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  وزارة النهوض باملرأة وإدماجها يف التنمية    

  مجهورية الكونغو    

   التقدم، العمل،الوحدة    

لكونغو مبوجب اتفاقية القضاء على مجيـع       لالسادس  الدوري  التقرير      
  أشكال التمييز ضد املرأة
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  مقدمة    
قدمت مجهورية الكونغو تقريرها األويل، والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابـع             -١

 التقريـر الفتـرة بـني        هـذا  ويغطي. ٢٠٠٣يناير  /واخلامس جمتمعة يف كانون الثاين    
 اتفاقية القضاء على مجيع بمبوجلكونغو ل، وهو التقرير السادس ٢٠٠٦ و٢٠٠٣  عامي

  .يز ضد املرأةيأشكال التم
 سياق خاص يتميز بعملية إعـادة البنـاء   يف االتفاقية يف الفترة املذكورة     تنفيذويأيت    -٢
  . بعد خمتلف الرتاعات اليت عرفها البلدوطينال
 علـى   يف جمال التنفيذ، فقد ُسجل تقدم يف عدة نـواح         بعض العوائق   وجود  ورغم    -٣

  .يفالثقاو السياسي واالقتصادي واالجتماعي املستوى

  اجلزء األول    
  معلومات عامة    

  الفصل األول    
   عن الكونغوحملة عامة    

 اجلغرافيـة والدميغرافيـة واالجتماعيـة       حالة الكونغـو   ترد فيما يلي حملة عامة عن       -٤
  .واالقتصادية والقانونية والسياسية واإلدارية

  الفرع األول    
  افية والدميغرافية واالجتماعية واالقتصاديةاحلالة اجلغر    

  احلالة اجلغرافية  ١-١  
 الشمايل وهي   جزئهاومير خط االستواء يف     . تقع مجهورية الكونغو يف وسط أفريقيا       -٥

وهي متتد من الغرب .  جنوباً درجات٥ مشاالً و دقيقة٣٠ درجات و ٣ العرض   ىتقع بني خط  
  .جات در٩و درجة ١١إىل الشرق بني خطي الطول 

  . كيلومتر مربع٣٤٢ ٠٠٠مساحة الكونغو تبلغ و  -٦
 وجنوبـاً  غـابون  وغرباً مجهورية أفريقيا الوسطى والكامريون،   مشاالً  الكونغو وحيد  -٧

 ١٧٠ األطلسي   ساحلها على احمليط  ويبلغ طول   .  مجهورية الكونغو الدميقراطية   وشرقاًأنغوال،  
  .ه تربة الالتريت املشبعة باملياهويتميز البلد بتنوع تضاريسه وتكسو. كيلومتراً
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 أهنار العـامل    يأيت يف املرتبة الثانية بني    فنهر الكونغو   . شبكة مائية كبرية  يتمتع البلد ب  و  -٨
وهناك حنو ثالثني . ثانية/٣ متر٧٠ ٠٠٠ على  تصريفه، بعد األمازون، إذ يزيدالقوةمن حيث 

وكو، وسانغا، غنياري، وبويرتا، وأليما، والكويلو، والن:  وهي للمالحةاً صاحلورافداً آخر هنراً  
  . موساكا، وليكواال املعشب-وليكواال 

الـسفانا يف   تتـداخل   و. بصورة رئيسية السفانا  والغابات  يتألف الغطاء النبايت من     و  -٩
يف  الكونغـو    استثنائية جعلت  حيوانية ونباتية  بثروة الغابة الكثيفة اليت تتمتع      املناطق مع بعض  
  .ات اإلمكانات السياحية الضخمة البلدان ذمصاف
 تصل فيهـا     اليت طراملمواسم  وتتعاقب فيه    ، يف الكونغو   االستوائية األمطارتسقط  و  -١٠

  .احلرارة اقل حدة تكون فيها تقلبات  اليتفافاجل، ومواسم درجات قصوىاحلرارة إىل 

  احلالة الدميغرافية  ٢-١  
 ٣ ٥٥١ ٥٠٠قّدر عـددهم بنحـو      وي. قزاماأل و البانتويتألف سكان الكونغو من       -١١

  يف املائـة ٤٨,٣الرجـال  نـسبة   و يف املائة٥١,٧نسبة النساء تبلغ  و٢٠٠٥عام نسمة يف  
يف نـسمة    ١٠,٤وتبلـغ الكثافـة الـسكانية       ). ٢٠٠٥  املعيشية، استقصاء أحوال األسر  (

 وتبلغ نـسبة    )برازافيل وبوانت نوار  ( يف املدينتني الرئيسيتني     وتشتد الكثافة . الكيلومتر املربع 
   . يف املائة٥٧سكان املدن 

 سنة ٤٥ عن أعمارهمقل تفنسبة السكان الذين . وتتألف غالبية السكان من الشباب  -١٢
متوسط العمر  أما  .  يف املائة  ٤٥ تبلغ سنة   ١٥، ونسبة من تقل أعمارهم عن        يف املائة  ٧٥ تبلغ

وهذا االخنفـاض   . ٢٠٠٥ سنة عام    ٤٨,٥ إىل   ٢٠٠٢ سنة عام    ٥٣ من   املتوقع فقد اخنفض  
الـسل،  :  أمههـا  ومنيرجع إىل ارتفاع معدالت الوفيات بسبب املالريا واألمراض املعدية          

  .اإليدز، التيفوئيد، وأمراض اإلسهال/ البشريةفريوس نقص املناعة
 معدل الوفيات   ، بينما بلغ  ٢٠٠٢ يف األلف يف عام      ٤٤ اإلمجايل معدل املواليد    وبلغ  -١٣

. ٢٠٠٤ عـام    ٢,٩٣ الزيادة الـسكانية     وبلغ متوسط . ٢٠٠٢لف عام    يف األ  ١٦ اإلمجايل
 ٩٠٠واخنفض معدل وفيات األمهـات مـن        . أطفال ٦,٣ اإلمجايل ةبومعدل اخلص يبلغ  و
االستقـصاء الـدميغرايف     (٢٠٠٥ عام   ٧٨١ إىل   ٢٠٠٢ مولود حي عام     ١٠٠ ٠٠٠ كلل

  ).٢٠٠٥  لعاموالصحي
نسيات وخصوصاً من رواندا وبوروندي     خمتلف اجل ويعيش يف الكونغو الجئون من        -١٤

غرب  أساساً من وفدت أجنبية جالياتعدة و مجهورية الكونغو الدميقراطية مواطينإىل جانب 
  .أفريقيا ولبنان والصني
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  احلالة االجتماعية واالقتصادية  ٣-١  
وهو يقوم بصفة أساسـية     . ه تنوع وقلة ييكل االقتصاد يعاين الكونغو من ضعف اهل      -١٥

أما املوارد األخرى اليت . تغالل النفط واخلشب، اللذين يصدَّران أساساً يف صورة خام        على اس 
  . فهي النحاس، واملاس، واحلديد، ومصادر الطاقةضعيفاً استغالالًتستغل 

 هيكل االقتصاد تغرياً عميقاً واخنفضت حصة الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل            وشهد  -١٦
، ويستورد البلد   احمللية االحتياجات    عن يقل كثرياً ن اإلنتاج الزراعي    والواقع أ . اخنفاضاً كبرياً 

  . مليار فرنك أفريقي١٠٠أغذية بنحو سنوياً 
 نصيب الـصناعة التحويليـة علـى        بلغ ٢٠٠٤-٢٠٠٠بني عامي   ما  ويف الفترة     -١٧

؛ وتقوم  ائة يف امل  ٣,٥ و  يف املائة  ٨,٤و،   يف املائة  ٧,٥و،   يف املائة  ١,٢و،   يف املائة  ٩,٢ التوايل
 االستغالل احلرجي املصدر األول للصادرات      وظل. الصناعة االستخراجية أساساً على النفط    

.  الرئيسية وأهم صادرات البلـد      االستخراجية  النفط الصناعة  أصبح، حني   ١٩٧٣حىت عام   
  من  يف املائة  ٦٩,٥ساهم بنسبة   و من الناتج احمللي اإلمجايل       يف املائة  ٥١,٦وميثل قطاع النفط    

  .٢٠٠٤ عام العامة يفاإليرادات 
 منذ عدة سـنوات،     تراجعاً يف معدالت النمو    هذا االقتصاد    ومع ذلك، يشهد    - ١٨

 يف املائة ٠,٤و، ٢٠٠٣ عام  يف املائة يف٤,٩و ،٢٠٠٢ عام  يف املائة يف١,٥حيث بلغ 
  .٢٠٠٤ عام يف
 ٢٠٠٢داء مـن عـام       حتّسن يف معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ابت         وُسجِّل  -١٩

 الواليـات املتحـدة    دوالر   سـعر أو ارتفاع   /ويرجع ذلك جزئياً إىل ارتفاع أسعار النفط و       
 يف املائـة يف     ٣,٧ و ٢٠٠٣ عـام     يف املائـة يف    ١و،  ٢٠٠٢ عـام     يف املائة يف   ٤,٦ بنسبة
 بسبب استمرار اعتمـاده    حتسناً كبرياً    يشهدالقتصاد مل   ل األداء اهليكلي    غري أن . ٢٠٠٤ عام
ام اخل تكاد تشكل مبيعاهتا من   اليت  ) النفط اخلام واخلشب   (مصادر الدخل الريعي  لى بعض   ع

  .إليراداتاملصدر الوحيد لأساساً 
  من الـدخل    الفرد نصيبيف تلك الفترة اخنفاض     خرى املسجلة   ألمن االجتاهات ا  و  -٢٠

  . املعيشيةواخنفاض استهالك األسرة)  يف املتوسط كل سنة يف املائة٣,٤(
، ٥٢,١ عند الـوالدة     املتوقعالعمر  متوسط  ، و ٠,٥٠٢مؤشر التنمية البشرية    يبلغ  و  -٢١
  يف املائة  ٧٧,٤ يف املائة و   ٨١,٦املعدل الصايف لاللتحاق باملدارس االبتدائية ما بني        يتراوح  و

  .٣٤,٥و ٣١,١ بني مامؤشر الفقر بينما يتراوح 
أحـوال معيـشة    يف   مباشرة   ؤثرت األساسية االقتصادية اليت     وهناك ضعف يف البنية     -٢٢

 مـن الطـرق     متر كيلـو  ١٧ ٣٠٠ تشملشبكة الطرق، اليت    ف. ويف املرافق العامة  السكان  
  . عدم الصيانةبسبباملرصوفة، تدهورت 
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الطرق الفرعية الريفية اليت تستخدم يف تصريف املنتجات الريفية غري          تكون معظم   و  -٢٣
الخنفاض الكبري يف القـدرة     ل وامل الرئيسية وتشكل أحد الع  صاحلة يف وقت األمطار الغزيرة      

  .لسكان ويف انتشار الفقرلالشرائية 
اخنفاضاً كـبرياً يف    )  كيلومتراً ٧٩٥(الكونغو  يف  وشهدت شبكة السكك احلديدية       -٢٤

ومل تفلت إنـشاءات    . احلركة، بسبب التدهور الكبري يف املعدات وألن اخلطوط غري مأمونة         
  . والنهرية من هذا التدهور واإلنشاءات البحريةاملوانئ
 يف   الرئيسيني  املطارين الدوليني  يفوتتركز عمليات النقل اجلوي املتطورة بدرجة ما،          -٢٥

وأما معظم املطارات الفرعية اليت كان ميكن أن ختدم سكان املناطق     . برازافيل ويف بوانت نوار   
  .وية املالحة اجليف جمال أمنالنائية فهي يف حالة سيئة وتثري مشاكل 

 برنامج حكومي واسع يهدف إىل حتديث يف إطارومع ذلك فهناك جهود ُتبذل اآلن       -٢٦
  .اجملتمعات احمللية

 األكرب من الـسكان     اجلانبوال يوجه اجلهاز املايل واملصريف اهتماماً كبرياً لطلب           -٢٧
، امةالبالغة الـصر  الضوابط   إىلذلك بصفة خاصة    يرجع   من النساء، و   تتألف غالبيتهم الذين  

االقتـصاد الكلـي    ب سباب تتعلق أل االئتمانتضييق  يفرضها القانون، و  القيود املختلفة اليت    و
 إىل تفضيل بعض الفئات ذات الـدخل املرتفـع علـى            يةيدفع املؤسسات املصرفية واملال    ما

 القطاع جبمـع املـدخرات    هذاعدم اهتماملوقل أضمانات   يقدمحساب العدد الكبري الذي     
  .ل احتياجات الطبقات الشعبيةالصغرية ومتوي

 منذ عدة سنوات إلعـادة      ُتبذل فال بد من االعتراف بأن جهوداً كبرية         ،ومع ذلك   -٢٨
  .هيكلة هذا القطاع وخصخصته

اخلاص مبحدودي الـدخل فيكـاد      ئتمان  اال أماويظل االستثمار يف جمموعه حمدوداً        -٢٩
طرون إىل اللجـوء إىل هياكـل غـري      ُيض نالسكان الفقراء، الذي  ب يكون معدوماً فيما يتعلق   

 القطاع اخلاص مـن صـعوبات يف        ويعاين. الصغري التمويل   ومقيدة للحصول على  متطورة  
قتـصاد  اال متطلبـات    تنظم عمله ال تـساير     التنظيمية اليت    بعد أن أصبحت القواعد   ،  النمو
  .تنافسيالعصري ال

  الفرع الثاين    
  النظام القانوين والسياسي واإلداري    

  النظام القانوين  ١-٢  
 الكونغو يف املؤسـسات     نظراً لعضوية القانوين للقواعد الدولية    الكونغو  خيضع نظام     -٣٠

بوجه خاص الصكوك القانونية اليت     هبذه القواعد   واملقصود  . الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية   
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دية لوسط أفريقيا   األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية والنق      منظمة  اعتمدهتا  
يتجاوز حـدود الواليـة     وبعض هذه النصوص    . ومنظمة تنسيق قوانني األعمال يف أفريقيا     

  ).يف جمال قوانني األعمال (ات، وبعضها اآلخر يهدف إىل تنسيق التشريعالوطنية
، تتوىل احملاكم الوطنيـة الـسلطة       ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠ومبوجب دستور     -٣١

  ).ة العليا، حمكمة االستئناف، احملاكم االبتدائيةاحملكم (القضائية

  النظام السياسي  ٢-٢  
 الدميقراطية وإحـالل    إلرساء ، خمتلف الرتاعات  أتاحت اجلهود املبذولة، يف أعقاب      -٣٢

 املقاتلني   برنامج تسريح  حالته الطبيعية ومواصلة   املناخ االجتماعي السياسي إىل      عودة ،السلم
  . مبساعدة من االحتاد األورويب والبنك الدويلهمعادة إدماج وإهم ونزع سالحالسابقني

 علـى   ٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثاين  ٢٠ دستور   حدده الذي   م اإلطار املؤسسي  وويق  -٣٣
  : هيفروع إىل ثالثة  اليت تنقسمالنظام الرئاسي ومبدأ فصل السلطات

  يس احلكومة؛رئيس الدولة، ورئوهو السلطة التنفيذية اليت ميثلها رئيس اجلمهورية،  •
   اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ؛ مها من جملسنياليت تتألفالسلطة التشريعية  •
  . الوطنيةاحملاكمالسلطة القضائية اليت متارسها  •
  ممثليـه  عن طريـق  االقتراع العام   بلشعب الذي ميارسها    ا الوطنية إىل السيادة  تعود  و  -٣٤

  . أو عن طريق االستفتاءاملنتخبني
 إقامـة خمتلـف     اكتملـت  ٢٠٠٢مارس  /ب رئيس اجلمهورية يف آذار    وبعد انتخا   -٣٥

 احلكومة واجلمعيـة الوطنيـة      وتتمثل هذه املؤسسات يف   . ٢٠٠٥مارس  /املؤسسات يف آذار  
 والرقابـة علـى     وديوان احملاسبة وجملس الشيوخ واحملكمة الدستورية وحمكمة العدل العليا،        

لجنة القومية حلقوق اإلنسان، واجمللس األعلى      امليزانية، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وال    
  .حلرية االتصال، وأمني مظامل اجلمهورية

  النظام اإلداري  ٣-٢  
  . وتوزيع السلطاتاملركزية والالمركزيةني  النظام اإلداري بمعجي  -٣٦
وجـب  وتتألف اإلدارة املركزية من خمتلف الوزارات اليت تنـشأ وتـنظم مب             - ٣٧

  .رئاسي  مرسوم
 بلـديات  إىل ة عـشر تا تنقسم احملافظات االثن،مستوى اجملتمعات احمللية وعلى    - ٣٨

  .ودوائر ومناطق
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 نص عليه الدستور ويتميز بنقل بعـض االختـصاصات          اًالالمركزية خيار تشكل  و  -٣٩
  .وختصيص املوارد املناسبة لألجهزة املنتخبة، وإنشاء وظائف حكومية إقليمية

عن  بتحديث احملافظات    ٢٠٠٤ت احلكومة منذ عام      الالمركزية التزم  ولتيسري حتقيق   -٤٠
  . البلدياتطريق اإلسراع يف تطوير

وتوجد أيضاً عدة مؤسسات عامة ذات طابع إداري أو صناعي أو جتاري أو زراعي                -٤١
  .التقنيةالمركزية ال تعكسورعوي أو ثقايف 

  الفصل الثاين    
 إطار تنفيذ اتفاقيـة      يف املعتمدةالتدابري القانونية والسياسية واإلدارية         

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقضاء 
إىل  تصديق الكونغو على الصكوك القانونية الدولية اخلاصة باملرأة وانضمامها           يعكس  -٤٢

. تلك الصكوك اهتمام السلطات احلكومية باحترام مبدأ املساواة القانونية بني الرجال والنساء           
  :ما يليوتشمل هذه الصكوك بصورة خاصة 

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ •
  تفاقية؛لالالربوتوكول االختياري  •
  بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اخلاص حبقوق املرأة؛ •
  اتفاقية حقوق الطفل؛ •
رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي بـشأن املـساواة بـني     لاإلعالن الرمسي    •

  .نساءالرجال وال
 احلد مـن   إدخال البعد اجلنساين يف وثيقة استراتيجية         أيضاً يف   هذا االهتمام  ويتجلى  -٤٣

الفقر، ويف برنامج احلكومة يف اجملال السكاين الذي يدعمه صندوق األمم املتحدة للسكان،              
  . ويف برامج قطاعية كثرية أخرىالزراعيةويف استراتيجيات التنمية 

  األولالفرع     
  الوطينتفاقية يف النظام القانوين وضع اال    

 ولـذا فـإن أمهيـة     : لقانون الدويل العام  لالكونغو دولة حتترم القواعد القانونية      إن    -٤٤
.  الوطنيـة وهي ُملزمة للمحاكم. املستوى الوطينتجاوز تالتفاقات اليت تصّدق عليها    ا
 التمسك به للمواطننيجيوز االتفاقية باعتبارها قانوناً وطنياً جيب تنفيذ على ذلك  بناء  و

  . الوطنيةاحملاكمأمام 
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وعدم إدخاله يف حـسباهنم باعتبـاره      ذا النص   هل إغفال القضاة  ةاملؤسفاألمور  ومن    -٤٥
  .للكونغو القانونية جزءاً من الصكوك

  اجلزء الثاين    
 حمددة بشأن كل حكم من أحكام اتفاقية القضاء على مجيـع      معلومات    

   الكونغواتمدى اتفاقه مع تشريعأشكال التمييز ضد املرأة و

   األولالفصل    
   والقانوين حلماية حقوق املرأةاملؤسسي اإلطار     

  ٣ و٢ و١املواد     

  األولالفرع     
  تكريس مبدأ املساواة بني الرجال والنساء    

مبدأ املساواة القانونية بني     ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠ من دستور    ٨ املادة   تكرس  -٤٦
لمـرأة نفـس    ول. مجيع املواطنني متساوون أمام القانون    : " تنص على أن   ساء، إذ الرجال والن 

  حقوق الرجل؛
  ." القانون متثيلها يف مجيع الوظائف السياسية واالنتخابية واإلداريةيضمنو •
تنفيذ هذه املادة تنفيذاً فعاالً شكلت وزارة النهوض باملرأة وإدماجهـا يف            ضمان  ول  -٤٧

  .تنفيذهاوص  نصلصياغةالتنمية جلنة 
  : هذه اللجنةويشمل أعضاء  -٤٨

  كبار القضاة؛ •
  أساتذة القانون؛ •
  خصائيني يف علم االجتماع؛األ •
  خصائيني يف علم النفس؛األ •
  قانون؛الرجال  •
  وزارة النهوض باملرأة وإدماجها يف التنمية؛قيادات  •
  .ممثلي املنظمات غري احلكومية والرابطات •
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 / آب ٢١ املـؤرخ  ٢٠٠٦-٢١القـانون رقـم      أن    إىل  أيـضاً  وينبغي اإلشـارة    -٤٩
 متثيل املرأة والنهوض هبا على      إىل ٨ يف املادة    شري األحزاب السياسية ي   بشأن ٢٠٠٦ أغسطس

وتكفل  األحزاب أو التجمعات السياسية      تضمن ، من الدستور  ٨ املادة   مبوجب: "النحو التايل 
  ".ابية واإلدارية يف مجيع الوظائف السياسية واالنتخا و متثيلهباملرأةالنهوض 

ـ    حقيقةذلك فإن تأكيد املساواة بني الرجال والنساء        ول  -٥٠ وهـي  . ا ال ميكن إنكاره
  . عدم مساواة يف املعاملةشكل من أشكالي أل اً عاماًحظرتستتبع 

  الفرع الثاين    
  يزياحلظر العام للتم    

  ١-٢    
النصوص اليت تنظم    تطبيق هو   يف الكونغو االجتاه السائد على مستوى التشريع      يظل    -٥١

  .احلق يف العمل واحلصول على الضمان االجتماعي
 وزارة العدل وحقوق اإلنسان جلنة تضم       شكلت ،وفيما يتعلق بقانون األسرة     - ٥٢

خمتلف االختصاصات لقراءة النصوص قراءة نقدية ووضع مقترحات لتعديالت األحكام 
  .اليت متيِّز ضد املرأة

 اللجنة سـالفة    لدراسة أيضاً   ا بالزن املتصلة التمييز    أشكال ، ختضع  اجلنائي اجملالويف    -٥٣
  .الذكر
 فرض ضريبة على املرأة اجملال الضرييب، وهو التمييز املتمثل يفوفيما يتعلق بالتمييز يف   -٥٤

 وزارة  أنـشأته  فريق   أويل أعده  مشروع قانون    فهناك. ملموس حتسن   ُسجل ،املتزوجة
 مشروع كانوهذا النص . ية بالتعاون مع وزارة املاليةالنهوض باملرأة وإدماجها يف التنم

على أساس   الزوجني   للسماح مبعاملة  اعتمدته احلكومة وقدمته إىل الربملان        أولياً قانون
  .إقرار ضرييب موحد

  الفعليالتمييز   ٢-٢  
 ما رغم وجود نظام قـانوين حـديث         إىل حد  بعض القواعد العرفية مطبقة      ال تزال   -٥٥

 على  تساعدوهذه االزدواجية تساهم يف استمرار بعض املواقف اليت ال          . رمسياًورغم إلغائها   
  ).وغري ذلكالعادات يف حالة الترّمل، وزواج الِسلفة ( املرأة وضعحتسني 
 علـى عـدم     القائمة بويةاألثقافة  السبقة و امل وتتفاقم هذه احلالة حتت وطأة األفكار       -٥٦

هي وهذه املمارسات املخالفة للقانون     . ل على النساء   بني اجلنسني وعلى تفوق الرجا     املساواة
  . املرأةوضع وال تساهم يف حتسني ممارسات ضارة



CEDAW/C/COG/6 

13 GE.10-43761 

فهناك تراجع يف حاالت إساءة     لتحسن؛  لاجتاهات  وجود  ، جيب اإلشارة إىل     وإمجاالً  -٥٧
اتفاقية القضاء على مجيع    ( النصوص   ونشرعمال التوعية والتدريب والتثقيف     أل املعاملة نتيجة 

 وزارة النـهوض بـاملرأة      تقوم هبا اليت  ) وغري ذلك انون األسرة   وقأشكال التمييز ضد املرأة،     
فيما يتعلق بعدد من الرابطات والطوائف الدينية    /وإدماجها يف التنمية واملنظمات غري احلكومية     

  :املواضيع منها
  ؛الغذائيةاحملّرمات واملمنوعات  •
   املرتبطة بالتّرمل؛التعسفيةالطقوس  •
   املرأة يف اجلوانب اجلنسية ويف جوانب الصحة اإلجنابية؛قهر •
  صعوبة احلصول على املرياث؛ •
  زواج الِسلفة؛ •
  .العنف جبميع أشكاله •

  الفرع الثالث    
  التدابري السياسية واالجتماعية واالقتصادية الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة    

  اآلليات املؤسسية احلالية  ١-٣  
هـي  كانت هذه اآللية   ضمان النهوض باملرأة، و   ب مكلفة   وطنيةلية  آباحلكومة   حتتفظ  -٥٨

كلفة بالنـهوض   امل والثروة السمكية،   احليواين واإلنتاجوزارة الزراعة   يف  أمانة الدولة   
 واليت أصبحت وزارة النهوض     ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢باملرأة وإدماجها يف التنمية بني عامي       

 ١٠ املـؤرخ  ١٧٩- ٢٠٠٥رسوم رقم   امل (٢٠٠٥باملرأة وإدماجها يف التنمية منذ عام       
  ).٢٠٠٥مارس /آذار
عـن  ( مع الوزارات األخرى     تام، بتآزر   هاوتعمل الوزارة، يف سعيها إىل أداء مهام        -٥٩

املنظمـات غـري     (املـرأة ومنظمـات   )  باملسائل اجلنـسانية   طريق جهات التنسيق املعنية   
  .النقابات، واألحزاب السياسية، و)الرابطات والطوائف الدينية/احلكومية

  وزارة النهوض باملرأة وإدماجها يف التنمية  ١-١-٣  
هذه املؤسسة التزام السلطات احلكومية واجلهود اليت يبذهلا الشركاء اإلمنائيون          جتسد    -٦٠

  .من أجل النهوض حبالة املرأة
 ختـتص   ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٠ املؤرخ ١٧٩- ٢٠٠٥فبموجب املرسوم رقم      - ٦١

  :الوزارة مبا يلي
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 على النهوض باملرأة وإدماجهـا يف       يساعد الذي   التشريعي والتنظيمي إلطار  إقامة ا  •
  التنمية؛

  تقدمي الدعم لتمويل األنشطة اخلاصة بالنهوض باملرأة؛ •
   رابطات خاصة بالنهوض باملرأة؛تشجيع إنشاء •
  العمل على متابعة وتقييم مشاريع وبرامج النهوض باملرأة؛ •
  ؛وتوزيعهانشرها  اإلحصاءات اخلاصة بالوزارة وكلمجع  •
هـذه  تشجيع األنشطة املرتبطة بالنهوض باملرأة وإدماجها يف التنميـة، وتنـسيق             •

  ؛األنشطة وتطويرها
 التعاون مع املنظمات غري احلكومية ومؤسسات البحث الوطنيـة          تشجيع وتوطيد  •

  والدولية؛
   تنفيذ نتائجها؛وضمان برامج البحث حتديداملسامهة يف  •
  ة يف برامج الوزارات األخرى؛ عنصر املرأضمان مراعاة •
  . االتفاقيات واملعاهدات واالتفاقات الدولية اخلاصة حبقوق املرأةنشر •
اإلدارة واإلدارة العامة للنـهوض بـاملرأة،       :  هي وتضم الوزارة ثالث إدارات عامة      -٦٢

ـ       واإلعالممركز البحث   والعامة إلدماج املرأة يف التنمية،       ي  والتوثيق بشأن املرأة، وفيمـا يل
  :هيكل تلك اإلدارات

  :ما يلياإلدارة العامة للنهوض باملرأة تشمل   )أ(  
  إدارة النهوض باملرأة؛ •
   واإلرشاد؛التدريب والتنظيمإدارة  •
  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية؛ •
  ).١٢(اإلدارات اإلقليمية  •

  :ما يلياإلدارة العامة إلدماج املرأة يف التنمية تشمل   )ب(  
  اين والبحث؛ اجلنسالنهجإدارة  •
  إدارة الدعم والتنمية؛ •
  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية؛ •
  .كل حمافظةل إدارة مبعدل ،)١٢(اإلدارات اإلقليمية  •

  . والتوثيق بشأن املرأةواإلعالممركز البحث   )ج(  
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 الـرأي واإلعـالم   اللقاءات وتبـادل    عقد  هذا املركز هو مكان لالستقبال و       - ٦٣
االقتـصادي بـاملرأة    وب والتوجيه والنهوض االجتماعي     والتثقيف واالتصال والتدري  

  ).١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣١ املؤرخ ٢٨٩- ٩٩املرسوم رقم (
  .هذا اجلهاز احلكومي وزارة النهوض باملرأة وإدماجها يف التنميةيتبع و  -٦٤
  : التاليةويشمل الدوائر مدير عام، ويتوىل إدارته  -٦٥

   املرأة واحلقوق األساسية؛دائرة •
   املرأة والصحة والشؤون االجتماعية؛دائرة •
  ؛والتثقيف والترفيه التدريب دائرة •
   املرأة واالقتصاد؛دائرة •
   السياحة والبيئة؛دائرة •
  ؛دائرة شؤون الطفلة •
  .مركز اإلعالم واالتصال والتوثيق •
 مـن   بباملركز قاعة للحاسوب واإلنترنت تسمح للنـساء والـشبا        حالياً  توجد  و  -٦٦

 البحـوث   وإجـراء هتم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،       ا قدر بتحسنياجلنسني  
  .واالتصال مع اخلارج

  . إقليمية وحمليةفروعوجيري بالتدريج إنشاء   -٦٧

  هوض باملرأة وإدماجها يف التنميةحصيلة األنشطة اليت حققتها وزارة الن  ٢-١-٣  
كـاالت التعـاون الثنـائي      نفّذت الوزارة عدة أنشطة بأموال الدولة وبدعم من و          -٦٨

  : األنشطة التاليةواملتعدد األطراف، وخصوصاً
ـ  واملديرين،  )٣٠٠( واحلاليني   السابقنيلربملانيني  ل ية تدريب حلقات عمل  • ، ني اإلداري

، ومـسؤويل املنظمـات غـري       )١٠٠( اجلنـسانية    واملنسقني املعنيني بالـشؤون   
 فهمهـم للمنظـور     لتحـسني ) ١٥ ٠٠٠(الرابطات والطوائف الدينية    /احلكومية
  ؛اجلنساين

 أكثر من عشرة آالف شـخص يف برازافيـل ويف           مشلتمحالت توعية جنسانية     •
  احملافظات األخرى؛

 اإلنتـاج الـسريع     يف جمـال   امرأة وشاب    ٢٠٠ ألكثر من    ية تدريب حلقات عمل  •
  ؛٢٠٠٦و عام غ يف برازافيل ودوليزي وماديناجلنةلموز وموز ل السليمة للفسائل
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 عمليات احلاسوب   يف جمال  امرأة وشاب    ١ ٠٠٠ريبية ألكثر من     تد حلقات عمل  •
وصناعة  املطاعم، وإنتاج اخلضر،     ويف جماالت واإلنترنت يف برازافيل وبوانت نوار،      

   ونسج احلقائب يف برازافيل ويف احملافظات األخرى؛احللوى
 اإليدز؛/ البشريةلوقاية من فريوس نقص املناعةلعمليات توعية  •

 امـرأة   ١ ٠٠٠اإليدز، مشلت   / بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     دورات تدريبية  •
   عاماً؛٢٤ أعوام و١٠وشاب تتراوح أعمارهم بني 

اخلربات واملهارات احلياتية فيمـا      ناد للشباب هبدف تبادل      ١٠٠إنشاء أكثر من     •
 وتزويد هذه النوادي باأللعاب اجلماعية    اإليدز  / البشرية فريوس نقص املناعة  ب يتعلق

  بصرية؛السمعية الد وااملو
   عن مكافحة العنف ضد النساء؛حلقات دراسية •
 التطبيق الفعـال    يف جمال  والدرك   الشرطةمحالت توعية لرجال القانون، وعناصر       •

   منع العنف ضد النساء؛وجمالللقوانني اليت حتمي الفتاة واملرأة 
  ؛٢٠٠٦ و٢٠٠٤ن عن العنف ضد النساء يف عامي ادراست •
  ؛٢٠٠٦ عام  يفلشبابل نسيالسلوك اجلدراسة عن  •
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة باللغات الوطنية           لتعميممحالت   •

  كيتوبا؛أاال وغالفرنسية، اللين: الثالث
  نشر مقاالت عن االتفاقية يف الصحف احمللية؛ •
   بالفرنسية وباللغات احمللية؛بث الربامج اإلذاعية والتلفزيونية اجلماهريية •
   اجلنسانية؛واملسائل املرأةعية قادة الرأي باملسائل اخلاصة حبقوق تو •
قانون األسـرة،  ل املواد التمييزية    لتنقيحإعداد مشاريع قوانني وتقدميها إىل احلكومة        •

   للضرائب؛وقانون العقوبات والقانون العام
  عمل؛ طةخب وتزويدها ، للنهوض باملرأةالوطنيةحتديث السياسة  •
  ؛ الوطنيةنسانيةاجلسياسة الاد االنتهاء من إعد •
  إعادة تنشيط شبكة الوزيرات والربملانيات؛ •
  ؛٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٠ من دستور ٨إعداد مشاريع نصوص لتطبيق املادة  •
واالئتمـان  دخـار   لال القدرات املادية واملالية خلمسة عشر صندوقاً نسائياً         تدعيم •

   منتشرة يف مجيع أحناء البلد؛التعاوين
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 إلدماج  حملية املختصة بالنهوض باملرأة وإنشاء إدارات        احمللية دة تنشيط اإلدارات  إعا •
  املرأة يف التنمية؛

ـ دعم  ال امرأة مرشحة لالنتخابات التشريعية واحمللية وتقدمي        ١ ٣٩٨تدريب   • ايل امل
  ادي؛املو

  يف  األمهات على أعمال الكهربـاء واللحـام        الفتيات  فتاة من  ١٥تدريب   •
  .٢٠٠٦  عام

   الوزارية األخرىالدوائردور   ٣-١-٣  
عن  يف إدارة املسائل اخلاصة باملرأة والطفل         حبكومة الكونغو   وزارات أخرى  تشارك  -٦٨

  . باملسائل اجلنسانيةطريق جهات التنسيق املعنية
  :وتشمل هذه الوزارات ما يلي  -٦٩

  ؛واألسرةوزارة الصحة والشؤون االجتماعية  •
  ؛يةوالثروة احليوانوزارة الزراعة  •
  وزارة التجارة وشؤون املستهلكني والتموين؛ •
  ؛)االبتدائي، الثانوي العايل والفين(الوزارات املختصة بالتعليم  •
  وزارة الثقافة والفنون؛ •
  وزارة العدل وحقوق اإلنسان؛ •
  وزارة الرياضة والشباب؛ •
  .ية، املسؤولة عن تربية األحياء املائوالصيد يف املياه القاريةوزارة الصيد البحري  •
أخذ البعد اجلنساين يف احلـسبان يف       ب تسمح مشتركة   وتقوم هذه الوزارات بأعمال     -٧٠

  .برامج كل منها

الرابطات، والطوائـف الدينيـة، واألحـزاب الـسياسية         /دور املنظمات غري احلكومية     ٤-١-٣  
  والنقابات

يف التنمية،   عليهن أداؤه    يتعنيالدور الذي   ب النساء، وعياً منهن مبسؤولياهتن و     تواصل  -٧١
الرابطات، والطوائف الدينيـة، واألحـزاب      / إطار املنظمات غري احلكومية    تنظيم أنفسهن يف  

املـشتركة بـني    بذلك الشريك املتميز للحكومة يف األعمال       أصبحن  و. السياسية والنقابات 
  .الطرفني
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ائة رابطة ومنظمة غري حكومية وطائفة دينية مسجلة رمسيـاً          موهناك أكثر من مخس     -٧٢
  . يف برازافيل ويف داخل البلدومتارس نشاطاً

  . باملسائل اجلنسانيةة خمتصدائرةاألحزاب السياسية ب توجدويف الوقت احلاضر   -٧٣

  ) جيم- ٢املادة ( حلماية حقوق املرأة القانونيةاآلليات   ٢-٣  
 أخـرى مثـل   مؤسسات احلكومة وزارة للعدل وحقوق اإلنسان إىل جانب       تشمل  -٧٤

  .نية حلقوق اإلنساناللجنة الوط
  .السلطة القضائيةوتتوىل احملاكم الوطنية ممارسة   -٧٥
وتشمل هـذه   ،  ار محاية حقوق املرأة يف الكونغو      يف إط  مشجعة أعمال   وقد نفذت   -٧٦

  :األعمال ما يلي
  : يف النصوص القانونية مثلاملناسبة الواردة األحكام التمييزية وغري تعديل •

  قانون األسرة؛ •
  ءات اجلنائية؛ اإلجراقانون •
  ؛قانون العقوبات •
   املدنية والتجارية واإلدارية واملالية؛قانون اإلجراءات •

  تنسيق النصوص الوطنية مع النصوص الدولية؛ •
  ؛املتقاضني للتقارب بينه وبني سياسة باتباعلنظام القضائي اجلارية لتنشيط الإعادة  •
  الفتاة واملرأة؛الدعوة إىل التطبيق الفعال للنصوص القانونية اليت حتمي  •
 بـشأن  وتقدميـه إىل الربملـان       ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١اعتماد مشروع قانون يف      •

 املتعلق ببيع األطفـال،     ية حقوق الطفل  تفاقاللربوتوكول االختياري   إىل ا االنضمام  
  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛

ييز ضد املرأة واالنـضمام إىل      التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التم        •
 مشروع قانون اعتمدته احلكومة بالفعل واعتمـده        مبوجبالربوتوكول اخلاص هبا    

  .جملسا الربملان
وينطبق نفس األمر على الربوتوكول اخلاص حبقوق املرأة امللحق بامليثاق األفريقـي              -٧٧

  .حلقوق اإلنسان والشعوب وعلى نصوص كثرية أخرى
ـ  ات جهل الرجال والنساء بالتشريع    ؤسفيظل من امل  ولكن    -٧٨  واملعاهـدات   ة الوطني

العـادات  ب التمـسك  استمرار   باإلضافة إىل الدولية اليت تدعو إىل املساواة بني الرجل واملرأة         
  . املتخلفةوالتقاليد

  . حقوقهنللدفاع عن إىل القضاء  اللجوء النساءتتهيب ونتيجة لذلك  -٧٩
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  الفصل الثاين    
 بني الرجل   الفعليةاملساواة  ب الرامية إىل التعجيل     املؤقتة ة اخلاص التدابري    

  واملرأة

  ٤املادة     
  . لنظام قانوين واحدتشريعات الكونغو بصفة عامة الرجل واملرأةخضع ُت  -٨٠
جيابيـة، أي   اإلعمال  األ حمددة تقضي مبباشرة  وال توجد يف الوقت احلاضر نصوص         -٨١

 واليت تقرر للمرأة معاملة أفـضل       الفعليةاملساواة  بتعجيل  ال  التدابري املؤقتة واخلاصة اهلادفة إىل    
  .من معاملة الرجل

 واخلاصـة   العامةولكن يالحظ أن هناك تفضيالً متزايداً للمرأة يف عروض الوظائف             -٨٢
  .عند تساوي املؤهالت

 مـن   بدعم،  هوض باملرأة وإدماجها يف التنمية     وزارة الن  وباإلضافة إىل ذلك، بدأت     -٨٣
 السياسيةج األمم املتحدة اإلمنائي، وضع مشروع قانون أويل عن متثيل املرأة يف الوظائف      برنام

 / كـانون الثـاين    ٢٠ مـن دسـتور      ٨ من املـادة     ٣لفقرة  ا مبوجبواالنتخابية واإلدارية   
  . للموافقة عليهجملسي الربملانووسيقدم هذا املشروع األويل إىل احلكومة . ٢٠٠٢ يناير
املقرر  للنساء املرشحات لالنتخابات التشريعية واحمللية       ت تدريبية أيضاً  وُنظِّمت دورا   -٨٤

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ عامي إجراؤها يف

  الفصل الثالث    
  القوالب النمطية القائمة على التحيز اجلنسيالقضاء على     

  ٥املادة     

  الفرع األول    
   داخل األسرةالقوالب النمطية    

وهذه القوالب  .  داخل األسرة   على التحيز اجلنسي   هناك قوالب منطية قائمة   ال تزال     -٨٥
هي اليت حتدد التعليم الذي حيصل عليه كل        ف. جتعل مهام وأدوار الرجل واملرأة حمددة بوضوح      

 ميـضي  نسبياً، يف حـني      الشاقة األعمال املرتلية     الفتيات تؤديو. منهما منذ الطفولة املبكرة   
  .أوقاهتم يف اللعبالصبيان 
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للتربية يف املـدن   النمط التقليدي، إىل قلب  تدرجيياًالتوعية اجلنسانية محالت  وتؤدي  -٨٦
  .والريف على حد سواء

  الفرع الثاين    
  التعليمجمال  يف القوالب النمطية    

تلتحق الفتيات بالتعليم النظامي بنفس الشروط املطبقة على الصبيان ولكن يالحـظ              -٨٧
  .مستوى التعليم العايل التسرب لدى الفتيات خصوصاً يف معدلارتفاع 

 إىل  األحيـان  يالحظ أن حمتوى الكتب املدرسية مييل يف بعـض           إطار التأهيل، ويف    -٨٨
 األعمال املرتلية   على أساس اجلنس وهو التقسيم الذي يترك للمرأة عادة         تقسيم العمل    حماكاة

لعـام   التعليم االعمل يف للمرأة وهكذا خيصص. يوجهها إىل فروع ختصص حمددة بوضوح    أو  
  . املهن العلمية أو الفنيةالفتيان، فتخصص هلماجملال الصحي أما والسكرتارية و

 الفتيات أكثر فـأكثر علـى       شجعتحسن احلظ أن محالت اإلعالم والتوعية       من  و  -٨٩
  .فروع التخصصالدخول إىل مجيع 

  الفرع الثالث    
   العمل جمال يفالقوالب النمطية    

فالنساء تتركز يف قطاعات خمتـارة      .  يف عامل العمل   قوالب منطية سائدة  توجد عدة     -٩٠
غالبـاً   أغلبية العاملني يف الزراعة كمـا يـشغلن           يشكلن وهن). التعليم، الصحة، الزراعة  (
  . من املستوى املتوسط اإلداريةوظائفال

املرأة  ترقية   ُتفسروكثرياً ما   .  العليا إال قلة من النساء      اإلدارية وال توجد يف الوظائف     -٩١
  .الكرم إزاءها وليس الكفاءة احملاباة أو ى أهنا نتيجةعل
 أصبحن يـشغلن مناصـب      ،الدراسات العليا ب عدد متزايد من النساء      التحاقومع    -٩٢
مفوضتان من جمموع ثالثة و، ديوان احملاسبةفهناك امرأة تشغل منصب نائب رئيس : سؤوليةامل

  .العامةيف اخلزانة مفوضني 
، وغريها من    البناء واللحام والكهرباء   ات يف قطاعات مثل قطاع     حالياً تعمل النساء و  -٩٣

  .القطاعات

  التحرش اجلنسي  ١-٣  
. األسرة أو   للتحرش اجلنسي يف العمل أو املدرسة     كثرياً ما تتعرض الفتيات والنساء        -٩٤

  .بشأن التحرش اجلنسي واملعنوي اعتماد قانون نقاش دائر يدعو إىل هناك غري أن
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  نمطية القائمة على التحيز اجلنسي يف وسائط اإلعالمالقوالب ال  ٢-٣  
لذلك ال حتـصل املـرأة      ونتيجة  . لبلد بأكمله حىت اآلن   ا اإلعالم   ال تغطي وسائط    -٩٥

 املرأةتستطيع   ال،ويف بعض املناطق. تنشرها هذه الوسائط بسهولة على املعلومات اليت     الريفية
  .ل اإلذاعي والتلفزيوين الوطيناملقدمة عن طريق اإلرسااحلصول على املعلومات 

 معلومـات   اليت تقدم اصة  اخلقنوات  ال أتاح إنشاء بعض   مبدأ حرية الصحافة     غري أن   -٩٦
 اإلعالم، وسائطويالحظ من جهة أخرى أن   . بذلك القنوات احلكومية  مكملة  باللغات احمللية   

ـ    تكرار القوالب النمطية املسيئة   ، تساهم يف    يونوخصوصاً التلفز  الدعايـة  (رأة   لـصورة امل
 الوقت املخصص للـربامج املتعلقـة       وتتفاقم هذه املشكلة بسبب ضيق    ). والرقصات اخلليعة 

  .بشؤون املرأة
.  احلكوميـة واخلاصـة    ضعيف يف رئاسة املؤسسات الصحفية    الصحافيات  متثيل  و  -٩٧

 يف  ٧,٧٤ويالحظ أن النساء ميـثلن      . ويرجع هذا الوضع، جزئياً، إىل عدم كفاية مؤهالهتن       
. ١ الفئة باء    وثلث ة الثاني صحفيي الفئة  من    يف املائة  ١٤,٧٦، و ة الثالث صحفيي الفئة  من   ملائةا

التـأثري  بلصحافيات  ل وضع األقلية هذا     وال يسمح .  األغلبية يف الفئات الدنيا    ولكنهن يشكلن 
  .وأوقات اإلرسالالربامج ب  املتعلقةقراراتاليف 
 املهامربة بيت، أو زوجة أو بنت، ومييل توزيع          املرأة بوصفها    وتقدم وسائط اإلعالم    -٩٨

 األعمال الـشاقة للمـرأة      حيث تكون  التقسيم التقليدي للعمل      تكرار بني الرجل واملرأة إىل   
  .سلطة التمثيل واختاذ القرار للرجلو

   املرأةاليت تتعرض هلاأشكال العنف   ٣-٣  
 زمن  دها على ال يقتصر وجو  كشفت الدراسات اليت أجريت أن هذه الظاهرة          - ٩٩

 ملختلف يشكلن الضحايا الصامتنيفال تزال النساء  .  زمن احلرب  بل يشمل أيضاً  السلم  
الضرب، االغتصاب، اإلهانة، طقوس الترّمل، (كان بدنياً أم معنوياً أأنواع العنف سواء 

  ). إخل،وزواج الِسلفة
 / األول  عن الفترة مـن كـانون      املرأة تقرير مرصد حاالت العنف ضد       أشاروقد    -١٠٠

 من النساء أساساًأن ضحايا العنف اجلنسي هم  إىل   ٢٠٠٦يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٥ديسمرب  
املراهقـة،  و املراهقة   ما قبل  يف سن    نوأن عدداً كبرياً من هؤالء الضحايا ه      )  يف املائة  ٩٩,١(

 عامل من عوامل ضعف الفتيات      هو املراهقة   وسنلمراهقة  ل بلوغ السن السابق  مما يوحي بأن    
 سنة  ١٩-١٥ و ) يف املائة  ٢٠,٣( سنة   ١٤-١٠( املراحل العمرية تعرضهن للعنف   وأن هذه   

  ).) يف املائة٢٥(
 اإلشارة إىل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة والشركاء اإلمنائيون واجملتمع املـدين            وينبغي  -١٠١

ـ  الرعايةتوعية، ودعم هياكل    التنظيم محالت   بستئصال هذه الظاهرة    ال  ةني والنفـسا  ة الطبي
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وميكن أن يؤدي التنقيح اجلاري لقانون العقوبات أيضاً إىل         .  للضحايا ة واالقتصادي ةوالقانوني
  . النساءضد مكافحة العنف تدعيم وسائل

  الفصل الرابع    
  استغالل النساءعلى  القضاء    

  ٦املادة     

  الفرع األول    
  نتائج البغاء    

غوب فيها، ولإلصابة بفـريوس نقـص        حلاالت محل غري مر    البغايا ما تتعرض    كثرياً  -١٠٢
، وملختلف أشـكال العنـف      اليت تنتقل باالتصال اجلنسي   اإليدز، ولألمراض   / البشرية املناعة

وقاية، ما يعرضهن لإلصابة  عالقات جنسية بدون    أحياناًوهن ميارسن   . وخصوصاً االغتصاب 
إىل املفـضية   وة  الفتاكة ألعداد كـبري   عديد من األمراض    ال ويزيد من خطر انتشار      باألمراض

  .يف كثري من األحيانجهاض اإل
يصعب حتديدها   هجر األطفال يف أماكن      لدى البغايا تكررة  املخرى  األ ومن األمور   -١٠٣
. وغـري ذلـك   مستشفيات الوالدة   وجداول املياه،   و الشوارع،   ونواصي دورات املياه،    مثل

  .جمهولني حاالت احلمل املسؤولون عنوغالباً ما يكون 

   الثاينالفرع    
  احلظر القانوين للبغاء    

ومع ذلـك  .  يف الكونغو القوادة معموالً هبامتنعال تزال أحكام قانون العقوبات اليت       -١٠٤
 يف احلياة العملية عدم وجـود       يقوضه تشجع على البغاء     إنشاء بيوت الدعارة اليت   فإن حظر   

ة إىل عدم كفاية تدابري الوقايـة     وجيب أيضاً اإلشار  . ملعاقبة مرتكيب هذه اجلرمية   تدابري حقيقية   
  .من هذه اآلفة

 وزارة النهوض باملرأة وإدماجها يف التنمية وصندوق األمم املتحدة للسكان           وتساعد  -١٠٥
 يف  ة املـشكل  ه، والتوعيـة هبـذ    يف حتديد البغايا   من املنظمات غري احلكومية      حالياً منظمتني 

  . سنة٤٠ و١٢ بني نأعمارهتراوح ت إعادة تأهيل من أمالً يفبرازافيل، 
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  الفرع الثالث    
  االستراتيجيات    

وتـشمل  ماية ضحايا البغاء والقضاء على هذه اآلفة،        حل عدة تدابري    من املقرر اختاذ    -١٠٦
  :هذه التدابري ما يلي

   مدى انتشار الظاهرة يف الكونغو؛لتحديد دراسة إعداد •
بالعواقـب   السكان   يعالبغايا ومج توعية  لإلعالم والتثقيف واالتصال    ل أنشطةتنظيم   •

   هلذه اآلفة؛الوخيمة
 يف أعمـال    اإليدزإشراك اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز والربنامج الوطين ملكافحة          •

  ؛البغاياالوقاية ورعاية 
   األطفال؛جتاهتوعية اآلباء مبسؤولياهتم  •
  تطبيق قانون العقوبات على القوادين؛لتدابري ال اختاذ •
   حتديثه؛هبدفاقتراحات تنقيح قانون بورتيال ىل إ القرارات توجيه نظر متخذي •
   ضحايا العنف؛قيادات مراكز املشورة القانونية على مساعدةاالستمرار يف تدريب  •
 النـساء   ضـد العنف  ظاهرة ممارسة   توعية مزيد من الشباب بظاهرة االغتصاب و       •

  .والفتيات

  الفصل اخلامس    
  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية    

  ٧املادة     
  ١اجلدول 

   اختاذ القرارهيئاتمتثيل النساء يف 
  النساء  الرجال

  السنةالنسبة املئوية  العدد النسبة املئوية  العدد  املؤسسة
 ٢٠٠٥-٢٠٠٢  ١٤,٢٦  ٥  ٨٥,٧٢  ٣٠  احلكومة

 ٢٠٠٦-٢٠٠٢  ١٠,٦٧  ٨  ٨٩,٣٣  ٦٧  جملس الشيوخ
 ٢٠٠٦-٢٠٠٢  ٩,٦  ١٢  ٩٠,٥٥  ١١٥  اجلمعية الوطنية
 ٢٠٠٦-٢٠٠٢  ١٤,٢٢  ٣  ٨٥,٧١  ١٨  احملكمة العليا

 ٢٠٠٦-٢٠٠٣  ١١,١١  ١  ٨٨,٨٨  ٨  احملكمة الدستورية
 ٢٠٠٦-٢٠٠٣  ١٦,٦٦  ٣  ٨٣,٣٣  ١٥ ديوان احملاسبة والرقابة على امليزانية
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  النساء  الرجال
  السنةالنسبة املئوية  العدد النسبة املئوية  العدد  املؤسسة

 ٢٠٠٦-٢٠٠٣  ١٦,٦٦  ٦  ٨٣,٣٣  ٣٠  حمكمة العدل العليا
 ٢٠٠٦-٢٠٠٢  ٣٣,٣٣  ١٥  ٦٦,٦٦  ٣٠  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 ٢٠٠٦-٢٠٠٢  ٩,٠٩  ١  ٩٠,٩٠  ١٠  حلرية االتصاالتاجمللس األعلى 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٢  ٣٦  ٢٧  ٦٤  ٤٨  اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 ٢٠٠٦-٢٠٠٢  صفر  صفر  ١٠٠  ١٢  احملافظون
  ٢٠٠٦  صفر  صفر  ١٠٠  ٦  مكاتب البلديات

  ٢٠٠٦  ٨,٣٣  ١  ٩١,٦٦  ١١  األمناء العامون للمحافظات
 ٢٠٠٦-٢٠٠٢  ٨,٥٥  ٦٨  ٩١,٤٤  ٧٢٧  اجملالس احمللية

  .األمانة العامة للحكومة  :املصدر

  :ؤسساتاملهذه  متثيل النساء يف مكاتب ضعفيالحظ   -١٠٧
  ؛اخلمسةكتب املبني أعضاء ) سكرتري ثان( امرأة واحدة توجدففي جملس الشيوخ  •
  ؛السبعةكتب املبني أعضاء ) سكرتري ثان( امرأة واحدة  توجدويف اجلمعية الوطنية •
  ؛أشخاصعام بني أربعة ال ياماحمل امرأة واحدة منصب  تتوىلويف احملكمة العليا •
تشغل منصب نائب الرئيس و   امرأة   والرقابة على امليزانية تشغل      ديوان احملاسبة ويف   •

  عام؛ال ياماحملأخرى منصب 
  بني مخسة أعضاء؛) مراقبة مالية( امرأة توجدويف اجمللس االقتصادي واالجتماعي  •
  .توجد مقررة  حلقوق اإلنسانالوطنيةويف اللجنة  •
ختار يف برازافيل   تشغل منصب امل   هناك امرأة واحدة      كانت  خمتاري الدوائر  مقارويف    -١٠٨
  .٢٠٠٦ حىت عام  أشخاص وواحدة يف بوانت نوار بني أربعةسبعة أشخاصبني 
 اختاذ القرار ضعيف، ولذلك هيئاتويف ضوء ما تقدم يالحظ أن متثيل املرأة يف   - ١٠٩

 بوجـه   وتشمل هذه اجلهـود   . التفاوتضافية من أجل تقليل     بد من بذل جهود إ      ال
  :ما يلي  خاص
  توعية النساء حبقوقهن وواجباهتن؛ •
  الثقافية؛و بعض األفكار املسبقة االجتماعية القضاء على •
   اقتصادية كافية؛قوةإعطاء النساء  •
   العنف ضد النساء جبميع أنواعه؛القضاء على •
  تخصص لدى النساء يف بعض اجملاالت؛ال قدر كاف منضمان  •
  . القرارات وقادة الرأيزيادة حماوالت التأثري على متخذي •
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 بعـد  توطيد السلموفيما يتعلق باشتراك النساء يف منع الرتاعات وإدارهتا وحلها ويف      -١١٠
الرابطات والطوائف الدينيـة    / املنظمات غري احلكومية   إىل نساء الكونغو    ، انضمت الرتاعات
 يف عملية املؤمتر الـدويل      كافية النساء ليست    غري أن مشاركة  . حفظ السالم ة يف جمال    النشط

  .بشأن السلم واألمن والدميقراطية والتنمية يف منطقة البحريات الكربى

  الفصل السادس    
   الدوليةاملنظمات والبعثاتمشاركة املرأة يف     

  ٨املادة     

  الفرع األول    
  حالة التشريع    

 بنفس حقوق الرجـل فيمـا يتعلـق         يف الكونغو  تتمتع املرأة    ،حية القانونية من النا   -١١١
. بااللتحاق بالوظيفة احلكومية بصفة عامة، وبالوظائف الدبلوماسية والقنصلية بوجه خـاص          

  .لكن من املؤسف أن متثيلها ضعيف

  الفرع الثاين    
  متثيل النساء يف الوظائف الدبلوماسية والقنصلية    

  ٢اجلدول 
  النساء يف خمتلف الرتب الدبلوماسيةتوزيع 

  النساء  الرجال
 اجملموع النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  الوظيفة

  ٤  صفر  صفر  ١٠٠  ٤  وزير مفوض
  ٧٠  ١٢,٨٥  ٩  ٨٧,١٤  ٦١  مستشار بوزارة اخلارجية
  ٢١٩  ١٣,٦٩  ٣٠  ٨٦,٣٠  ١٨٩  سكرتري بوزارة اخلارجية

  ١٠  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠  رئيس شعبة بوزارة اخلارجية
  ٦٦  ١٥,١٥  ١٠  ٨٤,٨٤  ٥٦  ملحق بوزارة اخلارجية

  ١٠٨  ٤٠,٧٤  ٤٤  ٥٩,٢٥٢  ٦٤  مستشار بوزارة اخلارجية
  ٨  ٧٥  ٦  ٢٥  ٢  مستشار مساعد بوزارة اخلارجية

  .٢٠٠٦ ،وزارة اخلارجية والفرانكفونية : املصدر
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 يف فال توجد. ضعيفساء  الن متثيل يف البعثات الدبلوماسية أنالعاملني عدد وتبني من   -١١٢
امرأة تشغل منصب نائب السفري األمـني العـام          ة واحدة وهناك   سفري سوىالوقت احلاضر   

 يف  ٨٠ مقابـل     يف املائة  ٢٠  النساء تبلغ  نسبةأن   أي   وأوقيانيا أوروبا وأمريكا وآسيا     بدائرة
  .لرجالل املائة

  ٣اجلدول 
  توزيع موظفي البعثات الدبلوماسية حبسب اجلنس

  النساء  الرجال
  اجملموع  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  فةالوظي
  ١٥  صفر  صفر  ١٠٠  ١٥  سفري

  ١٥  ٦,٦٦  ١  ٩٣,٣٣  ١٤  وزير مستشار
  ٦٠  ١٣,٣٣  ٨  ٨٦,٦٦  ٥٢  مستشار
  ٤٩  ١٠,٢٠  ٥  ٨٩,٧٩  ٤٤  سكرتري

  .٢٠٠٦ ،وزارة اخلارجية والفرانكفونية: املصدر

  يرجـع إىل  النـساء يف الكونغـو منـصب الـسفري    ينبغي اإلشارة إىل أن تـويل     -١١٣
  . يف غينيا كوناكري، ويف الكامريون ويف موزامبيق،١٩٨٦-١٩٧٥ الفترة

  على املستوى الدويل  -٢  
على مستوى املنظمـات دون اإلقليميـة واإلقليميـة         إن متثيل النساء ضعيف أيضاً        -١١٤

  .والدولية

  الفرع الثالث    
  املعّوقات    

  : متثيل النساءاليت تقف حائالً دونملعّوقات التالية ميكن ذكر ا  -١١٥
  ملسائل املتعلقة بالنهوض باملرأة؛ا إزاء اهتمام الرجال  محاس أوعدم •
  ؛باملرأة النهوض بقضيةعدم التزام أغلبية النساء  •
  ؛يف جمال املطالبة حبقوقها ترشيح النساء وعمل املرأة لتأييدضغط ال ممارسةعدم  •
   اختاذ القرار؛دوائر  متثيل النساء يفضعف •
  لرجل على املرأة؛ا اليت تعلي شأن العادات تأثري •
  ؛هذا امليدان يف  املتخصصاتعدم كفاية النساء •
   أقراهنا؛من جانبهتميش املرأة  •
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وإعـادة التـدريب    دورات التـدريب    ونقص املعلومات عن الوظائف الشاغرة       •
  . الوطين والدويليني من اللقاءات على املستو ذلك وغريواحللقات الدراسية

  الفرع الرابع    
  التوقعات    

  :اإلشارة إىل التوقعات التاليةميكن   -١١٦
  ؛يهيمن عليها الذكورتوجيه الفتيات إىل بعض اجملاالت اليت  •
  مكافحة التسرب من املدارس واجلامعات؛ •
  ؛نسائيةتكوين مجاعات ضغط  •
  ؛املشاركة قدرهتن على تعزيزالتدريب املستمر للنساء من أجل  •
 يف املؤسسات دون اإلقليمية     الشاغرة املعلومات اخلاصة بالوظائف     نشرالتوسع يف    •

  واإلقليمية والدولية؛
   النساء يف املؤمترات ومؤمترات القمة الدولية؛ةمشاركمتويل  •
  .النسائيةلموارد البشرية ل إعداد وحتديث سجل •

  الفصل السابع    
  اجلنسية    

  ٩املادة     
  السياق    

 ١٩٦١يونيه  / حزيران ٢٠ املؤرخ ٦١-٣٥لقانون رقم   ل الكونغو    يف يةاجلنسختضع    -١١٧
املرأة سواء   أي متييز ضد      على  هذا النص  وال ينطوي . ُيعدَّل قط  اجلنسية الذي مل     وهو قانون 

  .أكانت كونغوية أم أجنبية متزوجة من كونغوي أو تعيش يف الكونغو
 على  ١٢ يف مادته    ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠ينص دستور الكونغو الصادر يف      و  -١١٨
 الـشروط  لكل كونغوي احلق يف املواطنة الكونغوية وفق   "، اجلنس على أساس  دون متييز    أنه،

  ".وله احلق يف تغيري جنسيته. اليت حيددها القانون
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  الفصل الثامن    
  التعليم    

  ١٠املادة     
  حالة التعليم يف الكونغو    

 سنة وغـري    ١٦ظل التعليم إلزامياً حىت سن      ،  منذ حصول الكونغو على االستقالل      -١١٩
من جهد   السلطات احلكومية    وما تبذله . ذكوراً وإناثاً  ،فهو مفتوح للجميع  . قائم على التمييز  

 يف الوقـت ذاتـه أن معـدالت        ولكن يالحظ     كبري بال شك   باملدارسيف جمال القيد     كبري
  .لبناتا خصوصاً بني مرتفعتسرب أن معدل ال، و مرتفعة للغايةالرسوب
وتزداد تعليم  ال  أساسي من   مستوى بلوغ الدراسة قبل    من التالميذ  عدد كبري    ويهجر  -١٢٠

  .هذه الظاهرة وضوحاً بني البنات مقارنة بالبنني
وإمجاالً، يقل معدل التحاق البنات باملدارس عن مثيله بني البنني، وإن كان الفـارق       -١٢١

  :لتايليتفاوت تبعاً للمرحلة الدراسية على النحو ا
 ويف مجيـع املـستويات   يف املرحلة االبتدائية، تتراوح نسبة البنات إىل البنني إمجاالً        •

  ؛صيب ١٠٠ مقابل بنت ٩٦ و٨٤ بني
   صيب؛١٠٠ بنت مقابل ٧١يف مرحلة التعليم اإلعدادي العام، تبلغ النسبة  •
  ؛ فىت١٠٠ فتاة مقابل ٣٥تبلغ النسبة  الفين  اإلعداديالتعليممرحلة يف  •
 ؛ فىت١٠٠ فتاة مقابل ٥٥حلة التعليم الثانوي العام، تبلغ النسبة يف مر •

   فىت؛١٠٠ فتاة مقابل ٤٣يف مرحلة التعليم الثانوي الفين، تبلغ النسبة  •
  . طالب١٠٠ طالبة مقابل ١٩، تبلغ النسبة يف اجلامعة •
  رجـالً ٩٣( نسبة النـساء  على نسبة الرجال تزيدويف جمال معرفة القراءة والكتابة       -١٢٢

  ).الريف امرأة يف ٦٤ رجالً مقابل ٨٥ويف احلضر  امرأة ٨٥مقابل 
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  التعليم قبل املدرسي  -ألف   
  ٤اجلدول 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٢ ، بالتعليم قبل املدرسياإلمجايل للقيداملعدل 

  اجملموع  البنات  البنون  السنة الدراسية
١١ ٠٠٦  ٤ ١٨٥  ٧ ٨٢١  ٢٠٠٢  
١٢ ١٢٧  ٨ ١٥٦  ٣ ٩٧١  ٢٠٠٣  
٢١ ٦٤٧  ١١ ١٣٥  ١٠ ٥١٢  ٢٠٠٤  
٢٣ ٣٢٠  ١١ ٦٤٣  ١١ ٦٧٧  ٢٠٠٥  

  ٩١ ٩٢٠  ٤٨ ١٦٩  ٤٣ ٧٥١  اجملموع  

  .٢٠٠٦إدارة الدراسات والتخطيط يف وزارة التعليم االبتدائي والثانوي،  : املصدر

 تستأثر املراكز احلضرية بالقيد بالتعليم قبل املدرسي ويتبني أن عدد البنـات يف دور               -١٢٣
 القيـد ما يدل على أن     )  يف املائة  ٤٧,٦٠ مقابل    يف املائة  ٥٢,٤ (نييفوق عدد البن  احلضانة  

  . وأنه مفتوح للجميعي متييزغريبالتعليم قبل املدرسي 

  التعليم االبتدائي  -باء   
  ٥اجلدول 
  ٢٠٠٤-٢٠٠٢ ،التعليم االبتدائيب للقيد اإلمجايلاملعدل 

  اجملموع  البنات  البنون  السنة الدراسية
٥٢٥ ٠٩٣  ٢٥٣ ٦١٥  ٢٧١ ٤٧٨  ٢٠٠٢  
٥٠٩ ٥٠٧  ٢٤٥ ٤٥٧  ٢٦٤ ٠٥٠  ٢٠٠٣  
٥٨٤ ٣٧٠  ٢٨١ ٢٦٦  ٣٠٣ ١٠٤  ٢٠٠٤  

 ٢ ٣١٥ ٥٤٩  ١ ٣٥٥ ٤٠٢  ١ ٤٥٩ ٦٤٧  اجملموع  

  . املكلفة مبحو األمية،إدارة الدراسات والتخطيط يف وزارة التعليم االبتدائي والثانوي: املصدر

 ٣٦,٩٧ ت، حيث تبلغ نسبتهن   البنا القيد يف املدرسة االبتدائية باخنفاض عدد        يتسم  -١٢٤
  .للبنني  يف املائة٦٣,٠٣ مقابل يف املائة
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  ٦اجلدول 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٢ ، للقبول يف السنة األوىل من التعليم االبتدائياإلمجايلتطور املعدل 
  اجملموع  البنات  البنون  السنة الدراسية

٧١ ٧٥٩  ٣٤ ٣٠٨  ٣٧ ٤٥١  ٢٠٠٢  
١٦٠ ١٤١  ٢٨ ٥٥٥  ١٣١ ٥٨٦  ٢٠٠٣  
٧٦ ٦٣٦  ٣٥ ٩٦١  ٣٩ ٦٧٥  ٢٠٠٤  
٨٧ ٧٨٦  ٤٣ ٣٠٠  ٤٤ ٤٨٦  ٢٠٠٥  

  ٣٩٥ ٣٢٢  ١٤٢ ١٢٤  ٢٥٣ ١٩٨  اجملموع  

  .إدارة الدراسات والتخطيط يف وزارة التعليم االبتدائي والثانوي وحمو األمية : املصدر

معدل أما  . للبنني  يف املائة  ٦٤,٠٥ مقابل    يف املائة  ٣٥,٩٥ تبلغ نسبة حضور البنات     -١٢٥
  .البنني أعلى بني  فهواملرحلة االبتدائيةالسنة األوىل من القبول يف االلتحاق أو 

  التعليم الثانوي  - جيم  
  ٧اجلدول 

  العامالثانوي  التعليم تالميذعدد 
  اجملموع  البنات  البنون  السنة الدراسية

١٣٦ ٧٩٤  ٥٦ ٨٥٣  ٧٩ ٩٤١  ٢٠٠٢  
١٣٧ ٨٢٦  ٥٢ ٢٤٥  ٨٥ ٥٨١  ٢٠٠٣  
١٦٤ ٦٧٩  ٧٥ ٥٠٠  ٨٩ ١٧٩  ٢٠٠٤  
١٩٠ ٧٠٨  ٨٩ ٠٥٩  ١٠١ ٦٤٩  ٢٠٠٥  

  ٦٣٠ ٠٠٧  ٢٧٣ ٦٥٧  ٣٥٦ ٣٥٠  اجملموع  

  .إدارة الدراسات والتخطيط يف وزارة التعليم االبتدائي والثانوي وحمو األمية : املصدر

  ٨اجلدول 
  العام الثانوي  التعليممن الثانية تالميذ املرحلةعدد 

  اجملموع  البنات  البنون  السنة الدراسية
٢٧ ٧٠٩  ٩ ٧٨٨  ١٧ ٩٢١  ٢٠٠٢  
٢٦ ٤١١  ٩ ٢٦٥  ١٧ ١٤٦  ٢٠٠٣  
٢٧ ١٧٨  ١٠ ٦٦١  ١٦ ٥١٧  ٢٠٠٤  

  ٨١ ٢٩٨  ٥٢٩ ٧١٤  ٥١ ٥٨٤  اجملموع  
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 للغايـة  املستوى، ويالحظ اخنفاض واضح      الدارسني، إمجاالً، مع تقدم   يتناقص عدد     -١٢٦
  :نسب البنات إىل البنني يف املرحلة الثانويةوفيما يلي . بني البنات

   الصف الثالث؛ يففىت مقابل فتاة •
   يف الصف الثاين؛فتيان ٣ مقابل فتاة •
  .يف الصف النهائيفتيان  ٥ مقابل فتاة •

  ٩اجلدول 
   يف الكونغو حبسب اجلنس معرفة القراءة والكتابةحالة

  النساء  الرجال
  اجملموع  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  السنوات
٣ ٣٥٦  ٥٧,٥٦  ١ ٩٣٢  ٤٥,٤٦  ١ ٤٢٤  ٢٠٠٣  
٦ ٩٠٠  ٥٤,٥٣  ٣ ٧٦٣  ٢٨,١٢  ٣ ١٣٧  ٢٠٠٤  
٧ ٤٨٤  ٥٧,٣٤  ٤ ٢٩٢  ٤٢,٦٥  ٣ ١٩٢  ٢٠٠٥  
٨ ٢١٤  ٥٨,٦٠  ٤ ٨١٤  ٤١,٣٩  ٣ ٤٠٠  ٢٠٠٦  

  ٢٥ ٩٥٤  -  ١٤ ٨٠١  -  ١١ ١٥٣  اجملموع  

  .إدارة الدراسات والتخطيط يف وزارة التعليم االبتدائي والثانوي وحمو األمية : املصدر

 يـتعلمن حصائية املذكورة هنا أن نسبة النساء الـاليت          تطور البيانات اإل   يتبني من   -١٢٧
تعلمـن   من النساء     يف املائة  ٥٧,٠٢(وهذا االجتاه   . ٢٠٠٤ منذ عام    تتزايدالقراءة والكتابة   

يعكس معدالت احلضور املرتفعة بـني      )  من الرجال   يف املائة  ٤٢,٩٧القراءة والكتابة مقابل    
  . مراكز حمو األميةالنساء يف

  يم التقين واملهينالتعل  - دال  
. متزايد ومتنـوع  طلب اجملتمع عليه يذكر لكن اًالتعليم التقين واملهين تطور   مل يشهد     -١٢٨

تتفوق الفتيات علـى    ) التقينالثانوي  لتعليم  امدارس   (ويف املرحلة األوىل من التعليم الثانوي     
من التعلـيم    ة الثاني حلةاملروأما يف   . اجملموع من    يف املائة  ٥٨,٥٥ الفتيان عدداً وتبلغ نسبتهن   

وهـن يـشكلن    .  يف املائة  ٤٣,٣٧فإن نسبة الفتيات ال تتجاوز      ) املدرسة الثانوية (الثانوي  
  . من اجملموع يف املائة٧٠,٨٥األغلبية يف مراحل التأهيل املهين حيث تبلغ نسبتهن 

فعـدد مؤسـساته    . ويعاين قطاع التعليم التقين واملهين من عدة نـواحي نقـص            -١٢٩
، ) يف املائـة   ٦٠أكثر من   ( مؤسسة تتركز أساساً يف برازافيل وبوانت نوار         ١٥٠ تجاوزي ال

  : ما يلي على األخصويشمل
  ؛املدارس املهنية •
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  املدارس الثانوية التقنية؛ •
  ؛ة العليااملدارس الثانوية التقني •
  .مدارس التدريب املهين •

  املدارس املهنية  -١  
وفيهـا  . على شهادة إمتام الدراسة االبتدائية     احلاصلنيلطالب  لمفتوحة  مدارس  هي    -١٣٠
الطهـي،  والفندقـة،   و،  ىصناعة احللو والنجارة،  والبناء،  :  مثل مهنتدريب على   ال يتلقون

 ٣١,٤٢ ما يقرب من     البناتويف هذا املستوى متثل     . إخل،  احلياكةوتربية احليوان،   والزراعة،  و
  . من اجملموعيف املائة

  ة التقنيالثانويةدارس امل  -٢  
ومتثـل  .  الكونغـو  خمتلـف أحنـاء   هذه املدارس موزعة توزيعاً غـري متـساو يف            -١٣١
 أن اهتمامهن ال يقتصر على األعمـال      ويرجع ذلك إىل    .  من اجملموع   يف املائة  ٥٤,١٨ الفتيات

) ٢٠٠١  عام  يف املائة  ١٢( احلرف الصناعية    بل يشمل أيضاً  ،   يف املائة  ١٠٠املرتلية حيث ميثلن    
  ).٢٠٠١  عام يف املائة٤٦,٥٠(والزراعة ) ٢٠٠١ عام  يف املائة٧٩,٧٠ (ةوالتجار
بلغ عدد الدارسني يف املرحلة األوىل من التعلـيم الثـانوي            ٢٠٠٣ويف عام     -١٣٢
وكانـت هيئـة    .  يف املائـة   ٥١,٦٣ أي   فتاة ١١ ٢٩٩منهم  طالباً   ١٩ ٤٥٨  التقين

  .هم يف املائة من٦٨,٩٠ النساء نسبة متثل شخص ٦٠٢التدريس تضم 

  ة العليااملدارس الثانوية التقني  -٣  
  . من اجملموع يف املائة٣٧,٧٥نسبة الفتيات يف هذه املدارس متثل   -١٣٣

  مدارس التدريب املهين  -٤  
هذا االجتـاه   يتزايد  و.  من اجملموع   يف املائة  ٦٧,٤٠ الفتياتيف هذه املؤسسات متثل       -١٣٤

  .على مر السنني
  يف املائـة   ٧٠,٩ الصحة والتعلـيم حيـث ميـثلن         ايلالنساء العمل يف جم   وتفضل    -١٣٥
  .اجملموع من

  التعليم العايل  -هاء   
 أن عـدد النـساء      إىل يف الكونغـو      اليت أجريت   نتائج خمتلف االستقصاءات   تشري  -١٣٦

 املرحلـة الدراسـية،   ولكن توزيعهن حبـسب     . سنوياً يتزايد   شهادات عليا احلاصالت على   
  .اآلنث على الرضا حىت بعي ال وفرع التخصصاملستوى و
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 جـداً   واضحاًخنفاض  اال ويبدو ارتفاع املستوى    مع يتناقص عدد الدارسني     وإمجاالً،  -١٣٧
  .الفتياتبني 
  :يف التعليم العايلفيما يلي نسبة الفتيات إىل الفتيان و  -١٣٨

فتاة مقابل ثالثة فتيان من مستوى الشهادة اجلامعية العامة إىل مـستوى شـهادة               •
  ؛التخصص

  .العليا يف مستوى دبلوم الدراسات  فتيان٤اة مقابل فت •
الدراسـة ألسـباب كـثرية عائليـة أو        الفتيات  عدد يرجع إىل هجر     ال يف   التفاوتيبدو أن   
  :منها، اجتماعية

  حاالت الزواج والوالدة املبكرة؛ •
  فقر الوالدين؛ •
  .بتعليم البناتعدم اهتمام الوالدين  •

 التعليمية كبرياً    شروط القبول يف املؤسسات     يوزعن وفق  يبدو التفاوت يف عدد الفتيات الاليت     
  :ترتفع نسبة الفتيات يف املؤسسات التعليمية التالية. أيضاً

  معهد علوم اإلدارة؛ •
  كلية علوم الصحة؛ •
  .كلية العلوم االقتصادية •

 بااللتحاق بالوظـائف    للفتيات تسمح   توفر فروع دراسة   املؤسسات الثالث والواقع أن هذه    
واإلدارة االئتمـان والتمويـل،     و،  وإدارة األعمـال  ة،  يسكرتارية اإلدار ال (ترب نسائية ُتعاليت  

  :غري أن نسبة الفتيات تبلغ أدىن مستوياهتا يف املؤسسات التالية ).، إخل النساءوطب التعليمية،
   العليا للعلوم اهلندسية؛ الوطنيةاملدرسة •
   لإلدارة والقضاء؛الوطنيةاملدرسة  •
  كلية العلوم؛ •
  . التربية البدنية والرياضيةلعلومعهد العايل امل •
 املدرستان األوليان عدداً كبرياً من املوظفني الـذين يعـودون إىل التـدريب          وتقبل  -١٣٩

.  هذه االستراتيجية  ال يقبلن على  النساء   تغيري املهنة ولكن البنات أو    لالترقية أو   للحصول على   
  . من جمموع الدارسنييف املائة ٢٠ تقل نسبة النساء عن هاتني املؤسستني ففي
خياراهتن  بسبب   االلتحاق هبا  ال يسهل على الفتيات      فروع دراسة  كلية العلوم    وتتيح  -١٤٠
  . شهادة البكالوريايف
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.  علوم تكنولوجيا األغذية   تفضل الفتيات  العليا للعلوم اهلندسية      الوطنية ويف املدرسة   -١٤١
  .املدنيةو مثل اهلندسة امليكانيكية وعوجودهن حمدوداً أو يكاد ينعدم يف فرويكون 
 يكون اجلهد البدين املطلوب أثنـاء       ،ويف املعهد العايل لعلوم التربية البدنية والرياضية        -١٤٢

  .الدخول مسابقة على البنات حتد من إقبال العوامل اليت أحدالتدريب 
 ياراهتم يف إطار  خب الدراسة   فروع متثيل الطالب يف خمتلف      وإمجاالً، ينبغي ربط نسبة     -١٤٣

 من نصف جممـوع     متثل الفتيات الاليت يفضلن اجملموعة ألف أكثر       وعليه،. شهادة البكالوريا 
  .الدارسني

  اجلنسواملستوى و الدراسة، وفرع،  التعليميةؤسسةامل الطالب حبسبتوزيع     
  ١٠اجلدول 

  معهد التنمية الريفية
  اإلناث  الذكور

  فرع التخصص
  السنة
  األوىل

  السنة
  ثانيةال

  السنة
  الثالثة

  السنة
  الرابعة

  السنة
 اخلامسة

  السنة
  األوىل

  السنة
  الثانية

  السنة
  الثالثة

  السنة
 الرابعة

  -  ٦  ٤  ١٦  -  -  ١٩  ١٣  ٣٠  اإلنتاج احليواين
  -  ٢  ٥  ١٢  -  -  ١٩  ١١  ٢٧  النباتات إنتاج

  -  ٢  ٦  ١٧  -  -  ١٦  ١٦  ٣٣  التقنيات احلرجية
  ١  صفر  ٣  ٦  ١٦  ٣  ٩  ٢١  ٢٧  علم الزراعة

  ١  ١٠  ١٨  ٥١  ١٦  ٣  ٦٣  ٦١  ١١٧  اجملموع  

 ٢٣إذ إهنن ال ميـثلن إال  . فروع التخصص يف مجيع  الفتياتيوضح هذا اجلدول ضعف متثيل      
  .من اجملموعيف املائة 
  ١١اجلدول 

  لعلوم اإلدارةاملعهد العايل 
  اجملموع  اإلناث  الذكور

 اإلناث  الذكور الثالثة السنة الثانية السنة األوىل نةالس الثالثة السنة الثانية السنةاألوىل السنة  فرع التخصص
  ١٥  -  -  ١٠  ١٥  -  صفر  صفر  أعمال سكرتارية

  ١٢  ٢  -  ٥  ٧  -  ١  ١   إدارةةمساعد
  ٢٨  ١٠  -  ١٨  ١٠  -  ٤  ٦   جتارينشاط

  ٢٠  ٥٢  -  ٨  ١٢  -  ٢٢  ٣٠   وماليةحاسوبيةتقنيات 
  صفر  ٨  صفر  -  -  ٨  -  -  إدارة موارد بشرية

  ٧٥  ٧٢  صفر  ٤١  ٤٤  ٨  ٢٧  ٣٧  اجملموع  
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  ١٢اجلدول 
   التربية البدنية والرياضيةلعلوماملعهد العايل 

  اإلناث  الذكور
الرابعة السنةالثالثة السنة الثانية السنةاألوىل السنةالرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل السنة  فرع التخصص

دبلوم استشاري يف التربيـة     
  البدنية والرياضية

  -  -  صفر  صفر  -  -  ١٦  ١٠

ملزاولة مهنـة   شهادة الكفاءة   
 مـساعد يف التربيـة      مدرس

  البدنية والرياضية

١٤  ١٥  ٦  -  ٤٦  ٣٠  ٢٤  -  

شهادة اجلدارة للتربية البدنية    
  والرياضية

٢  ١٢  ٨  ٤  ٢٣  ٤٥  ٢١  ٢٩  

التفتــيش اخلــاص شــهادة 
ــة ا مبدرســي ــة البدني لتربي
  والرياضية

  -  -  ١  صفر  -  -  ١٤  ٩

  ٢  ٢٦  ٢٤  ١٠  ٢٣  ٩١  ٨١  ٧٢  اجملموع  

  الفصل التاسع    
  العمل    

  ١١املادة     
 يف كثري   تعرضهن إىل النساء بالنصوص القانونية اخلاصة باحلق يف العمل         يؤدي جهل   -١٤٤
  . لتعسف أصحاب العملاألحيانمن 
 اختالف مراكـز  عمل ترجع إىل    ال فرص فإن عدم املساواة يف      وباإلضافة إىل ذلك،    -١٤٥

اء يف سوق العمل خصوصاً يف القطاع اخلاص حيث يكـون تغيـب النـساء               الرجال والنس 
  . لتلك الظاهرةمفسراًاإلجناب ب ألسباب تتعلق

) غري املنتظمـة  رعاية  ال احلضانة و  دور(كما أن عدم كفاية هياكل استقبال األطفال          -١٤٦
 من   حتد اليتعوامل  ال لضعف قدرهتن املالية من    ا احلصول على خدماهت   من النساء   وعدم متكن 

 اليتقدرهتن على احلصول على التدريب وعلى التوفيق بني أنشطتهن املهنية وأعبائهن العائلية             
  .اجملتمع احملليويعتمدن يف أدائها على التضامن داخل األسرة الكبرية 

 البلد  مجيع أحناء  إىل   اجملتمعية نطاق مراكز رعاية األطفال      مدسيكون من الضروري    و  -١٤٧
املنظمـات غـري    و يف برازافيل وزارة النهوض باملرأة وإدماجها يف التنميـة،           بعد أن جربتها  

  .الرابطات والطوائف الدينية/احلكومية
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  الفصل العاشر     
   الصحية والضمان االجتماعيالرعايةحصول املرأة على     

  ١٢املادة     

  ١الفرع     
  الوضع الصحي احلايل    

 واليت  الكافية واجليدة خلدمات الصحية   حددت احلكومة لنفسها هدف ضمان تقدمي ا        -١٤٨
يسهل احلصول عليها بسعر معقول مع ختفيض وفيات األمهات واألطفال من أجل حتـسني              

  .أحوال معيشة السكان
تابعـة  املتوعيـة و  الوقد سامهت اجلهود اليت بذلتها احلكومة يف جمال تنظيم محالت             -١٤٩

فريوس ب لإلصابة املبكر   والكشفالدم،   ارتفاع ضغط الدم، وفقر      فيما خيص طبية للحوامل   ال
اإليدز وسرطان النساء وخصوصاً سرطان عنق الرحم مسامهة كبرية يف          /نقص املناعة البشرية  

 ٢٠٠٢ مولود حـي عـام   ١٠٠ ٠٠٠كل حالة ل ٩٠٠ختفيض معدل وفيات األمهات من   
  .)٢٠٠٥عام ل الدميغرايف والصحيستقصاء اال (٢٠٠٥ عام ١٠٠ ٠٠٠كل ل حالة ٧٨١ إىل

  الفرع الثاين    
   تنظيم األسرةخدمات    

نع احلمـل،   مل، الذي حيظر اإلجهاض والدعاية      ١٩٢٠يوليه  / متوز ٣١ال يزال قانون      -١٥٠
  .مقدمة إىل الربملانمقترحة سارياً ولكن هناك تعديالت 

  : يف هذه اجملاالت كما يليوميكن تلخيص املعوقات  -١٥١
   حصول النساء على الرعاية الصحية؛من بعض العادات البالية اليت حتدب التمسك •
  األمية؛ •
  الفقر؛ •
  اإليدز؛/ البشريةارتفاع نسبة اإلصابة بفريوس نقص املناعة •
  ارتفاع أسعار األدوية؛ •
  عدم تساوي التوزيع اجلغرايف للموظفني الصحيني املؤهلني؛ •
  . النظافةالقصور يف جمال •
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  الفرع الثالث    
  املزايا    

  :تع هبا النساء يف الكونغو ما يلي املزايا اليت تتمتشمل  -١٥٢
 يف احلصول على اخلدمات     وجود إطار قانوين يضمن املساواة بني الرجال والنساء        •

  ؛)٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٠دستور  (الصحية
 فريوس نقـص املناعـة       يف إطار مكافحة   القهقريلفريوس  ل العالج املضاد جمانية   •

  اإليدز؛/البشرية
املالريـا،  واإليدز،  / البشرية فريوس نقص املناعة  (اض  تكثيف احلمالت ضد األمر    •

  ؛) إخل،الكولرياوارتفاع ضغط الدم، و
  اإليدز؛/ فريوس نقص املناعة البشرية ملكافحةوطينوجود جملس  •
   الصحة واإلصحاح؛جمالرابطات تعمل يف /وجود منظمات غري حكومية •
اإليدز من  /اعة البشرية نتقال فريوس نقص املن    السيدة األوىل يف الوقاية من ا      مشاركة •

  .األم إىل الطفل

  الفرع الرابع    
  التوقعات    

 لتحسني صحة   الواردة أدناه  الفقر االستراتيجيات    احلد من تضمنت وثيقة استراتيجية      -١٥٣
 على  وتتعلق هذه االستراتيجيات  . السكان بصفة عامة وصحة النساء واألطفال بصفة خاصة       

  : يليمباوجه اخلصوص 
 البنية األساسية الصحية وتوفري املعـدات     بإصالحمهات واألطفال   حتسني صحة األ   •

  الفنية للمراكز الصحية املتكاملة وملستشفيات الوالدة؛
  ؛السارية وغري الساريةتكثيف مكافحة األمراض  •
ومشاركة  الرامية إىل تغيري أمناط السلوك  محالت اإلعالم والتثقيف واالتصال   تدعيم •

  اجملتمع احمللي؛
 .ظر يف سياسة استرداد التكاليف وبيع األدويةإعادة الن •
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  الفصل احلادي عشر    
  احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة    
  ١٣املادة     

  الفرع األول    
  احلق يف اإلعانات العائلية    

تطبيق ب فيما يتعلقلكونغو ل يف التقرير اخلامس املشار إليهمل حيدث أي تغري يف الوضع     -١٥٤
  .ء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضا

  الفرع الثاين    
  احلق يف القروض املصرفية والرهون العقارية وغري ذلك من أشكال االئتمان     

 حيـث يوجـد إىل      يف الكونغو  املايل   النظام خصائص   أحداالزدواج املايل   يشكل    -١٥٥
  .جانب القطاع النظامي قطاع غري نظامي كبري

 السلطات العامة وبكثـرة     صارم فرضته  النظامي يتميز أساساً بتنظيم      فالقطاع املايل   -١٥٦
  يـشكل  وال يزال مجود القطاع املصريف حىت اليوم      . اإلجراءات الشكلية يف خمتلف املعامالت    
  .عقبة أمام حصول النساء على االئتمان

ـ  التمويل   مؤسسات التمويل النظامي يتزايد جلوء النساء إىل        ونظراً ملعوقات   -١٥٧ . صغريال
 قروضاً بأسعار فائدة منخفـضة  نسائي متنح النساء  دخار وائتمان   ا صندوق   ١٤ اليوم   ويوجد

وقد دلت . يف مجيع أحناء البلد، مما يسمح هلن بإيداع املدخرات يف مكان مأمون         )  يف املائة  ٢(
  . يف املائة٩٩ هذه القروض بنسبة نسدديالتجربة على أن النساء 

 بعض نواحي الضعف يف تعبئة املـدخرات        تعاين من لصناديق  وحىت إذا كانت هذه ا      -١٥٨
 الرامية إىل تعزيز القـدرات     جهودها   يساندون فإن احلكومة والشركاء اإلمنائيني      اإلدارةويف  

ة والتقنية وأموال االئتمان    يوثائق احملاسب الاملعدات و والتدريب  توفري   عن طريق الفنية واإلدارية   
  .دخالً للنساءد تولّمن أجل دعم األنشطة اليت 

 الالئحــة الــصغري وهــو للتمويــل وتنظيمــي إطــار قــانوين وقــد أُنــشئ  -١٥٩
01/02/01/02/CEMAC/UMAC/COBAC    واخلاصـة   ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ١٣املؤرخة يف

منطقة اجلماعة االقتصادية والنقديـة      عليه يف    والرقابة الصغريبشروط مزاولة نشاط التمويل     
  .لوسط أفريقيا
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 الـصغري جيـري    التمويل   للمهنيني العاملني يف مؤسسات    برازافيل رابطة    توجد يف و  -١٦٠
وهو شركة أمـوال    : اختياري، إىل جانب مصرف نظامي للنساء     على أساس   االنضمام إليها   
  .امرأةوهذا املشروع حققته . النسائية الصغرية تنمية املشروعات للمساعدة يفمفتوحة للنساء 

  الفرع الثالث    
  التوقعات    

  :استخالص التوقعات التاليةميكن   -١٦١
  استمرار محالت اإلعالم والتثقيف واالتصال يف جمال اإلدخار واالئتمان؛ •
البالغة الـصغر   للمنشآت مالئمنيإقامة إطار للتنسيق من أجل وضع تشريع ونظام        •

   دعمها؛ولتدابري
   مجيع حمافظات ومناطق البلد؛النسائية إىل الصناديق مد نطاقدعم  •
  ؛النسائيةدرات الصناديق  قتدعيم •
  تيسري حصول النساء على االئتمان املصريف؛ •
   احلدودية؛املراكز لتجنب مجيع املضايقات يف نافذة خدمات موحدةفتح  •
  .الصغري التمويل مبؤسساتالتعريف بنظام اللجنة املصرفية لوسط أفريقيا اخلاص  •

  الفرع الرابع    
احلياة مجيع نواحي   واأللعاب الرياضية و   يف األنشطة التروحيية     املشاركةاحلق يف       

  الثقافية
ـ  للرجل وللمرأة نفس الفرص واإلمكان العامةتضمن السلطات     -١٦٢ ات للمـشاركة يف  ي

الصاحلة هلـذه   األماكن  اهلياكل و  عدم وجود    غري أن . األنشطة الثقافية والرياضية واملدرسية   
  . النساءمشاركةخصوصاً  من هذه املشاركة وحيد عملياً، أو عدم كفايتها، األنشطة
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  الفصل الثاين عشر    
  حالة املرأة الريفية    

  ١٤املادة     

  الفرع األول    
  اإلطار العام للبيئة الريفية    

   القطاع الزراعيحملة عن  ١-١  

  السكان العاملون يف القطاع    
، وقد زاد عدد األشـخاص الواجـب         يف املائة  ٣٠ال ميثل العاملون يف الزراعة إال         -١٦٣
. ٢٠٠٣ عام  ٩,٧ إىل   ١٩٨٦ عام   ٧,٤كل شخص عامل يف القطاع الزراعي من        لعامهم  إط

.  منـهم   يف املائة  ٧٠متثل النساء نسبة     شخص عاملني يف الزراعة      ٣٠٠ ٠٠٠ويضم القطاع   
  ). سنة٤٥متوسط العمر ( السكانية يتقدم هبا العمر الشرحيةوهذه 
. ائية املخصـصة لالسـتهالك العـائلي       من احملاصيل الغذ    يف املائة  ٩٤وتنتج النساء     -١٦٤

قطـاع   يف حني أن اإلنتاج احليـواين         على اإلطالق  إنتاج اخلضر أهم قطاع فرعي    يشكل  و
  . نسبياًهامشي

  يف الكونغوخصائص الزراعة     
 فقط مـن هـذه       يف املائة  ٢ مليون هكتار صاحلة للزراعة فإن       ١٠رغم وجود حنو      -١٦٥

 وتـشكل ) هكتـار  ٠,٥ (منتج ضئيل يت يستغلها كل    املساحة ال متوسط  و. املساحة مستغلة 
 املستعملة عامالً يعوق زيادة اإلنتاج، ما جيعل العمل صعباً وغـري جـذاب              البدائيةاألدوات  

. لكثري من الشبان الذين يذهبون إىل املدن حبثاً عن عمل وعن ظروف معيشة أفـضل              
التصال ا هياكل   اره إىل وافتق عزلته بسبب   حالياًوالواقع أن القطاع الريفي غري جذاب       

 اهلياكل االجتماعية   وختلف،  وصعوبة النقل  شبكة الطرق    وسوء،  )اإلذاعةو التلفزيون(
  . معداهتاونقصالصحية و

 سنوات  ١٠منذ   اإلشارة إىل أن إدخال اجلرارات يف بعض األماكن          ينبغي ومع ذلك   -١٦٦
 هكتـاراً   ٢٠ ما قد يصل إىل       النساء الريفيات يف البداية فأصبحن اليوم يزرعن       قد أثار محاس  

وجهـات  ن،  ون أو متقاعد  ون عامل وموظف(جدد  للريفيني  السكان  ال محاسمن الكسافا، مث    
  يف املائة  ٩٠وتشغل زراعة الكسافا، وهي الغذاء األساسي لنحو        ).  من القطاع اخلاص   أخرى

هي بذلك  و.  من جمموع املساحات املزروعة مبحاصيل غذائية       يف املائة  ٨٠من السكان، نسبة    
  .ملزارعاتادخل ل  الرئيسيصدرامل
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 الدولة من قطاع اإلنتاج أصبح تسويق املنتجات جيري بطريقة غـري            انسحابومنذ    -١٦٧
  . الوصول إليهايسهل يف املناطق اليت أي القطاع اخلاص، ، املنتجنيمن جانبرمسية 

  التخلف التكنولوجي    
 أدوات بدائية، ويف تدهور البـذور،        الكونغو يف استعمال    يف  ختلف الزراعة  يتجلى  -١٦٨

األمسـدة،  ( كانت نسبة املـدخالت الزراعيـة        ،٢٠٠٣ويف عام   . وعدم استعمال األمسدة  
 ات من الفرنكات األفريقيـة     مليار ٣ ٨٠٥ أي    يف املائة  ٠,٩٦) العدد واآلالت واملبيدات،  و

  . مليار فرنك أفريقي٣٩٥ ٠٥١ قيمتها مببلغ قدرتمقابل واردات 
وتتوىل النساء تـصنيع اإلنتـاج بـالطرق        . الطرق التقليدية يف حفظ اإلنتاج     تتبعو  -١٦٩

  . ضعيفة أيضاً والبحث الزراعياإلرشادخدمات و . يف املائة١٠٠بنسبة  التقليدية
.  إدخال اآلالت الصغرية بدعم من خمتلف الشركاء        قليلة  منذ سنوات  مت ،ومع ذلك   -١٧٠

  .عي الطبيالعصري إنتاج وأدواتوالتقشري   والطحن آالت التجفيفوتشمل هذه اآلالت

   القطاع يف االقتصاد القوميمسامهة  ٢-١  
 البلد فإن القطاع الزراعي الذي كان يساهم        اليت يتمتع هبا  رغم اإلمكانيات الكبرية      -١٧١

قـد   ١٩٧٠ إىل   ١٩٦٠  من  يف الناتج احمللي اإلمجايل يف السنوات       يف املائة  ٢٧,١بأكثر من   
 ١٩٩٩ عام    يف املائة  ٨,٤و ١٩٨٠ عام    يف املائة  ١١,٧فضت مسامهته إىل    فاخن. شهد هبوطاً 

  .٢٠٠٠ عام  يف املائة٤,٦ووصلت إىل 
 من الصادرات، يف حني أن الواردات مـن          يف املائة  ٢وال تساهم الزراعة إال بنسبة        -١٧٢

  مليـار فرنـك    ١٣٠أكثر من   ( الغذائية تصل إىل مستويات مرتفعة جداً         الزراعية املنتجات
  ).أفريقي يف السنوات اخلمس األخرية

   يف اختاذ القراراملشاركة  ٣-١  
.  التقاليد قوة تأثري  عائق رئيسي هو     حيد منها  املرأة الريفية يف اختاذ القرار       إن مشاركة   -١٧٣

ولكن خارج هذا   .  هو الذي يتوىل تسيري األمور     ابنهاوحىت إذا كانت املرأة رئيسة قرية فإن        
 يف اختاذ القرار علـى مـستوى الرابطـات          مشاركة كاملة ارك املرأة    تش ،الوسط التقليدي 

  . أو الدينية، واجلمعيات التعاونيةالعلمانية

  الوصول إىل اخلدمات املناسبة يف ميدان الصحة  ٤-١  
تـضمنه  ) أي محاية الصحة وحق اجلميع يف الرعاية الـصحية        (احلق يف الصحة    إن    -١٧٤

ومع ذلك فإن أداء هذا .  شبكة واسعة من املنشآت الصحيةالقوانني األساسية يف البلد وتوجد  
  .القطاع ليس مرضياً
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غالق كـثري مـن     إل كماً وكيفاً نتيجة  والواقع أن عرض اخلدمات الصحية تدهور         -١٧٥
 الطبية البيولوجيـة، وعـدم      املعداتقدم  و، أو تدهورها أو هدمها،      الريفيةاملنشآت الصحية   

ويضاف إىل ذلك   . اً، وصعوبة احلصول عليها بسبب التكاليف     توافر األدوية بشكل دائم تقريب    
  .عدم كفاية املوظفني املؤهلني يف املناطق الداخلية

 للتنمية الصحية اختذت عدة إجراءات مشجعة، الوطين يف إطار تنفيذ الربنامج غري أنه   -١٧٦
  :وخصوصاً اإلجراءات التالية

 األسـرة   وتنظـيم اإلجنابيـة   تكثيف عمليات التوعية بالصحة اجلنسية، والصحة        •
اإليدز، واملالريا، وغريمها من األمراض سواء / البشريةوالتوعية بفريوس نقص املناعة
  يف املناطق الريفية أو احلضرية؛

اإليدز واألدويـة املـضادة للفـريوس       / فريوس نقص املناعة البشرية    كشفجمانية   •
  ؛القهقري

  .اإليدز/ملناعة البشرية نقص اإنشاء وحدات يف احملافظات ملكافحة فريوس •

  برنامج الضمان االجتماعي  ٥-١  
ـ .  يف القطاع النظامي   العاملني الضمان االجتماعي إال     يشمل نظام ال    -١٧٧ ذلك فـإن   ول

،  وغـري املـنظم     يف القطاع غري النظـامي     العناصر الفاعلة الرئيسية  السكان الريفيني، وهم    
  .دماتهذه اخليستفيدون من  ال

  تعليم والتدريبالوصول إىل ال  ٦-١  
وتتفاقم هـذه   . الذكور بني   اإلناث مثيلها التسرب من املدرسة بني     تفوق معدالت     -١٧٨

  . التقاليدتشجعه بسبب الزواج املبكر الذي الريفالظاهرة يف 
 عنـصر  وقت املرأة بسبب تعدد األدوار اليت تؤديها كأم أو زوجة أو             ويشكل ضيق   -١٧٩

  . املرأة الريفيةتنمية عائقاً رئيسياً أمام تدريب
توىل أمهيـة كـبرية      املشاريع والربامج اإلمنائية اليت تنفذها وزارة الزراعة         ويف إطار   -١٨٠
  . يف امليدان وبالتايل قدرات النساءالعناصر الفاعلة قدرات لتدعيم

  تنظيم مجاعات التعاون  ٧-١  
  :الشكلني التالينيلتعاون ا النساء يف مجاعات يتخذ تنظيم  -١٨١

  لشكل غري النظاميا  )أ(  
  التعاون التقليدي •
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، وهو يطبق أثناء العمل يف احلقـل،  ة الشخصيالروابطوهذا الشكل تنظمه النساء استناداً إىل       
  ؛ املرض أو الوفاة، أو والدة طفلتويف حاال

  التجمعات الدينية •
  .مبجرد طلبهاتكاليف أقل الدمات باخلقدم هذه التجمعات ُت

  الشكل النظامي  )ب(  
تزايداً يف التنظيم وتقوم بدور    لرابطات والتعاونيات اليت تعترف هبا السلطات احلكومية        اتشهد  
مث جيـب   لمنتجات  ل وتعبئة مشاكل إدارة،    تواجهولكنها  . والتصنيع اإلنتاج   عمليات هام يف 

  . اإلدارية والتنظيمية واملالية واملاديةتعزيز قدراهتا

  لي املرأة يف أنشطة اجملتمع احملمشاركة  ٨-١  
وهـي  .  تشارك املرأة يف أنشطة اجملتمع احمللي   ، العادات والتقاليد  من تأثري رغم  على ال   -١٨٢

  .األحياءوبذلك تكون مسؤولة على مستوى اجملالس احمللية، وجلان القرى، 
  . رأيها يف املسائل املهمةإىل إبداء بصورة غري رمسية ُتدعى ا فإهن،وفضالً عن ذلك  -١٨٣

  واردالوصول إىل امل  ٩-١  

  الوصول إىل األرض  )أ(  
  :بالوسائل التاليةتستطيع املرأة الريفية أن تصل إىل األرض   -١٨٤

   من األم أو األب؛البنوة •
  ؛الرابطة الزوجية •
 فرنـك   ٥٠ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠ يتراوح ريعـه بـني       أراضياالستئجار من مالك     •

  . القرب من املدنوتبعاً ملدىأفريقي، 
 اليت دفعت الكونغو إىل االعتراف بامللكيـة اخلاصـة          الوطين املؤمتر   وبناء على نتائج    -١٨٥

، وضمان  ، من جهة   وأنشطة صيد األمساك    الرعوية  األنشطة الزراعية  إنعاشضمان  للألرض و 
القوانني التالية مللء الفراغ    اعتمدت   مستغلي األراضي احملتملني، من جهة أخرى،     استثمارات  

  :القانوين يف هذا اجملال
بتنظـيم  اخلـاص    ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٦ املؤرخ ٢٠٠٤- ٩القانون رقم    •

  الدولة؛  أمالك
دد املبادئ العامة حي الذي  ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ ٢٠٠٤-١٠القانون رقم    •

  ؛نظامي األراضي اخلاصة واألراضي اململوكة للدولةاملطبقة على 
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 بشأن إجراءات نـزع     ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ ٢٠٠٤-١١القانون رقم    •
  .لمنفعة العامةامللكية ل

  الوصول إىل خدمات االئتمان  )ب(  
 الدولة من هذا    انسحاب اليت أعاقت تنمية النشاط الزراعي منذ        الرئيسيةمن املشاكل     -١٨٦
احملاوالت العديـدة لتنظـيم     من  غم  بالرو.  اآلليات املناسبة لتمويل الزراعة    عدم وجود اجملال  

لتمويـل  لومع ذلك توجد شبكة     .  بالفشل  انتهت تلك احملاوالت   ،القطاع املصريف الزراعي  
الصغري، وهي تعاونية الكونغو لالدخار واالئتمان، اليت تعتمد عليهـا العناصـر الفاعلـة يف          

  .القطاع اعتماداً كبرياً دون متييز
 صـندوقاً موزعـة يف أحنـاء الـبالد يف           ٣٥ اليت تضم هذه التعاونية   خصصت  و  -١٨٧
األراضـي   لتمويل    يف املائة  ٣ريقي للقروض، منها     مبلغ تسعة مليارات فرنك أف     ٢٠٠٣ عام

وتقـدم  .  الذي أمكن تعبئته   وهو مبلغ ال يعتد به مقارنة باالدخار       مليون   ٢٧٠ الزراعية أي 
  .أعضائها من  األفرادلمزارعنيلهذه الشبكة قروضاً بسعر فائدة تفضيلي 

  ؛واالئتمان التعاوين لالدخار النسائيةالصناديق  •
  ؛رية للمشاريع الناشئة يف إطار حمفل املشاريع احلديثةالصغصندوق القروض  •
  . واالئتمان والتضامنلالدخارالصندوق اإلسالمي  •
 االحتياجات احملددةومجيع هذه املؤسسات متول قروضاً قصرية األجل ال تتناسب مع         -١٨٨

  . الزراعةإنعاشللقطاع لضمان 
 يف ١٠ نسبة سيمول من لذي   صندوق دعم الزراعة ا    مؤخراًولذلك أنشأت احلكومة      -١٨٩
 كـانون   ٢٢ املـؤرخ  ٢٠٠٥-٢٢الوطين طبقاً للقانون رقـم       من ميزانية االستثمار     املائة
  .٢٠٠٥ديسمرب /األول

  )السكن واإلمداد باملاء والكهرباء، ووسائل النقل العام( املرأة الريفية ظروف معيشة  ١٠-١  
 يف ٥٩ أن ٢٠٠٥عام ل الكونغو  املعيشية يفيتضح من بيانات استقصاء أحوال األسر     -١٩٠
  .رب األسرة ليس له تأثري كبري جنس اختالفسكنها وأن املعيشية مالكة ملمن األسر املائة 
 تعـيش يف  قـد  أو  املسكن زوجهافقد يوفر هلا: وهناك حالتان لسكن املرأة الريفية     -١٩١

البناء اجليدة ال تـزال     نوعية املسكن ألن تكاليف مواد      ب أساساً املشكلة   وتتعلقمرتل األسرة،   
  . بالنسبة ألهايل الريفباهظة
املراكز  سواء يف    ضعف اإلمدادات ) املاء والكهرباء (ويتضح من حتليل حالة القطاع        -١٩٢

  .؛ ويرجع ذلك أساساً إىل قدم املعداتالريفية أو احلضرية
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طويلـة   مـسافات    بقطع األسرة باملاء    يقع على عاتقهن تزويد    النساء الاليت    وتقوم  -١٩٣
  .للوصول إىل نقاط املياه اليت تكون ملوثة يف بعض األحيان

وبصفة عامة ال توجد مولـدات      . الريفوأما اإلمداد بالكهرباء فهو حمدود جداً يف          -١٩٤
  .لكهرباء إال يف عواصم احملافظاتل

 وصـيانتها   ميكن، بعد إصـالحها   ولدى الكونغو شبكة كثيفة من طرق النقل اليت           -١٩٥
  احلكومـة  اعتمدتويف ضوء هذه احلالة،   ،  الوطينتؤدي دوراً مهماً يف االقتصاد      أن  بانتظام،  

شق الطرق  : "اليت تتضمن عنصراً بعنوان   ) ٢٠١٣-٢٠٠٤(وثيقة استراتيجية التنمية الزراعية     
 وهذا العنصر هو واحد من عناصر مشروع التنمية الريفيـة           ."إصالحهاووالدروب الزراعية   

  .صندوق الدويل للتنمية الزراعية يف ست حمافظات من البدعمالذي ينفذ 

  الفرع الثاين    
  حبث املعوقات    

يتميز الكونغو بتنوع مناخي، وبتوافر مساحات كبرية من األراضي الصاحلة للزراعة             -١٩٦
  : ما يلي، أمههامعوقات ومتنوعة، ولكن هناك عدة قويةاليت ميكن أن هتيئ للبلد تنمية زراعية 

  ريفية؛تدهور الطرق ال •
  عدم متويل الزراعة؛ •
  الضعف الراجع إىل ضعف مستوى التدريب؛ •
  عدم تسويق املنتجات الزراعية بسبب نقص وسائل االتصال؛ •
  املضايقات اإلدارية؛ •
  ؛عدم كفاية الظروف املؤسسية املشجعة •
  ؛الصغري رغم ظهور التمويل احلصول على القروضصعوبة  •
 ة اخلاص العناصر االقتصادية الفاعلة  داد   الدولة من القطاع دون إع     انسحاباستمرار   •

  .اليت ميكنها أن حتل حمل الدولة

  الفرع الثالث    
  التوقعات    

التالية، على  جراءات  اإلاختاذ  ب املرأة الريفية    معيشة حتسني ظروف    تقضي املسامهة يف    -١٩٧
  :سبيل األولوية

   القدرات اإلدارية واملالية واملادية؛تدعيم •
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  ؛لى مستوى اجملتمعات احملليةعدعم عمليات التشجري  •
  يف احلـضر    وتوسيع نطاقها   ومؤسسات االئتمان  النسائية قدرات الصناديق    تدعيم •

  ؛والريف
  تشجيع عمليات تنظيم التسويق؛ •
   نقاط املياه؛وإقامة جتميع املياه أحواضدعم اإلمداد باملاء وذلك بإنشاء  •
  زارع الدولة؛مل التابعة احلفظ والتخزين ترميم مرافق •
 بشأن املواضيع املتعلقـة    محالت اإلعالم والتثقيف واالتصال وتعبئة النساء        عيمتد •

  . املرأة الريفيةمعيشةظروف بتحسني 

  الفصل الثالث عشر    
  املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون    

  ١٥املادة     

  الفرع األول    
  املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون    

  .دستور يف الكونغوال يكفله اجلنسني مبدأ املساواة بنيإن   -١٩٨

  الفرع الثاين    
  االعتراف باألهلية القانونية للمرأة    

  .للمرأة بصرف النظر عن حالتها املدنية التشريع دائماً األهلية القانونية الكاملة يقر  -١٩٩

  الفرع الثالث    
  حق املرأة يف حرية احلركة وحرية اختيار حمل سكناها    

  .معترف به يف الدستورهو املرأة يف حرية احلركة وحرية اختيار حمل سكناها حق إن   -٢٠٠

  حرية احلركة  ١-٣  
 يف  مكرسـة هذه احلرية األساسـية     ف: ملرأة حرية احلركة  ا الرمسية، متلك من الناحية     -٢٠١

تعتـرف  " اليت تنص على أن      ٢١ وخصوصاً يف املادة     ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠دستور  



CEDAW/C/COG/6 

47 GE.10-43761 

 وتضمنها   واالجتماع، وتنظيم املظاهرات واملسريات    وتكوين اجلمعيات  احلركة   الدولة حبرية 
  ".وفقاً للشروط اليت حيددها القانون

  اختيار املسكن  ٢-٣  
  . عملية التنقيح اجلاريةويتوقع حتسينها يف إطار قانون األسرة مطبقة أحكامال تزال   -٢٠٢

  الرابع عشرالفصل     
  الزواج    

  ١٦املادة     

  األولالفرع     
  الراهنةاحلالة     

وهلذا الغـرض شـكلت     .  قانون األسرة اخلاصة هبذا املوضوع     تنقيح أحكام جيري    -٢٠٣
  : النقاط التاليةدراسةاحلكومة جلنة مكلفة 

   املتعلقة مبا قبل الزواج؛األحكام •
   شؤون األسرة؛إدارة •
  .تعدد الزوجات •

  الفرع الثاين    
  التوقعات    

 الشبان فيها، مبا وإثارة الوجدان جلميع شرائح اجملتمع   إلعالم  تنظيم محالت للتوعية وا     -٢٠٤
  .والشابات واألسر متعددة الزوجات بوجه خاص

 وخباصة من قانون األسرة ١٦٦ التطبيق الفعال ألحكام املادة  اإلعالم أيضاً سيتناولو  -٢٠٥
  .حتديداًلزوجات  ايف األسر املتعددةباالحترام والعمل واملساواة يف املعاملة منها ما يتعلق 

  خامتة    
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز        مبوجبلكونغو  ل التقرير السادس    يشكل  -٢٠٦

  . حقوق املرأة والفتاةالسعي لتعزيز رغبة اجملتمع الوطين يف تعكس إضافية مرحلةضد املرأة 
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ملوارد البـشرية   وتدل املعلومات الواردة يف هذا التقرير على رغبة احلكومة يف تعبئة ا             -٢٠٧
 العدالـة مثـل   األخـرى   القيم  و النسائي البعد   يستوعبواملادية واملالية املفيدة إلقامة جمتمع      

العمليـة  ترمجة  الوهذه الرؤية تسلط الضوء على ضرورة       . واإلنصاف والتضامن   ةاالجتماعي
 املعنيـة الدولية  اللتزامات اليت تعهدت هبا مجهورية الكونغو رمسياً أثناء املؤمترات اإلقليمية و          ل
سـعياً  ذلك  و ،تحسني الوضع القانوين واالقتصادي واالجتماعي والثقايف والسياسي للمرأة       ب

  . املرأة يف مهمة إعادة البناء الوطينإلشراك
النهج القائم على املشاركة    وهذا  . القطاعات خمتلف   بني هذا التقرير بتعاون     أعدوقد    -٢٠٨

 اتفاقية القضاء على مجيـع      تغطيها خمتلف القطاعات اليت     استند إىل مجيع العناصر الفاعلة يف     
  .أشكال التمييز ضد املرأة

  ليكومبا لوميتوجان فرانسواز   )التوقيع(
  وزيرة النهوض باملرأة وإدماجها يف التنمية
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  املرفق

  املراجعثبت     
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  
  ٢٠١٣-٢٠٠٤ ،استراتيجيات التنمية الزراعية  
   واملـدخالت   واملعداتإحصاءات التجارة اخلارجية يف املنتجات الزراعية الغذائية،          
  ٢٠٠٢-١٩٩٨ ،الزراعية  
  ٢٠١٣-٢٠٠٦ ،الربنامج الوطين لألمن الغذائي  
  (ECOM 2006) املعيشية يف الكونغواستقصاء أحوال األسر   
  )٢٠٠٥(االستقصاء الدميغرايف والصحي   
   الفقراحلد منية وثيقة استراتيج  
   األهداف اإلمنائية لأللفيةحتقيق لتقييم الوطنيةاخلطة   
  تقرير أنشطة الوزارات  
 اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد           مبوجبلكونغو  لالتقرير األويل     

  .٢٠٠٢ ،املرأة

        
  


