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 لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةال
 ةالفريق العامل ملا قبل الدور
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠٠٦أغسطس /آب ٢٥-٧
  

 يف التقريــر اجلــامع بــالنظراملتــصلة قائمــة القــضايا واألســئلة الــردود علــى   
 تقريرين الدوريني الرابع واخلامسلل
 

 ∗مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 
 

__________ 
 . هذه الوثيقة دون حترير رمسيتصدر ∗ 
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 :اتبعت يف عملية إعداد التقرير جلمهورية الكونغو الدميقراطية الطريقة التالية - ١
 :جلنة مكونة من خرباء الوزارات واهلياكل التالية 
الوزراء املعنيون بـشؤون املـرأة واألسـرة، وبـالتعليم العـام والتعلـيم العـايل واجلامعـات،                   

نـسان، واملنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة      وبالعمـل والـشؤون االجتماعيـة وبالعـدل وحقـوق اإل     
ــة العــشرة املنــشأة مــن أجــل تنفيــذ الربنــامج الــوطين    PAAFبالــشبكة النــسائية  ، واألفرقــة التقني

للنهوض باملرأة الكونغوليـة، ومـشروع املـرأة املـدعوم مـن الربنـامج املـذكور آنفـاً، املمـول مـن                      
وجـدير بالـذكر أن األفرقـة       .  ـذا الغـرض    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مـع املستـشار املكلـف         

املواضــيعية العــشرة مــشكلة مــن النــساء والرجــال العــاملني يف حقــل اتمــع املــدين، ومــن مث يف 
 .ااالت االثىن عشر املذكورة يف إعالن بيجني

 عموميات
إن التــدابري الــيت تتخــذها احلكومــة مــن أجــل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ومــن أجــل   - ٢
فيذ الكامل والصريح لالتفاقية اليت حتدد األولويات املوضوعية املتكاملة لألطراف املعنيـة يف              التن

 :الدولة فيما يتعلق بتعمري البلد بعد سنوات الصراع، هي ما يلي
 إنشاء وزارة مستقلة مسؤولة عن النهوض باملرأة،  −
 يف الــسياسات  إلدمــاج االعتبــارات اجلنــسانيةتاعتمــاد احلكومــة لوثيقــة اســتراتيجيا  −

 والربامج اخلاصة بالتنمية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
تأكيــد مبــدأ املــساواة يف الدســتور اجلديــد املعتمــد عــن طريــق االســتفتاء والــذي ســنه    −

 . رئيس اجلمهورية
 
 : من الدستور١٤يف املادة ) املبادئ األساسية(الوضع القانوين   

يــع أشــكال التمييــز ضـد املــرأة وضــمان محايتــها ومحايــة  تـود الــسلطات العامــة القــضاء علـى مج  
وهــي بوجــه خــاص تراعــي يف مجيــع اــاالت، وخاصــة اــاالت املدنيــة والــسياسية   . حقوقهــا

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مجيـع التـدابري املناسـبة لـضمان الـتمكني الكامـل واملـشاركة                 
 على تدابري للقضاء التام علـى مجيـع أشـكال العنـف             وتنص املادة . الشاملة للمرأة يف تنمية البلد    

 .ضد املرأة يف احلياة السياسية واخلاصة
. ومــن حــق املــرأة أن متثــل علــى قــدم املــساواة يف كــل املؤســسات الوطنيــة واإلقليميــة واحملليــة   

 .وضمن الدولة تنفيذ مجيع أشكال املساواة بني الرجل واملرأة يف املؤسسات املذكورة
 .ون على وسائل تطبيق هذه احلقوقويؤكد القان
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 على املستوى اإلقليمي
 ٢٠٠٤يوليـه  / إن توقيع رؤساء دول وحكومات الدول األعـضاء يف االحتـاد األفريقـي، يف متـوز          

االحتـــاد األفريقـــي "علـــى اإلعـــالن الرمســـي بـــشأن املـــساواة بـــني املـــرأة والرجـــل يف أفريقيـــا،   
 : يلييعين ما" خطوة هامة إىل األمام: واجلنسانية

إن مشاركة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف املـؤمتر الـدويل اخلـاص مبنطقـة الـبحريات                   
الكربى هي نقطة االنطالق إىل التوقيـع يف القريـب العاجـل علـى اتفـاق عـدم االعتـداء                    
وعلى الربوتوكوالت املتعلقة مبنع وقمع العنف اجلنسي املرتكب ضـد النـساء والفتيـات              

ــة مــرتكيب   ــصراع    بغــرض معاقب ــسلم وحــاالت ال جرميــة العنــف اجلنــسي يف حــاالت ال
 .املسلح والقتل اجلماعي واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

والوزيرة املعنية بشؤون املرأة واألسرة هي عضو يف اللجنة الدولية املعنية بإعداد وثيقـة               - ٣
وفـضالً عـن هـذا      . ة لأللفيـة   احلد من الفقر على النحو الوارد يف األهداف اإلمنائيـ          تاستراتيجيا

يراعى يف مجيع جلان العمل يف هذا اـال ضـرورة مراعـاة االحتياجـات احملـددة للمـرأة، ولكـن              
 .لألسف فهذه الوثيقة مل ينته العمل بشأا حىت اآلن، ومل حتقق أهداف األلفية يف هذا اال

 أةالقوانني والتشريعات الوطنية األخرى الرامية إىل النهوض باملر
توجد جلنة بالفعـل إلصـالح القـوانني الكونغوليـة، يف وزارة العـدل، ولكنـها ال تعمـل                    - ٤

على الوجه األكمل، ومل تـستهل بعـد إعـادة النظـر يف القـوانني الـيت حتتـاج إىل تعـديل؛ وذلـك                        
 Sun-Cityبسبب اإلجراءات ذات األولوية اليت ختتار علـى أسـاس احلـوار الكونغـويل يف مدينـة                  

وباختصار، فإن مشروع قـانون األسـرة يـدعو         .  تتضمن تنقيح القوانني املتعلقة بالتمييز     واليت ال 
 .إىل إصالح قانون محاية الطفل

 املــشاورات الوطنيــة اجلاريــة حــىت اآلن يف وزارة شــؤون    نتــائجوجــدير باملالحظــة أن - ٥
ــد      ــة بال ــة املعني ــرأة واألســرة فيمــا يتعلــق بالعــدل، واملنظمــات غــري احلكومي فاع عــن حقــوق  امل

اإلنسان بـدعم مـن اليونيـسيف، مل تعـرض بعـد علـى الربملـان، غـري أـا قاربـت علـى مرحلتـها                       
 .النهائية

وقد وصلت االعتمادات يف امليزانية احلكومية املخصصة لوزارة شؤون املـرأة واألسـرة              - ٦
ــة مــن امليزانيــ ٦٩ فرنــك كونغــويل ميثــل  ٥٦٢,٦٧١,٠٦٥ إىل مبلــغ ٢٠٠٥لعــام  ة العامــة،  يف املائ

 يف املائـة    ٥٦ فرنـك كونغـويل وهـو ميثـل          ١,٠٨٦,٣٦٥,٩٧٠ فـإن املبلـغ      ٢٠٠٦وبالنسبة إىل عـام     
وهذان االعتمادان كانا دائماً غـري كـافيني، وقـد طلبـت احلكومـة مـساعدة                . من امليزانية العامة  

بــت مــن  دوالراً أمريكيــاً كمــا طل١,٠٨٣,٧٢٠ماليــة مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مببلــغ 
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 دوالراً لتنفيـذ املـشروع اخلـاص        ٨٠٠,٦٦٣،٢٠صندوق األمم املتحدة للسكان مبلغـاً يـصل إىل          
 .بالربنامج الوطين للنهوض باملرأة الكونغولية

ويتمثــل إســهام الــوزارات القطاعيــة يف اســتهالل الربنــامج الــوطين للنــهوض بــاملرأة          - ٧
 :الكونغولية فيما يلي

 التعليم
وعمومــاً . ددة يف هــذا القطــاع مــن أجــل النــهوض بــاملرأة الكونغوليــة  ال توجــد إســهامات حمــ 

 :فاإلسهامات حسب مصدرها تأيت يف السياقات التالية
 اتفاقية حقوق الطفل −
 امليثاق األفريقي حلقوق الطفل −
 القانون اخلاص بالتعليم االبتدائي والثانوي واملهين −
 األهداف اإلمنائية لأللفية −
 .ن الفقر احلد متوثيقة استراتيجيا −
 :دف

تــدريب الرجــال والنــساء القــادرين علــى غــرس القــيم اإلنــسانية األخالقيــة والروحيــة    −
 واملدنية

ــضامن     − ــة بالتـ ــة املتمتعـ ــدة الدميقراطيـ ــة اجلديـ ــات الكونغوليـ ــداع الفـــين يف اتمعـ اإلبـ
 .واالزدهار والسالم

 :املهمة
 املفيـد لوطنـه ولنفـسه والقـادر         ضمان التكوين املنسجم لإلنسان الكونغويل، املواطن املسؤول،      

 .على الرقي بالتنمية والنهوض بالثقافة الوطنية يف بلده
 الصحة

 :توجد يف هذا القطاع إسهامات من أجل النهوض باملرأة مع إدراك ما يلي
ــة مــن     − ــات األموم ــرأة إىل ١٢٨٩ختفــيض معــدل وفي ــرأة يف كــل  ٥٠٠ ام  ١٠٠،٠٠٠ ام

 .نوالدة حية، يف غضون مخس سنوات من اآل
تقليل معدل إصابة النساء باألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنـسي وباإليـدز والعـدوى      −

ولتقليل معدل وفيات األمومـة اعتمـدت وزارة الـصحة،    .  يف املائة ٣٠بفريوسه بنسبة   
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ــة؛        ــصحة اإلجنابي ــة لل ــسياسة الوطني ــة ال ــصحة اإلجنابي ــوطين لل ــامج ال مــن خــالل الربن
 . تعزيز النظام الصحيتتعزز استراتيجياوخريطة الطريق اليت مبوجبها ت

 :السياسة الوطنية للصحة اإلجنابية
 :تتخذ هذه السياسة مهمة هلا تشمل ما يلي

إعداد وتنشيط وتطبيـق الـسياسة الوطنيـة واخلطـة اإلداريـة والقواعـد              : الناحية املعيارية  −
 يف جمال الصحة اإلجنابية على مجيع الصعد،

 ة ألنشطة الصحة اإلجنابية يف ربوع البلد، التنسيق واإلشراف مث املتابع −
 :الدعاية لتعبئة املوارد مع بيان املشاكل الرئيسية التالية −
، واإلجهــاض املنتــشر بــني ) يف املائــة٨٠(ارتفــاع معــدل الوفيــات فيمــا حــول الــوالدة  −

 )األطفال والشابات واملراهقات(املراهقات خاصة، وهن أمهات املستقبل 
 والدة حيــة ١٠٠،٠٠٠ حالــة يف كــل ١٨٣٧ألمومــة ليــصل إىل ارتفــاع معــدل وفيــات ا −

، وارتفاع معدالت احلمـل     ) والدة حية  ١٠٠أي حالتان من وفيات األمومة بني كل        (
غري املرغوب فيه، مثلما حيدث ألمهـات املـستقبل مـن الـصغار والبالغـات والـشابات                 

ت اإلصـابة   وارتفاع معدالت االعتـداء والعنـف ضـد املـرأة ومعـدال           . يف سن اإلجناب  
 ) يف املائة٤٠(باإليدز والعدوى بفريوسه 

الالئــي يف ايــة الفتــرة  (االعتــداء والعنــف ضــد املــرأة مــع اســتهداف كــبريات الــسن    −
 ).اإلجنابية

 خريطة الطريق  
تتيح هذه اخلريطة الفرصة أمام مجيـع الـشركاء والـربامج للتـضافر علـى مـستويني يـستطيع القطـاع              

 :عاية بشكل متميز، كما يليالصحي فيهما تقدمي الر
األم "فمعرفــة أن الــشقني . علــى صــعيد تقــدمي اخلــدمات الــصحية وعلــى صــعيد اتمــع

ال ينفصالن تتيح للـشركاء تركيـز االهتمـام بوجـه خـاص علـى تقـدمي الرعايـة                   " والوليد
التوليديــة ويف حــاالت الطــوارئ للولــدان، ومــساعدة احلوامــل والوالــدات طــوال فتــرة   

فة موظفني مؤهلني، وتوفري املـواد واألجهـزة املالئمـة وبأعـداد كافيـة، فهـذا                احلمل مبعر 
 .يسهم يف إنقاذ أرواح النساء والولدان على كل الصعد

 استراتيجيات تعزيز النظم الصحية
 :ترتكز استراتيجيات تعزيز النظم الصحية على بضع حماور على النحو التايل 
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ــصحية    − ــاطق ال ــة    حتــسني (تطــوير وإنعــاش املن ــصحية وحتــسني التغطي ــاطق ال ــل املن متوي
 .....)باملرافق الصحية وتوفري املوارد البشرية

 اتباع الالمركزية يف التمويل −
لتنظــيم الرعايــة وتــوفري املــوارد البــشرية والتمويــل ومــسألة تعدديــة   (وضــع سياســات  −

 ).النظام
 

 العنف اجلنسي  
تطلـب إىل الـسلطات العامـة       ) ٣ع  ، الفـر  ١٤املـادة   (تتخذ احلكومة إجراءات دستورية      - ٨

ولكـن  . اختاذ إجراءات ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة يف احلياة العامة واحليـاة اخلاصـة             
كمـا أنـه يوجـد مـشروع قـانون بـشأن         . ال يوجد لآلن قانون حيدد وسائل تطبيق هذا اإلجـراء         

صـعيد املبـادرة املـشتركة      وأحرز تقدم علـى     . العنف اجلنسي معروض اآلن على الربملان إلقراره      
 ملكافحـة العنـف     ٢٠٠٣فهذه املبادرة املشتركة اليت استهلت منـذ عـام          . ملكافحة العنف اجلنسي  

اجلنـسي جتمـع بـني احلكومــة واملنظمـات غـري احلكوميـة، الوطنيــة والدوليـة والوكـاالت التابعــة         
 .ملنظومة األمم املتحدة

احلكومة واملنظمـات غـري   (شترك بني احلكومات وجيعل هذا الكيان هدفاً له هو تنفيذ برنامج م     
ومتعدد القطاعات للوقاية من العنف اجلنسي املرتكـب ضـد   ) احلكومية ومنظومة األمم املتحدة 

النساء والشابات واألطفال، واملعاقبة على ذلك، ويضع يف اعتباره إنـشاء آليـة مرجعيـة مناسـبة      
 . فاعلةوإعداد التقارير عن احلاالت على أساس وجود شراكة

وتستدعي العواقب املتعددة للعنف اجلنسي التعجيل بتنفيذ برنامج كلي يشمل اجلوانب الطبيـة             
 .والنفسية والتشريعية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية

 :وتقوم استراتيجيات التدخل على احملاور التالية
 مجع البيانات مع الدعوة والتوعية −
 تنفيذ املناطق الطبية الصحية −
 احبة النفسية االجتماعيةاملص −
 املساعدة القانونية واحلماية −
 .التكامل األسري واتمعي واالجتماعي −

وتشترك اليونيسيف يف برنامج للتعاون مع احلكومة ولكن املوارد املخصصة هلذا الربنـامج غـري               
 .كافية وال تغطي كل احتياجات اجلمهورية
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صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، ويعمـل          وقد أنشأت احلكومة إطاراً للتنسيق بقيـادة         - ٩
 :تنسيق املبادرة املشتركة على صعد عدة

 لــدينا فريــق مواضــيعي يــشمل الــوزارات ووكــاالت منظومــة األمــم  –علــى الــصعيد املركــزي 
 :املتحدة، ويضم أعضاء الفريق املواضيعي

 رؤساء الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة
 وزير الصحة

  واألسرةوزير شؤون املرأة
 وزير حقوق اإلنسان

 وزير الشؤون االجتماعية
 وزير التضامن والشؤون اإلنسانية

 وزير العدل
 وزير الدفاع

 وزير الشباب والرياضة
 وزير الداخلية

 وكاالت التعاون الثنائي
 .املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية

االت منظومـة األمـم املتحـدة       وجيمع فريـق التنـسيق الـتقين بـني خمتلـف جهـات التنـسيق يف وكـ                 
 .والوزراء املعنيني ومنظمات التعاون الثنائي واملنظمات غري احلكومية، الوطنية والدولية

 يوجد تآزر حمافظايت، وهو يضم مجيـع أعـضاء مكاتـب احملافظـات              –وعلى مستوى احملافظات    
غــري احلكوميــة   لوكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة، واإلدارات الوزاريــة املعنيــة، واملنظمــات       

 .واهليئات الدينية
 :وتتمثل إجنازات املبادرة املشتركة فيما يلي

 إنتاج وسائل التدريب ودعم عمليات مجع البيانات −
بالنـسبة للـسرية   (قيام املديرين الرئيسيني بتوجيه أعمال اجلهات الفاعلة يف هـذا اـال         −

 )واألمن واحترام كرامة الضحايا، وعدم التمييز
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اإلبــالغ عـــن احلــوادث، وأخـــذ إقــرارات املوافقـــة،    (مجــع البيانـــات  دعــم عمليـــات   −
 )والسوابق الطبية وما إىل ذلك

إعـــداد منـــاذج التـــدريب علـــى الـــدعوة والتوعيـــة، وعلـــى حتمـــل املـــسؤولية النفـــسية   −
 واالجتماعية وحتمل املسؤولية الطبية الصحية، وتقدمي املساعدة القانونية واألمنية

  احملافظاتإقامة قواعد للبيانات يف −
 تعزيز قدرات القائمني على التدريب −
حتمــل املــسؤولية النفــسية االجتماعيــة واملــسؤولية الطبيــة الــصحية يف مــدن كينــدو          −

 وكيسانغاين وكاليمي
ــداكا     − ــسانغاين ومبانـ ــدو وكيـ ــة وتقـــدمي املـــشورة يف كينـ ــسية االجتماعيـ ــة النفـ املرافقـ

 وبوكافو
تدريب العناصر الفاعلة على مجيـع فـروع        حتمل املسؤولية الطبية الصحية يف بوكافو و       −

 حتمل املسؤولية يف لوبومباشي
 االستجابة املناسبة للضحايا يف غوما وبوكافو وبومتبو وكيندو وكاليمي وبونيا −

 الدعوة وحتمل املسؤولية القضائية يف كيسانغاين وكيندو ومبانداكا −

 الت من العقابمواءمة التشريعات الكونغولية الرامية إىل مكافحة ظاهرة اإلف −

وقــد قــدمت اقتراحــات . تنظــيم حلقــة عمــل ملواءمــة التــشريعات يف أيونــدا ومبانــداكا −
) املخالفـــات(مبـــشروعي قـــانون بـــشأن العنـــف اجلنـــسي تـــضمنا تعريـــف االامـــات 

 والعقوبات واإلجراءات

ــت  − ــا يف كــاليمي وكينــدو        ٥ رفع ــاة فيهــا ويف غريه ــى األقــل وأديــن اجلن  قــضايا عل
 خذ اإلجراءات يف ملفات أخرىومبانداكا، وتت

وبذلت اجلهود لرفع قضايا بناء على مشاريع القوانني املقترحة املقدمـة إىل الربملـان يف                −
  إلقرارها٢٠٠٦إبريل / دورته يف نيسان 

 تقدمي اخلدمات السريرية لضحايا العنف اجلنسي −

 تتوفري اهلياكل الطبية واألدوية الالزمة وموانع اجلمل، وتنشيط املختربا −

  من الضحايا١٥٠٠توفري الرعاية ألكثر من  −

 الدعوة والتوعية −
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التلفزيـون  : التوعية جبميـع املـسائل املتعلقـة بـالعنف اجلنـسي يف مجيـع وسـائل اإلعـالم                  −
 والصحافة املكتوبة واإلذاعة

 اإلشارة إىل عمليات العنف اجلنسي يف الدستور اجلديد للبالد −

 تعبئة املوارد −

، ٢٠٠٥ مشروعاً مشتركاً ملكافحة العنـف اجلنـسي املرتكـب منـذ عـام        ومتول اململكة البلجيكية  
 ٤على مـدى    ) احملافظة االستوائية واحملافظة الشرقية وحمافظة مانييما     ( حمافظات   ٣والذي يشمل   

 . يورو٧٨٢٠٠٠سنوات بتكلفة 
مشـال  ( ويـشمل حمـافظتني      ٢٠٠٦وميول التعـاون الكنـدي مـشروعاً آخـر مـشتركاً ينفـذ يف عـام                 

وتقــدم وكــاالت  .  مليــون دوالر كنــدي ١٥ ســنوات مببلــغ  ٤خــالل فتــرة  ) ب كيفــووجنــو
ــسان          ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــسيف ومفوضــية األم ــسكان، واليوني ــم املتحــدة لل صــندوق األم
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة              

املنظمــات غــري احلكوميــة، الوطنيــة والدوليــة، بالقــدر نفــسه بتعبئــة   وبرنــامج األغذيــة العــاملي و
 .املوارد يف إطار املكافحة املشتركة للعنف اجلنسي

 والعنــف اجلنــسيني، أنــشأته بعثــة ل أنــشئ مكتــب ملكافحــة االســتغال٢٠٠٤ومنــذ عــام  - ١٠
مـة يف تقـدمي     األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وهـو يعمـل بالتعـاون مـع احلكو                  

 .الشرطة ووزارة الدفاع الوطين ووزارة الداخلية: اخلدمات التخصصية
وتوجــد مــشكلة التحــرش اجلنــسي واألخالقــي يف البلــد، ولكــن احلــاالت غــري موثقــة    - ١١

وتنظم وزارة شـؤون املـرأة واألسـرة، بالفعـل مـع الناشـطني غـري احلكـوميني يف                   . بالقدر الكايف 
جمال حقوق اإلنسان محلة للتوعية يف املرافق احلكومية والـشركات اخلاصـة واهليئـات الرياضـية                

 .والنشطاء والرجال والنساء املعنيني مبشكلة التحرش اجلنسيوغريها من السلطات 
وكثرياً ما يكتنف الغمـوض معرفـة هـذه احلـاالت، ولكـن جيـري إصـالح هـذه املـسألة بالنـسبة                    

 .  للحاالت املعروفة، اليت تواجه دائماً باالستهجان
الـذي يـشمل    ويتعلق التقدم احملرز يف هذا اـال بإعـداد مـشروع قـانون محايـة الطفـل                   - ١٢

والواقـــع أن وزارة شـــؤون املـــرأة واألســـرة، بـــدعم مـــن . جتـــرمي بغـــاء الطفـــل وســـوء معاملتـــه
ــداء       ــة الطفــل الــذي يعتــرب االعت ــانون محاي ــشركاء اآلخــرين تــستهل مــشروع ق اليونيــسيف وال

 :اجلنسي عمالً حمظوراً، وينسق بوجه خاص ما يلي
 قتل األطفال؛ −
 فجور أو إغوائهم بذلك؛حتريض القصر، وخاصة الفتيات، على ال −
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التعريض املتعمد للطفل لإلصابة باإليدز والعدوى بفريوسه عن طريق ممارسـة اجلـنس              −
 أو غري ذلك؛

 التغرير اجلنسي بالفتيات؛ −

 األعمال اإلباحية اليت تصور األطفال القصر؛ −

 التحرش اجلنسي؛ −

 القوادة والرق اجلنسي؛ −

 بيع القصر عمداً ألغراض جنسية؛ −

  لألطفال والفتيات القصر؛الزواج القسري −

 ترك الفتاة يف أماكن من هذا النوع؛ −

جتنيد أو استخدام البنات يف القوات املـسلحة وقـوات األمـن واجلماعـات املـسلحة أو              −
 .امليليشيات

 .وجتري احلكومة لآلن حبوثاً حول هذه النقطة - ١٣
 الصحة

 :تتبع احلكومة السياسات التالية - ١٤
 للمعرضات للمخـاطر، وهـذا يتـألف مـن تـوفري الرعايـة للنـساء                تعزيز األمومة بالنسبة   −

ــا بعـــد   ــرة احلمـــل وإىل مـ ــاً مـــن الـــوالدة ٤٢طـــوال فتـ والتركيـــز علـــى تقـــدمي  .  يومـ
ترصد حاالت احلمـل واألمـراض املـصاحبة هلـا، والتطعـيم            : االستشارات قبل الوالدة  

قــال اإليـــدز  وتـــوفري احلديــد التكميلــي، والوقايـــة مــن انت   ) التيتــانوس (ضــد الكــزاز   
 .والعدوى بفريوسه من األم إىل الطفل، والتثقيف الصحي، وتنظيم األسرة

تقدمي املساعدة للنساء خالل احلمل وتوفري الرعاية حلـاالت الطـوارئ           : وخالل احلمل  −
 .لألم واملولود

ــة الــصحية للولــدان وترصــد العــدوى الــيت    : وبعــد الــوالدة − ترصــد االعــتالالت واحلال
األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنـسي، وفـريوس   (اسلية  تصيب األعضاء التن  

وتقدمي صفوف العالج التكميلي، واستمرار تقدمي احلديد لألم مـع الفيتـامني            ) اإليدز
 .ألف، وتنظيم األسرة

كفالة توفري التربية اجلنسية وتطمني الشباب يف مفترق الطـرق          : وفيما يتعلق بالشباب   −
 . بالشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان)مركز بوموتو دي ماتوجني(



CEDAW/C/COD/Q/5/Add.1  
 

06-35269 11 
 

وقد أنشأ الـصندوق الربنـامج الـوطين للـصحة اإلجنابيـة أساسـاً لكـل مـا يتعلـق مبوانـع                       −
 .احلمل والرفاالت

 مــستوصفاً لألمومــة مــن تقــدمي املنتجــات الــصحية ١٣٢وتقــوم هــذه الوكالــة بــتمكني  −
 .اإلجنابية، وهذا يشمل موانع احلمل والرفاالت

نفـــذ حكومـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة الربنـــامج الـــوطين ملكافحـــة اإليـــدز والعـــدوى  وت - ١٥
بفريوسه، وهو يشمل منظوراً خاصاً باجلنس يتـيح للربنـامج احلـصول علـى البيانـات التفـصيلية                  
عن اجلنس من أجل التوصل إىل فهم أفضل لسبل ختفيف األمراض اجلنسية واألمـراض اخلاصـة     

وتـشرع وزارة شـؤون     . رفة سبل ووسائل مكافحـة األمـراض بفعاليـة        باملرحلة العمرية، بغية مع   
املرأة واألسرة يف تنفيذ برنامج قطاعي ملكافحة اإليدز والعدوى بفريوسه، مـع التركيـز بـشكل                

 .خاص على النساء واألطفال والشباب
ــساعداا وتقنياــا           ــن م ــستفيد م ــة، وت ــة الــصحة العاملي ــع منظم ــاون م ــة بالتع ــل احلكوم وتعم

 .ويلهاومت
وال تشمل املعاجلات املوضوعة حتت تصرف املـرأة الـيت تتعـايش مـع اإليـدز والعـدوى                   - ١٦

غري أن بعـض املراكـز الـصحية ال تقـدم النيفـرابني إال للحوامـل               . بفريوسه كل احتياجات املرأة   
 .لتجنب انتقال العدوى من األم إىل الطفل

 
 التثقيف والوصم  

 :زارة التعليم االبتدائي والثانوي واملهين الربامج التاليةتستهل احلكومة من خالل و - ١٧
مشروع التوعية بسبل الدعوة إىل تعلـيم البنـات بإشـراف اليونـسكو والوكالـة الدوليـة                −

 .للبلدان الناطقة بالفرنسية، وهو ما مل ينفذ حىت اآلن

د إعداد الكتـب املدرسـية الـيت تراعـي النـهج اجلنـساين وتكـافح الوصـم الـذي مييـز ضـ                       −
 .الفتيات

الربنــامج الــوطين للتعلــيم غــري الرمســي، الســتدراك مــا فــات مــن التعلــيم علــى املــستوى  −
 يف املــؤمتر ١٩٩٠املعلـن يف عــام  " تـوفري التعلــيم للجميــع "االبتـدائي، تلبيــة للحاجــة إىل  

ويـأيت هـذا عقـب      . الدويل يف جومتيان يف تايلند عقب تقدير إمكانيات تـوفري التعلـيم           
اسـية بـني املهنـيني بـشأن األطفـال احملتـاجني إىل تـدابري رعايـة خاصـة،                   تنظيم حلقة در  

. ١٩٩٨ديـسمرب   /  كانون األول    ١٠ إىل   ٧وذلك بدعم من اليونيسيف، يف الفترة من        
 ".من أجل ماذا نريد إنقاذ األطفال"ويدخل هذا املوضوع يف نطاق مبادرة 
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 ى املستوى االبتدائيحالة الربنامج التجرييب الستدراك التعليم املدرسي عل
 تنفيذ الربنامج

ــوجي    ــشاسا، يف مب ــامج يف كين ــذ هــذا الربن ــايي -جيــري تنفي ــشرقية (م ــشيكابا )كاســاي ال ، وت
 ).كاساي الغربية(

 : طفالً تلقوا التعليم يف املدارس٣٤٨٨٠هناك  •
   - ١٧٢٠: ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
   - ٤٩٨٦: ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
   - ٧٦١٤: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
   - ١٠٠٦٨: ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
   - ١٠٤٩٢: ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

  طفالً على شهادة إمتام التعليم االبتدائي٢٣٥٩وحصل  •
 طفـــالً يف االمتحـــان ١٣٦١ شـــارك ٢٠٠٥-٢٠٠٤وباســـتثناء الـــسنة الدراســـية  •

 . يف املائة٩٢ تلميذاً بنسبة ١٢٦١اجلديد إلمتام التعليم االبتدائي، جنح منهم 
 : كما يلي٢٠٠٥ عام وكانت نتيجة امتحان إمتام الدراسة االبتدائية يف •
 مدينة كينشاسا

 النسبة املئوية الناجحون املشاركون اجلنس
 ٧٠,٦ ٣٩١ ٣٩١ الذكور

 ٩٧,٤ ٣٥٨ ٣٦٨ اإلناث

 ٨٩,١ ٦٧٧ ٧٥٩ اموع

 
 حمافظة كاساي الشرقية

 النسبة املئوية الناجحون املشاركون اجلنس
 ٩٢,٦ ٣٨٥ ٤١٣ الذكور

 ٩٤,٧ ١٧٩ ١٨٩ اإلناث

 ٩٧ ٥٨٤ ٦٠٢ اموع

 



CEDAW/C/COD/Q/5/Add.1  
 

06-35269 13 
 

 جمموع املشاركني
 النسبة املئوية الناجحون املشاركون اجلنس
 ٨٧,٦ ٧٠٤ ٨٠٣ الذكور

 ٩٦,٢ ٥٣٧ ٥٥٨ اإلناث

 ٩٢,٧ ١٢٦١ ١٣٦١ اموع

 
مركز استدراك التعليم األساسي على املستوى االبتـدائي بـدعم جمتمعـي ممـن يعرفـون                 −

 . التعليم لألطفالاحلالة املأساوية، توخياً الستعادة القدرة على توفري
 وحــدة حــسابية ٤٣٧١٧٤٤٣ مببلــغ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ومــن هنــا يــأيت اشــتراك اتمــع يف تنفيــذ الربنــامج للعــام الدراســي   

 . دوالراً أمريكياً لكل معلم طوال العام٩٥,٠٣أفريقية أي ما يعادل 
 برنامج تعزيـز النظـام التعليمـي، لليونيـسيف، التـابع لربنـامج االسـتدراك الـذي تنظمـه           −

 :اليونسكو

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥بالنسبة إىل مدينة كينشاسا 
 ٥٥٩٥ :عدد البنات 
 ٧٤٨٩ :عدد البنني 
 ١٣٠٨٤  :اموع

 

 :بالنسبة إىل أطفال الشوارع
 ٤٠٣ :عدد البنات 
 ٨٧٨ :عدد البنني 
 ١٢٨١  :اموع

 

 :بالنسبة إىل اليتامى
 ١٢٥٢ :عدد البنات 
 ١٢٥٧ :عدد البنني 
 ٢٥٠٩  :اموع
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 :بة إىل املعلمنيبالنس
 ١٠٥ :عدد اإلناث 
 ١٣٨ :عدد الذكور 
 ٢٥٠٩  :اموع
وقد شنت وزارة التعليم االبتدائي والثانوي واملهين، بدعم من الوكالة الدولية للبلـدان              - ١٨

املـدارس  (الناطقة بالفرنـسية، محلـة للـدعوة والتوعيـة للجهـات الـسياسية والـشركاء التعليمـيني                  
املنظمـات غـري احلكوميـة، واجلهـات الـيت تركـز اهتمامهـا علـى الـشباب،                  والكنائس و ) اخلاصة

ــة   ــدوائر باحملافظــات التالي ــا واحملافظــة     : ورؤســاء ال ــشرقية وكاتنغ ــة وكاســاي ال كاســاي الغربي
ورغبة يف التوصل إىل تطبيق املساواة يف الفرص الدراسية بني البـنني والبنـات، تراعـى                . الشرقية

وبيان أن البنات هلن من األمهية ما للـذكور         ) ات واملديرات ومن إليهن   املعلم(النماذج النسائية   
 .على املستوى االجتماعي االقتصادي

ــة الــيت رفعــت شــعار    – ١٩ بــدأت " ٢٠٠٤مجيــع الفتيــات يف املدرســة يف عــام  "وهــذه احلمل
وبعد تلك احلملة نظمـت حركـة شـاملة للفتيـات يف املـدارس ضـربت                . بتمويل من اليونيسيف  

 . ولدا٢٠ً فتاة يف املدرسة مقابل كل ٨٠على إمكانية التوصل بسهولة إىل وجود املثل 
 يف ٦٠ويف منطقة الكونغو السفلى تضاعف العدد ثالث مرات بالفعل يف بعض املـدارس ليبلـغ              

 .ومع ذلك مل تكفل احلكومة جمانية التعليم. املائة يف الفصل الدراسي األول
 يف املدارس يف الفصل الدراسي الثاين، على سبيل املثـال،           وهذا هو السبب يف االخنفاض الكبري     

وهنـاك  .  تلميـذ نظـامي    ٤٠٠ تلميذ ال يوجـد ـا سـوى          ١٢٠٠حيث أن املدرسة اليت تستوعب      
محلة للتوعية تشنها وزارة التعليم االبتدائي والثانوي واملهين بدعم من الوكالـة الدوليـة للبلـدان                

 حتدد مبوجبه قوائم باألماكن اليت ا متييز ضد الفتيـات مـن             الناطقة بالفرنسية، وضعت استبياناً   
ويف أعقاب تنظيم الردود واألسئلة يف االسـتبيان اتـضح أن النـساء أنفـسهن هـن               . جانب البيت 

وميكـن مـن    . الالئي ميـنعن فتيـان مـن الدراسـة مـن أجـل رعايـة الـصغار والقيـام مبهـام الطهـي                      
 .غريوا هذه املفاهيمخالل األسئلة استنتاج أن اآلباء قد 

ومــن أجــل اكتــشاف مجيــع احملافظــات للتوعيــة قبــل تكــوين الــرأي والقيــام بالــدعوة، عرضــت   
وزارة التعليم االبتدائي والثانوي واملهين مشاريع على اليونسكو وعلى الوكالة الدوليـة الناطقـة      

 .بالفرنسية، ولكن مل يبت فيها بعد
 .يز ضد الفتيات يف مناهجها الدراسيةوقد أدرجت الوزارة مكافحة الوصم الذي مي
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ومجيــع اجلوانــب املبينــة يف هــذا التقريــر هــي جوانــب معتــادة وعمليــة مــن الناحيــة            - ٢٠
التقليدية، وهي تتضارب فيما يتعلق باحلقوق األساسية للمـرأة، وقـد أدرجـت ضـمن األعمـال                 

 .األخرية الرامية إىل إصالح قانون األسرة
 القراراتاملشاركة يف عملية اختاذ 

 باملالحظة أن املرأة الكونغولية ممثلة يف احلياة العامة وعلى األخص علـى مـستوى                جدير – ٢١
غـري أن هنـاك بعـضاً       . اختاذ القرارات يف مؤسسات التحول ويف قضايا احلوار بـني الكونغـوليني           

وبعبـارة  من صور التقدم، وخاصة يف السياسة الطوعية اليت تنفذها احلكومة يف مرحلة التعمري؛            
 .أخرى، يف سياق قيام اجلمهورية الثالثة؛ ولكن املرأة تبذل جهوداً كبرية يف هذا السبيل

وقد فهمت املرأة دورها على قـدم املـساواة مـع الرجـل فيمـا تؤديـه مـن واجبـات يف سـبيل التعبئـة             
اسية وعلى مستوى التجمع والتظاهر والـدعوة، لـدى مجيـع الفـاعلني يف املـسائل االجتماعيـة الـسي                  

ولدى متخذي القرارات والطبقـات احلاكمـة، واسـتطاعت النجـاح يف أفريقيـا وأمـام العـامل أمجـع                    
مبــادرات شــبكة النــساء األفريقيــات يف الــوزارات والربملــان ويف الفريــق القــانوين الــدويل حلقــوق   (

 يف ، وتــضمن الدســتور)اإلنــسان، ومنظمــة املــرأة األفريقيــة واملنظمــات األخــرى للنــساء الرائــدات 
للمرأة احلق يف التمثيل علـى قـدم املـساواة مـع            " نصاً عن مساواة املرأة بالرجل       ٥، الفقرة   ١٤املادة  

وتـضمن الدولـة تطبيـق املـساواة بـني املـرأة            . الرجل يف املؤسسات الوطنية ويف احملافظات واحملليات      
 .....".والرجل يف تلك املؤسسات

يــق نــصوص القــضايا االنتقاليــة يف االتفــاق العــاملي ويــأيت هــذا التــصحيح للوضــع املــشاهد عنــد تطب
والشامل الذي ينص على أن متثيل املرأة بشكل كبري يف مواقع اختاذ القرار متثيـل ضـعيف للغايـة إذ     

 . يف املائة١٠ال يقدر إال بنسبة 
  كمـا  ٣، الفقرة   ١٣وبالنسبة لتطبيق هذه املساواة يف قانون االنتخاب حددت اإلجراءات يف املادة            

توضــع كــل قائمــة حبيــث تراعــى املــساواة يف التمثيــل بــني املــرأة والرجــل وتراعــى ظــروف     "يلــي 
ونـستطيع علـى سـبيل املثـال أن نـشري إىل أن املؤسـسات الدميقراطيـة تراعـي                   ". املعوقني واملعوقـات  

 .املساواة بني املرأة والرجل، ولكن يبقى هناك عمل كبري يف ااالت األخرى
  االقتصاديالعمل واالستقالل

 :مل حيدث تقدم يذكر من جانب احلكومة - ٢٢
 حق االئتمان غري موجود إطالقاً يف احلكومة −
حتصل املرأة يف كل املنظمات غري احلكومية على ائتمانـات صـغرية بـشرط الـسداد يف         −

 .مواعيد حمددة
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 :ره وأصبح مشروع قانون العمل معروضاً على الربملان إلقرا١٢٤وقد عدلت املادة  - ٢٣
 هناك مشروع قرار وزاري حيدد شروط عمل املرأة −

جيب أن تتساوى األجور عـن سـاعات العمـل أو سـاعات العمـل اإلضـافية للعـامالت يف        : ٩املادة  
 .العمل الواحد أو العمل ذي القيمة الواحدة، مع أجور عمل نظرائهن من الذكور

 الزواج والعالقات األسرية
اءمــة قــانون األســرة، وضــعت ايــة للتمييــز يف ســن الــزواج  خــالل األعمــال املتعلقــة مبو – ٢٤

وتـنص هـذه اإلجـراءات علـى        . واعتمدت إجراءات لكي يتوافق القانون مع اتفاقية حقوق الطفـل         
 . سنة عند عقد الزواج١٨عدم جواز عقد الزواج لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 وزارة شـؤون املـرأة واألســرة   ودهــاوتتمثـل اإلجـراءات املوضـوعة لتنفيــذ احلملـة الـيت تق      – ٢٥
 :يلي فيما

الدفاع لدى وزاريت العدل والداخلية من أجل إعـادة النظـر يف قـانون األسـرة وتعزيـز                   −
إجراءاما إلنـشاء مكاتـب ثانويـة لتقلـيص املـسافة الـيت تفـصل بـني املراكـز التعليميـة                     

 .والسكان

 .إلغاء إجراءات التقاضي التكميلية اليت تكلف غالياً −

 .د من التكاليف الباهظة للتعليم مما ال يتفق واملداخيل الضعيفة للسكاناحل −

تكثيف احلملة اليت تقوم ا احملافظـات لـشرح أمهيـة التعلـيم وبـشأن الـزواج والقـضاء                    −
 .على اجلهل

 احلصول على حق التملك
 .سوف تعدل اإلجراءات الالزمة العتماد قانون األسرة عن طريق التشاور الفعلي – ٢٦
 ملرأة الريفيةا

 :تتمثل اإلجراءات املتخذة يف سياق اختاذ القرارات فيما يلي – ٢٧
استهالل احلكومة، عن طريق وزاريت التنمية الريفيـة وشـؤون املـرأة واألسـرة، احلملـة                 −

وهـذه احلملـة املـستمرة لتوعيـة املـرأة          . الرامية إىل توعية الريفيات بـإجراء االنتخابـات       
 .لتوعية باالنتخابات بل تشمل أيضاً الترشيح هلاالريفية ال تقتصر على ا

والتدابري املتخـذة مـن أجـل حـصول املـرأة الريفيـة علـى حقهـا يف االئتمـان علـى قـدم                         −
 .املساواة مع الرجل
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وعلى هذا املستوى يالحظ أن وزارة التنمية الريفية متكن املرأة الريفية من التواجد يف بعض املـدن                 
 حــول احلــضر، وتزودهــا بالبــذور واملــواد واحلبــوب ومتكنــها مــن عــرب مــشروع بــستنة احلــضر ومــا

وهناك اجتاهات جاريـة لـئال يكـون االئتمـان          . احلصول على االئتمانات لتعزيز قدرا على اإلنتاج      
آالت احلـصاد  (وتـدعم احلكومـة املـرأة بـأدوات ومعـدات الزراعـة         . نقدياً فحسب بل وعينياً أيضاً    

وتتخـذ  . ولكن ال توجد بـرامج حمـددة لـصاحل املـرأة الريفيـة       ). تواملكابس وغري ذلك من املدخال    
ومـن ذلـك   . بعض اإلجراءات لصاحل مجعيات الفالحني وتستفيد املرأة مـن خالهلـا اسـتفادة كـبرية              

 :مثالً
 تركيب املضخات الستخراج املياه، −

 مراكز النهوض االجتماعي، −

 الوحدات الريفية، −

 .املدارس احلقلية −

 ياريةالربوتوكوالت االخت
ــوالت      - ٢٨ ــى الربوتوكـ ــصديق علـ ــات التـ ــضمنة لعمليـ ــة املتـ ــائق القانونيـ ــآلن الوثـ ــد لـ مل تعـ

 .االختيارية
 


