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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
ــ ـــالفريـ ـــق العامـ ــدورتني ـل ملـ ــل الـ ــني  ا قبـ األربعـ

 واحلادية واألربعني
   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠-١٦

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  
 

 مجهورية ترتانيا املتحدة  
 

 مقدمة  
مل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلـامع للتقـارير الدوريـة الرابـع واخلـامس                نظر الفريق العا   

 ).(CEDAW/C/TZA/6والسادس جلمهورية ترتانيا املتحدة 
 

  عامةمسائل  
ــة  يليفــصتيرجــى تقــدمي معلومــات   - ١ ــد   إعــدادة عــن عملي ــى وجــه التحدي ــر، وعل  التقري

إىل  هــذه املعلومــات شرينبغــي أن تــوي .املــشاورات املستفيــضة الــيت أجريــت مــع اجملتمــع املــدين 
 تإذا كانـ عـن مـا   بع مـشاركتها ومـداها، و  ا احلكومية الـيت اشـتركت يف العمليـة وطـ     اتاإلدار

 .دم إىل الربملاناحلكومة قد اعتمدت التقرير وقُ
ويذكر التقريـر أنـه جـرى وضـع مؤشـرات لرصـد اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                        - ٢

وزارة تنميــة اجملتمعــات احملليــة حاســوبية لــضا إىل قاعــدة بيانــات ويــشري أيــ .التمييــز ضــد املــرأة
ريجـى   ف).٦٩الفقـرة  (تتعلق بنظام رصد يراعـي الفـروق بـني اجلنـسني     وشؤون املرأة والطفولة   

 .تقدمي معلومات عن الطريقـة الـيت تيـّسر هبـا هـذه املؤشـرات حـدوث تغـريات يف وضـع املـرأة          
يــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، اتفاقرصــد ؤشــرات مبويرجــى تقــدمي قائمــة 
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يرجى تقدمي شرح عـن طريقـة اسـتخدام هـذه األدوات             و .ةيوباسالبيانات احل الواردة يف قاعدة    
 .هذه األدواتتستخدم لرصد تطبيق االتفاقية واجلهة اليت 

 
 الدستور والقوانني واإلطار املؤسسي  

وعيـة واخلـدمات القانونيـة إىل معظـم النـاس،           ، مل تـصل الت    )٥-٣ فـرع ال(وفقا للتقرير    - ٣
ريجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري القائمـة أو اخلطـط املوضـوعة                  ف .السيما يف املناطق الريفيـة    

سـيما املـرأة الريفيـة، حبيـث ميكنـها اللجـوء إىل احملـاكم                املرأة إىل العدالـة ال     لتعزيز سبل وصول  
يرجــى أيــضا بيــان أيــة  و .ألخــرى واالتفاقيــةللمطالبــة حبقهــا مبوجــب الدســتور والتــشريعات ا 

 .االتفاقيةاحتجت فيها بدعاوى قضائية اعترضت فيها املرأة على القوانني التمييزية، أو 
 .قائمـة ووفقا للتقرير، تقود جلنة إصالح القانون عملية اسـتعراض القـوانني التمييزيـة ال          - ٤

 .تلـك القـوانني  يف مـا يتـصل ب  ون فريجى تقدمي معلومات مستكملة عن عمل جلنة إصالح القـان  
 التعـديالت   سنويرجى، على وجه اخلصوص، تقدمي معلومات مستكملة عن اجلدول الـزمين لـ            

ــام      ــزواج لعـ ــانون الـ ــرياث، وقـ ــوانني املـ ــى قـ ــة علـ ــال   ١٩٧١املقترحـ ــضانة األطفـ ــانون حـ وقـ
جتـّرم  يرجى أيضا بيان مـا إذا كانـت التعـديالت املقترحـة علـى قـانون الـزواج                   و ).٤٥ الفقرة(

 .تعدد الزوجات والزواج املبكر
 

 العنف ضد املرأة  
ضد املرأة اليت ُتمـاَرس يف مجهوريـة ترتانيـا االحتاديـة             يبني التقرير خمتلف أشكال العنف     - ٥
ريجى تقدمي معلومات عن هذه األشـكال مـن العنـف ضـد املـرأة وعـن مـداها،               ف ).٢٦الفقرة  (

 وطــين بيان مــا إذا كــان مثــة خطــط إلجــراء اســت  يرجــى بيــانو .مبــا يف ذلــك بيانــات إحــصائية 
 .السكان لتقييم مدى انتشار مجيع أشكال العنف ضد املرأةتستطلع فيه أراء 

ختــان عــن مــدى انتــشار ممارســة تــضم أحــدث املــستجدات يرجــى تقــدمي معلومــات و - ٦
ومـدى   .بسبب املشاركة يف هـذه املمارسـة      ، وعدد ممارسيها الذين واجهوا هتماً جنائية        اإلناث

بــــشأن انتـــشار مبــــادرات التوعيـــة العامــــة لتغـــيري املعتقــــدات الثقافيـــة والتقليديــــة الرئيـــسية      
 .املمارسة هذه
يرجى تقدمي معلومات عن مضمون خطة العمل الوطين ملكافحة العنـف ضـد النـساء               و - ٧

مـا إذا كانـت اخلطـة تتـضمن جـدوال زمنيـا وتـشمل التـدابري         هذا وينبغي أن يوضح  .واألطفال
وإذكـاء الـوعي، وكـذلك مـصادر      ، وخدمات الـدعم وبـرامج بنـاء القـدرات     الوقائيةلقانونية و ا

 .يرجى أيضا بيان التقدم احملرز يف تنفيذها حىت اآلن و.متويل هذه األنشطة
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 ـني يتعرضـ  ـوأوصت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة بإنـشاء مالجـئ للنـساء اللواتـ              - ٨
ــ ، قــد يــؤدي إنــشاء مالجــئ  )٥٢الفقــرة (ووفقــا للتقريــر . )١(كافيــةف وتزويــدها مبــوارد ـللعن

هــذه التوصــية بعنايــة  لــضحايا العنــف، إىل تفــاقم املــشاكل املتعلقــة باألســرة إن مل تــتم معاجلــة  
 وباإلضـافة إىل  .وعلى حنو يأخذ يف احلسبان إجراءات املصاحلة املوجودة على مـستوى األسـرة        

فري املالجـئ، يرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة               املزيـد مـن املعلومـات عـن تـو         تقدمي  
 .للحد من حوادث العنف ضد املرأة

ه، إىل أن مجهوريـة     نتائجـ وأشارت املقررة اخلاصة املعنية بـالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه و             - ٩
ترتانيا املتحدة ال تعترف باالغتـصاب يف إطـار الـزواج بوصـفه جرميـة، كمـا ال يتـضمن قـانون                      

ــزواج ف ــا حمـــــددة تفـــــر   الـــ ــرتكيب العنـــــف ال   يهـــــا أحكامـــ ــات ضـــــد مـــ عـــــائلي ض عقوبـــ
E/CN.4/2003/75/Add.1)،  ريجــى تقــدمي شــرح واف عــن الطريقــة  ف).٦٢١  و٦٢٠ الفقرتـان

 .القانونية أو من الناحية العملية اليت عوجلت هبا هذه املسائل، من الناحية
 

 االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء  
ر مسألة االجتار بالنساء إال يف إشارته إىل ازدياد هتريب الفتيات الـصغريات             يغفل التقري  - ١٠

 الريفية إىل املراكز احلضرية بـالرغم مـن القيـود الـيت تـنص عليهـا املبـادئ التوجيهيـة                     ناطقمن امل 
ــانون      ــا الق ــنص عليه ــة وي ــسياسة العام ــرة (لل ــات إحــصائية،   ف ).٢٦الفق ــدمي بيان إن  ريجــى تق

شار االجتـار بالنـساء إىل ترتانيـا وعـرب أراضـيها وانطالقـا منـها، وعـن أيـة                  توفرت، عن مدى انتـ    
يرجـى تقـدمي    و .، واألحكـام الـيت صـدرت ضـدهم        مـرتكيب هـذه األفعـال     دعاوى أقيمـت ضـد      

ــات          ــب الفتي ــانون إزاء هتري ــاذ الق ــز إنف ــراءات املتخــذة لتعزي ــشأن اإلج ــن التوضــيح ب ــد م املزي
جـرى إعـداد    كان  يرجى أيضا بيان ما إذا      و .ناطق احلضرية الصغريات من املناطق الريفية إىل امل     

 .خطة وطنية ملكافحة التهريب
مــدى ، طابعــه ويرجــى تقــدمي آخــر املعلومــات عــن بغــاء النــساء والفتيــات يف ترتانيــا  و - ١١

 البغاء؟بما هي التدابري املوجودة لتقدمي بدائل عن اخليارات املعيشية للمشتغالت و .انتشاره
 

  احلياة السياسية والعامةاملشاركة يف  
ــر إىل  - ١٢ ــشري التقريـ ــد   يـ ــةختـــصيص مقاعـ ــساء يف الخاصـ ــة   للنـ ــسلطات احملليـ ــان والـ ربملـ

ــورد التحــديات)٤٦ الفقــرة( ــادة    ، وي ألحــزاب الــسياسية، ااملتعلقــة بــسيطرة الــذكور علــى قي

__________ 
 ،)A/53/38/Rev.1 (١، التنقـيح    ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقـم           انظر   )١( 

 .، من اجلزء الثاين٢٣٤الفقرة 
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ريجـى بيـان    ف ).٥-٣ فـرع ال(ودساتري األحـزاب الـيت ال تـنص علـى ختـصيص حـصص للمـرأة                 
 املتخذة أو اليت جيري التخطيط هلا حاليا من أجل التصدي حتديدا هلذه التحـديات بغيـة                 دابريتال

 ٤ مـن املـادة      ١على مجيـع الـصعد مبقتـضي الفقـرة           زيادة متثيل املرأة يف احلياة العامة والسياسية      
 . من التوصيات العامة للّجنة٢٥  و٢٣ من املعاهدة والتوصيتني

 
 طيةالتعليم والقوالب النم  

الـصبية  ات من املدارس كان أعلـى مـن تـسرب       فتييشري التقرير إىل أن معدل تسرب ال       - ١٣
ــة        ــة ورعاي ــزواج يف ســن مبكــرة واحلمــل واألعمــال املرتلي ــة عــن ال نتيجــة للمــسؤوليات املترتب

ــال   ــى واألطفـ ــرة (املرضـ ــة      ف ).٢٠الفقـ ــيم وخطـ ــاع التعلـ ــوير قطـ ــامج تطـ ــن برنـ ــف متكـ كيـ
انتظـــام مــن معاجلـــة هــذه املــسائل احملــددة مـــن أجــل زيــادة نــسبة         االبتــدائي  التعلــيم  تطــوير 
 معـدالت ومـا هـو الـدعم الـذي ُيقـدم إىل العـائالت خلفـض                 .والتحـاقهن هبـا   باملدارس   الفتيات

 التسرب من املدارس؟

، مل يلتحق مبؤسسات التدريب التقين سوى عدد قليل مـن           )٩٨الفقرة  (ووفقا للتقرير    - ١٤
ن بينها أنه ال يوجد سوى عدد قليل من املـدارس الثانويـة التقنيـة الـيت      الفتيات ألسباب شىت، م   

الفتيـات  التحاق  اليت حتول دون    احلالية  ريجى تقدمي شرح عن القيود والعقبات        ف .تقبل الفتيات 
 .التعليم املهين والتقين، واإلشارة إىل اخلطط املوجودة إلزالة تلك القيود والعقباتب

اجلنـسانية يف النظـام      التدابري املتخـذة للقـضاء علـى القوالـب النمطيـة          ويشري التقرير إىل     - ١٥
ريجى تقدمي شـرح عـن األثـر الـذي تركتـه            ف ).١٠٦  و ١٠٥  و ١٠٠انظر الفقرات   (التعليمي  

القوالـب   ات والنـساء، والـتخلص مـن      فتيـ يف حتـسني تعلـيم ال     حتققـت   هذه التدابري والنتائج الـيت      
 .واقف السكان عموماالنمطية يف الكتب املدرسية ويف م

 
 الزواج والعالقات العائلية  

، )٢٤، الفقـرة    CRC/C/TZA/CO/2(أعربت جلنة حقـوق الطفـل يف تعليقاهتـا اخلتاميـة             - ١٦
 ذكور سـنة، وبالنـسبة للـ    ١٥بالنـسبة لإلنـاث هـو       عن قلقهـا مـن أن احلـد األدىن لـسن الـزواج              

ريجـى بيـان مـا    ف .ويعترف التقرير احلكومي أيضا بأن الزواج املبكر ال يزال مـستمرا   .سنة ١٨
ــزواج     ــسن ال ــع احلــد األدىن ل ــسبة لإذا كانــت احلكومــة تفكــر يف رف  ســنة ١٨لفتيــات إىل بالن

 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى         ١٦ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، واملـادة            ١مع املـادة    متماشيا  لتجعله  
إذا كـان األمـر     و مـن توصـيات اللجنـة،        ٢١ ضـد املـرأة، والتوصـية العامـة          أشكال التمييز مجيع  

 . هذا القانونلسنجرى وضع جدول زمين كان قد ريجى بيان ما إذا فكذلك، 
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 العمالة والفقر واملرأة الريفية  
الـذي حيظـر التمييـز يف مكـان         ) ٢٠٠٤(العمـل   عالقـات   باإلضافة إىل قانون العمالـة و      - ١٧

س نـوع اجلـنس والتفـضيل اجلنـسي والوضـع العـائلي واإلعاقـة واحلمـل، جيـري                   العمل على أسا  
ريجـى تقـدمي شـرح عـن        ف ).١٠٧الفقـرة   (اختاذ إجراءات إجيابية لوقايـة واملوظفـات ومحايتـهن          

  .مضمون هذه التدابري اخلاصة وأثرها
نون وقـا ) ١٩٨٤عـام  ( اخلدمة العامة املعمول هبـا لـدى حكومـة ترتانيـا           مراسيموتنص   - ١٨

 يومـا كـل   ٨٤، علـى مـنح إجـازة أمومـة مدفوعـة مـدهتا       ٢٠٠٣العمـل لعـام   عالقات  العمالة و 
أكثـر مـن    ريجـي توضـيح مـا إذا كانـت النـساء اللـوايت يـنجنب                ف ).١١٧الفقرة  (ثالث سنوات   

يــذكر  و.مــرة كــل ثــالث ســنوات هلــن احلــق يف احلــصول علــى إجــازة األمومــة أكثــر مــن مــرة 
إجـازة   (لألبـوين اخلاص غري ملزم بالقوانني اليت تنص على منح إجـازة           التقرير أيضا أن القطاع     

ــة   ــوة وكــذلك إجــازة أموم ــدابري متخــذة أو جيــري     ف ).أب ــة ت ريجــى تقــدمي شــرح واف عــن أي
  . حبيث تشمل القطاع ا خلاصاألبوينإجازات نطاق التخطيط هلا، لتوسيع 

جـى تقـدمي    فري .ق العمـل  ويتضمن التقريـر معلومـات حمـدودة عـن وضـع املـرأة يف سـو                - ١٩
معلومات عن معـدالت البطالـة يف صـفوف النـساء مقارنـة مـع معـدالهتا يف صـفوف الرجـال،                      
والفجوة بني أجور الرجـال وأجـور النـساء، وعـن العـزل املهـين، واالجتاهـات الـيت طـرأت مـع                       

  ).منذ تقدمي التقرير األخري(مرور الزمن 
لصغر املذكورة يف التقرير، ما هي التدابري املتخـذة         باإلضافة إىل فرص التمويل البالغ ا     و - ٢٠

لــدعم قــدرة املــرأة علــى تنظــيم املــشاريع، وبــشكل أعــم، لتعزيــز وضــع املــرأة يف القطــاع غــري    
  الرمسي، وما هو األثر الذي ترتب على هذه التدابري؟

، اخنفــضت بــشكل كــبري نــسبة العــامالت اللــوايت متثــل  )١٠٩الفقــرة (ووفقــا للتقريــر  - ٢١
أيــة بــرامج أو سياســات تعــاجل وضــع النــساء اإلشــارة إىل ريجــى ف .الزراعــة نــشاطا رئيــسيا هلــن

ســيما يف  اللــوايت عملــن ســابقا يف القطــاع الزراعــي وانــتقلن ملمارســة ســواها مــن األنــشطة، ال
 هتدف لزيادة عدد برامج التـدريب علـى مهـارات            خطط يرجي بيان أي  و .القطاع غري الرمسي  
  ).١١٠الفقرة (جل هذه الشرحية من السكان العمل احلر من أ

، بــصياغة قــوانني املــرياث والتركــات )٢(وأوصــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة - ٢٢
ويـشري التقريـر إىل    .حبيث تكفل للمرأة الريفية حقوقها يف وراثة وحيازة األراضي واملمتلكـات   

 ٥وقانون أراضي القرى رقـم      ) ٢٠٠٤ املعدل يف عام   (١٩٩٩ لعام   ٤أن قانون األراضي رقم     
__________ 

 .٢٣٦املرجع ذاته، الفقرة  )٢( 
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، مينحان املرأة احلق يف حيازة األراضي وامتالكها واستخدامها على قـدم املـساواة              ١٩٩٩لعام  
ريجـى تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن الطريقـة الـيت تعـزز هبـا هـذه                    ف ).٤٤الفقرة  (مع الرجل   

ة اليت يرصـد هبـا تنفيـذ هـذه     القوانني حقوق املرأة يف حيازة األراضي واملمتلكات، وعن الطريق     
 .القوانني، وعن النتائج امللموسة اليت أُحرزت

 العديــد مــن األهــداف التطبيقيــة لالســتراتيجية الوطنيــة  يليفــصتويــبني التقريــر بــشكل  - ٢٣
ريجـى تقـدمي معلومـات عـن     ف ).٣٤الفقرة (الفقر اليت تراعي املنظور اجلنساين     واحلد من   للنمو  

 هبـا اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، يف إعـداد                      الطريقة الـيت اسـُتخدمت    
 .ىل تعزيز تطبيق املعاهدةإتنفيذ االستراتيجية ية اليت سيؤدى هبا كيفالاالستراتيجية، و

 
 الصحة  

الـشابات  بـني   سـيما    معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية، ال        يف ضوء ارتفاع     - ٢٤
ــغ معــدل إصــابة احلوا ( ــة١١مــل بل ــة  يف  يف املائ ــة العمري ــام  ٢٥-١٥ الفئ ــا يف ع ، ٢٠٠٤ عام

 بـــني يف املائـــة مـــن اإلصـــابات ٩,١ يف املائـــة مقارنـــة مـــع ١٢,٣ ومعـــدل النـــسوة املـــصابات
، ونظرا ألن وباء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز ميـثالن مأزقـا خطـريا بالنـسبة                      )الرجال

ت املنظور اجلنـساين    جمى بيان ما إذا كانت احلكومة أد      ريجف،  )١٨الفقرة  (ها  ائلصحة املرأة ومن  
يف اإلطار االستراتيجي الوطين املتعدد القطاعات املعين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز           

يرجـى  و .، وتقدمي شرح عن التدابري احملددة املتخـذة ملنـع اسـتهداف النـساء             )٢٠٠٧-٢٠٠٣(
، اإلجنابيـة ب مبسائل الصحة اجلنـسية والـصحة     الشبا أيضا تقدمي شرح عن مستوى الوعي لدى      

  .مبا يف ذلك معرفتهم بطريقة محاية أنفسهم من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز
األساسـيات إىل أطفـاهلن وأزواجهـن        ووفقا للتقرير فـإن النـساء هـن مقـدمات الرعايـة            - ٢٥

مـا هـي     ف ).١٣٠ و ١٨الفقرتـان   (يـدز   وأقربائهن املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإل           
ــن       ــات يف دورهـ ــساء والفتيـ ــدعم النـ ــذت لـ ــيت اختـ ــدابري الـ ــدمات لل التـ ــفهن مقـ ــة؟بوصـ  رعايـ

ــة أ  يرجـــىو ــة لكفالـ ــة القائمـ ــان األنظمـ ــلة النـــساء   حتـــول البيـ هـــذه املـــسؤوليات دون مواصـ
 .تعليمهن والفتيات

ــر   - ٢٦ ــا للتقري ــساء   ،)١٢٤الفقــرة (ووفق ــسبة الن ــادة يف ن ــة  طــرأت زي ــوايت تلقــني رعاي  الل
 يف املائـة يف  ٩٣,٦ إىل ١٩٩٩يف املائـة يف عـام   ٤٠صحية قبل الوالدة على أيدي حمترفني، من   

 يف املائـة يف عـام       ٩٦,٨ إىل   ١٩٩٩ يف املائـة يف عـام        ٧٦ يف املناطق الريفية، ومـن       ٢٠٠٤عام  
ة دروس ريجــى بيــان أســباب هــذا النجــاح ومــا إذا كــان مثــ       ف . يف املنــاطق احلــضرية ٢٠٠٤

 .مستفادة ميكن تطبيقها على مناطق أخرى
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 حالة الالجئات  
ــة      - ٢٧ ــا اخلتاميــــ ــصري يف مالحظاهتــــ ــز العنــــ ــى التمييــــ ــضاء علــــ ــة القــــ أعربــــــت جلنــــ

)CERD/C/TZA/CO/16،   عـن قلقهـا إزاء مـزاعم عـن حـدوث اعتقـاالت تعـسفية               ) ١٨ الفقرة
 وسـوء معاملتـهم، السـيما       واستخدام موظفو إنفاذ القانون القوة بـشكل مفـرط ضـد الالجـئني            

ريجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري          ف .النساء منهم، وإزاء عدم إجراء حتقيق يف هـذه احلـاالت          
اليت اختذت لكفالة إجراء حتقيقات عاجلة ومستفيضة ومستقلة ونزيهـة يف مجيـع املـزاعم بـسوء                 

ــسؤو      ــة امل ــضا إىل اإلجــراءات املتخــذة حملاكم ــات، واإلشــارة أي ــة الالجئ ــهممعامل  .لني ومعاقبت
 . التعويضات اليت تدفع إىل ضحايا هذه األعمالمستوياتيرجى بيان  كما

 
 ٢٠ من املادة ١ على الفقرة دخلملالربوتوكول االختياري والتعديل ا  

 عـن التـدابري القائمـة لنـشر الربوتوكـول االختيـاري الـذي صـدقت                 يرجى تقدمي شـرح    - ٢٨
ويرجـى   .تطبيقـه ، واحلض على    ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٢مجهورية ترتانيا املتحدة عليه يف      

ــة، مبوجــب        ــوافر وســائل االنتــصاف الوطني ــة ت أيــضا تقــدمي شــرح عــن اهلياكــل القائمــة لكفال
 .ميع النساء اللوايت يواجهن التمييزجلاالتفاقية، 

 ٢٠ مـن املـادة      ١تعديل علـى الفقـرة      املوافقة على   ويرجى بيان ما أُحرز من تقدم حنو         - ٢٩
 .من االتفاقية

 


