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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣

  الدوريةقائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالنظر يف التقارير     

  زمبابوي    

  عام    
لضمان جتميع البيانـات    يرجى اإلفادة مبا إذا كانت الدولة الطرف تتخذ إجراءات            -١

 بغية رصد الوضع احلقيقي للنساء، مبن فـيهن        املصنفة على أساس نوع اجلنس وحتليلها دورياً      
  .املنتميات إىل الفئات احملرومة

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
 ١ املادة   حسبما تقتضيه  املرأة   ضدتعريف للتمييز   يف اإلطار القانوين لزمبابوي      يرد   ال  -٢

يرجى بيان إن كانت الدولة الطرف تنظر يف إدراج تعريف من هذا القبيـل يف             . من االتفاقية 
  .إطارها التشريعي

أن احملكمة العليا   ) ٣٤، الفقرة   CEDAW/C/ZWE/2-5(يوضح تقرير الدولة الطرف       -٣
يرجى تقـدمي   . ت حكم قانون إدارة التركات مبنح حقوق اإلرث للورثة الذكور فقط          أبطل

تخذها الدولة الطرف لضمان التنفيذ الفعلي لقانون إدارة التركات         تمعلومات عن التدابري اليت     
  . من التقرير٣٥ إىل ٣١املشار إليه يف الفقرات 
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  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
أن جلنـة   ) ١٩-١٨، الفقرتان   CEDAW/C/ZWE/2-5(ة الطرف   يوضح تقرير الدول    -٤

تورط يف  يستخوَّل سلطة التحقيق يف سلوك أي هيئة أو شخص          يف زمبابوي   حقوق اإلنسان   
يرجـى  . انتهاك أي من احلقوق املنصوص عليها يف إعالن احلقوق يف إطار دستور زمبابوي            

إعالن باعتبار أن   النساء   ضدا التمييز    التحقيق يف قضاي   ستضمن هبا اللجنة  توضيح الكيفية اليت    
إيراد معلومات مفـصلة  اً ويرجى أيض. املرأةضد احلقوق املذكور ال يشري صراحة إىل التمييز  

سيما املعلومات املتعلقة بإنفاذ قراراهتا وسبل       عن تركيبة اللجنة وسلطاهتا يف جمال التحقيق، ال       
فهل تعتزم الدولة الطـرف     . املخصصةزانية  ، واعتمادات املي  تيحهاتاليت  التعويض  /االنتصاف

  ال تتعامل إال مع القضايا اجلنسانية؟بني اجلنسني إنشاء جلنة معنية باملساواة 
إىل مواصلة  ) ٦٦-٦٣، الفقرات   CEDAW/C/ZWE/2-5(يشري تقرير الدولة الطرف       -٥

وع مـشر إىل   و ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٨تنفيذ السياسة اجلنسانية الوطنية اليت اسـتهلت يف         
. ٢٠٠٥ يف عـام  القائم على نوع اجلنس اليت صـيغت االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف    

واآلثار املترتبة عليهما بالنـسبة     يرجى تقدمي معلومات عن تقييم هذه السياسة وخطة العمل          
  .تحقيق املساواة اجلنسانية ومتكني املرأة يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقيةل

  اخلاصة املؤقتةالتدابري     
 من تقرير الدولة الطرف إىل أن التدابري اخلاصة املؤقتة اليت اختـذت             ٧٦تشري الفقرة     -٦
يرجى تقدمي  . يستفيد منها إال نسبة قليلة من النساء، مثل احلضريات واملتعلمات واملهنيات           ال

 املتخذة، واإلشارة   التدابريعلى   حىت اآلن    ترتبتاملزيد من املعلومات والبيانات عن اآلثار اليت        
إىل التدابري األخرى املزمع اختاذها لتستفيد منها املزيد من النساء، خاصة الريفيات احملرومات             

  .يف القطاع غري الرمسي

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
أن الدولة الطرف استحدثت آليات وعمليـات    ) ٨٨-٨٦الفقرات  (جاء يف التقرير      -٧

 باالرتفاع البـالغ  وتعترف الدولة الطرف    .  على القوالب النمطية اجلنسانية    للتعجيل بالقضاء 
لمعتقـدات  لخاصـة  الذي يعزى بصفة     اً،ستوى القولبة النمطية اجلنسانية يف اجملتمع عموم      مل

يرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املتخذة لتغيري       . بقي املرأة يف حالة تبعية    الثقافية والدينية اليت تُ   
  .الجتماعية والثقافية اليت تفضي إىل القولبة النمطيةاألمناط ا

   املرأةضدالعنف     
 اخلدمات والبحث والتوثيق    توفري الوقاية و  إضافية عن مسائل  يرجى تقدمي معلومات      -٨

البيانات املعلومات و ويرجى تقدمي املزيد من     . اجلنسالقائم على نوع    والدعوة يف جمال العنف     
 الثقافية والطقوس أو املمارسات العرفية التمييزية       العاداتامجة عن   عن العنف واالعتداءات الن   
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)CEDAW/C/ZWE/2-5   ويرجى إبالغ اللجنة بنتائج محالت التوعية وتطـوير        ). ٤٣، الفقرة
ويرجى  .تنفيذه بفعالية كفالة   و األسري فهم قانون العنف     من أجل زيادة  القدرات اليت نظمت    

لـضمان   األسريالعنف  مناهضة  ري امللموسة اليت اختذها جملس      التداباملعلومات املتعلقة ب  تفصيل  
 ).٤٦-٤١، الفقـرات    CEDAW/C/ZWE/2-5(بفعالية وتعزيـزه    األسري  تنفيذ قانون العنف    

  .العنفهذا  املتخذة لتوفري مالجئ حكومية لضحايا اخلطواتتقدمي معلومات عن اً ويرجى أيض

   البغاءواالستغالل ألغراضاالجتار     
 أن الدولة الطرف بلد مرور عابر إىل بلدان أخـرى           ، من التقرير  ٩٦ الفقرة   جاء يف   -٩
يرجـى تقـدمي   . البغاءاالستغالل ألغراض  لالجتار بالنساء واألطفال هبدف السخرة و  منشأو

 .اًواقتـصادي اً  إحصاءات عن عدد النساء والفتيات ضحايا االجتار من أجل استغالهلن جنسي          
االجتار ومداه  هذا  الدولة الطرف تنظر يف إجراء حبوث عن طبيعةويرجى اإلفادة مبا إذا كانت

  . املمارساتمثل هذه وضع سياسات واستراتيجيات ملكافحة هبدفوأسبابه ونتائجه 
يرجى تقدمي معلومات عن نتائج وآثار احلملة الواسعة ملكافحة البغاء اليت نظمت يف               -١٠
ويرجى بيان  ). ١٠٣-١٠٢ الفقرتان   ،CEDAW/C/ZWE/2-5" (ال للبغاء " باسم   ٢٠٠٤عام  

ورد  ما ، بناء على  الشرطةاليت ترتكبها   التمييزية  مارسات  امل تدابري ملكافحة     جيري اختاذ  إن كان 
يرجى تقدمي معلومات عن برنامج متكني املرأة الذي يستهدف         كما  .  من التقرير  ١٠٥يف الفقرة   

  . من تقرير الدولة الطرف١٠٧ جاء يف الفقرة حسبماالبغاء، ممارسة  يف املنخرطاتالنساء 

  املشاركة يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة    
أن ) ١١٧ و ٨١، الفقرتـان    CEDAW/C/ZWE/2-5(جاء يف تقرير الدولة الطـرف         -١١

 ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٧على مدى الفترة استمر " ة وصنع القراريالسياساحلياة  مشروع النساء يف    "
فضالً عن زيادة نـسبة  ، بالفعلسلطة ال يتبوأن مواقع    يت قدرات النساء الال    بناء أنه استهدف و

يرجى تقدمي معلومات   .  يف املائة  ٥٠إىل  متثيل املرأة يف اهلياكل السياسية وهياكل صنع القرار         
عن التطورات الالحقة للمشروع والتدابري األخرى املتخذة لزيادة نسبة مـشاركة املـرأة يف           

ويرجى اإلفادة مبا إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف إنشاء نظام . السياسيةياة احلاحلياة العامة و
 من أجل زيادة تقدم من االتفاقية، ٤ من املادة ١للفقرة اً تدبري خاص مؤقت، وفقكللحصص 

 احمللـي،    الصعيد النساء إىل مواقع السلطة يف الوظيفة العمومية سواء على الصعيد الوطين أو           
نظـام  المثـل هـذا     زبني السياسيني الرئيسيني أعربا عن رغبتهما يف تنفيذ         أن احل وسيما   ال
)CEDAW/C/ZWE/2-5 ١٤٤-١١٤، الفقرات.(  

  التعليم    
 ١٧٠يف الفقـرات   النحو املـبني   على،يرجى تقدمي معلومات عن أثر التدابري املتخذة   -١٢
بـني  ، والفصل   عليم من الت  نسبة تسرب الفتيات  ارتفاع  عاجلة قضية   مل من التقرير،    ١٧٢ إىل
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تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لـضمان       اً  ويرجى أيض .  يف التعليم املهين التقين    اجلنسني
 جاء يف   حسبما اً،من التعامل معهم إداري     إبالغ الشرطة مباشرة مبرتكيب التحرش اجلنسي بدالً      

  . من تقرير الدولة الطرف١٦٩الفقرة 

  العمالة    
 علـى مـدى   بشكل ملموسالطرف بأن التحرش اجلنسي زاد  يعترف تقرير الدولة      -١٣

 اليت ُتتخذ لتوقي التحرش اجلنسي      العمليةيرجى اإلشارة إىل التدابري     . املاضيةالسنوات العشر   
  ).٣٠-٢٩، الفقرتان CEDAW/C/ZWE/2-5(ومكافحته يف أماكن العمل 

  الصحة    
 ال تزال   النفاسيةوفيات  الإىل أن   ) ١٩٨، الفقرة   CEDAW/C/ZWE/2-5(يشري التقرير     -١٤

 التدابري املتخذة   ية بشأن تفصيلتقدمي معلومات   يرجى  . مشكلة رئيسة يف مجيع أحناء زمبابوي     
  .خلفض معدل تلك الوفيات

أن اجمللـس   ) ٢٠٦، الفقـرة    CEDAW/C/ZWE/2-5(جاء يف تقرير الدولة الطرف        -١٥
.  بفريوسه اإلصابةة للتصدي لإليدز و   التدابري الوطني وتنفيذ  اإليدز أنشئ لوضع    ب املعينالوطين  

 اآلثاريرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن تركيبة اجمللس واآلثار اليت حتدثها أنشطته، خاصة              
  .٢١٥ إىل ٢٠٧ يف الفقرات من  ذكرهاالوارد

  قتصادياالتمكني ال    
 ١٠٧رة   املشار إليه يف الفق    االقتصادي للمرأة تمكني  اليرجى تقدمي تفاصيل عن برنامج        -١٦

من تقرير الدولة الطرف، مبا يف ذلك جدوله الزمين وحمتواه والتـدابري احملـددة يف إطـاره                 
قـدمها احلكومـة للمـشاريع      تتقدمي بيانات عن عدد القروض اليت       اً  ويرجى أيض . ونتائجه
تقـدمي  ويرجـى  ). ٢٢٧، الفقرة CEDAW/C/ZWE/2-5 (اليت تتمتع مبقومات البقاء النسائية  

التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف أو تعتزم اختاذها لتحـسني سـبل       بشأن  صيل  تفمزيد من ال  
  .حصول النساء على املشاريع والقروض املتناهية الصغر وتطوير مهاراهتن يف إدارة املشاريع

  الفئات احملرومة من النساء    
 يرجـى تقـدمي   . ات واملعاقات والالجئـات   عن وضع املسنّ  اً  ال يذكر التقرير شيئ     -١٧

معلومات عن الوضع االقتصادي واالجتماعي لتلك الفئات من النـساء والتـدابري املتاحـة              
التعلـيم   حصوهلن علـى     تقدمي معلومات أكثر تفصيالً بشأن مدى     اً  ويرجى أيض . لدعمهن

  .الوظائف واملاء الصاحل للشرب واخلدمات الصحية ومحايتهن من العنفو
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  الريفيات    
املـشار إليهـا يف      عن أثر التدابري املتخذة      ئيةإحصايانات  بيرجى تقدمي معلومات و     -١٨

 يف املائة مـن النـساء يعـشن يف          ٦٥، بالنظر إىل أن      من التقرير  ٢٥٦إىل   ٢٣٥الفقرات  
  .الريفية املناطق

  الزواج والعالقات األسرية    
يشري تقرير الدولة الطرف إىل وجود نظام مزدوج للقانون يف موضـوع الـزواج                -١٩

 املمارسـات   معظم واآلخر عريف، وإىل أن      صادر عن السلطات   األسرية، أحدمها    والعالقات
يرجـى تقـدمي    ). ٦١-٥٢، الفقرات   CEDAW/C/ZWE/2-5(توافق مع االتفاقية    يالعرفية ال   

يف جمايل  املزيد من املعلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف أو تعتزم اختاذها، مبا فيها               
.  مجيع أحكام القانون العريف املطبقة على الزواج مع االتفاقية         لكفالة توافق  التوعية والتدريب، 

ما هي التدابري احملددة اليت تتخذها الدولة الطرف ملكافحة الزواج املبكـر وحظـر تعـدد                و
 التعديالت املقترحة على قـانون      ْنالزوجات؟ يرجى تقدمي معلومات عن اجلدول الزمين لسَ       

  . من تقرير الدولة الطرف٥٩ إىل ٥٢فقرات  جاء يف ال حسبماالزواج

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
يرجى اإلفادة مبا إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف التـصديق علـى الربوتوكـول                 -٢٠

بيان إن كانت الدولة الطرف تنظر يف قبول تعديل         اً  ويرجى أيض . االختياري امللحق باالتفاقية  
  . من االتفاقية املتعلق مبواعيد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١ة الفقر

        


