باملرأة، قامت الدولة بدعم عملية الصياغة للمحـاور االسـتراتيجية            

  .اهتا يف مكافحة العنف ضد املرأةاجلنسانية الوطنية اليت تتمثل إحدى أولوي
ومن جهة أخرى، وضعت وزارة النهوض باملرأة، بالتعاون مع االحتـاد الـوطين للنـساء                 

اجليبوتيــات، برناجمــا واســع النطــاق للــدعوة لفائــدة مكافحــة العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك     
 .رسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثىالتخلي متاما عن مما

ــيال         ــاملرأة دل ــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، أعــدت وزارة النــهوض ب وب
 لكـي يـستخدمه اجملتمـع املـدين         تصدي إىل أشكال العنـف علـى أسـاس جنـساين          القانونيا بشأن   

تمعــات إطــار التعريــف بــالقوانني واإلجــراءات الــسارية وقــد اضــطلع بأنــشطة لتحــسيس اجمل  يف
  .احمللية بشأن ذلك الدليل سواء يف األوساط احلضرية أو الريفية

ــشورة        تو   ــدمي امل ــساين يف تق ــى أســاس جن ــف عل ــة األشــخاص ضــحايا العن ــل رعاي تمث
واملساعدة للضحايا عن طريق خلية االستماع واإلعالم والتوجيه املنشأة داخل االحتـاد الـوطين               

ــات  ــساء اجليبوتي ــغ جممــوع األشــخ  . للن ــشائها    وبل ــذ إن ــة من ــصلوا باخللي ــذين ات  ٣ ٠٠٠اص ال
  . يف املائة منهم٩٦شخص شكلت النساء 

يرجى بيان ما إذا كان االغتصاب الزوجي حمّرما يف الدولة الطـرف،            : ١٠السؤال    
كمـا يرجـى    . وما إذا كـان قـد مت اختـاذ خطـوات إلباحـة اإلجهـاض يف حـاالت االغتـصاب                   

سب العمــر عــن عــدد احلــاالت الــيت اجلــنس وحــتقــدمي بيانــات حمدثــة مــصنفة حــسب نــوع 
ويرجى . اإلبالغ عنها، وعن احملاكمات اليت جرت للجناة والعقوبات اليت وقعت عليهم           مت

  ).٣٨١ و ٢٢٨‐٢٢٦املرجع نفسه، الفقرات (تقدمي بيانات مماثلة عن التحرش اجلنسي 
 فهـو ال يـشكل      ليس االغتصاب فيما بني الـزوجني واردا يف القـانون اجليبـويت وبالتـايل               

  .خمالفة للقانون
. ومل تتخــذ الدولــة الطــرف كــذلك تــدابري ملنــع جتــرمي اإلجهــاض يف حالــة االغتــصاب   

واحلالــة الوحيــدة الــيت جييــز فيهــا القــانون إهنــاء احلمــل هــي احلالــة الــيت جيــرى فيهــا اإلجهــاض    
  ). من القانون اجلنائي٤٥٠املادة (ألغراض عالجية 

غية مكافحة جرمية االغتصاب ومجيع أشكال العنـف األخـرى   بيد أن الدولة الطرف، ب    
اليت تكون النساء بصورة عامة ضحاياها، شجعت وساعدت علـى إنـشاء خليـة داخـل االحتـاد                  

وهلـذه اخلليـة    . الوطين للنساء اجليبوتيات لالسـتماع واإلعـالم والتوجيـه للنـساء ضـحايا العنـف              
ريـرا تـدون فيـه، يف مجلـة معلومـات أخـرى،       فروع يف مجيع أحناء الـبالد وهـي تـصدر سـنويا تق       
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وميكــن أيــضا أن نــشري إىل وجــود مــشروع علــى مــستوى وزارة   . بيانــات وإحــصاءات مبّوبــة 
وتفسر هـذه   . النهوض باملرأة إلعداد دليل خاص بالنساء ضحايا االغتصاب أو اإليذاء اجلنسي          

غتـصابه أو الـذي وقـع     الّـذي متّ ا الوثيقة باخلصوص اإلجـراءات الـيت جيـب أن يتبعهـا الـشخص      
  :ويتضّمن مشروع الدليل أيضا توصيات ذات صلة وهي. أحد أقاربه ضحية لالغتصاب

ــق         -   ــع أطــوار اإلجــراءات واىل أن يتحق ــضحية يف مجي ــة لل ــصورة كامل ــة ب ــة الدول رعاي
  الشفاء التام من آثار االعتداء،

فـــون بـــإجراء أفـــراد الـــشرطة والـــدرك املكل(تأّنـــث مـــالك مـــوظفي الـــشرطة العدليـــة   -  
قـبلن  لزمن أن النـساء ضـحايا االغتـصاب يُ     ، وقد لوحظ مع مرور ا     )التحقيقات األولية 

  .بأكثر سهولة على البوح باألسرار حني تتوىل امرأة إجراء التحقيق
يرجـى بيـان مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف تنظـر يف اعتمـاد                  : ١١السؤال      

يـع البيئـات، مبـا فيهـا البيـت،          ان يف مج  تشريع حيظر صراحة العقاب البـدين للفتيـات والفتيـ         
إذا قد مت اختاذ خطوات لتوعية الوالدين واملعلمـني وعامـة اجلمهـور بأشـكال التأديـب                  وما

كما يرجى بيان ما إذا كنت الدولة الطرف قد أجـرت           . اإلجيابية والتشاركية وغري العنيفة   
ن للعقـاب  أي دراسات أو استقـصاءات عـن الـضعف اخلـاص للفتيـات مـن حيـث تعرضـه              

  .تيات وسالمتهن البدنية والنفسيةالبدين وعن التأثري احملدد للعقاب البدين على تطور الف
بالرغم من أن التـشريع الـوطين ال يتنـاول بالتحديـد مـسألة العقـاب البـدين و ال يـنّص                        

على األفعال اليت تشكل عقابا بدنيا وعلى معاقبة مرتكبيها، توجد مصادر قانونيـة أخـرى حتـد                 
  .ن العقاب البدين لألطفال عموما أو حتظره متامام

ومن املالحظ يف هذا الصدد أن نظـام التعلـيم اجليبـويت يتـضمن قـانون التوجيـه الـذي،              
، حيـدد حقـوق وواجبـات املدرســني    يف حـني أّنـه ال يـنص بوضـوح علـى حظــر العقـاب البـدين       

  .الفصل املكرس هلم يف
يــضا، تــنص األنظمــة الداخليــة ملؤســسات مــن جهــة أخــرى، ويف إطــار نظــام التعلــيم أ  

ــذ مــرتكيب املخالفــات، وهــي هبــذه       ــة التالمي ــانوي علــى جــزاءات ملعاقب ــيم اإلعــدادي والث التعل
  .الصورة حتظر العقوبات البدنية

على مستوى التعليم االبتدائي، وبالرغم من عدم وجود مقرر تدرييب حمـدد يف مرحلـة                 
غوجيــة تــشّدد علــى عــدم فــرض عقوبــات بدنيــة بــصورة    التــدريب األوليــة، فــإن اإلدارة البيدا 

  .منتظمة يف قاعات التدريس وتعاقب عند االقتضاء املدرسني غري املنضبطني
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يف إطــار الــسياسة الوطنيــة اخلاّصــة بالّنمــاء للطفــل اجليبــويت، الــيت بــدأ تنفيــذها يف عــام    
نائهـا أيـضا مـسألة      ث، جيرى االضطالع بأنشطة توعية بشأن تثقيف األوليـاء تنـاقش يف أ            ٢٠٠٥

  .العقاب البدين
ــة     : ١٢الــسؤال    يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن التــدابري الــيت اختــذهتا الدول

 ٤٥٥املرجـــع نفـــسه، الفقـــرات (ث الطـــرف ملكافحـــة تـــشويه األعـــضاء التناســـلية لإلنـــا
  :، وخاصة يف املناطق الريفية، عن طريق ما يلي)يليها وما

 مـن القـانون اجلنـائي الـيت جتـّرم تـشويه           ٣٣٣دة  حماكمة اجلناة مبوجب املـا      )أ(  
  ؛)٤٨٢ و ١٥٥املرجع نفسه، الفقرتان (األعضاء التناسلية لإلناث 

توفري تـدريب إلزامـي للـشرطة واملـدعني والقـضاة بـشأن التطبيـق الـصارم                   )ب(  
  ؛)١٦١املرجع نفسه، املادة  (٣٣٣للمادة 
ة التقليديني والدينيني وعامـة     توعية املشتغالت هبذا التشويه واألسر والقاد       )ج(  

اجلمهور مبا لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث من أثر سليب على حقـوق النـساء والفتيـات       
  ).٤٦٤‐٤٦٣ و ١٦٠املرجع نفسه، الفقرات (

كما يرجـى تقـدمي معلومـات عـن املتابعـة الطبيـة املـوفرة لـضحايا تـشويه األعـضاء                       
ت، وعن األحكام اليت صدرت ضد اجلنـاة منـذ          التناسلية لإلناث يف حالة حدوث مضاعفا     

  .٢٠٠٥عام 
وبـالرغم مـن أن     . ميثل تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث أكثـر أشـكال العنـف انتـشارا               

 مـن  ٣٣٣هذا التشويه مل يعد ميارس يف الوسـط الطـيب بـسبب احلظـر املفـروض مبوجـب املـادة              
 يف الكــثري مــن احلــاالت ويتــسبب ةالقــانون اجلنــائي، فإنــه مــا زال ٌيَمــارس يف ظــروف مأســاوي 

وٌيظهـر البيانـات املستخلـصة مـن مـشروع          . مضاعفات عديدة على طول أطوار حياة املـرأة        يف
 ٢٠٠٦غرايف املتعـدد املؤشـرات لعـام         والتحقيق الدمي  ٢٠٠٢األسرة لعام   البلدان العربية لصحة    

 يف املائـــة إىل ٩٨ اخنفاضـــا طفيفـــا ملعـــدالت انتـــشار تـــشويه األعـــضاء التناســـلية لإلنـــاث مـــن 
ــة مــن    ٩٣,١ ــة العمري ــة يف أوســاط الفئ ــق   .  ســنة٤٩ إىل ١٥يف املائ ــبني كــذلك مــن حتقي ويت

 حــدوث اخنفــاض هــام ملعــدالت تــشويه األعــضاء التناســلية ٢٠٠٦أجــري يف املــدارس يف عــام 
ــة  ــات يف ســن   ٥٥مل تتعــرض (للطفل ــة مــن البن ــات  ١٤ أعــوام و ٧ يف املائ ــة مــن الفتي  يف املائ

، األمر الذي يبني حـسب مـا يبـدو أن اجليبـوتيني بـدأوا يتخلـون               ) عاما ألي تشويه   ١٣ سن يف
بيـد أن هـذا التطـّور االجتمـاعي يظـل متواضـعا             . عن ممارسة تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث       

 وال سـيما الفئـات ذات   ،حىت اآلن على مستوى املناطق الريفيـة ويف فئـات معّينـة مـن الـسكان               
  .ي األكثر تدنِّيااملستوى التعليم
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ــإجراءات حمــددة          ــويت ب ــة جيب ــذه، اضــطلعت حكوم ــة ه ــصحة العام ــشكلة ال ــام م وأم
  :األهداف من أجل التخلي متاما عن مجيع أشكال ختان اإلناث على املستوى الوطين

 يف  إعداد اسـتراتيجية وطنيـة مـن أجـل التخلـي متامـا عـن مجيـع أشـكال ختـان اإلنـاث                        -  
  ؛٢٠٠٦ عام

ــة   -   ــة خلي ــاملرأة يف   إقام ــهوض ب ــسيق داخــل وزارة الن ــول تن ــة ٢٠٠٧ســبتمرب /أيل  مكلف
  ؛بالسهر على تنفيذ كل عنصر من عناصر االستراتيجية

إنشاء جلة وطنيـة مبوجـب مرسـوم رئاسـي تعمـل علـى حتقيـق التخلـي متامـا عـن مجيـع                          -  
ت أشكال ختان اإلناث وتتمثل مهمتها يف كفالة التنـسيق والتكافـل فيمـا بـني املبـادرا                

  ؛واإلجراءات بغية التخلي متاما عن ممارسة مجيع أشكال ختان اإلناث
  ؛وضع برنامج للتعليم غري النظامي قائم على أساس حقوق اإلنسان  -  
ــى حــساب          -   ــسان عل ــوق اإلن ــى أســاس حق ــائم عل ــج ق ــوخي هن ــى   ت ــائم عل ــهج الق الن

  صحّية؛ اعتبارات
 مجيـع أشـكال تـشويه األعـضاء         استهالل برنـامج مـشترك للتعجيـل بـالتخلي متامـا عـن              -  

  ؛ حتت سامي إشراف السيدة األوىل٢٠٠٨مايو /أيارالتناسلية لإلناث يف 
إعداد استراتيجية لالتصال هتدف إىل كفالة أن تنـدرج يف صـميم مناقـشات اجلمهـور                  -  

العام األسباب األساسية الستمرار ممارسة ختان اإلناث، واملربرات احملـتّج هبـا ملواصـلة              
ا حــىت بعــد تطــور املعرفــة املكتــسبة فيمــا يتعلــق باألضــرار النامجــة عــن تلــك     ممارســته

املمارسة، وال سيما األضرار الصحية، مبا يف ذالك إدراك أن تشويه األعضاء التناسـلية              
  هك حقوق اإلنسان للنساء واألطفال؛لإلناث ينت

لـك بالقيـام    كال ختـان اإلنـاث وذ     تعزيز اجلهـاز التـشريعي للتخلـي متامـا عـن مجيـع أشـ                -  
 مــن قــانون اإلجــراءات ٧ بتعــديل نــّصني قــانونيني رئيــسيني مهــا املــاّدة  ٢٠٠٩عــام  يف

 من القـانون اجلنـائي      ٣٣٣اجلنائية للسماح للجمعيات بالقيام باحلق الشخصي، واملادة        
وقـد مت بـذلك     . ، املتعلقة بتجرمي ممارسة تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث          ١٩٩٥لعام  

املفروضة على املدانني بارتكاب أفعال تشكل ممارسـات ضـارة، وذلـك            تشديد العقوبة   
  .لية و اجلنائّية املفروضة عليهمباخلصوص عن طريق زيادة ثقل العقوبة املا

وبالرغم من جواز أن تقـوم املنظمـات اجملتمـع الـدويل بـاحلق الشخـصي، فإّنـه               )أ(  
ــات     ــل خاتن ــرامج لتحوي ــة، وضــع ب ــل اللّجــوء إىل العدال ــتّم قب ــدهّن  ي ــل وتزوي ــاث إىل قواب  اإلن

وقد اضطٌِلع كذلك حبمالت حتـسيس يف مجيـع أحنـاء           . باألغذية لكي يتخلني عن هذه األنشطة     
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البالد بشأن األضرار النامجة عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ومت التشديد بصورة خاصـة              
  .سة بعمقيف تلك احلمالت على األوساط الريفية اليت جتذّرت فيها هذه املمار

ومت تنظيم حلقات عمل لتدريب القـضاة ومـسجلي احملـاكم وضـباط الـشرطة                 )ب(  
 من القانون اجلنائي الـيت حتظـر تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث       ٣٣٣العدلية للتعريف باملادة    

ولتطبيق أحكام تلك املادة، وسـتنظّم حلقـات عمـل أخـرى لـنفس اجلمهـور املـستهدف بـشأن          
  .ن القانون اجلنائي ومن قانون اإلجراءات اجلنائيةاملواد املعدلة م

ومت أيضا االضطالع بأنشطة عديدة ألغراض اإلقنـاع والتحـسيس والتـدريب              )ج(  
  .على الصعيد الوطين لتوعية السكان مبساوئ هذه املمارسة الضارة

 أبــرز اآلثــار الــضارة “لــن حيــدث هــذا البــنيت أبــدا ” نظّــم عــرض متنقّــل حتــت عنــوان  -  
 -ه األعـــضاء التناســـلية لإلنـــاث علـــى صـــحة األم والطفـــل وتلتـــه مناقـــشات   لتـــشوي

  مداوالت مع اجلماعات احمللية اليت متت تعبئتها يف املناطق داخل البالد،
ــشاري دويل مــن     ُع  -   ــشيطها خــبري است ــوىل تن ــة دراســية ت ــدت حلق  حــول “هــرزاأل”ِق

بـــني احملـــافظني (يـــين اجلانـــب الـــديين خلتـــان اإلنـــاث بغيـــة التوصـــل إىل توافـــق آراء د 
  ،بشأن مسألة ختان اإلناث) واجملّددين

متّ تشكيل شبكة الفقهاء من أجل التخلي عن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث،                -  
ويقوم هؤالء املتفقهـون واملتفقهـات الـذين        . وتوسيع نطاقها لتشمل الزعيمات الدينيات    

  ساجد ويف مقار اجلمعيات،مت تدريبهم بأنشطة حتسيسية طول السنة يف امل
ِقـــدت حلقـــات دراســـية للتوعيـــة مبـــساوئ تـــشويه األعـــضاء التناســـلية لإلنـــاث         ُع  -  

موظفــــو الــــصحة  : ومــــضاعفاهتا، ومــــا إىل ذلــــك، واســــتهدفت مجــــاهري حمــــددة     
معاهـد التعلـيم   (، ومدرسـون وتالميـذ     )مستوصفات، ودور توليـد، وعيـادات أطفـال       (

عيـات نـسائية، وقـادة دينيـون وسياسـيون، وموظفـو            ، ومج )اإلعدادي واملعاهد الثانويـة   
  ، وصحفيون،)لو حماكم، وضباط شرطةقضاة، ومسج(جهاز القضاء 

مت حلقة دراسية بالتعاون مع االحتاد الوطين للنساء اجليبوتيات هبدف تكوين شراكة            نُِظ  -  
ث، موثوقة مـع وسـائط اإلعـالم الوطنيـة بـشأن إشـكالية تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـا                    

  ، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة“آيدوس”وذلك بدعم من املنظمة غري احلكومية 
  متّ بث برامج إذاعية وتلفزية باللغات احمللية،  -  
أجري حتقيق لسرب آراء أهل الدين، وصـانعي القـرار، والـشباب، بالتعـاون مـع جامعـة                -  

  ،جيبويت وجامعة ديكارت الباريسية، وعّممت نتائج ذلك التحقيق
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إجــراء حتقيــق أنثروبولــوجي بــشأن حتليــل القــرارات املتعلقــة مبمارســة تــشويه األعــضاء    -  
  .٥ باريس - وذلك باالشتراك مع مجعة ديكارت ،التناسلية لإلناث

 مــن تقريرهــا، بأنــه جيــب، ٢٤٠تعتــرف الدولــة الطــرف يف الفقــرة : ١٣الــسؤال   
ما االجتـار بالنـساء والفتيـات، تنفيـذ         عمال على منع االجتار بالبشر واملعاقبـة عليـه، وال سـي           

يرجى وصف التـدابري املتخـذة   . األحكام ذات الصلة من القانون اجلنائي مبزيد من الفعالية   
لضمان ورصد التطبيق الصارم ألحكام القـانون اجلنـائي، مثـل التـدريب اإللزامـي ملـوظفي                 

ون اجلنـائي والقـانون    من القان٤٠٠ إىل  ٣٩٤إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم للمواد       
210/AN/07/5e L ــشر ــد مت اختــاذ    .  املتعلــق باالجتــار بالب ــا إذا كــان ق كمــا يرجــى إيــضاح م

املرجـع نفـسه، الفقـرات      (خطوات لعدم جترمي ضحايا االجتار بالبشر واالسـتغالل اجلنـسي           
  ).٢٤٠‐٢٣١ و ٢٢٥‐٢٢١

  .١٤ و ١٣انظر الرّد املوّحد على السؤالني   
ــالنظر: ١٤الـــسؤال    ــابـ ل، مبـــن فـــيهم النـــساء واألطفـــال   إىل أن النـــساء واألطفـ
اإلعاقة، معرضون بوجه خاص ألن يقعوا ضحايا لالجتار بالبشر ألغـراض االسـتغالل              ذوو

ــساء         ــع االجتــار بالن ــدابري املتخــذة ملن ــدمي معلومــات عــن الت ــسخرة، يرجــى تق ــسي وال اجلن
املـساعدة القانونيـة والطبيـة      واألطفال، وحتريرهم مـن ربقـة البغـاء والـسخرة، وتزويـدهم ب            

ــا    ــهم وإدم ــة  إلعــادة تأهيل ــة الالزم ــا يف ذلــك  والنفــسية واالجتماعي ــاهتم، مب جهم يف جمتمع
  .طريق تزويدهم بفرص دخل بديلة عن

، نشري إىل أن مجهورية جيبويت مل تنفك منـذ حـصوهلا    ١٤ و   ١٣ردا على السؤالني      
عارمـة مـن الـسكان القـادمني مـن البلـدان       على االسـتقالل تواجـه بانتظـام مـشاكل التـدفقات ال        

إن هــذه . اجملــاورة الــيت تعــاين مــن حــاالت عــدم االســتقرار الــسياسي ومــن الكــوارث الطبيعيــة 
األوضاع مواتيـة لظهـور اهلجـرة غـري القانونيـة واالجتـار بالبـشر مـن أجـل منـع ومكافحـة هـذه                   

صوص التــشريعية الــيت ســبق الظــاهرة، اختــذت الدولــة الطــرف تــدابري تكميليــة باإلضــافة إىل النــ
ــر  ــا يف التقري ــيني       . ذكره ــشركاء التقن ــن ال ــة م ــدابري املدعوم ــذه الت ــد تناولــت باخلــصوص ه وق

املنظمة العاملية للهجرة، ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني، واهليئـة احلكوميـة       (واملاليني  
ــة، واالحتــ   ــة بالتنمي ــة املعنّي ــشطة ) وغريهــا... فريقــي اد األالدولي ــة أن ــسية وتدريبي ويبــث . حتسي

والتدابري األكثر فاعلية من ذلـك هـي حلقـات العمـل             .التلفزيون بانتظام برامج إشهارية قصرية    
واحللقــات الدراســية للتــدريب الــيت كانــت وطنيــة أحيانــا وإقليميــة أحيانــا أخــرى واســتهدفت   

ــدان    ــذا املي ــات يف ه ــا    (الفعالي ــضاة، وحمــافظو املن ــدرك، والق ــشرطة وال ــراد ال ــمأف ) طق، وغريه
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ويف غضون نـصف الـسنة املاضـي،        . مكافحة النقل غري القانوين للمهاجرين واالجتار بالبشر       يف
  :نظمت احلكومة وشركاؤها خبصوص هذه املسألة

، حلقـــة عمـــل تدريبيـــة واحـــدة بـــشأن إدارة تـــدفقات ٢٠١٠أغـــسطس /آب  ٨ و٧  -  
  املهاجرين من اجلنسني،

، حلقة دراسية إقليمية حـول املواضـيع التاليـة      ٢٠١٠أكتوبر  / األول تشرين ٢٧ و   ٢٦  -  
  ،“اإليدز/ وقلة املناعة أمام فريوس نقص املناعة البشرية، واهلجرة،التنقل”

، حلقــة عمــل العتمــاد التقريــر عــن التحقيــق ٢٠١٠ نــوفمرب/تــشرين الثــاين ١٤ و ١٣  -  
  األساسي يف االجتار بالبشر يف جيبويت،

ــانون ٨ و ٦  -   ــة د٢٠١٠ديـــسمرب / األولكـ ــة ، حلقـ ــية إقليميـ ــدان أعـــضاء ٩(راسـ  بلـ
) فريقيـا ة واجلماعـة االقتـصادية لـدول شـرق أ         اهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنّيـة بالتنميـ         يف

  حول تنفيذ خطة عمل واغادوغو ملكافحة االجتار بالبشر وال سيما النساء واألطفال،
ــية حـــول تقـــدمي ا ٢٠١٠ ديـــسمرب/كـــانون األول ٢٠ و ١٩  -   ملـــساعدة ، حلقـــة دراسـ

  .املباشرة لضحايا االجتار بالبشر
ــاء         ــد اإلجنــاز، مهــا، مــن جهــة، بن مركــز ”وميكــن اإلشــارة إىل مــشروعني آخــرين قي

 يف أوبوك، املدينـة الـيت يتجّمـع هبـا املرشـحون للـهجرة يف اجتـاه                  “اهلجرةالستجابات يف جمال    ل
وطـين للعمـل الّرامـي      بلدان اخلليج العريب عن طريق اليمن، ومـن جهـة أخـرى تأسـيس تنـسيق                 

  .إىل وضع خطة العمل ملكافحة االجتار بالبشر
ستستند خطة العمل هذه أساسـا إىل االقتراحـات والتوصـيات املقدمـة يف أثنـاء انعقـاد                    

  :ويتمثل حمور هذه التوصيات يف العناصر التالية. حلقات العمل املختلفة املذكورة أعاله
ان ائم، ونـشر ومواءمـة التـشريعات الوطنيـة لبلـد     إكمال وتوضيح التشريع الق   : التشريع  -  

  املنطقة الفرعية والتوعية هبا،
إنـشاء خليـة حتـت إشـراف وزارة العـدل للتعـرف علـى             : تعزيز املوارد البشرية واملاديـة      -  

  لومات، والوقاية، وحتديد اهلوية،ضحايا االجتار بالبشر، وجتميع املع
 اسـتقبال، وتـوفري الـّدعم لتحقيـق االكتفـاء       فـتح مركـز   : إقامة مركز ملساعدة الـضحايا      -  

  .الذايت، واإلعادة إىل بلد املنشأة
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يرجى بيان ما إذا كانت الدولة  لطرف تعتـزم اختـاذ تـدابري إضـافية                : ١٥السؤال    
 مـن االتفاقيـة، لزيـادة متثيـل     ٤ من املادة ١تشمل تدابري خاصة مؤقتة وفقا ألحكام الفقرة  

واجملالس اإلقليمية والبلدية، واحلكومة، مبا يف ذلك على املستوى النساء يف اجلبهة الوطنية 
الـــوزاري، واإلدارة العامـــة، والقـــضاء، والـــسلك الدبلوماســـي، وخاصـــة علـــى مـــستوى  

 و مـــا يليهـــا،  ٢٤٨ و ٦٦املرجـــع نفـــسه، الفقرتـــان   (الـــسفراء، واملنظمـــات الدوليـــة   
HRI/CORE/DJI/2010 ١٠١، الفقرة .(  

 إذا كانـت الدولـة الطـرف تعتـزم اسـتحداث عقوبـات              ويرجى كـذلك إيـضاح مـا        
 ٢٠٠٢نـــوفمرب / الثـــاينتـــشرين ١٣ الـــصادر يف AN/02/4e L/192علـــى انتـــهاك القـــانون 

 الذي يقضي بتخصيص حـصص دنيـا لتمثيـل النـساء يف             ٢٠٠٨ومرسومها التنفيذي لعام    
ــسياسية    ــزاب الــ ــحي األحــ ــوائم مرشــ ــة١٠(قــ ــة )  يف املائــ ــائف العامــ ــاويف الوظــ   العليــ

 ٢٥٢‐٢٥١ و ١٧٥‐١٧٤، الفقـــــرات CEDAW/C/DJI/1-3انظـــــر ) (املائـــــة يف ٢٠(
  .وما إذا كانت تنظر يف زيادة هذه احلصص، )٢٦٩‐٢٦٨ و

ــة        ــة ويف إدارة الدولـ ــصص يف املناصـــب االنتخابيـ ــام احلـ ــانون املؤســـس لنظـ ــل القـ ميثـ
نـه دخـول النـساء     تدبريا من تدابري اإلجـراءات اإلجيابيـة نـتج ع     ٢٠٠٨ومرسومه التنفيذي لعام    

حـني  ” علـى أنـه      ٢وهو ينص يف مادتـه      . ٢٠٠٣الربملان يف أعقاب االنتخابات التشريعية لعام       
جتــرى االنتخابــات التــشريعية، يــتعني علــى األحــزاب الــسياسية الــيت تقــدم قــوائم مرشــحني أن   

. “ يف املائـة مـن املقاعـد املقـرر شـغلها           ١٠تقل عـن     تضمن قوائمها حصة لكل من اجلنسني ال      
ــسا     ــسته نـ ــزب أسـ ــر أي حـ ــت احلاضـ ــد يف الوقـ ــتراك   . ءوال يوجـ ــسمح باالشـ ــه ال يـ ــد أنـ بيـ

 يف املائــة علــى األقــل ١٠شــحيها االنتخابـات لألحــزاب الــسياسية الــيت ال تتــضمن قائمــة مر  يف
  .املرشحات النساء من

 يف املائـة  ١٠وفيما يتعلق بزيـادة احلـصص، فـإن حـصة النـساء الـيت ال تقـل حاليـا عـن             
  . يف املائة١٠ يف املائة ويعين ذلك أهنا ال ميكن أن تقل عن ٩٠ن ترتفع إىل غاية ميكن أ

ــت يف االنتخابــات       ،وهكــذا   ــيت تكون ــات ال ــساء الربملاني ــن الن ــة األوىل م ــإن اجملموع  ف
ــام   ــشريعية لعـ ــن  ٢٠٠٣التـ ــألف مـ ــن جم ٧ كانـــت تتـ ــساء مـ ــوع  نـ ــسبة  ٦٥مـ ــا أي بنـ  برملانيـ

 انتخبـت   ٢٠٠٨ويف االنتخابات التشريعية لعام     .  يف املائة  ١٠ وهو ما ميثل نسبة      ،املائة يف ١٠
وليس من املستبعد بالتـايل أن ترتفـع   .  يف املائة من اجملموع١٤ نساء، أي ٩جمموعة متألفة من    

ل ذلــك حقيقــة أن اخنــراط النــساء وممــا سيــسه. حــصة النــساء يف االنتخابــات التــشريعية املقبلــة
رأة حاليـا مناصـب اختـاذ القـرار         وتـشغل املـ   . اد متواصـل  عضوية األحزاب الـسياسية يف ازديـ       يف
  .بعض األحزاب السياسية يف
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 التعلــيم  حقــق منــوا غــري مــسبوق   يقــول التقريــر إن إصــالح نظــام : ١٦الــسؤال   
ــدارس   يف ــسب االلتحــاق بامل ــرة  (ن ــسه، الفق ــبني  ). ٣١٥املرجــع نف ويف الوقــت نفــسه، ت

ة والثانويــــة، املــــذكورة يف س االبتدائيــــاجلــــداول املتعلقــــة باجتاهــــات االلتحــــاق باملــــدار 
يرجى إيضاح ملاذا مل جتين . ، استمرار الفجوة اجلنسانية يف االلتحاق باملدارس٣١٩ الفقرة

الفتيات من إصالح التعليم منافع مساوية للمنافع اليت جناها الفتيان، ويرجـى بيـان كيـف                
املـدارس وخاصـة يف املرحلـة       تعتزم الدولة الطرف تقريب الفجوة اجلنـسانية يف االلتحـاق ب          

ويرجى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن املـنح الدراسـية املتاحـة للفتيـات وعـن جهـود                     . الثانوية
التوعية وخمططات توفري الـدعم اخلـاص، وحلـوافز الراميـة إىل تـشجيع اآلبـاء علـى إرسـال                    

  .الفتيات إىل املدارس
بيــد . االبتدائيــة املــدارس لقــد ســويت املــشكلة بــصورة تامــة تقريبــا علــى مــستوى         

ظواهر ثقافية اجتماعية، والفقر، وكـذلك طبعـا ٌبعـٌد هياكـل التعلـيم اإلعـدادي قـد أعاقـت                     أن
  .خالل فترة طويلة التحاق الفتيات باملدارس، وال سيما يف املناطق الريفية

ومن جهة أخرى، انضم إىل هذه العوامـل عـدم وجـود هياكـل مهّيـأة داخـل املـدارس                      
ــهاأو وجــود عــدد قليــ ( ــصّحي     ) ل من ــل مرافــق الــصرف ال ــة النمــاء الكامــل للفتيــات مث لكفال

  .املنفصلة واملبيتات املستقلّة
وبالتايل فإن تضافر كل هذه العوامل هو الذي مل ينفك منذ أمد بعيد يـشجع األوليـاء                   

  .على  االستمرار يف إعطاء األولوية للفتيان على الفتيات يف جمال التعليم
اليت جتمع التعليمني االبتدائي واإلعـدادي يف مبـاين         ( املسماة أساسية    أما اآلن، املدارس    

 يف  ٨٦ادة هتيئـة مرافـق الـصرف الـصّحي للفتيـات يف             أو إعـ  /، وبنـاء و   )مؤسسة تعليمية واحدة  
املائــة مــن مؤســسات التعلــيم قــد مسحــا بتحقيــق زيــادة ملموســة يف النــسبة املئويــة مــن الفتيــات  

، بـالرغم مـن أن ذلـك قـد صـمم      )يـة املدرسـة اإلعداد (املسجالت خاصة يف التعلـيم اإلعـدادي       
يــذ وهبــدف تقريــب املدرســة مــن إطــار عــام لتحــسني ظــروف العــيش والعمــل جلميــع التالم  يف

ــة ــسبة الفتيــات مل تكــن تتجــاوز   . اجلماعــة احمللي ــة مــن جممــوع  ٤١,٦وبالفعــل، فــإن ن  يف املائ
 يف حـــني أهنـــا تبلـــغ اليـــوم ٢٠٠٨التالميـــذ املـــسجلني مبؤســـسات لتعلـــيم اإلعـــدادي يف عـــام 

  . يف املائة يف غضون سنتني٤،٤ها املائة، أي بزيادة صافية قدر يف ٤٦
مل يــشمل ســوى (علــيم االبتــدائي، وبــالرغم مــن الــشروع يف تنفيــذ برنــامج املــنح يف الت  
ت باملـدارس الريفيـة، املـدعوم       ، وبرنـامج تـوفري األغذيـة ألسـر الفتيـات املـسجال            ) فتاة ١ ٠٠٠
برنامج األغذية العاملي، ال مناص مـن اإلقـرار بـالركود يف زيـادة نـسبة الفتيـات الـسجالت            من
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يف  ٤١,٤ منطقيت أوبوك ودخييل حيث بلغت تلـك النـسبة علـى التـوايل                وال سيما يف   ،باملداس
  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٤,٠٢املائة و 

ــأثري التــدابري،مبا يف ذلــك    : ١٧الــسؤال    يرجــى تقــدمي وصــف تفــصيلي لطبيعــة وت
  :التدابري اخلاصة املؤقتة، املتخذة لتحقيق ما يلي

  خاصة يف املناطق الريفية؛تقريب املدارس من اجملتمعات احمللية، و  )أ(  
  توفري مرافق صحية منفصلة للفتيات يف املدارس االبتدائية؛  )ب(  
الرجـع نفـسه،    (تنفيذ محالت حملو أميـة النـساء والفتيـات يف املنـاطق لنائيـة                 )ج(  

  ؛)٣٤٦ و ١٨٥الفقرتان 
ــيم العــايل      )د(     ــساء إىل التعل ــادة فــرص وصــول الن املرجــع نفــسه،  (زي

  ؛)٣٤٢ و ٣٤١الفقرتان 
  زيادة الفرص التعليمية أمام الفتيات ذوات اإلعاقة؛  )هـ(  
رجــع امل(زيــادة فــرص وصــول الفتيــات إىل األنــشطة الرياضــية والتروحييــة    )و(  

  ).٥١٢ و ٣٤٣نفسه، الفقرتان 
ــة ل     ــة يف إطــار العمــل علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائي ــدعم  ) ٢اهلــدف (أللفي وبفــضل ال

 الثنائيــة واملتعــددة األطــراف، اســتهلت وزارة التربيــة الوطنيــة  الــشركاء يف إطــار العالقــات مــن
  .برامج خمتلفة ترمي إىل حتسني إمكانية االلتحاق باملدارس يف إطار احترام مبدأ اإلنصاف

 يف أنــأى “مــدارس األحيــاء” فقــد مت تــشييد هياكــل صــغرية للتعلــيم تــسمى  ،وهكــذا  
 املــذكور يف الــرّد علــى الــسؤال  علــى النحــوويف هــذا اإلطــار أيــضا أقيمــت،. املنــاطق باألقــاليم

  . التالميذ مشقة التنقل إىل املدن الرئيسية للمناطقهياكل للتعليم األساسي، جتنب ١٦
وقد مت هذا التقريب على الصعيد املؤسسي أيضا من خالل إنشاء املـديريات اإلقليميـة                 

عتمـاد رمسيـا هلياكـل اإلدارة       للتعليم يف املدن الرئيسية للمناطق، وبصورة خاصة، عن طريـق اال          
شـراك   علـى مـستوى كـل مؤسـسة مدرسـية بغيـة زيـادة إ               ،املشتركة وجملموعات أولياء التالميذ   

  .األولياء يف إدارة املدارس
ــدارس، اضــطلع علــى          ــات بامل ــيت تعــوق التحــاق الفتي كــذلك، ففــي ضــوء العوامــل ال

واملبيتات املخصـصة للفتيـات،     مستوى مجيع املدارس االبتدائية بتوسيع مرافق الصرف الصحي         
مع إدماج هذه التحـسينات يف معـايري بنـاء اهلياكـل            (أو بإعادة هتيئتها أو بنائها، حسب احلال،        

ومتثلــت . ، وذلــك لــضمان ســالمة الفتيــات أثنــاء وجــودهّن داخــل املؤســسة التعليميــة)اجلديــدة
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ــاليت أكم      ــات ال ــة يف عــدد الفتي ــادة هام ــائج كــل هــده اإلجنــازات يف زي ــيم  نت ــة التعل ــن مرحل ل
فـاض معـدل االنقطـاع عـن التعلـيم      األساسي ومن املالحظ علـى مـستوى التعلـيم االبتـدائي اخن         

  .الرسوب يف امتحانات هناية السنة لدى الفتيات أو
 تزداد حاليا أعداد الفتيات الاليت يكملن التعليم العـايل، الـذي أصـبحن       ،ونتيجة لذلك   

ربيـة القوميـة والتعلـيم العـايل         أخـرى، ومبـا أن وزارة الت       ومن جهـة  . ينخرطن فيه بصورة طبيعية   
كـثريات منـهن    زالت حتتل مكانة هامة ضمن أرباب العمـل يف جمـال الوظيفـة العامـة، فـإن ال                  ما

  .خيترن مهنة التعليم
واىل جانب ذلك، فقد أنشئت من أجل الفتيات ذوات اإلعاقة هياكـل تعلـيم موجهـة                  

اصـة ومـن املقـرر توسـيع نطـاق تلـك اهلياكـل لكـي يـشمل                  إىل األطفال ذوي االحتياجـات اخل     
  .مجيع مناطق البالد بعد أن تتم تسوية املصاعب املرتبطة باملوارد سواء منها البشرية أو املالية

ــة جيبــويت        ــادين األخــرى املــشار إليهــا يف الــسؤال، جيــب مالحظــة أن مجهوري ويف املي
ول علـى وظـائف القطـاع العـام أو علـى التعلـيم       تضمن يف القانون ويف الواقع املساواة يف احلص 

ــشهادات، ومــا إىل  (العــايل مبجــرد أن يفــي األشــخاص املعنيــون بالــشروط املقــررة     ــسن، وال ال
ــدا وزارة التربيــة تفــرض متكــني مجيــع الفتيــات، مثــل     ). ذلــك ومــن جهــة أخــرى، مل تنفــك أب

هرات الرياضـية الـيت تنظمهـا       الفتيان، من املشاركة يف دروس التربية البدنية وتضمني كل التظـا          
  .الوزارة ألعابا رياضية نسائية

يرجى وصف تأثري التدابري املتخذة لتوفري تدريب مهين للفتيات غري : ١٨السؤال   
امللتحقات باملدارس، وتشجيع إدماجهن يف سوق العمل، وتدعيم تعلـيم املهـارات احلياتيـة            

ومكافحــة اســتغالل الفتيــات يف أســوأ اهلامــة يف كــل مــن املــدارس ومراكــز تنميــة اجملتمــع، 
  ).٣٤٨ و ١٩٣ و ١٨٧  و١٨٦املرجع نفسه، الفقرات (أشكال عمل األطفال 

من أجل تلبية العدد الكبري من الفتيات املنقطعات عن التعلـيم سـواء يف مدينـة جيبـويت             
  :أم يف مناطق داخل البالد اختذت تدابري هامة

ى املعرفة اليت تـستهدف أساسـا الفتيـات والنـساء     تعزيز برامج حمو األمية أو رفع مستو   -  
يف جمـال   (تفوق دراستهن مستوى حمو األمية وتسمح هلن باكتساب إحـدى املهـارات             

وتزويــدهن باملعــدات الالزمــة ملمارســة ) اخلياطــة، أو الطــبخ، أو احلالقــة، أو اإلعالميــة
  ؛)جمموعة مواد حالقة، آلة خياطة، معدات طبخ(النشاط 

ــة،    دورات تــدر  -   ــادين اخلــزف، والطــرازة، واإلعالمي ــة مبراكــز التــدريب يف مي يب مهني
  والصيانة، والفندقة، وتقنية إدارة الفضاءات؛
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تأسيس اخلدمة املدنية املكيفة، حتت سـلطة اجلـيش الـوطين والـذي يـستهدف الـشباب                   -  
ــسني    ــن اجلن ــيم م ــواع     . املنقطــع عــن التعل ــة أن ــدريب ســياق خمتلف ــشطة الت ــاول أن وتتن

  ....امليكانيك، الكهرباء، البناء ، )ّرشاحنات، معدات اجل(كبات املر
ومن جهة أخرى، فإن مراكز التنمية اجملتمعية، املنشأة يف مجيع أحياء مدينة جيبـويت ويف                 

فريوس نقـص املناعـة   (املناطق الداخلية أماكن تنظم فيها أنشطة التحسيس بشأن خمتلف املواضيع           
  . فضال عن األنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية،...)لقيح، اإليدز، عمليات الت/البشرية

ــاجهن          ــسري إدم ــات وتي ــد مــن الفتي ــدريب العدي ــادرات بت ــد مسحــت كــل هــذه املب وق
ــذايت  -االجتمــاعي  ــق اســتقالهلن ال ــضا باملــسامهة يف احلــد مــن عطــل    .  املهــين وحتقي ومسحــا أي

لتـضامن بـني الـشباب وتعزيـز جتـذر          الشباب واالحنرافـات الـيت قـد تنـتج عنـه، وبنـسج أواصـر ا               
  .انتمائهم الثقايف

يف ضوء ارتفاع معدالت بطالـة النـساء يف القطـاعني اخلـاص والعـام               : ١٩السؤال    
 ٣٤املرجـع نفـسه، الفقـرات       (ظـامي   وتركّزهن يف وظائف غري مأمونة يف االقتصاد غري الن        

ة للقــضاء علــى ، يرجــى تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن التــدابري املتخــذ )٥٠٣‐٤٨٤ و
املواقف التقليدية اليت تعوق حتقيق املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف سـوق العمـل وللقـضاء                    

يح املؤقــت للنــساء أثنــاء احلمــل  علــى املمارســات التمييزيــة يف جمــال العمالــة، مثــل التــسر  
ة بعده؛ ولتعزيز املشاركة املتساوية للرجال والنساء يف التعليم والتدريب وفرص العمالـ          أو

يف القطاعني اخلاص والعام؛ وملعاجلة وضع النساء العامالت يف القطاع غري النظامي وذلك            
  .مثال بضمان وصوهلن إىل االئتمان على قدم املساواة

 تـــشرين ٢٩ و ٢٨مســـح منـــرب التـــدريب املهـــين والعمالـــة الـــذي نظـــم حـــديثا يف          
ناسـبة ملوائمـة احتياجـات سـوق      بإبراز إشكالية بطالة الشباب واحللـول امل      ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

وقـد لوحظـت هـذه      . العمل مع برامج التدريب املتاحة يف خمتلفة املراكز املختصة يف هذا اجملال           
النقطــة املتعلقــة بإمكانيــة توظيــف الــشباب وال ســّيما مــن حيــث عــدم التمييــز يف جمــال العمالــة 

 التذكري كذلك، فيما يتـصل      وقد مت . بوصفها إحدى التوصيات الرئيسية املنبثقة عن ذلك املنرب       
بالسؤال املطروح، مبا أجنزته احلكومة بغية تعزيز عدم التمييز وإمكانية تشغيل النـساء مـن أجـل       

  .رفع معدالت النشاط على مستوى سوق العمل
، بغيــة التــصدي لعــدم االســتقرار  ومــن جهــة أخــرى، فــإن حكومــة مجهوريــة جيبــويت    

ستراتيجية الوطنية للحد مـن الفقـر جهـودا كـربى لتيـسري             الوظائف املعنية، تبذل يف إطار اال      يف
ويــشكل قطــاع النــشاط هــذا مــصدر دخــل للمــرأة   . اســتثمار النــساء يف القطــاع غــري الرمســي 

ومـن جهـة أخـرى،      . املستبعدة رغم إرادهتا من القطاع الرمسي أكثر ممـا يـسببه بالنـسبة للرجـل              
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ــر مــن  غرىفقــد مســح منــو االئتمانــات الــصغرى والتمــويالت الــص     شــغل ٢ ٨٠٠ بإنــشاء أكث
ويبلغ اليوم عدد النساء الاليت يتولني استغالل هذه الثـروات         . ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠١الفترة من    يف

  . امرأة٤ ٠٠٠دون التعرض ألي شكل من أشكال التمييز أكثر من 
وفيمـــا يتعلـــق باإلدمـــاج املهـــين عـــن طريـــق التـــدريب أثنـــاء العمـــل ميكـــن أن نـــذكر    

التاليـة الـيت مسحـت للنـساء يف حـاالت العـسر بـأن ينـدجمن علـى أفـضل                     باخلصوص اإلجراءات   
  : االقتصادي لبلدنا، وهي-وجه ممكن يف النسيج االجتماعي 

ــة    -   ــرئيس الدول ــذ عــام  : تأســيس اجلــائزة الكــربى ل جتــاوزت  مــنح جــوائز  ٢٠٠٠مت من
  . مليون٥٠قيمتها الكلّية 

 فتــاة للحــصول علــى ٥٠دريب مت تــ: اســتهالل مــشروع لتــدريب الفتيــات الــسائقات  -  
  .رخص سياقة يف الفئات باء، وجيم، ودال

  .الوظيفة العمومية والقطاع اخلاص فتاة يف ٣٠إدماج   -  
رفوت بــا”تــدريب التقنيــات يف جمــال الطاقــة الشمــسية يف إطــار شــراكة مــع مؤســسة    -  

  . وهو تدريب جيرى تنظيمه يف اهلند،“كوليج
تـدريب  . طـبخ وإعالميـة وخياطـة   : ا بعد حمو األميـة تأسيس برامج للتدريب يف طور م       -  

  :اة وإدماج مهين للفتيات املدربات فت٥٠٠جار حاليا لـ 
   فتاة١٠٠: خياطة  •    
   فتاة١٠٠: حالقة  •    
   فتاة١٠٠: إعالمية  •    
   فتاة٢٠٠: حمو األمية  •    

 ســـّنت ،علـــى الـــصعيد التـــشريعي ويف جمـــال احلـــصول علـــى شـــغل وتـــساوي األجـــر  
ى عــن طريــق  جيبــويت مرســوما يــنص علــى أن تعــيني مجيــع مــوظفي الدولــة جيــر        مجهوريــة 

  .االمتحانات التنافسية
ضـمانا لتـساوي فـرص    ” علـى أنـه   PRE/0170-2002 مـن املرسـوم عـدد      ١تنّص املـادة      

 جيـب أن يـتم   ،احلصول على عمل من أجل السري الفعـال والنـاجع لـإلدارة وملؤسـسات الدولـة        
ــة واملؤســسات واهليئــات العامــة    عــن طريــق امتحانــات تنافــسي  ة تعــيني مــوظفي ووكــالء الدول

  .“٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ١ اجلماعية، وذلك اعتبارا من املشمولني باالتفاقيات
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علــى إهنــاء التمييــز الــذي تتعــرض  إن اعتمــاد بلــدنا هلــذا املرســوم يــبني عــزم احلكومــة     
  .دان العمالةالنساء واألشخاص املستضعفون يف مي له

اخلــصوص إىل حقيقــة أن هــذا املرســوم ال يفــّرق بــأي صــورة مــن الــصور بــني ونظــرا ب  
النــساء والرجــال، فإنــه ميكــن ألي شــخص تتــوفر فيــه املــؤهالت املطلوبــة أن يتقــدم لالمتحــان   

 املـساواة بـني الرجـال والنـساء         إن هذا اإلجـراء تـدبري هـام اعتمدتـه احلكومـة لتعزيـز             . التنافسي
  .دا للممارسات التمييزية يف جمال العمالة يف القطاع العامسوق العمل وميكن أن يضع ح يف

 لقــاءاملــساواة يف األجــر ” مــن قــانون العمــل اجليبــويت أيــضا علــى  ١٣٧وتــنص املــادة   
العمل ذي القيمة املساوية جلميع العاملني أيـا كـان أصـلهم ونـوع جنـسهم وسـنهم ومركـزهم            

  .“نوناقومعتقدهم، وفقا للشروط املنصوص عليها يف هذا ال
وفقا ألحكام هذه املادة، أصبح إلزاميا أن حيصل الرجال والنساء على أجـور متـساوية      

  .لقاء األعمال املتساوية
ما هي اخلطوات اليت اتٌّخذت لتمكني املرأة من حتقيق توازن أفـضل            : ٢٠السؤال    

 ودور  البني احلياة املهنية واخلاصة واألسرية، وذلك مثال بزيادة عدد مرافـق رعايـة األطفـ              
يرجــى تقــدمي ؟ )٣١٨-٣١٦املرجــع نفــسه، الفقــرات (احلــضانة قبــل املدرســية وقــدراهتا 

بيانات إحصائية عن استخدام اآلباء الفعلي حلقهم يف احلصول على إجـازة الوالـد احملـددة                
  ).٣٧٦املرجع نفسه، الفقرة (بثالثة أيام اليت متنح هلم بعد والدة الطفل 

 أعـوام   ٦ مجهوريـة جيبـويت لكـل مـن تتـراوح أعمـارهم بـني                التعليم إلزامـي وجمـاين يف       
 املدرســية قــد تطــورت بقــدر أكــرب  ومــن مث فــإن ٌدور احلــضانة واملؤســسات قبــل .  عامــا١٦ و
ــاء بــأن يرســلوا أطفــاهلم إىل تلــك اهلياكــل قبــل     . القطــاع اخلــاص يف وبالتــايل فــإن قــرار األولي

  .صي وبإمكانياهتم املاليةإرساهلم إىل املدرسة مرهون بتقدير األولياء الشخ
بيد أنه، نظرا حلقيقة أن اإلقرار ال ينفك يتزايد بأن اخـتالط الطفـل بـاآلخرين يف سـن                     

مبكــرة والتحاقــه مبؤســسة قبــل مدرســية يــسهالن تعلــم الطفــل يف املرحلــة االبتدائيــة، أنــشأت    
ات املدرسـية   وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل درجات تدريس قبـل مدرسـة داخـل املؤسـس              

مــس داخــل البلــد، وذلــك لألطفــال الواقعــة يف األحيــاء الفقــرية مبدينــة جيبــويت ويف املنــاطق اخل 
  .السنة اخلامسة من عمرهم يف

ــام      ــها منـــذ عـ ــاملرأة مـــن جهتـ ــة لتأســـيس ٢٠٠٨ووضـــعت وزارة النـــهوض بـ  سياسـ
ثالثــة والرابعــة  يف الــسنتني الحــضانات األطفــال اجملتمعيــة يف األحيــاء ذاهتــا مــن أجــل األطفــال   

  .١٤وقد بلغ اآلن عدد هذه احلضانات . عمرهم من
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وتوجد أيضا عدة دور حضانة وهياكل قبل مدرسية خاصـة تتـراوح رسـوم التـسجيل                  
  . فرنك جيبويت أو تفوق ذلك٣٠ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠هبا بني 

عمـرهم   سنوات األوىل من  وما مل يزل ناقصا حىت اآلن هو هياكل رعاية األطفال يف ال             
بيـد أن هـذا   .  نادرة جدا يف جيبويت حيث ال يوجد إال هيكل أو هيكالن مـن هـذا القبيـل         وهي

مــرتبط بــنمط عيــشنا الــذي مــا زال يــسمح لألســرة املــضّيقة بــأن تعتمــد علــى أعــضاء األســرة     
ميكن العثور داخـل األسـرة علـى شـخص يتـوىل       . املوّسعة خاصة إذا كانت هلا أقارب يف الريف       

وميكـن كـذلك االسـتعانة    . ال يف سن مبكرة سواء بدون مقابل أو مبقابـل     رعاية الطفل أو األطف   
وختـف بـذلك أعبـاء النـساء        . بأشخاص ليسوا من أفراد األسرة ويقدمون هذه اخلـدمات مبقابـل          

  .اهتن املهنية واخلاصة والعائليةالاليت ميكنهن هبذه الصورة حتقيق توازن أفضل يف حي
ــة باســتخد     ــى   وخبــصوص اإلحــصاءات املتعلق ــي حلقهــم يف احلــصول عل ــاء الفعل ام اآلب

بيـد  . ذه اإلحـصاءات غـري موجـودة      إجازة الوالد احملددة بثالثة أيـام بعـد والدة الطفـل، فـإن هـ              
وللوالـد احلـق يف طلـب       . اإلجازة ملدة ثالثة أيام متنح بصورة آلية فور تقدمي شـهادة الـوالدة             أن

  .ة الطفل أو يف وقت الحقاإلجازة فورا بعد والد
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت خطوات لتعـديل  : ٢١لسؤال  ا  
املـــساواة يف األجـــر علـــى العمـــل  “مـــن قـــانون العمـــل الـــيت تـــشري إىل  ) ٤ (٢٥٩املـــادة 

 ،، بــدال مــن أن تــشري إىل املــساواة يف األجــر علــى العمــل ذي القيمــة املــساوية  ”املتــساوي
) ٣٦٢املرجـع نفـسه، الفقـرة       (انون العمل    من ق  ١٣٧وذلك كي تصبح متسقة مع املادة       

ويرجى أيـضا  بيـان اخلطـوات املتخـذة لوضـع          .  من االتفاقية  ١١من املادة   ) د (١والفقرة  
أساليب موضوعية لتقييم الوظائف استنادا إىل معايري غري متييزية مثل املهارات واملـسؤولية             

  .ماعيوظروف العمل واجلهد البدين مبا يف ذلك يف سياق التفاوض اجل
أعدت مجهورية جيبويت واعتمدت قانون مل متسقا مع مجيع اتفاقيـات منظمـة العمـل               

  .قت عليهاالدولية اليت صّد
ــانون العمـــل يف      ــاذ قـ ــدأ نفـ ــد بـ ــانون ٢٨وقـ ــاينكـ ــاير / الثـ ــانون ٢٠٠٦ينـ ــا للقـ  وفقـ

133/AN/05 .     املـساواة يف األجـر علـى العمـل         ” الـيت تـنص علـى مفهـوم          ٢٥٩ومل تعدل املـادة
 من قانون العمل ذاته اليت تكـرس مبـدأ املـساواة            ١٣٧ لكي تصبح متسقة مع املادة       “تساويامل

يف األجر على العمل ذي القيمة املتساوية وهو مفهوم يؤكد التزام احلكومة مبوجـب تـصديقها                
 خبـصوص املـساواة يف األجـر بـني          ١٩٧٨ ملنظمـة العمـل الدوليـة لعـام          “١٠٠“على االتفاقيـة    
  .ءالرجال والنسا
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  ممثلـو  - الدولـة    -أرباب العمل   ”ومن جهة أخرى، بادرت احلكومة بتشجيع ثالوث          
ومل ينفـك متثيـل املـرأة يف هـذه املنظمـات املختلفـة           .  هبدف تعزيـز احلـوار االجتمـاعي       “اإلجراء

  .يتزايد باستمرار يف خالل العشر سنوات األخرية
توى األجـور بنـسبة تتـراوح       ومت حىت اآلن رفع مس    . وترأس امرأة منظمة أرباب العمل      

وتنظـر حاليـا    .  يف املائة تبعا لالتفاقات املربمة حبسب فروع وقطاعات األنـشطة          ٣٠ و   ٢٥بني  
وزارة االقتــصاد واملاليــة ووزارة العمــل يف اإلمكانيــات التقنيــة لرفــع مــستوى مرتبــات جممــوع   

ــا ممثلــة فــيهم  والــذين أصــبحت املــرأة  ٢٠١١املــوظفني املــدرجني يف ميزانيــة   أكثــر (متثــيال قوي
ــر مــن  ٢٣ مــن ــة، و ١٤ قاضــيات، و ١٠ مــديرة، وأكث ــة ٥ مستــشارة بلدي  مستــشارات تقني
  ).ضابطات، وما إىل ذلك و

 كـانون وفيما يتعلق بعمل وأجور الالجئات، حيظر قانون العمـل اجليبـويت، املعتمـد يف                 
ف أي شــخص ى إقلــيم جيبــويت مــن طــر حظــرا تامــا ممارســة أي عمــل علــ٢٠٠٦ينــاير /الثــاين

  .مركز ال جئ له
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن إدمـاج املـرأة يف سـوق العمـل، مـصنفة            : ٢٢السؤال    

ــة  ــة املهني ــة واملعاشــات    . حــسب الفئ ــة االجتماعي كمــا يرجــى تقــدمي معلومــات عــن احلماي
ــة         ــن خمططــي احلماي ــأي م ــشموالت ب ــف غــري امل ــساء الري ــساء، وال ســيما ن ــة للن التقاعدّي

 ٣٦٤، الفقـرات    CEDAW/C/DJI/1-3انظر أيـضا    ( من التقرير    ٣٦٥رة  املذكورين يف الفق  
بسبب التمييز القائم يف سوق العمل أو بسبب اشتغاهلن بعمـل           ) ٥٣٣ و   ٣٦٨‐٣٦٦و  

  .غري مأجور يف االقتصاد غري النظامي
دمـاج املـرأة   لقد مسحت التوجهات املختلفـة للحكومـة علـى صـعيد االقتـصاد بتيـسري إ           

  :قتصاد الوطين عن طريقمجيع أنشطة اال يف
ــر       -   ــساين يف اإلطــار االســتراتيجي للحــد مــن الفق ــهج اجلن ، ٢٠٠٥-٢٠٠٢إدمــاج الن

  ).٢٠١٢-٢٠٠٧(وتعزيزه يف املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية 
 بغية احلـد مـن الفقـر        ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠٠٩إعداد املخطط اإلرشادي للفترة من عام         -  

  .نسنيوحتسني اإلنصاف فيما بني اجل
. ويظل النـهوض بـاملرأة يف النـسيج االقتـصادي يف صـميم اهتمامـات حكومـة جيبـويت                   

 ٢٠٠٧ينـاير   / الثـاين  كـانون ويف هذا املنظـور، شـكلت املبـادرة الوطنيـة للتنميـة االجتماعيـة يف                
  .ددت أهدافا كربى للنهوض باملرأةتأكيدا للتقدم احملرز يف هذا اإلطار إذ ح
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 لتنميـة االجتماعيـة الـيت تنـدرج يف     بإنشاء الوكالة  اجليبوتيـة ل  وقد مسحت هذه املبادرة     
  .هنج متكامل جيمع بني البنية التحتية والتنمية اجملتمعية وتعزيز القدرات والتمويالت الصغرى

املـــشاركة : جتماعيـــة يف مـــا يلـــيتتمثـــل أساســـا مهـــام الوكالـــة اجليبوتيـــة للتنميـــة اال  
ــر؛ واملـــسامهة يف الت  يف ــة الفقـ ــدة التفاوتـــات هبـــدف جتنـــب اإلقـــصاء   مكافحـ خفيـــف مـــن حـ

ويف هـذا الـصدد، يـتعني علـى الوكالـة أن تـشدد علـى            . االجتماعي لألشـخاص ضـعاف احلـال      
املناطق احلساسة سواء يف الوسط الريفي أو حـول املـدن وذلـك بتعزيـز زيـادة الـدخل وحتـسني                

  .أحوال املعيشة للنساء
 اإلدارة العامـة أن حـضورهن يف مناصـب          ومن جهة أخرى، يتبني من مكانة النـساء يف          

وســيكون مــن املناســب جــدا . املــسؤولية مــا زال غــري كــاف رغــم حــدوث تطــور ال شــك فيــه 
 التوظيـــف أو الترقيـــة بالتـــشاور تطبيـــق سياســـة تطلعيـــة قائمـــة علـــى أســـاس اجلـــنس يف جمـــال 

 املؤسـس   ٢٠٠٨الوزارات املشّغلة ووزارة املالية، وسوف يسمح ذلـك بـإبراز مرسـوم عـام                مع
  .الوظائف اإلدارية العليا للّناس يف املائة من ٢٠لنظام حصص يقضي بتخصيص ما ال يقل عن 

ــامالت يف ســن       ــساء الع ــسبة الن ــغ ن ــر ســوى   ســن١٥وال تبل ــة ٢٦،٧ة أو أكث  يف املائ
 ٤٣,٣متـارس   . اجملموع، وهو ما يفسر جزئيا معدل مشاركتهن املنخفض يف سوق العمـل            من

 يف املائــة ٢١،٦لقطــاع العــام و  يف املائــة بــأجور يف ا٢٩,٨نــة حــرة وتعمــل يف املائــة منــهن مه
أن معـدل  ) EDAM 2(ويقـدر التحقيـق اجليبـويت الثـاين يف األسـر املعيـشية       . القطـاع اخلـاص   يف

  . يف املائة بالنسبة للرجال٧٣،٥ يف املائة مقابل ٣٤,٦عروض عملهن يبلغ يف املتوسط 
يظل احلصول على عمل صعبا بالرغم من قـانون العمـل           وفيما يتعلق بالقطاع اخلاص،       

ــذي اعتمــد يف   ــذي يظهــر عــدم وجــود أي مت  ٢٠٠٦ال ــساء    وال ــسمح للن ــه ي ــساين لكن ــز جن يي
  .باحلصول على معاملة خمتلفة) احلمل/إجازة األمومة(حاالت خاصة  يف

عيـة  املوظفون، املـشمولون باالتفاقيـات اجلما  (وكل العاملني بأجر يف مجهورية جيبويت        
الـصندوق الـوطين   (مشاركون يف خمطـط وحيـد للحمايـة االجتماعيـة          ) للقطاعني العام واخلاص  

يف حالـة وفـاة   : بيد أنه يوجد متييز فيما يتعلق باملعـاش التقاعـدي للنـساء           ). للضمان االجتماعي 
الزوجة، ال حيـصل الـزوج علـى معـاش القـرين يف حـني أن املـرأة ميكـن أن حتـصل علـى معـاش                           

  .حالة وفاته زوجها يف
ــانون عــــدد       و قــــد أّســــس الــــصندوق الــــوطين للــــضمان االجتمــــاعي مبوجــــب القــ

151/AN/02/4e Lاملنشئ للمجلس الوطين للضمان االجتماعي الذي تتمثل مهامه فيما يلي :  
  



CEDAW/C/DJI/Q/1-3/Add.1  
 

11-20613 27 
 

  :على املدى القصري  
  توجيه عملية إصالح أنظمة وصناديق التقاعد، وال سيما على الصعيد التقين والسياسي،  -  
ــة       -   ــة االجتماعي ــصناديق واملــستفيدين مــن احلماي تطبيــق سياســة إعــالم املــشاركني يف ال

  خبصوص حمتوى اإلصالح،
  .إعالم احلكومة بشأن تقدم اإلصالح  -  

  :على املدى املتوسط
  القيام، جبميع الوسائل، بكفالة وجود اتساق وتنسيق بني الصناديق واألنظمة؛  -  
 اإلدارة وال سيما عن طريق وضع قواعد مـشتركة          البحث عن أفضل طرائق وتكاليف      -  

لنظم املعلومات ولـإلدارة، أو عنـد االقتـضاء مـن خـالل تيـسري ظهـور خمطـط تنظيمـي              
  .مشترك لإلعالمية واإلدارة، وجمموعة من اإلجراءات املشتركة

  
  الصحة    

يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن تأثري التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة          : ٢٣السؤال    
الطــرف مــن أجــل احلــد مــن االرتفــاع الــشديد لوفيــات األمهــات أثنــاء النفــاس ولوفيــات   
الرضـــــــع وملعدالت سوء التغذية، وذلك مثال عن طريق أنشطة توعية لتشجيع الرضـاعة             
الطبيعيــة احلــصرية واملــستمرة، وضــمان الوصــول إىل خــدمات صــحية معقولـــــــة التكلفــة   

 حول الوالدة وبعد الوالدة، مبا يف ذلك يف املناطق الداخليــــــة،            قبــــل الوالدة ويف فترة ما    
املرجــــع نفــــسه، (ة األطفــــال وتــــدعيم اهلياكــــل الــــصحية اجملتمعيــــة للمــــساعدة يف والد

 ٤٢٧ و ٤١٩‐٤١٠ و ٤٠٥‐٤٠١  و٣٩٧ و ١٩٠‐١٨٩ و ٥٤ و ٢٦ الفقرات
  ).٤٩، الفقرة HRI/CORE/DJI/2010و 

لصحية يف خفض معدالت وفيـات األم والطفـل يتوقـف           إنّ الّدور األساسي للسياسة ا      
  .على نوعية خدمات رعاية األمهات أثناء احلمل ويف وقت الوالدة

ومتر االستراتيجيات املوضوعة إلحـداث هـذا التحـسني، بـصورة أساسـية، مـن خـالل                   
  .تعيني موظفني أكفاء خارج املناطق احلضرية ويف مستشفيات اإلحالة

  :رئيسية املضطلع هبا ما يليتتناول اإلجراءات ال  
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وتعزيـز األفرقـة املتنقلـة      ” طبيعيـة “الرعاية الفعالـة حلـاالت احلمـل والـوالدات املـسماة              -  
هبدف تقدمي اخلدمات الصحية واإلعـالم بـشأن التحـسينات الراميـة إىل حتقيـق سـالمة                 

  .املرأة والطفل صحيا
وتتمثــل هنــا أكــرب ” ى خطــرمنطويــا علــ“رعايــة النــساء يف أثنــاء احلمــل الــذي يعتــرب    -  

ــاء وموظفــو الــصحة يف الكــشف املبكــر عــن حــاالت احلمــل      صــعوبة يواجههــا األطب
املنطويــة علــى أكــرب خطــر ألن تــؤدي إىل مــضاعفات ســواء قبــل الــوالدة أو يف أثنــاء     

  .عملية املخاض والوضع
الل بغيـة املـسامهة يف احلـد مـن اعـت       : “تعاونيـة الـصحة   ”تأسيس مبادرة ابتكارية، هـي        -  

ووفيات األم والطفل، أقيمت تعاونيات للصحة على صـعيد اجلماعـات احمللّيـة يف عـام                
  .٢٠٠٩ ومرت مبرحلة توّسع يف عام ٢٠٠٨

 بلــدة علــى مــستوى املنــاطق اخلمــس ومنحهــا هبــة التعاونيــات   ٤٠مت تعــيني   °    
  .الواليات املتحدة لكل واحدة منها دوالر من دوالرات ٥٠٠الصحية وقيمتها 

ــشأن     ٤٠صلت حــ  °     ــدريب ب ــة مــن جلــان إدارة تعاونيــات الــصحة علــى ت  جلن
  .مفهوم تعاونيات الصحة للجماعات احمللية

  . موقعا جديدا٣٣ مرحلة توسع ثانية لـ ٢٠١٠استهلت يف عام   °    
  .تطوير اهلياكل األساسية لرعاية النساء احلوامل  -  

ت معنيـة باسـتعادة التـوازن       يف جمال سوء التغذية، أنـشأ برنـامج التغذيـة الـوطين وحـدا               
  .ور التشغيل داخل اهلياكل الصحية وهي اآلن يف ط،التغذوي
ويوجـد  ). الوزن، القامة : مثال(وقد مت جتهيز هذه اهلياكل مبعدات لقياس كل الثوابت            

  .بروتوكول منظم للرعاية فضال عن صك إحالة أساسي
 منـع وزارة الـصحة يف إطـار     من فعاليات اجلماعات احملليـة بالتعـاون  ٥٠٠يعمل حاليا    

ــة والــذين جتــرى إحالتــهم إىل اهلياكــل       الكــشف عــن األطفــال الــذين يعــانون مــن ســوء التغذي
  .الصحية ألغراض الرعاية واملتابعة املالئمة من طرف املوظفني ذوي االختصاص

ــن طــور           ــسة، م ــال دون ســن اخلام ــدى األطف ــة احلــاد ل ــشكل معاجلــة ســوء التغذي وت
  .د حماور التدخل الكربى للربنامجية عالجه أحالكشف عنه إىل غا

ل حمــور  فهــي متثّــ،أّمــا معاجلــة ســوء التغذيــة املعتــدل لــدى األطفــال دون ســن اخلامــسة  
  .التدخل الثاين للربنامج
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يبلغ معدل التغطية فيما يتعلق مبعاجلة األطفال الذي يشكون من سوء التغذيـة املعتـدل                 
  . يف املائة٦٨نسبة 

ــة ا    ــل تغذي ــادرة     ومتث ــيما مب ــصغار، وال س ــال ال ــع واألطف ــة  ”لرّض ــشفيات املوائم املست
 حمور التدخل الثالث للربنامج، الذي ٌيعىن بتعزيز التغذية السليمة واملتوازنة لألطفـال             “لألطفال

  . وال سّيما الرضاعة الطبيعّية احلصرّية بوجه خاص،عموما، وبالّرضاعة الطبيعية
  .تصال دورا هاما يف هذا امليدانة االجتماعية واالويؤدي اجلانب اجملتمعي والتعبئ  
  :وقد مسحت كل هذه اإلجراءات باملسامهة يف  

  حتسني نوعية اخلدمات وأداء مقدمي اخلدمات  -  
  )النساء واألطفال(تقريب اخلدمات من املستفيدين املباشرين   -  
  خفض معدالت وفيات األم والطفل  -  
   احملليةتعزيز مشاركة اجلماعات  -  
  .حتسني املمارسات على مستوى األسر واجلماعات احمللية  -  

ما هي التدابري األخرى اليت تتخذها الدولة الطرف لضمان وصـول           : ٢٤السؤال    
الفتيــات والــشابات إىل خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، مبــا يف ذلــك خــدمات تقــّيم   

انيـة، والتثقيـف يف جمـال    املشورة السرية، وخدمات تنظيم األسرة ووسـائل منـع احلمـل اجمل      
الصحة اجلنسية واحلقوق اجلنسية يف املدرسة، وخاصة يف املرحلة الثانوية، من أجـل زيـادة       

اإليـدز ومـن    /التغطية بوسائل منع احلمل، واحلد من انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية               
نظر املرجـع  ا(عدد حاالت احلمل أثناء املراهقة والوقاية من حاالت اإلجهاض غري املأمون    

  ؟)٤٢٦‐٤٢١ و ٤٠٧نفسه، الفقرات 
  :فيما يتعلق بتحسني الصحة اجلنسية واإلجنابية، تناولت اإلجراءات ما يلي  

تعزيــز مكافحــة تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى، بغيــة التوصــل إىل خفــض ملحــوظ    -  
  ملعدل انتشار هده الظاهرة على املديني القصري واملتوسط

تعمال وسائل منع احلمل وذلـك باخلـصوص مـن خـالل أنـشطة ترمـي            زيادة انتشار اس    -  
  إلعداد املراهقات حلياة جنسية مسؤولة وسليمة

األســــرة والزيــــارات التاليــــة تعمــــيم الزيــــارات االستــــشارية الختــــصاصّيي ختطــــيط    -  
  للوالدة مباشرة
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  يتمثــل أحــد األدوار الــيت“حــسينة”إنــشاء مركــز مرجعــي يف جمــال الــصحة اإلجنابيــة   -  
  .يؤديها يف الكشف عن حاالت إصابة النساء بالسرطان

اإليـدز، تـشكل النـساء شـرحية الـسكان األكثـر            /يف ميدان فريوس نقص املناعة البشرية       
  .تعرضا لإلصابة يف اجملتمع اجليبويت

نظــرا هلــذا الــضعف االجتمــاعي للمــرأة، فــإن قــدرهتا علــى كفالــة أن تكــون عالقاهتــا      
 CAPتـرف هبـا إال بقـدر متواضـع وفقـا للتـصرحيات املتلقـاة يف حتقيـق                   اجلنسية أقل خطـرا مل يع     

  ). يف املائة دون مراعاة فارق نوع اجلنس أو السن أو املنطقة٥٥ (٢٠٠٦عام 
ــساء بوضــع اســتراتيجيات      ــام الن ــة يف القطــاع غــري الرمســي   وحــىت يف صــورة قي  موازي

، فـإن هـذا     “تعرض للخطر /فضع”بفضل االئتمانات الصغرى للخروج من احللقة املفرغة         أو
  . غري متاح للفتيات الشاباتاخليار البديل

وبالفعل، يبدو أن مراكز التنمية اجملتمعيـة وهـي األمـاكن املفـضلة للـشبان ال تـستهوي           
ســواء كانــت (وســتتمثل االســتراتيجية بالتـايل يف حتديــد الفــضاءات املناسـبة للفتيــات   . الفتيـات 

وإدماج البعد اجلنساين فيها إىل جانـب بعـد مهـارات           ) ية أم ال  على صعيد مراكز التنمية اجملتمع    
وسـوف يـتعني االضـطالع    . التعامل مع الناس بغية متكينهن من خفض خطر تعرضهن للعدوى  
ال التعامــل مــع الغــري للفتيــات بأنــشطة إعــالم وتثقيــف جنــسي وتلقــني املهــارات احملــّددة يف جمــ 

  .حلسبانأجل العمل على أن توضع اهتماماهتن يف ا من
وسيتعني بالتايل خالل اخلمس سنوات املقبلـة االضـطالع بأنـشطة وقائيـة علـى صـعيد                   

ــة ا     ــة بغي ــات االجتماعي ــوات العالق ــع قن ــاء عــرب مجي ــدخالت يف جمــال اإلعــالم   األحي ســتنباط ت
  .التوعية وتعزيز قدرهتن على اختاذ مواقف وقائيةو

املرجـع  (اإليـدز   /البـشرية يف ضوء تأّنـث وبـاء فـريوس نقـص املناعـة             : ٢٥السؤال    
، يرجى بيان ما  إذا كانت الدولة الطـرف قـد اعتمـدت خطـة عمـل            )٧٤١نفسه، الفقرة   

ــشرية    ــشأن فــريوس نقــص املناعــة الب ــة ب ــساء    /وطني ــة موجهــة إىل الن ــرامج وقائي ــدز وب اإلي
والفتيات حتديـدا وترمـي إىل إشـراك األب يف الوقايـة مـن انتقـال املـرض مـن الوالـدين إىل                       

ومـا هــي التـدابري الـيت جيــري اختاذهـا لزيـادة الــوعي باملمارسـات اجلنـسية املأمونــة        . الطفـل 
، والقضاء على وصم النـساء املـصابات بفـريوس          )٤٥٤ و   ٤٥٣املرجع نفسه، الفقرتان    (

اإليدز وتدريب األخـصائيني الـصحيني علـى احتـرام حقـوق املرضـى              /نقص املناعة البشرية  
  اإليدز؟/لبشريةاملصابني بفريوس نقص املناعة ا
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يعاين برنامج الوقايـة مـن انتقـال املـرض مـن الوالـدين إىل األطفـال مـن عـدم مـشاركة                         
اآلباء يف كل أطوار العملية، الكشف الطوعي عن العدوى، استخراج النتائج، ورعاية الزوجـة             

. يــةفيمــا يتعلــق بالوضــع واملعاجلــة باألدويــة ورعايــة الطفــل ألغــراض املتابعــة البيولوجيــة والطب   
ويشكل عدم املـشاركة هـذا أحـد العراقيـل الكـربى الـيت حتـول دون موافقـة الّنـساء احلـامالت                       

وهتـدف اخلطـة إىل بلـوغ       . للفريوس يف أثنـاء فتـرة احلمـل علـى تلقـي العـالج والرعايـة الطبـيني                 
 امرأة يعرفن أهنن مصابات بالعـدوى إذ أن معـدل االنتـشار سـيبلغ يف عـام                  ١٤ ٠٠٠أكثر من   
  . يف املائة١,٣ة  نسب٢٠١٢

إشــراك اآلبــاء يف املراقبــة بعــد الــوالدة؛ ووضــع : وتتــضمن االســتراتيجيات املــستخدمة  
استراتيجيات للتعبئة االجتماعية فيما يتعلق بربنامج الوقاية من انتقـال املـرض مـن الوالـدين إىل                  

  .األطفال؛ تعزيز إجراءات اإلعالم والتوجيه يف مجيع هياكل الرعاية الطبية
ا زال األشخاص احلاملون لفريوس نقص املناعة البشرية يعانون من وصـمة شـديدة              وم  

 مجعيــات لألشــخاص حــاملي الفــريوس ٥وبــالرغم مــن تــشكيل . ومــن خمتلــف أشــكال التمييــز
ومن اعتماد قانون حيدد حقوق وواجبات أولئك األشخاص يف مجهورية جيبويت، فمـن اجللـي               

. صـوهتم علنـا    البشرية حمرومون مـن إمكانيـة إمسـاع          أن األشخاص حاملي فريوس نقص املناعة     
افر مع الوصمة اليت يعاين منها السكان األكثر تعرضا خلطر العـدوى حتـد              إن هذه احلالة، بالتض   

بقدر هائل من إمكانية احلصول على خـدمات اإلرشـاد بـشأن الكـشف الطـوعي عـن اإلصـابة          
ائمـة بـني عـدد احلـاالت املعلـن عنـها            وخدمات الرعاية الصحية، وهو ما يتـبني مـن الفجـوة الق           

وبـاء اإليـدز    ومما يعزز هذا االستنتاج الكـشف عـن اإلصـابات ب          . واألعداد التقديرية لإلصابات  
  .يف أطواره املتأخرة

ــن             إىل ٢٠٠٤ويتــبني مــن حتليــل أويل حلــاالت اإلصــابة باإليــدز املعلنــة يف الفتــرة م
ناعة البـشرية قـد مت أساسـا فيمـا بـني             حاالت أن انتقال فريوس نقس امل      ٣ ٣٠٩، وهي   ٢٠٠٨

 يف املائـــة ٢ىل الطفــل، إذ متثــل   والطريقــة الثانيــة النتقــال العــدوى هــي مــن األم إ      . اجلنــسني 
  .احلاالت املبلغ عنها من

ـــ     ــها والــيت مل يــتم حتديــدها، فــإن     ١٥,٩أمــا نــسبة ال ــة مــن احلــاالت املبلــغ عن  يف املائ
ــشأهنا عديــدة   ــاالت ب ــدد مــن األشــخاص وحيتمــل     وصــمة بااخلــوف مــن ال : االحتم لنــسبة لع

يكون ذلك مرتبطا بطريقة انتقال الفريوس، وتعدد عوامـل اخلطـر، ممـا ال يـسمح للـشخص                   أن
املعين بتحديد طريقة انتقال الفـريوس، وأخـريا قـصور يف نظـام اإلخطـار بـشأن احلـاالت املبلـغ                      

  .ويتعني بالتايل اختاذ تدابري مناسبة. عنها وتوثيقها
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  ساء والفتيات ذوات اإلعاقةالن    
 مــن التقريــر إىل تــدابري خاصــة اختــذهتا الدولــة   ١٩٧ تــشري الفقــرة :٢٦الــسؤال   

إىل خـدمات   ) النـساء والفتيـات   (الطرف لزيادة فرص وصـول الفئـات احملرومـة والـضعيفة            
تلــيب احتياجاهتــا ذات األوليــة يف جمــاالت الــصحة والتعلــيم واحلمايــة االجتماعيــة وفــرص    

يرجى وصف هذه التـدابري وإيـضاح مـا إذا كانـت            . على االئتمان املتناهي الصغر   حصوهلا  
تطبق على النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، وتغطي أيضا التعليم يف جمـال الـصحة اجلنـسية              
واحلقوق اجلنسية، وتشمل تزويد النـساء والفتيـات ذوات اإلعاقـة باملعلومـات يف أشـكال                

  .ميسورة ومالئمة عمريا
 ٣١٩ يف ميـدان التعلـيم يف الفقـرتني    ١٩٨صف التدابري اخلاصة املعلنة يف الفقرة       يرد و   

 ٣٦٠، ويف ميـدان احلمايـة يف الفقـرات          ٤٣٠ و   ٣٩١ ويف ميدان الصحة يف الفقرتني       ٣٥٠و  
  .٣٧٧ و ٣٦٦و 

 فهـي خمصـصة     ،أما القروض الصغرى اليت أسستها الوكالة اجليبوتية للتنمية االجتماعية          
وبصورة أخص لنـساء األوسـاط املعـوزة الـاليت ال ميكنـهن الوصـول إىل اهلياكـل                  حصرا للنساء   

 ٨٠ ٠٠٠ و ٣٠ ٠٠٠وقــد مسحــت مبــالغ تتــراوح تــدرجييا بــني  . املاليــة التقليديــة أي البنــوك
فرنك جيبويت مسندة عن طريق منظمـات غـري حكوميـة، للنـساء املـستفيدات مبمارسـة أنـشطة          

  .مدرة للدخل
وبالفعـل  . حت مهمة التمويل مناطة بـصناديق ادخـار وائتمـان         ، أصب ٢٠٠٨ومنذ عام     

فإن الوكالة اجليبوتية للتنمية االجتماعية تضطلع، منذ إنشائها، بالعديد مـن اإلجـراءات لفائـدة               
الطبقات االجتماعية احملرومة وال سيما النساء، وقد أسست املساعدة االجتماعيـة الـيت يقـدمها      

تمان مع منح قروض، ويّسرت الوصـول إىل اهلياكـل األساسـية    الصندوق الوطين لالدخار واالئ  
  .وقدمت الدعم لألنشطة اإلمنائية على مستوى اجلماعات احمللية

 مليــون فرنــك جيبــويت ممنــوح مــن الوكالــة اجليبوتيــة  ١٥٠وبفــضل خــط ائتمــان يبلــغ   
ينــاير /لثــاين اكــانونللتنميــة االجتماعيــة، فــتح الــصندوق الــشعيب لالدخــار واالئتمــان أبوابــه يف 

 وتتمثل مهمته الرئيسية يف دعم األسر املعيـشية ذات الـدخل املـنخفض لكـي تيـسر هلـا                    ٢٠٠٩
 ٣ ٠٠٠احلصول على االئتمان وادخار وقد جتـاوز اليـوم عـدد املنخـرطني يف ذلـك الـصندوق                   

ويبلـغ  . تسند إليهم ائتمانـات بـصفتهم الشخـصية أو يف إطـار شـراكات             ) نساء ورجاال (عضو  
اركات يف الصندوق ثالثة  أضـعاف املـشاركني الرجـال وهـو مـا يظهـر اجلهـود الـيت                     عدد املش 

. تبذهلا النساء لتحسني ظروف عيـشهن وعـيش أسـرهن وحتقيـق اسـتقرار الـدخل لتلـك األسـر                   
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ــة إىل      ويــنعكس أيــضا يف تلــك النــسبة البعــد اجلنــساين للربنــامج والســتراتيجية احلكومــة الرامي
  .ميةإشراك املرأة يف عملية التن

  
  الزواج واألسرة    

يرجــى بيــان مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تتخــذ خطــوات إللغــاء   : ٢٧الــسؤال   
ــادتني    ــواردة يف املــ ــة الــ ــام التمييزيــ ــرة   ٣٩ و ٣١األحكــ ــانون األســ ــن قــ ــانون ( مــ القــ

152/AN/02/4e L(    ب األسـرة الـذي جيـب علـى الزوجـة      ، اليت تـنص علـى أن الـزوج هـو ر
ن املرأة اليت تطلب الطالق ختضع لعقوبات أو متطلبات أكثـر     حتترم صالحياته، وعلى أ    أن

صرامة مما خيضع له الرجل، وعلى أن املرأة أو الفتاة ترث نصف نصيب الرجـل أو الفتـاة                  
  ).٥٩٤  و٥٩٠ إىل ٥٨٨املرجع نفسه، الفقرات (

  .٢٨ و ٢٧انظر الرّد املوحد على السؤالني   
ديات تـصادفها حمـاكم األحـوال       يرجـى تقـدمي معلومـات عـن أي حتـ          : ٢٨السؤال    

الشخصية االبتدائية اليت أنشئت مبوجـب قـانون األسـرة، الـيت حتكـم يف املـسائل املـشمولة          
بقانون األسرة، ويـصادفها املـأذون الـشرعي املـسؤول عـن إبـرام عقـود الـزواج وفـسخها                    

ــني   ) ١١١‐١٠٥ و ٧٥، الفقــرات HRI/CORE/DJI/2010انظــر ( ــق ب فيمــا خيــص التوفي
م العرفيــة أو الــشرعية التمييزيــة الــيت حتكــم الــزواج والطــالق واإلرث، واحلقــوق  األحكــا

  .واملبادئ املكرسة يف االتفاقية
، ينص قانون األسرة، وال سيما يف املواد املشار إليهـا     ٢٨ و   ٢٧الرد على السؤالني      

  :يف السؤالني، على نوعني من الطالق
  الطالق بالتراضي،  •  
  .قدر أكرب والذي ميكن تسميته الطالق للضرروالطالق التقليدي ب  •  

يف احلالة األوىل، يتم الطالق أمام املأذون الشرعي، وهو موظف ولـيس قاضـيا، الـذي            
ــة التوفيــق حيــرر املــأذون وثيقــة الطــالق   . حيــاول أوال التوفيــق بــني الــزوجني  وإذا فــشلت حماول

  .ويسجل الشروط املتفق عليها يف حمضر يصبح وثيقة تنفيذية
ويف احلالة الثانية، فإن الطـالق لـضرر يـتم أمـام سـلطة قـضائية يف إطـار حماكمـة تـضمن                         

وإجراءات احملكمة علنية و تتضّمن مرافعات، ولكل من الطـرفني          . بصورة كاملة حقوق الطرفني   
  .احلق يف أن يكون له حمام، وإن مل يكونا راضيني عن القرار الصادر، فلهما احلق يف الطعن

  .إن حقوق املرأة مضمونة بصورة كاملة يف مجيع مراحل احلياة الزوجية ف،وبالتايل  
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وفيمــا يتعلــق باألحكــام التمييزيــة املــذكورة وهــي علــى التــوايل، مكانــة الــزوج داخــل    
رى أي تعــديل هلــا ألهنــا نابعــة األســرة ونــصيب املــرأة يف اإلرث، فإهنــا أحكــام ال ميكــن أن جيــ 

  .فية والدينية لبلدنا الثقا-القيم العليا االجتماعية  من
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة إلهناء املمارسـة املـستمرة     : ٢٩السؤال    

ويرجى إيضاح ما إذا كان حيق للزوجة، بعد طالقها مـن زوج            . املتمثلة يف تعدد الزوجات   
ــه       ــا منــ ــسها وألطفاهلــ ــة لنفــ ــى نفقــ ــصول علــ ــة، احلــ ــن زوجــ ــأكثر مــ ــرن بــ ــر (مقتــ انظــ

CEDAW/C/DJI/1-3، ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات  ). ٥٨٢‐٥٧٧ و ٥٦٨ الفقــرات
عن وسـائل االنتـصاف املدنيـة وعـن التـدابري الراميـة إىل ضـمان حـصول املـرأة علـى نفقـة                        
لنفــسها وألطفاهلــا يف حالــة هجــر الــزوج هلــا، مثــل اإلنفــاذ اآليل ألوامــر النفقــة أو آليــات   

  .الوساطة احمللية
 فراغـا قانونيـا كـان قائمـا يف جمـال تعـدد           ٢٠٠٢ لقد سـّد صـدور قـانون األسـرة لعـام            
وللزوجـة الـيت ينـوي    . وقـد أصـبحت هـده املمارسـة اليـوم منظمـة ومقيـدة بـصرامة              . الزوجات

  .زوجها أن ينكح زوجة أخرى واحدة أو أكثر حقوق
 من قانون األسرة حيق لتلك الزوجة أن تلـتمس مـن القاضـي حتديـد                ٢٢مبوجب املادة     

  .هلا عن هذا الزواج اجلديدقيمة الضرر الناجم 
ات يف الفقـرة الفرعيـة التاليـة    ويظهر أيضا هـذا العـزم علـى تقييـد ممارسـة تعـدد الزوجـ              

  : إذ ال ميكن للمأذون أن يعقد النكاح اجلديد إال بعد أن،نفس املادة من
   االقتصادية للزوج-اإلسراع، مببادرة منه، بإجراء حتقيق بشأن احلالة االجتماعية   •  
  .يام املأذون بتدوين رأي الزوجة السابقة أو الزوجات السابقةق  •  

وميكـن  . ألطفـال قـد أسـندت إليهـا      النفقة مكفولـة للمـرأة املطلقـة إذا كانـت حـضانة ا              
تترتب على عدم تنفيـذ االلتـزام مـن طـرف الـزوج نتـائج خطـرية جـدا سـواء علـى الـصعيد                          أن

  .املدين أو اجلنائي
هلـــا حضانة الطفل أن تطالب حبقوقها أمام حمكمة األحـوال          وميكن للمرأة املطلقة اليت       

  .الشخصية اليت تصدر قرارا ذا نفاذ عاجل حىت يف حالة الطعن الذي تظل سبله مفتوحة
. يعترب القانون رفض دفع النفقة إمهاال للعيال يشكل خمالفة تستوجب جزاءات جنائيـة              

  .ويتعرض من يرفض لدفع النفقة للسجن فورا
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متـنح   يرجى بيان ما إذا كانت الدولـة الطـرف تنـوي حتديـد عتبـة ال        : ٣٠ السؤال  
إذا كانت تعتزم  دوهنا استثناءات من السن الدنيا للزواج احملددة بثمانية عشرة  عاما، وما

. وضع ضمانات أخرى لدى منح هذه االستثناءات تضاف إىل اشتراط موافقة ويل الطفلة            
قـد مت اختاذهـا السـتهالل مناقـشة مفتوحـة بـشأن           ويرجى تقدمي معلومات عن أي خطوات       

الزواج املبكر، وخاصة يف املناطق الريفية، وكذلك عن العقوبـات املوقعـة علـى انتـهاكات                
ــا يف املمارســـ    ١٤املـــادة  ــرة وعـــن إنفاذهـ ــانون األسـ ــن قـ ــة  مـ ــع نفـــسه،  (ة العمليـ املرجـ
  ).٥٧٢‐٥٦٩ و ١٦٤ الفقرات
أصـبح علـى كــــــل حـال يعتـرب عمومــــــا عنفـا        بغية مكافحة الـزواج املبكــــــر، الـذي          

ـــاّرة، حــّدد املــشرع     ــة  علــى أســاس جنــساين أو ممارســة تقليديــة ضـــــ ـــوح الــسن القانوني بوضـ
م وأن يـأذن     النكـاح أن ينتـهك هـذا احلكـ         وال ميكن للمأذون الذي يعقــد     .  عاما ١٨بـ  للزواج  

  .الن وأولياؤهم موافقنيالقرينان املقبتمة، أي بزواج قاصرين إال إذا كانت كل األطراف امله
. ومتثــل املوافقــة يف قــانون األســرة عنــصرا مركزيــا مــن العناصــر املكونــة لعقــد الــزواج    

 هـذه  ٨وتعـزز املـادة   .  تنص على أن الزواج ال حيصل إالّ مبوافقة الـزوجني     ٧وهكذا فإن املادة    
قـة أو اإلذن صـراحة يف حالـة    احلماية وتنص على أن وثيقة الزواج جيب أن تتـضمن ذكـر املواف     

  .زواج قاصر أو قاصرة وفقا للقانون
  .يؤدي انتهاكها إىل إبطال الزواجإن هذه األحكام منشورة على العموم و  
وعالوة عن هـذه االسـتجابات القانونيـة الـصرفة، تـضطلع احلكومـة بانتظـام حبمـالت                     

  . هذه املمارساتإعالم وتثقيف ملنع
م اإللزامـي واجملـاين حـىت سـن الـسادسة عـشرة مبوجـب قـانون            وقد تبني أيضا أن التعلي      

ــزواج املبكــر       ٢٠٠٠عــام  ــة للحــد مــن حــاالت ال ــيم، وســيلة فعال ــه نظــام التعل ــق بتوجي  املتعل
  .وممارسات تقليدية ضارة أخرى

  


