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

 الدورة الثامنة والثالثون
   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١مايو إىل / أيار١٤

اجلــامع املتعلقــة بــالنظر يف التقريــر   قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة      
 والثايناألويل  نيالدوريللتقريرين 

 
 قيموزامب  

 والثـاين  األويلاجلـامع للتقريـرين الـدوريني    التقرير يف نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة      - ١
 .(CEDAW/C/MOZ/1-2) وزامبيقمل
 

 حملة عامة  
اجلـامع للتقريـرين الـدوريني      يرجى تقدمي تفاصيل عن العملية املستعملة إلعداد التقريـر           - ٢

احلكوميـة الـيت تعمـل يف جمـال حقـوق اإلنـسان             والثاين، مبا يف ذلك دور املنظمـات غـري           األويل
 . الربملانعرضته على اعتمدت التقرير وقد املكفولة للمرأة، وما إذا كانت احلكومة 

 
 ٢  و١املادتان   

يرجــى ). ٢١الــصفحة (يـشري التقريــر إىل أن الدسـتور ال يــضع تعريفـا قانونيــا للتمييـز      - ٣
تـشريع مالئـم   وضـع  ف للتمييـز يف الدسـتور أو     تبيان مـا إذا كانـت احلكومـة تعتـزم دمـج تعريـ             

 .  من االتفاقية١يتماشى واملادة 
امبيقي؟ وإذا كــان زهــل االتفاقيــة ســارية املفعــول بــشكل مباشــر مبوجــب القــانون املــو  - ٤

وإذا كـان األمـر غـري      . ت فيها االتفاقيـة   ذكراألمر كذلك، يرجى تقدمي أمثلة على القضايا اليت         
 جلاري اختاذها إلسباغ الطابع احمللي على االتفاقية؟ ذلك، ما هي اخلطوات ا
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بعــض يــشري التقريــر إىل أنــه بــالرغم مــن أســبقية الدســتور الــذي مينــع التمييــز، ال تــزال  - ٥
يرجـى  . القوانني والسياسات وبعض جوانب القانون العريف اليت متيز ضد املـرأة سـارية املفعـول       

ل جلميع القـوانني والـسياسات وكـذا املمارسـات          تبيان اخلطط املوجودة إلجراء استعراض شام     
 .  واجلدول الزمين لتعديلها،العرفية من أجل كفالة توافقها مع االتفاقية

أو الـدفاع  /ال توجد مؤسسات فعالة كما ال توجد وسـائل حلمايـة و     ”ووفقا للتقرير،    - ٦
 “ املرأة بطريقـة فعالـة  ولتنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد عن حقوق املرأة

ــام بــه     ). ٢٤الــصفحة ( يرجــى تقــدمي معلومــات، مبــا يف ذلــك جــدول زمــين، عمــا جيــري القي
 . التفكري فيه إلقامة مؤسسات وآليات فعالية حلماية حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة أو
 

 ٣املادة   
ديـد هيكلتـها،   يرجى تقدمي معلومات إضافية عن اآلليات الوطنية للنهوض بـاملرأة، وحت     - ٧

كـل مـن    ويرجـى أيـضا توضـيح دور        . ومستوى سلطتها، ووظائفها، ومواردها البشرية واملالية     
ــق لا ــاملرأة،  فري ـــوض ب ــل للنه ــة   والعام ــشؤون االجتماعي ــسيق ال ــرأة وتن ــوزارة امل يف ذكورين  امل

 .  من التقرير٢٤الصفحة 
مخاســية للحكومــة سياســة جنــسانية وطنيــة، وإمنــا خطــة  ال توجــد وحــسب التقريــر،  - ٨

يرجــى تقــدمي وصــف للجوانــب . تــشدد علــى ضــرورة مــنح فــرص سياســية واقتــصادية للمــرأة 
اجلنـــسانية للخطـــة اخلماســـية للحكومـــة، مبـــا يف ذلـــك معلومـــات عـــن غايـــات وأهـــداف          
واستراتيجيات النهوض باملرأة ومتكينها، واإلشارة إىل اخلطوات اليت جيـري اختاذهـا أو الـتفكري               

 . عتماد سياسة أو خطة عمل وطنية شاملة للمساواة بني اجلنسنيفيها من أجل ا
 

 ٤املادة   
يشري التقرير إىل أنه ينبغي تنفيذ التدابري اخلاصـة املؤقتـة لـصاحل املـرأة مـن أجـل تـسريع                      - ٩

إىل ضـرورة إزالـة القـوانني      إال  ومـع ذلـك، ال يـشري التقريـر          . حتقيق املساواة بني املـرأة والرجـل      
لتمييزية مبوجـب هـذه املـادة وال يـشري إىل التـدابري اخلاصـة املؤقتـة املوجـودة، مـن                     والسياسات ا 

يرجـى تقـدمي هـذه    . قبيل احلصص أو احلوافز الرامية إىل تسريع حتقيق املساواة يف كل اـاالت          
 .  من االتفاقية٤ من املادة ١ للجنة بشأن الفقرة ٢٥التوصية العامة مع مراعاة املعلومات، 

 
  ٥ة املاد  

يشري التقرير إىل عدد من التـدابري الـيت ميكـن اختاذهـا مـن أجـل القـضاء علـى القوالـب                        - ١٠
يرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املوجـودة سـلفا         . النمطية التمييزية املتعلقة بدور املرأة والرجل     
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ا يف ذلـك  للقضاء على القوالـب النمطيـة واملمارسـات الثقافيـة التمييزيـة بـني املـرأة والرجـل، مبـ          
طقــوس ، مــن قبيــل “متنــع املــرأة مــن النــهوض يف اتمــع ”املمارســات الثقافيــة التقليديــة الــيت  

) ٢٧الــصفحة (االنــضمام إىل جمتمــع الكبــار، واملـهــــر، والزجيــات املبكــرة، وتعــدد الزوجــات   
 . وتقدمي معلومات عن أثر هذه التدابري

 
 ٦املادة   

ل الدعارة واالجتار باألشـخاص، مبـا يف ذلـك مـدى            يرجى تقدمي معلومات عن استغال     - ١١
 . انتشاره والتدابري القائمة ملكافحته

جيـاد سـبيل يرفـع      يذكر التقرير أن مثة حاجة إىل ج سوسيولوجي متعدد القطاعات إل           - ١٢
يرجـى تقـدمي    ). ٣٣الـصفحة    (اللوم عن الطفل املتـورط يف البغـاء أو ضـحية االعتـداء اجلنـسي              

طوات اليت اختذت لكفالة هذا النهج الـشامل إزاء اسـتغالل الـدعارة واالجتـار           معلومات عن اخل  
ــرامج    ــة ب ــسي      تكــون باألشــخاص ووصــف أي ــايف اجلــسدي والنف ــن أجــل التع ــد وضــعت م ق

 . يواإلدماج االجتماعي للفتيات والنساء الالئي وقعن ضحايا االعتداء واالستغالل اجلنس
 

 العنف ضد املرأة  
هود اليت جيري بذهلا إلعادة إدمـاج وإعـادة تأهيـل املـرأة ضـحية العنـف                 اجلبيان  يرجى   - ١٣
 .  من التقرير٢٩ املبينة يف الصفحة ، احلربأثناء
يصف التقرير ارتفاع معدل حوادث العنف ضد املرأة وانتشارها، مبـا يف ذلـك العنـف           - ١٤

 أفــرادرار النظــام، ولمــوظفني املــسؤولني عــن تطبيــق القــانون وإقــ  املــرتيل، واملوقــف الالمبــايل ل 
يرجــى تبيــان اخلطــوات املتخــذة ). ٢٩الــصفحة ( جتــاه العنــف ضــد املــرأة ،بوجــه عــاماتمــع 

لوضع استراتيجية شاملة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املـرأة، مبـا فيهـا اعتمـاد التـشريعات                  
ــدة     ــة لفائ ــاء القــدرات والتوعي ــرامج بن ــة املماعــات خمتلــف اجلوتقــدمي ب احملــامني مــن قبيــل  (هني

 . واجلمهور عامة) يقضائسلك الوالعاملني الصحيني وال
يرجى تقدمي معلومات عن أحكام القانون املقترح ملعاجلـة العنـف املـرتيل واإلشـارة إىل            - ١٥

 . مىت يتوقع اعتماده من قبل الربملان
 

 ٨  و٧املادتان   
اة الـسياسية والعامـة تــشمل   يـشري التقريـر إىل أن احلـواجز أمـام مـشاركة املـرأة يف احليـ        - ١٦
  التعليمي، والتقاليـد، وعـدم انتـهاج سياسـات متـسقة ـدف إىل      ستوىاألسرة، واخنفاض امل’’

يرجـى ذكـر    ). ٣٤الصفحة  (‘‘ ةأو شغل املناصب العليا أو القيادي     /تشجيع املرأة على الترقي و    
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 التـدابري اخلاصـة املؤقتـة    التدابري اليت تعتزم احلكومة اختاذها لتجـاوز هـذه احلـواجز، مبـا يف ذلـك       
 .  للجنة٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة ٤ من املادة ١وفقا للفقرة 

 
 ٩املادة   

امبيقيـة،  زألجنبية الـيت تتـزوج مـن مـوزامبيقي أن تكتـسب اجلنـسية املو              ليف حني ميكن     - ١٧
يرجـى اإلشـارة    . يستطيع األجنيب الذي يتزوج من موزامبيقية اكتساب اجلنـسية املوزامبيقيـة           ال

 الرجــال حــقجــدول زمــين، لكفالــة أي إىل مــا جيــري القيــام بــه أو الــتفكري فيــه، مبــا يف ذلــك   
 .  دومنا متييزيف التمتع جبنسية أزواجهموالنساء على السواء 

 
 ١٠املادة   

يسلط التقريـر الـضوء علـى املـشاكل احملـددة الـيت تواجههـا الفتيـات يف احلـصول علـى                  - ١٨
ــه  ــيم، لكن ــدما يف     ’’ يــشري إىل أن التعل ــتمكن مــن املــضي ق ــهن هــن الــاليت ي القلــيالت جــدا من

يرجـى تبيـان سـبب هـذا     ). ٤٠الـصفحة  (‘‘ تفعليا تعليم الفتيـا  دراسان إذا مل تعزز احلكومة
الوضع وما الذي ميكن القيام به على الـصعيد الـوطين لكفالـة تعزيـز اإلرادة الـسياسية لتـشجيع                  

 . تعليم الفتيات
إىل أن  ) ٢٠٠٢فربايـر   / شـباط  ٧،  CRC/C/15/Add.172(أشارت جلنـة حقـوق الطفـل         - ١٩

ــدائي، وأن نــسبة   أقــل الفتيــات إىل التعلــيم ســبل وصــول  مــن األوالد يف مــستوى التعلــيم االبت
ــالقراءة والكتابــة منخفــضة يف أوســاط الفتيــات؛ وأنــه جيــري إيــالء أمهيــة أقــل لتعلــيم     ـاإلملــ ام ب

رسات، من قبيل كثافة العمل املـرتيل والـزواج املبكـر واحلمـل املبكـر،                وأن بعض املما   ،الفتيات
يرجـى توضـيح مـا يعتـزم القيـام      ). ٥٦الفقـرة  (تساهم يف احلد من وصول الفتيـات إىل التعلـيم        

به أو جيري القيام به ملعاجلة هذه املشاكل احملددة اليت تواجهها التلميذات ولتشجيع تـسجيلهن               
ويرجى أيـضا تقـدمي بيانـات عـن قواعـد التـسجيل واالسـتبقاء يف                . فيهايف املدارس واستبقائهن    

 .املستويني االبتدائي والثانوي
ويرجى تقدمي بيانات عـن نـسبة اإلملـام بـالقراءة والكتابـة يف أوسـاط النـساء والفتيـات                     - ٢٠

 . األميةكافحة وتقدمي تفاصيل عن أية برامج مل
 ١١املادة   

 النــساء النــشيطات اقتــصاديا يعملــن يف القطــاع غــري الرمســي،  يــشري التقريــر إىل أغلــب - ٢١
يرجـى تبيـان االسـتراتيجيات القائمـة لـدعم املـرأة            ). ٤٩الصفحة  (سيما يف املناطق الريفية      وال

إذا كانـت مثـة أي بـرامج إلطـالع النـساء املنخفـضات        مـا   يف القطاع غري الرمسي، مبـا يف ذلـك          
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طق الريفيـــة، علـــى فـــرص الوصـــول إىل األســـواق     الـــدخل والفقـــريات، وال ســـيما يف املنـــا   
 .  االجتماعي واخلدمات الصحيةنوالتكنولوجيا واحلصول على القروض والضما

 تواجه مشاكل استبعاد اجتمـاعي تتعلـق بـاملرأة العاملـة            موزامبيقويشري التقرير إىل أن      - ٢٢
نــسبة للمعوقــات ال ســيما يف قطــاع الزراعــة والقطــاع غــري الرمســي؛ وحيــدث الــشيء نفــسه بال 

ــدز   ــامالت املـــصابات باإليـ ــربح وعائـــدات   ) ٤٨الـــصفحة (والعـ ــاع مـــضاعفة الـ ــة أطمـ نتيجـ
مــا هــي اخلطــوات الــيت جيــري اختاذهــا لكفالــة امتثــال أربــاب العمــل جلميــع قــوانني . االســتثمار

العمــل مــن أجــل محايــة حقــوق العــامالت، وال ســيما حقــوق العــامالت املعوقــات واملــصابات  
 باإليدز؟ 

، يرجـى   )٥٢الصفحة  ( يف املائة فقط من النساء يعملن بأجر         ٤وبالنظر إىل أن حوايل      - ٢٣
توضــيح مــا هــي الفــرص املتاحــة للمــرأة للوصــول إىل ســوق العمــل الرمســي ومــا هــي الــربامج،  

 . فيها التدابري اخلاصة املؤقتة، املوجودة لتشجيعهن ومساعدن على القيام بذلك مبا
 

 ١٢املادة   
 كمــا أن معــدالت وفيــات الرضــع ،تخدم نــسبة هامــة مــن النــساء الطــب التقليــديتــس - ٢٤

عـــن يرجـــى تقـــدمي تفاصـــيل ). ٥٥الـــصفحة  (موزامبيـــقوالوفيـــات النفاســـية عاليـــة جـــدا يف 
استراتيجية احلكومة للحد من معدالت الوفيات النفاسية ووفيات الرضـع، ومـا هـي اخلطـوات                

ات الرعاية الصحية األوليـة للنـساء وجودـا والوصـول           امللموسة اليت اختذت لزيادة توافر خدم     
 . إليها
يشري التقرير إىل أن النساء ال ميلكن القرار بشأن حيـان اجلنـسية وحقـوقهن اإلجنابيـة                  - ٢٥

يرجى تقدمي معلومات عن االسـتراتيجيات املوجـودة لكفالـة حـصول            ). ٦٣ و ٥٦الصفحتان  (
مـدى  الـربامج التعليميـة و    عـن   نـسية بكلفـة معقولـة و      املرأة علـى خـدمات الـصحة اإلجنابيـة واجل         

 . ة، منها املراهقات ونساء األريافعينتوافرها موعات م
ويــــشري التقريــــر إىل ارتفــــاع كــــبري ملعــــدل اإلصــــابة باإليــــدز يف أوســــاط احلوامــــل  - ٢٦

فـريوس نقـص   يرجى تقدمي معلومـات عمـا إذا كانـت هنـاك بـرامج ملكافحـة                ).  ٥٦ الصفحة(
 يـدمج املنظـور اجلنـساين، مبـا يف ذلـك تـوافر الـدواء املـضاد للفريوسـات                  يـدز إلا/ البـشرية  املناعة

يرجى توضـيح مـا إذا كانـت احلكومـة          . الرجعية ملنع انتقال اإلصابة باإليدز من األم إىل اجلنني        
حصلت على املساعدة من املاحنني الدوليني لدعم التدابري الرامية إىل التصدي لإليـدز             وأطلبت  

 . د النساءعن
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 ١٣املادة   
، وأغلبـها تعـيش يف      موزامبيـق  يف   األسر املعيشية الـيت تعيلـها امـرأة       هناك عدد كبري من      - ٢٧

الـاليت  يرجى إيضاح التدابري املوجـودة لـدعم وختفيـف حمنـة النـساء              ). ٦٤الصفحة  (فقر مدقع   
 . ضي والقروضسري حصوهلن على األراييعشن يف فقر، مبا يف ذلك ما جيري القيام به لت

ويشري التقرير إىل املشاكل اخلاصة الـيت تواجههـا املعوقـات والـيت تـسفر عـن وصـمهن                - ٢٨
يرجــى توضــيح التــدابري القائمــة لكفالــة وصــول النــساء املعوقــات إىل   . واســتبعادهن اجتماعيــا

 .ل وغريها من اخلدمات االجتماعيةالتعليم والعم
 

 ١٤املادة   
ة مـشاكل تواجـه املـرأة الريفيـة، منـها عـدم وجـود متثيـل هلـا علـى                     عدإىل  يشري التقرير    - ٢٩

ــصحية       ــة ال ــى خــدمات الرعاي ــة وعــدم حــصوهلا عل ــصفحة (مــستوى احلكوم ــشري ). ٧٤ال وي
 إدراج املـشاكل اجلنـسانية علـى        ...تضمن  ي’’التقرير أيضا إىل أن الربنامج اخلماسي للحكومة        

دمي تفاصـيل عـن الكيفيـة الـيت تـدرج ـا             يرجى تقـ  ). ٧٤الصفحة  (‘‘ مستوى القطاع الزراعي  
الربامج اخلماسية املنظور اجلنـساين يف القطـاع الزراعـي، وكـذلك مـا إذا كانـت تركـز بـشكل               
خاص على تعزيز مستوى معيشة املرأة الريفية من خالل زيادة الوصـول إىل التعلـيم وخـدمات                

، وملكيـة األراضـي،     الرعاية الـصحية، ومـاء الـشرب والـصرف الـصحي، والفـرص االقتـصادية              
 . اإلمنائيواملشاركة يف صنع القرارات املتعلقة بالتخطيط 

 
 ١٦  و١٥املادتان   

علــى يــشري التقريــر إىل عــدة أمثلــة للتمييــز ضــد املــرأة يف العالقــات الزوجيــة واألســرية  - ٣٠
 رأسـا   واالعتـراف بـالزوج   امللكيـة،   مارسـة، مبـا يف ذلـك األهليـة التعاقديـة، و           املقانون و صعيد ال 

يرجــى ). ٧٩-٧٨الــصفحات (لألســرة املعيــشية، وحقــوق اإلرث، وانتــشار تعــدد الزوجــات 
 اســتراتيجية احلكومــة للقــضاء علــى هــذا التميــز وكفالــة حقــوق  نتقــدمي معلومــات مفــصلة عــ

متـــساوية للمـــرأة يف العالقـــات الزوجيـــة واألســـرية قانونـــا وممارســـة، مبـــا يف ذلـــك معلومـــات 
حتـول دون إصـداره    املتعلق باألسرة، وما هي العقبات الـيت        املقترح  ن  مستكملة عن حالة القانو   

 . وكيف تعتزم احلكومة جتاوزها
 الربوتوكول االختياري  

ــان أي تقــدم أُحــرز حنــو التــصديق   - ٣١ ــة  علــى يرجــى تبي ــاري لالتفاقي  الربوتوكــول االختي
 .االنضمام إليه أو
 


