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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢ مارس/آذار ٢ - فرباير / شباط١٣

: ئلة املطروحة املتعلقة بالنظر يف التقـارير الدوريـة        قائمة القضايا واألس      
  زمبابوي

  إضافة    

ردود زمبابوي على قائمة القضايا املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقرير اجلامع                
  * والرابع واخلامسللتقارير الدورية الثاين والثالث

  حملة عامة    

  (CEDAW/C/ZWE/Q/2-5) ضاياالق من قائمة ١ املثارة يف الفقرة املسائلالرد على     
إن وكالة زمبابوي لإلحصاءات الوطنية هيئة اعتبارية أُنشئت مبوجب قـانون التعـداد               -١

وهذه الوكالة هي   . ٢٠٠٩يوليه  /الذي دخل حيز النفاذ يف متوز     ] ٢٩:١٠الفصل  [واإلحصاءات  
تنسيق النظام اإلحصائي   اهليئة الرمسية اليت تقوم جبمع البيانات الوطنية يف زمبابوي وتضطلع مبهمة            

ووحدة اإلحصاءات اجلنسانية العاملـة يف إطـار وكالـة زمبـابوي            . الوطين واإلشراف عليه  
لإلحصاءات الوطنية مناطة بوالية ضمان أن تكون مجيع اإلحصاءات اليت ُتجمع عن طريق خمتلف              
 الدراسات االستقصائية مصنفة حسب نوع اجلنس كما يتـضح مـن الدراسـة االستقـصائية              

وتشمل الدراسة االستقـصائية عنـصراً      . الدميغرافية والصحية اليت ُتجرى مرة كل أربع سنوات       
  .منفصالً يتعلق بالعنف اجلنساين يبني اتباع هنج يراعي نوع اجلنس يف مجع البيانات

__________ 

وفقاً للمعلومات املُحالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرسـاهلا            *  
  .إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة
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وقد وضعت الوكالة قاعدة بيانات إلحصاءات زمبابوي تتضمن مؤشرات وطنية حمددة   -٢
وقد صنفت اإلحصاءات اليت    . دم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      األولويات لرصد التق  

) ٢٠٠٤( ُجمعت حسب نوع اجلنس مبا يتمشى مع السياسات الوطنية للمساواة بني اجلنسني           
وتـستمد وكالـة   . اليت تكلف مجيع القطاعات بوضع بيانات مصنفة حسب نـوع اجلـنس          

  .ت اإلدارية اليت جتمع من خمتلف القطاعاتاإلحصاءات الوطنية معلوماهتا من البيانا
 صدر بعنوان   ث إجراء حب  ، بشراكة مع اليونيسيف   ،طلبت احلكومة ،  ٢٠١٠ويف عام     -٣
 البحث  يعربو". ٢٠١٠-٢٠٠٥لفترة  يف ا حتليل واقعي لوضع النساء واألطفال يف زمبابوي        "

يقدم التحليل الواقعي و.  مجيع املستويات يف زمبابوي  على للنساء واألطفال    عن الوضع الفعلي  
عرضاً شامالً يضم آخر البيانات الصادرة يف القطاعات االجتماعية اهلامة، مبا يف ذلك الصحة              

  .والتعليم واملياه والصرف الصحي

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

   من قائمة القضايا٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
من دستور زمبـابوي وغـريه مـن        ) ١(٢٣ارد يف املادة    إن شرط عدم التمييز الو      -٤

. التشريعات ذات الصلة ال يعكس حرفياً تعريف التمييز ضد املرأة بصيغته الواردة يف االتفاقية             
ومع ذلك فإن الشروط تغطي مجيع جوانب التعريف بشكل كاٍف ألهنا متنع التمييز ألسـاب       

  .نوع اجلنس والوضع العائلي واحلمل
من الدستور تـشجع التمييـز يف       ) ٣(٢٣خرى، تقر احلكومة بأن املادة      من جهة أ    -٥

مسائل قانون األحوال الشخصية والقانون العريف، وقد سنَّت عدة تشريعات للقضاء علـى             
وإضافة إىل ذلك، ويف إطـار      . التمييز ضد املرأة على النحو الذي أُشري إليه بالفعل يف التقرير          

 جتري حالياً، أُنشئت جلنة مواضيعية معنية باملرأة لضمان ترسيخ          عملية املراجعة الدستورية اليت   
وقد قامت اللجنة بعدة زيارات إعالميـة  . حقوق املرأة يف الدستور اجلديد على النحو املالئم    

ولذلك، فإن  . من الدستور نقطة للحوار   ) ٣(٢٣تشاورية يف مجيع أحناء البلد، وكانت املادة        
  .إلغاء هذه املادة قيد النظر

   من قائمة القضايا٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
إضافة إىل عملية املراجعة الدستورية املشار إليها أعاله والتدابري اليت أبرزها التقرير،              -٦

وضعت وزارة شؤون املرأة واملساواة بني اجلنسني والتنمية اجملتمعية دليالً لقـوانني األسـرة              
وقد أدركـت  . ألسرة بشكل مبسط كاستراتيجية إلذكاء الوعييوضح التشريعات املتصلة با  

احملكمة العليا أن نظام التقاضي القائم على التنازع ليس سهل االستخدام يف معاجلة قـضايا               
 ٢٠٠٩ قانون األسرة، ولذلك فإهنا أنشأت من الناحية اإلدارية حمكمة متخصـصة يف عـام             

 املتخصصة بقضايا األسرة جيـري التخفيـف        ويف تلك احملكمة  . ملعاجلة قضايا قانون األسرة   
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العمليات والشكليات إلتاحة اإلمكانية لتسوية الرتاعات بصورة عاجلة ومنفتحة وشفافة           من
وتركز احملكمة على قضايا الطالق     . على النحو املناسب ملعاجلة القضايا املعروضة على احملكمة       
واالختطاف الدويل واملرياث، لكنها    واالنفصال القضائي وإبطال الزواج واحلضانة والوصاية       

والعمليات جارية إلنشاء احملكمة مـن الناحيـة        . تعاجل اجلوانب اجلنائية من قانون األسرة      ال
  . ومن املتوخى أن يشجع هذا التخصص التطبيق الفعال ألحكام االتفاقية. التشريعية

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

   من قائمة القضايا٤الفقرة الرد على املسائل املثارة يف     

  تعريف التمييز ضد املرأة  )أ(  
بوضوح على حظر التمييز على أساس العرق أو        ) ٢٣املادة  (ينص دستور زمبابوي      -٧

القبيلة أو مكان املنشأ أو اآلراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو نوع اجلنس أو الوضع العائلي       
 يف شرط   "اجلنس والنوع اجلنساين  " التمييز على أساس     وإن إدراج مفهومي  . أو اإلعاقة البدنية  

ونتيجة لذلك فـإن مجيـع األشـخاص يف    . عدم التمييز حيظر التمييز ضد املرأة حظراً فعاالً      
 مؤهلون للتمتع على قدم املساواة باحلقوق املنصوص عليهـا يف           ،زمبابوي، مبن فيهم النساء   

زمبابوي ملزمة بالتحقيق يف أفعال التمييز      لذلك فإن جلنة حقوق اإلنسان يف       . إعالن احلقوق 
املزيد من احلماية من أشكال أخرى للتمييز، كالتمييز على         للمرأة   ٢٣وتوفر املادة   . ضد املرأة 

  .أساس اإلعاقة والوضع العائلي

تشكيلة جلنة حقوق اإلنسان وصالحياهتا يف جمال التحقيـق وتطبيـق قراراهتـا وُسـُبل                )ب(  
  االنتصاف املتاحة

إلنشاء جلنـة حقـوق اإلنـسان يف        ) ١٨التعديل   (٢٠٠٧ُعدل الدستور يف عام       -٨
. زمبابوي مبا يتمشى مع مبادئ باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان             

ـ أو شخص   سلطة  يف سلوك أي    وتتمثل إحدى املهام اليت تضطلع هبا اللجنة يف التحقيق           ىت م
من احلقوق املنصوص عليها يف إعـالن       الشخص ألي حق    ُزعم انتهاك تلك السلطة أو ذلك       

ن اللجنة من ضمان أو تـوفري       وإضافة إىل ذلك ينص الدستور على سن قانون ميكّ        . احلقوق
وينظر الربملان حالياً يف مـشروع      . جرب مناسب يف حالة حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان       

  .قانون يتعلق بلجنة حقوق اإلنسان يف زمبابوي
 من الدستور أن تضم جلنـة حقـوق اإلنـسان يف            100R (1)قتضى املادة   وينبغي مب   -٩

وهلذا الغرض  . زمبابوي رئيساً ومثانية مفوضني آخرين، على أن يكون أربعة منهم من النساء           
وسينص مشروع القانون املشار إليـه      . توجد أربع نساء يف جلنة حقوق اإلنسان يف زمبابوي        

ويتـضح ذلـك    . ماً من جنس آخر غري جنس الرئيس      أعاله على أن يكون نائب الرئيس دو      
  .رئيس اللجنة رجل ونائب الرئيس امرأةإن بالفعل يف التشكيلة احلالية للجنة حيث 
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ولضمان استمرار تعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة، ينص مشروع القانون             -١٠
 باملساواة بني اجلنسني    املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان يف زمبابوي على إنشاء فريق عامل معين          

وحقوق املرأة من بني األفرقة العاملة اليت سُتنشأ مبا يتمشى مع خمتلف اجملـاالت املواضـيعية          
وبناء على ذلك، سيؤدي الفريق العامل املعين باملساواة بني اجلنسني وحقوق           . حلقوق اإلنسان 

  . املرأة املهام املتوقعة من جلنة معنية باملساواة بني اجلنسني

  اعتمادات امليزانية  )ج(  
  :  ما يلي، على النحو املنصوص عليه بالكامل يف مشروع القانون،تشمل ميزانية اللجنة  -١١

مبوجب قانون الربملان من أجل األجور والبدالت املدفوعة      املرصودة  األموال    )أ(  
  إىل أعضاء اللجنة أو فيما يتعلق هبم والنفقات اإلدارية املتكررة للجنة؛ 

أية أموال أخرى ُتدفع للجنة من األموال املخصصة هلذا الغرض مبوجـب              )ب(  
  قانون الربملان؛ 

قروض يقدمها أي شخص أو منظمة أو أي  تركات أو منح أو أية هبات أو  )ج(  
  حكومة أو بلد إىل اللجنة مبوافقة الوزير؛ 

  .  قوانني أخرىأية أموال أخرى ُيعهد هبا إىل اللجنة سواء مبوجب هذا القانون أو  )د(  
  . ويف أثناء ذلك، تقدم احلكومة األموال إىل اللجنة يف إطار باب حمدد من أبواب امليزانية  -١٢

   من قائمة القضايا ٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 الوطنية للمساواة بني اجلنسني، وضعت عـدة قطاعـات          السياسةمنذ بدء العمل ب     -١٣

  :  جمال املساواة بني اجلنسني كالتايلسياسات تدخلية حمددة يف
 يف ٢٠ عملية إصالح األراضي، وهي عملية ختصص للمرأة حصة نـسبتها          )أ(  

  ؛ يكحق شخصاملائة وذلك لتمكينها من احلصول على األرض وامتالكها 
السياسة العامة للسياحة اليت تعزز مشاركة املرأة يف القطـاع بتخـصيص              )ب(  

   هلذا الغرض؛  يف املائة٣٠حصة نسبتها 
السياسات اخلاصة باملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم اليت تنص على منح            )ج(  

   يف املائة من تسهيالت القروض؛ ٣٠املرأة نسبة 
 يف املائة من ميكنة التعدين اليت تـديرها         ٣٠ختصيص حصة للمرأة نسبتها       )د(  

  وزارة املناجم وتطوير التعدين؛ 
لمرأة وصندوق التنمية اجملتمعية اللذان جرى إنشاؤمها يف  الصندوق اإلمنائي ل    )ه(  

   ملساعدة املرأة يف خمتلف املشاريع املدرة للدخل؛ ٢٠٠٧ عام
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اليت تسلط الضوء على احلاجة     ) ٢٠١٥- ٢٠١٢(اخلطة املتوسطة األجل      )و(  
إىل تعميم املساواة بني اجلنسني يف مجيع القطاعات الصناعية، مثل التـصنيع والـسياحة              

  التعدين والزراعة؛ و
 يف املائـة يف     ٣٠بتخصيص حصة للمرأة نسبتها     العمومية  قيام جلنة اخلدمة      )ز(  

  ؛ العموميةمجيع وظائف اإلدارة العليا يف اخلدمة 
املنظور اجلنساين، وهو برنامج    اليت تراعي    االقتصادية   برنامج إلدارة السياسة    )ح(  

 ويرمي الربنامج إىل تعزيز قدرات االقتصاديني       .تعكف احلكومة يف الوقت احلايل على تنفيذه      
واملسؤولني عن امليزانية والقائمني على ختطيط السياسات لتمكينهم من وضع وتنفيذ سياسات 

  واستراتيجيات اقتصادية تراعي املنظور اجلنساين؛ 
ـ تعيني منسقني للشؤون اجلنسانية يف كل وزارة خمتصة على مستوى             )ط(   دير امل

  .  تعميم املساواة بني اجلنسني يف وزاراهتملتوجيه عملية
وُتستعَرض حالياً السياسات الوطنية للمساواة بني اجلنسني ملواءمتها مع التطـورات             -١٤

الراهنة، مثل األهداف اإلمنائية لأللفية، والربوتوكول املتعلق باملساواة بني اجلنسني والتنميـة            
ظات اخلتامية لالجتماعات الالحقة للجنة وضع       اإلمنائية للجنوب األفريقي، واملالح    ةللجماع

  . املرأة واألطر اإلمنائية الوطنية، مثل اخلطة املتوسطة األجل

  التدابري اخلاصة املؤقتة     

   من قائمة القضايا٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 يف املائـة    ٣٠ يف املائة من أصـل       ٢٣,٣٦، حتققت نسبة    ٢٠١٠أغسطس  /آبيف    -١٥
  . للمرأة يف وظائف اإلدارة العلياالعمومية ي النسبة اليت خصصتها جلنة اخلدمة وه
 على العمل اإلجيايب يف أي برنامج مـن بـرامج       ١٧وينص التعديل الدستوري رقم       -١٦

ويف إطار برنـامج إصـالح      . إصالح األراضي لصاحل الفئات اليت كانت حمرومة يف السابق        
، ُخصصت  ٢٠٠٩وحىت عام   .  يف املائة  ٢٠صة نسبتها   األراضي، ختصص احلكومة للمرأة ح    

 يف ١٢ لنـسبة  A2 الصنف  يف املائة من النساء وأخرى من  ١٧ لنسبة   A1  الصنف مزارع من 
  .املائة منهن

ونتيجة للسياسات اخلاصة باملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم املشار إليها أعـاله،             -١٧
باملقارنـة   (SEDCO)ويـل شـركة سـيدكو        يف املائة من النساء من مت      ٥٧استفادت نسبة   

  .٢٠١٠ يف املائة من الرجال يف عام ٤٣,٥ بنسبة
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  التعليم    
استحدثت زمبابوي سياسات العمل اإلجيايب يف جمال القبول يف املعاهـد ومراكـز               -١٨

صـول  ووأفضت سياسات العمل اإلجيايب إىل زيادة حتسني فـرص          . التدريب التقين واملهين  
 وحـىت   ٢٠٠٦ومن عام   . ٢٠١٠ و ٢٠٠٦يم العايل يف الفترة ما بني عامي        ىل التعل إالنساء  
  : ، ارتفعت معدالت االلتحاق بالتعليم على النحو التايل٢٠١٠ عام

   يف املائة يف مراكز التعليم والتدريب املهنيني؛ ٤٤,٣ يف املائة إىل ٣٤من   )أ(  
   يف املائة يف اجلامعات؛٣٩,٥ يف املائة إىل ٣٦,٩من   )ب(  
   يف املائة يف معاهد الفنون التطبيقية؛ ٤٤,٣ يف املائة إىل ٤١,٢من   )ج(  
  . يف املائة يف معاهد إعداد املعلمني٦٩,٤ يف املائة إىل ٥٦,٧من   )د(  

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

   من قائمة القضايا٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
بري من أجل تغيري القوالب النمطية اجلنسانية، وتشمل تلك         اُتخذت جمموعة من التدا     -١٩

  : التدابري ما يلي
 جنسانية يف املدارس االبتدائية والثانوية لنشر الوعي يف صفوف          إنشاء نواد   )أ(  

وقـد  .  وذلك لتعزيز املعتقدات غري النمطية منذ سـن مبكـرة          ،التالميذ بالقضايا اجلنسانية  
سيف، جمموعة من مواد التوعية اجلنسانية ووزعتها علـى         بدعم من اليوني   وضعت احلكومة، 
وإضافة إىل ذلك، ُنظمت مسابقات تنطوي على امتحان موجز وكتابـة           . النوادي اجلنسانية 

  مقاالت يف املدارس إلثارة النقاش بشأن القوالب النمطية اجلنسانية وكيفية التصدي هلا؛ 
د القوالب النمطيـة اخلاصـة       للعلوم والرياضيات من أجل تفني     إنشاء نواد   )ب(  

. وتعمل هذه األندية أثناء العطل املدرسية يف مقاطعات البلد العشر كلـها           . باملواضيع التقنية 
لقيادة الطـائرات    ،غري تقليدية مهن  متيزن يف   نساء ُيعتربن قدوة إذ     وإضافة إىل ذلك، ُدعيت     

  ملخاطبة الفتيات وتشجيعهن كجزء من عملية التوجيه؛واهلندسة، 
 أوصياء على برامج التوعية بقضايا اجلنسني اليت تستهدف الزعماء بوصفهم           )ج(  

القوالـب  ُتـدمي   وتستهدف محالت التوعية أساساً املمارسات الثقافية اليت        .  والتقاليد لثقافةا
  ؛وقد كُلف الزعماء بدورهم بنقل املعلومات تدرجيياً إىل جمتمعاهتم احمللية. النمطية اجلنسانية

تتناول حوارات يف وسائل اإلعالم     م محالت إعالمية عن طريق إجراء       تنظي  )د(  
  يف السياسة وصنع القرار؛املرأة مواضيع شىت، مثل العنف اجلنساين ومتكني وإشراك 

لرجال املعـين   ل بادار   ال من خالل منظمات للرجال، كمنتدى     التزام الرج   ) ه(  
  .واة والعدل بني اجلنسنيتغيري مفاهيم الرجال ملسائل املسال ،بقضايا اجلنسني
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  العنف ضد املرأة    

  القضايا من قائمة ٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
اجملتمع املدين بربامج تتعلق مبنع العنف ضد املـرأة علـى           يضطلع  تضطلع احلكومة و    -٢٠

ـ )Victim Friendly Unit( وهناك وحدة معنية باالهتمام بالضحايا. نطاق البلد ز  يف كل مرك
وخيضع مجيع املوظفني العاملني يف الوحدة للتدريب يف . من مراكز الشرطة يف مجيع أحناء البلد   

وإضافة إىل ذلك، تقوم احلكومة، يف حماولة       . كيفية التعامل مع ضحايا العنف اجلنسي واملرتيل      
خدمات شاملة مـن أجـل      لتوفري خدمات متكاملة لضحايا العنف اجلنسي، بتوجيه مراكز         

يف مركز  وترمي مراكز اخلدمات الشاملة إىل تقدمي خدمات جامعة         . اجلنساينلعنف  ضحايا ا 
 تشمل توفري الدعم القانوين والنفسي واالجتماعي وخـدمات الـشرطة واخلـدمات             واحد

  .وجيري وضع خطط إلنشاء هذه املراكز يف مجيع مقاطعات البلد اإلدارية العشر. الصحية
مون وكتاب احملاكم التدريب يف جمال التنفيذ الفعال        ويتلقى القضاة واملدعون العا     - ٢١

وقد ُعني مستـشارون ملكافحـة      . لقانون العنف املرتيل والتعامل مع ضحايا العنف املرتيل       
العنف املرتيل على املستوى اجملتمعي من أجل تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي إىل ضحايا             

  .العنف املرتيل
هاج سياسة عـدم التـسامح إطالقـاً إزاء العنـف     وشرعت احلكومة يف محلة النت      -٢٢

اجلنساين، وقد ركزت احلملة على الوقاية واحلماية ومشاركة كل فرد يف برامج ترمـي إىل               
ويف إطار هذه احلملة، ترمجت إىل اللغات احمللية معلومات تتعلـق           . مكافحة العنف اجلنساين  

  .تمعات الريفيةبقانون العنف املرتيل وغريه من القوانني ووزعت على اجمل
وفيما يتعلق بقانون العنف املرتيل، ال تعترب مجيع أفعال العنف املرتيل أفعاالً جنائيـة،                -٢٣

وعندما ُتبلغ الشرطة هبذه القضايا فإهنا حتليها إىل منظمات تعىن بتقـدمي            . كاإليذاء العاطفي 
  .الدعم النفسي واالجتماعي

كافحة العنف املرتيل لضمان وتعزيز التنفيـذ الفعـال        التدابري العملية اليت اختذها جملس م       )أ(  
  لقانون العنف املرتيل 

وضع اجمللس، بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، إطاراً للرصـد والتقيـيم               -٢٤
بوصفه عنصراً أساسياً من عناصر االستراتيجية الوطنية املتعلقة بالعنف اجلنـساين يف البلـد              

وستستخدم مجيع اجلهات صاحبة املصلحة إطار      . اس تأثري الربنامج  واملعدة لزيادة املساءلة وقي   
وسيسهم إطار الرصد والتقيـيم يف     . الرصد والتقييم لقياس تأثري عمليات التدخل يف قطاعاهتا       

حتديد أفضل املمارسات اليت ميكن تعزيزها يف املبادرات اليت ستتخذ يف املستقبل ملنع العنـف               
  .اجلنساين والتصدي له
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  حكومية لضحايا العنف املرتيلمآوى وفري ت  )ب(  
على األقل يف كل مقاطعة بدعم مـن صـندوق          مآوى  جيري وضع خطط إلنشاء       -٢٥
  .املتحدة للسكان األمم

  التمييزيةواملعايري الثقافية والطقوس واملمارسات العرفية   )ج(  
من جداً   قليالً   عاجلت الوحدة املعنية باالهتمام بالضحايا يف السنتني األخريتني عدداً          -٢٦

، مل ُتـسجل سـوى      ٢٠٠٩ويف عـام    . القضايا اليت تنطوي على ممارسات ثقافية ضـارة       
.  أربع حاالت  ٢٠١٠حاالت تنطوي على وهب نساء يف حني أنه قد سجلت يف عام              ست

  .شيئاً فشيئاً نتيجة حلمالت توعية مكثفةيف طريقها إىل الزوال وهذه املمارسات 

  تيات واستغالهلناالجتار بالنساء والف    

  القضايا من قائمة ٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
بروتوكول األمم املتحدة ملنـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار           إن عملية التصديق على       -٢٧

 اجلرمية املنظمة   ملكافحةباألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة         
وعلى الرغم من أن البحث املشار إليه يف تقريـر الدولـة            .  متقدمة بلغت مرحلة  عرب الوطنية 

الطرف يبني أن زمبابوي تستخدم كبلد عبور ومنشأ لالجتار بالبشر، فإن الدالئل تشري إىل أن      
  .االجتار بالبشرمما خيص ذلك خيص اهلجرة غري النظامية أكثر 

دم مركزا االستقبال والدعم    وعلى النحو املشار إليه يف تقرير الدولة الطرف، يستخ          -٢٨
ج وبلومتري بصفة أساسية الستقبال العائدين واملرحلني مـن         ديربيف النقطتني احلدوديتني بيت   

وجتدر اإلشارة إىل أنه بالنظر إىل التحديات     . البلدان اجملاورة الذين هاجروا بصورة غري نظامية      
ة فإن عدداً من سكان زمبابوي قد        البلد نتيجة للعقوبات غري القانوني     واجههااالقتصادية اليت   

  .عربوا احلدود إىل البلدان اجملاورة حبثاً عن فرص عمل
 يف القريب دراسة مستقلة     زمبابويووفقاً ملا جاء يف تقرير الدولة الطرف، ستجري           -٢٩

  .تتعلق بظاهرة االجتار بالبشر للتأكد من وجودها ونطاقها وأبعادها اجلنسانية

  القضايا من قائمة ١٠ثارة يف الفقرة الرد على املسائل امل    
والبغاء . البغاء غري مشروع يف زمبابوي، ولذلك فإن أي نشاط يرتبط به يعترب جرمية              -٣٠

واجلانب األكثر شيوعاً للبغاء يف     . غري مقبول أيضاً مبقتضى أنظمتنا الثقافية وقيمنا ومعتقداتنا       
  . اجلنساملرأة الرجل ألغراضتستهوي حيث املراودة البلد هو 
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ترمي إىل الثين   " ال للبغاء " يف محلة باسم     ٢٠٠٤والواقع أن احلكومة شرعت يف عام         -٣١
وللتخفيف مـن اآلثـار     .  واإليدز البشريعن البغاء يف أعقاب انتشار فريوس نقص املناعة         

 مشروعاً متكينياً   ٢٠٠٧السلبية للحملة على رفاه النساء املعنيات، استهلت احلكومة يف عام           
تأهيلياً واقتصادياً يستهدف النساء العامالت يف البغاء لتمكينهن من احلصول على قـروض             و

ومع ذلك، فإن األموال املخصصة للقروض قد تأثرت باجتاهات التضخم العايل الـيت    . جتارية
  .الربنامج مل يصل إىل هنايتهفإن ولذلك، . اتسم هبا االقتصاد خالل تلك الفترة

  واملشاركة يف احلياة العامةاملشاركة السياسية     

  القضايا من قائمة ١١ املثارة يف الفقرة ائلالرد على املس    
مشروع املـرأة يف    ) متويل احلكومة النروجيية  ( متول الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي      -٣٢

 وقد انقطع هذا التمويل يف    . احلياة السياسية وصنع القرار املشار إليه يف تقرير الدولة الطرف         
شراكة مع منظمات غري حكوميـة      بوتبذل احلكومة،   . أعقاب العقوبات املفروضة على البلد    

حملية، جهوداً مستمرة ملواصلة اختاذ تدابري ترمي إىل تعزيز املساواة بني اجلنـسني يف احليـاة                
السياسية وعلى مستويات صنع القرار األخرى على النحو املنصوص عليـه يف بروتوكـول              

يقي وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن القـضايا اجلنـسانية           االحتاد األفر 
  :وتشمل تلك اجلهود ما يلي. واإلمنائية
من أجل أعضاء الربملان وأعضاء جمالس احلكم احمللـي      برامج لبناء القدرات      )أ(  

ة وتوعيتهم  هؤالء األعضاء للحمالت االنتخابي   هتيئة  ز التدريب على    ورك. القائمني واحملتملني 
  ؛بالصكوك الوطنية والدولية املتعلقة بالقضايا اجلنسانية ومهارات القيادة العامة

وهي ،  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ، املنظمة يف الفترة   "املرأة قادرة على القيام بذلك    "محلة    )ب(  
   كمرشحات وناخبات على السواء؛٢٠٠٨محلة شجعت النساء على املشاركة يف انتخابات عام 

ايا اجلنسانية والتنمية املنظمة يف إطار وزارة شؤون املرأة واملساواة    محلة القض   )ج(  
بني اجلنسني والتنمية اجملتمعية إلدراج حكم يف الدستور اجلديد يقضي بتخـصيص حـصة              

  . يف املائة٥٠للمرأة نسبتها 

  التعليم    

  القضايا من قائمة ١٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
، وهي وحدة تـستهدف     ٢٠٠٠ساعدات التعليمية األساسية يف عام      أُنشئت وحدة امل    -٣٣

، استفاد  ٢٠٠٩ ويف عام . األطفال الفقراء والضعفاء يف املدارس االبتدائية والثانوية على السواء        
.  يف املائة من الفتيـات     ٥٦ طفل لوحدهم من هذه الوحدة من بينهم         ٦٠٠ ٠٠٠ما جمموعه   

  . أعلى بقليل بني الصبيان عما هو عليه بني الفتيات يف املائة وهو٣٠وبلغ معدل التسرب 
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  املضايقة اجلنسية    
تتسم التدابري اإلدارية املتخذة ضد األشخاص الذين يرتكبون أفعال املضايقة اجلنسية يف              -٣٤

واملسألة اليت أشري إليهـا يف تقريـر   . املدارس بطابع تأدييب وال تؤثر على النتائج اجلنائية للقضية      
طرف بوصفها حتدياً من التحديات هي فصل التدابري اإلدارية عن الدعاوى اجلنائية من             الدولة ال 
ولذلك فإن واجب إبالغ الشرطة باملسألة يقع علـى         . سوء السلوك اخلاصة ب جراءات  اإلحيث  

وتتوىل السلطات املدرسية أمر أسر الضحايا والتعريـف بـاإلجراءات          . عاتق الضحية واألسرة  
علـى  حصلت عليها   ت احملكمة احلصول على األدلة من السلطات املدرسية         طلبىت  مو. اجلنائية

  .وبناء على ذلك، فإن اإلجراءات اإلدارية والدعاوى اجلنائية عمليتان متوازيتان. النحو الواجب

  العمالة    

  القضايا من قائمة ١٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
حيظر طلب  ]١:٢٨الفصل [الطرف فإن قانون العمل وفقاً ملا أشار إليه تقرير الدولة         -٣٥

وميتد هذا .  مقابل التوظيف يف عمل أو الترقية أو أي أنشطة أخرى ذات صلةجنسيةخدمات  
 أحـد    اجلنسي الدافع وغري املرغوب فيه جتـاه       احلظر ليشمل أي شكل من أشكال التصرف      

  .وع اجلنسحيمي العاملني من التمييز احملتمل على أساس نهو  و.العاملني
 الصادر يف   ١الصك القانوين   (العمومية   القواعد التنظيمية للخدمة     رتقّوإضافة إىل ذلك،      -٣٦
، باملضايقة اجلنسية يف مكان العمل كفعل من أفعال سوء السلوك الذي يتطلب اختاذ              )٢٠٠٠ عام

سية بصورة إدارية   وال تعاجل املضايقة اجلن   . تدابري عقابية، مثل وقف اجلاين عن العمل أو فصله منه         
  . بل أيضاً ميكن للضحية املتضررة التوجه إىل احملكمة وتوجيه هتم جنائية إىل اجلاينفحسب

الشركات اخلاصـة علـى إصـدار       مت تشجيع   وملعاجلة مسائل املضايقة اجلنسية بفعالية،        -٣٧
الـصك  ( ُتلزم لـوائح  و. مدونات لقواعد السلوك من أجل فض الرتاعات الداخلية يف مكان العمل          

) مدونة قواعد السلوك اخلاصـة بالعمالـة      (عالقات العمل   ) ١٩٩٠  الصادر يف عام   ٣٧٩القانوين  
  .الشركات بأن تسجل ما لديها من مدونات لقواعد السلوك يف وزارة العمل واخلدمات االجتماعية

  الصحة    

  القضايا من قائمة ١٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
تيسري األم واملولود اجلديد الذي يسعى إىل       ة يف برنامج صحة     شرعت احلكوم   - ٣٨

. ل والشباب بوضع صحي جيد يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابيـة          اوالرجالنساء  متتع  
 وتفضي مأمونة فيها واًضمان أن تكون كل حالة محل مرغوبإىل  الربنامج أيضاً يسعىو
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 عن طريق التصدي لـثالث      ،صحة جيدة إىل نتيجة إجيابية تتمثل يف متتع األم واملولود ب        
  :حاالت تأخري هي

  التأخري يف اختاذ قرار بشأن طلب الرعاية والعالج؛  )أ(  
  التأخري يف الوصول إىل مركز للعالج؛  )ب(  
  .التأخري يف احلصول على عالج مناسب يف املركز  )ج(  

  الوفيات النفاسيةالربامج الرئيسية املتعلقة خبفض   )أ(  

 الرعاية املتصلة بالوالدة واملواليد اجلدد يف حـاالت الطـوارئ         قاذ احلياة يف جمال     مهارات إن   ‘١‘  
  وعملية الفحص الكتشاف سرطان عنق الرحم

 دورات تدريبية يف جمال الرعاية املتـصلة بـالوالدة          ٢٠٠٦يقدم الربنامج منذ عام       -٣٩
واألطباء اً القابالت   وتستهدف الدورات التدريبية أساس   . واملواليد اجلدد يف حاالت الطوارئ    

منع ، أصبحت الدورات التدريبية تشمل      ٢٠٠٩ومنذ عام   . وأخصائيي التوليد وطب النساء   
ويضع الربنـامج أيـضاً     . من األم إىل الطفل   ) البشري نقص املناعة    بفريوس(انتقال اإلصابة   

ـ      العالج املضاد للفريوسات العكوسة   مبادئ توجيهية إلدراج     . ل يف مراكز صحة األم والطف
عامالن صحيان لكل مركز صحي من الدرجة الثانية التدريب         يف املتوسط   وحىت اليوم، يتلقى    

. الرعاية املتصلة بالوالدة واملواليد اجلدد يف حاالت الطوارئ       يف جمال   يف مهارات إنقاذ احلياة     
وقد افتتحت وزارة الصحة ورعاية الطفل أيضاً موقعني لفحص الكشف عن سرطان عنـق              

  .  امرأة هلذا الفحص٥ ٠٠٠على ىت اليوم خضع ما يزيد الرحم، وح

   انتظار لألمهاتدورإحياء   ‘٢‘  
شرعت وحدة الصحة اإلجنابية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الطفل يف عملية إلحياء              -٤٠

، أُجري تقييم سريع لدور االنتظار تلك أدى إىل وضع ٢٠٠٨ويف عام . دور انتظار لألمهات
املشروع يف  مت التكليف ب  وقد  . ملية وشراء معدات وإمدادات لتيسري العملية     مبادئ توجيهية ع  

 يف إحياء دار واحدة على األقل لكـل مقاطعـة يف            هويتمثل اهلدف من  . ٢٠١٠مارس  /آذار
، واحلكومـة اآلن يف   انتظـار   دار ٦٢وحىت اليوم، جرى إحياء     . املرحلة األولية من الربنامج   

ومن املتوقع أن يؤدي إحياء هذه الدور إىل        . ن عملية اإلحياء  مرحلة التخطيط للجزء الثاين م    
  . حتسني حاالت الوالدة املؤسسية فضالً عن زيادة مهارات اإلشراف على الوالدة

  الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني  ‘٣‘  
عملت وحدة الصحة اإلجنابية على تيسري وضع استراتيجية للصحة اجلنسية واإلجنابية      -٤١

 مكانـاً ومركـزاً   ٢٥٠على وحىت اليوم، أُنشئ ما يزيد      . ٢٠١٥-٢٠١٠قني للفترة   للمراه
  .مناسباً للشباب يف املرافق الصحية ويف اجملتمعات احمللية يف مجيع أحناء البلد
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  يف زمبابوي) محلة التسريع يف خفض معدالت الوفيات النفاسية ("كارما"إطالق محلة   ‘٤‘  
 بدأت احلكومة محلة التسريع يف خفـض معـدالت          ،٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠يف    -٤٢

 ".ينبغي أال متوت امرأة وهي متنح احليـاة       : زمبابوي هتتم "الوفيات النفاسية يف إطار موضوع      
 يف التسريع بتيسري واستخدام خدمات من نوعية جيدة     "كارما"حلملة  ويتمثل اهلدف الرئيسي    

ت ذات أمهية حامسة خلفض معـدل       للصحة اجلنسية واإلجنابية ومتاحة للجميع، وهي خدما      
  .الوفيات النفاسية عن طريق التنسيق والتنفيذ الفعال للخطط واالستراتيجيات القائمة

  الدمبطاقات مشروع   ‘٥‘  
 يف املائة من الوفيات النفاسية يف زمبابوي تعزى إىل الرتيف بعـد             ١٤إن ما يقارب      -٤٣

قسائم الدم يرمي إىل    /لبطاقات برنامج   وقد طلبت وزارة الصحة ورعاية الطفل وضع      . الوالدة
وقد . حتسني توريد الدم وما يتصل به من مشتقات للنساء اللوايت حيتجن إليه بتكلفة معقولة             

قطع الربنامج شوطاً كبرياً يف سبيل إنقاذ حياة النساء احلوامل اللوايت حيتجن إىل نقـل الـدم        
  .ومشتقات الدم

  من أجل حتسني إحاالت املرضىبرنامج تعزيز النقل واالتصاالت   ‘٦‘  
تعزز احلكومة نظام النقل واالتصاالت خلفض حاالت التأخري اليت تتعرض هلا النساء              -٤٤

  .احلوامل قبل الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية

  خدمات الرعاية قبل الوالدة وبعدها  ‘٧‘  
. ها يف البلدموقع يقدم خدمات الرعاية قبل الوالدة وما بعد     ١ ٥٠٠يوجد أكثر من      -٤٥

وقد قامت الوزارة بتنقيح املبادئ التوجيهية املتعلقة بالرعاية يف فترة ما بعد الوالدة لـضمان               
 األوىل من الوالدة خالل الثماين واألربعني ساعةتلقي األمهات للرعاية يف فترة ما بعد الوالدة  

 املتبعـة يف     العـشرة   األيـام  عوضاً عن زيارة  (يف األيام السبعة    ) قبل اخلروج من املستشفى   (
  ).ستة أسابيع( يوماً ٤٢ويف ) املاضي

   من قائمة القضايا١٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
أشار تقرير الدولة الطرف إىل أن احلكومة أنشأت جملساً وطنياً معنياً باإليدز لتنسيق               -٤٦

اإليدز ورصـده  /لبشرياعمليات التصدي على املستوى الوطين النتشار فريوس نقص املناعة   
ويضطلع اجمللس بأنشطته عن طريق جلان عمل       .  عضواً ١٤ولدى اجمللس هيئة تضم     . وتقييمه

اإليدز املنشأة على مستوى احملافظات واملقاطعات والدوائر والقرى، ممـا يـضمن إمكانيـة       
  .وصول مجيع أفراد اجلمهور إىل اجمللس
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  تأثري أنشطة اجمللس الوطين املعين باإليدز    
نظراً إىل اجلهود املتضافرة اليت بذهلا اجمللس الوطين املعين باإليدز، أحرزت زمبابوي               -٤٧

معدل مما أدى إىل اخنفاض اإليدز، /لتصدي لفريوس نقص املناعة البشريتقدماً كبرياً يف جمال ا
ئة  يف املا  ٢٩نسبة   هبط من    ذإ يف املائة    ٥٠اإليدز بنحو   /انتشار فريوس نقص املناعة البشري    

وتؤكد األدلة أن اسـتراتيجيات     . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ١٤,٢٦نسبة   إىل   ١٩٩٧ يف عام 
وقُدِّمت برامج إعالمية للتغيري االجتمـاعي وتغـيري        . الوقاية يف زمبابوي قد كللت بالنجاح     

 يف املائة   ٥٦ حصلت نسبة    ٢٠١٠ويف عام   .  منطقة من مناطق البلد مجيعها     ٧٢السلوك إىل   
اإليدز على خدمات منع انتقـال      /صابات بفريوس نقص املناعة البشري    وامل امل من النساء احل  

قد ارتفعت هذه النـسبة     اإليدز من األم إىل الطفل، و     /صابة بفريوس نقص املناعة البشري    اإل
وازدادت أيضاً تغطية العقاقري الوقائيـة  . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٥عدة مرات بعد أن كانت    

 يف املائة مـن الرضـع       ٨٠، حصل   ٢٠٠٨ويف عام   . كوسة للرضع املضادة للفريوسات الع  
 على العقاقري الوقائيـة املـضادة   البشرياملولودين من أمهات مصابات بفريوس نقص املناعة        

اإليدز مـن   /صابة بفريوس نقص املناعة البشري    للفريوسات العكوسة من أجل منع انتقال اإل      
  .٢٠٠٦ يف املائة عام ٦٠ النسبة من األم إىل الطفل عند الوالدة، وقد ارتفعت هذه

وفيما يتعلق بتوفري العالج املضاد للفريوسات العكوسة، تبلغ حالياً نسبة األشخاص             -٤٨
فقـد  .  يف املائة٦٠الذين حيتاجون إىل عالج فوري مضاد للفريوسات العكوسة يف زمبابوي        
 يف  ١٨ ٩٥٤ سة من ارتفع عدد األطفال الذين حيتاجون إىل عالج مضاد للفريوسات العكو         

  . ٢٠١٠ يف عام ٣١ ٩٠٤ إىل ٢٠٠٩ عام

  التمكني االقتصادي    

   من قائمة القضايا١٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 دوالر  ١ ٠٠٠ ٠٠٠، خصصت احلكومة عن طريق وزارة املاليـة         ٢٠١٠يف عام     -٤٩

تمعية لكي متكـن اقتـصادياً      أمريكي لوزارة شؤون املرأة واملساواة بني اجلنسني والتنمية اجمل        
وإدراكاً . النساء املهمشات على مستوى القاعدة الشعبية من خالل الصندوق اإلمنائي للمرأة          

لواقع حياة املرأة والتحديات اليت تواجهها، فإن ضمانات األصول مل تطلب منهن للحصول             
ى األقل  علنساء أعضاء    ٥وشكلت النساء جمموعات تضم كل جمموعة منها        . على القروض 

 ١٠  نـسائية مـن     جمموعات ٥٠٩واستفاد ما جمموعه    . رىتضمن كل واحدة منهن األخ    
ومن بني املقاطعات العشر، هناك مثاين مقاطعـات  . من الصندوق )  امرأة ٢ ٥٤٥(مقاطعات  

  . يف املناطق الريفية ومقاطعتان يف املناطق احلضرية
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 ٣٢٩ وأُنشئ ما جمموعـه . واالدخارواستحدثت الوزارة أيضاً نظاماً داخلياً لإلقراض       -٥٠
 ٢ ٠٩٦ جمموعة لالدخار واالئتمان يف مجيع أحناء البلد، وبلغ جمموع أعضاء هذه اجملموعـات            

ويهدف النظام إىل بناء قاعدة من رأس املال تتيح للمشاركني          .  امرأة ١ ٧٩٦عضواً، من بينهم    
  .نات أصولاحلصول على قروض مبعدالت فائدة منخفضة للغاية وبدون طلب ضما

وإضافة إىل ذلك، عملت الوزارة على متكني املرأة اقتصادياً من خالل عدة بـرامج                -٥١
 دجاجـة   ٢ ٤٢٠ جمموعة نسائية يف إطار اإلقراض على        ٣٤تشمل املداجن حيث حصلت     

 ُنِظمت دورات تدريبية تتعلق بتجهيز األغذيـة        ،وإضافة إىل ذلك  . إباضة من نوع بوشفيلد   
 ١ ٨٨٨  مجيع املقاطعات العشر، وحضر هذه الـدورات مـا جمموعـه          وتنظيم املشاريع يف  

  .) باملائة٩٥(  امرأة١ ٧٨٨من بينهم مشاركاً 
ووضع إطار واسع لتمكني املرأة اقتصادياً يرمي إىل ضمان مشاركة املرأة بفعالية يف               -٥٢

  .القطاعات الرئيسية لالقتصاد، مثل التعدين والتصنيع والسياحة والزراعة

  ات الضعيفة من النساءالفئ    

  القضايا من قائمة ١٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  املسنات  )أ(  
لمسنني احملتاجني من خالل برنامج املساعدات العامـة        لاحلكومة حالياً الرعاية    تقدم    -٥٣

 والـستني   اخلامـسة بلغوا  الذين  وال يدفع املسنون     .لكل منهم مبلغ شهري   الذي يتيح دفع    
  .رسوم طبية يف املؤسسات الصحية احلكوميةاوزوها أية جت أو

  النساء ذوات اإلعاقة  )ب(  
اإلطار وينص هذا   . ذوي اإلعاقة  االجتماعية لألشخاص    احلمايةإطار قانوين يوفر    مثة    -٥٤

يف حماولة حلماية حقـوق     و.  بشكل مباشر  عوقنياملصندوق  من امليزانية ل  على ختصيص موارد    
يف تكـافؤ   الحتقيق  هتدف إىل    ات، وضعت احلكومة سياس    وتعزيزها األشخاص ذوي اإلعاقة  

مع قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن      اً  يف اخلدمة العامة، وذلك متشي    املتاحة هلم   فرص العمل   
 وإضافة إىل ذلك، مينع دسـتور       .١٩٩٣لعام   لألشخاص ذوي اإلعاقة  فرص  الحتقيق تكافؤ   

  .زمبابوي التمييز على أساس اإلعاقة
] ٦:١٧ الفصل[االجتماعية  يف جمال الرعاية    املساعدة  قانون  إىل ذلك، ينص    إضافة  و  -٥٥
نقدية، وشراء  التحويالت  وال،   اإلعالة نفقة دفععلى  ، و ية تقدمي املساعدة الصحية والتعليم    على

  .ملعوقنيبااصة اخلعدات املالتكنولوجيات املعينة، و
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  الالجئات  )ج(  
 اخلاصة بوضع الالجئني واتفاقية   ١٩٥١األمم املتحدة لعام    زمبابوي طرف يف اتفاقية       -٥٦

 اليت حتكم اجلوانب احملددة ملـشكالت الالجـئني يف          ١٩٦٩منظمة الوحدة األفريقية لعام     
وقد أُدرجت أحكام هذين الصكني يف القانون الوطين عن طريق سن قانون الالجئني             . أفريقيا

  ].٣:٤الفصل [
،  لالجئني جئني يف مقاطعة مانيكاالند يسمى خميم تونغو غارا       وتدير زمبابوي خميماً لال     -٥٧

ويف هذا املخيم تلـىب االحتياجـات       . وقد أقامت احلكومة هذا املخيم كمأوى رمسي لالجئني       
وُيسمح لالجئني باحلـصول    . األساسية لالجئني، كالغذاء واملأوى والتعليم واخلدمات الصحية      

  .واطنني مبوجب قوانني زمبابويعلى عمل والعمل كأي شخص آخر من غري امل
وتتوىل جلنة الالجئني يف زمبابوي حتديد وضع الالجئ وهي تتألف من الـوزارات               -٥٨

وتشارك مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بصفة مراقب وتتوىل         . احلكومية ذات الصلة  
  . زمبابويوتتمتع الالجئات باحلقوق نفسها املمنوحة للنساء يف. تقدمي املشورة التقنية

  النساء الريفيات    

   من قائمة القضايا١٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
يتمثل اجتاه احلكومة يف التنمية الريفية، وهلذا الغرض استفادت النساء من عدد مـن                -٥٩

وقد استفادت النساء الريفيات بدرجة كبرية من أغلبية هذه         . الربامج املنفذة يف املناطق الريفية    
 املتعلقة بالعنف ضـد املـرأة       ١٦ و ١٤ و ٨الربامج على النحو املبيَّن يف الردود على األسئلة         

  .واحلصول على اخلدمات الصحية ومتكني املرأة اقتصادياً
لتعزيز تنمية  ) روجري هومان وجاميكا إن   (وأُنشئ مركزان تدريبيان للنساء الريفيات        -٦٠

التدريبية املتاحة تطوير عملية جتهيـز األغذيـة        وتشمل الدورات   . مهارات النساء الريفيات  
، خضع للتدريب   ٢٠١٠ويف عام   . املشاريع التجارية وتنظيم املشاريع وصنع املالبس وإدارة      

  . امرأة ريفية٢ ١٢٥إمجاالً 
وأدت برامج تزويد الريف بالكهرباء إىل تزويد عدد كبري من األسر املعيشية ومراكـز            -٦١

. وقد شهد الربنامج ارتفاعاً يف املشاريع الزراعية اليت أنشأهتا النساء         . اءاخلدمة يف الريف بالكهرب   
وتفيد التقارير بأن    يف املائة،    ٢٧٠، ارتفع عدد العاملني يف هذه املشاريع بنسبة         ٢٠٠٩ويف عام   

وقد أدى برنامج تزويد الريف بالكهرباء يف زمبابوي أيـضاً إىل           .  نساء  منهم  يف املائة  ٤١نسبة  
. د األنشطة املدرة للدخل اليت تضطلع هبا املشاريع احمللية الصغرية واملتوسطة احلجـم            زيادة عد 

  .وأثبتت املشاريع املدرة للدخل أهنا أداة مفيدة يف خفض معدالت الفقر يف البلد
وحتتفل زمبابوي كل عام بيوم املرأة الريفية وُيعترف يف هذا اليوم مبـسامهة املـرأة                 -٦٢

  .الريفية يف التنمية
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  الزواج والعالقات األسرية    

  القضايا من قائمة ١٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
  :ُيشار يف هذه املسألة إىل ما يلي  -٦٣

ستؤدي عملية إصالح قانون الزواج إىل مواءمة مجيع أمناط الـزواج مـع               )أ(  
 ية اإلصالح جارية اآلن   فعمل. على النحو املشار إليه يف تقرير الدولة الطرف        أحكام االتفاقية، 

. عرضها على جملس الوزراء والربملـان ومن هذه املراحل ،  وستمر بعدة مراحل قبل أن ُتختتم     
   من الصعب حتديد جدول زمين لذلك؛بالتايلو

ُيجرَّم الزواج املبكر مبوجب قانون العنف املـرتيل والقـانون اجلنـائي              )ب(  
  ؛)التدوين واإلصالح(

  .ري ملنع تعدد الزوجاتمل ُتتخذ أية تداب  )ج(  

  الربوتوكول االختياري    

   من قائمة القضايا٢٠الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
تنظر احلكومة يف التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية وسـُتعلم اللجنـة              -٦٤

  .بالتطورات يف هذا اخلصوص
مبـدة  تفاقية الـيت تتـصل       من اال  ٢٠ من املادة    ١تدعم زمبابوي تعديل الفقرة       - ٦٥

  .اجتماعات اللجنة

        


