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

   واألربعون اخلامسةالدورة
      ٢٠١٠فرباير /شباط -يناير /كانون الثاين
  بالنظر يف التقارير الدوريةاملتعلقةالقضايا واألسئلة بقائمة     

  
 مالوي  

ــر      ــدورة يف التقريــ ــل الــ ــا قبــ ــل ملــ ــق العامــ ــر الفريــ ــسادس  نظــ ــدوري الــ ــالويالــ  ملــ
)CEDAW/C/MWI /6(.  
  

 معلومات عامة  

متـت   إىل أي مـدى      وحتديـد يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن عملية إعداد التقريـر             - ١
  .استشارة املنظمات غري احلكومية، وال سيما املنظمات النسائية

ــسابقة     - ٢ ــة الـ ــا اخلتاميـ ــرة CEDAW/C/MWI/CO/5(يف مالحظاهتـ ــت )١٥، الفقـ ، أعربـ
يرجـى تقـدمي معلومـات      . فر البيانات املصنفة حـسب نـوع اجلـنس        ا تو قلةاللجنة عن قلقها إزاء     

عن املبادرات اليت اختذت لتحسني مجع البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس بـشأن اجملـاالت                    
اليت تشملها االتفاقية، وذلك لـدعم رسـم الـسياسات ووضـع الـربامج وقيـاس التقـدم احملـرز يف                     

  .يذ االتفاقيةتنف
  

  الدستوري والتشريعي واملؤسسي وحالة االتفاقيةاإلطار     
 مـشاريع قـوانني ذات صـلة        يف مـالوي وصـاغت    وفقا للتقريـر، وضـعت جلنـة القـانون            - ٣

 حالـة يرجـى تقـدمي معلومـات حديثـة عـن           . لتطبيق االتفاقية علـى الـصعيد الـوطين       بنوع اجلنس   
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ها سـنّ أو تعـوق     احملـدد العتمادهـا والعقبـات الـيت تـؤخر            مشاريع القوانني هذه، واإلطار الزمين    
  .قواننيصبح تل
  سـن قـانون    ماالوي تعمـل علـى    يف  جلنة القانون   كانت  ،  )١١٧الفقرة  (وفقا للتقرير   و  - ٤
كـان مـن املقـرر    و.  مـن االتفاقيـة  ١ف التمييز ضد املرأة وفقا للمادة    عّريلمساواة بني اجلنسني    ل

ــهي  ــة مــشروع    . ٢٠٠٨يف عــام ذا القــانون وضــع هــ أن ينت يرجــى تقــدمي معلومــات عــن حال
  .القانون املقترح

يرجى تقدمي معلومات عن عـدد احلـاالت الـيت تنطـوي علـى متييـز ضـد املـرأة الـيت مت                       و  - ٥
النتـائج الـيت    جلنة حقوق اإلنسان يف مالوي ومكتب أمني املظامل، فـضال عـن            إىل اإلبالغ عنها 
  .متخضت عنها

لتأكد مـن أن القـضاة وغريهـم مـن          االدولة الطرف   فيها   حتاول   بل اليت تبيان الس يرجى    - ٦
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري          و. القوانني اليت حتظر التمييز    يطبقون   املسؤولني القضائيني 

  .اليت اختذهتا الدولة الطرف لتدريب القضاة واملسؤولني القضائيني على االتفاقية
  

  ض املرأةنهواملعنية بوطنية ال األجهزة    
يرجى تقدمي معلومات عـن اخلطـوات الـيت اختـذت العتمـاد وتنفيـذ مـشروع الـسياسة                     - ٧

  .التقرير من ١٢٦يف الفقرة ذكور اجلنسانية امل الوطنية
  

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
 يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن تـأثري املبـادرات والـربامج الـيت تـضطلع هبـا وزارة                  - ٨

اختـاذ  عن  لقضاء على املمارسات الثقافية الضارة، و     ل) ١٤٤الفقرة  (تنمية الطفل   و املرأة   شؤون
  .تدابري جديدة للقضاء على القوالب النمطية

  
  العنف ضد املرأة    

املـرتيل ال يـزال     نـع العنـف     م قـانون     أن علـى الـرغم مـن     فإنـه   ) ٤٥الفقرة  (وفقا للتقرير     - ٩
موضـع  القـانون  قبـل أن يوضـع   تطوير الاليت حتتاج إىل مزيد من    ، هناك عدد من اجملاالت      ساريا

يرجــى تقــدمي إيــضاحات بــشأن التــدابري املتخــذة أو املزمــع اختاذهــا، مبــا فيهــا  . التنفيــذ بالكامــل
 هـذا القـانون   مبوجـب    حـصول مجيـع النـساء علـى احلمايـة الكاملـة              لكفالـة خمصصات امليزانيـة،    

  .اوالتمتع هب
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  استغالل البغاءاالجتار باألشخاص و    
ألغـراض  داخلي باألشـخاص    الـ ارجي و اخلاالجتار  حيدث   من التقرير،    ٦٥وفقا للفقرة     - ١٠

 مـشروع قـانون االجتـار باألشـخاص حلمايـة       وقد وضـع .االستغالل اجلنسي يف مالوي  والعمل  
الضحايا، ومنع االجتار، ومالحقـة اجلنـاة، وتعزيـز التعـاون بـني مـالوي وغريهـا مـن الـدول يف                      

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن حالــة مــشروع القــانون، واإلطــار . ال مكافحــة االجتــار بالبــشرجمــ
  .الزمين العتماده

يرجــى تقــدمي إحــصاءات، إن وجــدت، عــن عــدد النــساء والفتيــات الــاليت ميارســن     و  - ١١
، فـضال عـن التـدابري       عليـه عاقبـة   املو البغاء، وتفاصـيل عـن التـدابري املتخـذة ملنـع اسـتغالل البغـاء              

  . وإدماجهن يف اجملتمعلنساء الاليت يرغنب يف ترك البغاءاتخذة لتوفري الدعم إلعادة تأهيل امل
  

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
 ال يــزال عــدد الرجــال يفــوق نظــرائهم مــن النــساء يف   ، )١٧٠الفقــرة (وفقــا للتقريــر   - ١٢

ــرار  ــسيةمراكــز صــنع الق ــة يف احلكومــاتوخاصــة،  الرئي يرجــى تقــدمي معلومــات عــن   .  احمللي
زيـــادة متثيــل املـــرأة يف الربملـــان  ” ٢٠٠٨ يوليـــه/متــوز يف تنفيـــذه الربنــامج الـــوطين الــذي بـــدأ   

بوجـه خـاص    للتصدي  املتوخى اختاذها   يرجى بيان التدابري اليت اختذت أو       و. “واحلكومة احمللية 
اسية علـى مجيـع املـستويات وفقـا          زيـادة مـشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة والـسي             بغيةللتحديات  

  .للجنةا اللتني وضعتهما ٢٥ و ٢٣ تني العامتنيلتوصيول من االتفاقية ٤ من املادة ١للفقرة 
  

  اجلنسية    
أعربت اللجنـة    )١٣، الفقرة   CEDAW/C/MWI/CO/5(يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة       - ١٣

 مـن  ٩للمـادة  املخـالفني  ة واهلجـرة  اجلنـسي وقـانوين  التناقض بـني الدسـتور   أوجه عن قلقها إزاء   
ــة  هــذه القــوانني يرجــى تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات الــيت جيــري اختاذهــا لتعــديل     . االتفاقي

  .تهامراجع أو
علـى وضـع وثيقـة لـسياسة        تعكـف   إىل أن إدارة اهلجـرة      ) ١٩٠الفقـرة   ( التقرير   يشريو  - ١٤

ــاول اهلجــرة ــاين  تتن ــرأة فيمــا يتعلــ  أوجــه التب يرجــى تقــدمي  .  اهلجــرةمبــسائلق  بــني الرجــل وامل
  .وثيقةال هذه حالةمعلومات حديثة عن 

  
  التعليم    

ــر اليــشري   - ١٥ ــيم   ) ٢٠٧الفقــرة (تقري ــزال إىل أن عــدم املــساواة بــني اجلنــسني يف التعل ال ي
ــيم،  االلتحــاق جمــال  يف امــستمر ــدارس، ومواصــلة التعل معــدالت إن . والتحــصيل ،واألداءبامل
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 الـذكور بـسبب الـزواج املبكـر،        ممـا هـي عليـه لـدى       ليم االبتـدائي أعلـى       التع الفتيات يف تسرب  
 وسـوء حالـة املرافـق       ،، والتحرش اجلنسي  مسؤوليات تقدمي الرعاية  ، واألعمال املرتلية و   لواحلم

يرجى تقدمي معلومات عن تأثري الربامج والتـدابري املتخـذة ملعاجلـة هـذه العقبـات الـيت                  . الصحية
يرجـى كـذلك تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات الـيت جيـري                و. تيـات تنطوي علـى متييـز ضـد الف       

  .اختاذها لزيادة عدد الطالبات يف مجيع مستويات التعليم
شكل تـ املعلمـني   توظيـف   املساواة بني اجلنسني يف     ال تزال   ) ٢٢٢الفقرة  (وفقا للتقرير     - ١٦
 التوظيف على أسـاس املـساواة       لكفالةوضع مبادئ توجيهية    بوزارة التعليم حاليا    ، وتقوم   حتديا

  . هذه املبادئ التوجيهيةحالةيرجى تقدمي معلومات عن . يف مؤسسات التعليم العام
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف فيما يتعلق بالقضاء علـى               -١٧

املنـاهج وتـدريب   املواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات الرجل واملرأة يف الكتب املدرسية و  
  .املعلمني

  
  العمالة    

يرجـى تقـدمي    . توي التقرير على معلومات حمدودة عن وضـع املـرأة يف سـوق العمـل              حي  - ١٨
 أي فجــوة يف وعــن وجــودمعلومــات عــن معــدالت البطالــة بــني النــساء مقارنــة مــع الرجــال،   

  .الزمناملسجلة مع مرور العزل املهين، واالجتاهات واألجور بني الرجل واملرأة، 
ــر    - ١٩ ــانون إىل عــدم وجــود ) ٢٣٠الفقــرة (ويــشري التقري  حتــّرم ســاريةأو سياســة  ســارٍ ق

 التحـرش اجلنـسي     يقتـرح حظـر   لمساواة بـني اجلنـسني      أن النظام األساسي ل   التحرش اجلنسي، و  
يرجى تقدمي معلومات إضافية عن التدابري املتخذة للتصدي للتحـرش اجلنـسي        . مبوجب القانون 
  .مليف مكان الع

  
  صحةال    

ــسابقة     - ٢٠ ــة الـ ــا اخلتاميـ ــرة CEDAW/C/MWI/CO/5(يف مالحظاهتـ ــت )٣١، الفقـ ، أعربـ
 وخاصـة  استمرار ارتفاع معـدل وفيـات األمهـات،          إزاء،   إزاء مجلة أمور منها    اللجنة عن قلقها  

 تنظــيم تدماخــعــدد الوفيــات النامجــة عــن عمليــات اإلجهــاض غــري املأمونــة، وعــدم كفايــة     
 وانعـدام  يف املنـاطق الريفيـة، واخنفـاض معـدل اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل،         ماال سـي األسرة،  

ــسية  ــة اجلن ــة الطــرف اســتجابة      . التربي ــدابري الــيت اختــذهتا الدول يرجــى تقــدمي معلومــات عــن الت
  .لتوصيات اللجنة
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 هـا قوقالتمتـع حب  عـن     املرأة غالبا ما تكـون عـاجزة        أن  إىل )٢٥٦الفقرة  (ويشري التقرير     - ٢١
 بـسبب اخلـوف مـن       الرفـال  اسـتخدام    اإلصـرار علـى   عـن   أو  الصحة اجلنسية واإلجنابية    لقة ب املتع

رتفــاع معــدل اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، ال ســيما بــني  ال ونظــرا. هاشــريكفقــد 
يـدز الـشامل   اإلو فريوس نقـص املناعـة البـشرية        تأثري برنامج النساء، يرجى تقدمي معلومات عن      

يرجــى و. مــالويتفــشي الوبــاء يف صــفوف النــساء يف  احلــد مــن اهلــادف إىلللنــساء والفتيــات 
 سـبل معرفـة   ذلـك    الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، مبـا يف           مبـسائل الفتيـات   وعـي    مـدى    تبيـان أيضا  

  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةب  اإلصابة مننمحاية أنفسه
ــسابقة  و  - ٢٢ ــة الـ ــا اخلتاميـ ــرة ،CEDAW/C/MWI/CO/5(يف مالحظاهتـ ــت ) ٣١ الفقـ أعربـ

يف معـدالت اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       املتزايـدة  اللجنة عن قلقها إزاء االجتاهـات   
 النــساء والــصلة املباشــرة بــني املمارســات التقليديــة الــضارة وانتــشار فــريوس نقــص املناعــة  بــني

ــدز/البــشرية ــر  . اإلي بعــض املعــاجلني  ا الــيت يقــوم هبــ مارســة إىل امل) ٢٥٩الفقــرة (ويــشري التقري
 أنفــسهم مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة   النــاس بــأن يطّهــروا  الــذين ينــصحونالتقليــديني 

يرجـى تقـدمي معلومـات حديثـة عـن          . أو العـذارى  املُْهـق    اجلنسي مع    اجلماعالبشرية عن طريق    
  .السياسة الوطنية لتنظيم ممارسة املعاجلني التقليديني

  
  التمكني االقتصادي    

 أن احلصول على االئتمان الرمسي ال يـزال بعيـد املنـال             إىل) ٢٦٣الفقرة  (ري التقرير   يش  - ٢٣
الــصغر، يرجــى وصــف التــدابري الــيت  البــالغ باإلضــافة إىل مبــادرات التمويــل و. للمــرأةبالنــسبة 

 تنظيم املشاريع، وبشكل أعم من أجل تعزيز وضع املرأة يف القطاع غـري              يفاختذت لدعم املرأة    
  .تأثري هذه التدابريكان وما  يف ذلك احلصول على مزايا الضمان االجتماعي، الرمسي مبا

  
  املرأة الريفية، والفئات الضعيفة    

 ممــا تتعــرض لــه  للتمييــز أكثــر النــساء الريفيــاتتتعــرض ) ٢٦٧الفقــرة (وفقــا للتقريــر   - ٢٤
لدولـة الطـرف    يرجى وصف التدابري املتخذة أو املزمـع اختاذهـا مـن قبـل ا             . احلضريات ننظرياهت

والتعلــيم، والــصحة، إمكانيــة اللجــوء إىل القــضاء،   ذلــكلتحــسني وضــع املــرأة الريفيــة، مبــا يف 
  .ة صنع القرار على مجيع املستوياتوملكية األرض واإلرث، ومشاركتها يف عملي

الفتيــات للنــساء  وللمــسناتيرجــى تقــدمي معلومــات عــن حالــة حقــوق اإلنــسان       و  - ٢٥
احلمايـة  و، ةوفرص احلصول علـى اخلـدمات الـصحي      التعليم والعمالة الت  اإلعاقة، يف جما   ذوات

  .من العنف
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  العالقات األسرية    
ــر    - ٢٦ ــشري التقري ــرة (ي ــه ) ٢٧٩الفق ــرغم مــن األحكــام الدســتورية    إىل أن ــى ال ــة عل املتعلق
 مجيـع عـدم املـساواة بـني الرجـل واملـرأة موجـودة يف       أوجـه  ”  فـإن ملساواة بـني الرجـل واملـرأة      با
قـد  و“ فتـرة الـزواج وعنـد فـسخه       الدخول يف رابطة الزواج وأثنـاء       منذ  راحل احلياة األسرية،    م

ــة القــانون   ــا يف ذلــك القــوانني    القــوانني خمتلــفاستعرضــت جلن ــالزواج والطــالق، مب ــصلة ب  املت
 وهـو معـروض علـى     . الـزواج والطـالق والعالقـات األسـرية       مبشروع قـانون     وخرجت   ،العرفية

يرجـى تقـدمي معلومـات حديثـة عـن اخلطـوات الـيت جيـري اختاذهـا                  .  من الزمن  منذ فترة الربملان  
  .ا قانونه ليصبحإلسراع يف سّنل

  
  ٢٠  من املادة١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     

 التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري    يف جمــاليرجــى اإلشــارة إىل التقــدم احملــرز      - ٢٧
حـرز مـن    يرجـى اإلشـارة أيـضا إىل مـا أُ         . التمييـز ضـد املـرأة     التفاقية القضاء على مجيع أشكال      

 مــن االتفاقيــة املتعلقــة مبوعــد  ٢٠ مــن املــادة ١علــى الفقــرة املــدخل تعــديل التقــدم حنــو قبــول 
  .اجتماع اللجنة

  


