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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

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

   واألربعونالثامنةالدورة 
   ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير/ كانون الثاين١٧

  سئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا واأل    

  جنوب أفريقيا    
  املقدمـة  نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقارير الدورية الثاين والثالث والرابع             

   .)CEDAW/C/ZAF/2-4( يف وثيقة واحدة جنوب أفريقيامن 

  نظرة عامة    
يف إعـداده    إىل أن املنهجية املتبعـة       )١()انظر االستعراض العام  (يشري التقرير     - ١

وتقدمي  يف القضايا اجلنسانية تشمل، يف ما تشمله، مناقشات أُجريت مع أفراد من اخلرباء      
يرجـى  . ٢٠٠٨أغسطس  /إىل الربملان النسائي املعقود يف إطار الربملان الوطين يف آب         تقرير  

قد التقرير  كان   وما إذا    ،ةـاملنظمات غري احلكومي  استشارة ومشاركة   توضيح طبيعة ومدى    
 .الربملانرض على ُع

  القانوين لالتفاقية والتعريف هباالوضع     
 ٢و) ج(١يرجى توضيح وضع االتفاقية يف النظام القانوين الوطين استناداً إىل املواد              -٢
ـ    و). ٢-١الفقرة  (من دستور جنوب أفريقيا     ) ب)(١(٣٩و  علـى قـضايا     ةهل مثـة أمثل
إىل االتفاقيـة لتفـسري     ) الدستورية(ة  ـ احملاكم استندت فيها احملكم    مرفوعة أمام ) دستورية(

 شرعة احلقوق؟ 

__________ 

 اليت ال يرفق هبا رمز وثيقة إىل التقرير الدوري السابع اخلاص جبنوب              بني قوسني   الواردة أرقام الفقرات تشري   )١(
 .CEDAW/C/ZAF/2–4أفريقيا الذي نشر يف الوثيقة 
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ملا اعُتمد من تشريعات عادية بشأن      ) ٩-١ إىل   ١-١الفقرات من   (ويعرض التقرير     -٣
 ٢٠٠٠ من دستور جنوب أفريقيا، وخاصة قانون املساواة لعام ٩إعمال املادة   املساواة هبدف   

يف قانون  الوارد  د التقرير أن تعريف التمييز      ـويؤك. ١٩٩٨عمالة لعام   وقانون املساواة يف ال   
 تغطيـة  من االتفاقية وهو كـاٍف ل      ١املادة  مشابه للتعريف الوارد يف     ،  ٢٠٠٠املساواة لعام   

املـساواة  حمدد بشأن   يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إصدار قانون           . نطاقها
ـ  مـن االتفاقيـة و     ١مييز ضد املرأة يتماشى مع املادة       بني اجلنسني يتضمن تفسرياً للت     دمج ي
 لسياسات الدولـة الطـرف    متيناً اً قانوني يشكل بالتايل أساساً  االتفاقية يف القوانني الداخلية و    

 .اجملاالت اليت تشملها االتفاقيةاملساواة بني اجلنسني يف مجيع تحقيق وبراجمها اخلاصة ب

ى الربوتوكول االختياري   ـا إل ـوب أفريقي ـ جن ل بانضمام ـيرحب الفريق العام    -٤
 مـن   ١٣ استناداً إىل املـادة      ،، ويرجو حتديد التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف       ٢٠٠٤لعام  

بالربوتوكول االختياري يف البلـد، مبـا يف     و املعرفة باالتفاقية    زيادةالربوتوكول االختياري، ل  
ولون يف القضاء وهيئات إنفـاذ القـانون        ذلك من خالل برامج تدريب يستفيد منها املسؤ       

 .وغريهم من املوظفني احلكوميني

ة للجنوب األفريقـي بـشأن      ـة اإلمنائي ـويشري التقرير إىل أن بروتوكول اجلماع       -٥
  " ٢٠٠٨أغـسطس   /واعُتمد خـالل شـهر آب     عليه  قد ُصّدق   "املسائل اجلنسانية والتنمية    

 املزيد من التفاصـيل حـول       تقدميويرجى  ). ٤-١٠-١ الفقرة   انظر أيضاً  ؛٢١-٨الفقرة  (
الدولة الطرف مبوجبـه    تقع على عاتق      اليت الوضع القانوين للربوتوكول وااللتزامات الدولية    

 . والتدابري املتخذة لتطبيق أحكامه) ٢٠٠٠(١٣٢٥ الربوتوكول بقرار جملس األمن ةوعالق

  األحكام التمييزية/القوانني    
اعتـربت  وصدرهتا احملكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا       يناقش التقرير عدة أحكام أ      -٦

ففي قـضية   . املرياث غري دستورية   بالزواج و املتعلقة  لقانون العريف   لفيها أن القواعد التمييزية     
تركة أبيه  يف  ي تقضي حبق االبن البكر      ـالقانون العرف قواعد   ألغت احملكمة قاعدة من      ،"هبي"

ربملان تصحيح اخللل التشريعي ووضعت نظاماً مؤقتاً       يف حال عدم وجود وصية وطلبت من ال       
). ٤-٥-١٦ إىل   ١-٥-١٦رات من   ـ والفق ١٣-٢الفقرة  (ل  ـبانتظار تصحيح هذا اخلل   

القواعد العرفيـة املتعلقـة بـالزواج يف مقاطعـة        أن  ، أعلنت احملكمة    "غوميدي"ويف قضية   
ساس واحد على األقل مـن  متييز على أتنطوي على غري دستورية لكوهنا   " ناتال - كوازولو"

ويف حني تفيد الدولة الطرف بأن مـشروع        ). ١٣-٢الفقرة  ( االعتبارات اجلنسانية احملددة    
، فهي تشري   )١-١٥الفقرة  (قانون يتعلق بالقانون العريف اخلاص باملرياث قد قُّدم إىل الربملان           

. ملدنية والعرفية والدينيةأيضاً إىل أن الدولة الطرف ال تزال حتافظ على مزيج من نظم الزواج ا     
 ،A/53/38/Rev.1ثيقـة   وال( اخلتامية السابقة    ا اللجنة الواردة يف مالحظاهت    ةويف ما خيص توصي   

الداعية إىل إعداد قانون موّحد لألسرة يكون هدفه إلغاء الالمساواة يف حقوق            ) ١١٨الفقرة  
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حول التقدم احملرز يف    املرياث وحقوق ملكية األرض وتعدد الزوجات، يرجى تقدمي معلومات          
 .  هذا التشريعسّن

   باملرأةللنهوض الوطنية اآلليات    
) ١١٩ الفقرة   ،A/53/38/Rev.1ثيقة  وال( اخلتامية السابقة    اأعربت اللجنة يف مالحظاهت     -٧

عن قلقها إزاء عدم توفر املوارد املالية والبشرية لآللية الوطنية واللجنة املعنية باملـساواة بـني       
 عـن معلومات  تقدمي  يرجى  . اموحثّت الدولة الطرف على توفري املوارد الالزمة هل       اجلنسني،  

 .  اللجنةةالتقدم احملرز يف تنفيذ توصي

   التقليديةالقوالب النمطية واملمارسات     
 قرار احملكمـة الدسـتورية يف       إللغاء أية مبادرة تشريعية     عنمعلومات  قدمي  يرجى ت   -٨

 كّرس دور املرأة كمقدمة للرعاية ودور الرجل        إنهلة الطرف    الدو قالتاليت  " جوردان"قضية  
 ).٥-٥الفقرة (كمصدر لكسب الرزق 

يرجى تقدمي معلومات عن وجود أية استراتيجية أو مبادرة شاملة تركّز على املناطق               -٩
 واملمارسات التقليديـة    نوع اجلنس الريفية وهتدف إىل القضاء على القوالب النمطية املرتبطة ب        

واختبار البكارة، وهي ممارسات تقف عائقاً أمام احترام    )اكوثواال(ة كالزواج باإلكراه    الضار
 . االنهوض هبكرامة املرأة الريفية ومتكينها و

  العنف ضد املرأة    
البلد ال يزال يواجه عدداً كبرياً من أشكال العنف ضد املـرأة            "يشري التقرير إىل أن       -١٠

" اً هو خطورة أعمال العنف اليت ظهرت يف العديد من احلاالت          واألطفال وأن ما يثري قلقاً مج     
وحيدد التقرير، استناداً إىل هنج شامل ومتعدد القطاعات، عدداً من          ). ٢١-٢الفقرة خامساً   (

ية والتشريعية واإلدارية وغريها من التدابري الرامية إىل مكافحة آفة العنف ضد            اتالتدابري السياس 
كمـا  . االستراتيجية الوطنية ملنع اجلرميـة هذه التدابري وضع د، ومن بني املرأة املتفشية يف البل 

 بشأن النسبة اليت ال تزال مرتفعـة        ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ التقرير إحصاءات تشمل عامي      يتضمن
وغريها من أشكال العنف ضد النساء، مبا يف ذلك         ) ٣-٤ الفقرة خامساً (االت االغتصاب   حل

 الصادرة يف جرائم االعتداءات اجلنسية      أحكام اإلدانة اً من   العنف املرتيل، والنسبة املتدنية جد    
 الكما يشري التقرير إىل دراسة جامعية أظهرت أن بعض القضاة ). ١-٢٤-٤الفقرة خامساً (

ويرجـى يف   ). ٦-٤الفقرة خامساً   ( العقوبة الدنيا اإللزامية حبق مرتكيب االغتصاب        نيطبقو
هداف املبينة أدناه من خطة العمـل       ترتكز عليه األ  هذا الصدد، تفسري األساس املنطقي الذي       

 يف املائـة سـنوياً   ١٠ إىل ٧خفض عدد حاالت االغتصاب بنسبة : الوطنية على مدى العام  
كذلك بيان  ويرجى  ). ١٦-٢ خامساًالفقرة  (سنوياً   يف املائة    ١٠ورفع نسبة اإلدانات بنسبة     

، وما  ٢٠٠٧ام  يف ع عمل الوطنية   إذا كانت هذه األهداف قد حتققت منذ إطالق خطة ال         ما  
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 مـن   اًويذكر تقرير الدولة الطـرف عـدد      .  التدابري املتخذة هلذا الغرض    ةهي يف هذه احلال   
تصرفات منطية ناجم عن الدراسات اليت تتناول األسباب اجلذرية للعنف املمارس ضد املرأة وال        

 مـن البحـوث يف      يرجى حتديد ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إجراء املزيـد          . جنسانية
عمال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك كثرة حاالت االغتـصاب وخاصـة             ألاملستوى املرتفع   

على أن تؤخذ   ،   على حنو أكثر فعالية    لعنف ضد املرأة  ااغتصاب الفتيات، بغية ضمان مكافحة      
 مالحظاهتـا يف  الـواردة   لجنة وتوصياهتا   الصادرة عن ال   ١٩التوصية العامة رقم    يف االعتبار   

 . )١٢٤ الفقرة ،A/53/38/Rev.1ثيقة وال(الدولة الطرف بشأن اخلتامية 

ويرجى اإلفادة كذلك عما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت تـدابري إداريـة أو                 -١١
وتطبيـق  الصادرة عـن احملـاكم      تشريعية لضمان تنفيذ القرارات الزجرية وقرارات احلماية        

محاكمة على املتهمني باالغتصاب، وخاصة يف حـال        القوانني املتعلقة باالحتجاز السابق لل    
 . اجلرميةارتكاب وجود خطر تكرار 

ستهدف االعتداءات اجلنسية ضد    ت ة أو برامج خاص   اتية مبادر أويرجى اإلفادة عن      -١٢
يتعرضن جلرائم اغتصاب وقتل خطرية جداً وذلك، يف بعض    اللوايت   ثلياتاملالنساء أو الفتيات    

 ميوهلنيات يغرين   املثل بأن   احملليةقاد اخلاطئ السائد يف بعض اجملتمعات       احلاالت، بسبب االعت  
ن جرائم القتل   ع معلومات   قدميكمل يرجى ت  . اجلنسية إن تعرضن لالغتصاب من قبل رجل      

 وحول  ٢٠٠٩مايو  /الدولة الطرف يف أيار   مثليات ومت توثيقها يف     العشرين اليت ارتكبت حبق     
 .ها ومعاجلتهافيائي بالتحقيق كيفية اضطالع نظام القضاء اجلن

  االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف البغاء    
ال االجتار بالبـشر وخاصـة      ـ أعم جرمن اليت تُ  ـد من القواني  ـحيدد التقرير العدي    -١٣

قانون اجلـرائم اجلنـسية     ؛ و ٢٠٠٥ل لعام   ـبالنساء والفتيات، ومنها بالتحديد قانون الطف     
يف القـانون   ) اجلرائم اجلنسية واألمور املتصلة هبـا     (بقانون تعديل   ، املسمى   ١٩٥٧املعّدل،  
؛ وقانون  ١٩٩٨؛ وقانون الالجئني،    ١٩٩٨وقانون منع اجلرمية املنظمة،     ؛  ٢٠٠٧اجلنائي،  
؛ وقـانون الـشروط     ١٩٥٧قانون اجلرائم اجلنـسية،     ؛ و ١٩٩٨العنف املرتيل،   مكافحة  

). ٧-٦ و ٢-٦الفقرتان   (١٩٩٦الطفولة،  ؛ وقانون تعديل رعاية     ١٩٩٧األساسية للعمالة،   
 معلومـات   قـدمي كما يرجى ت  .  معلومات بشأن تطبيق القوانني املذكورة أعاله      قدمييرجى ت 

 قانون شامل جيـّرم االجتـار       إعداد مشروع إضافية حول ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي         
 . جلرمية والعقوبات اليت تنطبق عليهاهلذه اويتضمن تعريفاً بالبشر 

 بشأن التدابري املتخذة ملعاجلة احلاجة احملددة       كثر تفصيالً  معلومات أ  قدميكما يرجى ت    -١٤
لبيانات دقيقة حول حجم االجتار وإجراء حبوث يف املسائل والتحديات اليت تواجهها هيئات             

   ١٣-٦الفقرتـان   (إنفاذ القانون وموظفي القضاء يف ضبط ومالحقـة مـرتكيب االجتـار             
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هذا السؤال تناول مشكليت االجتار عرب احلدود واالجتار        عن  د اإلجابة   ويرجى عن ). ١٤-٦و
 . الداخلي بني املناطق الريفية واملدن

إلهنـاء  إىل أن خطة العمل الوطنية على مدى العام         ) ١٥-٦الفقرة  (ويشري التقرير     -١٥
ن يف  اسـتغالهل االجتار بالنساء و  مكافحة   تتضمن تركيزاً على     العنف القائم على نوع اجلنس    

ن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف مبوجب خطة العمل هذه          ع معلومات   قدمييرجى ت . البغاء
وغريها من اخلطوات املتخذة ملكافحة استغالل بغاء النساء، وخاصة الفتيات، مبا يف ذلـك              
 اجلهود الرامية إىل عدم جترمي النساء اللوايت ميارسن البغاء ومـساعدة النـساء الراغبـات يف           

 ). ١٨-٦انظر الفقرة (التوقف عن ممارسته 

 مـن   ١الفقرة  (ؤقتة  ة امل ـاملشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة، التدابري اخلاص           
  )٤املادة 
ي  أو أي قـانون آخـر ذ       ،١٩٩٨  لعام القانون االنتخايب يرجى حتديد ما إذا كان        -١٦

صلة، ينص على نظام حصص أو تدابري مؤقتة مالئمة أخرى تضمن مشاركة متساوية للمرأة              
ثيقـة  وال( اخلتاميـة الـسابقة   مالحظاهتااللجنة يف به  أوصت  حسبما  يف األنشطة السياسية،    

A/53/38/Rev.1،   حـزاب  األ معلومات حول ما إذا كانت       قدمي كما يرجى ت   .)١٢٨ الفقرة
بني اجلنسني يف هيئاهتا املعنيـة   قد قررت ضمان املساواة    الوطين األفريقي املؤمتر  سياسية غري   ال

انظـر   (واهليئات التشريعية يف األقـاليم  القرار ويف ما يتعلق بالتمثيل يف الربملان الوطين         بصنع  
  ). ٢-٢الفقرة 
 يتضمن التقرير بيانات إحصائية بشأن مشاركة املرأة يف جمال التمثيل السياسي            بينما  -١٧
لحكومة، فهو يفتقر إىل بيانات شـاملة علـى         لصنع القرار على املستويني الوطين واحمللي       و

كما يرجى ذكـر مـا إذا كانـت البيانـات           . هذه البيانات قدمي  يرجى ت . مستوى األقاليم 
 ، تتعلق جبميـع املـستويات احلكوميـة   اخلدمة العامة شأن متثيل املرأة يف     االحصائية املقدمة ب  

حـصائية  اإلعلومات  امل قدميكذلك، يرجى ت  األمر  كن  يوإن مل   . ة واحمللية ـيالوطنية واإلقليم 
 . صلةالذات 

 اخلتامية السابقة   مالحظاهتاوبالنظر إىل توصية اللجنة املوجهة إىل الدولة الطرف يف            -١٨
 معلومات إضافية حول اجلهود املبذولة      قدمي، يرجى ت  )١٢٨ الفقرة   ،A/53/38/Rev.1ثيقة  وال(

 ا احلصص حبيث يشمل اهليئات األخرى يف احلكومـة أو الـيت تعيينـه              حتديد املتوسيع نظ 
 خمتلـف مـستويات     يفتدين عدد النساء    مسألة  احلكومة لزيادة مشاركة املرأة فيها وملعاجلة       

 ). ١٢-٧ إىل ١٠-٧انظر الفقرات من (النظام القضائي 
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 التعليم    

 يف املدارس أقل من نسبة انقطاع       سةالبنات عن الدرا  يؤكد التقرير أن نسبة انقطاع        -١٩
السبب الرئيسي النقطاع الفتيات عن الدراسة هو احلمل وأن قانون املـدارس يف             البنني وأن   

واضح بشان التلميذات والطالبات احلوامل وإمكانية استمرارهن        ١٩٩٨لعام  جنوب أفريقيا   
ن نقطعية للفتيات اللوايت ي    إحصاءات بشأن النسبة الفعل    تقدمييرجى  . يف االستفادة من التعليم   

 معلومـات   قدميكما يرجى ت  . عن الدراسة ونسبة إعادة تسجيل الفتيات احلوامل يف املدارس        
 . حول السياسات اليت تتبعها الدولة الطرف للحد من العنف اجلنساين يف املدارس

  العمالة     
 وقـانون  ١٩٩٨ عـام  ل يّبني التقرير أنه على الرغم من أن قانون املساواة يف العمالة            -٢٠

 قانون الشروط الرئيسية للعمالة    حيظران التمييز على أساس احلمل، وأن        ٢٠٠٠  لعام املساواة
إجازة األمومة، فهو ال يتضمن أحكاماً واضحة بشأن األجور خالل           نص على  ي ١٩٩٧ لعام

ايب ن العمل اإلجي  بشأالكتاب األبيض   إىل   التقرير   شريكما ي ). ١١-٢الفقرة  (إجازة األمومة   
منح أجر كامل خالل إجازة األمومة ملدة أربعة        توخى  ي، الذي   )١اجلدول  (يف اخلدمة العامة    

ومبا أن موضوع دفع األجور خالل إجازة األمومة، يف القطاعني العام واخلاص، خيضع        . أشهر
 يرجى اإلفادة عن التقـدم احملـرز        ،)١١-٢الفقرة  (للتدقيق من قبل جلنة املساواة يف العمالة        

خاصة اإلبالغ عما إذا كان الكتاب األبيض قد وصل مرحلة التشريع وإذا كان مثـة نيـة                 و
  . لوضع خطة لدفع األجور خالل إجازة األمومة يف القطاع اخلاص

نتائج التقرير اخلاص بالتحقيق يف وضع العاملني من خدم         قدمي معلومات عن    يرجى ت   -٢١
حد أدىن لألجور خلدم املنازل،     تعيني  صوص  خببعد ذلك   املنازل ونتائج النقاشات اليت دارت      

 ). ٥-١١الفقرة (ومعظمهم من النساء 

 كيفية  حصاءات املتوفرة، بتحديد  إلالقيام، مبا يف ذلك من خالل تقدمي ا       كما يرجى     -٢٢
مسامهة القوانني الناظمة لتحديد األجور يف رفع أجور النساء اللوايت يشغلن وظائف خمصصة             

الفوارق يف األجور بني اجلنسني     والتحديات اليت تعيق تقليص     ) ٦-١١قرة  الف(تقليدياً للنساء   
 املعنية بشروط العمل  لجنة  الما هو وضع    و .وضعف التمثيل النسائي يف بعض قطاعات العمل      

وما هي الوظائف اليت تؤديها والسلطات اليت تتمتع هبا يف مراقبة التقدم احملرز يف جمال إعمال                
 ؟ )٢٢-١١الفقرة (ألجور احلق يف املساواة يف ا

  الصحة    
املتمثـل يف     للتحدي بتنفيذها للتصدي يرجى شرح التدابري والربامج اليت مت الشروع          -٢٣

 ٣٠الفقرة (زيادة فرص حصول النساء، وخاصة الفتيات، على خدمات صحية مناسبة وفعالة 
 ).  التنفيذيوجزمن امل



CEDAW/C/ZAF/Q/4 

7 GE.10-44763 

األسس املنطقيـة لألهـداف     ز و  معلومات مستفيضة حول الركائ    قدميكما يرجى ت    -٢٤
 يف  ٥٠أن تنفذ   توخى   اليت ت  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ للفترةالسنوي للصحة   الوطين  املبّينة يف الربنامج    

املائة على األقل من املناطق الصحية استراتيجيات الوصول إىل كل منطقة، وأن يكون لـدى               
يرجى ذكـر مـا إذا      .  يف املائة من التغطية بالتحصني     ٩٠ يف املائة من املناطق أكثر من        ٧٠

 . كانت هذه األهداف قد حتققت

توصـيات تقريـر    معلومات حول التدابري املتخـذة لتنفيـذ        قدمي  ويرجى كذلك ت    -٢٥
 يف الدولـة  الحظت إدارة الـصحة الوطنيـة   الذي   االستقصاء السري عن الوفيات النفاسية    

الفقرتان (هذا اجملال   إحرازه يف   الذي جيب   ال يزال هناك الكثري من التقدم       بصدده أنه   الطرف  
 األولويـات الـصحية     بيانويف سياق توفري هذه املعلومات، يرجى       ). ١٧-١٢ و ١٦-١٢

ة السنوية الالحقة والتقدم احملـرز يف       ـاملرتبطة باملسائل اجلنسية واجلنسانية يف الربامج الصحي      
 . هذا اجملال

وطين لإليـدز يف    اهلدف الذي حدده اجمللس ال     كان   تقدمي معلومات عما إذا   يرجى    -٢٦
توفري جمموعة مالئمة من خدمات العـالج       هدف  هو   و ، )٣٤-١٢الفقرة  (جنوب أفريقيا   

نقص املناعـة البـشرية     فريوس   املائة من األشخاص املصابني ب      يف ٨٠والرعاية والدعم لنحو    
جوالت استقصاء إضافية حول    هل مت إجراء    و . فعالً ، قد حتقق  ٢٠١١وعائالهتم حبلول عام    

ومـا  ) ٣٥-١٢انظر الفقـرة    ( بفريوس نقص املناعة البشرية بني الشابات احلوامل         اإلصابة
 بيانات إحصائية حمّدثة حول نسب انتقال اإلصابة        قدميكانت نتاج هذه اجلوالت؟ ويرجى ت     

 معلومات إضافية بشأن اجلهـود املبذولـة لتوسـيع          قدميكما يرجى ت  . من األم إىل الطفل   
ا االنتقال، مبا فيها جهود املنظمات غري احلكومية وما إذا كان    اخلدمات لتشمل الوقاية من هذ    

وهو  اهلـدف     يف املائة،    ٥من املنتظر حتقيق هدف خفض انتقال الفريوس إىل نسبة تقل عن            
؛ انظر  ٣-٤١-١٢الفقرة   (٢٠١١- ٢٠٠٧الذي حددته اخلطة الوطنية االستراتيجية للفترة       

 ). ٣٨-١٢ و٣٦-١٢كذلك الفقرتني 

النـساء احلوامـل    وب أفريقيا يف نـسب      ـ بني أقاليم جن   ات شرح التفاوت  يرجى  -٢٧
). ٥الـشكل    (ايت تلقني العالج املضاد للفريوسات الرجعيـة      واللاملصابات بالفريوس الفّعال    

، بغرض اكتشاف مصنفة حسب اجلنس نتائج استعراض منتصف املدة،    عرضيرجى كذلك   و
رضى املسجلني لالستفادة من عـالج اإلصـابة        العوامل اليت تقف وراء الفجوة بني عدد امل       

مبرحلة متقدمة من فريوس نقص املناعة البشرية وعدد املرضى املستفيدين فعلياً من هذا العالج              
، وتوضيح اعتراف الدولة الطرف بأن الوصم والتمييز ال يزاالن من بـني             )٣٩-١٢الفقرة  (

 ).٤٢-١٢الفقرة (شرية واإليدز لبفريوس نقص املناعة امشكلة التحديات اليت تواجه إدارة 

اخلتامية السابقة عن قلقها إزاء عدم إيـالء        قد أعربت يف مالحظاهتا     اللجنة  وكانت    -٢٨
). ١٣٣ الفقرة ،A/53/38/Rev.1الوثيقة (اهتمام كاف ملسألة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     

املنوط هبا ّدت الدور الرائد  يرجى توضيح ما إذا كانت وزارة الصحة والتنمية االجتماعية قد أ          
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إلجراء دراسات حول مدى انتشار ظاهرة تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث يف جنـوب          
ويف حال كانت هذه الدراسات قد أجريت،       ). ١٤-٤ خامساً(التقرير  أفريقيا، كما جاء يف     

ـ                ات فهل مت اعتماد خطة عمل هتدف إىل إلغاء هذه املمارسة؟ كما يرجى اإلفادة عن دراس
  ).٢٠-٤ خامساً(أخرى أجريت خبصوص املمارسات التقليدية الضارة 

  الفئات احملرومة من النساء، والنساء الريفيات، والفقر    
 تفاوتاً كبرياً بني أقاليم جنوب أفريقيا يف امتالك النساء لألراضي مقارنة           ر التقري ُيظهر  -٢٩

 ١٩٩٤ اليت نفذت بـني عـامي        بالرجال، ويف عدد النساء املستفيدات من برامج اإلصالح       
). ١٠ و ٩اجلـدوالن   ( واليت كانت تستهدف على وجه اخلصوص املناطق الريفية          ٢٠٠٧و

لتفاوت يف  هلذا ا دها التقرير   ومن بني األسباب اليت حدّ    . م بني األقالي  التفاوتاتيرجى توضيح   
لعام ألراضي ايف قوق  احل استعادة   من أحكام قانون  سبب يتعلق حبكم    عداد لصاحل الرجال،    ألا

 اعتبارات أخرى، إىل مالكيها الـسابقني       يف مجلة  أعطي األولوية يف إعادة األراضي،       ١٩٩٤
الفقرتان (الذين ُسلبت منهم بسبب الفصل العنصري، والذين كانوا يف أغلبيتهم من الرجال             

 وتأثري هذا   ٢٠٠٣عام  يف  يرجى حتديد اهلدف من تعديل هذا القانون        ). ٣٤-١٤و ٥-١٤
 .لى امتالك نساء األرياف لألراضيل عالتعدي

 بيانات مصنفة حسب نوع اجلـنس       االفتقار لقاعدة مسألة  ويتناول التقرير كذلك      -٣٠
اخلدمات برنامج  الربنامج املتكامل للتنمية الريفية املستدامة و      تبّين التقدم احملرز يف جمال تنفيذ     

إىل منتظمة  بصورة سات احلكم احمللياألساسية اجملانية ويشري إىل أنه يؤمل أن يؤدي إطار سيا         
التقدم تقدمي معلومات عن    يرجى  . )٧-١٤الفقرة  (توفري بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس       

 . احملرز يف هذا الصدد

إنشاء صندوق وطين للنهوض بـاملرأة      دعا اجملتمع املدين يف جنوب أفريقيا إىل        قد  و  -٣١
كوسائل لتمكني املرأة بشكل    املالية واآلليات    من املوارد     ذلك غريتوفري  و) ٩-الفقرة سادساً (

اجملموعات املستـضعفة   على األخص   على الفقر، الذي تعاين منه      بشكل خاص   عام والقضاء   
وكانت الدولة الطرف   . ات اإلعاقة ونساء األرياف واملسنات والنساء ذ    هم   في نمن النساء، مب  

أفضل املمارسـات عقـب     على  باعتباره مثاالً   ن التمويل اهلادف    ـقد وصفت هذا النوع م    
يرجى ). ١٤- وسادساً ١٢-الفقرتان سادساً  (٢٠٠٨ عام   احلملة الوطنية حملاربة الفقر   إطالق  

اإلبالغ عن التقدم احملرز يف حتديد املوارد املالية وتنفيذ االستراتيجيات والربامج الراميـة إىل              
 . حتقيق هذا اهلدف

ات اإلعاقة يف مجيـع     وسنات والنساء ذ   معلومات حول وضع النساء امل     قدمييرجى ت   -٣٢
 . ها االتفاقيةشملاجملاالت اليت ت
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  الزواج واحلياة األسرية    
 خمتلف أنظمـة    مبخاطر ومزايا يرجى ذكر السياسات والربامج القائمة لتوعية املرأة          -٣٣

مـا  و. الزواج املتاحة هلا، مبا يف ذلك النظام الذي ينص عليه قانون االعتراف بالزواج العريف             
هي أوجه احلماية املتوفرة للنساء املتزوجات من شريكة من نفس اجلنس مبوجـب قـانون               

 ؟ ٢٠٠٦الزواج املدين لعام 

  ٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
 مـن   ٢٠ من املـادة     ١يرجى اإلشارة إىل أي تقدم حمرز بشأن قبول تعديل الفقرة             -٣٤

 .  اللجنةاجتماع ديعامبواالتفاقية املتعلق 

        
  


