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 جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة التاسعة واألربعون

       ٢٠١١يوليه /متوز ٢٩-١١
 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    

    
 اـيـزامب    

  
نظــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة يف التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني اخلــامس       
 .)CEDAW/C/ZMB/5-6( لزامبيا والسادس

  
 حملة عامة    

إضافة إىل املعلومات الواردة يف مقدمة التقرير، يرجى تقدمي مزيد من التفاصـيل بـشأن      - ١
، مبــا يف ذلــك حتديــد الــوزارات واملؤســسات احلكوميــة الــيت شــاركت يف عمليــة هعمليــة إعــداد

ويرجى تقـدمي   . عرضته على الربملان  اإلعداد وبيان ما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير و         
معلومات عن طبيعة مشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة، ال سـيما املنظمـات النـسائية، يف هـذه                    

ويرجــى أيــضا بيــان مــا إذا كانــت املالحظــات اخلتاميــة الــيت    . العمليــة ومــدى هــذه املــشاركة 
اجلـامع للتقريـرين    عقـب نظرهـا يف التقريـر        ) ٢٦١-٢٢٥، الفقرات   A/57/38(اعتمدهتا اللجنة   

قد ُترمجت إىل اللغات احمللية      )CEDAW/C/ZAM/3-4(الدوريني الثالث والرابع للدولة الطرف      
الرئيسية وبيان طريقة توزيعها واألشخاص الذين وزعت عليهم من أجل توعية شـعب زامبيـا،               

اة بــني ال ســيما املــسؤولني احلكــوميني والــسياسيني، بــاخلطوات الالزمــة لــضمان حتقيــق املــساو 
 .لرجل حبكم القانون وحبكم الواقعاملرأة وا

ــستكملة و  - ٢ ــاالت    يرجـــى تقـــدمي معلومـــات مـ ــة باجملـ ــصائية املتعلقـ ــن البيانـــات اإلحـ عـ
ويرجـى بيـان اخلطـوات الـيت اختـذت          . الرئيسية لالتفاقية مصنفة حسب نوع اجلـنس       واألحكام
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 للنـساء،  ة احلقيقيـ احلالـة  رصـد   لوضع آلية تضمن انتظام عملـييت مجـع املعلومـات وحتليلـها بغيـة             
ــات إىل    ــيهن املنتمي ــن ف ــاتمب ــة، وخــصوصا الريفيــ  الفئ ــسنات ات احملروم ــة و وامل ذوات اإلعاق

ويرجى يف هذا الصدد بيان ما إذا كان املكتـب اإلحـصائي املركـزي              . واملهاجرات والالجئات 
 .قد وضع قاعدة بيانات مركزية

  
 املركز القانوين لالتفاقية    

عـن قلقهـا   ) A/57/38( من مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة    ٢٣٢اللجنة يف الفقرة    أعربت    - ٣
 ولعدم إمكانية االحتجـاج بأحكامهـا       ة الداخلي القوانني االتفاقية بصورة مباشرة يف      لعدم إدماج 

 بعـض أحكـام االتفاقيـة       ه قد مت إدمـاج    ، إىل أن  ٦ويشري التقرير، يف الفقرة     . مباشرة أمام احملاكم  
يرجـى تقـدمي معلومـات      و. زامبيا من خالل عدد من القوانني والتعـديالت التـشريعية          يف قوانني 
ــزم اختاذهــا، إلدمــاج       مــستكملة ــة الطــرف، أو تعت ــيت اختــذهتا الدول عــن اخلطــوات األخــرى ال

 .جبة التطبيق يف احملاكم الوطنية وجعلها واالداخلية القواننياالتفاقية يف 
  

 ؤسسي اإلطار الدستوري والتشريعي وامل    

صطلح ملـ  صـريح    ذكـر  اإلطار القانوين    يرد يف ، ال   )٢٣الفقرة  (وفقا ملا جاء يف التقرير        - ٤
ف تنظـر يف أن تـدرج يف دسـتورها    ريجـى بيـان مـا إذا كانـت الدولـة الطـر           ف. التمييز ضد املرأة  

 ،غريه من التشريعات ذات الصلة تعريفـا للتمييـز يـشتمل علـى التمييـز املباشـر وغـري املباشـر                     أو
ال التمييـز مـن جانـب جهـات          مـن االتفاقيـة، وميتـد ليـشمل أعمـ          ١ املادة   على حنو يتماشى مع   

 .٢ املبني يف املادة وفقخاصة،  عامة أو

أغــسطس /، قامــت احلكومــة يف آب)٢٧ و ٢٦ن االفقرتــ(التقريــر   يفوطبقــا ملــا جــاء  - ٥
ــة الســتعراض الدســتور لكــي    ٢٠٠٣ ــشكيل جلن ــوىل بت ــورتت ــها النظــ   أم ــن بين ــام ر يفا م  أحك

الـيت  قـضايا املـساواة بـني اجلنـسني     والنظـر يف   بإلغائهـا؛  والتوصيةالدستور اليت يعتقد أهنا متييزية  
ويـشري التقريـر أيـضا إىل أن اللجنـة     . والتوصية حبـدود هـذه املعاجلـة   يف الدستور   ينبغي معاجلتها   

 يف عـام    ى العمـوم  طرحته علـ  بصورة متزامنة و  إىل احلكومة   دستور  للقدمت توصياهتا ومشروع    
 .ريجى تقدمي معلومات مفصلة عن التقدم احملرز يف سياق عملية استعراض الدستورف. ٢٠٠٥

، عــن قلقهــا إزاء األحكــام   )٢٣٠الفقــرة (أعربــت اللجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة    و  - ٦
يـز   املـساواة بـني الرجـال والنـساء بينمـا جت           ١١ضة الواردة يف الدستور حيث تضمن املادة        قاملتنا

 توزيـع : القوانني التمييزيـة يف جمـال األحـوال الشخـصية، أي يف اجملـاالت التاليـة               ) ٤ (٢٣املادة  
أيلولـة املمتلكـات عنـد الوفـاة، أو      وأالـدفن،    وأالطـالق،    وأالزواج،   وأالتبنـي،   وأاإليرادات،  

يرجـى  و. وضـوع  بأي مةتعلقاملمسائل قانون األحوال الشخصية والقانون العريف    غري ذلك من    
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، مبـا يف ذلـك يف سـياق    )٤ (٢٣بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف إمكانية إلغـاء املـادة       
 .اللجنةبه عملية استعراض الدستور، على النحو الذي سبق أن أوصت 

  
 لنهوض باملرأةاألجهزة الوطنية ل    

ة القــضايا بإنــشاء شــعب) ٢٢٧الفقــرة (رحبــت اللجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة   - ٧
عـن هـذه    يرجى تقدمي معلومـات مـستكملة   و. اجلنسانية يف التنمية، حتت سلطة مكتب الرئيس      

أثــر مجيــع شأن  بــإســداء املــشورةالــشعبة، مبــا يف ذلــك مواردهــا ومــا إذا كانــت هلــا صــالحية   
الــسياسات احلكوميــة علــى املــرأة، ورصــد حالــة املــرأة بــشكل شــامل، واملــساعدة علــى رســم   

 . ، وتنفيذ استراتيجيات وتدابري فعالة من أجل القضاء على التمييزسياسات جديدة

ــرة   و   - ٨ ــر، يف الفق ــشري التقري ــة     )أ (٥٥ي ــسانية الوطني ــسياسة اجلن ــذ ال ــتمرار تنفي ، إىل اس
 مـن أجـل     ، على التـوايل   ،٢٠٠٤ و   ٢٠٠٠ وخطة العمل االستراتيجية اللتني اعتمدتا يف عامي      

جــى تقــدمي معلومــات عــن تقيــيم هــذه الــسياسات وخطــط يرو. تعجيــل وتــرية النــهوض بــاملرأة
اجملـاالت الـيت    العمل، وعن أثرها فيما يتعلق بتحقيق املساواة عمليا بني الرجل واملـرأة يف مجيـع                

 .تغطيها االتفاقية
  

 مطية واملمارسات الثقافيةالن القوالب    

ــرة    - ٩ ــشري الفق ــة    ٤٥ت ــا جلن ــر إىل دراســة أجرهت ــواننيتطــوير مــن التقري ــا يف  يف الق  زامبي
 هو التأكد مـن حالـة       منها عموما دف  وكان اهل  بشأن إعادة صياغة القانون العريف       ٢٠٠٣ عام

الــسياسية واالقتــصادية الراهنــة يف  -  وتوافقهــا مــع القــيم االجتماعيــة الراهنــةالقــوانني العرفيــة 
تعلقـة بـدور   وتقول الدولة الطـرف إن تلـك الدراسـة سـتكفل التـصدي ملـسألة القولبـة امل          . البلد

يرجى تقدمي معلومـات تفـصيلية عـن التـدابري املتخـذة       و.كل من اجلنسني ومن مث القضاء عليها      
 . الدراسةنتيجة ملا خلصت إليه هذه

 الـيت كانـت سـائدة       وأوجـه التحيـز    النمطيـة    القوالب من التقرير أن     ١٤ الفقرة   وتذكر  - ١٠
 اآلن علـى    يعـاملن احلضرية وأن الفتيـات     يف البلد تشهد اآلن تغريا سريعا وخصوصا يف املناطق          

مـن التقريـر تـشري إىل اسـتمرار         ) ج (٤٧إال أن الفقـرة     . الـذكور قدم املساواة مع نظرائهن من      
ن ممارسـة حقهـا     مـ  متنعهـا املمارسات العرفية السلبية اليت تضع املـرأة يف مرتلـة التـابع وغالبـا مـا                 

 معلومــات تفــصيلية عــن التــدابري املتخــذة  ريجــى تقــدميف. الكامــل يف التمتــع حبرياهتــا وحقوقهــا
 فكرة دونيـة املـرأة بـسبل مـن        تعزيز وألتغيري األمناط االجتماعية والثقافية اليت تؤدي إىل القولبة         

كـذلك،  . ويرجـى أيـضا بيـان أثـر هـذه التـدابري            .يف وسـائط اإلعـالم    بصور معينة   ها  قدميبينها ت 
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 إىل  حبيـث يـصل   ني بث حمطات اإلذاعة احمللية      يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتحس      
 .من التقرير) ب (٦٠الفقرة  املناطق النائية للغاية، على النحو املشار إليه يف

  
 العنف ضد املرأة    

ال سـيما ضـد النـساء واألطفـال،      ، العنـف اجلنـساين   أن إىل٨يشري التقريـر، يف الفقـرة         - ١١
االت حبــ تتعلــقيعــرض التقريــر اجتاهــات عامــة  و. يــزال مــصدر قلــق يتطلــب اهتمامــا فوريــا  ال
  إىل٢٠٠٠مت اإلبــــالغ عنــــها يف الفتــــرة مــــن عــــام الــــيت مواقعــــة القاصــــرات غتــــصاب واال
إال أنـه يـشري يف جـزء الحـق إىل صـعوبة تقـدمي تقـديرات حلـاالت أخـرى نتيجـة                       . ٢٠٠٥ عام

يانـات  فهـل تعتـزم الدولـة الطـرف مجـع ب          . عدم تـوافر إحـصاءات مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس            
؟ ويذكر التقريـر أن الدولـة الطـرف تعتـزم           اينمصنفة حسب األنواع األخرى من العنف اجلنس      

 القـوانني يف زامبيـا   تطـوير  مـن خـالل جلنـة       اين مشروع قانون العنف اجلنـس     بشأنتيسري النقاش   
 واجلـزاءات  املـذكور ريجى حتديد أشكال العنف اليت سيغطيها مشروع القانون    ف. )٢٨ الفقرة(

 . قانونلتحويل املشروع إىل، واإلطار الزمين رنة هبااملقت

ــر  و  - ١٢ ــذكر التقري ــة الطــرف أدرجــت  ) ٦الفقــرة (ي ــشريعاهتا أن الدول ــساء  يف ت ــة الن محاي
، واألطفــال مــن هتــك العــرض والتحــرش اجلنــسي ومواقعــة القاصــرات واالجتــار باألشــخاص    

ــك ــانون   وذل ــن خــالل الق ــام ٥ م ــات   ٢٠٠٥ لع ــانون العقوب ــن ق ــدلامل( م ــدمي  ف). ع ريجــى تق
بشأن مضمون هذه التعديالت وتنفيذها، مبـا يف ذلـك أثرهـا علـى خفـض                 معلومات مستكملة 

هذه احلاالت، ويرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات الـيت اختـذت إلدراج حـاالت االغتـصاب           
يرجى كـذلك تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن املراكـز اجلامعـة                 و. الزوجي يف قانون العقوبات   

خــدمات لــضحايا بتقــدمي  مــن التقريــر، ١١م، حــسب مــا ورد يف الفقــرة وات الــيت تقــللخــدم
، تشمل إسداء املشورة، والعـالج مـن اإلصـابات، وإجـراء التحقيقـات، ورفـع                اينالعنف اجلنس 
يرجـى بيـان توزيـع هـذه املراكـز يف البلـد وشـرح الطريقـة الـيت ميكـن أن                      و. ائيةقـض الدعاوى ال 

 .ائيةقضوى التقدم هبا خدمات رفع الدعا

 من قانون العقوبـات     ٢٠٠٥ لعام   ١٥ من القانون    ١٦١يرجى تقدمي توضيح للمادة     و  - ١٣
يواقعهــا أحــد أقارهبــا ســنة  ١٦ يزيــد عمرهــا عــنامــرأة /الــيت تــنص علــى أن أي فتــاة) املعــدل(

 تعاقـب  سـنة وقـد      ٢٠برضاها تعترب مذنبة بارتكاب جناية وتعاقب بالـسجن ملـدة ال تقـل عـن                
الـيت تتعلـق باألقـارب الـذكور يف هـذه      املقابلـة  ما هي األحكام اجلنائيـة   و. دى احلياة السجن م ب

 ؟الرضااحلالة؟ وعلى من تكون البينة يف إثبات مسألة 

ساء واألطفـــال آخـــذ يف التزايـــد   يـــشري التقريـــر إىل أن العنـــف اجلنـــسي ضـــد النـــ     و  - ١٤
 جنــــسية عتــــداءات الســــنة تعرضــــن ١٩ و ١٥يف املائــــة مــــن النــــساء بــــني عمــــر   ١٥ وأن
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 غالبـا مـا تتـسم حـاالت التعـذيب      ووفقـا للمعلومـات املعروضـة علـى اللجنـة،     ). ١٣٩ الفقـرة (
سوء املعاملة اليت تتعرض هلا النساء على أيدي مـسؤولني حكـوميني، مبـا يف ذلـك يف أقـسام                     أو

ري الشرطة ومرافـق االحتجـاز، بـالعنف اجلنـسي واملعاملـة املهينـة، كـأن تـرغمن مـثال علـى الـس                      
أن مـرتكيب  بـ  االدعـاءات وتفيـد  . عرايا أمام جمموعات من الذكور املسؤولني عن إنفاذ القوانني  

.  حيـصلن علـى أي تعـويض       يف معظم احلاالت مـن العقـاب وأن الـضحايا ال           يفلتونهذا العنف   
ــى هــذه    ف ــق عل ــاءاتريجــى التعلي ــذه   االدع ــبل معاجلــة ه ــان س ــسألة وبي ــر،  .  امل ــذكر التقري وي

، وخاصــة بــاملرأة، هــو أحــد الــشواغل الرئيــسية يف جمــال  “التحــرش اجلنــسي”  أن،١٥ الفقــرة
ما التدابري اليت اختـذهتا الدولـة الطـرف، أو تعتـزم اختاذهـا،              ف. حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف    

، وبأنـه يـدخل يف عـداد        “التحـرش اجلنـسي   ”لتوعية املرأة خبطورة العنف اجلنسي، مبا يف ذلك         
 ة؟ اإلجرامياألفعال

ــرتني  و  - ١٥ ــر، يف الفقـ ــد   ٤٣ و ٤٢يـــشري التقريـ ــة ضـ ــشكاوى العامـ ــة الـ ــشاء هيئـ ، إىل إنـ
الدولـة الطـرف تـرى    أن  التقريـر  ويـذكر . ٢٠٠٣مـايو  / أيـار ٧ يف بـدأت العمـل  الـيت  ،  الشرطة

 أي تعــسف يفهــذه اهليئــة تــوفر ســبيال لألفــراد، مبــا يف ذلــك النــساء واألطفــال، لإلبــالغ عــن   
ريجـــى تقـــدمي ف .باط الـــشرطة، مـــن أجـــل كـــشف الظلـــماســـتعمال الـــسلطة مـــن جانـــب ضـــ

بيانـات  ، إن وجدت، عن عدد الشكاوى اليت تلقتها اهليئـة مـن النـساء، وأنواعهـا، و          إحصاءات
 . ومالحقة اجلناة قضائيا ومعاقبتهم تلك الشكاوىالتحقيق يفعن أعمال 

  
 االجتار بالبشر واستغالل البغاء    

 إنشاء جلنة مشتركة بني الـوزارات معنيـة          أنه قد مت    إىل من التقرير ) أ( ٦٤تشري الفقرة     - ١٦
التصدي ملشكلة االجتار بالبـشر ووضـع خطـة عمـل           ب عهد إليها  ٢٠٠٤باالجتار بالبشر يف عام     

ريجـى تقـدمي معلومـات تفـصيلية عـن واليـة            ف. أن هذه اخلطة قد وضعت بالفعل     وطنية أولية، و  
قـدمي مزيـد مـن املعلومـات بـشأن مـضمون            ويرجـى أيـضا ت    . هذه اللجنة، وتكوينـها وأنـشطتها     

اخلطــة، وبيــان مــا إذا كــان قــد أحــرز أي تقــدم باجتــاه وضــع سياســة وتــشريع بــشأن االجتــار      
ويرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن أي خطط تستهدف توفري أمـاكن إيـواء لـضحايا               . بالبشر

 بيـان مـا إذا كانـت        ويرجـى أيـضا   . البغاء واالجتار وغري ذلك من اخلدمات يف مجيع أحناء البلـد          
الدولــة الطــرف تنظــر يف إمكانيــة إجــراء حبــوث بــشأن طبيعــة االجتــار بالبــشر يف زامبيــا ومــداه   

 .وأنشطتهاوأسبابه وعواقبه، حىت تسترشد هبا احلكومة يف سياساهتا واستراتيجياهتا 

 عبـور القـصد و  املنـشأ و  امل من بلـدان  وفقا للمعلومات املعروضة على اللجنة، فإن زامبيا          - ١٧
 لالجتار باألشخاص ويوجد فيها عدد كبري ومتزايـد مـن األطفـال الـذين وقعـوا ضـحايا              بالنسبة

االســتغالل ألغــراض جتاريــة، مبــا يف ذلــك البغــاء وصــناعة املــواد اإلباحيــة، وخــصوصا الفتيــات 
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يرجــى تقــدمي إحــصاءات، إن وجــدت، عــن عــدد النــساء و. واليتــامى واحملــرومني مــن األطفــال
ويرجـى أيـضا    . اليت وقعن ضحايا لالجتار ألغراض االستغالل اجلنسي واالقتصادي       والفتيات ال 

تقــدمي إحــصاءات، إن وجــدت، عــن عــدد النــساء والفتيــات الــاليت اخنــرطن يف البغــاء وتقــدمي    
معلومات تفصيلية عن التدابري املعتمدة ملنع استغالل البغاء ومعاقبـة مرتكبيـه، وكـذلك التـدابري                

 .لبغاء ودعم اندماجهن يف اجملتمعيل الراغبات يف ترك ااملتخذة إلعادة تأه
  

 سية واملشاركة يف احلياة العامةاملشاركة السيا    

.  مــن التقريــر إحــصاءات تــبني زيــادة املــشاركة الــسياسية للمــرأة   ٤٨تتــضمن الفقــرة   - ١٨
ية تعكـف الدولـة الطـرف حاليـا علـى وضـع اسـتراتيج              ،)٢٢الفقـرة   (ووفقا ملا جاء يف التقريـر       

 مـا بـني عـامي   تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ضمن إطار برنامج إصالح اخلدمـة العامـة للفتـرة     
، وهي استراتيجية هدفها الرئيسي ضـمان زيـادة متثيـل املـرأة يف مواقـع صـنع           ٢٠١١ و ٢٠٠٧

مجيـع الـربامج الـيت جيـري         يف   ملنظـور اجلنـساين   ا اخلدمـة العامـة وضـمان مراعـاة           قطاع القرار يف 
االســتراتيجية ومــضموهنا، وبيــان يرجــى تقــدمي معلومــات تفــصيلية عــن حالــة هــذه  و. ذهاتنفيــ
ة بزيـادة مـشاركة املـرأة يف    تعلقـ إذا كان قد جرى تقييم فعاليتها وفعالية غريها من التدابري امل        ما

وهــل نظــرت الدولــة الطــرف يف وضــع تــدابري خاصــة مؤقتــة، وفقــا   . والــسياسية احليــاة العامــة
ــة إىل تــشجيع املــرأة علــى تقلــد     ٤املــادة  مــن ١للفقــرة  ــز جهودهــا الرامي ــة، لتعزي  مــن االتفاقي
 حصص؟لل، مثل وضع نظام السلطةمناصب 

  
 اجلنسية    

مت منذ التقريـر الـسابق مـنح الرعايـا األجانـب الـذين هلـم                  من التقرير،  ٩٣وفقا للفقرة     - ١٩
 التقدم لطلـب اجلنـسية الزامبيـة    يفلفرص غريهم أزواج من محلة اجلنسية الزامبية فرصا مساوية      

ــة  و. واكتــساهبا ــة الطــرف قــد اعتمــدت صــكا   مبــا يرجــى إبــالغ اللجن  ميكــنإذا كانــت الدول
 أحـد   يكـون  األطفـال الـذين      يـشمل متكـني   قانوين يف زامبيـا، مبـا       بشكل  االندماج  من  لالجئني  ا

 . جنسيتهم الزامبيةإثبات من ا زامبيمن أبناءوالديهم 
  

 التعليم    

ــ  - ٢٠ ــر ١٠٤ الفقــرة ذكروت ــيم األساســي   أن معــدالت مــن التقري مــن ارتفعــت  إمتــام التعل
ــام  ١١,٦ ــة يف ع ــام  ١٥,٠ إىل ٢٠٠٠ يف املائ ــة يف ع ــسبة ٢٠٠٥ يف املائ ــن  ، بالن ــات، وم للبن
تنفيـذ سياسـة إعـادة    يف  سـتمرار   اال للبـنني، وسـاهم      بالنـسبة  يف املائة    ٢٠,١ يف املائة إىل     ١٧,٤

 بأنـه رغـم التقـدم    يـسلم إال أن التقريـر   . اء البنات يف املـدارس وتقـدمهن      القيد يف زيادة نسبة بق    
يرجـى بيـان    و.  يف املائـة   ٥,١املسجل، ال تزال الفجوة بني اجلنسني مرتفعة حيـث مل تقـل عـن               
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حـددت أهـم أسـباب تـسرب الفتيـات مـن املـدارس، ومـا إذا                 قـد   ما إذا كانت الدولة الطـرف       
ع هذه األسباب، ويرجى أيضا بيان مـا إذا كـان قـد جـرى          كانت سياسة إعادة القيد تعاجل مجي     

وما هي اخلطـوات امللموسـة الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف، أو تعتـزم                 . تقييم فعالية هذه السياسة   
  اختاذها، لزيادة قيد الفتيات يف التعليم العايل واجلامعي؟

الت القيـد تتـشابه     بـني اجلنـسني يف معـد      التفاوتات   من التقرير أن     ١١٠ الفقرة   وتذكر  - ٢١
ــة    ــالقراءة والكتاب ــر أيــضا بــأن  ويــسلم. مــع االخــتالالت املــشاهدة يف معــدالت اإلملــام ب  التقري

ن زااليـ اخنفاض معدالت اإلملام بالقراءة والكتابـة وحمدوديـة فـرص التعلـيم للنـساء والفتيـات ال                  
فـصيلية عـن    يرجـى تقـدمي معلومـات ت      و . حقـوقهن  إعمالحتول دون   اليت  بالغة  التحديات  ال من

ــة، وبوجــه خــاص، اخنفــاض         ــسألة األمي ــة الطــرف ملعاجلــة م ــيت اختــذهتا الدول ــدابري ال ــذ الت تنفي
 .م بالقراءة والكتابة لدى اإلناثمستويات اإلملا

  
 الةالعم    

 أن حــق العمــل مكفــول مــن خــالل قــانون العمالــة وقــانون )٦الفقــرة (يــذكر التقريــر   - ٢٢
 كيفية رصد االمتثال هلذين القـانونني، وخـصوصا حظـر           يرجى بيان . الصناعة وعالقات العمل  

وهــل . التمييــز علــى أســاس اجلــنس، علــى النحــو الــوارد يف قــانون الــصناعة وعالقــات العمــل   
يف حظــر التحــرش اجلنــسي يف العمــل، وحــق املوظفــة  أحكامــا بــشأن يتــضمن هــذان القانونــان

قـد   معلومات عـن أي خطـط        يرجى أيضا تقدمي  وعودة إىل نفس وظيفتها بعد إجازة الوضع؟        ال
يرجـى إبـالغ    إضـافة إىل ذلـك،      و. لتوسيع نطاق تطبيقهما ليـشمال القطـاع غـري الرمسـي          توجد  
شـرط بقـاء املوظفـة    علـى   ا إذا كانت الدولة الطـرف ال تـزال تبقـي يف قانوهنـا الـوطين                 مباللجنة  

) أ (١٥ة املـاد (  حلـصوهلا علـى إجـازة وضـع    كمـسوغ على رأس عملها ملدة سنتني متواصـلتني        
 .)من قانون العمالة

 القطــاع الرمســي إىل ارتفــاع انكمــاش، أدى )١٢٧الفقــرة (وفقــا ملــا جــاء يف التقريــر و  - ٢٣
وقد ترتـب   .  املستوى  حيمل أغلبهن مؤهالت منخفضة    الاليتمعدل البطالة ال سيما بني النساء       

نيـة ويف ظـروف     على ذلك منو القطاع غـري الرمسـي الـذي تعمـل فيـه معظـم النـساء بـأجور متد                    
يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخـذة لتنظـيم القطـاع غـري الرمسـي وأي                و. عمل خطرة 

 .خطوات مت أو يعتزم اختاذها لتوفري الضمان االجتماعي للعامالت يف القطاع غري الرمسي
  

 حةالص    

 يرجى تقدمي معلومات عن إمكانية حصول املرأة على اخلـدمات الـصحية خـالل دورة      - ٢٤
، إىل أن معــدل ١٩ويــشري التقريــر، يف الفقــرة  .حياهتــا كلــها، مبــا يف ذلــك يف املنــاطق الريفيــة 
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والدة  ١٠٠ ٠٠٠ حالــة وفــاة لكــل ٦٤٩ ال تــزال مرتفعــة وأهنــا زادت مــن هــاتوفيــات األم
. ٢٠٠٢ والدة حيــة يف عــام    ١٠٠ ٠٠٠ حالــة وفــاة لكــل    ٧٢٩ إىل ١٩٩٦حيــة يف عــام   

ــضمان وضــع صــحة األم ضــمن     يرجــى تقــدمي معلومــات تفــصيل  و ــدابري املتخــذة ل ــشأن الت ية ب
األولويات، بسبل من بينـها معاجلـة األسـباب الرئيـسية الرتفـاع معـدل وفيـات األمومـة، علـى                     

 . من التقرير١٣١النحو املشار إليه يف الفقرة 

أن احلكومـة تعكـف حاليـا علـى تنفيـذ عـدد مـن الـربامج                 ) ٢٠الفقرة  (يذكر التقرير   و  - ٢٥
ية إىل منع النشاط اجلنسي املبكر يف أوساط املراهقني وبالتايل تأخري متوسـط العمـر الـذي                 الرام

أن تأجيـل أول اتـصال جنـسي        ) ٢١الفقـرة   (ويذكر التقرير أيضا    . حيدث فيه أول لقاء جنسي    
ميكن أن يعـزى إىل بـرامج تثقيـف األقـران الـشباب الـيت تقـوم احلكومـة بتنفيـذها بالتعـاون مـع                    

ريجى تقـدمي معلومـات تفـصيلية بـشأن توزيـع هـذه الـربامج يف مجيـع                  ف. تمع املدين منظمات اجمل 
ويرجـى أيـضا تقـدمي      . أحناء البلد، وكذلك أثرها وخصوصا على حاالت احلمل غـري املرغـوب           

معلومــات تفــصيلية عــن التــدابري املوضــوعة لتعزيــز مبــادرات تنظــيم األســرة وبيــان مــدى وعــي  
 اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك معرفتهم بكيفيـة محايـة أنفـسهم              واألوالد مبسائل الصحة   البنات

 .من األمراض املنقولة جنسيا وكيفية منع احلمل غري املرغوب

 مـن التقريـر أن اجمللـس الـوطين ملكافحـة اإليـدز هـو اآلليـة الوطنيـة                    ١٧تذكر الفقـرة    و  - ٢٦
ة فـريوس نقـص املناعـة     وضـع خطـة وطنيـة متعـددة القطاعـات ملكافحـ      عمليـات  بتنـسيق  املعنيـة 

يرجى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات     . دعم هذه العملياتبالبشرية واإليدز ورصدها وتقييمها، و   
 مـن   ١٣٧تـذكر الفقـرة     و. بشأن تكوين اجمللس ومـا يقـوم بـه مـن أنـشطة وأثـر هـذه األنـشطة                  

  أعلــى بــني٢٠٠٤اإليــدز كانــت يف عــام /التقريــر أن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 عامـا  ٤٩ إىل ١٥يف الفئـة العمريـة مـن      )  يف املائـة   ٨(منـها بـني الرجـال       )  يف املائـة   ١٣(النساء  
يف الفئـة العمريـة مـن    )  يف املائـة ١٧ (والبنـات )  يف املائة  ٨ (األوالد بني   ة مماثل ت كان الةوأن احل 

ز يتزايـد   اإليـد / ال يزال معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية        كذلك،.  عاما ٢٤ إىل   ١٥
، وإن كان معدل اإلصابة الكلـي آخـذ         عاما ٣٩ و ٣٠ بني الاليت تتراوح أعمارهن  بني النساء   
 لزيـادة الـوعي     املوضـوعة يرجـى تقـدمي معلومـات تفـصيلية عـن التـدابري والـربامج               و. يف التراجع 

دابري اإليدز وآثاره، وبيان ما إذا كـان أي مـن هـذه التـ      /العام خبطر فريوس نقص املناعة البشرية     
 .بشكل خاص للنساء والفتيات موجه

ــسجينات         و  - ٢٧ ــة حــصول ال ــل إمكاني ــات تكف ــة آلي ــة عــن وجــود أي ــالغ اللجن يرجــى إب
بالتساوي ودون متييز على خدمات املرافق الطبية، مبا يف ذلك إجـراء اختبـارات فـريوس نقـص                  
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ومـات عـن مـدى      ويرجـى أيـضا تقـدمي معل      . اإليدز والـسل وتلقـي العـالج منـها        /املناعة البشرية 
 .للحوامل واملرضعات قيد االحتجازتوافر اخلدمات 

 التمكني االقتصادي    

ئتمـان  اال احلصول علـى     إمكانية من التقرير، تفتقر معظم النساء إىل        ١٤٥وفقا للفقرة     - ٢٨
ايل بسبب ضـعف مركـزهن االقتـصادي ومـا يترافـق مـع ذلـك مـن افتقـار إىل الـضمان وهـو                         امل

ريجى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري الـيت اختـذهتا       ف.  املؤسسات املاليةشرط رئيسي تضعه معظم   
الدولة الطرف، أو تعتزم اختاذهـا، لتحـسني إمكانيـة حـصول النـساء علـى االئتمـان املـايل وأي                     

، مبـا يف ذلـك متكينـهن مـن احلـصول علـى              ة احلـر  لألعمـال  النـساء    مباشـرة تدابري أخـرى لـدعم      
أثـر هـذه    عـن   سني حالـة املـرأة يف القطـاع غـري الرمسـي، و            األرض ورأس املال، وبشكل أعم حتـ      

 بـشأن  ٢٠٠٦ لعـام  ٩ويرجـى كـذلك تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن القـانون رقـم                   . التدابري
الــتمكني االقتــصادي للمــواطنني، الــذي حيظــر التمييــز بــني املــواطنني علــى أســاس نــوع اجلــنس 

القتـصادي وتكوينـها وأنـشطتها،       ا وكـذلك عـن واليـة جلنـة الـتمكني         )  من التقرير  ٤٠الفقرة  (
 .سيما ما يتصل منها بتعزيز املساواة بني اجلنسني ال
  

 اتاحملروم  النساءفئات    
 اتالريفي    

املــسجلة  مــن األراضــي    يف املائــة٣٠  نــسبة مــن التقريــر أن ) ج (٥٥تــذكر الفقــرة    - ٢٩
. ٢٠٠٩وطنيـة لعـام      للنساء، وفق ما تنص عليه السياسة اجلنـسانية ال         بسندات للملكية ختصص  

إنفــاذ هــذه احلــصة وتقــدمي معلومــات تفــصيلية عــن التــدابري  هبــا  يــتم يــة الــيتكيفالريجــى بيــان ف
األخرى اليت اختذهتا الدولة الطرف، أو تعتزم اختاذها، لتحسني حالـة املـرأة يف املنـاطق الريفيـة،                  

الــصحة، واخلــدمات  إىل القــضاء، ومــستوى املعيــشة، والتعلــيم، وجلوئهــامبــا يف ذلــك إمكانيــة 
 . صنع القرار على مجيع املستويات يف عملية، ومشاركتهااالجتماعية، ومتلك األراضي

  
 املسنات وذوات اإلعاقة واألرامل و النساء والفتيات املهاجرات     

الة املسنات وذوات اإلعاقة واألرامل والنساء والفتيـات        أي إشارة حل   التقرير   ال ترد يف    - ٣٠
ــةجــى تقــدمي معلومــات عــن احل  ريف .املهــاجرات ــة االقتــصاديال هلــذه الفئــات مــن   ة واالجتماعي

ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات تفــصيلية عــن إمكانيــة   . والتــدابري املوضــوعة لــدعمهنالنــساء، 
 الصحية وكـذلك محايتـهن      حصوهلن على خدمات التعليم والتوظيف واملياه املأمونة واخلدمات       

  .من العنف
  



CEDAW/C/ZMB/Q/5-6
 

10 10-62062 
 

  والفتياتالالجئات من النساء    

الـيت  هود  اجلبـ ) ٢٥٦، الفقـرة    A/57/38(أشادت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة          - ٣١
الدولة الطرف الستـضافة الالجـئني مـن البلـدان اجملـاورة إال أهنـا أعربـت عـن قلقهـا إزاء                      تبذهلا  
 ملةريجى تقـدمي معلومـات مـستك      ف.  على محاية حقوق الالجئني وكفالتها     ة الدولة الطرف  قدر

ووفقـا  . لالجئات، وجهود إعادة التأهيل املوجهة إلـيهن       ا لنساء والفتيات لعن املساعدة املقدمة    
للمعلومات املعروضة على اللجنة، تعكف جلـان حكوميـة خمتلفـة علـى دراسـة مـشروع قـانون                   

 قبـل عرضـه     ١٩٧٠الالجـئني لعـام     ) الـسيطرة علـى   ( قـانون    أن حيـل حمـل    بشأن الالجئني يعتزم    
 وحالتـه،   املذكورريجى تقدمي معلومات عن مضمون مشروع القانون        ف. ان العتماده على الربمل 

 .وكذلك اإلطار الزمين العتماده
  

 األسريةالزواج واحلياة     

بالدولـة الطـرف لـسنها      ) ٢٢٨الفقـرة   (أشادت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة           - ٣٢
 القانونـان احلمايـة للمـرأة يف الـزواج          نذاقانون الزواج وقانون اإلرث بال وصية، حيث يوفر ه        

عـن التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف إلنفـاذ               يرجى تقـدمي معلومـات مـستكملة      و. واملرياث
ال يـزال سـائدا يف البلـد        )  العـروس  مهـر (ويؤكد التقريـر أن دفـع اللوبـوال         . أحكام هذا القانون  

ريجـى إبـالغ اللجنـة بـأي خطـوات          ف. رعيـة باعتباره ركنا يبطل بدونه الـزواج وفقـا للتقاليـد امل          
وما التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، أو تعتـزم         .  اختاذها ملعاجلة هذه املسألة    ، أو يعتزم  ،جرى

 ، بعد وفاة الزوج؟“التطهري اجلنسي” اختاذها، ملكافحة ممارسات االستيالء على املمتلكات و

عــن قلقهــا ) ٢٥٣-٢٥٠الفقــرات (سابقة أعربــت اللجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــ و  - ٣٣
 القــانون يتــألف مــن  مــزدوجقــانوينلنظــام  عالقــات الــزواج والعالقــات األســرية خــضوعإزاء 
وأعربـت  .  والقانون العريف، وإزاء عدم انسجام معظـم املمارسـات العرفيـة مـع االتفاقيـة          دونامل

 وعـدم تـصدي الدولـة       الزوجـات   عـن قلقهـا إزاء القبـول الواسـع ملمارسـة تعـدد             كذلكاللجنة  
عـن التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة           يرجى تقدمي معلومات مـستكملة    و. الطرف ملكافحتها بفعالية  

إىل أن الـزواج   ) أ (٤٧ويـشري تقريـر الدولـة الطـرف يف الفقـرة            . الطرف ملعاجلة هذه الـشواغل    
ــزال    ــال ال ي ــعاملبكــر لألطف ــات مين ــ البن ــانون    م ــضي الق ــث يق ــيمهن حي ــريف ن مواصــلة تعل الع

يرجى تقدمي معلومات عن سـن املوافقـة علـى الـزواج بالنـسبة            و. مبشروعية زواج الطفلة البالغة   
 . املتخذة ملكافحة الزواج املبكرللمرأة يف الزجيات العرفية والتدابري
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 ٢٠ من املادة ١االختياري وتعديل الفقرة  الربوتوكول    

التـــصديق علـــى الربوتوكـــول ب يتعلـــق مـــا فيمت إحـــرازهتقـــدم  أي يرجــى اإلشـــارة إىل   - ٣٤
يرجى اإلشارة أيضا إىل ما أحـرز مـن تقـدم حنـو قبـول التعـديل املـدخل                   و. االختياري لالتفاقية 

  . من االتفاقية املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١على الفقرة 
  


