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 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

 )تابع(  من االتفاقية١٨ املادة
لرابع واخلامس والسادس   التقرير اجلامع للتقارير الدورية ا     

؛ CEDAW/C/TZA/6( )تـابع (  املتحـدة  تنـزانياجلمهورية  
CEDAW/C/TZA/Q/6 و Add.1( 

 تنــزانيا  مجهوريـة بناء على دعوة مـن الرئيـسة، اختـذ وفـد             - ١
 .مكانه إىل مائدة اللجنةاملتحدة 

 )تابع (١٠املادة 
قالت إن من املهم توفري التمويـل الكـايف         : السيدة جرب  - ٢
وملــا كــان . لخــدمات االجتماعيــة األساســية، وخباصــة التعلــيم ل

معرفـة املـشاريع    ن املهـم    التعليم أداة لتمكني املـرأة، فـسيكون مـ        
اليت بدأهتا احلكومة لضمان حصول الريفيات والفقـريات علـى          

وهنــاك باعــث آخـر علــى القلــق، هـو تفــشي املفــاهيم   . التعلـيم 
طية تؤثر سلباً علـى سـن       النمطية يف التعليم؛ فهذه املفاهيم النم     

وال بد من التشديد على أن سـّن الرضـا بـالزواج            . زواج املرأة 
 سـنة، حـىت يف بلـد يكـون عـدد كـبري مـن                ١٨جيب أن تكون    

وجيـب تقـدمي توضـيحات بـشأن التـدابري          . سكانه من املسلمني  
املتخــذة لتحــسني نوعيــة التعلــيم، مبــا يف ذلــك مــدارس التعلــيم  

 .الفين
قالـت  ):  املتحـدة  تنــزانيا مجهورية   (وسياالسيدة كيونغ  - ٣

إن االعتمـــادات املرصـــودة يف امليزانيـــة للخـــدمات االجتماعيـــة  
ــودة    ــادات املرصــ ــايب االعتمــ ــية تــــضاهي بــــشكل إجيــ األساســ

ــن   ــرى، وإن تكـ ــدمات األخـ ــة للخـ ــري كافيـ ــذت  . غـ ــد اختـ وقـ
ــد مـــن املـــوارد للخـــدمات        ــة خطـــوات لرصـــد املزيـ احلكومـ

 .املطالباألساسية، وجتتهد يف تلبية 
قالـت   ): املتحـدة  تنــزانيا  مجهوريـة  (السيدة موافيسي  - ٤

إن احلكومة تبدي اهتماما كبريا بالتعليم، وقد بنت عـددا مـن            

 يف املائـــة مـــن جممـــل ١٨وُيرصـــد للتعلـــيم . املـــدارس الثانويـــة
والــسلطات احملليــة مــسؤولة عــن رصــد     . اعتمــادات امليزانيــة 

نـاطق الريفيـة، حيـث يعـيش        املوارد البـشرية واالقتـصادية يف امل      
والتعليم االبتدائي اجملاين متاح لكـل      .  يف املائة من السكان    ٨٠

التنـــزانيني، وبإمكــان التالميــذ الــذين يتمــون التعلــيم االبتــدائي  
ــالتعليم الثــانوي  وقــد اختــذت احلكومــة خطــوات  . االلتحــاق ب

لزيادة االلتحاق باملدارس، وهنـاك زيـادة يف أعـداد امللتحقـات            
ليم الفين ومبعاهد تطوير املهن، حيث يـدرس الطلبـة سـبل            بالتع

 .حتسني اإلنتاج الزراعي
قالـت   ): املتحدة تنـزانيا مجهورية (السيدة روتندوروا  - ٥

ــام    ــذ ع ــدأت، من ــة ب ــق هنــج قطــاعي   ٢٠٠٠إن احلكوم ، تطبي
ــز املـــساواة    ــيم، واختـــذت خطـــوات لتعزيـ ــامل بـــشأن التعلـ شـ

ــدائي وال   ــيم االبت ــصاف يف التعل ــانوي واملهــين واإلن وهتــدف . ث
خطة تطوير التعلـيم االبتـدائي، مـن خـالل القـوانني واللـوائح،              
ــادة التحــاق     ــات يف املــدارس، وزي ــادة معــدل بقــاء الفتي إىل زي

وقـد جـرى، يف     . الفتيات املقيمات يف املناطق الريفية باملدارس     
إطار خطة تطوير التعليم الثانوي، بناء املزيد من املدارس حـىت           

ــساكنهم  يتـــسىن لل ــن مـ ــة مـ ــة قريبـ ــاق مبدرسـ . طـــالب االلتحـ
وعالوة على ذلك جـرى حتـسني اهلياكـل األساسـية للمـدارس             

وجـرى  . القائمة، تـشجيعا لألسـر علـى إحلـاق بناهتـا باملدرسـة           
باملثـــل تـــشجيع األهلـــني علـــى تزويـــد التالميـــذ بوجبـــة غـــداء 

وتــشكل الفتيــات . لتحــسني البيئــة املدرســية وزيــادة االلتحــاق
 .ائة من تالميذ املرحلتني االبتدائية والثانوية يف امل٥٠
ــهج   - ٦ ــة يف املنــ ــافة إىل إدراج الــــصحة اإلجنابيــ وباإلضــ

الدراســي للمــدارس االبتدائيــة والثانويــة، شــرعت احلكومــة يف 
وضــع سياســة إلعــادة االلتحــاق تتــيح ملــن هجــرن الدراســة        

مـة  أما بالنسبة إىل األمية فإن احلكو. بسبب احلمل العودة إليها 
ــيم األساســي، ونظمــت دورات     ــة للتعل ــرامج تكميلي أعــّدت ب
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حملية لتعليم الكبار خمصصة للتالميذ الذين بدءوا الدراسـة بعـد           
 .درسة أصالًسن السابعة أو الذين مل يلتحقوا بامل

 
 ١١املادة 

طلبـــت مزيـــدا مـــن   : الـــسيدة أروتـــشا دوميـــنغس   - ٧
رديـــة املعلومـــات عـــن أثـــر قـــانون األراضـــي علـــى امللكيـــة الف 

ويـتعني تقـدمي    . واملشتركة، وعلى حـصول املـرأة علـى األرض        
بيانات إحصائية عن ملكية األراضي يف املناطق الريفيـة، وعـن           
النــسبة املئويــة للنــساء املــشتركات يف بــرامج التمويــل البــالغ       

ــصغر ــد عــن عمــل      . ال ــة املزي ــضا معرف ــن املهــم أي وســيكون م
تمييـز العنـصري،    وفيما يتعلـق بـإجراءات مكافحـة ال       . األطفال

جيــب تقــدمي توضــيحات للتــدابري املتخــذة مــن أجــل إدمــاج        
 .املشتغالت بالرعي يف األنشطة االقتصادية

مبـدأ األجـر     تنــزانيا سألت هل يطبـق يف      : السيدة زو  - ٨
املتساوي عن العمل املتساوي، وطلبـت مزيـدا مـن املعلومـات            

د عـن   ومـن املهـم معرفـة املزيـ       . عن عمل املرأة وتوزيع الـدخل     
مســات التمييــز بــني اجلنــسني، وســألت هــل تقــدم احلكومــة        

ومطلـوب أيـضا مزيـد      . املشورة القانونية لـضحايا هـذا التمييـز       
ــى التحــرش       ــضاء عل ــة للق ــود املبذول ــات عــن اجله ــن املعلوم م

وفيما يتعلق بعمل املـرأة يف القطـاع العـام، مـن املهـم            . اجلنسي
ــدابري الــيت تتخــذها احلكومــة ل    ــة نــوع الت تــضييق الفجــوة  معرف

األجــور، وســألت هــل ســُتتخذ تــدابري خاصــة مؤقتــة عمــال  يف
 . من االتفاقية٤باملادة 

سألت هل يأخذ مقـررو الـسياسات يف       : السيدة باتن  - ٩
ومطلـــوب . االعتبـــار املـــرأة العاملـــة يف القطـــاع غـــري الرمســـي 

ـــزلية     توضــيح اخلطــوات املتخــذة لتنظــيم العمــل يف اخلدمــة املن
ــة وتعز ــة   والزراع ــة االجتماعي ــات احلماي ــز آلي ــى  . ي ــتعني عل وي

الدولــة املقدمــة للتقريــر أن حتــدد بوضــوح هــل ســّنت سياســة   
. معينة للقضاء على العمل غري الرمسي املتـسم بـاألجور اهلزيلـة           

ــل        ــوانني العم ــز ق ــوات املتخــذة لتعزي ــة اخلط ــم معرف ــن امله وم
 .لومراقبة املؤسسات املسؤولة عن التعامل مع التمييز يف العم

 قالـت إن    ):زانيا املتحـدة  ـ تنـ  مجهوريـة  (السيدة مواشا  - ١٠
ــشاريع،       ــراض صــغار منظمــات امل ــق إق ــشأت مرف ــة أن احلكوم
الــذي يقــدم قروضــا للنــساء مــن أجــل مــشاريع التمويــل البــالغ 

وباإلضـافة إىل ذلــك  . ٢١ مـن منــاطق البلـد الـــ   ١٤الـصغر يف  
الخنـراط  شرعت احلكومـة يف تنفيـذ مـشاريع متكِّـن املـرأة مـن ا         

ــة اجلــوز،     ــة وتعبئ ــها احلــرف اليدوي يف األعمــال الــصغرية، ومن
وكذلك بدأت وزارة الزراعة يف تنفيـذ مـشاريع رائـدة أخـرى          

ومــن خــالل الــصندوق االســتئماين للعمــل  . لــدعم املزارعــات
االجتماعي جيـري تقـدمي الـدعم املـايل ملـساعدة األسـر الفقـرية               

هذا الـصندوق فئـات     ويستهدف  . على إحلاق أبنائها باملدارس   
اجملتمــع الــضعيفة والفقــرية الــيت تتكــون أساســا مــن النــساء،        

 .ويعمل على متكني املرأة من دخول سوق العمل
قالـت   ): املتحـدة  تنــزانيا  مجهوريـة  (السيدة موافيسي  - ١١
ــى     إن ــساء عل ــساعدون الن ــة ي ــة اجملتمعي ــوظفي شــؤون التنمي  م

. دخارية وائتمانيـة  إنشاء تعاونيات اقتصادية لتقدمي تسهيالت ا     
ويساعد صندوق التنمية النسائي الـسلطات احملليـة علـى تقـدمي          
ــة مــن أجــل فــرص األعمــال      ــاطق الريفي ــساء يف املن قــروض للن

ومع ذلك فلـيس هنـاك مـا يـدعو إىل اقتـصار النـساء               . الصغرية
وهلـذا الـسبب فـإن احلكومـة     . الريفيات على األعمال الـصغرية    

م القـروض إىل الراغبـات يف   ختطط إلنشاء مصرف نسائي يقـد     
 .تنفيذ مشاريع كبرية

 قالــت إن ): املتحــدةتنـــزانيا مجهوريــة( الــسيدة مــارو - ١٢
ــه       ــات املتاحــة، وإن ــسادس أورد كــل البيان ــدوري ال ــر ال التقري

يتــسّن إجــراء دراســات استقــصائية حمــددة ومجــع بيانــات        مل
 .إحصائية يف بعض املناطق

ه قالـت إنـ    ): املتحـدة  زانياتنـ مجهورية (ازلالالسيدة م  - ١٣
ليس هناك يف تنـزانيا متييز يف العمل، وإنـه حيـق لكـل املـواطنني        
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فــإذا تــساوت . التقــدم لــشغل أي وظــائف شــاغرة معلــن عنــها
مؤهالت املرشحني واملرشحات، تعطى األولويـة للمرشـحات        

ومـع  . يف التعيني، من أجل زيادة عدد النساء يف القطـاع العـام      
ــساء   ــستوفني اشــتراطات العمــل يف املاضــي،   أن معظــم الن مل ي

فإن أعدادا متزايـدة مـن النـساء تعمـل اآلن يف القطـاع الرمسـي                
 .بأكثر مما حدث يف األعوام املاضية

أشـارت إىل    ): املتحـدة  تنـزانيا مجهورية (تاالسيدة سي  - ١٤
أن احلكومة ال تراقب العمـل يف القطـاع غـري الرمسـي، وقالـت       

لعمل يف هذا الصدد للتوصـل إىل تقيـيم       إن املطلوب مزيد من ا    
للتقـــدم العـــام صـــوب حتقيـــق هـــدفها يف التكـــافؤ بـــني أفــضل  

وقد بدأت تظهـر مثـار التـدابري        . اجلنسني يف مجيع أنواع العمل    
ــل،     ــوة بـــني اجلنـــسني يف العمـ ــضييق الفجـ ــذة لتـ ــة املتخـ املؤقتـ

وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن املبـادرات         . سيما العمل اإلجيـايب    وال
ــساء تــشمل الــسعي    احلكوم ــاء القــدرات املوجهــة إىل الن ــة لبن ي

ــب      ـــزانيات والترتيـ ــدريب التنـ ــندوق تـ ــاء صـ ــراهن إىل إحيـ الـ
 .ملقابالت التوظيف من خالل مركز إعالمي نسائي

ويف تنـــزانيا جمتمعــات بدويــة بالفعــل، وقــد أنــشئت       - ١٥
وعــالوة علــى ذلــك . مــدارس داخليــة لفتيــات هــذه اجملتمعــات

جملتمعــات البدويــة يــستفدن مــن مــساعدات     فــإن النــساء يف ا 
املنظمــات غــري احلكوميــة ومــوظفي شــؤون التنميــة اجملتمعيــة،   

 .الذين ينظمون الربامج االقتصادية وبرامج تنظيم املشاريع
ومع أن احلكومة تتعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة        - ١٦

يف معاجلة حـاالت التمييـز بـني اجلنـسني، فـإن هـذه املنظمـات                
 . تقدم معظم املساعدات الفعلية املوفرة للضحاياهي اليت

 قالـت إن   ): املتحـدة  تنــزانيا  مجهوريـة  (جومـا السيدة   - ١٧
 حيظــر التمييــز ضــد أي عاملــة علــى  ٢٠٠٥ لعــام ١١القــانون 

أســاس احلالــة االجتماعيــة أو احلمــل أو العجــز، وحيظــر أيــضا   
مجيع أشكال التحرش اجلنـسي، ويـنص علـى األجـر املتـساوي           

 . العمل املتساوي، بصرف النظر عن اجلنسلقاء

ــيت      - ١٨ ــتمكني الـ ــرامج الـ ــي يف بـ ــصر أساسـ ــيم عنـ والتعلـ
وضــعتها احلكومــة ملنــع حــصر العــامالت يف قطاعــات العمــل    

وتـشمل املبـادرات    . القليلة األجر، وحتـسني فرصـهن الوظيفيـة       
ــى      ــساء عل ــشجيع الن ــدة، وت ــة جدي ــاء مراكــز مهني األخــرى بن

ــات ملوا  ــشاء تعاوني ــذلك يتحــسن    إن ــشاريع، وب صــلة تنظــيم امل
 .وضعهن االقتصادي

 
 ١٢املادة 
أشارت إىل تفشي الوفيـات النفاسـية       : السيدة بيمنتل  - ١٩

 عامــا مــن  ٣٤ و ٢٠الــيت تــصيب أساســا النــساء فيمــا بــني      
العمــر، فقالــت إنــه يــتعني علــى الوفــد مقــدم التقريــر أن يقــدم   

اتيجية الوطنيـة   تفاصيل عن التركيـز واالجتـاه اجلديـدين لالسـتر         
للحكومة املتعلقة بتعجيل احلد من الوفيـات النفاسـية ووفيـات           

 .٢٠١٠-٢٠٠٦املواليد، واليت تشمل الفترة 
ــة   - ٢٠ إن إدراج منظــــــور جنــــــساين يف إطــــــار احلكومــــ

االســتراتيجي الــوطين املتعــدد القطاعــات بــشأن فــريوس نقــص  
ولــة اإليــدز، علــى النحــو املوصــوف يف رّد الد /املناعــة البــشرية

 يف قائمـة اللجنـة للقـضايا واألسـئلة     ٢٤الطـرف علـى الـسؤال    
)CEDAW/C/TZA/Q/6/Add.1(     أمر جـدير بالثنـاء، وكـذلك ،

فـــالواقع أن متكـــني املـــرأة مـــن . تركيـــز اإلطـــار علـــى التعلـــيم
التساؤل النقـدي عـن مركزهـا باعتبارهـا مواطنـة مـن الدرجـة               

تحيـــزات الثانيـــة ومـــن الفهـــم األفـــضل للمفـــاهيم النمطيـــة وال
 .الضارة القائمة على اجلنس يعترب أجنع استراتيجية للتمكني

وحسبما جاء يف تقريـر الدولـة الطـرف، فـإن املـسنني              - ٢١
مــن التنـــزانيني مــن اجلنــسني جيــدون صــعوبة يف احلــصول علــى 
ــة       ــن األمي ــة م ــستويات العالي ــت امل ــصحية، وإن كان ــة ال الرعاي

ــسنات    ــري متناســـب دون حـــصول املـ ــشكل غـ ــول بـ ــى حتـ  علـ
وســــيكون مــــن املفيــــد معرفــــة املزيــــد  . اخلــــدمات الــــصحية

 -اإلجراءات احلكومية املتخذة لضمان حـصول املـسنات          عن
 -وال سيما الفقريات واألميات العائـشات يف املنـاطق الريفيـة            



CEDAW/C/SR.846  
 

08-41925 5 
 

ــة الــصحية، وعلــى معلومــات واضــحة عــن ســبل      علــى الرعاي
و اإليــدز، وعمــا هــ/الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

وأخـريا تـساءلت املتكلمـة هـل        . متاح هلن من الرعايـة والـدعم      
تــدرك احلكومــة عــدم وجــود رعايــة طبيــة كافيــة للحوامــل يف  
الــسجون، فــإن كانــت مدركــة، فمــا التــدابري املتخــذة ملعاجلــة   

 هذه احلالة وما نتائجها؟
إىل أن رسـوم احلـصول   أشـارت بقلـق     : السيدة بيغوم  - ٢٢

دون احلــصول علــى الرعايــة   علــى اخلــدمات الــصحية حتــول    
الـــصحية، وأهنـــا تـــؤثر بـــشدة علـــى الريفيـــات الـــاليت تـــشكو  
كثريات منهن من الفقر، والاليت هن يف أمّس احلاجة إىل هـذه            

ولذلك ينبغي إلغاء هذه الرسوم متامـا، ولـيس فقـط           . اخلدمات
 .بالنسبة إىل األطفال واملسنات كما حيدث اآلن

مي معلومـات عـن أي   وجيب علـى الدولـة الطـرف تقـد       - ٢٣
ونطاق مشاكل املـراهقني، مـع التركيـز        دراسات تتعلق بطبيعة    

/ بشكل خاص على الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       
. اإليــدز وغــري ذلــك مــن األمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي

وسيكون من دواعي االرتيـاح أيـضا احلـصول علـى مزيـد مـن               
 املتاح ليتـامى فـريوس نقـص        املعلومات ملعرفة هل الدعم احمللي    

 .اإليدز متاح أيضا يف املناطق الريفية/املناعة البشرية
وتود اللجنة أن تعرف هل أدى الوعي بفريوس نقص          - ٢٤

اإليـدز بـني التنــزانيني الـذين تتـراوح أعمـارهم         /املناعة البـشرية  
 يف املائـة مـن   ٤٥ عاما، الذي تبلـغ نـسبته اآلن        ٢٤ و   ١٥بني  

.  املائة من الرجال، إىل تراجع معـدل اإلصـابة        يف ٤٠النساء و   
وسألت أيـضا عـن نـسبة القـابالت التقليـديات الـاليت حـصلن               

وأخريا سيكون احلصول على مزيد مـن       . على تدريب عصري  
اإليـدز مـن األم إىل الطفـل      /التفاصيل عن حالة انتقال الفريوس    

 .حمل تقدير
ــام  - ٢٥ ــسيدة ديريـ ــوانني    : الـ ــا ألن قـ ــن قلقهـ ــت عـ أعربـ

مناهــضة التمييــز والتــدابري األخــرى املتعلقــة بالعمــل واحلــصول 

على الرعاية الصحية ال تترجم بالضرورة إىل مساواة فعليـة يف           
ــة      ــد مــن أن تكــون احلكوم ــه ال ب ــى أن احلقــوق، وشــددت عل
قــادرة علــى احلكــم علــى هــذه التــدابري وهــل هــي فعالــة أم ال، 

ــدول األطــراف أن تكفــل حــ    ــة تطلــب إىل ال ــرأة فاالتفاقي ق امل
ومطلــوب يف هــذا الــصدد تفاصــيل أوىف  . العملــي يف املــساواة

عــن طريقــة رصــد احلكومــة لإللغــاء الفعلــي لرســوم اخلــدمات  
الصحية، والتأكد من أن مجيع فئات اجملتمع املـستحقة تـستفيد     

املهــم أيــضا معرفــة نوعيــات النــساء  وســيكون مــن . مــن ذلــك
ــيت     ــق ال ــاء، وكــذلك العوائ ــن اإللغ ــستفيدات م  حتــول دون امل

إعفاء املستحقات من رسوم الرعايـة الـصحية، وكيفيـة تعمـيم            
وأخـريا قالـت املتكلمـة إنـه سـيكون          . اإلعالن عن هذا اإللغـاء    

مــن دواعــي تقــديرها احلــصول علــى معلومــات أكثــر تــساعد    
مـوظفي   على معرفة هل هناك آليات للمساءلة للتأكـد مـن أن          

 .فعال م بأمانةالرعاية الصحية يطبقون اإلعفاء من الرسو
وينبغــي للوفــد مقــدم التقريــر أن يقــدم معلومــات عــن   - ٢٦

التــدريب املتــاح ملــوظفي الرعايــة الــصحية يف اجملــال اجلنــساين   
ــة  ــارات الثقافيـ ــاة االعتبـ ــن   . ومراعـ ــد مـ ــضا مزيـ ومطلـــوب أيـ

التوضيح لكيفية تنظـيم مراعـاة االعتبـارات اجلنـسانية واتـساق            
يـز الـوارد يف االتفاقيـة، يف تقـدمي          املعايري، وفقا ملبـدأ عـدم التمي      

املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلـاص واملؤسـسات الدينيـة           
وتساءلت أيـضا هـل تتفـق اخلـدمات الـيت           . للخدمات الصحية 

تقدمها مراكز صحة الالجئني مع املعايري اليت حتددها مفوضـية         
 .لشؤون الالجئني أو احلكومة املتحدة األمم

 
 ١٣املادة 
قال إنه معجب بسياسات التمويـل      :  فلينترمان تاسيد - ٢٧

ــا بالتزاماهتــا مبوجــب        ــة الطــرف يف وفائه ــالغ الــصغر للدول الب
وفيمـا يتـصل مببـادرة      .  من االتفاقيـة   ١٣من املادة   ) ب(الفقرة  

احلكومة املتعلقة بإنـشاء مـصرف نـسائي، مـع تـشكيل اجمللـس              
ئ الوطين للتمكني االقتصادي، قال إنه يود أن يعرف هل أنـش          
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املصرف النسائي بالفعـل، ومـا الـدور الـذي سـتؤديه احلكومـة              
وسريحب باحلصول على تفاصيل أوىف عن تـشكيل   . يف إطاره 

ــرأة     ــل املـ ــصل بتمثيـ ــا يتـ ــيما فيمـ ــستني، وال سـ ــاتني املؤسـ . هـ
ــني املــصرف       ــصلة ب ــه ال ــة كن ــضا معرف وســيكون مــن املهــم أي
ــصادي وغريمهــا مــن      ــتمكني االقت ــوطين لل ــسائي واجمللــس ال الن
مؤســسات اإلقــراض والتمويــل البــالغ الــصغر، مثــل الــصندوق  

 .اإلمنائي للمرأة
ــرة   - ٢٨ ــادة  ) ج(وتطــرق إىل الفق ــيت تركــز  ١٣مــن امل ، ال

علــى حــق املــرأة يف االشــتراك علــى قــدم املــساواة يف األنــشطة  
التروحييــة واأللعــاب الرياضــية ومجيــع جوانــب احليــاة الثقافيــة،  

يــة الكاملــة للشخــصية، فقــال باعتبــار ذلــك وســيلة مهمــة للتنم
ــات      إن ــساء والفتيـ ــة للنـ ــسبة املئويـ ــة النـ ــا معرفـ ــة يهمهـ اللجنـ

يـشتركن بنـشاط يف األلعـاب الرياضـية، إىل        التنـزانيات، الاليت   
الرجال والفتيان، وهل تعّد الرياضـة عنـصرا إلزاميـا يف التعلـيم             

 .االبتدائي والثانوي
قالـت   ):تحـدة  امل تنــزانيا  مجهوريـة  (السيدة موافيسي  - ٢٩
ــة عــن تــوفري    إن  عجــز القــابالت التقليــديات يف املنــاطق الريفي

الرعاية املناسبة يف الوالدات املتعسرة هو من العوامـل الرئيـسية    
يف ارتفـــاع معـــدالت الوفيـــات النفاســـية، ومـــن هنـــا اختـــذت  

وتنظـــر احلكومـــة أيـــضا يف . التـــدابري الالزمـــة لبنـــاء القـــدرات
، ملعاجلــة مــسألة املــسافات البعيــدة إمكانيــة إنــشاء دور للتوليــد

ــصحية    ــق الــ ــل إىل املرافــ ــول احلوامــ ــول دون وصــ ــيت حتــ . الــ
وباإلضــافة إىل ذلــك بــدأ تنفيــذ محلــة لتعــيني مقــدمني للرعايــة   
الصحية ملعاجلة النقص يف املوظفني يف أغلب املرافـق الـصحية،           
ويعمــل موظفــو شــؤون التنميــة اجملتمعيــة علــى توعيــة الــسكان  

وهنــاك مبــادرة أخــرى   .  الــدوري للحوامــل بأمهيــة الفحــص 
للحكومــة هتــدف إىل حتــسني املرافــق الــصحية القائمــة وزيــادة  
القرب بني عمـوم الـسكان واخلـدمات، وذلـك بإضـافة مرافـق        

 .على نطاق البلد

ومــع أن معظــم الــسكان يفهمــون كيفيــة منــع انتقــال   - ٣٠
اإليــدز، فإنــه مل يتحقــق ســوى  /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

دم يسري يف تغيري مواقـف النـاس الـذين مل يـستجيبوا للعديـد               تق
من محالت التوعية والتثقيـف؛ واملطلـوب مزيـد مـن العمـل يف       

 .هذا الشأن
وعلى املستوى احمللـي ينـاط تقـدمي اخلـدمات الـصحية             - ٣١

باجملتمعــات احملليــة الــيت تــدير صــناديق الــصحة اخلاصــة هبــا،        
دمات، مبــن فــيهم وتكفــل حــصول الــسكان احمللــيني علــى اخلــ 

األميات والفقريات املستحقات لإلعفاء من الرسـوم؛ ويتحـدد         
 .االستحقاق بنظام بطاقات اشتراك يف صندوق الصحة احمللي

وال يزال نقص األدوية يف مرافق الرعاية الـصحية مـن            - ٣٢
 وخصوصا يف املناطق الريفية؛ وقد تـصرفت        املشاكل الكربى، 

احلكومة بأن طلبت إىل املراكز الصحية تدبري األدويـة مباشـرة           
. ولــــيس عــــن طريــــق وزارة الــــصحة والرعايــــة االجتماعيــــة 

وأصــبحت اآلن مجيــع مراكــز الرعايــة الــصحية جمهــزة لعــالج   
األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وحققت تقدما واسـعا يف         

 .هذا السبيل
وتضطلع املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الدينيـة        - ٣٣

ــامى    ــذ . مبعظــم العمــل املطلــوب لتقــدمي املــساعدة إىل اليت وحتب
احلكومة وضع اليتامى يف بيوت األسر املمتدة، عمال بالتقاليـد          

أمــا إرســاهلم إىل ملجــأ لأليتــام فــال يكــون   . الثقافيــة األفريقيــة
عـات احملليـة البيـوت الـيت تكفـل          وتتـابع اجملتم  . احلل األخـري   إالّ

اليتامى، وتنقـل هـذه املعلومـات إىل أصـحاب الـشأن الـساعني        
 .إىل مساعدهتا

ــة      - ٣٤ ــسبة املئويــ ــشأن النــ ــدمي رّد بــ ــد بتقــ ــد الوفــ وتعهــ
 .للقابالت، حيث إن هذه املعلومات غري متوافرة حاليا

 قالـت إن   ): املتحـدة  تنــزانيا  مجهوريـة (السيدة مواشا    - ٣٥
 األعــــضاء الــــسبعة للمجلــــس الــــوطين للــــتمكني ثالثــــة مــــن

االقتصادي من النساء، وإن النساء هلـن األولويـة يف التعـيني يف             
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وهنــاك برنــامج إلصــالح القطــاع املــايل يــشجع . أمانــة اجمللــس
. مؤسسات القطـاع اخلـاص علـى دعـم التمويـل البـالغ الـصغر              

وتعمل احلكومة علـى التوعيـة مبزايـا تـشكيل مجعيـات تعاونيـة              
وهنــاك تــدابري . دخــار واالئتمــان، ومعظمهــا تــديرها نــساء لال

أخــــرى للــــتمكني االقتــــصادي تــــشمل إنــــشاء مــــصارف يف 
ـــزاين      ــل تن ــشاء مــصرف بتموي ــة، وخطــة إلن اجملتمعــات القروي

 .لضمان االئتمان، تشجيعا لنمو القطاع اخلاص
قالـت  ): املتحـدة تنــزانيا  مجهورية(روتندوروا السيدة   - ٣٦
تدائي والثانوي يتضمن االشـتراك يف الرياضـة يف       التعليم االب  إن

 .دروس التربية البدنية واألنشطة اخلارجة عن املنهج
 قالـت   ): املتحـدة  تنــزانيا  مجهوريـة  (السيدة موافيسي  - ٣٧

إن املـــصرف النـــسائي مـــسجل بالفعـــل، وإن كـــان مل حيـــصل 
. علــى تــرخيص بالعمــل؛ ومــا زالــت األســهم ُتــشترى        بعــد

ــصر دور احلكو ــسهيل    وسيقت ــى ت ــسائي عل ــصرف الن ــة يف امل م
 .إنشائه وعمله

ــة     - ٣٨ ــة االجتماعيـ ــصحة والرعايـ ــشأت وزارة الـ ــد أنـ وقـ
ــة     ــا للــشؤون اجلنــسانية لتعمــيم القــضايا اجلنــسانية وتوعي مكتب

واالتـــساق مكفـــول باملعـــايري الـــيت  . املرشـــدين الـــصحيني هبـــا
حددهتا الوزارة لتقدمي اخلدمات الصحية والـيت جيـب أن تلتـزم            

وتعمل مراكز الالجئني وفـق معـايري مفوضـية         . ا مجيع املرافق  هب
 .لشؤون الالجئني املتحدة األمم

 
 ١٤املادة 
حثــت احلكومــة علــى إبــداء اهتمــام     : الــسيدة جــرب  - ٣٩

خاص بقطـاع الزراعـة الـذي ال يـزال يـشكل عمـاد االقتـصاد                
ويتعني يف ضـوء أزمـة الغـذاء املتواصـلة إبـداء اهتمـام              . التنـزاين
ــة، وكــذلك باحتياجــات   خــاص ــة األرض الزراعي ــضا حبماي  أي

وســـألت هـــل ُعـــرض علـــى الربملـــان . املزارعـــات والقرويـــات
االقتراح اخلاص بتعديل التشريع الذي مينع النـساء مـن ممارسـة            
ــه      ــذي أشــارت إلي ــة األراضــي، ال ــرياث وملكي حقــوقهن يف امل

وسـترحب باحلـصول علـى      . رئيسة الوفد يف بياهنـا االسـتهاليل      
ــ ــرياث      مزي ــساء يف امل ــوق الن ــة حق ــشأن حال ــن التفاصــيل ب د م

ـــزانيا، حيـــث إن    ــي يف تنـ ــة األراضـ ــن  ٥٠وملكيـ ــة مـ  يف املائـ
الــسكان حتكمهــم الــشريعة اإلســالمية الــيت تقــضي بــأن تــرث   

 .املرأة نصف ما يرثه الرجل
قالـت إن الريفيـات التنــزانيات يـسامهن       : السيدة تـان   - ٤٠

لغذاء، وسألت هل حتدَّد موعـد      بقدر كبري يف اإلنتاج الوطين ل     
هنائي معني لبـدء عمـل املـصرف النـسائي التنــزاين، ومـا الـذي                

ويتعني أيضا على الوفد املقدم     . يستهدف هذا املصرف حتقيقه   
للتقرير أن يفسر سـبب عـدم اضـطالع احلكومـة بـدور أنـشط              

 .يف عمل املصرف
وسترحب باحلصول على تفاصيل أكثـر بـشأن أعـداد           - ٤١

والنساء الذين حصلوا على قروض ميسرة مـن اجمللـس          الرجال  
الــوطين للــتمكني االقتــصادي، ومقــدار األمــوال املدفوعــة منــذ  

وعـالوة علـى ذلـك سـيكون مـن املهـم            . ظهور هـذه املؤسـسة    
معرفة كيفية حصول التنـزانيني من اجلنسني على تدريب علـى          
ــذ        ــة من ــة الريفي ــاوين للتنمي ــصرف التع ــن امل ــشاريع م ــيم امل تنظ

 .نشائهإ
وسألت عن عـدد مـن ينـتمني إىل املنـاطق الريفيـة مـن                - ٤٢

بني املستفيدات مـن الـصندوق اإلمنـائي للمـرأة البـالغ عـددهن              
 امــرأة، وعــن إمجــايل املبــالغ املمنوحــة، وعــن قــدر ٣٠٠ ٠٠٠

ـــ   ــة لل ــا    ١٠احلــصيلة النقدي ــيت ترّده ــضرائب ال ــة مــن ال  يف املائ
وســيكون مــن املهــم . جمــالس املقاطعــات ســنويا إىل الــصندوق

لمـستفيدات ميكـن أن حتّمـس       لمعرفة هل أُعلنت قصص جناح      
تنـــــزانيني آخــــرين وحتــــث املــــاحنني احملــــتملني علــــى التــــربع  

وسألت أيضا هل ميكن اختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة            . للصندوق
لزيـادة عـدد املـستفيدات مـن قـروض اجمللـس الـوطين للـتمكني         

 .االقتصادي
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قالـت إن التقريـر ال يقـدم        :  شيلينغ -السيدة شوب    - ٤٣
أي إحصاءات عن حمو األمية موزعة حسب الفئـات العمريـة،           
وســألت هــل لــدى احلكومــة اســتراتيجية شــاملة للقــضاء علــى  
أميــة النــساء الــاليت جتــاوزن ســن الدراســة االبتدائيــة والثانويــة، 
ــدافها وحــدودها الزمنيــة،        ــرد باإلجيــاب فمــا أه ــإذا كــان ال ف

ــا ــسبة املرصــودة  وم ــالغني  الن ــة الب ــربامج حمــو أمي ــة ل .  يف امليزاني
 تنفيذ قانون األراضي وقـانون      ١٩٩٩كان قد بدأ يف عام       وملا

ــة ملالكــات        ــسبة املئوي ــة الن ــا معرف ــه يهمه ــرى، فإن أراضــي الق
األراضي حاليا ومن كان ميلك هذه األراضي مـن قبـل، وكـم             
عدد النـساء يف جلـان ختـصيص األراضـي، ومـا املعـايري املطبقـة                

 .خصيص أراض للنساءلت
وطلبت توضيحا لطبيعة وأصل األطعمـة احملرمـة علـى           - ٤٤

النساء، واملمارسات الضارة اليت تصّعب على النساء احلـصول         
فليس بإمكان اللجنة تقـدمي توصـيات       . على اخلدمات الصحية  

 .مناسبة إذا مل تتح هلا معلومات مفصلة بالقدر الكايف
قـــة النعـــدام األمـــن قالـــت إهنـــا قل: الـــسيدة ســـيمس - ٤٥

الغــذائي وأثــر ارتفــاع أســعار الوقــود األحفــوري علــى البلــدان 
. النامية؛ وبإمكان النـساء يف املنـاطق الريفيـة تغـيري هـذه احلالـة              

وفيما يتعلق بالصحة والتعليم قالت إهنا موقنـة أن اخلطـط الـيت             
ــدأت تنفــذها احلكومــة ستفــضي إىل تغــيريات واســعة    ــد . ب وق

ــرار  ــة مـ ــة  أعربـــت اللجنـ ــا إزاء املمارســـات الثقافيـ ا عـــن قلقهـ
الضارة، ومن املؤكد أن هناك ما يدعو إىل حبث أسـباب هـذه             

ومن املهم أيضا، مـع ذلـك، حتديـد         . املمارسات للتغلب عليها  
املمارسات والقيم اإلجيابيـة اللـصيقة بالثقافـة، واالسـتفادة مـن            

ل هذه املمارسات والقيم اليت مكّنت اجملتمعات من البقاء طـوا         
أجيال، والـيت تنحـو إىل االسـتمرار طـويال يف املنـاطق الريفيـة،               

 .مثل احترام الكبري، ورعاية اليتامى يف األسر املمتدة
قالت إن التوافق مع االتفاقية يقتضي      : السيدة ديريام  - ٤٦

أن تنفَّـــذ سياســـة التمويـــل البـــالغ الـــصغر، مثلـــها مثـــل ســـائر  

.  بني املـرأة والرجـل     التدخالت احلكومية، على أساس املساواة    
وقالــت إهنــا تــود أن تعــرف هــل تــساوت النــساء والرجــال يف  
االستفادة من التمويـل البـالغ الـصغر مـن حيـث أعـداد النـساء                

ــها    ــهن منـ ــشاريعهن ودخلـ ــاق مـ ــدى ونطـ ــشاركات، ومـ . املـ
ــر يف       ــاك عناصـ ــل هنـ ــضا هـ ــرف أيـ ــود أن تعـ ــا تـ ــت إهنـ وقالـ

يع الـصغرية،   املخططات، مثل الفائـدة أو الـضريبة علـى املـشار          
تــسبب ضــررا للمــرأة، وهــل هنــاك نظــام رصــد لتقيــيم النتــائج 
وتنظيم مشاركات القطاع اخلاص، وهل هناك آليـة للـشكوى      

 .سهلة االستعمال
 ):زانيا املتحـــدةـ تنـــمجهوريـــة ( ميلـــو-الـــسيدة دي  - ٤٧

، ١٩٩٩قالت إن وفدها فخـور للغايـة بقـانون األراضـي لعـام           
انون أراضـــي القـــرى لعـــام ، وقـــ٢٠٠٤الـــذي عـــّدل يف عـــام 

، ويعتربمها من النجاحات األساسية يف تعميم املـساواة         ١٩٩٩
. ٢٠٠٤بني اجلنسني، مع قانون العمل وعالقات العمـل لعـام           

ويــنص قــانون أراضــي القــرى علــى تــشكيل جمــالس ألراضــي    
القرى مـن سـبعة أعـضاء، يكـون ثالثـة منـهم علـى األقـل مـن                   

، فــإن ١٩٩٩ يف عــام ورغــم ســّن هــذين القــانونني   . النــساء
ــوافر ســوى      ــذلك ال تت ــا، ول ــدأ إال قريب ــذمها الكامــل مل يب تنفي

 .بيانات قليلة عن النتائج؛ وسترد اآلثار يف التقارير القادمة
 قالـت إن    ): املتحـدة  تنــزانيا  مجهوريـة  (شاالسيدة موا  - ٤٨

هناك أنـشطة عديـدة علـى املـستوى احمللـي متـول مـن االئتمـان                 
املنظمات اخلاصـة، ومنـها بعـض التعاونيـات،         البالغ الصغر من    

ــة       ــن اقتحــام األســواق احمللي ــرأة م ــت امل ــشطة مكّن ــذه األن . وه
وتتوقف الـضريبة علـى نـوع العمـل، وال تفـرض ضـريبة علـى                

وميكـن ملنِظمـات املـشاريع عـرض املـشاكل          . األعمال الصغرية 
. على موظفي شؤون التنميـة اجملتمعيـة واخلـدمات االستـشارية          

ــع   ــد وضـ ــى    وقـ ــرات علـ ــر مؤشـ ــد الفقـ ــوطين لرصـ ــام الـ النظـ
ــصائية       ــى إجــراء دراســات استق ــص عل ــة، ون ــستويات خمتلف م

 .وتقييمات على فترات زمنية حمددة
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 قالـت   ): املتحـدة  تنــزانيا  مجهوريـة  (السيدة موافيسي  - ٤٩
إن احلكومة تسهل إنشاء مـصرف نـسائي يف تنــزانيا، ولكنـها              

ــشغيله    ــشكل مباشــر يف ت ــشترك ب ــن ت ون للمــصرف وســيك. ل
. واملــستفيدون املقــصودون هـم النــساء الريفيــات . جملـس إدارة 

 يف ٥وستذهب األموال إىل احلكومات احمللية الـيت ستـسهم بــ            
أمـا القـروض املـسددة فـستذهب إىل         . املائة ملتابعـة املقترضـات    

 .صندوق دائر
 قالـت   ): املتحدة تنـزانيا مجهورية (روتندورواالسيدة   - ٥٠

ــديها   ــة موزعــة   إنــه لــيس ل لألســف إحــصاءات عــن حمــو األمي
ــر      ــضّمنها يف التقري ــة الطــرف ست حــسب العمــر، ولكــن الدول

وبفــضل برنــامج التعلــيم األساســي التكميلــي ميكــن      . القــادم
للمتـــسربني يف املنـــاطق احلـــضرية والريفيـــة اســـتكمال التعلـــيم 
األساسي، والتعليم الثانوي متاح للريفيات من خـالل برنـامج           

 .دللتعليم من بع
 قالـت   ): املتحـدة  تنــزانيا  مجهوريـة  (السيدة موافيسي  - ٥١

ــ ــل    يإن الب ــى احلوام ــة عل ــة احملرم ــن األطعم ــل  . ض م ــرب قت ويعت
األشخاص املُْهق ظاهرة حديثة تستند إىل معتقدات يف الـسحر    
مؤداها أن احلصول على جـزء مـن شـخص أمهـق، مثـل اليـد،                

ؤون ويعكـف موظفـو شـ   . جيلب الثراء، وخـصوصا يف املنـاجم      
التنميــة اجملتمعيــة علــى توعيــة اجملتمعــات احملليــة باآلثــار الــسلبية  

 .لإلميان باخلرافات
 

 ١٦املادة 
قالـت إن مـن الواضـح       :  كـداري  -السيدة هالبريين    - ٥٢

أن تعدد الزوجـات والتطليـق والـزواج بـدون موافقـة العـروس              
أمور خمالفة لالتفاقية، وإن كوهنا مسموحا هبـا مبوجـب قـانون            

إن االغتـصاب   .  أو ديين ليس سـببا كافيـا لعـدم االمتثـال           عريف
يف إطار الزواج، الذي ال جيّرمه التشريع التنـزاين، ال يربره أي           

وهي تعلم أنه جيري النظر يف التعديالت املقترحـة         . قانون ديين 

، ومــع ذلــك فهــي تــود احلــصول ١٩٧١لقــانون الــزواج لعــام 
 .على مهلة زمنية أدق

الطالق فإن التقرير ال يتحدث بوضـوح  وفيما يتصل ب   - ٥٣
ــا       ــات، وال عم ــسائد يف خمتلــف اجملتمع ــريف ال ــانون الع عــن الق

وجيـب أن   . للمرأة من حقوق يف األصول اليت ميلكها الزوجان       
تتحدد حضانة الطفل علـى أسـاس املـصلحة الراجحـة للطفـل،       
ولــيس علــى أســاس النظــام األبــوي الــذي يعتــرب األطفــال مــن   

 . ممتلكات األب
قالت إهنـا هـي أيـضا تـود أن     :  أبياه-السيدة كوكر    - ٥٤

مــىت تنــوي احلكومــة إلغــاء قــوانني األحــوال الشخــصية   تــسأل 
إن قـــانوين األراضـــي يـــشكالن خطـــوة إجيابيـــة،     . التمييزيـــة

 .ولكنهما ال يعاجلان املسألة األوسع اخلاصة بإرث املرأة
ــوب   - ٥٥ ــسيدة بلميهــ ــة  :  زرداين-الــ قالــــت إن الدولــ

ــرف ــواد    الطـ ــار بعـــض املـ ــحة يف إطـ ــازات واضـ  حققـــت إجنـ
األخرى من االتفاقيـة، ولكنـها مل تـسجل أي تقـدم أو تعـرب               

فــسّن الــزواج ختتلــف . ١٦عــن أي نيــة للتغــيري مبوجــب املــادة 
بني الرجل واملرأة؛ ومبا أن الدولة الطـرف صـدقت لـيس فقـط          
علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،    

ــل ــدون حتفظــات علــى    أيــض ب ــة حقــوق الطفــل ب ا علــى اتفاقي
ويبـدو مـن    .  عامـا  ١٨أيهما، فإهنا ملزمة برفع سن الزواج إىل        

ثالثة قرارات تارخيية بدعم حقوق املرأة يف األراضـي وأصـول           
الــزوجني أن احملــاكم التنـــزانية تبــذل جمهــودا، ومــع ذلــك فــإن   
 هناك حاجة ماسة إىل تشريع جديد لتحديث وتوحيـد نظـامي          

فاالتفاقيــة تــنص علــى متتــع الرجــل واملــرأة، . الــزواج والطــالق
ــاة      ــع جمــاالت احلي ــنفس احلقــوق يف مجي علــى قــدم املــساواة، ب

 .اخلاصة والعامة
سـألت هـل التعـديالت املقتـرح إدخاهلـا          : السيدة تان  - ٥٦

علــى قــانون الــزواج واملعروضــة علــى جملــس الــوزراء تتــضمن   
، سـواء مـن ِقَبـل األهـل أو          أحكاما تعاقب على خمالفة القـانون     
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الشخص الذي يعقد الـزواج؛ وهـل مطلـوب تـسجيل الـزواج             
 .ومىت سُيسّن قانون جديد للزواج وينفذ

إن وضــــع األرامــــل حــــرج، وخــــصوصا يف املنــــاطق  - ٥٧
فالقــانون العــريف حيــرم األرملــة مــن أن تــرث أرض       . الريفيــة

 زوجهــا املتــوىف، وكــثريا مــا تتــهم بأهنــا متــارس الــسحر، حــىت   
ــه   ــزوج أن ترث ــة   . تــستطيع أســرة ال وســألت هــل ميكــن لألرمل

االستناد إىل قانوين األراضي، فإذا كان ميكنها ذلـك فكـم مـن     
الوقت تستغرق العملية، وهل تـستطيع األرملـة االعتمـاد علـى          

وأثنت على الدولـة الطـرف لتجرميهـا        . أي مساعدة من الدولة   
ــدفن، وإن ك    ــة للحــداد وال ــضارة واملهين ــوق ال ــود  احلق ــت ت ان

معرفة عدد املالحقات وأحكام اإلدانة النامجة عن ذلك، ومـن          
الذي حيق له التقدم بشكوى، وما املعايري املطبقة لتحديـد هـل            

 .املمارسة ضارة ومهينة أم ال
تكلمت بصفتها عضوة يف اللجنـة، فـسألت        : الرئيسة - ٥٨

مىت وكيف تنوي الدولة الطـرف إدمـاج االتفاقيـة يف القـوانني             
لية، سواء مـن خـالل قـانون واحـد أو عـدة قـوانني خمتلفـة،                 احمل

وهــل املركــز القــانوين لالتفاقيــة ســيكون هــو مركــز التــشريع    
 .على قدم املساواة مع الدستور أم
أشارت إىل أن احلكم الـوارد يف قـانون         : السيدة باتن  - ٥٩

العمل وعالقات العمـل بـشأن مـنح إجـازة والدة مـرة واحـدة               
 ١١مــن املــادة ) ب (٢م خيــالف الفقــرة  ثالثــة أعــوالفقــط كــ
 . من االتفاقية١٦من املادة ) هـ (١والفقرة 

 قالـت   ): املتحـدة  تنــزانيا  مجهوريـة  (السيدة موافيسي  - ٦٠
إن معظم األسئلة املطروحـة ال ميكـن الـرد عليهـا علـى الفـور،                

 .فهي حباجة إىل مزيد من الدراسة
 ):ملتحـــدة اتنــــزانيا مجهوريـــة ( ميلـــو-دي الـــسيدة  - ٦١

قالــت إن وفــدها يتعهــد بالعمــل علــى إدخــال تعــديالت علــى  
قانون الزواج، ولكنـه ال يـستطيع التنبـؤ بوقـت صـدور قـانون               

لقد صيغت التعديالت بالفعل، ولكنها لألسف مل تعـرض        . هبا

ومـع  . بعد علـى جملـس الـوزراء، إذ مـا زالـت يف أمانـة اجمللـس          
ة تقـضي مبواصـلة     ذلك فهناك خطة بني املنظمات غري احلكومي      

ومــن احملتمــل للغايــة فيمــا  . الــضغط العتمــاد هــذه التعــديالت 
يبدو أن تدمج االتفاقية يف القوانني احمللية بعـد تعـديل التـشريع             
الـــوطين ذي الـــصلة، وأن االتفاقيـــة لـــن تكـــون يف مـــصاف      

 .الدستور
وعـــن االغتـــصاب يف إطـــار الـــزواج، قالـــت إن مـــن    - ٦٢

وثـوق هبـا، ألن النـساء يف        الصعب احلصول علـى إحـصاءات م      
حــاالت كــثرية يتــرددن يف اإلبــالغ؛ وال بــد مــن بــذل جمهــود   

وال بـد بعـد الطـالق، حبكـم القـانون احلـايل،             . أكرب يف التوعية  
مــن إثبــات املــسامهة يف أصــول الــزوجني، وإن كــان احلكــم       

 قــد أرســى يب هــاوا حممــد ضــد ألّــي ســيفو التــارخيي يف قــضية 
أة املنـزيل غـري املـأجور يـشكل هـذه          سابقة مؤداها أن عمل املر    

والقــانون واضــح يف أنــه جيــب علــى احملكمــة، عنــد    . املــسامهة
ــل     ــصلحة الطف ــاة م ــد احلــضانة، مراع ــانوين  . حتدي ــضى ق ومبقت

األراضي، فإنه بعد التسجيل املشترك لألرض باسـم الـزوجني،       
تصبح األرملة تلقائيـا هـي املالكـة بعـد وفـاة زوجهـا؛ فاملـسألة                

 .اإلرثتتعلق ب ال
ــسيدة مــ  - ٦٣ ــة (ازلالال ـــزانيا مجهوري ــت ): املتحــدةتن  قال

 ٨٤موضــحة إن قــانون العمــل وعالقــات العمــل يعطــي املــرأة  
يوما إجازة والدة كل ثالثة أعوام، باإلضافة إىل إجازة سـنوية          

 . يوما٢٨مدهتا 
قالـت إن   ): املتحـدة  تنـزانيا مجهورية (كافانابوالسيدة   - ٦٤

 أن يكون مبثابة خطة للحد مـن     ثالثة أعوام املقصود من نظام ال   
النمو السكاين، والتشجيع على املباعدة بني الـوالدات بـشكل          

ومــع ذلــك فــإذا   . أفــضل، حفاظــا علــى صــحة األم والوليــد    
، فـإن لـديها     ولدت املرأة العاملة أكثر من مرة كل ثالثة أعوام        

 يومـا، فـإذا احتاجـت إىل مـدة أطـول          ٢٨إجازة سـنوية مـدهتا      
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ب صــحية، فــإن بإمكــان طبيبــها أن يؤكــد حاجتــها إىل  ألســبا
 .إجازة مدفوعة

 قالــت إن ): املتحــدةتنـــزانيا مجهوريــة (ســيتاالــسيدة  - ٦٥
ــع اللجنـــة، وإنـــه        ــة املتاحـــة للحـــوار مـ ــدها ممـــنت للفرصـ وفـ
سيسترجع مجيـع األسـئلة للـتفكري فيهـا يف متـسع مـن الوقـت،                

فيـة تنفيـذ    وسيبدي اهتمامـا وثيقـا بتوصـيات اللجنـة بـشأن كي           
االتفاقية بـشكل أفـضل، علـى أمـل أن يكـشف التقريـر القـادم                

 .عن حدوث تقدم واسع
قالــت إن مــن غــري املــألوف حقــا وجــود      : الرئيــسة - ٦٦

وسـتوافَى الدولـة الطـرف باملالحظـات      . وزيرتني ضـمن الوفـد    
ومــن املهــم التركيــز علــى إدمــاج االتفاقيــة يف  . اخلتاميــة للجنــة

إن .  يتـسىن أن تكـون أداة لـتمكني املـرأة          القوانني احملليـة، حـىت    
ــساء      ــادة الكــبرية يف عــدد مقاعــد الربملــان الــيت تــشغلها الن الزي

 .تعطي أمال كبريا يف التقدم صوب إلغاء القوانني التمييزية
 .٢٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


