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  مقدمة  - أوالً  
قدمت زمبابوي تقريرها األويل مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد              -١

وقد نظرت جلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف            . ١٩٩٦املرأة يف عام    
  .١٩٩٨يناير / كانون الثاين٢٧ و ٢٢ يف يومي هذا التقرير

 للمعلومات املقدمة يف التقريـر األويل ويـسعى إىل          ويشكل هذا التقرير استكماالً     -٢
وهو يسلط الضوء على التدابري اليت اختذهتا احلكومة    . معاجلة الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة     

  .لتعزيز حقوق املرأة والطفلة
ليمي والقاري، زمبابوي طرف يف عدد من الصكوك الرامية إىل          وعلى الصعيدين اإلق    -٣

وزمبابوي من الـدول    . حتسني تعزيز ومحاية حقوق املرأة وكفالة حتقيق املساواة بني اجلنسني         
 واإلعالن الرمسي بشأن املساواة بني اجلنسني )١(املوقعة على القانون التأسيسي لالحتاد األفريقي

م االحتاد والدول األعضاء فيه من خالهلما بتعزيـز املـساواة بـني             ، اللذين التز  )٢(يف أفريقيا 
وصدقت على بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق          . اجلنسني

  .٢٠٠٨املرأة يف أفريقيا يف عام 
كما وقعت زمبابوي على إعالن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلق بنـوع              -٤

 تـدابري إلدمـاج القـضايا       باختاذ الذي ألزم الدول األعضاء      )٣(١٩٩٧مية لعام   اجلنس والتن 
 على بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنـوب       ٢٠٠٨ووقعت يف عام    . )٤(اجلنسانية يف براجمها  

كما أن البلد عضو يف السوق املشتركة لشرق أفريقيا         . األفريقي املتعلق بنوع اجلنس والتنمية    
، اليت تتبع سياسة تتعلق بنوع اجلنس توجه تعمـيم مراعـاة            )لكوميساا(واجلنوب األفريقي   

  .املنظور اجلنساين وتعزيز ومحاية حقوق املرأة يف الدول األعضاء املعنية
 قانونيـة وإداريـة   إصالحاتومنذ تقدمي التقرير األويل، شرعت احلكومة يف إجراء      -٥

 مـن    كي يشمل أموراً   ٢٠٠٥ يف عام    ومت تعديل الدستور  . شاملة تعزز املساواة بني اجلنسني    
 بـشأن تنفيـذ بـرامج       بينها حظر التمييز على أساس اجلنس أو احلالة الزواجية، وأحكاماً         

ووضعت تشريعات حلماية املرأة والطفلة يف جماالت مثل العنف واملـرياث           . إجراءات إجيابية 
  .ملساواة مع الرجل الزراعي على أساس ااإلصالحولتمكني املرأة من االستفادة من عمليات 

وجيري حتسني اهلياكل اإلدارية باستمرار من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني              -٦
وأنشئت وزارة ذات صالحيات كاملة لكفالة إيالء مجيع قطاعات جمتمـع زمبـابوي       . املرأة

__________ 

  .٢٠٠٠يوليه / متوز١١  )١(  
  .٢٠٠٤يوليه /متوز  )٢(  
  .٢٠٠٣يوليه / متوز٣  )٣(  
  .١٩٩٧إعالن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلق بنوع اجلنس والتنمية لعام   )٤(  
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لـف  وترأسها وزيـرة وتك   . االهتمام حبقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني على وجه التحديد        
وسيجري تسليط الـضوء    . بتنسيق وتنفيذ برامج ومشاريع هتدف إىل النهوض حبقوق املرأة        

  .على هذا يف الفروع ذات الصلة من هذا التقرير
 عـن   فـضالً ويتلقى منسقو الشؤون اجلنسانية يف الوزارات واإلدارات احلكومية،           -٧

ظور اجلنـساين ويكلفـون     املؤسسات شبه احلكومية، التدريب املستمر اآلن على تعميم املن        
  .بتقدمي تقارير منتظمة عن أنشطتهم إىل وزارة شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع

  عملية كتابة التقرير  -ألف   
أُعد هذا التقرير بالتشاور واملشاركة مع منظمات غري حكومية ووكـاالت تابعـة               -٨

وقد أشركت املنظمات املعنيـة     . بالطفللألمم املتحدة ومؤسسات أكادميية ومنظمات معنية       
وقد أتيحت نسخ من التقرير، يف شكل مشروع، . بالطفل لكفالة متثيل من يعربون عن الطفلة     

جلميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة وأعقب ذلك إجراء مناقشات للتقرير يف حلقات دراسية 
  .نظمت هلذا الغرض

رات املعنية حبقوق اإلنسان والقـانون      وعلى الرغم من أن اللجنة املشتركة بني الوزا         -٩
اإلنساين الدويل ما زالت هي اليت تلتزم بواجب كتابة التقرير بالتنسيق مـع وزارة العـدل                
والشؤون القانونية والربملانية اليت تتوىل إدارة الدستور الوطين، قامت وزارة شـؤون املـرأة              

عملية بصفتها تتوىل رئاسـة اللجنـة       واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع بدور رائد يف هذه ال        
  .الفرعية املعنية حبقوق املرأة

  هيكل التقرير  -باء   
. يقسم التقرير إىل فروع خمتلفة تربز التدابري اليت اختذهتا احلكومة لتنفيذ أحكام االتفاقية              -١٠

وتقوم هذه الفروع على أساس مواد االتفاقية وتتضمن ردودا على الشواغل والتوصيات الـيت              
وهي تشمل تدابري دستورية وتـشريعية وإداريـة        . دمتها اللجنة لدى النظر يف التقرير األويل      ق

. وتدابري أخرى اختذت لتنفيذ أحكام االتفاقية والتطورات اليت طرأت منذ تقدمي التقريـر األويل             
  .وتبني يف إطار كل فرع التحديات اليت تواجهها احلكومة يف تنفيذ االتفاقية
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  دابري املتخذة للقضاء على التمييز ضد املرأةالت  - ثانياً  

  ١املادة     
  "التمييز ضد املرأة"تعريف 

  "للتمييز ضد املرأة"التعريف القانوين   -١  
من دستور زمبابوي مبقتضى إعـالن      ) ٢(٢٣ُيحظر التمييز ضد املرأة مبوجب املادة         -١١

أحد اجلنس واحلالة الزواجية    وتشمل األسباب اليت ال جيوز مبقتضاها التمييز ضد         . )٥(احلقوق
ورغـم أن   .  مباشـراً  واإلعاقة اجلسدية، وهي تؤثر مجيعها على حقوق املرأة ورفاهها تأثرياً         

الدستور والقوانني األخرى ال ُتعرِّف التمييز ضد املرأة على وجه التحديـد، كمـا ورد يف                
لدستورية وغريهـا مـن     التقرير األويل، ُيعرَّف السلوك التمييزي يف عملية تفسري األحكام ا         

  .األحكام الواردة أعاله
، سن قوانني تراعـي     )ب()٥(٢٣وعالوة على ذلك، جييز الدستور، مبوجب املادة          -١٢

وبناء على ذلك، سيوىل اعتبار خاص للخصوصيات اليت تتعلق بأحد          . يولوجيهيزالفوارق الف 
 يفسح اجملـال لوضـع      اجلنسني مقابل اجلنس اآلخر يف عملية سن القوانني ذات الصلة، مما          

ويسري هذا باملثل على تنفيذ سياسات اإلجراءات اإلجيابية مبا يتفق   . تعريف للتمييز ضد املرأة   
  .من الدستور) ز()٣(٢٣مع املادة 

  التمييز ضد املرأة حبكم األمر الواقع  -٢  
تعترف احلكومة، رغم عدم وجود تعريف قانوين للتمييز ضد املرأة، بـأن التمييـز                -١٣
. امـرأة ا سلوك أو ممارسة إلخضاع املرأة لوضع جائر غري منصف ال لسبب غري أهنـا       ضده

  . ويشمل هذا استبعادها على أساس ما تنفرد به املرأة بسبب تكوينها البيولوجي، مثل احلمل
ومنذ تقدمي التقرير األويل، تستخدم احلكومة مؤشرات يف قطاعات خمتلفة لقيـاس              -١٤

 وجيري من خالل هذه العملية حتديد ووصف التمييز ضد املرأة بعد            التفاوتات بني اجلنسني،  
 املقدم إىل األمم املتحدة بشأن األهـداف اإلمنائيـة          ٢٠٠٤ويف التقرير املرحلي لعام     . ذلك

لأللفية، ربطت احلكومة اخنفاض مستويات الوضع العام للمرأة بأن عدم املساواة بني اجلنسني             
ويف اجلهود اليت بذلتها احلكومـة      . لعدالة االجتماعية والتمييز  يتجاوز التمكني ليشمل قضايا ا    

الختاذ تدابري لتمكني املرأة ومعاجلة التفاوتات بني اجلنسني، حددت جماالت متييز مثل املعايري             

__________ 

  . احلظر على التمييز بسبب اجلنس٢٠٠٥ لعام ١٧فرض التعديل الدستوري   )٥(  
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الثقافية واملمارسات العرفية والتوزيع غري املتكافئ للموارد والسيطرة عليها وملكيتها وإمكانية           
  .)٦(ويزيد كل هذا توضيح مفهوم التمييز ضد املرأة. جانب املرأة والرجلاحلصول عليها من 

  التحديات  -٣  
من املرجح أن يؤدي عدم وجود تعريف حمدد للتمييز ضـد املـرأة يف الـصكوك                  -١٥

التشريعية إىل إبطاء االعتراف بالسلوك التمييزي واملمارسات التمييزية والتعويض فيما يتعلق           
الصريح للتمييز على أساس نوع اجلنس أو اجلنس أو احلمل أو الوضـع             بيد أن احلظر    . هبما

  .الزواجي يف الدستور والقوانني األخرى يوفر إطارا لتعريف التمييز ضد املرأة
وتقدم السياسة اجلنسانية الوطنية واستراتيجية تنفيذها اليت وضعت بعد ذلك املزيد من              -١٦

ملرأة من خالل السعي إىل تيسري نـشوء جمتمـع يف           التفاصيل بشأن تفعيل مفهوم التمييز ضد ا      
زمبابوي تسوده املساواة والعدالة االقتصادية والسياسية والدينية واالجتماعية بني املرأة والرجل           

وتسعى اخلطة االستراتيجية لتنفيـذ الـسياسة       . )٧(يف مجيع جماالت احلياة وعلى مجيع األصعدة      
ؤدي وتترجم إىل متييز ضد املرأة يف مجيع قطاعات جمتمـع   اجلنسانية الوطنية إىل معاجلة مسائل ت     

  .زمبابوي، مما يسهم بطريقة عملية يف التوصل إىل تعريف للتمييز ضد املرأة يف زمبابوي

  ٢املادة     
  التدابري القانونية واإلدارية املتخذة للقضاء على التمييز ضد املرأة

ة كافية للتصدي للتمييز ضـد املـرأة يف       تدابري إداري  اختاذرغبة من اللجنة يف كفالة        -١٧
مجيع اجملاالت، أوصت بتوسيع نطاق مهام مكتب أمني املظامل كـي تـشمل التحقيـق يف                

  .الشكاوى بشأن التمييز ضد املرأة اليت تأيت من اجملال العام والقطاع اخلاص
 واستجابة لتوصيات اللجنة، عدلت احلكومة الدستور لينص على إنشاء جلنة حقوق            -١٨

من الدستور للجنة التحقيق يف تصرف      ) ه()٥(  باء ١٠٨وختول املادة   . اإلنسان يف زمبابوي  
 ألي حق من احلقوق املنصوص عليهـا يف إعـالن    انتهاكأي سلطة أو شخص ينطوي على       
وسيكفل هذا التحقيق يف التمييز ضـد املـرأة يف مجيـع            . احلقوق يف إطار دستور زمبابوي    

  .القطاعات والتصدي له
ويف غضون ذلك، غـري     . وما زال جيري العمل يف وضع تشريعات متكن إنشاء اللجنة           -١٩

وستقتصر مهامه على   . مكتب أمني املظامل امسه، مبوجب التعديل نفسه، إىل مكتب املدافع العام          
وينص قانون مكافحة العنف    . التحقيق يف األخطاء اإلدارية، بدال من انتهاكات حقوق اإلنسان        

  علـى -  يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة     كبرياً  وهو ميثل فتحاً   - ن مؤخراً األسري، الذي س  
__________ 

  . من األصل اإلنكليزي١٧، الصفحة ٢٠٠٤مبيا، تقرير عام األهداف اإلمنائية لأللفية لزا  )٦(  
  . من األصل اإلنكليزي٢السياسة اجلنسانية الوطنية، الصفحة   )٧(  
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وحيث . تقدمي شكاوى ضد الشرطة، حيثما يرتأى أهنا مل تقم بواجباهتا مبقتضى هذا القانون            
أن العنف األسري ميثل شكال من أشكال التمييز ضد املرأة، يكفل هذا عدم ارتكاب الشرطة               

  .هلذا التمييز

  بري التشريعيةالتدا  -١  
من أجل دعم اجلهود واالستراتيجيات الوطنية الرامية إىل القضاء على التمييز ضـد               -٢٠

املرأة يف زمبابوي، سنت احلكومة املزيد من القوانني وعدلت تشريعات معمول هبا منذ تقدمي              
  :ويشمل هذا ما يلي. التقرير األخري

  دستور زمبابوي  )أ(  
زواجية واإلعاقة اجلسدية ضمن األسباب اليت حيظـر علـى          إدراج اجلنس واحلالة ال     -٢١

ومما يعزز هذا األخذ باإلجراءات اإلجيابية      . أساسها التمييز يوسع نطاق محاية املرأة من التمييز       
، اليت ترمي إىل تعزيز حقوق أي فئة مـن األشـخاص تعرضـت             )ز()٣(٢٣يف إطار املادة    

شكل النساء فئة من هذه الفئات يف زمبابوي،        وت. للحرمان من قبل من جراء التمييز اجملحف      
  .ومن مث سيستفدن من هذا احلكم للمطالبة حبقوقهن

  :، صراحة على ما يلي)أ()٣(٢٣، يف املادة ١٧وعالوة على ذلك، ينص التعديل   -٢٢
، تعامل احلكومة، لدى تنفيـذ أي برنـامج         )ب()٣(على الرغم من املادة الفرعية      "  

 واملرأة على قدم املساواة فيما يتعلق بتخصيص أو توزيع األراضي           لإلصالح الزراعي، الرجل  
  .)٨(أو أي حقوق أو مصاحل فيها مبوجب هذا الربنامج

 حتمي تطبيق القانون العريف، تلغي      ٢٣من املادة   ) ب()٣(وحيث أن املادة الفرعية     "  
وبناء على ذلك   .  هبا التفرقة بني املرأة والرجل على أساس القوانني اليت تتعلق        ) أ()٣(٢٣املادة  

 وسيكفل هذا احلكم أيـضاً    . حيق جلميع النساء متلك األراضي على قدم املساواة مع الرجل         
، )٢(٢٣إمكانية احلصول على األراضي بغض النظر عن احلالة الزواجية حينما يشفع باملادة             

  ."اليت حتظر التمييز على أساس احلالة الزواجية

  التحديات   -‘١‘  
مـن  ) ٣(٢٣ري نقاش على نطاق واسع يف زمبابوي بشأن وجود املادة           ما زال جي    -٢٣

وقد أعرب عن القلق بشأن أثر السماح بالتمييز يف املسائل املتعلقة بقانون األحوال             . الدستور
  .الشخصية والقانون العريف، مما يعرقل متتع املرأة الكامل حبقوق اإلنسان

__________ 

  )٨(  A.S. Tsanga, Taking the Law to the People, Weaver Press.  
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  الرد  ‘٢‘  
بيد أهنـا   . ألحكام القانونية اليت تكرس التمييز ضد املرأة      تلتزم احلكومة بإلغاء مجيع ا      -٢٤

، وكمـا ذكـر آنفـاً     .  بشأن هذه املسألة لتجنب مقاومة اجملتمع هلـا         تدرجيياً تتخذ هنجاً 
 كي حيصل كل من املرأة والرجل على   عاماً ١٨احلكومة السن القانوين للرشد ببلوغ       حددت

الفصل [من املرسوم العام بتعديل القوانني      ) ٣(١٥ومبقتضى املادة   . صفة الراشد يف هذه السن    
. ، يسري السن القانوين للرشد على الغرض من أي قانون، مبا يف ذلك القانون العريف              ]٧ : ٨

ويف . بيد أن مفهوم السن القانوين للرشد يلقى مقاومة شديدة من جانب اجملتمـع األبـوي              
 مـن املعارضـة      كبرياً هر أن قدراً  األحباث اليت أجريت بشأن رد فعل الناس على القانون، ظ         

يرتكز على فقد الوالدين الواضح للمطالبة بالتعويض عن اإلغواء ومهر العروس فيما يتعلـق              
  .وتشمل التعليقات اليت أدىل هبا آباء ضد القانون ما يلي. بالطفلة
إذا كان من يسنون القوانني     ". ال يتمشى العرف األفريقي مع هذا النوع من األفكار          -٢٥

 ينص على أن أي رجل يتسبب يف محل       يريدون فرض قوانني علينا، ينبغي هلم أن يسنوا قانوناً        
وإذا .  املسؤولية عن دفع تعويضات عن ذلك       دون سن اخلامسة والعشرين يتحمل تلقائياً      امرأة

لقد خنقتنا  . مل يتمكنوا من القيام بذلك، عليهم عندئذ أن يتركونا وشأننا كي نعيش كاملعتاد            
  .)٨("ومة هبذا القانوناحلك
ويستلزم إدراك هذه املقاومة اتباع هنج تدرجيي إزاء إلغاء مجيع القوانني اليت متيز ضد                -٢٦

  .املرأة من أجل إعداد اجملتمع للتغيريات املرغوبة
تـدوين  (وحظرت احلكومة املمارسات الثقافيـة الـضارة مـن خـالل قـانون              -٢٧

 عن قانون مكافحـة العنـف األسـري      فضالً ]٢٣ : ٩الفصل  [القانون اجلنائي    )وإصالح
 - ٣٩ و ٣٤، كما ترد مناقشته مناقشة كاملة يف الفقـرات  ٢٠٠٦ لعام  ]١٦ : ٥الفصل  [

  .، على التوايل٤٥
بيـد أن هنـاك آراء      ). لوبوال(ومل يصدر أي تشريع ضد ممارسة دفع مهر العروس            -٢٨

. ارسة ثقافية تقليدية متييزيـة أم ال      متضاربة يف زمبابوي بشأن ما إذا كانت هذه املمارسة مم         
وبناء على ذلك، ال يزال يتعني إجراء املزيد من البحوث والقيام بأنشطة الـدعوة وكـسب                

  .التأييد إلظهار اآلثار املعاكسة والتمييزية لدفع مهر العروس على وضع املرأة يف زمبابوي

   ]١ : ٢٨الفصل [قانون العمل   )ب(  
 لعـام   ١٧القـانون    (٢٠٠٢ يف عـام     ]١ : ٢٨الفصل  [ مت تعديل قانون العمل     - ٢٩

حلظر طلب خدمات جنسية    ) ٢٠٠٥ لعام   ٧القانون   (٢٠٠٥وبعد ذلك يف عام     ) ٢٠٠٢
وميتد هذا احلظر ليشمل . مقابل التوظيف يف عمل أو الترقية أو أي أنشطة أخرى ذات صلة  

 حنـو أحـد     أي شكل من أشكال التصرفات اليت يتحدد أهنا جنسية غري مرغوب فيهـا            
  .وحيمي هذا العاملني من التمييز احملتمل على أساس نوع اجلنس. العاملني
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وعلى مدى السنوات العشر املاضية، تشري الدراسات اليت أجريت بشأن التحـرش              -٣٠
       اجلنسي يف مكان العمل إىل حدوث زيادة كبرية يف معدل حـدوث هـذه الظـاهرة مـن               

. اعني العام واخلاص، مبا يف ذلك القطاع غري النظـامي  يف القط٢٠٠٥ حىت عام  ١٩٩٧عام  
وتشمل أشكال التحرش اجلنسي سرد قصص موحية وإبداء مالحظات مبتذلة وتـصرحيات            

  واللمس بطريقة تبعث على عدم االرتياح والتهديد لعدم التعـاون جنـسياً            متحيزة جنسانياً 
ريت بشأن هـذه املـسألة      وكشفت دراسة أج  . والتعرض ملعاملة سيئة لرفض ممارسة اجلنس     

كما الحظت تقـارير    .  يف املائة  ٣٣ هذه الظاهرة يبلغ     انتشارالنقاب عن أن متوسط معدل      
الدراسة مع القلق االستجابة اإلجيابية احملدودة من جانب اآلليات املؤسسية املكلفة مبعاجلـة             

 وتنمية اجملتمع مع    وستتعاون وزارة شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية     . )٩(قضايا التحرش اجلنسي  
وزارة اخلدمة العامة والعمل والرعاية االجتماعية لكفالة فعالية عمـل اآلليـات التـشريعية              

  .واإلدارية ملعاجلة قضايا التحرش اجلنسي من أجل مكافحة هذه اآلفة

   ]١ : ٦الفصل [قانون إدارة التركات   )ج(  
   ٦جب قانون التعـديل رقـم       ، مبو ]١ : ٦الفصل  [مت تعديل قانون إدارة التركات        - ٣١

  .، إلدخال التغيريات التالية على ممارسات اإلرث١٩٩٧لعام 
 هم  املتوىفواألطفال الذين خيلفهم الشخص     ) الزوجات(الزوج أو الزوجة      )أ(  

   من الوارث، الذي كان االبن األكرب بصورة رئيسية؛املستفيدون، بدالً
زة الذي حيتفظ به يف إطاره وأينما       بيت الزوجية، بغض النظر عن نظام احليا        )ب(  

  .ويشمل هذا األثاث املرتيل واألمتعة املرتلية. يقع، يظل للزوج أو الزوجة اخللف
، كان ال حيق ألرملة كانـت       ]٠١ : ٦الفصل  [وقبل تعديل قانون إدارة التركات        -٣٢

اثة هـذه   ومل يكن حيق ور   .  أن ترث نصيبا من ممتلكات زوجها الراحل        عرفياً متزوجة زواجاً 
وال حيق لألطفال .  البكرفالبنتهمااملمتلكات سوى البنهما البكر أو، إذا مل يكن لديهما ابن،        

ومن املفهوم أن تركة الرجل ال تشمل فقط املوجودات املادية        . اآلخرين أن يطلبوا سوى نفقة    
 وتتعرض .لدى زواج ابنته) لوبوال( احلق يف احلصول على مهر العروس أيضاًلديه وإمنا تشمل   

 على  دليالً املتوىف، حينما يقدم أقارب     اإلجحاف غري مسجل للمزيد من      زواجاًاملرأة املتزوجة   
ويف بعض احلاالت، ينفون وجود الزواج، مما حيـرم الزوجـة   . وجود زواجهما غري املسجل   

 ألف من القانون تركـات األشـخاص الـذين          ١١١ويتناول اجلزء   . اخللف من أي مرياث   
  : من القانون على ما يلي) ٣(٦٨وتنص املادة . ون العريف على وجه التحديدخيضعون للقان

__________ 

  )٩(  Perfect Crimes: Sexual Harassment at the Work Place in Zimbabwe by Naira Khan 2005.  
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 صحيحا ألغراض هذا اجلزء رغـم       زواجاً للقانون العريف يعترب     وفقاًالزواج املعقود   "  
وينبغي تفسري أي   . ]٧ : ٥الفصل  [ الزجيات العرفية    قانونعدم إشهاره رمسيا حسب شروط      

  ." لذلكوفقاًزوجة إشارة يف هذا اجلزء إىل زوج أو 
. وقد أزال هذا التعديل التوجهات التمييزية اليت انبثقت عن احلالة الزواجية للفـرد              -٣٣

 ال ينطبق سوى على تركـات       ١٩٩٧ لعام   ٦وجيدر باملالحظة، مع ذلك، أن التعديل رقم        
  .١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١األشخاص الذين توفوا بعد 

  التحديات  ‘١‘  
ا ذكر من قبل، اختذت احملكمة العليا، بعد سن قانون السن القانوين للرشد             بيد أنه، كم    -٣٤

ففـي  . ، قرارا أدى إىل إلغاء ما كان يرمي هذا القانون إليه من رفع مكانة املـرأة               ١٩٨٢لعام  
 ،١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١، اليت توىف فيها الوالد قبل SC 210/98قضية ماغايا ضد ماغايا 

ويؤدي مفعول هذه القضية إىل احلفـاظ       . وق اإلرث لطفل وليس لطفلة    منحت احملكمة حق  
  .على وضع األقلية للمرأة يف مسائل املرياث

وقد تفاقم هذا من جراء احلفاظ على محاية القوانني العرفية والشخصية يف الدستور               -٣٥
يها إحدى  وعلى سبيل املثال، يف حاالت تعدد الزوجات اليت تعيش ف         . بقدر ما يتعلق بالتمييز   

الزوجات يف منطقة ريفية وتعيش األخرى يف املدينة، قد يشكل التركيز على املـرتل الـذي            
ويتفاقم هذا من جراء عدم وجـود       . تعيش فيه الزوجات اخللف إخالال حبق الزوجة الريفية       

  ."مرتل الزوجية" لتعريف قانوين 

  ]٢٣:٩الفصل [القانون اجلنائي ) تدوين وإصالح(قانون   )د(  
، الذي دخل حيـز     ]٢٣:٩الفصل  [القانون اجلنائي   ) تدوين وإصالح (يسلم قانون     -٣٦

وهو . ، باحتمال أن تقع الفتيات والفتيان ضحايا لالعتداء اجلنسي    ٢٠٠٦يوليه  /النفاذ يف متوز  
وحيظـر  . حيظر االجتار باألشخاص ألغراض البغاء ويفرض عقوبات صارمة على املخـالفني          

تعمد لألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، مبا يف ذلك فـريوس نقـص             النقل امل  أيضاًاملرسوم  
وحيظر املرسوم يف املقام األول االغتصاب الزوجي حلماية املرأة من فـريوس            . البشرياملناعة  

  :من املرسوم مبا يلي) أ(٦٨وتقضي الفقرة .  بصورة رئيسيةالبشرينقص املناعة 
عتداء الفاحش اجلسيم أو االعتداء الفاحش   ال جيوز الدفع عن هتمة االغتصاب أو اال       "  

  .بأن األنثى كانت زوجة املتهم وقت أي مجاع أو أي فعل يشكل موضوعا لالهتام
وجيرم اجلزء اخلامس من املرسوم أيضا ممارسات ثقافية ضارة، مبا يف ذلك وهـب              "  

  ."إناث كتعويض عن وفاة أقارب أو ألسباب أخرى
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  التحديات   ‘١‘  
ك حتديات فيما يتعلق بفعالية القانون اجلنائي من حيث حظره لالغتصاب           ال تزال هنا    -٣٧

فمنذ جترميه مبوجب قانون اجلرائم اجلنسية امللغي، مل يتم تقدمي سوى قضية واحدة             . الزوجي
  .تتعلق باالغتصاب الزوجي إىل حمكمة قانونية

 العديد مـن    وقد يثين هذا  . وتتطلب دعوى االغتصاب الزوجي موافقة النائب العام        -٣٨
النساء عن اإلبالغ عن االغتصاب الزوجي، حيث أن املقاضاة يف هذا الشأن تقديريـة مـن                

وعالوة على ذلك، فإن املعتقدات القائمة على مواقف توجد بشأن هذا           . جانب النائب العام  
 النساء علـى    أيضاًاملوضوع وتسود فيما بني النساء ووكالء إنفاذ القانون واجملتمع ال تشجع            

  .إلبالغ عن هذه القضاياا

  الردود   ‘٢‘  
 بيد أن احلكومة تعتقد أن وجود هذه اجلرمية سينبه شعب زمبابوي تنبيهـا شـديداً               -٣٩

 وتبذل احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين جهـوداً   . لعواقب االعتداء اجلنسي على أي مستوى     
  .مييز ضد املرأةلتوعية عامة الشعب بشأن جرائم مثل االغتصاب الزوجي اليت تكرس الت

  ]١:١الفصل [القانون التفسريي   )ه(  
أدركت احلكومة أن استخدام عبارات تشري إىل املذكر يف الصكوك التشريعية يدمي               -٤٠

 السـتخدام   ]١:١الفصل  [وبناء على ذلك، مت تعديل القانون التفسريي        . التمييز ضد املرأة  
وكان القـانون   .  اليت تشري إىل املذكر     إىل جنب مع العبارات    عبارات تشري إىل املؤنث جنباً    

  . على اإلناثأيضاًيسلم صراحة من قبل بأن الكلمات اليت تشري إىل املذكر تنطبق 

  ]١٦:٥الفصل [قانون مكافحة العنف األسري   )و(  
أعربت اللجنة عن القلق بشأن عدم وجود تدابري تشريعية حلظر العنف ضد املـرأة،                -٤١
  .مات الدعم عن االفتقار إىل خدفضالً
واستجابة للقلق الذي أعربت عنه اللجنة، سن الربملان قانون مكافحة العنف األسري      -٤٢

وقد جاء هذا القانون بعد     . ٤٥ - ٣٩، كما جاء يف الفقرات      ٢٠٠٦ لعام   ]١٦:٥الفصل  [
إجراء مشاورات واسعة النطاق مع خمتلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك منظمات اجملتمـع              

  .ارات احلكومية واجملتمعات احملليةاملدين واإلد
وتعريف العنف األسري، مبوجب هذا القانون، تعريف واسع جدا ويـشمل سـوء              -٤٣

املعاملة املستمدة من أي طقوس أو ممارسات ثقافية أو عرفية متيز ضد املرأة أو حتط من شأهنا،        
استرضـاء  مثل فحص العذرية القسري، وختان اإلناث، ووهب املرأة والطفلـة ألغـراض             

األرواح، واالختطاف، وزواج الطفل، والزواج باإلكراه، واإلكراه على وراثـة الزوجـة،            
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وتوهب املرأة والطفلة حيثما يعزى وفاة يف أسـرة معينـة   . وممارسات أخرى من هذا القبيل   
 من داخل األسرة    امرأةخلطأ ارتكبه شخص آخر، يلتزم هذا الشخص بعدئذ بتقدمي طفلة أو            

  .فقيد كثمن يدفع ألرواح الثأر لدى الشخص امليتإىل أسرة ال
بيد أن احلكومة تقر بإمكانيـة      . وترد تقارير عن حاالت ختان إلناث يف زمبابوي         -٤٤

  .ممارسته بسبب الزجيات املختلطة وهجرة أشخاص ميارسون ذلك عادة يف بلداهنم األصلية
سني مبعىن أنه يعتـرف     ورغم أن قانون مكافحة العنف األسري ال يتحيز ألحد اجلن           -٤٥

باحتمال أن يكون ضحية العنف األسري ذكرا أو أنثى، ترتع روحه كثريا إىل محاية املـرأة،                
وتبني أدلة أخرى أن ضحايا العنف األسري . حيث أن العنف ضد املرأة يتكلل بالتمييز ضدها   

ويبني . )١٠(من النساء أكثر من الرجال وأن الرجال يرتكبون معظم حوادث العنف ضد املرأة            
  . أدناه أنواع العنف اليت تتعرض املرأة هلا١الشكل 

وقد وضعت وزارة شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع استراتيجية وطنية             -٤٦
معنية بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس وبدأت يف تنفيذها من أجل تعزيز قدرات املرأة               

  .على محاية نفسها من العنف األسري
  ١لشكل ا

  أنواع العنف اليت تتعرض هلا املرأة

 

  ).٢٠٠٦( الصحية الدميغرافيةالدراسة االستقصائية   :املصدر      
ومن أجل تعزيز األثر اإلجيايب املقصود من القانون بشأن القـضاء علـى العنـف                 -٤٧

 للمحكمة أن   ]١٦:٥الفصل  [ من قانون مكافحة العنف األسري       ١١األسري، ختول املادة    
  . ضحية العنف أو مرتكبه أو أي فرد من أفراد األسرة يتأثر به بالعالج النفسيتأمر

__________ 

  .٢٠٠٦ - ٢٠٠٥غرافية والصحية لزمبابوي، دميالدراسة االستقصائية ال  )١٠(  

 اجملموع  العنف البدين واجلنسي معا  العنف اجلنسي العنف البدين
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  التحديات  ‘١‘  
، ]١٦:٥الفـصل   [مل يتسن بعد تقييم مدى فعالية قانون مكافحة العنف األسري             -٤٨

ويتوقع أن تـؤدي    . ٢٠٠٧أكتوبر  /حيث أن هذا القانون دخل حيز النفاذ يف تشرين األول         
ة ملناهضة العنف القائم على أساس نوع اجلنس إىل تعزيز فعاليـة هـذا              االستراتيجية الوطني 

بيد أن من هذه التحديات عدم وجود هياكل أساسية لدعم القـانون،       . القانون إىل حد بعيد   
  .مثل شبكات األمان، والقانون غري معروف على نطاق واسع بصورة عامة

  الردود  ‘٢‘  
ملرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمـع،      شرعت احلكومة، عن طريق وزارة شؤون ا        -٤٩

يف شن محالت توعية واختاذ مبادرات لتنمية القدرات من أجل تعزيز فهم القانون وتنفيـذه               
وهي تستهدف اجملتمعات احمللية والزعماء التقليديني ورجال الشرطة ومـوظفي          .  فعاالً تنفيذاً
 العديد من املنظمات غـري احلكوميـة        ويستمر تنفيذ برامج التوعية وتدار بدعم من      . احملاكم

  .ووكاالت تابعة لألمم املتحدة
. ومت إنشاء جملس مناهضة العنف األسري، يتوىل املسؤولية عن تنفيذ هذا القـانون              -٥٠

ويتألف اجمللس من ممثلي وزارات حكومية ومنظمات اجملتمع املدين والزعماء التقليديني وممثلي           
  .مؤسسات دينية

.  شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع من أجل إنشاء مالجئ          وتعمل وزارة   -٥١
ومت بالفعل إنشاء ثالثة مالجئ، أنشأت املنظمات غري احلكومية ملجأين منها وتعمل هـذه              

. وتشمل اخلدمات اليت تقدم يف املالجئ تقـدمي املـشورة         . املنظمات بالتعاون مع احلكومة   
  .نفيذ أحكام قانون مكافحة العنف األسريوجيري وضع خطط إلنشاء صندوق لت

  قوانني الزواج  )ز(  

  التعديالت املقترحة لقوانني الزواج  ‘١‘  
استجابة لتوصية اللجنة، بذلت احلكومة جهدا ملعاجلة املزيد من القضايا اليت تـؤثر               -٥٢

املقترحـة  وعلى الرغم من أن التعديالت . على متتع املرأة باحلقوق يف املسائل املتصلة باألسرة      
ال تزال على مستوى مشروع قانون، فإهنا تؤدي إىل محاية املرأة من املمارسات واملعتقـدات          

  .العرفية اليت تعرضها لرتعات متييزية
وقد اعتمدت احلكومة سياسة تعترف باملساواة بني ثالثة أنـواع مـن الزجيـات يف                 -٥٣

  .زمبابوي
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  ]١١:٥الفصل [قانون الزواج   )أ(  
 سـنة   ١٨ سنة للفتيات و     ١٦ من القانون السن األدىن للزواج عند        ٢١ادة  حتدد امل   -٥٤

.  سنة لكل من الفتيـات والفتيـان       ١٨وقد اقترح حتديد السن األدىن للزواج عند        . للفتيان
 إىل  وباإلضافة. وسيتمشى هذا مع السن القانوين للرشد مبوجب قانون السن القانوين للرشد          

، املخولني فقط بإشهار الزجيات العرفية إذا عينهم الـوزير          ذلك، سيسمح للزعماء التقليديني   
بيد أنه سيتوخى   .  عن مباشرة إجراءات الطالق    فضالًاملسؤول لذلك، بإشهار الزجيات املدنية      

  .احلذر يف ذلك لكفالة تدريبهم قبل توليهم املسؤولية عن ذلك

  ]٧:٥الفصل [القانون العريف   )ب(  
لزجيات العرفية يف زمبابوي، أي املسجلة وغري املـسجلة،  ما زال هذان النوعان من ا    -٥٥

ويسعى التعديل املقترح إىل مساواة احلد األدىن لسن الـزواج          . كما أبلغ عنه يف تقرير سابق     
. "الزواج العريف املـصدق   "ويسعى كذلك إىل األخذ مبا سيطلق عليه        . بالسن القانوين للرشد  

غري مسجلة املصادقة على زواجهم مـن ِقَبـل         وسيطلب من مجيع األزواج يف زجيات عرفية        
 بناء على إصرار املرأة إذا      أيضاًوسيجري تسجيل الزواج على هذا النحو       . السلطات املختصة 

. بيد أنه ستتخذ تدابري لكفالة صحة حجيـة املـزاعم         . قاوم الرجل التسجيل ألسباب أنانية    
 ج العريف غري املسجل وضعاً    وستمنح الشهادة للزوا  . وسيفتح سجل منفصل للزجيات املصدقة    

  .مياثل الزواج العريف املسجل
سيتعادل مفعول شكليات مثل نشر إعالنات الزواج مع الشكليات املتأتية مبقتـضى              -٥٦

  .قانون الزواج
 إىل ختويل حماكم الصلح بتويل املسؤولية عن إجراءات         أيضاًويسعى التعديل املقترح      -٥٧

ا مبوجب قانون الزواج، حيث أن هذه احملاكم تنتشر علـى           الطالق يف الزجيات املتعاقد عليه    
وسيعزز هذا الوصول إىل هياكل يف      . نطاق واسع يف البلد، على نقيض حمكمة الدرجة العالية        

ويندرج الطالق ومسائل أخرى ناشئة عن الزواج ضمن اختصاص حمكمة          . نظام إقامة العدل  
ويعرض هـذا املـرأة للـسفر       . زية قليلة الدرجة العالية، اليت ال تنعقد سوى يف أماكن مرك        

  .ملسافات بعيدة وارتفاع التكاليف القانونية
وعالوة على ذلك، سيستبعد شرط موافقة الوالدين على الزواج، من جانب املرأة،              -٥٨

ومن مث لن يوقف عدم موافقة الوالدين إشهار زواج عريف، . لصاحل موافقة من يعتزمان الزواج   
  . من أي عمرامرأةتدمي وضع املرأة القاصر ألي حيث أن هذه املمارسة 

  ]١٣:٥الفصل [قانون القضايا الزواجية   )ج(  
سيعدل هذا القانون لتمديد الوالية القضائية حملاكم الصلح والرؤساء كـي تـشمل               -٥٩

  .مجيع أنواع الزواج وحلها
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  التدابري اإلدارية والتدابري األخرى  -٢  
آللية الوطنية للنهوض بـاملرأة تفتقـر إىل الـسلطة أو           أعربت اللجنة عن القلق ألن ا       -٦٠

. املسؤولية احلقيقية لبدء وتنفيذ تدابري يف السياسات العامة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة               
  .والحظت كذلك أن عدم وجود هيئة تنسيق فنية ملنسقي املسائل اجلنسانية قد يعوق فعاليتهم

احلكومة التدابري التالية للقضاء على التمييز ضد  واستجابة الهتمامات اللجنة، اختذت       -٦١
  .املرأة والطفلة، وتعزيز املساواة بني اجلنسني

إنشاء وزارة أو آلية وطنية كاملة الصالحية مسؤولة عن املسائل املتعلقة بتمكني املـرأة                )أ(  
  واملساواة بني اجلنسني

نية تقود اجلهود الـيت     ، آلية وطنية للشؤون اجلنسا    ٢٠٠٥أنشأت احلكومة يف عام       -٦٢
وتتوىل نـساء   . تبذهلا مجيع القطاعات لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين وتعزيز النهوض باملرأة         

  .معظم املناصب الرئيسية يف هذه الوزارة

  سياسات النهوض باملرأة  )ب(  

  ٢٠٠٤السياسة اجلنسانية الوطنية،     
 ٨لوطنيـة الـيت أعلنـت يف        قامت احلكومة بوضع واعتماد السياسة اجلنـسانية ا         -٦٣
  :وأهدافها هي. ٢٠٠٤مارس /آذار

تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع القطاعات من أجل القضاء على مجيع املمارسات االقتصادية             
 واالجتماعية والثقافية السلبية اليت تعوق املساواة بني اجلنسني؛

 عات؛تعزيز النهوض باملرأة والرجل على قدم املساواة يف مجيع القطا

  . عن رصد وتقييم أثرهافضالًإنشاء إطار مؤسسي يكفل تنفيذ السياسة اجلنسانية، 
وقد قامت احلكومة حىت اآلن بإعادة تشكيل وتدريب منسقني للمسائل اجلنـسانية              -٦٤

من وزارات وإدارات حكومية ومؤسسات شبه حكومية لتعزيز قدرهتم على تعميم املـسائل             
وال تبني استراتيجية التنفيذ اليت وضعتها      . امج واألنشطة القطاعية  اجلنسانية يف السياسات والرب   

وزارة شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع فقط االستراتيجية الوطنية العامة ولكنها            
 االستراتيجيات واملسؤوليات القطاعية بشأن حتقيق املساواة واإلنـصاف بـني           أيضاًتوضح  

وهي تنشئ جهازا وطنيا إلدارة املسائل اجلنسانية يتـوىل إنـشاء           . )١١(اجلنسني ومتكني املرأة  
وتوضـح يف   . وحدات للقضايا اجلنسانية من مستوى اجملتمع احمللي حىت املستوى الـوزاري          

. االستراتيجية آليات وعمليات املسؤولية واملساءلة بشأن تعميم املسائل اجلنسانية ومتكني املرأة
__________ 

  .٢٠١٠-٢٠٠٧استراتيجية تنفيذ السياسة اجلنسانية الوطنية،   )١١(  
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. حدات القضايا اجلنسانية الوزارية بتقدمي تقارير فصلية إىل الوزارة        وعلى سبيل املثال، تلتزم و    
 يعتمد ويستخدم مـن خاللـه       وتوفر السياسة اجلنسانية الوطنية واستراتيجية تنفيذها إطاراً      

  .منظور وهنج مشتركان بشأن تعميم املسائل اجلنسانية يف مجيع القطاعات

  ٢٠٠٥نف القائم على نوع اجلنس، مشروع االستراتيجية الوطنية ملكافحة الع  )ج(  
، قامت الوزارة، بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان،         ٢٠٠٥مارس  /يف آذار   -٦٥

بوضع مشروع االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، اليت تركز على             
. على نوع اجلـنس   املنع وتقدمي اخلدمات والبحوث والتوثيق والدعوة يف جمال العنف القائم           

وقد أجريت عملية وضع االستراتيجية على أساس املشاركة، حيث مشلت منظمات حكومية            
وتتضمن االستراتيجية خطة عمل، يلتزم فيها خمتلـف أصـحاب          . ومنظمات غري حكومية  

وتتضمن األنشطة اليت يضطلع هبا التوعيـة وتـدريب         . املصلحة باالضطالع بأنشطة خمتلفة   
أن قانون مكافحة العنف األسري، وتدريب الناجني من العنف األسري          مقدمي اخلدمات بش  

على اكتساب املهارات؛ وتوعية الزعماء التقليديني بشأن مسائل العنف األسـري بـصفتهم    
مقدمي خدمات؛ والتمثيل القانوين للناجني يف احملاكم؛ وإجراء البحوث والتوثيـق ونـشر             

وتعتزم الوزارة القيام، بدعم من صندوق      .  البلد املعلومات بشأن اجتاهات العنف األسري يف     
األمم املتحدة للسكان، بتوثيق االنتصارات اليت أحرزها البلد والتحديات اليت صادفها أثنـاء             

  .الدعوة لسن قانون مكافحة العنف األسري
وجيري االضطالع بربامج على الصعيد الوطين وصعيد القواعد الشعبية تلتمس إجياد             -٦٦

 إىل تعزيز قدرة املرأة أيضاًوهتدف هذه الربامج  .  العنف األسري  انتشارقانون ومدى   الوعي بال 
ومت بـذل   . على التعامل مع العنف األسري والعنف القائم على نوع اجلنس والتغلب عليهما           

ومت . جهود لبناء قدرات من دعوا إىل سن القانون، مثل التجمع الربملاين النسائي يف زمبابوي             
 قـرارات تراعـي     اختـاذ  مبهارات تراعي االعتبارات اجلنسانية، مبا ميكنه من         تزويد التجمع 

  .االعتبارات اجلنسانية وتدعم قانون مكافحة العنف األسري

  التوعية العامة بشأن قوانني املرياث  )د(  
أعقب تعديل قانون إدارة التركات شن محلة تثقيفية يف مجيع أحناء البلد مجعت بني                -٦٧

مشروع قـوانني   "واختذت احلملة، اليت أطلق عليها اسم       . ظمات غري احلكومية  احلكومة واملن 
ومت وضع ونـشر    . ٢٠٠٠، شكل برنامج لفترة سنتني بدأ قرب هناية عام          "الوصايا واملرياث 

العديد من مواد التثقيف والتوعية عن طريق عقد حلقات عمل وحلقات دراسية، ووسـائط              
قدت اجتماعات وحلقات دراسية على األصعدة الوطنيـة        وُع. اإلعالم املطبوعة وااللكترونية  

واإلقليمية واحمللية إلعالم وتثقيف الناس واجملتمعات احمللية بشأن قوانني املرياث وأمهية كتابـة             
  هذا الربنامج استقباالً   لقيوقد  . وصايا لتقليل املنازعات بشأن إدارة التركات إىل احلد األدىن        

  . لدى املعنيني بإدارة تركات املتوفنيأيضاًت احمللية وإمنا  ليس فقط لدى اجملتمعاحسناً
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  سياسة تعزيز املساواة يف احلصول على استحقاقات املعاشات التقاعدية  )ه(  
وضعت احلكومة سياسة لتمكني األرامل يف حالة الزواج حسب القانون العريف غـري               -٦٨

 حاليا، جيعل عدم وجود ما يثبت     و. املسجل من احلصول على معاشات الدولة عند وفاة الزوج        
الزواج يف شكل شهادة من الصعب على بعض األرامل املطالبة باحلـصول علـى املعـاش                

 ٢٠٠٢ لعـام    واالدخـار صندوق املعاشات التقاعديـة     ) تعديل(ويقضي نظام   . التقاعدي
  :جبملة أمور منها ما يلي) ٨ رقم(

ملعـاش تـدفع    تقضي قواعد أي صندوق بأنه عند وفـاة عـضو أو صـاحب ا             "  
 ... االستحقاقات اليت يقدمها الصندوق إىل األشخاص املذكورين فيما بعد بالترتيب التـايل           

  ."زوجته اخللف وأطفاله املعالني
 هذا حقوق الزوجة اخللـف يف       واالدخاروحيمي نظام صناديق املعاشات التقاعدية        -٦٩

بيد أنه سيجري تعـديل  .  منها واالستفادة املتوىفاحلصول على االشتراكات التقاعدية للزوج      
صياغة النظام كي تتمشى مع مقاصد القانون التفسريي اليت تتطلب حتديد نوع الـزوج يف               
الوثائق القانونية خشية أن يستدل منها أن الرجل وحده هو الـذي يـشترك يف صـناديق                 

ال وليس  ، وأن املستفيدين من هذه الصناديق هم النساء واألطف        واالدخاراملعاشات التقاعدية   
  .أيضاًالرجال 

  توزيع األراضي على النساء  )و(  
. ١٥ستجرى مناقشة كاملة للتدابري املعنية بتوزيع األراضي وذلك يف إطار املـادة               -٧٠

ويتطلب الدستور على وجه التحديد أن تعامل مجيع برامج توطني األراضي املرأة والرجـل              
  .على قدم املساواة

  حليويةالتصديق على املعاهدات ا  )ز(  
كما ذكر يف التقرير األخري، صدقت احلكومة على اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة،              -٧١

ويناقش االعتراف . واتفاقية الرضا بالزواج، واحلد األدىن لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج
، يف حني تشكل عملية إصـالح قـانون         ٧باملرأة مبوجب القوانني االنتخابية يف إطار املادة        

، استراتيجية لتنفيذ اتفاقية الرضا بـالزواج، واحلـد         ١٦زواج، اليت ستناقش يف إطار املادة       ال
 ١١١وقد صدقت احلكومة على االتفاقية رقم       . األدىن لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج     

، واليت حتظر التمييـز يف      ١٩٥٨ملنظمة العمل الدولية املتعلقة بالتمييز يف العمالة واملهن لعام          
أو املعاملـة يف    /ل على أساس اجلنس بني أمور أخرى فيما يتعلق باملساواة يف الفرص و            العم

 املتعلقـة  ١٠٠ منظمة العمل الدولية رقم اتفاقيةكما صدقت احلكومة على     . العمالة أو املهن  
. باملساواة بني العمال والعامالت يف األجر عن العمل املتساوي يف القيمة ومحايـة األمومـة              

  .ديق على هذه الصكوك التزام احلكومة بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف العملويبني التص
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  ٣املادة     
التدابري املتخذة لضمان تطور املرأة وتقدمها الكاملني وممارستها حلقوق اإلنسان 

  واحلريات األساسية والتمتع هبا على أساس املساواة مع الرجل
، بـشأن   ١٢ و   ١١ و   ١٠ و   ٧ و   ٢ و   ١املواد  حتال اللجنة إىل املناقشات يف إطار         -٧٢

التدابري القانونية والتدابري األخرى اليت اختذهتا احلكومة لضمان تطور املرأة وتقدمها الكاملني            
  .وممارستها حلقوق اإلنسان على أساس املساواة مع الرجل

  ٤املادة     
  جل واملرأةالتدابري املؤقتة املتخذة بغية التعجيل باملساواة الفعلية بني الر

 تدابري خاصـة    اختاذ إجراءات إجيابية وأوصت احلكومة ب     اختاذأقرت اللجنة بضرورة      -٧٣
  .مؤقتة لتنفيذ إجراءات إجيابية لتعزيز وضع املرأة يف مجيع جماالت اجملتمع

  التدابري اإلدارية والتدابري األخرى  -١  
عدم املساواة املستعصي بني املـرأة      اختذت احلكومة بعض التدابري املؤقتة اإلجيابية ملعاجلة          -٧٤

وهتدف هذه التدابري إىل تعزيز مـشاركة  . والرجل الذي يتخلل مجيع قطاعات اجملتمع يف زمبابوي      
، مت تعديل الدستور إلضفاء     ٢وكما ورد يف إطار املادة      . أو الفتيات يف خمتلف القطاعات    /النساء و 

ل خاص على سياسات اإلجراءات اإلجيابيـة       وينطبق هذا بشك  . الشرعية على اإلجراءات اإلجيابية   
 يف املائة يف مجيـع  ٣٣ يف اخلدمة العامة، اليت سعت إىل متثيل املرأة بنسبة ال تقل عن   ١٩٩٢لعام  

  .٢٠٠٠املناصب العليا حبلول عام 
 عدد املوظفات يف خمتلف املستويات اإلدارية يف اخلدمة املدنية مـن            ٢ويبني الشكل     -٧٥

وميكن بناء على ذلك قياس     . ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٦فما فوق، يف    مستوى موظف إداري    
 يف املائة حبلول ٣٣جناح سياسة اإلجراءات اإلجيابية من حيث حتقيقها النسبة املستهدفة البالغة 

  . أم ال٢٠٠٠عام 
  ٢الشكل 

  متثيل املرأة يف اخلدمة العامة

 

  ).٢٠٠١(جلنة اخلدمة العامة   :املصدر
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  التحديات  ‘١‘  
واجتهت بعـض تـدابري     .  وتباين أثرها  انتقائيةاجتهت التدابري املتخذة إىل أن تكون         -٧٦

السياسات، على سبيل املثال، إىل إفادة نسبة ضئيلة من النساء مثـل املهنيـات املتعلمـات                
  . مدفوعة األجراملقيمات يف مناطق حضرية والاليت ميارسن أعماالً

ل ميكن أن تعرقل استفادة الكثري من اإلنـاث         ومل تأخذ السياسات يف احلسبان عوام       -٧٧
  :وهي تشمل ما يلي. هبذه التدابري

اخنفاض عدد اإلناث الاليت يتقدمن بطلبات للحصول على وظائف يف هذه             )أ(  
  اخلدمة؛

   عن أسرهن؛وتردد العديد من النساء يف تويل وظائف تتيح فرصا للترقية بعيداً  )ب(  
مة قائمة أولويات إلجراء مقابالت مع املرشحني       واستخدام جلنة اخلدمة العا     )ج(  

  .لتويل الوظائف، ال تراعي مسائل التوازن بني اجلنسني

  الرد  ‘٢‘  
من املهم مالحظة أن جلنة اخلدمة العامة وضعت سياسة قطاعية للمساواة بني اجلنسني               -٧٨

جيابية اليت تراعـي    وييسر هذا تنفيذ برامج اإلجراءات اإل     . تتمشى مع السياسة اجلنسانية الوطنية    
ويف الواقع، تعمد اللجنة، لدى نشر إعالنات داخلية عـن          . املنظور اجلنساين يف اخلدمة العامة    

وجيري التحقق بعد   . وجود شواغر يف اخلدمة العامة، إىل أن تشجع صراحة تقدم نساء لشغلها           
ضـع إلجـراء    ذلك من الردود الواردة لكفالة تقدم النساء وإدراج مرشحات يف أي قائمة تو            

ومن أجل كفالة وجود عدد كاف من اإلنـاث يف مـستوى اإلدارة             . مقابالت مع املرشحني  
الوسطى، وضعت اللجنة سياسة تسعى إىل كفالة توظيف النساء بنسبة تعادل نسبة املرشـحني              

  .ويرمي هذا إىل كفالة ترقية املزيد من اإلناث إىل مناصب اإلدارة العليا. من الذكور
 تدابري مؤقتة تركز بصورة خاصة على التعلـيم         اختاذ أيضاً قطاع التعليم    واستهدف  -٧٩
وقامت العديد من مؤسسات التعليم العايل بوضع واعتماد سياسات إلجراءات إجيابية           . العايل

وكما ورد يف التقرير    . تسعى إىل تشجيع التحاق املزيد من الطالبات مبؤسسات التعليم العايل         
ابوي، وهي أكرب وأقدم مؤسسة للتعليم العايل، بسياسة إجـراءات          األول، تأخذ جامعة زمب   

وقد مت األخذ هبذه السياسة بعد ذلك لاللتحاق بكليات تدريب          . إجيابية لدى قبول الطالبات   
ويتمثل اهلدف يف بلوغ نسبة التحاق اإلناث بكليـات تـدريب           . املعلمني والكليات التقنية  

وقد مت إحراز تقدم كبري     .  يف املائة، على التوايل    ٣٥ائة و    يف امل  ٥٠املعلمني والكليات التقنية    
  . أدناه٤ و ٣حنو حتقيق مستويات التعادل يف تدريب املعلمني، كما هو مبني يف الشكلني 
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  ٣الشكل 
  عدد معلمي املدارس االبتدائية

 

  ).٢٠٠٥(وزارة التربية والرياضة والثقافة   :املصدر    
  ٤الشكل 

  عاتعدد امللتحقني باجلام

 

  معلم
 معلمة

 نساء

 السنوات
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 اإلناث باجلامعـات حيـث أن     التحاقويلزم بذل املزيد من اجلهود لتحسني معدل          -٨٠
ويرجع هذا إىل   .  يف املائة من جمموع عدد امللتحقني هبا       ٣٥الطالبات ما زلن يشكلن أقل من       

 أن  أيـضاً لوحظ  و. أن هذه السياسة قد قوبلت بتهكم ومبقاومة من جانب بعض القطاعات          
  . على قدرة الطالب على استكمال تعليمهم سلبياًتدهور احلالة االقتصادية يؤثر تأثرياً

  املرأة يف احلياة السياسية وصنع القرار  -٢  
وقد بدأت وزارة الشؤون الوطنية وخلق فرص العمل السابقة، اليت كانت تـضم آليـة                 -٨١

لسياسية وصنع القرار للمساعدة على زيـادة عـدد         الشؤون اجلنسانية، مشروع املرأة يف احلياة ا      
 إىل بناء القدرات    أيضاًوكان املشروع يهدف    . اإلناث يف املناصب السياسية ومناصب صنع القرار      
 حـىت   ١٩٩٧مايو  /واستمر املشروع من أيار   . للنساء الاليت يشغلن بالفعل مناصب ذات سلطة      

 يف املائة يف اهلياكل الـسياسية       ٥٠سبة  وكان اهلدف منه حتقيق متثيل اإلناث بن      . ٢٠٠٠عام  
 لتقرير تقييم مشروع املرأة يف احلياة السياسية وصنع القرار، وفقاًبيد أنه . وهياكل صنع القرار  

ومل يقم املـشروع    .  يف املائة يف فترة ثالث سنوات فقط       ٥٠مل يكن من الواقعي حتقيق نسبة       
عدم وجود إال عدد ضئيل من النساء يف        بإجراء دراسة استقصائية أساسية لتحديد السبب يف        
 ملا جاء يف تقرير التقييم، وركز إىل        وفقاًمناصب سياسية ومناصب صنع القرار يف زمبابوي،        

حد بعيد على تدريب املدربني، بدال من حتديد ودعـم املرشـحات احملـتمالت خلـوض                
 ١٩٩٠ الفترة من عـام      ويبني الشكل التايل النسبة املئوية لإلناث يف الربملان يف        . االنتخابات

  .٢٠٠٠حىت هناية املشروع يف عام 
  ٥الشكل 

  متثيل املرأة يف الربملان

 

 ).٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين(تقرير تقييم مشروع املرأة يف احلياة السياسية وصنع القرار   :املصدر

، حيث يبدو أن اجملتمـع مل يكـن         ٢٠٠٠ اجتاها سلبيا يف عام      ٥ويعكس الشكل     -٨٢
 بعد الحتضان وممارسة ثقافة تعزز املساواة بني اجلنـسني يف العمليـات الـسياسية               داًمستع

  .وعمليات صنع القرار حيث أن اجملتمع ال ينظر إىل املرأة كقائدة

ات
ملاني
للرب

وية 
 املئ
سبة

الن
 

 السنة
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  ٥املادة     
   االجتماعية والثقافية اليت تؤدي إىل التمييز واألدوار النمطية للمرأةاألمناط

 التدابري لتدوين قوانني األسرة والقوانني العرفيـة        أوصت اللجنة احلكومة بأن تتخذ      -٨٣
وبأال تدرج فيها سوى القوانني واملمارسات العرفية اليت تعزز املساواة بني اجلنسني ومتكـني              

واقترحت كذلك توسيع نطاق التدريب للتوعية باملسائل اجلنسانية كي يشمل مجيـع            . املرأة
  .عاية الصحيةالقطاعات، مبا يف ذلك العاملون يف جمال الر

  للطـابع الـدينامي  بيد أنه نظراً. ونظرت احلكومة يف ضرورة تدوين القانون العريف   -٨٤
وتعتقـد  . الذي تتسم به األعراف واملمارسات، قد ال يكون تدوين القانون لـصاحل املـرأة     

ـ  سلبياًاحلكومة أن تدوين األعراف واملمارسات قد يؤدي إىل استدامتها، مما يؤثر تأثرياً         ى  عل
  .طابعها الدينامي

  التدابري الدستورية والتشريعية  -١  
 التدابري املتخذة للقضاء على التمييز الناشـئ عـن معـايري            ٢تناقش يف إطار املادة       -٨٥

  .هااختاذ عن التحديات اليت صودفت يف فضالًوممارسات اجتماعية وثقافية، 

  التدابري اإلدارية والتدابري األخرى  -٢  
شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع طائفـة واسـعة مـن            تشارك وزارة     -٨٦

. املنظمات غري احلكومية تنفذ برامج للتوعية وبناء القـدرات معنيـة باملـسائل اجلنـسانية              
وتستهدف هذه الربامج طالب املدارس والنساء والرجال والزعماء التقليديني مـن خـالل             

وكجزء من هذه الربامج، مت تدريب عدد قليـل         . يةشبكاهتم وأماكن عملهم وجمتمعاهتم احملل    
ويشكل هذا خطوة إجيابية حنو ختفيف      . من الرجال على أعمال الرعاية داخل جمتمعاهتم احمللية       

  .عبء الرعاية الذي تتحمله املرأة

  التحديات  ‘١‘  
 ما زالت مستويات اجتاهات التنميط اجلنساين مرتفعة وتشكل مصدر قلـق كـبرياً              -٨٧

 ما تستخدم املعتقدات الثقافية والدينية الـسلبية لـدعم ومواصـلة قـيم              وكثرياً. للحكومة
 يف اجملتمع   أيضاًوممارسات تزج باملرأة إىل مواقع ثانوية، ليس فقط يف املؤسسات الدينية وإمنا             

 املزيد من التدخالت من حيث إدراك الفوارق بني اجلنسني اختاذوبناء على ذلك، يلزم . ككل
شأهنا يكملها متكني املرأة كي يتسىن للمرأة والرجل إزالة الغموض الـذي حيـيط              والتوعية ب 

  .بالقوالب النمطية والقضاء على التفاوتات الناشئة عن هذه القوالب
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  الرد  ‘٢‘  
تعاجل السياسة اجلنسانية الوطنية مسألة القوالب النمطية من خالل السعي للقـضاء              -٨٨

واملمارسـات الثقافيـة     ،السلبيةوالسياسية  الجتماعية   االقتصادية وا  السياساتمجيع  "على  
 عن طريق متكني املرأة والرجل مـن        )١٢("بني اجلنسني والدينية اليت تعوق املساواة واإلنصاف      

وتوضح استراتيجية تنفيذ السياسة اجلنسانية الوطنيـة       . حتقيق املساواة واإلنصاف املستدامني   
وهي تشمل جتميع   . لنمطية للجنسني من خالهلا   كذلك استراتيجيات ميكن معاجلة القوالب ا     

وقد دعم صندوق األمم    . ونشر معلومات بشأن املمارسات الثقافية والدينية والتقليدية السلبية       
املتحدة للسكان تدريب إعالميني على التغطية اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني بشأن أنبـاء              

وعالوة على ذلـك،    . ة العنف األسري   واإليدز وقانون مكافح   البشريفريوس نقص املناعة    
 سياسات، آليات وعمليات لتعزيز القـضاء       اختاذنفذت احلكومة، عن طريق سن تشريعات و      

وهي هتدف إىل تعزيز حقوق امللكية، والقـضاء علـى          . على القوالب النمطية بني اجلنسني    
  .العنف األسري، وإلغاء التمييز القائم على أساس نوع اجلنس واجلنس

  ٦املادة 
   باملرأة واستغالل بغاء املرأةاالجتارمكافحة 

أعربت اللجنة عن القلق إزاء جترمي البغاء يف النظام القانوين لزمبـابوي، يف حـني                 -٨٩
وأعربت عن القلق بشأن عدم وجود بيانات عن املتورطني يف ممارسة           . يعاقب زبائن البغايا   ال

ربت اللجنة عن القلق الرتفاع معدل تعرض       كما أع . البغاء، وال عن تقدمي برامج تثقيفية هلم      
وطلبت اللجنة تقدمي بيانات أكثر تفصيال عن البغـاء،         . الفقريات واملهاجرات ملمارسة البغاء   

  .أيضاً االجتاروعن 
 معاجلة مالئمة عـن     ٦مث أوصت اللجنة احلكومة بأن تتخذ تدابري كي تعاجل املادة             -٩٠

 عـن  فـضالً ساعدة النساء الاليت يتعيشن من البغاء،   طريق تنفيذ برامج اجتماعية اقتصادية مل     
  .ه ألغراض وضع برامج للمساعدةانتشارتوثيق مدى 

  التدابري التشريعية  -١  
 ]٢٣:٩الفـصل   [القانون اجلنائي   ) تدوين وإصالح (حيظر اجلزء الثالث من قانون        -٩١

وبنـاء  . راض البغاء ، تنقل األشخاص داخل البلد وخارجه ألغ      ٣٤املشار إليه يف إطار الفقرة      
) تـدوين وإصـالح   ( من قانون    ٨٣ ألغراض البغاء مبوجب املادة      االجتارعلى ذلك، حيظر    
بيد أن البغاء نفسه ما زال حمظورا يف الصكوك القانونية وستتطلب أي حماولة . القانون اجلنائي

إلضفاء الشرعية عليه إجراء مشاورات عامة واسعة النطاق واالضطالع بأنـشطة لكـسب             
  .التأييد لذلك والدعوة له

__________ 

  .٢السياسة اجلنسانية الوطنية، الصفحة   )١٢(  
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بيد أن القانون املعين بالبغاء قد ُعدل لتطبيق درجة أعلى من الشك املعقول قبل إلقاء                 -٩٢
 من قانون اجلرائم املتنوعـة      ٤ومن قبل، كانت املادة     . القبض على أحد بسبب ممارسة البغاء     

  .يلي  تنص على ما]١٥:٩الفصل [
 بارتكاب عام لغرض البغاء أو اإلغواء يدان        أي شخص يتسكع أو يتواجد يف مكان        -٩٣

  . جرمية
وقد منح هذا للشرطة سلطات إللقاء القبض على أشخاص، وخباصة النساء، إذا اعتربهتم               -٩٤

 مـن  ٨١ويرد ما يلي يف املـادة       . الشرطة يتسكعون وتستنتج أهنم يقومون بذلك ألغراض البغاء       
، الذي ألغى قانون اجلرائم املتنوعة      ]٢٣:٩ الفصل[القانون اجلنائي   ) تدوين وإصالح (قانون  

  : ]١٥:٩الفصل [
 اإلغـواء   بارتكابأي شخص يقوم علنا بإغواء شخص آخر ألغراض البغاء يدان           "  

ويعاقب بفرض غرامه عليه ال تتجاوز املستوى اخلامس أو السجن لفترة ال تتجاوز ستة أشهر            
  .أو كليهما
 فعل اإلغواء الفعلي يف مكان عـام أو أي          بارتكاب العلين   اإلغواءويعرف القانون   "  

مكان مفتوح أمام عامة اجلمهور أو أي قطاع من عامة اجلمهور أو نشر إعالن لإلغـواء يف                 
  ."أي واسطة مطبوعة أو إلكترونية كي تتلقاه عامة اجلمهور، وألغى بالتايل جانب التسكع

  التدابري اإلدارية والتدابري األخرى  -٢  

  االجتارقمع   )أ(  
 عمليـة   أيضاًوجتري  . صدق الربملان على اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية          -٩٥

 بالبـشر   االجتـار التصديق على الربوتوكولني اإلضافيني لالتفاقية، ومها بروتوكول مكافحة         
وبروتوكول حظر النقل غري املشروع للمهاجرين عـن        ) وبصورة رئيسية النساء واألطفال   (

  .و أو البحرطريق الرب أو اجل
وهناك دالئل على أن زمبابوي قد استخدمت، على مر السنني، كبلد عبور ومنـشأ                -٩٦

 بالنساء واألطفال إىل بلدان أخرى ألغراض السخرة واالستغالل، من خـالل وعـود              لالجتار
 ما أدى هذا إىل الـرق املـرتيل أو          وكثرياً. كاذبة بتقدمي فرص عمل أو منح دراسية أو زواج        

 اإلمنائيـة وتفيد املنظمة الدولية للهجرة بأن البلدان الداخلـة يف اجلماعـة            . ل اجلنسي االستغال
 بالبـشر، مثـل التجـارة يف        االجتارللجنوب األفريقي تستضيف جمموعة متنوعة من أنشطة        

األشخاص اليت ترتكبها تنظيمات صغرية جتند املعارف واألصدقاء وأفراد األسرة عرب احلـدود             
 االجتـار ومت حتديد الفقر كعامل رئيسي يسهم يف        . وداخل دول أعضاء منفردة   الربية للمنطقة   

 االجتارويلزم أن جتري زمبابوي دراسة مستقلة بشأن  .  بالنساء واألطفال  االجتاربالبشر، وخاصة   
  . املشكلة بصورة عامة، وبصورة خاصة لتحديد أبعادها اجلنسانيةانتشاربالبشر لتحديد مدى 
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 بالبشر تتألف مـن     باالجتاركومة جلنة مشتركة بني الوزارات معنية       وقد أنشأت احل    -٩٧
وتتوىل وزارة اخلارجية، اليت تشمل اختـصاصاهتا  . موظفني من وزارات احلكومة ذات الصلة   

وهي تعمـل  . دراسة أمناط اهلجرة اليت تؤثر على مواطين زمبابوي، تنسيق أنشطة هذه اللجنة         
ومتثل وزارة شـؤون املـرأة واملـسائل        . ة يف هذا الصدد   بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجر    

  .اجلنسانية وتنمية اجملتمع يف اللجنة من أجل تيسري تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف أعماهلا
ويف الوقت نفسه، أنشأت احلكومة بالفعل، بدعم املنظمة الدولية للهجرة ومنظمـة              -٩٨

، مركز استقبال ودعـم     )اليونيسيف(حدة للطفولة   إنقاذ الطفولة بالنرويج ومنظمة األمم املت     
ويقدم املركز، الكائن عند مركز حدود بيت بريدج بني زمبابوي وجنوب أفريقيا            . للعائدين

  :جمموعة واسعة من املساعدات اإلنسانية تشمل ما يلي
 وجبات غذائية؛ •

 املساعدة يف النقل يف زمبابوي ملن يرغبون يف العودة إىل وطنهم؛ •

 أو اإلحاالت الطبية لتلقي املزيد العالج؛/ت واملساعدا •

 مأوى ملبيت من يكونون يف حالة شديدة الضعف ال متكنهم من مواصلة السفر؛ •

 االستشارات واملشورة بشأن اهلجرة اآلمنة؛ •

 ؛البشريقسائم للحصول على املشورة والفحص الطوعي لفريوس نقص املناعة  •

على أساس اجلنس، مبا يف ذلك العـالج        توفري اخلدمات بعد التعرض للعنف القائم        •
 الوقائي بعد التعرض للمرض؛

  .توفري السلع األساسية للصحة اإلجنابية، مثل األردية الصحية •
 ببناء مركز لألطفـال، إىل جانـب مركـز          أيضاًوقد قامت املنظمة الدولية للهجرة        -٩٩

وتقوم اليونيسيف  . املصحوبنياالستقبال والدعم لتقدمي الرعاية واحلماية اإلضافية لألطفال غري         
ومنظمة إنقاذ الطفولة بالنرويج بتشغيل مركز األطفال بالتعاون مع احلكومة، عن طريـق وزارة   

ويقدم املركز خدمات صحية واملشورة والبحث عن       . اخلدمة العامة والعمل والرعاية االجتماعية    
 مـن   ٣٥٨، حصل   ٢٠٠٧مارس  / وآذار ٢٠٠٦يوليه  /وفيما بني متوز  . املفقودين ومل الشمل  

وسيفتتح املزيد من مراكز االستقبال     . القصر غري املصحوبني على مساعدات عن طريق املركز       
يف املستقبل القريب، ويدرج على جدول األعمال احلايل مركز بلم تري على احلدود بـني               

  .زمبابوي وبوتسوانا
ة على اإلبالغ عـن     ويساعد املركز األفراد الذين توجد لديهم شواغل بشأن احلماي          -١٠٠

 أو مصادرة وثائق اهلوية أو االعتداء اجلـسدي علـيهم أو            االغتصابأي حالة من حاالت     
وتشعر املنظمة الدولية للهجرة بالقلق بشأن ارتفاع معدالت العنـف اجلنـسي            .  هبم االجتار

اء وبن. والعنف القائم على أساس نوع اجلنس الذي تعاين منه اإلناث املستفيدات من خدماهتا            
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على ذلك، تنسق تدريب الشرطة واإلدارات املساندة األخرى مثل اهلجرة وحماكم الـصلح             
 لقلق املنظمة   ونظراً. للتخفيف من أثر العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس          

 ارتكـاب  جلمع األدلة علـى      االغتصابالدولية للهجرة بشأن النقص يف جمموعات فحص        
 مجهورية زمبابوي، تسعى املنظمة الدولية للهجرة إىل تقدمي هذه          اعتداء جنسي داخل شرطة   

 التعـاون مـع وزارة      أيضاًوهي تعتزم   . اجملموعات إىل مراكز الشرطة يف مقاطعة ماتابيلالند      
شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع من أجل تعزيز قدرات أصحاب املصلحة على             

  .ات اهلجرة وآلياهتاتعميم املنظور اجلنساين يف عملي
 باملرأة اليت ترغم على ممارسة البغاء بعـد         االجتارهناك قلق متزايد يف زمبابوي بشأن         -١٠١

وتتعرض الشابات خلطر أكرب، حيث أن املتجـرين        . تقدمي وعود كاذبة بتوفري فرص عمل هلا      
.  على الزواج  راالجتاوجترب بعض ضحايا    . )١٣(باملرأة يستهدفوهنن إلجبارهن على ممارسة البغاء     

، ٢٠٠٦ومنذ فتح املركز أبوابه يف عـام        . وجترى دراسة يف زمبابوي لتحديد حجم املشكلة      
وتبني أرقام  .  من الزمبابويني العائدين مساعدات من املنظمة الدولية للهجرة        ١٩٤ ٩٠٨تلقى  

ويلزم إجـراء دراسـة     . )١٤( مرور عدد قليل جدا من النساء عن طريقه        ٢٠٠٧املركز لعام   
  .حقيق يف سبب قلة عدد النساء عن الرجال الذين ميرون عن طريق املركزللت

  املرأة والبغاء  )ب(  
استجابة لالهتمامات اليت أعربت عنها اللجنة، عملت احلكومة مع منظمات غـري              -١٠٢

ومن األمثلـة   . حكومية شريكة لبدء مشروع جترييب إلعادة تأهيل املشتغالت جتاريا باجلنس         
. لوقاية من اإليدز لنساء غويرو، وهي مبادرة أنشئت يف مقاطعة ميدالندز          على ذلك مجعية ا   

كما مت .  للرزق عن طريق بدء مشاريع مدرة للدخل     بديالً وتسعى إىل أن تقدم للمرأة مصدراً     
تدريب النساء على نشر رسالة املمارسة املأمونة للجنس والسلوك غري احملفوف باملخاطر على             

  .  وقد انتشر هذا الربنامج إىل مناطق أخرى داخل املقاطعة.زبائنهن وعامة اجلمهور
 شن محلـة    ٢٠٠٤ومت يف عام    . وتعمل الشرطة مع عامة اجلمهور لوضع حد للبغاء         -١٠٣

ويف هذه احلملة، مت إلقاء القبض على      . "ال للبغاء "على نطاق واسع ملناهضة البغاء حتت شعار        
  .م من قبل الشرطةكل من رجال ونساء من شوارع هراري الستجواهب

  التحديات  ‘١‘  
حيمي هذا القانون األشخاص الذين يتجر هبم ألغراض البغاء فقط وليس األشخاص              -١٠٤

  .املتجر هبم ألغراض أخرى، مثل العمل

__________ 

  .دليل موظفي إنفاذ القانون ملناهضة االجتار بالبشر يف اجلنوب األفريقي  )١٣(  
  .دليل تدريب وصفحة وقائع املنظمة الدولية للهجرة  )١٤(  
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ورغم التعديل الذي أدخل على القانون، ال يزال عدد النساء الاليت تعتقلهن الشرطة               -١٠٥
وهناك شكاوى تفيد بأن الـشرطة تواصـل القـبض     . أكثر من عدد الرجال الذين تعتقلهم     

بصورة عشوائية على نساء وفتيات ميارسن أعماهلن اخلاصة ليال، بصرف النظر عما إذا كن              
تـدوين  ( امللغي وقانون    ]١٥:٩الفصل[وينسب كل من قانون اجلرائم املتنوعة       . بغايا أو ال  
بيد أن تطبيق القـانون  . ‘شخصأي ‘ اجلرائم إىل  ]٢٣:٩الفصل  [القانون اجلنائي   ) وإصالح

وقد يرجع هذا إىل معتقدات اجتماعية حتول دون        . ما زال يستهدف النساء أكثر من الرجال      
  .وجود املرأة يف أماكن معينة يف أوقات معينة، مما يدمي االجتاهات التمييزية ضد املرأة

 أي شـخص يغـوي    ‘وال جيرم القانون سلوك مشتري اجلنس وذلك بالنص على            -١٠٦
وتبني أن هذا يشكل متييزا ضد املرأة، حيث أنـه يتـرك            . ‘ آخر علنا ألغراض البغاء    شخصاً

الرجل دون عقاب حيث أن عدد النساء الاليت ينخرطن يف اإلغواء ألغراض البغاء أكثر من               
  .عدد الرجال الذين يقومون بذلك

  الرد  ‘٢‘  
  . البغايا من النساءأيضاًدف تنفذ الوزارة برناجما للتمكني االقتصادي للمرأة يسته  -١٠٧

  ٧املادة     
  القضاء على التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة

  .أعربت اللجنة عن القلق إزاء تدين مستوى مشاركة املرأة يف مناصب صنع القرار  -١٠٨

  التدابري الدستورية  -١  
 احليـاة الـسياسية     ينطبق حكم عدم التمييز الوارد يف الدستور على املـشاركة يف            -١٠٩
وعالوة على ذلك، مهد إضفاء الطابع الدستوري على اإلجراءات اإلجيابية الـسبيل            . والعامة

إىل صياغة سياسات ستعجل بالنهوض باملرأة يف أي جمال عانت فيه من احلرمان، مبا يف ذلك                
  .العمليات واآلليات السياسية وعمليات وآليات صنع القرار

  ةالتدابري التشريعي  -٢  
 أن تتوىل مناصب سياسية     كما جاء يف التقرير األويل، حيق للمرأة يف زمبابوي قانوناً           -١١٠
  : على ما يلي]٧:٨الفصل [ من مرسوم تعديل القانون العام ١٢وتنص املادة . وعامة

  أو منصباً   عاماً خالفا ملا يتعارض مع ذلك يف أي قانون، جيوز أن تتوىل املرأة منصباً            "  
  ." بذات شروط تويل الرجل هلذه املناصب رهناًييناً أو تعمدنياً
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  التدابري اإلدارية والتدابري األخرى  -٣  
     باحلق يف التصويت، انضمت احلكومة إىل اتفاقية احلقوق الـسياسية للمـرأة            اعترافاً  -١١١
عزيز  لت أيضاًويف حماولة ملواصلة تشجيع املرأة على املشاركة يف احلياة السياسية و          . ١٩٥٢لعام  

التزامات حكومة زمبابوي مبوجب االتفاقية وإعالن ومنهاج عمل بيجني، وقعت على إعالن            
ويسعى هـذا   . ١٩٧٧اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلق بنوع اجلنس والتنمية لعام          

اإلعالن، بني أمور أخرى، إىل حتقيق متثيل اإلناث يف املستويات السياسية ومستويات صـنع              
كمـا أن زمبـابوي طـرف يف        . ٢٠٠٥ يف املائة حبلول عام      ٣٠بنسبة ال تقل عن     القرار  

بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلق بنوع اجلنس والتنمية، الذي اعتمـد يف             
  .١٩٩٧، لتحديث اإلعالن املتعلق بنوع اجلنس والتنمية لعام ٢٠٠٨عام 
دان األفريقية األخـرى علـى القـانون     ، صدقت زمبابوي مع البل    ٢٠٠٠ويف عام     -١١٢

 ضمان املشاركة الفعالة للمرأة يف صنع القـرار،        "التأسيسي لالحتاد األفريقي، وأحد أهدافه      
 ويلتزم االحتاد األفريقي    ." الثقافية -وال سيما يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية        

 ، أصبحت زمبابوي طرفاً   ٢٠٠٤ويف عام   . )١٥( ملبدأ تعزيز املساواة بني اجلنسني     وفقاًبالعمل  
يف اإلعالن الرمسي لالحتاد األفريقي بشأن املساواة بني اجلنسني يف أفريقيا، الـذي اتفقـت               

ليـشمل املـستوى    ... توسيع وتعزيز مبدأ املساواة بني اجلنسني       "الدول األعضاء فيه على     
  ." الوطنية يف بلدانناالوطين واحمللي بالتعاون مع األحزاب السياسية والربملانات

على بروتوكـول امليثـاق     ) ٢٠٠٨ (وعالوة على ذلك، صدقت زمبابوي مؤخراً       -١١٣
، الذي تـدعو  ٢٠٠٣األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا لعام       

 منه الدول األعضاء إىل أن تكفل عن طريق اختاذ إجراءات إجيابية مـشاركة املـرأة                ٩املادة  
ثيلها على قدم املساواة على مجيع املستويات مع الرجل يف االنتخابات، ومجيع العمليـات              ومت

 منصب نائبة رئيس اجلمهورية ألول مرة يف        امرأةوتتوىل  . االنتخابية ومستويات صنع القرار   
بيد أن التقدم احملرز حنو     .  يتحقق ألول مرة يف تاريخ البلد       ملحوظاً زمبابوي، مما يشكل إجنازاً   

، ويف  عزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية وصنع القرار ظل، على مر السنني، منخفـضاً             ت
جملـس  (وفيما يلي إحصاءات عن متثيل اإلناث يف الربملـان          . بعض احلاالت تراجع بالفعل   

  .وجملس الوزراء) النواب وجملس الشيوخ، على التوايل

  دور املرأة يف الربملان  )أ(  
 إلعادة جملس الشيوخ بوصفه اجمللس األعلـى يف         ٢٠٠٥ور يف عام    مت تعديل الدست    -١١٤
، ٢٠٠٥نوفمرب  /وقد أجريت أول انتخابات لعضوية جملس الشيوخ يف تشرين الثاين         . الربملان

وقـد  . وانتخب فيها عدد من النساء يزيد عن أعداد النساء الاليت انتخنب يف جملس النـواب             

__________ 

  .‘١ ‘٤ و ‘١ ‘٣القانون التأسيسي لالحتاد األفريقي، املادتان   )١٥(  
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 أدناه،  ٦وكما ينعكس يف الشكل     . س الشيوخ  عضوا يف جمل   ٦٦ من بني    امرأة ٢٣انتخبت  
 يف جملس النواب على أساس الدوائر االنتخابية،         عضواً ١٥٠ من جمموع     عضواً ١٢٠انتخب  

  . عضوا٣٠ًيف حني عني رئيس اجلمهورية العدد املتبقي من األعضاء ويبلغ 
وزاريـة   جلنة   ١٣ورئيس الربملان ونائب رئيس الربملان من الذكور، يف حني هناك             -١١٥
  . واحدة منها فقطامرأةترأس 

  ٦الشكل 
  متثيل املرأة يف جملس النواب

 

 ).٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين(تقرير تقييم مشروع املرأة يف احلياة السياسية وصنع القرار   :املصدر  

 ٢ويعني رئيس اجلمهورية جملس الوزراء من األعضاء املنتخبني يف الربملان مبوجب اجلزء               -١١٦
 ٢٠٠٢ متثيل املرأة يف جملس الوزراء يف الفترة من عام           ٧ويبني الشكل   . ستور زمبابوي من د 

ويؤثر عدد األعضاء اإلناث املنتخبات يف الربملان على عدد متثيل اإلنـاث            . ٢٠٠٨حىت عام   
  . ورئيسة جملس الشيوخ من اإلناث. يف جملس الوزراء

 عدد الربملانيات  جمموع عدد املقاعد
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  ٧الشكل 
  متثيل املرأة يف جملس الوزراء

 

 تـشرين (تقرير تقييم مشروع املرأة يف احلياة الـسياسية وصـنع القـرار               :ملصدرا    
 ).٢٠٠٠نوفمرب /الثاين

  التدابري املتخذة لزيادة عدد النساء يف الربملان  )ب(  
تواصل وزارة شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع العمل مـع منظمـات               -١١٧

 لزيادة عدد النـساء يف      ملشاركة يف احلياة السياسية حتسباً    اجملتمع املدين لتشجيع النساء على ا     
، نفذت احلكومة برنـامج املـرأة يف   ٢٠٠٠ وعام ١٩٩٧وفيما بني عام  . الربملان واحلكومة 

احلياة السياسية وصنع القرار يف حماولة لزيادة عدد النساء يف املناصب السياسية ومناصب صنع 
 ١٩٩٨مج انتخابات جملس املنـاطق الريفيـة لعـام          واستهدف الربنا . القرار غري السياسية  

  .٢٠٠٠واالنتخابات العامة الربملانية لعام 

  التحديات  ‘١‘  
، اخنفض عدد اإلنـاث بـني       ٢٠٠٠بعد االنتخابات الربملانية اليت أجريت يف عام          -١١٨

وأجري تقييم لربنـامج دور املـرأة يف احليـاة          . امرأة ١٤ إىل   امرأة ٢١أعضاء الربملان من    
وقد مشلت عدم إجراء الربنامج     . السياسية وصنع القرار كشف النقاب عن العديد من القيود        

دراسة استقصائية أساسية لتحديد سبب قلة عدد النساء يف املناصب السياسية ومناصب صنع             
 من حتديد    إىل حد بعيد على تدريب املدربني، بدالً       أيضاًوركز الربنامج   . القرار يف زمبابوي  

  .احملتمالت خلوض االنتخابات وتعزيز قدراهتن على املنافسةاملرشحات 

يل 
تمث
ة ال
نسب

)٪( 

 حمافظة إقليم وكيلة وزارة وزيرة
 ووزيرة مقيمة
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  الرد  ‘٢‘  
أبدى احلزبان السياسيان الرئيسيان استعدادمها لتنفيذ نظام حصص يف حماولة لزيادة             -١١٩

ومن غري املؤكد ما إذا كان      . عدد النساء الاليت يتولني مناصب سياسية ومناصب صنع القرار        
  انتخابيـاً   ألن زمبابوي تستخدم نظاماً    ني أعضاء الربملان نظراً   هذا سيؤثر على عدد النساء ب     

وجترى االنتخابات الربملانية كـل مخـس سـنوات يف          . يرجح كفة الفائز بأكثر األصوات    
  .٢٠٠٨يونيه /مارس وحزيران/زمبابوي، وقد أجريت آخر انتخابات يف آذار

ة السياسية لالضطالع بأنشطة    وقد شرعت وزارة شؤون املرأة يف تعبئة املرأة يف احليا           -١٢٠
وعقدت حلقات عمل لبناء القدرات بدعم من منظمات اجملتمع املدين لتوعية املرأة            . اقتصادية

  .بسبب ضرورة مشاركتها يف احلياة السياسية وصنع القرار

  املرأة يف هياكل احلكم احمللي  -٤  

  جمالس املناطق الريفية وجمالس احلضر  )أ(  
لريفية وجمالس احلضر هي السلطات احمللية يف املناطق الريفية ومناطق          جمالس املناطق ا    -١٢١

وميثل أعـضاء   . وتقسم مناطق اجملالس الريفية وجمالس احلضر إىل دوائر       . احلضر على التوايل  
وتبني إحصاءات اجملالس الريفية وجمالس احلضر أكثرية الذكور يف         . اجملالس الدوائر يف اجمللس   
  .١٠ و٩اصب املنتخبة واملعينة، كما هو مبني يف الشكلني اجملالس يف كل من املن

وينتخب الـزمالء  .  مباشراًوينتخب الناخبون يف منطقة اجمللس العمد التنفيذيني انتخاباً    -١٢٢
ويعني الرئيس حمافظي األقاليم والوزراء املقيمني      . من أعضاء اجمللس نواب العمد ملدة عام واحد       

  .وال توجد أي هياكل منتخبة للحكم احمللي على صعيد املقاطعة.  أعضاء يف الربملانأيضاًوهم 

  التدابري املتخذة لزيادة عدد النساء يف احلكم احمللي  )ب(  
يف حني تبني اإلحصاءات عدد أعضاء اجملالس من الذكور واإلناث يف كل من جمـالس                 -١٢٣

  .اء الاليت خضن االنتخاباتاحلضر واجملالس الريفية، ال تتاح على الفور معلومات بشأن عدد النس
، تكللت حبدوث زيـادة حديـة       ١٩٩٨وجيري القيام حبملة تربية مدنية منذ عام          -١٢٤

ويلـزم  .  مقعـداً ٤٢بإضافة مخس مقاعد شغلتها النساء وبذلك يصل جمموع مقاعدهن إىل       
ادة كبرية   وطويلة األجل لتغيري املفاهيم واملواقف تؤدي إىل حتقيق زي         القيام حبملة أكثر اطراداً   

 أدناه إحصاءات بشأن مشاركة     ٩ و ٨وترد يف الشكلني    . يف عدد أعضاء اجملالس من اإلناث     
  .املرأة يف جمالس احلضر على الصعيد السياسي وصعيد اإلدارة العليا
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  ٨الشكل 
  املرأة يف احلكم احمللي

 

  ٩الشكل 
  املرأة يف جمالس احلضر

 

  صعيد جمالس املناطق الريفية، كما ينعكس ذلك متاماًعلىأيضاً ومتثيل املرأة منخفض   -١٢٥
  .١٠يف الشكل 

  ٢٠٠٢النساء عام 
  ٢٠٠٢الرجال عام 
  ٢٠٠٣النساء عام 
 ٢٠٠٣الرجال عام 

  حمافظ إقليم  عضو جملس  عمدة تنفيذي عضو جملس  نائب عمدة
 ووزير مقيم      حضر      منطقة ريفية    

      املسؤول التنفيذي      رئيس املدينة    عضو         كاتب          رئيس اجملالس اجملموع
         احمللية                اجمللس          املدينة          األول، أمني جمالس  
                املدينة وجمالس          
                    إدارهتا          

 املنصب

  إناث
 ذكور
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  ١٠الشكل 
  املرأة يف جمالس املناطق الريفية

 

 ).٢٠٠٤أغسطس /آب(وزارة احلكم احمللي واألشغال العامة واإلسكان الوطين   :املصدر  

  املرأة يف اخلدمة العامة  -٥  
 املفوضني واألمناء الـدائمني واملـديرين       تشمل املناصب الرئيسية يف اخلدمة العامة       -١٢٦

ويعني الرئيس األمناء الدائمني واملفوضني، يف حني تعني جلنة اخلدمة العامة           . ونواب املديرين 
وما زال عدد النساء يف هذه      . املرشحني الناجحني يف سائر املناصب اإلدارية العليا والوسطى       

  .١١ يف الشكل املناصب الرئيسية ذات السلطة منخفضا، كما ينعكس
  ١١الشكل 

  املرأة يف املناصب اإلدارية يف اخلدمة العامة

 

 ).٢٠٠٧(جلنة اخلدمة العامة   :املصدر  

 الرئيس      نائب الرئيس       عضو اجمللس      اجملموع      

  إناث
 ذكور

  إناث
 ذكور

ثيل
التم

سبة 
ن

 

جلنة
يف 

ون 
وض
مف

  
امة
 الع
دمة

اخل
 

ئم 
ني دا

أم
دله  

 يعا
وما

سي 
 رئي

دير
م

 

دير
م

 

دير
ب م

نائ
 

وع
جملم
ا

 

 التسمية
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  التدابري املتخذة لزيادة عدد النساء يف اخلدمة العامة  )أ(  
، الحظت جلنة استعراض اخلدمة العامة أن إمكانيات املرأة ال تستغل           ١٩٨٩يف عام     -١٢٧
  : بسبب عدم تعيينها يف مناصب صنع القرار يف اخلدمة العامة وأوصت مبا يلي كامالًالًاستغال

إنشاء فريق استشاري يقوم على قاعدة عريضة يف جلنة اخلدمة العامة يهدف       )أ(  
  إىل حتسني وضع املرأة يف هذه اخلدمة؛

موظفني التدريب على مراعاة االعتبارات اجلنسانية خالل التوجيه األويل لل          )ب(  
  ؛املعينني حديثاً

  . نساء ملراعاة االعتبارات اجلنسانية يف مجيع جمالس الترقيةإشراك  )ج(  
وعلى سبيل االستجابة الستنتاجات جلنة االستعراض، اعتمدت جلنة اخلدمـة العامـة              -١٢٨

 ٣٠سياسة هتدف إىل زيادة متثيل اإلناث يف مجيع الرتب، خاصة الرتب اإلدارية مبا ال يقل عن                 
 وفقاً يف املائة، ٣٠ويف املتوسط، مت حتقيق النسبة املستهدفة وتبلغ . ٢٠٠٠يف املائة حبلول عام     

  .١٢للشكل 
 فرقة عمل معنية باملـسائل اجلنـسانية        ٢٠٠٠وأنشأت جلنة اخلدمة العامة يف عام         -١٢٩

 ينال  يرأسها مفوض لضمان أن يراعي إصالح اخلدمة العامة احلايل الفوارق بني اجلنسني وأال            
وقد وضعت فرقة العمل مشروع سياسـة       . من املكاسب احملرزة حاليا يف زيادة عدد النساء       

  .للمسائل اجلنسانية من أجل اخلدمة العامة
ويقدم معهد زمبابوي لإلدارة العامة والتنظيم دورات دراسـية تتعلـق باملـسائل               -١٣٠

  .مةاجلنسانية ودورات لبناء القدرات للمديرات داخل اخلدمة العا
كما نفذت تدابري لكفالة أال تضيع على املرأة احتماالت الترقية والتقدم عندما تأخذ إجازة                -١٣١
، ال تتأثر   ٢٠٠٠ لعام   ١من الصك القانوين لنظام اخلدمة العامة       ) ٧(٣٩وكما جاء يف املادة     . أمومة

من قانون العمل   ) ٧(١٨دة  كما تضمن املا  . أحقية املرأة يف التقدم أو الترقية بغياهبا يف إجازة أمومة         
وهـي تـنص    .  ظروف خدمة املرأة ومجيع استحقاقاهتا خالل إجازة األمومـة         ]١:٢٨الفصل  [

خفضت أو انقطعت نتيجة ممارسـتها       بالتحديد على أنه ينبغي أال تعترب خدمة املرأة قد توقفت أو          
ت على استحقاقات   وقد أدخلت هذه التعديال   .  للقانون وفقاًحلقها يف احلصول على إجازة أمومة       

  ).٢٠٠٢ لعام ١٧املرسوم رقم  (٢٠٠٢تعديل لقانون العمل يف عام  األمومة عن طريق

  املرأة يف السلطة القضائية  -٦  
 ليضع مجيـع    ٢٠٠٦ يف عام    ]١٨:٧الفصل  [أصدر الربملان قانون اخلدمة القضائية        -١٣٢

وهي تـشمل   . قضائياهليئات اليت متارس اختصاصات قضائية وشبه قضائية ضمن السلك ال         
احملكمة العليا وحمكمة الدرجة العالية واحملكمة اإلدارية وحمكمة العمل واحملاكم التابعـة هلـا              
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وينص هذا القانون، الذي مل يدخل حيز النفاذ بعد، على شروط خدمة   . ومكتب املدافع العام  
  .أعضاء السلك القضائي

كم الدرجة العالية وذلك بالتشاور وما زال الرئيس وسيظل هو الذي يعني رؤساء حما  -١٣٣
وسيؤدي هذا القانون إىل منح سلطة تعيني أعضاء احملاكم اجلزئيـة           . مع جلنة اخلدمة القضائية   

 عدد النـساء  ١٢ويبني الشكل . للجنة اخلدمة القضائية، بدال من منحها للجنة اخلدمة العامة     
  :يف السلطة القضائية

  ١٢الشكل 
  املرأة يف القضاء

 

مل    ألهنا ٢٠٠٣ال توجد إحصاءات حملكمة العمل واحملاكم اإلدارية لعام         ) (٢٠٠٧(وزارة العدل     :املصدر
 ).تكن قد أنشئت بعد

) رئيس حمكمة الدرجة العاليـة    (ورئيس القضاة ذكر، يف حني أن القاضي الرئيسي           -١٣٤
. لـسلطة القـضائية   ويف الوقت احلايل هناك املزيد من اإلناث يشغلن أدىن مستويات ا          . أنثى

وتعمل احلكومة على األخذ بإجراءات إجيابية يف جلنة اخلدمة القضائية لكفالة اإلنـصاف يف              
  .تعيني النساء والرجال يف السلطة القضائية

  املرأة يف قطاع األفراد العسكريني  -٧  
يتألف قطاع األفراد العسكريني من قوات الدفاع اليت تتكون من اجليش والقـوات               -١٣٥
  .وية، وشرطة مجهورية زمبابوي ودائرة سجون زمبابوياجل

  قوات دفاع زمبابوي  )أ(  
 أدناه نقص متثيل املرأة يف مجيـع مـستويات قـوات دفـاع      ٢ و ١يبني اجلدوالن     -١٣٦

ويلزم أن تعمل قـوات     . ويعكس الشكل اخنفاض متثيل املرأة يف املناصب الرئيسية       . زمبابوي
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ة املنظور اجلنـساين يف سياسـات وعمليـات التجنيـد           الدفاع بقوة من أجل تعميم مراعا     
وستعمل وزارة شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع مـع    . والتوظيف والترقية لديها  

  . وزارة الدفاع وقوات الدفاع يف هذا الصدد
  ١اجلدول 

  املرأة يف جيش زمبابوي الوطين
  النسبة املئوية للنساء  الرتبة
 صفر  فريق
 صفر  اءلو

  صفر  عميد
  ٦،٦  عقيد
 ٥،٩  مقدم
 ٣،٨  رائد
 ٢،٧  نقيب

 ١٧،٠  مالزم أول

  ).٢٠٠٨(وزارة الدفاع   :املصدر
  ٢اجلدول 

  املرأة يف القوات اجلوية لزمبابوي
  النسبة املئوية للنساء  الرتبة
 صفر  فريق
 صفر  لواء
  صفر  عميد
  ٤،٧٦  عقيد
 ١٢،٥٠  مقدم
 ٨،٥٧  رائد
 ١٦،٠٣  نقيب

  ).٢٠٠٨(وزارة الدفاع   :صدرامل

  الشرطة  )ب(  
. تتراوح املناصب اإلدارية يف شرطة مجهورية زمبابوي ما بني املفـوض واملراقـب              -١٣٧

ورغم أن منصيب كبري املفتشني واملفتش ليست ضمن الرتب اإلدارية، فهما يضطلعان مبهـام              
. ز وأقسام مـن املراكـز     عامة يف صنع القرار ومهام إدارية، تشمل تويل املسؤولية عن مراك          
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. ويعني الرئيس مفوض الشرطة وغريه من كبار األفراد بناء على توصية جلنة خدمة الـشرطة              
  . للبت يف التعيينات يف رتب أخرى داخل قوة الشرطةأيضاًوتستخدم االمتحانات التنافسية 

  ١٣الشكل 
  املرأة يف الشرطة

 

.)٢٠٠٧(شرطة مجهورية زمبابوي :املصدر  

 اخنفاض متثيل اإلناث يف املناصب العليا ومناصب صنع القـرار          ١٣ويعكس الشكل     -١٣٨
بيد أنه زاد عدد اجملندات يف القوة يف السنوات األخرية، مما ميهد الطريق أمام              . يف قوة الشرطة  

ويلزم بذل املزيد من اجلهود املتعمدة وتنفيذ اآلليات لكفالة جتنيد          . ترقيتهن إىل مناصب عليا   
املزيد من اإلناث بصورة عامة وزيادة ترقيتهن وتعيينهن يف مستويات إدارية ومستويات صنع             

  .القرار بصورة خاصة

  دوائر سجون زمبابوي  )ج(  
 منـهم    موظفـاً  ٧ ٩٨٢يبلغ جمموع العاملني يف وظائف ثابتة يف دوائر السجون            -١٣٩
 يف  ٨وتـشغل   . ف الثابتة فيها   يف املائة من إمجايل الوظائ     ١٩، مبا يشكل نسبة     امرأة ١ ٥٢٥

  .  يف املائة، مناصب عليا١٩املائة من نسبة النساء يف دائرة السجون البالغة 
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  ١٤الشكل 
  املرأة يف دائرة السجون

 

 ).٢٠٠٧(دائرة السجون يف زمبابوي   :املصدر

ومن املشجع مالحظة أن ما يقرب من نصف نسبة اإلنـاث العـامالت يف دائـرة       -١٤٠
 يف املائة منهن رتبة املفـوض       ٥٠ يف املائة يشغلن مناصب عليا، وتشغل        ١٩لسجون البالغة   ا

ويف الوقـت   . ويتبع املفوض املساعد مباشرة املفوض وهو رئيس دائرة الـسجون         . املساعد
  .احلايل، املفوض ذكر

  عسكريةالتدابري املتخذة لتعزيز متثيل املرأة ومشاركتها يف صنع القرار يف القوات ال  )د(  
زادت القوة جتنيد النساء حسب قدرة استيعاب مركز التدريب هلن يف أي وقت من                -١٤١

ويتزايد تعيني النساء يف مناصب كان      . وجيري بذل جهود لزيادة استيعاب اجملندات     . األوقات
، كانـت   ٢٠٠٠ويف عام   . يغلب فيها الرجال من قبل، مثل رئيس مركز ومنطقة ومقاطعة         

  .ة أربع مقاطعات من جمموع تسع مقاطعات تتوىل قيادامرأة
، تقوم آلية القضايا اجلنسانية حاليا بوضـع        ٦٢ و ٦١وكما جاء يف إطار الفقرتني        -١٤٢

وهذا قمني بأن يشهد وضع    . إجراءات وعمليات فنية لتنفيذ السياسة اجلنسانية الوطنية بفعالية       
  .استراتيجيات تزيد أعداد النساء يف مناصب صنع القرار

وحيثما يعمل الزوجان يف اخلدمة العامة، تنسق بعض الوزارات عمليـات النقـل               -١٤٣
 أيـضاً اجلغرايف لضمان أنه عندما ينقل أحد الزوجني، تقوم إدارة الزوج اآلخر بنقله أو نقلها        
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 ما يعانني من حتامل االنفصال      ويأيت هذا يف صاحل النساء اللوايت كثرياً      . لتجنب انفصال األسر  
  .أزواجهن ترك وظائفهم أو أعماهلم التجارية لاللتحاق هبنحينما يرفض 

  التحديات يف القطاع العسكري  )ه(  
وتواجه املـرأة   . ما زالت أعداد النساء يف جمموع مناصب صنع القرار منخفضة متاماً            -١٤٤
 من التحديات يف سعيها لتويل مناصب صنع القرار، وعلى وجه اخلصوص، حيثما تنطوي              عدداً

وتقصر بعض هذه املناصب على مناطق جغرافية حمـددة،         . صب على تنقالت جغرافية   هذه املنا 
ويف هذه احلاالت، قـد     . مثل مناطق احلضر، مما يؤدي إىل انفصال الزوجني عند ترقية أحدمها          

وترتبط خماوف أخرى بشأن بقاء أحد الزوجني       . ختتار املرأة رفض التعيني خشية تفكك األسرة      
 الذي قد ينجم عن عالقـات خـارج         البشريرض لفريوس نقص املناعة     بعيدا عن اآلخر بالتع   

وقـد أرغمـت التكلفـة      . نطاق الزواج حينما يقيم الزوجان يف منطقتني جغرافيتني خمتلفتني        
  . على رفض التعييناتأيضاًاإلضافية إلعالة أسرتني معيشيتني يف هذه احلالة املرأة 

  ٨املادة     
احلكومة على الصعيد الدويل واالشتراك يف فرص مكافئة لفرص الرجال لتمثيل 

  أعمال املنظمات الدولية
 األحكام الدسـتورية والقانونيـة واألحكـام املتعلقـة          ٧نوقشت يف إطار املادة       -١٤٥

وتـؤدي  . بالسياسات بشأن قدرة املرأة على تويل مناصب عامة على قدم املساواة مع الرجل          
ويقرر الرئيس  . ت الدولية يطلب فيها دعم احلكومة     جلنة اخلدمة العامة دورا يف بعض التعيينا      

  .ةالدبلوماسيالتعيينات 

  السلك الدبلوماسي  -١  
 ما زالت احلالة كما وردت يف التقرير األول والذي أفاد بأن النساء ال يشغلن عدداً                -١٤٦
عملن بيد أنه ال توجد هناك أي عوائق قانونية أمام النساء الاليت ي           .  من وظائف السفراء   كبرياً

وجترى التعيينات بصورة رئيسية من داخـل الـسلك،         . يف بعثات دبلوماسية من أجل هذا     
 متثيـل   ١٥ويعكس الشكل   . وتشغل األغلبية العظمى من هذه الوظائف من وزارة اخلارجية        

  .النساء يف البعثات الدبلوماسية



CEDAW/C/ZWE/2-5 

41 GE.10-47318 

  ١٥الشكل 
  املرأة يف السلك الدبلوماسي

 

 يف املائة املقررة    ٣٠وبصورة عامة، متكنت احلكومة من حتقيق النسبة املستهدفة البالغة            -١٤٧
 عـن   وميثل هذا حتسناً  . مبوجب إعالن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلق بنوع اجلنس        

بيد .  يف املائة  ١٢اإلحصاءات الواردة يف التقرير األخري، حيث بلغت نسبة السفريات حني ذاك            
وعدد النـساء يف الـدرجات الـدنيا مثـل          .  نسبتها يف الرتب األخرى ظلت منخفضة      أن

  .السكرتريات، أعلى من عددهن يف املناصب العليا

  املنظمات الدولية  -٢  

  التمثيل يف املنظمات اإلقليمية والدولية  )أ(  
. ال توجد آليات جلمع إحصاءات عن عدد النساء يف املنظمات اإلقليمية والدوليـة              -١٤٨

  . من زمبابوي، يف املاضي، يف اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةامرأةوقد عملت 

   إىل اجتماعات ومؤمترات دوليةاإليفاد  )ب(  
 ما يرأس أشخاص يتولون مناصب إدارية، مثل الوزير أو األمني الدائم أو املدير          كثرياً  -١٤٩

  منـصباً امرأةوحيثما تشغل . رات إقليمية ودوليةأو نائب املدير، الوفود إىل اجتماعات ومؤمت   
ويشمل هذا رئاسة وفود يف حالة عـدم        . من هذا القبيل، ترأس هذه املرأة تلقائيا الوفد املعين        

بيد أنه نظرا ألن املرأة ال تشغل عادة مناصب عليا يف معظم القطاعات،       . وجود الرئيس املعني  
  .لية عادة عن عدد اإلناث الاليت حيضروهنايزيد عدد الذكور الذين حيضرون مؤمترات دو

ويؤثر عدم وجود نظام فعال جلمع بيانات مفصلة حسب نوع اجلنس على اجلهـود      -١٥٠
  .اليت هتدف إىل كفالة عمل أكرب عدد ممكن من النساء على الصعيد الدويل
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  ٩املادة     
ها أو  متساوية مع حقوق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو تغيريمنح املرأة حقوقاً

  هبا االحتفاظ

  التدابري الدستورية  -١  
وكما لوحظ  . عرضت القواعد املعنية باملواطنة الزمبابوية بالتفصيل يف التقرير األويل          -١٥١

الزوج األجنيب لكال اجلنسني على ) ١٩٩٦( للدستور ١٤يف التقرير األخري يضع التعديل رقم 
 على أساس الزواج    أة اكتساب املواطنة تلقائياً   قدم املساواة، مبعىن أنه ال ميكن للرجل أو للمر        

 وميكن اآلن للزوج األجـنيب أن يـصبح مـؤهالً         . من مواطن زمبابوي أو مواطنة زمبابوية     
وكما جاء يف   . للحصول على املواطنة مثل أي أجنيب آخر يلتمس احلصول على هذه املواطنة           

يني قبل صدور التعديل، املواطنة     التقرير األخري، تكتسب األجنبيات، الاليت تزوجن من زمبابو       
  . حبكم زواجهن وال ينطبق هذا التيسري على املواطنات الاليت يتزوجن من أجانبتلقائياً

  التدابري التشريعية  -٢  
 طرائق وإجراءات الكتساب املواطنة أو      ]١:٤الفصل  [يوفر قانون مواطنة زمبابوي       -١٥٢

 من القانون، تستطيع    ١٥ألحكام املادة    وفقاًو. لطلب احلصول عليها ضمن حدود الدستور     
وبناء علـى   .  متزوجة اكتساب مواطنة زمبابوي أو فقداهنا كما لو كانت غري متزوجة           امرأة

  .ذلك، ال مييز ضد املرأة، يف املسائل املتعلقة مبواطنتها جملرد أهنا متزوجة

  التحدي  ‘١‘  
قية، وبالقانون الرومـاين اهلولنـدي،   ما زالت تتأثر أذهان الكثريين بتأثري الثقافة األفري      -١٥٣

وبناء على ذلك من األيسر     . اللذين يتطلبان أن تكتسب املرأة املتزوجة جنسية حمل إقامة زوجها         
  .بكثري على الزوجات األجنبيات احلصول على اإلقامة أو اجلنسية من نظرائهن الذكور

  ١٠املادة     
  القضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان التعليم

أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود نظم دعم متكن املراهقات احلوامـل مـن                 -١٥٤
وطلبت إىل احلكومة تقدمي معلومات مفصلة عن حـاالت احلمـل بـني             . مواصلة تعليمهن 

  .املراهقات وقدرة األمهات الشابات على مواصلة تعليمهن
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  التدابري الدستورية  -١  
وسـيكفل إدراج   . مبابوي ينطبـق بـصورة عامـة      مبدأ عدم التمييز يف دستور ز       -١٥٥

، عدم تعرض األشخاص الذين     ٢اإلجراءات اإلجيابية يف الدستور، كما نوقش يف إطار املادة          
كانوا يعانون يف السابق من وضع جائر بسبب توجهات متييزية غري عادلـة، مبـن فـيهم                 

  .املراهقات احلوامل، هلذه األوضاع اجلائرة

  يةالتدابري التشريع  -٢  
 لكل طفـل يف   ]٤:٢٥الفصل  [كما أشري إليه يف التقرير األخري، مينح قانون التعليم            -١٥٦

وتتمتع الطفلة باحلماية من التحرش اجلنسي يف املدارس مبوجـب          . زمبابوي احلق يف التعليم   
 واجلدول األول من نظام اخلدمة العامة، الـصك         ]١:٢٨الفصل  [ من قانون العمل     ٨املادة  

  .٢٠٠٠ لعام ١م القانوين رق

  التدابري اإلدارية والتدابري األخرى  -٣  
كما ذكر من قبل، تبذل احلكومة جهودا متواصلة لتحسني فرص احلـصول علـى                -١٥٧

ويشمل هذا تعزيز تطـوير املنـاهج الدراسـية     . التعليم حسب العرق والطبقة ونوع اجلنس     
وقد أجـري اسـتعراض     . ءللمساعدة على إحداث تغيري يف مواقف كل من املعلمني واآلبا         

 للمناهج التعليمية يف املدارس االبتدائية لكفالة مراعاهتا للفوارق بني اجلنسني وعرضها مستقبالً
  . للفتياتمواتياً
 إنتاج الكتب املدرسية اليت تعرض للمساواة     أيضاًوميتد التحول يف السياسات ليشمل        -١٥٨

  . بني األطفال منذ نعومة أظفارهمبني اجلنسني، من أجل ترسيخ ثقافة املساواة فيما

  القضاء على التمييز على أساس اجلنس ونوع اجلنس  )أ(  
 سياسة جديدة يف كليات املعلمني متكن الطالبـات مـن           ١٩٩٧اعتمدت منذ عام      -١٥٩

ويف املاضي، عندما . البقاء يف الكلية أثناء فترة احلمل، إال إذا مل يستطعن ذلك ألسباب صحية
ادعـت   ، حكمت احملكمة لصاحل طالبـة ١٩٩٩ويف عام  . لبة كانت تطرد  كانت حتمل الطا  

. حـامال  كانت التمييز ضدها على أساس نوع اجلنس حينما فُصلت من كلية املعلمني ألهنا           
  معلماHH 263/99ًويشكل حكم حمكمة الدرجة العالية يف قضية مانديزفيدزا ضد مورغنستر 

  .يبني قوة حكم عدم التمييز يف الدستور
واستجابة الهتمامات اللجنة، اعتمدت وزارة التعليم والرياضة والثقافة، يف تـشرين             -١٦٠
، سياسة هتدف إىل تنظيم منح إجازة للفتيات الاليت يصبحن حوامل يف            ١٩٩٩أكتوبر  /األول

وإذا كان الشخص املسؤول    . املدارس االبتدائية والثانوية وإعادة إحلاقهم بالدراسة بعد الوالدة       
ويرافق منح هـذه اإلجـازة تقـدمي        .  إجازة للفترة نفسها   أيضاً، مينح هو    ل تلميذاً عن احلم 

بيد أنه يف أغلب األحيان يتعني نقل الفتيات إىل . سلطات املدرسة املشورة للطالب ولوالديهم  
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ويف هناية املطاف تعجـز     .  لومسهن مدارس أخرى وذلك بسبب الضغوط االجتماعية وجتنباً      
  .دة إىل املدارس، ألنه يتعني عليهن التعامل مع متطلبات األمومةبعض الفتيات عن العو

  اإلجراءات اإلجيابية  )ب(  
أصدرت وزارة التعليم العايل واجلامعي توجيهات تتعلق بالـسياسات لكـل مـن               -١٦١

وتبلـغ هـذه    . الكليات التقنية وكليات املعلمني بشأن إحلاق النساء هبا بنسب مقبولة معينة          
 يف املائة، يف حني ال تقل يف كليات املعلمني عن           ٣٠ات التقنية ما ال يقل عن       النسبة يف الكلي  

وقد أحرزت كليات املعلمني تقدما كبريا حنـو        .  يف املائة من جمموع عدد امللتحقني هبا       ٥٠
 أكثر "سهلة"بيد أن النساء يلتحقن يف الكليات التقنية مبجاالت . بلوغ مستويات التعادل فيها

  .، اليت تنبذها النساء"الصعبة"جاالت العلم والتكنولوجيا من التحاقهن مب
وتقدم للطالبات ذات املناهج الدراسية األساسية وذات اخليارات اليت تقدم للذكور             -١٦٢

  . مهن نسائيةإال أن الطالبات ميلن إىل اختيار ما يعترب تقليدياً
لنساء يف مؤسـسات    وكشكل من أشكال اإلجراءات اإلجيابية لكفالة زيادة عدد ا          -١٦٣

التعليم العايل، تقيد بعض النساء يف جامعات رغم أن درجاهتن تقل عن درجات نظرائهن من               
، متنح الفتيات   )الصف اخلامس (وحىت يف املستوى املتقدم من نظام التعليم النظامي         . الذكور

ملرتيل للسعي مـن    ويقدم التعليم للفتيان يف جمال العلوم املرتلية والتدبري ا        . تفضيل/أولوية أوىل 
  .أجل حتقيق الوعي باملسائل اجلنسانية

 ١ ٢٢٧ ٩٠٠، بلغت مستويات االلتحـاق باملـدارس االبتدائيـة          ١٩٩٦ويف عام     -١٦٤
 ١ ٢٣٧ ٢٧٠ أعدادمها إىل    وقد يعزى االخنفاض الطفيف يف    .  للفتيان ١ ٢٦٥ ٨٩١تيات و للف

. عوبات االقتصادية احلالية   إىل تنقالت مرتبطة بالص    ٢٠٠٦ فىت يف عام     ١ ٢٥٥ ٩٩٠فتاة و 
كما لوحظ حدوث زيادة يف مستويات تسجيل التالميذ واملدرسني يف املدارس الثانوية، كما             

  . الوارد فيما بعد١٩ينعكس ذلك يف الشكل 
  ١٦الشكل 

  )٢٠٠٥-١٩٩٦(معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية 
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م أن اإلحصاءات ما زالت تبني وجود تفاوتات لصاحل الطفل، إال أهنا تكشف             ورغ  -١٦٥
  .النقاب عن التعادل تقريبا يف مجيع املراحل

      ١٩٩٦ عن الدراسـة فيمـا بـني عـام      طفال٢٤٧ً ٩١٤وقد انقطع ما جمموعه      -١٦٦
 وتنقطع الفتيات بأعداد أكرب عـن     .  فىت ١٢١ ٨٦٦ فتاة و    ١٢٦ ٠٤٨، منهم   ٢٠٠٤وعام  

ويبدو أن معدل االنقطـاع     . الدراسة بسبب احلمل والزواج والعجز عن دفع الرسوم املدرسية        
  . عن الدراسة منخفض بصورة عامة يف مناطق احلضر، مقابل املدارس الواقعة يف املناطق الريفية

  التحديات  ‘١‘  
 يتـضح   مل ينج قطاع التعليم من التحديات االقتصادية اليت تواجهها زمبابوي، كما            -١٦٧

  .من الصعوبات يف احلفاظ على السالمة املالية للخدمات االجتماعية
وما زالت الطالبات ينبذن التخصصات واملهن التقنية اليت ينظر إليها على أهنا مـن                -١٦٨

  .جماالت الذكور
وال تتيح إجراءات سوء السلوك ملن يشاركون يف أعمال التحرش اجلنسي للسلطات              -١٦٩

وبناء على ذلك، قد جيري التعامل إداريا       . بالغ عن هذه القضايا للشرطة    املدرسية واجب اإل  
  .مع مرتكيب التحرش اجلنسي، مما يزيل إمكانية فرض عقوبات جنائية عليهم

  الرد  ‘٢‘  
 ويتوقع أن تركز اللجنة     ١٩٩٨شكلت احلكومة جلنة رئاسية معنية بالتعليم يف عام           -١٧٠

تكلفة واملالية واالستدامة، مع مراعاة املساواة بني اجلنسني        أثناء عملها االهتمام على مسائل ال     
  .يف مجيع اجلوانب

وجيري وضع خطط إلدخال تدريس حقوق اإلنسان والسكان والتربية املدنيـة يف              -١٧١
وبدأ تقـدمي   . الكليات، على أمل القضاء على القوالب النمطية بني اجلنسني يف قطاع التعليم           

  .جلنسانية للمعلمني أثناء تدريبهم وبعدهبرامج للتوعية باملسائل ا
وتقدم وزارتا العمل والتعليم التوجيه املهين واإلرشاد يف املدارس من حيث التشديد              -١٧٢

وقـدمت احلكومـة    . على كسر القوالب النمطية بني اجلنسني يف اخليارات الوظيفية واملهن         
. ومني فيما يتعلق بالرسوم املدرسية  وحدة املساعدات التعليمية األساسية ملساعدة األطفال احملر      

  .والطفالت يشكلن أغلبية طفيفة من املستفيدين من هذه املساعدات

  ١١املادة     
  القضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل

أوصت اللجنة احلكومة بأن تعتمد تدابري مؤقتة بإجراءات إجيابية لتعزيز وضع املـرأة      -١٧٣
  . ذلك العمليف مجيع القطاعات، مبا يف
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  التدابري الدستورية  -١  
، يتضمن الدستور مبدأ عدم التمييز الـذي        ٢ و ١كما سبق ذكره يف إطار املادتني         -١٧٤

 من الدستور السخرة دون تفرقة علـى أسـاس          ١٤وحتظر املادة   . أيضاًينطبق على العمالة    
  .اجلنس ونوع اجلنس، مما حيمي الناس من اجلنسني ضد السخرة

  ري التشريعيةالتداب  -٢  
وعلى وجه اخلصوص، حيظـر قـانون       . حيظر التمييز يف ميدان العمل حبكم القانون        -١٧٥

التعيني   التمييز، على أساس نوع اجلنس، يف مجيع مراحل العمل، مثل          ]١:٢٨الفصل  [العمل  
يف مراحـل    وتقع معظم النساء فريسة للتحرش    . واالختيار وشروط العمل والتدريب والترقية    

 ]١:٢٨الفـصل   [ من قـانون العمـل       ٨ويف مسعى حلماية املرأة، حتظر املادة       . ذهالعمل ه 
  . التحرش اجلنسي على وجه التحديد٢٠٠٠واجلدول األول من نظام اخلدمة العامة لعام 

 على القطاع اخلاص، ينطبق نظام اخلدمة       ]١:٢٨الفصل  [وفيما ينطبق قانون العمل       -١٧٦
 كل من الصكني التشريعيني عدم التمييز ألسباب عديـدة          ويتبىن. العامة على موظفي الدولة   

  .منها نوع اجلنس
وبناء على ذلك ال متس األدوار اإلجنابية مثل احلمل باستحقاقات العمـل للمـرأة،                -١٧٧

وقد مت تعديل قـانون     . حيث حيق للمرأة احلصول على إجازة أمومة مدفوعة األجر بالكامل         
 املتعلقة حبماية   ١٨٣اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       مبا يتمشى مع     ]١:٢٨الفصل  [العمل  

إجـازة    مـدة  أيضاًويزيد هذا التعديل    . األمومة، وحكومة زمبابوي بصدد التصديق عليها     
  . يوما٩٨ً إىل  يوما٩٠ًاألمومة من 

وعالوة على ذلك، حيق لألم املرضعة احلصول على فترة استراحة ال تقل عن ساعة                -١٧٨
ومتنح هذه الفترة عالوة على فترات االسـتراحة  . لها أثناء ساعات العمل طفإلرضاعواحدة  

ويضمن احلـصول   . األخرى مثل استراحة الغداء، اليت حيق لكل موظف آخر احلصول عليها          
  .على هذا االستحقاق ملدة ستة أشهر أو للفترة اليت ترضع خالهلا املرأة طفلها، أيهما أقصر

  ري األخرىالتدابري اإلدارية والتداب  -٣  
من حيث إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية، ميكن أن تستفيد املرأة يف اخلدمة               -١٧٩

املدنية من نظام مجعية املعونة الطبية للخدمات الرئيسية الذي تدعمه احلكومـة علـى قـدم          
والنظام مفتوح أمام القطـاع اخلـاص       . والعضوية طوعية يف هذا النظام    . املساواة مع الرجل  

وسيفيد .  وضع خطط لتوسيع نطاق هذا النظام ليشمل العمال يف القطاع غري النظامي         وجيري
  .هذا النساء، الاليت يشكلن أغلبية القطاع غري النظامي
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  التحديات  ‘١‘  
تقتصر قدرة املرأة على احلصول على إجازة أمومة باستحقاقات كاملة لـدى ذات               -١٨٠

 امـرأة  إىل هذا، ال ميكن أن حتصل        ضافةوباإل. صاحب العمل على ما جمموعه ثالث مرات      
  حـسناً  ومل يلق هذا استقباالً   . على إجازة أمومة مدفوعة األجر مرتني يف غضون فترة سنتني         

 بيد أن هذا يشكل حتدياً    . لدى النساء، حيث أنه يعترب مبثابة تنظيم للخيارات اإلجنابية للمرأة         
حلصول على إجازة أمومة لفترات أكثـر       حيث أنه يلزم حتقيق التوازن بني حقوق املرأة يف ا         

  . من الفترات اليت جييزها القانون مع احتياجات رب العملتواتراً
 توجد  من الذكور عليها تقليدياً   يوهناك عدد قليل من النساء يعملن يف مهن كان يه           -١٨١

  .فيها فرص أفضل
 كل مخـس    وجيري املكتب املركزي لإلحصاءات دراسة استقصائية لقوة العمل مرة          -١٨٢
بأن نسبة العاملني يف القطاع النظامي أو غري ) ٢٠٠٤(وتفيد آخر دراسة استقصائية . سنوات

 العمالة حسب الصناعة وموزعة حسب نوع       ٢٢ويبني الشكل   .  يف املائة  ٩,٣النظامي تبلغ   
 وتنحو املرأة إىل اهليمنة على الزراعة واحلراجة والصناعات الزراعية، والقطاع املرتيل          . اجلنس

وال يضمن ثبات األمـن الـوظيفي يف هـذه          . اخلاص، حيث تنحو الرواتب إىل االخنفاض     
  .القطاعات، مما جيعل املرأة عرضة للخطر

  ١٧الشكل 
   سنة فأكثر حسب القطاع الصناعي١٥ الذين تبلغ أعمارهم عدد السكان العاملني حالياً

  
 املركـزي  اإلحـصاءات مكتب : ١٩٩٩ لعام    لرصد مؤشرات القوى العاملة    استقصائيةدراسة    :املصدر

  ).٢٠٠٠يوليه/متوز(

وتعكس التفاوتات بني اجلنسني يف جماالت مثل التعدين والبناء والنقل واالتصاالت             -١٨٣
القيود املفروضة على املرأة يف االشتغال يف هذه األعمال املرتبطة مبواقف اجملتمع ووجهـات              
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وال يوجد توافـق يف اآلراء      . ق القانونية يف هذا الصدد     عن العوائ  فضالًالنظر النمطية للمرأة،    
        بشأن ما إذا كان ينبغي اعتبار هذه التصورات واملواقف متييزية أو إجيابية ألهنـا تتفـق مـع        

          وتقـر  . من دستور زمبابوي ويزعم أهنـا يف مـصلحة صـحة املـرأة            ) ب()٥(٢٣املادة  
ـ    ةيالتفضيلباملعاملة  ) ب()٥(٢٣املادة   نس حينمـا تراعـى االختالفـات        على أساس اجل

بيد أن هذا يف حد ذاته قـد        .  بني اجلنسني على النحو الواجب يف هذه املعاملة        الفيزيولوجيه
يكون ضد مصاحل املرأة، حيث ميكن إساءة استخدامه واستعماله الستبعاد املرأة من قطاعات             

  .ر العمل الذي تريد القيام بهكما أنه حيرم املرأة من حق اختيا. معينة من العمالة
وهناك افتقار عام إىل دعم اخلدمات االجتماعية لتمكني األمهات العـامالت مـن               -١٨٤

ويتعني على األمهات العامالت االعتمـاد      . اجلمع بني االلتزامات العائلية ومسؤوليات العمل     
مل وال توجد بصورة على األقارب أو الشغاالت باملنازل لرعاية أطفاهلن أثناء وجودهن يف الع

  .عامة أي مرافق لرعاية األطفال يف مكان العمل

  الرد  ‘٢‘  
 مع توصيات اللجنة، اختذت احلكومة خطوات لتحسني وضع املرأة يف خمتلف            متشياً  -١٨٥

  .القطاعات، وال سيما ما يلي

  نظام استحقاقات األمومة  )أ(  
ومة يزيل عبء دفع الرواتب     تعمل احلكومة من أجل األخذ بنظام الستحقاقات األم         -١٨٦

 رعاية الطفـل يف مكـان   أيضاًوسيوفر هذا النظام . أثناء فترة األمومة عن كاهل رب العمل    
  .العمل ويتيح الرضاعة الطبيعية أثناء اليوم

  التوجيه املهين  )ب(  
تنفذ وزارة التعليم والرياضة والثقافة برامج للتوجيه املهين تشجع الفتيات على دراسة       -١٨٧
وتكمل وزارات أخرى هذه اجلهود عن طريـق تنفيـذ بـرامج       . تصاصات علمية وتقنية  اخ

وتنفذ وزارة شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع برناجما         . موجهة حنو جماالت حمددة   
 للتوجيه  لتمكني الطفلة، يف حني تنفذ وزارة اخلدمة العامة والعمل والرعاية االجتماعية نظماً           

  . املدارساملهين يف

  تعزيز متكني املرأة يف أنشطة تنظيم املشاريع  )ج(  
وقد تعزز هـذا بإنـشاء وزارة       . تأهبت احلكومة لتنفيذ برامج التمكني االقتصادي       -١٨٨

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اليت ختول هلا صياغة سياسات واملبادرة بتطوير مؤسـسات            
وهي هيئة  . ة هي الوكالة التنفيذية للوزارة    وشركة تنمية املؤسسات الصغري   . صغرية ومتوسطة 

 مـن   وتشكل برامج متكني املرأة جزءاً    . شبه حكومية مكلفة بتنفيذ سياسة احلكومة للتمكني      
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مبادرات شركة تنمية املؤسسات الصغرية اليت هتدف إىل تطويرها يف اجملتمعات احمللية املهمشة             
وهي هتـدف إىل    .  الرئيسي لالقتصاد  يف كل من مناطق الريف واحلضر كي تشارك يف التيار         

  . يف املائة من املنتجات واخلدمات لصاحبات املشاريع٣٠توفري ما ال يقل عن 
 جتارية وتعمل على تطوير القدرات يف جمـاالت مثـل إدارة            وتقدم الشركة قروضاً    -١٨٩

ميـة  وتقدم شركة تن  .  عن االستشارات واملشورة التجارية    فضالًاألعمال وتنظيم املشاريع،    
 للمشاريع الصغرى والصغرية واملتوسطة يف احلصول على        أيضاًاملؤسسات الصغرية املساعدة    
 أدناه اجتاه ومدى متويل الشركة ملـشاريع        ١٨ويبني الشكل   . أماكن تأوي أعماهلم التجارية   

وال تزال املرأة حتصل علـى      . ٢٠٠٦ حىت عام    ١٩٨٤اضطلعت هبا نساء يف الفترة من عام        
يع قروض الشركة رغم أن النساء يشكلن أغلبية من يعملون يف القطـاعني             أقل من ثلث مج   

  .الفرعيني للمشاريع غري النظامية واملشاريع الصغرى

  ١٨الشكل 
  متويل شركة تنمية املؤسسات الصغرية ملشاريع املرأة

 

م االحتياجـات املاليـة     وضع مشروع قروض التمويل املصغر يف املقام األول لدع          -١٩٠
، كانت  ٢٠٠٥ويف عام   . للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تضطلع هبا صاحبات املشاريع       

 يف املائة من حمفظة قروض التمويل املصغر، يف حني كانـت            ٦٣صاحبات املشاريع يشكلن    
ظمتـها   يف املائة من املشتركني الذين تلقوا برامج تدريب على اإلدارة اليت ن            ٥٤املرأة تشكل   

وتواصل وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، بالتعاون مع       . شركة تنمية املؤسسات الصغرية   
وزارة شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع، تعبئة املوارد لدعم برامج تنظيم املشاريع             

 للمـرأة   وقاًوقد أنشأت وزارة شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع صند         . النسائية
  .لتمويل مشاريع مدرة للدخل للمرأة

 ة من اجملموعالنسبة املئوي  جمموع عدد املشاريع املمولة عدد مشاريع املرأة املمولة
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  ١٢املادة     
  املساواة يف احلصول على التسهيالت الصحية

 البشريأعربت اللجنة عن القلق بصورة خاصة إزاء أثر جائحة فريوس نقص املناعة               -١٩١
وطلبت إىل احلكومة زيادة جهودها ملكافحـة       . وارتفاع معدل اإلصابة به فيما بني الشابات      

هذا الوباء وكفالة تقدمي التربية واملعلومات واخلدمات املناسبة املتعلقـة بالـصحة اجلنـسية              
  .واإلجنابية جلميع النساء، وال سيما للمراهقات

وأعربت اللجنة كذلك عن القلق بشأن التقارير اليت تفيد بأن بعض مقدمي الرعاية               -١٩٢
ل على خدمات تنظيم األسرة، رغـم       الصحية حيرمون املراهقني الناشطني جنسيا من احلصو      

عدم وجود أي قيود قانونية يف هذا الشأن، وأوصت بتقدمي التربية اجلنسية وخدمات تنظـيم             
  .األسرة هلؤالء املراهقني

وكرد فعل على البيان الوارد يف التقرير األويل ومفاده أن عمليات اإلجهاض غـري                -١٩٣
ة فيما بني النساء يف زمبابوي، حثـت اللجنـة          القانونية كانت أحد األسباب الرئيسية للوفا     

  .احلكومة على إعادة تقييم القانون املتعلق باإلجهاض، بغية إباحته وعدم جترميه

  التدابري الدستورية والتشريعية  -١  
 من الدستور، ينطبق على     ٢٣مبدأ عدم التمييز، على النحو املنصوص عليه يف املادة            -١٩٤

كن أن متارس املؤسسات العامة واألفراد التمييز ضد املرأة يف ميدان  وال مي . اجلميع يف زمبابوي  
وتواصل احلكومة بذل اجلهود من أجل كفالة حصول اجلميع على خدمات           . الرعاية الصحية 

  .وتسهيالت ومعلومات الرعاية الصحية، رغم عدم وجود حكم حمدد بشأن احلق يف الصحة

  التدابري اإلدارية والتدابري األخرى  -٢  
 من السياسات يف    اعتمدت احلكومة، عن طريق وزارة الصحة ورعاية الطفل، عدداً          -١٩٥

وتشارك الوزارة يف متويل املرافق الصحية اليت تديرها البلديات         . إطار خمتلف جوانب الصحة   
وتؤدي دورا تنظيميا فيما يتعلـق      . والكنائس وجمالس املناطق الريفية وتتوىل اإلشراف عليها      

  . يديرها القطاع اخلاص، مبا يف ذلك اخلدمات اليت ُينشئها أرباب األعمالباخلدمات اليت
 ملعاجلة  وتقيم احلكومة بانتظام التطورات يف قطاعات حمددة من الصحة وتبتكر طرقاً            -١٩٦

  . أدناهاملعوقات اليت قد تواجهها هذه القطاعات، على النحو الذي يوضح متاماً
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  الوفيات النفاسية  )أ(  
م وزارة الصحة ورعاية الطفل بوضع سياسة تعزز توفري الرعاية الصحية اجملانيـة             تقو  -١٩٧

لألمهات احلوامل احملرومات واألطفال دون سن اخلامسة وكبار السن الذين تزيد أعمـارهم             
  .بيد أن هذا ال ينفذ سوى يف مؤسسات الصحة العامة.  عاما٦٠ًعلى 
    رز يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         وقد أشار تقرير زمبابوي عن التقدم احمل        -١٩٨
  ويف . إىل أن الوفيات النفاسية ال تزال متثل مشكلة رئيـسية يف التنميـة الوطنيـة            ٢٠٠٤لعام  

 ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٦٩٥، ارتفعت أرقام الوفيات النفاسية إىل       ١٩٩٩-١٩٩٥الفترة  
 من املواليـد األحيـاء يف       ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٢٨٣من املواليد األحياء بعد أن كانت       

         والـصحية لزمبـابوي     الدميغرافيـة وتبني الدراسـة االستقـصائية      . ١٩٩٤-١٩٨٤الفترة  
 أنه على الرغم من إمكانية حدوث اخنفاض يف هذه النسبة، فهذا الفرق             ٢٠٠٦-٢٠٠٥للفترة  

 الوفيات النفاسية مبعـدل     رانتشا من الناحية اإلحصائية، مما يؤكد القلق بشأن تزايد          ليس كبرياً 
فقد زاد وباء فريوس    . ومت حتديد عدة عوامل تسهم يف هذه احلالة       . )١٦(مرتفع بدرجة غري مقبولة   

وتتجه املرأة يف املناطق الريفية إىل ضـرورة الـسفر          . نقص املناعة البشري من ضعف األمهات     
.  عن القيام بذلك   اناًملسافات طويلة من أجل احلصول على خدمات الرعاية الصحية وتعجز أحي          

وال تزال التفاوتات بني اجلنسني واملمارسات الثقافية السلبية حتد من سيطرة املرأة على حياهتـا               
  . قرارات للحصول على الرعاية السابقة للوالدةاختاذاجلنسية وحقوقها اإلجنابية و

 للـوالدة   تواصل حكومة زمبابوي تقدمي خدمات الرعاية السابقة للوالدة والالحقة          -١٩٩
وخدمات تنظيم األسرة للنساء على مجيع مستويات خدمات الرعاية الصحية، بـدءا مـن              

وتشجع األمهات احلوامل   . العيادات ومستشفيات املناطق واملقاطعات واملستشفيات املركزية     
على احلضور إىل عيادات الرعاية السابقة للوالدة حيث تقدم هلن املشورة بشأن الرعاية قبـل             

وتقدم قابالت مدربات حسب األعراف وقابالت تقليـديات مـدربات          .  والتغذية الوالدة
ويقوم مقدمو الرعاية الصحية الذين يتولون تدريب القـابالت         . املساعدة يف والدة األطفال   

وعالوة على ذلـك، أعلنـت      . التقليديات بتقدمي معدات هلن كي يستخدموهنا أثناء الوالدة       
 واإليدز من حاالت الطوارئ وذلك للتعجيل بشراء        البشري احلكومة أن فريوس نقص املناعة    

. العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة والعقاقري املتصلة هبا للتخفيف من تأثري وباء الفريوس           
، أعلن اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز، بدعم وتعاون من صـندوق األمـم             ٢٠٠٧ويف عام   

تحدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة           املتحدة اإلمنائي للمرأة وبرنامج األمم امل     
ووزارة شؤون املرأة واملـسائل اجلنـسانية       ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشري

وتنمية اجملتمع، خطة العمل الوطنية يف زمبابوي املعنية باملرأة والفتاة وفريوس نقص املناعـة              
 الفريوس واإليـدز    انتشاراحلد من   وهي تسعى إىل    . ٢٠١٠-٢٠٠٦ واإليدز للفترة    البشري

__________ 

  . من األصل٢٣٩، الصفحة ٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لزمبابوي،   )١٦(  



CEDAW/C/ZWE/2-5 

GE.10-47318 52 

فيما بني النساء والفتيات وحتسني نوعية احلياة عن طريق إتاحة إمكانية احلصول على العالج              
 إىل تعزيـز القـدرات علـى        أيضاًوهتدف اخلطة   . )١٧(والتخفيف من تأثري الفريوس عليهن    

والدولة بشأن ختطـيط    الشركاء  /االستجابة اليت تراعي املنظور اجلنساين فيما بني املؤسسات       
  . وإدارته وتنفيذه ورصده وتقييمهالبشريبرنامج فريوس نقص املناعة 

  خدمات تنظيم األسرة  )ب(  
 عـن  فـضالً تنفيذ برامج تنظيم األسرة جمهود وطين يشمل القطاعني العام واخلاص       -٢٠٠

تحـدة  منظمات غري حكومية كما تدعم وكاالت تابعة لألمم املتحدة مثل منظمة األمـم امل             
. وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بنشاط مبادرات تنظيم األسرة        ) اليونيسيف(للطفولة  

وخيول اجمللس الوطين لتنظيم األسرة يف زمبابوي، وهو هيئة شبه حكومية يف وزارة الصحة،              
بتنسيق مجيع أنشطة تنظيم األسرة وكفالة توفري اخلدمات واملعلومات والتثقيف من النوعيـة             

وقد جنح اجمللس يف جتربة عدد من النهج املبتكرة لغرس رسـائل            . جليدة بشأن تنظيم األسرة   ا
  .تنظيم األسرة وغريها من رسائل الصحة اإلجنابية لدى املراهقني والنساء

كما بادر اجمللس مبشاريع لدفع الذكور على تعزيز تنظيم األسرة وصنع القرار بصورة   -٢٠١
وقد . ة وسائل تنظيم األسرة بني الرجال والنساء يف سن اإلجنابمشتركة من أجل زيادة معرف

  .صمم هذا إلزالة هيمنة الرجال على صنع القرارات املتعلقة باخلصوبة وتنظيم األسرة
  ١٩الشكل 

  وسائل منع احلمل اليت تستخدمها النساء

 

. بني املتزوجات حالياً   أعاله استخدام وسائل حمددة ملنع احلمل فيما         ١٩ويبني الشكل     -٢٠٢
 يف املائـة  ٥٨وهو يبني أن استخدام وسائل تنظيم األسرة احلديثة قد تضاعف وأكثر ليصل إىل         

وقد مت القيام حبملة لتشجيع استخدام العازل األنثوي، لتعزيز قدرة          . ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفترة   
  .باالتصال اجلنسياملرأة على محاية نفسها من احلمل غري املرغوب فيه واألمراض املنقولة 

__________ 

             وس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز        خطة العمل الوطنية لزمبابوي املعنية باملرأة والفتاة وفـري          )١٧(
  .من األصل’ ٤‘، الصفحة ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة 

 ال يستخدمن أي وسائل
  املغروسات
  األقراص
  العازل الذكري
  احلقن
  الوسائل التقليدية
  وسائل حديثة أخرى

 م النساءتعقي

  ٪٢تعقيم املرأة

  ٪١وسائل حديثة أخرى 

  ٪٢وسائل تقليدية 

  ٪١٠احلقن 

  ٪١العازل الذكري 

  ٪١املغروسات  ٪٤٣األقراص 

ال يستخدمن أي
  ٪٤٠وسائل 
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   واإليدزالبشرياملرأة وفريوس نقص املناعة   )ج(  
، زاد معدل   ١٩٨٥ يف عام    البشريمنذ تسجيل أول حالة لإلصابة بفريوس نقص املناعة           -٢٠٣

ه انتشار ومت تسجيل    ٢٠٠٠ مليون شخص حبلول عام      ٢،٣اإلصابة به حبيث بلغ عدد املصابني به        
 ١٨ وإىل حوايل    ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢٠ه إىل حنو    انتشارل  واخنفض معد .  يف املائة  ٣٤مبعدل  

 يف املائة فيما    ٢١ البشريوبلغ معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة       . ٢٠٠٦يف املائة يف عام     
 يف املائة فيما بني     ١٥ سنة، مقابل    ٤٩ سنة و    ١٥بني النساء الاليت تتراوح أعمارهن ما بني        

  . سنة٤٩ سنة و ١٥ني الرجال الذين تتراوح أعمارهم ب
  ٢٠الشكل 
   حسب نوع اجلنسالبشري فريوس نقص املناعة انتشارمعدل 

.)٢٠٠٧( والصحية لزمبابوي الدميغرافيةالدراسة االستقصائية  :املصدر      

ـ           -٢٠٤ ساء وتفيد املعلومات الواردة من اجمللس الوطين املعين باإليدز بأن املتزوجـات والن
الاليت يقمن عالقات طويلة األجل مع شركاء أكثر عرضة لإلصابة بفريوس نقـص املناعـة               

ولـيس  .  حيث أن وضعهن ال يتيح هلن التفاوض من أجل ممارسة اجلـنس اآلمـن              البشري
استخدام العازل الذكري واإلخالص يف الزواج من املمارسات املعتادة ويغض النظـر عـن              

وكـشفت الدراسـة    . للرجال أكثر من التغاضي عنها للنـساء      الشراكات اجلنسية املتعددة    
 النقاب عـن أن متوسـط معـدل         ٢٠٠٥/٢٠٠٦ والصحية للفترة    الدميغرافيةاالستقصائية  

 يف  ١١,٢٥ سنة تبلـغ     ٢٤ سنة و    ١٥ بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني         نتشاراال

  نسبة النساء املصابات بالفريوس
  نسبة الرجال املصابني بالفريوس
 جمموع نسبة املصابني بالفريوس
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وتبني دراسـات أخـرى أن      . )١٨( يف املائة فيما بني الذكور     ٤,٤٥املائة فيما بني اإلناث و      
 يف املائة من جمموع اإلصابات يف الفئة العمرية الـيت           ٨٠الشابات يشكلن ما يكاد يصل إىل       

ويعزى هذا الوضع إىل ارتفاع مستويات ممارسة اجلـنس  .  سنة ٢٤ سنة و  ١٥تتراوح ما بني    
ويتفاقم هذا  . اجلنسيبني أجيال خمتلفة والعالقات اجلنسية االستغاللية وغري املتكافئة والعنف          

من جراء عوامل اجتماعية اقتصادية تتعلق بنوع اجلنس، مثل القواعد واملمارسات العرفيـة،             
وارتفاع مستويات الفقر فيما بني النساء، وقدرهتن احملدودة على احلـصول علـى املـوارد               

  .)١٩(والفرص االقتصادية والسيطرة عليها وملكيتها، وتدين الوضع العام للمرأة والفتاة
 وهـي  البشريوتعاين املرأة من ارتفاع مستوى تعرضها لإلصابة بفريوس نقص املناعة        -٢٠٥

 غري متناسب يف رعاية ودعم زوجها املريض وأطفاهلا وأقارهبا وأفراد جمتمعها             عبئاً أيضاًتتحمل  
ء أكثـر   وتشكل النسا . احمللي املصابني مبرض مزمن واأليتام بطرق شىت من بينها الرعاية املرتلية          

ونتيجـة إلدراك أنـه   .  يف املائة من جمموع مقدمي الرعاية الذين يتولون الرعاية املرتلية         ٩٥من  
جيري تدريب املرأة وحدها كمقدمة رعاية، يقوم اجمللس الوطين املعين باإليدز وشركاء آخرون             

  .بتدريب الرجال على املشاركة يف الرعاية املرتلية) ٥يشار إليهم يف إطار املادة (
وقد وضعت احلكومة آليات ملكافحة هذا الوباء تشمل إنشاء اجمللس الوطين املعـين               -٢٠٦

 املكلف  ]١٤:١٥الفصل  [باإليدز عن طريق قانون اجمللس الوطين املعين باإليدز يف زمبابوي           
  . واإليدزالبشريباملسؤولية عن وضع وتنفيذ االستجابة الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة 

اإليـدز يف   /البـشري قر اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة         وت  -٢٠٧
 مبسامهة أدوار اجلنسني والعالقات بينهما يف شدة تعرض املرأة          ٢٠١٠-٢٠٠٦زمبابوي للفترة   

وبناء على ذلك تسعى اخلطة االستراتيجية إىل تعمـيم         . البشريلإلصابة بفريوس نقص املناعة     
 ملعاجلـة ضـعف    البشرينساين يف مجيع برامج مكافحة فريوس نقص املناعة         مراعاة املنظور اجل  

وبدأ اجمللس برامج بناء قدرات موظفيـه وشـركائه         . النساء والفتيات إزاء اإلصابة بالفريوس    
وتتعزز هذه اجلهود اآلن نتيجة خلطة العمل الوطنية        . لتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع تدخالهتم     

 املشار إليهـا    ٢٠١٠-٢٠٠٦ واإليدز للفترة    البشريلفتاة وفريوس نقص املناعة     املعنية باملرأة وا  
وتبني هذه املبادرات اجلهود اليت تبذهلا حكومة زمبابوي وشركاؤها ومنظمات اجملتمـع            . أعاله

 للتخفيف مـن    أيضاًاملدين ليس فقط للحد من تعرض النساء والفتيات لإلصابة بالفريوس وإمنا            
  .يصاحب اإلصابة به والذي تتحملهعبء الرعاية الذي 

، يقدم اجمللس الوطين املعين باإليدز العقاقري املضادة        ٢٠٠٨مارس  / من آذار  واعتباراً  -٢٠٨
للفريوسات العكوسة إىل مستشفيات اإلحالة احلكومية وغريها من املواقع اليت مت حتديدها، مما          

__________ 

-٢٠٠٦خطة العمل الوطنية للمرأة والفتاة وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف زمبـابوي،                )١٨(
  . من األصل٢، الصفحة ٢٠١٠

-٢٠٠٦شرية واإليدز يف زمبـابوي،      خطة العمل الوطنية للمرأة والفتاة وفريوس نقص املناعة الب            )١٩(
  . من األصل٢، الصفحة ٢٠١٠
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 شخص يف   ٣٠٠ ٠٠٠ثر من   ميكن احلكومة من عالج املزيد من املرضى، حيث أن هناك أك          
ورغم أن األدوية ال توزع جمانا، ميكن احلصول عليهـا بأسـعار رمزيـة            . حاجة إىل الدواء  

 من الربنامج العام للعالج بالعقاقري املضادة        شخص حالياً  ٢٠ ٠٠٠ويستفيد حوايل   . شهرياً
.  شخص على هذه األدوية من القطاع اخلاص٦ ٠٠٠للفريوسات العكوسية، يف حني حيصل 

، مت إلغاء دفع األسعار الرمزية يف الربنـامج العـام           ٢٠٠٧أغسطس  / من آب  بيد أنه اعتباراً  
للعالج بالعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة، مما يتيح لعدد أكرب من الناس احلصول علـى              

  .هذه العقاقري

  التحديات  ‘١‘  
  .البلد حالياًمل ينج القطاع الصحي من التحديات االقتصادية اليت يواجهها   -٢٠٩
وقـد  .  واملادية واملالية  البشري على املوارد من حيث املوارد       وتواجه زمبابوي قيوداً    -٢١٠

جعل النقص يف العمالت األجنبية من الصعب بصورة خاصة على اجمللـس الـوطين املعـين          
ومن ناحية أخرى، ما زال قطاع الصحة       . باإليدز شراء العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة     

يعاين، بصورة خاصة، من هجرة ذوي الكفاءات الناجم عن ظروف اخلدمة غـري اجلذابـة               
كما أدى املناخ االقتصادي احلايل إىل زيادة مستويات الفقر، مما يسفر عن            . واخنفاض األجور 

  .البشريزيادة األشخاص املعرضني لإلصابة بفريوس نقص املناعة 
واملرأة يف زمبابوي فيما يتعلق باحلصول علـى        ورغم املساواة يف احلقوق بني الرجل         -٢١١

خدمات تنظيم األسرة، ال تستطيع الفتيات دون سن معينة احلصول على خـدمات تنظـيم               
األسرة هذه ألن املعرفة اجلسدية باألطفال دون سن السادسة عشرة تعترب اغتصابا ملن هـم               

 لتنظيم األسرة يف زمبـابوي  وبناء على ذلك سيعترب توفري اجمللس الوطين  . دون السن القانونية  
 يتعارض مع القـانون املتعلـق       ألي خدمة من خدمات تنظيم األسرة هلؤالء األشخاص أمراً        

 سـنة   ١٦وهناك عدد كبري من الفتيات دون سـن         . باغتصاب من هم دون السن القانونية     
األدىن  حيدد احلد    ]١١:٥الفصل  [ويف حني أن قانون الزواج      .  للقانون العريف  وفقاًمتزوجات  

 سنة لكفالة عدم زواج طفل دون السن األدىن إال بإذن من وزير العدل              ١٦لسن الزواج عند    
وقد . أو قاض من قضاة حمكمة الدرجة العالية، ال حيدد القانون العريف حدا أدىن لسن الزواج              

. يف للقانون العـر   وفقاًاجته اجملتمع إىل تاليف التماس احلصول على هذا اإلذن واختار الزواج            
  هلذا احلصول على وسائل منع احلمل نظـراً        وفقاً ما ال تستطيع الشابات املتزوجات       وكثرياً

  .لسنهن وبناء على ذلك ال يستطعن أن ميارسن حقوقهن اإلجنابية ممارسة حرة

  الردود  ‘٢‘  
تقوم احلكومة حاليا بتنظيم زواج الشباب لكفالة عدم استطاعة األطفال من اجلنسني             -٢١٢

  .قبل بلوغ الثامنة عشرة، وهو السن القانوين للرشدالزواج 
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ويف جمال مكافحة جائحة اإليدز، عمل اجمللس الوطين املعين باإليدز بالشراكة مـع               -٢١٣
وكاالت تابعة لألمم املتحدة مثل اليونيسيف لضمان توفري العمـالت األجنبيـة الالزمـة              

 انتشار هذا الوباء، يدمج اجمللس      ومن أجل السيطرة على زيادة    . للحصول على هذه العقاقري   
الوطين لتنظيم األسرة يف زمبابوي خدمات تنظيم األسرة يف برامج مكافحة األمراض املنقولة             

  . واإليدزالبشريفريوس نقص املناعة /عن طريق االتصال اجلنسي
 إىل ذلك، بدأ اجمللس الوطين املعين باإليدز بذل جهود لتعمـيم مراعـاة              وباإلضافة  -٢١٤

  .نظور اجلنساين يف براجمه ووضع مشروع سياسة جنسانية لتوجيه عملياتهامل
ويقوم مقدمو اخلدمات، مبن فيهم موزعون على صعيد اجملتمـع احمللـي وموظفـو                -٢١٥

اإلعالم والتثقيف واالتصال الذين تدربوا على تقدمي املشورة يف جمـال األمـراض املنقولـة               
، بتقدمي املعلومات بشأن الفريوس واإليـدز  البشري باالتصال اجلنسي أو فريوس نقص املناعة  

تعزيـز  ‘وقد بدأ اجمللس الوطين لتنظيم األسرة يف زمبابوي مـشروع           . إىل النساء والفتيات  
 ٢٤ سنوات إىل ١٠من (واستهدفت هذه احلملة الشباب    . ١٩٩٧يف عام   ’ مسؤولية الشباب 

شر اجمللس معلومات بشأن استخدام كما ين. للترويج للسلوك اجلنسي واإلجنايب املسؤول    ) سنة
  .العازل الذكري عن طريق وسائط اإلعالم االلكترونية واملطبوعة

وجيدر بالذكر أنه ستجرى دراسة لتحديد أسباب بطء التجاوب مع هذه املعلومات،       -٢١٦
من حيث تغيري السلوك، يف حني يستمر بذل اجلهود لنشر املعلومات بشأن فـريوس نقـص             

 عـن الفـريوس إىل      وقد أضافت وزارة التعليم والرياضة والثقافة دروسـاً       . البشرياملناعة  
وهتدف هذه املبادرة إىل غرس ثقافة الوقاية من الفريوس لدى الـشباب            . مناهجها الدراسية 

وكمسألة تتعلق بالسياسات، توفر احلكومة العازل الذكري    . لتجنب حدوث إصابات جديدة   
وميكن .  واإليدز يف القطاع النظاميالبشريوس نقص املناعة   والتدريب على التوعية بفري    جماناً

  .ملوظفي اخلدمة املدنية احلصول على الواقي الذكري يف مراحيضهم

  ١٣املادة     
  واالجتماعية االت األخرى للحياة االقتصاديةالقضاء على التمييز ضد املرأة يف اجمل

 تـدابري   اختـاذ العامة من أجـل     طلبت اللجنة إىل احلكومة االستفادة من توصياهتا          -٢١٧
  .تستهدف النهوض بوضع املرأة، مما ينفذ هذه التدابري تنفيذا فعاال

  التمكني االقتصادي  -١  
ضرورة معاجلة احلرمان االقتصادي والفقر اللذين تعاين املرأة منهما نتيجة للتفاوتات             -٢١٨

وارد والفـرص االقتـصادية   بني اجلنسني اليت تفرض قيودا على إمكانية حصول املرأة على امل  
وسيطرهتا عليها وملكيتها هلا واملشاركة يف عمليات صنع القرار اليت أصـبحت ذات أمهيـة               

ومستويات الفقر أعلى بني األسر الـيت       . متزايدة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة       
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 يف  ٥٨ذكور، وتبلـغ     يف املائة، منها يف األسر اليت يرأسها         ٧٢ترأسها إناث، وتقدر بنسبة     
  ).٢١انظر الشكل ()٢٠(املائة

  ٢١الشكل 
  )١٩٩٥( الفقر حسب نوع جنس رب األسرة انتشارمعدل 

 

 ).٢٠٠٤(التقرير املرحلي لزمبابوي بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية   :املصدر

، حيث تقل مساحة األراضي املوزعة عن عشرة هكتارات، مساحة          ١ويف النموذج ألف      -٢١٩
 ٢أكثر من مساحة األراضي املوزعة يف النموذج ألف         )  يف املائة  ١٧(راضي املوزعة على النساء     األ

  . يف املائة فقط من جمموع مساحة األراضي لنساء١٢، حيث ختصص األوسع نطاقاً
 يف املائة للنساء يف إطار برنامج ٢٠ويأيت هذا رغم أن احلكومة خصصت حصة تبلغ   -٢٢٠

من الدستور على املساواة يف املعاملة ) أ()٣(٢٣ح الزراعي وتنص املادة     املسار السريع لإلصال  
بني املرأة والرجل يف ختصيص األراضي أو توزيعها، وحقوق ومصاحل أخـرى مبوجـب أي               

وبصورة عامة يتسم حصول املرأة على األراضي وضمان حيازهتا         . برنامج لإلصالح الزراعي  
ويف مناطق اجملتمعات احملليـة،     . ة األراضي يف زمبابوي   هلا بعدم االستقرار يف مجيع نظم حياز      

ويف . حيث تقيم أغلبية النساء يف زمبابوي، للمرأة حقوق استخدام ثانوية عن طريق زوجها            
املناطق التجارية صغرية النطاق، ال يوجد سوى عدد ضئيل جدا من النـساء ميلكـن أراض                

.  املزارع حينما يتوىف رب األسرة الـذكر       ويتمثل االجتاه يف استيالء األبناء على     . خاصة هبن 
وتثري هذه احلالة السائدة قلقا شديدا نظرا ألن املرأة هي عماد اإلنتاج الزراعي، ال سيما فيما                

  .يتعلق باألمن الغذائي على صعيد األسرة املعيشية
__________ 

  . من األصل١٧، الصفحة ٢٠٠٤التقرير املرحلي لعام : األهداف اإلمنائية لأللفية لزمبابوي  )٢٠(  

 اجملموع أسر معيشية يرأسها ذكور أسر معيشية ترأسها إناث
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ر، كما  ومتلك املرأة يف املناطق الريفية أصوال إنتاجية أقل مما ميلكه نظرائها من الذكو              -٢٢١
وتؤكد احلقائق اليت يربزها هذا الشكل احلقيقة الثابتة اليت تفيد بأن           . ٢٢هو مبني يف الشكل     

  .قدرة املرأة حمدودة على احلصول على املوارد والفرص االقتصادية والسيطرة عليها وملكيتها
  ٢٢الشكل 

  ملكية األصول حسب نوع اجلنس

 

  ).٢٠٠٤(التقرير املرحلي لزمبابوي عن األهداف اإلمنائية لأللفية   :املصدر  
 مضت الدعم املايل     عاماً ٢٢وقد قدمت شركة تنمية املؤسسات الصغرية على مدى           -٢٢٢

بيد أن عدد النساء الاليت استفدن من هذا الدعم         . للمؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة   
 يف املائة   ١٤تفادوا منه، حيث بلغ متوسط عددهن        أقل من عدد الرجال الذين اس      كان دائماً 

، ٢٠٠٦ويف تسهيالت أخرى قدمها مصرف احتياطي زمبابوي يف عـام           . على مر السنني  
       كان املقصود منها دعم اإلنتاج يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حـصلت املـرأة علـى              

. ٢٠٠٧ملخطط حبلول عام     يف املائة من جمموع املبالغ اليت خصصت هلذا ا         ٤٤ما يقرب من    
زالت املرأة حتصل على دعم مايل أقل حىت يف القطاعات اليت هتيمن عليها، مثل القطـاع        وما

غري النظامي واملؤسسات الصغرى والصغرية، واإلنتاج الزراعي، حيث يفوق عددها عـدد            
فاف يف  وتشكل أغلبية منتجي أغذية الك    . الرجال يف العمل كعمال يف قطاع الزراعة النظامي       

 يف املائة من العمل املرتيل واألسري يف اجملتمعات احمللية الريفية اليت ٧٠زمبابوي وتسهم بنسبة    
، خصـصت   ٢٠٠٨ويف امليزانية الوطنية لعام     .  يف املائة من جمموع سكاهنا     ٨٦تشكل نسبة   

  . الفئتنيوزارة املالية بعض األموال للمرأة والشباب من أجل تعزيز التمكني االقتصادي هلاتني 

  لكها إناثعدد األصول اليت مت
  عدد األصول اليت ميلكها ذكور
 عدد األصول ذات امللكية املشتركة

ات
رار
ج

  

رها
ت جي
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صان
ح
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  التدابري التشريعية  )أ(  
ويهدف دستور زمبابوي إىل تعزيز االقتصاد عن طريق استغالل األراضي، حيث أن              -٢٢٣

من الدسـتور  ) أ()٣(٢٣وحتقيقا هلذه الغاية، تنص املادة . اقتصاد زمبابوي يقوم على الزراعة 
األراضي واحلقوق واملصاحل   على املساواة يف املعاملة بني املرأة والرجل يف ختصيص أو توزيع            

  .األخرى يف إطار أي برنامج لإلصالح الزراعي

  التدابري التشريعية  )ب(  
 التمييز فيما يتعلـق     ]١٢:١٠الفصل  [حيظر قانون منع التمييز يف املمتلكات الثابتة          -٢٢٤

وحيظر هذا القانون كذلك على املؤسسات املالية ارتكـاب         . بالتصرف يف املمتلكات الثابتة   
تمييز على أساس أمور يف مجلتها اجلنس، وذلك برفض منح قروض أو مـساعدات ماليـة                ال

أخرى من أجل اقتناء أي ممتلكات ثابتة أو إجيارها أو بنائهـا أو صـيانتها أو إصـالحها                  
  .ألشخاص من جنس معني

 زمبـابوي اململـوك للـشعب     ادخاروهناك تشريعات أخرى، مثل قانون مصرف         -٢٢٥
، ال متيز ضد احلقـوق املـستقلة        ]٢:٢٤الفصل  [انون مجعيات البناء     وق ]٢٢:٢٤الفصل  [

ويف حني اتسمت صياغة قانون املصرف باحلياد من حيـث نـوع            . للمرأة بصفتها مودعة  
 من قانون مجعيات البناء بصورة حمددة باملرأة بصفتها مودعة مـستقلة            ١٨اجلنس، تقر املادة    

مجعية بناء معينة من فرصة طلب أي تفاصيل مـن          حمتملة ومتنع األزواج الذكور األعضاء يف       
اجلمعية فيما يتعلق باألسهم اليت متلكها زوجاهتن أو ودائعهن لدى اجلمعيـة، مـا مل تقـدم      

ومن الناحية القانونية، ميكن للمرأة بصرف النظر عن حالتها         . الزوجة موافقة خطية على ذلك    
استثمارها ولشراء ممتلكات ثابتة    الزواجية احلصول على قروض من مؤسسات مالية ألغراض         

  .أو أي أشكال أخرى من املمتلكات

  التدابري اإلدارية والتدابري األخرى  )ج(  
تعمل احلكومة مع منظمات اجملتمع املدين اليت تساهم يف التمكني االقتصادي للمرأة              -٢٢٦

  .من أجل تنفيذ سياسات التمكني
 اليت تتمتع مبقومات البقاء عـن طريـق          للمشاريع النسائية  وتقدم احلكومة قروضاً    -٢٢٧

صندوق املرأة وصندوق التنمية اجملتمعية، الذي تديره وزارة شؤون املرأة واملسائل اجلنـسانية             
  .وتنمية اجملتمع

. ، أتاحت احلكومة مرفقا لتيسري تقدمي قروض ملشاريع نسائية إمنائية         ٢٠٠٦ويف عام     -٢٢٨
ا يف شكل ممتلكات ثابتة، تعتـرب مـصارف         ويف حني ما زالت بعض املصارف تتطلب رهن       

ويتغلب هذا علـى التحـدي      . أخرى أن قيمة األمتعة املرتلية شكال كافيا من أشكال الرهن         
  . الذي تواجهه املرأة اليت ليس لديها ممتلكات ثابتة
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  التحديات  ‘١‘  
وض، على الرغم من أنه حيظر على املؤسسات املالية التمييز ضد املرأة يف مـنح القـر                 -٢٢٩
يزال عدد كبري من النساء يعانني من وضع جائر نظرا لعدم توفر ضمان الرهن لديهن نتيجة                 ال

  . إىل املهارات ذات الصلة يف إدارة األعمالأيضاًوتفتقر املرأة . لضعف وضعهن االقتصادي

  القضاء على التمييز يف احلياة االجتماعية للمرأة  -٢  

  التدابري الدستورية والتشريعية  )أ(  
بيـد أن التـشريعات بـشأن       . ال يرد حكم يف الدستور بشأن احلقوق االجتماعية         -٢٣٠

  .األنشطة الرياضية ال تعترف بتعزيز املرأة يف حياهتا االجتماعية
 جلنة للرياضة، من بني أهـدافها     ]١٥:٢٥الفصل  [وقد أنشأ قانون الرياضة والترفيه        -٢٣١

ومتكن القواعد  . ألشخاص يف مجيع أحناء زمبابوي    كفالة إتاحة فرص الرياضة والترفيه جلميع ا      
اليت وضعت مبوجب هذا القانون األشخاص الذين أساءت إليهم نواد رياضية حمـددة مـن               

وللشخص الذي ال يرضى عن القرار الذي اختـذه         . االستئناف أمام أطر وطنية هلذه الرياضة     
هو آلية تندرج ضـمن جلنـة   اإلطار الوطين أن يستأنف ذلك أمام جملس الرياضة والترفيه، و       

  .الرياضة والترفيه

  التدابري اإلدارية والتدابري األخرى  )ب(  
، ُوضع لتهيئة الفـرص     "املرأة يف الرياضة  "بدأت جلنة الرياضة والترفيه برناجما بشأن         -٢٣٢

. أمام املرأة للمشاركة يف األلعاب الرياضية على مجيع املستويات، مبا يف ذلك صـنع القـرار        
  .لربنامج إىل إشراك املرأة يف اهلياكل القيادية يف جمال الرياضةويدعو ا
ومن أجل كفالة مشاركة املرأة مشاركة فعالة يف الرياضة على مجيع املـستويات،                -٢٣٣

تعقد اللجنة دورات تدريبية للمرأة يف جماالت التعليم والتدريب يف خمتلـف التخصـصات              
ويشمل هذا إنشاء   . للتوعية على صعيد املناطق   وعالوة على ذلك، تضطلع بربامج      . الرياضية

مساحة وبيئة آمنة لكفالة مشاركة املرأة على مستوى اجملتمع احمللي مـن خـالل النـوادي                
وقدمت . ٢٠٠٧سبتمرب  /وقد اضطلع بربنامج للتوعية على الصعيد الوطين يف أيلول        . اجملتمعية

، مثـل اهلـوكي     أيـضاً  لنساء   رمسياً رياضية يهيمن عليها الذكور      املنظمات الرياضية ألعاباً  
بيد أن األنشطة الرياضية اليت يهيمن عليها الذكور حتظى باملزيد من           . والكريكت وكرة القدم  

وهناك مواقف ثقافية سلبية جتـاه      . االهتمام العام مما حتظى به األنشطة اليت هتيمن عليها نساء         
  .فرغة هلامشاركة املرأة يف الرياضة، ال سيما إذا كانت املرأة مت
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  ١٤املادة     
  املرأة الريفية

أعربت اللجنة عن القلق إزاء استمرار التمسك بالقوانني العرفية، حيث أن هذا مـن     -٢٣٤
وحددت أن املرأة يف املناطق     . شأنه أن يدمي التمييز ضد املرأة، وبصفة خاصة يف إطار األسرة          
والحظـت اللجنـة    . ية متييزية الريفية تتعرض بصورة خاصة ملواقف سلبية وممارسات تقليد       

  .كذلك أن املرأة يف املناطق الريفية تعمل لساعات أطول من أي فئة أخرى

  التدابري اإلدارية والتدابري األخرى  -١  
جتري معاجلة رفاه املرأة اليت تعيش يف املناطق الريفية يف زمبابوي عن طريق السياسات،                -٢٣٥

يد أن مبدأ عدم التمييز املنصوص عليه يف الدستور         ب. وليس عن طريق إصدار إعالنات تشريعية     
 يف املائة من النساء     ٦٥وبصورة عامة، يعيش حوايل     . ينطبق على اجلميع، مبن فيهم املرأة الريفية      

يف زمبابوي يف مناطق ريفية ويشاركن بنشاط يف تنمية جمتمعاهتن احمللية عـن طريـق بـرامج                 
وتأخذ . ية األخرى، مثل زراعة اخلضر وزراعة الكفاف      األشغال العامة ومشاريع التنمية اجملتمع    

  .ودعمهااحلكومة ووكاالت إمنائية أخرى بزمام املبادرة فيما يتعلق هبذه األنشطة 

  الوصول إىل املرافق الصحية  )أ(  
حققت احلكومة ال مركزية املؤسسات الصحية لكفالة حصول مـن يعيـشون يف               -٢٣٦

 هلذه الغاية، أنشئت مؤسسات صحية حكوميـة        وحتقيقاً. يةاملناطق الريفية على الرعاية الطب    
وهي هلا هياكل حمددة وتـضم أفـرادا        . على األصعدة الريفية وأصعدة املناطق واملقاطعات     

  . الصحي القروياألخصائييديرون براجمها يف املناطق الريفية، مثل 
 أيـضاً دينيـة   ومن أجل تكملة اجلهود اليت تبذهلا احلكومة، أنشأت املنظمـات ال            -٢٣٧

، تقـوم   ١٢وكما ورد يف إطار املادة      . مستشفيات لإلرساليات يف العديد من املناطق الريفية      
وميتد دورها . وزارة الصحة ورعاية الطفل بتمويل مجيع مرافق الصحة العامة واإلشراف عليها

  .اإلشرايف ليشمل املرافق اليت يديرها القطاع اخلاص
صول مجيع األطفال حتت سـن اخلامـسة واألمهـات          وتنفذ اآلن سياسة تكفل ح      -٢٣٨

ويف جمال تنظيم األسرة، توزع املنتجات الـيت يقـدمها          . احلوامل على الرعاية الطبية اجملانية    
كما يـضطلع موظفـو     . اجمللس الوطين لتنظيم األسرة يف زمبابوي على صعيد اجملتمع احمللي         

امج لتقدمي التعليم واملـشورة بـشأن   اجمللس، الذين يشار إليهم باسم أصحاب املستودع، برب   
  .البشرياألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة 
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  العنف القائم على أساس نوع اجلنس واملرأة الريفية  )ب(  
تنفذ برامج للتوعية بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس للمرأة الريفية عن طريـق                -٢٣٩

بية يف وزارة شؤون املرأة واملسائل اجلنسانية وتنمية اجملتمع بالتعاون مـع    هياكل القواعد الشع  
وتستهدف محالت التوعية الزعماء التقليديني وغريهم من قادة   . منظمات غري حكومية نسائية   

 بشأن العنف األسـري،     ، أصدر الربملان قانوناً   ١٥ و   ٢وكما نوقش يف إطار املادتني      . الرأي
  . ٢٠٠٧فرباير /مهورية يف شباطحظي مبوافقة رئيس اجل

  حالة األيتام واألطفال املستضعفني يف املناطق الريفية  )ج(  
وضعت احلكومة مبادرة لرعاية األيتام، أي خطة العمل الوطنية لأليتام واألطفـال              -٢٤٠

ه اآلن حوايل انتشار، الذي بلغ معدل البشرياملستضعفني، استجابة لوباء فريوس نقص املناعة 
وهتدف خطة العمل إىل تقدمي .  يتيم٧٦١ ٠٠٠ يقدر عددهم حبوايل املائة وترك أيتاماً يف ١٨

وأجرت احلكومة، باملشاركة مع اليونيسيف، دراسـة       . خدمات أساسية لألطفال املتضررين   
استقصائية بشأن حالة األيتام واألفراد املستضعفني يف مناطق الريف واحلـضر ذات الكثافـة          

وقد أثبتت  . ، لتحديد أساس لرصد حالتهم    ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  السكانية العالية يف  
الدراسة االستقصائية مجلة أمور من بينها أنه من املرجح أن يبلغ معـدل انقطـاع األيتـام                 

وكـشفت الدراسـة   . واألطفال املستضعفني عن الدراسة ضعف معدل انقطاع غريهم عنها     
 أو أكثـر     املعيشية اليت ترأسها أنثى ترعى طفالً       عن أن ثلثي األسر    أيضاًاالستقصائية النقاب   

، وذلك مقابل ثلث األسر املعيشية اليت يرأسها ذكور، ويدل هـذا علـى               أو مستضعفاً  يتيماً
  .تركيز املسؤوليات االجتماعية لدى املرأة الريفية

  أن من املـرجح    أيضاً والصحية يف زمبابوي     الدميغرافيةوأثبتت الدراسة االستقصائية      -٢٤١
أن يكون عدد أيتام األمهات الذين يعيشون مع مجيع األشقاء دون سن الثامنة عشرة أقل من                
عدد أيتام اآلباء الذين يعيشون على هذا النحو وأن اليتيمات املراهقات قد يكن أكثر عرضة               

ومت حتديد أن التيتم الناجم عـن وفـاة         . للنشاط اجلنسي املبكر من األيتام املراهقني الذكور      
وتشري مجيع هذه العوامـل إىل الظـروف        . )٢١( يف هذا الصدد    رئيسياً هات يشكل عامالً  األم

والتجارب ذات األبعاد اجلنسانية لأليتام واألطفال املستضعفني وينحو وضع اإلناث منهم إىل            
وتسعى السياسة اجلنسانية الوطنية وخطة العمل      . أن يكون أسوأ من وضع نظرائهن الذكور      

األيتام وغريهم من األطفال املستضعفني واالستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف         الوطنية املعنية ب  
القائم على أساس نوع اجلنس واخلطة االستراتيجية الوطنية لتعليم الفتيـات وغريهـن مـن             
األطفال املستضعفني إىل معاجلة بعض املسائل اجلنسانية يف االستجابة الوطنية حلالة األيتـام             

  .نيواألطفال املستضعف
__________ 

)٢١(  Comprehensive Review of Behavioural Change as a Means of Preventing Sexual HIV 

Transmission in Zimbabwe, 2006.  
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  احلصول على التعليم وبرامج تنظيم املشاريع  )د(  
وهناك تكافؤ  . أنشأت وزارة التعليم والرياضة والثقافة مدارس شىت يف املناطق الريفية           -٢٤٢
وتـرد  .  الفتيات والفتيان باملـدارس االبتدائيـة الريفيـة   التحاق فيما بني اجلنسني يف   تقريباً

 برامج حملو أمية الكبـار للريفيـات        أيضاً وهي تنفذ    .١٠إحصاءات تفيد هذا يف إطار املادة       
  .وأغلبية املستفيدين منها من النساء

 يف برامج تعليمية شىت تضطلع هبا وزارات حكوميـة أخـرى            أيضاًوتشارك املرأة     -٢٤٣
وقد أنشأت احلكومة بصورة خاصة مركز تدريب للريفيات، تديره         . ومنظمات غري حكومية  

وأنشأت الوزارة كذلك مشاريع للعون    ). اليونيسيف(تحدة للطفولة   بدعم من منظمة األمم امل    
 إىل  الذايت على مستوى القواعد الشعبية لتلبية احتياجات املرأة املهمـشة، هتـدف أساسـاً             

  .التخفيف من وطأة اجلوع الناجم عن اجلفاف يف املناطق الريفية

  احلصول على األراضي واملياه الصاحلة للشرب والطاقة  )ه(  

  األراضي  ‘١‘  
، يضمن الدستور حصول املرأة على أراضي إعادة التوطني         ١٣كما جاء يف إطار املادة        -٢٤٤

، تعامل احلكومة الرجل واملرأة على     ) أ ٣(٢٣ ألحكام املادة    وفقاًو. على قدم املساواة مع الرجل    
حل النامجـة   قدم املساواة فيما يتعلق بتخصيص األراضي أو توزيعها، مبا يف ذلك احلقوق واملصا            

  . أم ال عرفياًعن ذلك، بغض النظر عما إذا كان هؤالء األشخاص ميارسون قانوناً
تواصل احلكومة، عن طريق إدارة خدمات البحوث الزراعية واإلرشاد تقدمي مشورة             -٢٤٥

كما ميول مصرف التنمية الزراعية األنـشطة       . قّيمة بشأن اإلنتاج العملي للمزارعات اجلدد     
  . تضطلع هبا املرأةالزراعية اليت

  املياه   ’٢‘  
أدخلت احلكومة الربنامج املتكامل إلمدادات املياه والصرف الصحي يف الريف وذلـك              -٢٤٦

للمبادرة بتوفري مياه نقية، عن طريق حفر اآلبار ومشاريع مد أنابيب املياه ومحاية اآلبار يف املناطق                
  .طفال الذين يقومون بنقل املياه يف األغلبالريفية، وتقليل املسافات اليت متشيها النساء واأل

ويعىن املشروع  .  بشأن استراتيجية إلدارة موارد املياه      مشروعاً أيضاًوبدأت احلكومة     -٢٤٧
وعلى . بالتوزيع املنصف للمياه على القطاعات التعدينية والزراعية واملرتلية يف املناطق الريفية          

واعترافا بأن املرأة هي    .  إدارة مراكز توزيع املياه    صعيد اجملتمع احمللي، أنشئت جلان مستعملي     
وتقـوم اللجـان    .  يف املائة من أعضاء هذه اللجان      ٦٠املستعمل الرئيسي للمياه، متثل املرأة      

الفرعية للمياه واملرافق الصحية يف القرية، اليت تتضمن نساء، بتخطيط مجيع الـربامج علـى               
  .صعيد القرية
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رات اليت تنفذ يف إطار استراتيجية اإلدارة االستخدام الصحي        وتشمل برامج بناء القد     -٢٤٨
كما متت مراعاة الطلب اإلضايف على امليـاه املأمونـة   . للمياه والبستنة يف مراكز توزيع املياه   

ويف .  واإليـدز  البشريواملرافق الصحية يف مرافق الرعاية املرتلية ملرضى فريوس نقص املناعة           
.  ما ال يقل عن ربع عدد املتدربني        األساسية، تشكل املرأة دائماً    برامج التدريب على اهلياكل   

  .)٢٢(وتشمل الربامج بناء املراحيض وميكانيكا مضخات القرية وبناء بالوعات اآلبار

  الطاقة  ‘٣‘  
وقـد أدى  . أنشأت احلكومة وكالة كهربة الريف للشروع يف برنامج كهربة الريف      -٢٤٩

. عدد كبري من املنازل ومراكـز اخلـدمات يف الريـف          هذا الربنامج بعد ذلك إىل كهربة       
ويستهدف هذا الربنامج مؤسسات مثل املدارس واملراكز التجاريـة ومكاتـب اإلرشـاد             
احلكومية ومساكن الرؤساء واملزارع الصغرية والقرى ومشاريع الري واآلبار ومراكز توزيع           

  .٢٠٠٦مارس /منذ آذار  موقعا٥ً ١٢٤وقد متت كهربة ما جمموعه . املياه عند السدود
. وقد أتاح برنامج الكهربة الفرص للمرأة الريفية كي تعمل يف مشاريع مدرة للدخل              -٢٥٠

 يف املائة من املراكـز  ٦٧,٥كما أدى إىل حتسن خدمات املرافق الصحية، حيث متت كهربة         
وقد أجرت وكالة كهربة الريف دراسة كشفت       . ٢٠٠٦مارس  /الصحية الريفية حبلول آذار   

نقاب عن أن استخدام املرأة الريفية، وخاصة املرأة الريفية الفقرية، للكهرباء مـنخفض يف              ال
  :بيد أنه مت حتديد اجملاالت اليت ستفيد املرأة وذلك على النحو التايل. الوقت الراهن

 خفض العمل يف مجع املياه عن طريق تشغيل مضخات املياه بالطاقة احملركة؛ •

 الذي متضيه يف الطهي وجتهيز املنتجات الزراعيـة مثـل           وتوفري وقت املرأة والعمل    •
 احلبوب والطحن وتقشري الذرة السكرية وصنع زبدة الفول السوداين؛

 وحتسني األمن وقدرة املرأة على املشاركة يف األنشطة اجملتمعية واملدرسية ليال؛ •

عـن طريـق    وتيسري عمل املرأة املرتيل وحتسني اإلنتاجية يف عمل املرأة املدر للدخل             •
اإلضاءة املرتلية والتجارية والتربيد واألجهزة الرئيسية مثـل املكـاوي والغاليـات            

 ؛الكهربائية وجمففات الشعر

  . )٢٣(أو التعليم/وحتسني رأس املال االجتماعي للمرأة واألسرة، يف الصحة و •
  .مل يتم بعد وضع نظام جلمع البيانات مصنفة حسب اجلنس  -٢٥١

__________ 

  .٢٠٠٧أكتوبر / وزارة املوارد املائية وتنمية اهلياكل األساسية، تشرين األول:املصدر  )٢٢(  
  .٢٠٠٧يونيه /وكالة كهربة الريف، حزيران: املصدر  )٢٣(  
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  التحديات  ‘٤‘  
كما هو احلال يف مناطق احلضر، يؤدي الرجل دورا مهيمنا يف صـنع القـرارات               و  -٢٥٢

  . اخليارات اإلجنابية اخلاصة هبااختاذاملتعلقة باخلصوبة وتنظيم األسرة، مما يقيد قدرة املرأة على 
وتؤثر التوجهات التمييزية اليت رمبا جنمت عن القانون العريف على املرأة الريفية أكثر               -٢٥٣
ورغم أن نظام . ثر على نظرائها يف احلضر حيث أن القانون العريف حيكمها إىل حد بعيد           مما تؤ 

، فهو آخذ يف التفكك بسرعة بسبب الفقر وارتفاع معدالت          األسرة املمتدة ال يزال موجوداً    
وقد شهد هذا ظهور أسـر      . البشريالبطالة والتوسع احلضري وجائحة فريوس نقص املناعة        

ومل يطرأ حتسن كبري على اإلسكان يف املناطق الريفية حيث ال يـزال        . لمعيشية يرأسها أطفا  
  .كثري من الناس يعيشون يف منازهلم اخلاصة

  الرد  ‘٥‘  
 بتنفيذ برامج تروجيية هتدف إىل   أيضاًويقوم اجمللس الوطين لتنظيم األسرة يف زمبابوي          -٢٥٤

  .الرجل يف املناطق الريفيةتشجيع املشاركة يف تنظيم األسرة وصنع القرار بني املرأة و
وأنشأت احلكومة وزارة اإلسكان الريفي واملرافق االجتماعية لإلشراف على برامج            -٢٥٥

ويتبع الوزارة موظفو مناطق يف مجيع املناطق الريفية لكفالة حصول مجيـع            . اإلسكان الريفي 
ر واألرامل  وتعطى أولوية خاصة الحتياجات األس    . األشخاص الذين حيتاجون إىل سكن عليه     

ويقدم التمويل عن طريق هياكل املناطق والدوائر التابعـة للـوزارة   . واملصابني حباالت عجز  
بيد أن مستوى التمويل يـنخفض      . ويتم التسديد للوزارة عند االنتهاء من الوحدات السكنية       

 وتـورد . إذا قام مقدمو الطلبات بتوريد العمالة الكافية ومواد بناء أخرى مثل رمل النـهر             
  .الوزارة مواد البناء األخرى

وحملاولة سد الفجوة بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية من حيث هياكل اإلسكان              -٢٥٦
قدر اإلمكان، مت بناء مرتل منوذجي يف كل مقاطعة لكفالة مطابقة مجيع اإلنشاءات ملعـايري               

 زمبابوي، مببـادرات    وقامت بعض املنظمات غري احلكومية، مثل املوئل يف       . املرتل النموذجي 
  . ملساعدة سكان الريف يف بناء منازل بأسعار معقولة وحديثة على ممتلكاهتمأيضاً

  ١٥املادة     
  املساواة أمام القانون

  التدابري الدستورية والتشريعية  -١  
ويـضع حظـر    . يضمن حكم عدم التمييز مبوجب الدستور املساواة بني املرأة والرجل           -٢٥٧

 ١٨وختول املادة   .  اجلنس ونوع اجلنس املرأة على قدم املساواة مع الرجل قانوناً          التمييز على أساس  
  .من الدستور لكل شخص محاية القانون
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، تتمتع املرأة بـذات الـصفة       ١٣ و   ١١ و   ٧ و   ٤ و ٢وكما نوقش يف إطار املواد        -٢٥٨
وتـضمن حريـة    . القانونية اليت يتمتع هبا الرجل يف املسائل املدنية ومجيع املسائل األخـرى           

الوصول إىل مرافق مثل احملاكم أو اجملالس القضائية أو غريها من سلطات القضاء على قـدم                
ويؤدي قرار تكريس اإلجراءات    . املساواة، بصرف النظر عن الصفة اليت متثل هبا املرأة أمامها         

ارسة صفتيهما  اإلجيابية يف إطار الدستور إىل كفالة املساواة يف الفرص بني املرأة والرجل يف مم             
 التدابري القانونية اليت اختذت لضمان حصول       ٩ويناقش هذا التقرير يف إطار املادة       . القانونيتني

وما زال قـانون    . املرأة على حقوق متاثل حقوق الرجل يف اكتساب املواطنة واالحتفاظ هبا          
  .السن القانونية للرشد ساريا

  التحديات  ‘١‘  
  من الدستور بشأن املـساواة بـني        ٢٣زاء فعالية املادة    ما زال هناك شعور بالقلق إ       -٢٥٩

ماغايا ضد  املرأة والرجل مبوجب القانون العريف، كما يتبني من حكم احملكمة العليا يف قضية              
وميكن بصورة عامة . ٢، اليت وردت مناقشة كاملة هلا يف إطار املادة ١٩٩٨لعام  SC 210ماغايا 

  . يف احملكمة عادالًحلصول على متثيل قانوين متثيل املرأة متثيالًأن تعرقل املصاعب اليت تواجه يف ا

  الرد  ‘٢‘  
 من أجل القضاء على الرتعـات التمييزيـة مبوجـب           تدرجيياً اختذت احلكومة هنجاً    -٢٦٠

وقد عدل الربملان وسن تشريعات حتظر املمارسات الثقافية الـضارة الـيت مت    . القانون العريف 
تدوين ( ، حيظر كل من قانون٢وكما ورد يف إطار املادة   .  ضد املرأة  حتديد أهنا تكرس التمييز   

 ]١٦:٥ الفصل[  وقانون مكافحة العنف األسري    ]٢٣:٩الفصل  [القانون اجلنائي   ) وإصالح
 مفهوم تقـدمي  ]١٦:٥ الفصل[وقد أدخل قانون العنف األسري . املمارسات الثقافية الضارة 

لذين تضرروا بشكل أو آخر من أشكال العنـف  املشورة من أجل إتاحة الفرص لألشخاص ا  
وميكن أن تصدر   . األسري، للتعبري عن آرائهم وشواغلهم ألشخاص غري املسؤولني القضائيني        

وسيعزز هذا مبدأ املـساواة يف      .  ملرتكيب العنف األسري باحلصول على املشورة      احملكمة أمراً 
األسري الذي سريصد مشكلة العنف     كما ينشئ القانون جملس مكافحة العنف       . البيئة املرتلية 

وستؤدي اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتنفيذ الـسياسة        . األسري بوسائل مثل إجراء البحوث    
 إىل رصد مدى فعالية القوانني السارية، مما قد يؤدي إىل تعديل             فعاالً اجلنسانية الوطنية تنفيذاً  

  .أو سن قوانني تعزز املساواة بني املرأة والرجل
، سن الربملان قانون املساعدة القانونية الذي يقضي بإنشاء مديريـة           ١٩٩٦ عام   ويف  -٢٦١

وتتمثل املهمة الرئيسية للمديرية يف تقدمي املساعدة القانونية لألشـخاص       . للمساعدة القانونية 
ويف . وتتراوح اخلدمات اليت تقدمها املديرية ما بني املسائل املدنية واملسائل اجلنائية          . املعوزين

بيد أن احلكومة خصصت موارد ماليـة       . وقت احلايل، يقع مقر مكاتب املديرية يف هراري       ال
وتستكمل منظمات اجملتمع املدين هذه اجلهود بتقدميها خدمات        . ألغراض حتقيق الالمركزية  
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 يتوقع أن يؤدي إنشاء جلنـة وطنيـة         وأخرياً. قانونية جمانية للنساء يف جمال احتياجات حمددة      
  . إىل إدراج حقوق املرأة يف جدول أعمال أوسع نطاقاًحلقوق اإلنسان

  ١٦املادة     
  املساواة يف الزواج وقانون األسرة

، أعربت اللجنة عن القلق إزاء استمرار التمسك بالقوانني         ١٤كما جاء يف إطار املادة        -٢٦٢
  .د املرأةورأت اللجنة أن القانون العريف يدمي التمييز ض. العرفية فيما يتعلق ببيئة األسرة

  التدابري الدستورية  -١  
مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز القائم على أساس           من الدستور    ٢٣حتظر املادة     -٢٦٣

  .الوضع الزواجي للفرد

  التدابري التشريعية  -٢  
 من أي شخص يعتزم الزواج احلصول على    ]١١:٥الفصل  [ال يتطلب قانون الزواج       -٢٦٤

 من القانون من مجيع األشخاص الراغبني يف        ١٤وتتطلب املادة   .  الزواج موافقة الوالدين على  
ومـن  . الزواج تقدمي طلب للحصول على إشعار باعتزام الزواج يبني االسم بالكامل والسن           

وعـالوة  . شأن توقيع الطرفني معا على طلب الزواج أن حيقق املساواة القانونية بني وضعهما   
 ]٢٣:٩الفـصل   [القانون اجلنائي   ) تدوين وإصالح (نون   من قا  ٩٤على ذلك، حتظر املادة     

  . للدخول يف زواج ضد إرادهتااألنثىختويف أو إكراه 
وكما ورد يف التقرير األويل، مت تعديل قانون إدارة التركات كي يكفل إمكانية أن                -٢٦٥

لف ويرث الزوج اخل. يرث الزوجان يف أي نوع من أنواع الزواج من تركة أزواجهم املتوفني         
ويف حالة تعدد الزوجات، جيري تقسيم التركة       . مرتل الزوجية واألثاث واألمتعة املوجودة فيه     

 ٦٨ ألحكام املـادة     وفقاًو.  بالنسب احملددة يف القانون    املتوىفبني الزوجات اخللف وأطفال     
  وراثة ثلثي التركة الصافية، يف حني تتقاسم الزوجات اخللف الثلث          املتوىفواو، حيق ألطفال    

وقبل سن هـذا    .  األفضلية للزوجة األقدم   إعطاء لطول مدة الزواج، مع      وفقاًبنسب حتسب   
 للقانون املدين أن ترث من تركة الزوج حيـث أن  وفقاًالقانون، كان ميكن للزوجة املتزوجة     

ومل يكن هذا ينطبق باملثل علـى املـرأة         . الزواج املدين يعترف بالزوجني على قدم املساواة      
من التقرير األويل، تـستحق     ) ز(١وكما جاء يف إطار الفقرة      . وجب قانون عريف  املتزوجة مب 

  .حقوق اإلرث مبوجب القوانني العرفية، كأفضلية أوىل، للوارث الذكر
بيد . وما زالت األنواع الثالثة للزجيات اليت نوقشت يف إطار التقرير األويل موجودة             -٢٦٦

 ستؤدي إىل منح األزواج يف أي نوع من أنـواع           أن التعديالت املقترحة على قوانني الزواج     
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 التمتع بقوانني املرياث احملسنة، اليت تأثر     أيضاًوستعزز هذه التعديالت    .  متساوية الزواج حقوقاً 
  . يف بعض احلاالت بسبب ترتيب خمتلف أنواع الزواج حسب األسبقيةالتمتع هبا تأثرا سلبياً

 ال يقتصر على العنف ضد      ]١٦:٥الفصل  [رغم أن قانون مكافحة العنف األسري         -٢٦٧
وقد عمدت احلكومة   . املرأة، تدرك احلكومة أن املرأة أكثر عرضة للعنف األسري من الرجل          

إىل جعل هذا القانون ينطبق بصورة عامة، من أجل معاجلة األسباب اجلذرية للعنف األسري،              
 رتكب يف حضور أطفال عنفاً    وإزاء هذا الواقع يعترب العنف الذي ي      .  من معاجلة أعراضه   بدالً

 إىل محاية األطفال من األضرار      ‘٤‘) ج()٢(٣ويف حني ستؤدي املادة     . ضد هؤالء األطفال  
العقلية اليت قد تنجم عن مشاهدة حوادث عنف، يتوقع أن تؤدي على املدى البعيد إىل غرس                

ر املزدوج للعنف   وقد يسفر هذا عن محاية املرأة من األث       . ثقافة خالية من العنف لدى األطفال     
  .األسري عليها وعلى أطفاهلا

  التدابري اإلدارية والتدابري األخرى  -٣  
من أجل كفالة فعالية تنفيذ قانون إدارة التركات، نفذت وزارة العدل والـشؤون               -٢٦٨

القانونية والربملانية برنامج الوصايا واملرياث، بدعم مايل من إدارة التنمية الدولية يف أفريقيـا              
وكان اهلدف الرئيسي للربنامج يتمثل يف عرض قوانني املرياث على          . ٢٠٠٠طى يف عام    الوس

ومشل الربنامج عدة منظمات غري حكومية،   .  فعاالً أفراد الشعب وكفالة استخدامها استخداماً    
ومشلت هذه احلمالت نشر وتوزيع مواد يف شكل     . نظمت محالت توعية على الصعيد الوطين     

  .وينمطبوع ويف شكل إلكتر
 وفقاًوفيما يتعلق بتأثري عدم تسجيل الزجيات، مل يعد هناك حتامل ضد املرأة املتزوجة                -٢٦٩

وقد . للقانون العريف غري املسجل حيثما يتعلق األمر باقتسام ممتلكات الزوجية عند االنفصال           
شـابيياما  ويف قضية   . أصدرت احملاكم عددا من األحكام اليت تعترف بشراكات عامة ضمنية         

 ١٩٩٠، تزوج الزوجان مبوجب قانون عريف يف عام )s(٣٥٦) ٢(٢٠٠٠ ضد ماتيندا وغريها
وخالل فترة زواجهما، اشتركا يف شراء عدة ممتلكات، مبا يف ذلك مـرتل     . وأجنبا طفلني معاً  

 إىل حمكمة بإزالة اسم الزوجة من  وعندما اهنار الزواج، قدم الزوج طلباً     . مسجل بامسيهما معاً  
. وأقامت الزوجة دعوى مضادة للتوزيع العادل جلميـع األصـول يف املـرتل            . ةصك امللكي 

 تطبيق  وأصدرت حمكمة الدرجة العالية قرارها لصاحل الزوجة، وأكدت أن هناك ما يربر متاماً            
وعند رفض استئناف الـزوج، أوصـت احملكمـة العليـا           . مفهوم الشراكة العامة الضمنية   

 بزجيات القانون العريف غري املسجلة على وجه التحديد،         باستعراض قوانني الزواج لالعتراف   
  .كما اعترف هبا مبوجب قانون إدارة التركات

  التحديات  ‘١‘  
 مـن الدسـتور إىل      ٢٣كما سبق ذكره، تؤدي محاية القانون العريف مبوجب املادة            -٢٧٠

  .تفاقم التمييز ضد املرأة يف مسائل قانون األحوال الشخصية
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 سـنة  ١٨ سنة للفتيات و   ١٦رق يف احلد األدىن لسن الزواج والبالغ        كما يؤدي الف    -٢٧١
وعالوة على ذلك، قد    . للفتيان إىل التمييز ضد الفتيات، حيث يتعرضن للزواج يف سن أبكر          

 سـنة مبوجـب قـانون    ١٦تتناىف مواصلة حتديد احلد األدىن لسن املوافقة اجلنسية عند سن  
 مع اجلهود اليت تبذل ملواءمة احلـد األدىن  ]٢٣:٩صل الف[القانون اجلنائي  ) تدوين وإصالح (

للسن جلميع أنواع الزواج مع السن القانوين للرشد، حيث ستتعرض الفتيات ملمارسة نشاط             
  .جنسي يف وقت أبكر كثريا من السن اليت حيق هلن الزواج فيها

  الرد  ‘٢‘  
العـدل والـشؤون    ، تقوم احلكومة، عن طريق وزارة       ٢كما نوقش يف إطار املادة        -٢٧٢

ومن املتوخى أال تكون    . القانونية والربملانية، بإصالح قوانني الزواج من أجل تنسيق تطبيقها        
 ألي نوع من أنواع الزواج وسيتمشى هذا مع حتديد السن القانونيـة             موافقة الوالدين شرطاً  

إلنـاث   تنسيق السن اليت ميكن الزواج فيها كي تنطبق على كل من ا       أيضاًوسيجري  . للرشد
  .والذكور الذين يعتزمون الزواج

  االستنتاجات  -ثالثاً  
 من أجل إزالة التمييز ضد املرأة عن طريـق سـن            ما زالت زمبابوي تبذل جهوداً      -٢٧٣

التشريعات وأطر السياسات الالزمة، ووضع وتنفيذ برامج ومشاريع، وإقامة شراكات مـع            
ة ملعاجلة قضايا عـدم املـساواة بـني         منظمات وطنية ومتعددة اجلنسيات، وإنشاء آلية وطني      

 علـى العديـد مـن       أيضاًوقد وقعت احلكومة وصدقت     . اجلنسني ومتكني املرأة يف اجملتمع    
الصكوك اإلقليمية والقارية والعاملية اليت ال تسعى فقط إىل زيادة تعريف التمييز ضد املـرأة،               

نـسانية يف التنميـة االجتماعيـة        تدابري ملعاجلة القـضايا اجل     اختاذ احلكومة ب  أيضاًوإمنا تلزم   
  .االقتصادية الوطنية

ويعرف التمييز ضد املرأة أثناء عملية تفسري األحكام الدستورية والقانونية اليت حتظر              -٢٧٤
وبناء على ذلك، فـإن عـدم   . التمييز على أساس اجلنس ونوع اجلنس وحىت احلالة الزواجية 

بيد . رأة ال يعرقل حتديد املمارسات التمييزية     وجود حكم قانوين حمدد لتعريف التمييز ضد امل       
  .أنه ال ميكن جتاهل احلاجة إىل تعريف التمييز ضد املرأة صراحة يف اإلطار القانوين

وبتكريس حكم عدم التمييز يف الدستور الذي حيظر التمييز على أساس نوع اجلنس أو                -٢٧٥
كومة السبيل أمام وضـع تـدابري   اجلنس أو احلالة الزواجية على وجه التحديد، فقد مهدت احل      

ومن شأن التنفيذ الفعـال للـسياسة       . قانونية وإدارية معا لزيادة القضاء على التمييز ضد املرأة        
اجلنسانية الوطنية واستراتيجية التنفيذ املصاحبة هلا أال يكمل هذه اجلهود فحسب وإمنا سيعززها             

دام عبارات تدل إما على نوع اجلـنس        ومن شأن تعديل القانون التفسريي إلزالة استخ      . أيضاً
.  يف االعتراف باملساواة بني املرأة والرجل       بعيداً املؤنث وإما نوع اجلنس املذكر أن يقطع شوطاً       
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وعلى أرض الواقع، سيكفل تطبيق اإلجراءات اإلجيابية معاملة املرأة والرجل على قدم املـساواة             
واخلدمة العامة، حتققت إجنازات بالفعـل يف       ويف قطاعات مثل التعليم     . يف مجيع جوانب احلياة   

وأثرت برامج مثل كهربة الريف والسكن يف املناطق الريفية بالفعل على           . النهوض بوضع املرأة  
  .العمل من أجل إشراك املرأة الريفية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية

ل التمييز ضـد    وحيث أنه ميكن حتديد أن األسرة هي األصل الرئيسي جلميع أشكا            -٢٧٦
املرأة، يتوقع أن يؤدي تعديل الدستور وسن قوانني مثل قانون مكافحـة العنـف األسـري           

 إىل غرس ثقافة    ]٢٣:٩الفصل  [القانون اجلنائي   ) تدوين وإصالح ( وقانون   ]١٦:٥الفصل  [
  .املساواة بني املرأة والرجل

جميع بيانات مـصنفة    وبدأت احلكومة بالفعل، عن طريق منظمات اجملتمع املدين، بت          -٢٧٧
بيد أنه يلزم توسيع نطاق هذه اجلهود       . حسب نوع اجلنس لتيسري رصد وضع املرأة يف زمبابوي        

 يف   مالئمـاً  كي تشمل مجيع قطاعات اجملتمع لكفالة عرض صورة واضحة حلالة املرأة عرضـاً            
 يف  ورغم بذل هذه اجلهود الكبرية للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة             . اإلحصاءات الرمسية 

زمبابوي، أظهر هذا التقرير أنه ما زال يلزم بذل املزيد من اجلهود للنهوض بوضع املرأة وحتسني                
وما زالت التفاوتات واالختالالت بني اجلنسني تتبدى يف العديد من          . نوعية حياهتا بصورة عامة   

 القـرار،   وما زالت املرأة تتخلف عن نظرائها من الذكور يف احلياة السياسية وصنع           . القطاعات
وما برحت  .  يف املائة يف هذه اجملاالت     ٣٠رغم التزام احلكومة بتمثيل املرأة مبا ال يقل عن نسبة           

 رغم اجلهود اليت بذلت عن طريق ١٩٨٠ يف املائة من األراضي منذ عام       ٢٠املرأة متلك أقل من     
أو حتقيق اإلنـصاف يف     / تدابري تشريعية وإدارية لكفالة حتقيق املساواة بني املرأة والرجل و          اختاذ

وعالوة على ذلك، ال تزال     . احلصول على األراضي والسيطرة عليها وملكيتها على مر السنني        
وهي ال تتعرض فقط لإلصابة     . البشرياملرأة تتحمل العبء األكرب جلائحة فريوس نقص املناعة         

ا تتحمل حـصة    وطأة وباء الفريوس ألهن    أيضاًبالفريوس على حنو غري متناسب، ولكنها تتحمل        
غري متناسبة من عبء رعاية أقارهبا املرضى وأفراد اجملتمع احمللي املرضى عن طريق تقدمي الرعاية               

وتشكل املرأة والفتـاة أغلبيـة      . وهي تقوم هبذا كله مقابل أجر ضئيل أو بال أجر         . املرتلية هلم 
  .ضحايا العنف اجلنساين واألسري واالعتداء اجلنسي

رة بذل جهود مستمرة ومطرده ملعاجلة هذه األشكال وغريهـا مـن             بضرو واعترافاً  -٢٧٨
األشكال العديدة للتمييز ضد املرأة، اعتمدت حكومة زمبابوي صكوكا من بينها خطة تنفيذ             
السياسة اجلنسانية الوطنية، وخطة العمل الوطنية املعنية باملرأة والفتاة وفريوس نقص املناعـة             

، واالستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف القائم    )٢٠١٠-٢٠٠٨( واإليدز يف زمبابوي     البشري
على أساس نوع اجلنس، واخلطة االستراتيجية الوطنية لتعليم الفتيات واأليتام وغريهـم مـن      

 يف معاجلة    رائداً ويعقد األمل على أن تؤدي هذه االستراتيجيات دوراً       . األطفال املستضعفني 
  . املرأة يف زمبابوي يف األجل املتوسطاالهتمامات بشأن القضاء على التمييز ضد
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  املراجع    
  ]١:٦الفصل [قانون إدارة التركات 

  ٢٠٠٤اإلعالن الرمسي لالحتاد األفريقي بشأن املساواة بني اجلنسني يف أفريقيا، 
 عن  البشري فريوس نقص املناعة     انتقالاالستعراض الشامل لتغيري السلوك باعتباره وسيلة ملنع        

  ٢٠٠٦نسي يف زمبابوي، طريق االتصال اجل
  ١٩٩٦دستور زمبابوي، طبعة منقحة عام 

  ٢٠٠٥ لعام ١٨التعديل الدستوري رقم 
  القانون التأسيسي لالحتاد األفريقي

  االجتاردليل موظفي إنفاذ القانون يف اجلنوب األفريقي ملكافحة 
  ]٢٣:٩الفصل [القانون اجلنائي ) تدوين وإصالح(قانون 

  ٢٠٠٦سري لعام قانون مكافحة العنف األ
حتليل للسياسات والـربامج الوطنيـة يف       : اإليدز  /البشرينوع اجلنس وفريوس نقص املناعة      

األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي أجراه     /اإليدز/البشريزمبابوي املعنية بفريوس نقص املناعة      
  ٢٠٠٣مركز وشبكة موارد املرأة يف زمبابوي، عام 

  التحرش اجلنسي يف مكان العمل يف زمبابوي: جرائم كاملة) ٢٠٠٥(خان، نريا 
  ٢٠٠٧أكتوبر /وزارة املوارد املائية وتطوير اهلياكل األساسية، تشرين األول

  ٢٠٠٢تقرير التعداد الوطين لعام 
  السياسة اجلنسانية الوطنية

  ٢٠١٠-٢٠٠٧استراتيجية تنفيذ السياسة اجلنسانية الوطنية، 
  ٢٠٠٤ة عن األهداف اإلمنائية لأللفية، تقرير مرحلي مقدم إىل األمم املتحد

  بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا
  ٢٠٠٧يونيه /وكالة كهربة الريف، حزيران

  ١٩٩٧إعالن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلق بنوع اجلنس والتنمية لعام 
Tsanga, A.S., Taking the Law to the People  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير عن تقييم مشروع دور املرأة يف احلياة السياسية وصـنع               
  ٢٠٠٠نوفمرب /القرار، هراري، تشرين الثاين

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ والصحية لزمبابوي، الدميغرافيةالدراسة االستقصائية 
  ٢٠٠٤األهداف اإلمنائية لأللفية لزمبابوي، تقرير عام 

 واإليدز يف زمبـابوي     البشري العمل الوطنية املعنية باملرأة والفتاة وفريوس نقص املناعة          خطة
  ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة 

        


