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        اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
يني األول  رقائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير اجلامع للتقريرين الدو           

  *والثاين لسوازيلند
  املركز القانوين لالتفاقية واإلطار الدستوري والسياسايت    

ــة وغريهــا مــن صــكوك       - ١ حقــوق اإلنــسان يرجــى تقــدمي معلومــات عــن مركــز االتفاقي
يرجى تقدمي أمثلة على حاالت، إن وجدت، استعانت فيهـا          . الدولية يف النظام القانوين الوطين    

هــي التــدابري الــيت اُتخــذت  مــا. احملــاكم احملليــة باالتفاقيــة يف تفــسري القــانون يف الدولــة الطــرف 
لــيت متيــز ضــد بــني القــانونني الوضــعي والعــريف واملمارســات ا إلزالــة أوجــه عــدم االتــساق فيمــا

  والفتيات؟ النساء
 من الدسـتور، إىل جانـب األسـباب الـيت           ٢٠يقدم التقرير تعريفا للتمييز مبوجب املادة         - ٢

يرجى توضيح الـدوافع وراء تـضمني       . )١()٢-٢-١  و ١-٢-١الفقرتان  (تسّوغ حظر التمييز    
 الزوجيـة علـى     ي اجلـنس واحلالـة    ـبـ ـتعريف التمييز قائمة حصرية بأسـباب احلظـر ال تتـضمن سب           

يرجى تقدمي معلومات عن العقوبـات املفروضـة        .  من االتفاقية  ١ النحو املنصوص عليه يف املادة    
بسبب ارتكاب التمييز ضد املـرأة، وعـن طبيعتـها وتطبيقهـا الفعلـي، وسـبل االنتـصاف املتاحـة            

م احملـرز   يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن التقد     . للمرأة اليت انُتهكت حقوقها بسبب التمييز     
مشروع قانون الزواج، ومـشروع قـانون إدارة        : يف اعتماد التدابري التشريعية والسياساتية التالية     

التركات، ومشروع قـانون سـجل صـكوك امللكيـة، ومـشروع قـانون اجلرميـة العـابرة للحـدود                    
__________ 

 /األول  تـشرين  ٢٥ إىل   ٢١عتمدها الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة الثامنـة واخلمـسني، املعقـودة يف الفتـرة مـن                      ا  *  
  .٢٠١٣ أكتوبر

 إىل اجلـزء الثـاين مـن التقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني األّويل والثـاين للدولـة الطـرف                  تشري أرقـام الفقـرات      )١(  
)CEDAW/C/SWZ/1-2 (مل ُيذكر خالف ذلك ما. 
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الوطنيــة، ومــشروع قــانون قــضاء األطفــال، ومــشروع قــانون العمــل، ومــشروع قــانون اجلــنح  
، )٧-٤-٧-١١  و٢-١-٨-٦  و١-٥-٢  و٢-٦-١ الفقـرات ( والعنف األسـري   اجلنسية

  . ومشروع السياسة اجلنسانية الوطنية، ومشروع السياسة الوطنية املتعلقة باألراضي
  

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة     
 يشري التقرير إىل أن وحدة تنسيق الشؤون اجلنسانية، اليت تعّد اآلليـة الوطنيـة للنـهوض                 - ٣

اسـتراتيجية  ”، وأن “املاليـة  موارد جد حمـدودة، سـواء املـوارد البـشرية أو    ”باملرأة، تعتمد على  
استخدام مراكز تنسيق الشؤون اجلنـسانية يف خمتلـف القطاعـات تنطـوي أيـضا علـى صـعوبات                   
ــث إن األعمـــال املتعلقـــة بالـــشؤون اجلنـــسانية توكَـــل ملـــوظفني منوطـــة هبـــم واجبـــات           حيـ

األول،  اجلــزء(ســبقية علــى عملــهم يف وحــدة تنــسيق الــشؤون اجلنــسانية  هلــا األ“ومــسؤوليات
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات احملـددة الـيت اُتخـذت                ). ٩-٧-٣  و ٨-٧-٣ الفقرتان

لتحسني رصد املوارد املالية والبشرية لوحدة تنسيق الشؤون اجلنـسانية، وللتـصدي للـصعوبات             
نية؛ ومدى تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع           اليت تطرحها مراكز تنسيق الشؤون اجلنسا     

اهلياكل احلكومية؛ والدور الذي تضطلع بـه منظمـات اجملتمـع املـدين يف النـهوض حبقـوق املـرأة           
يرجــى توضــيح مــدى مراعــاة صــياغة الــسياسة اجلنــسانية الوطنيــة لتحليــل   . يف الدولــة الطــرف

، وإىل أي مـدى يـشكّل       ٢٠٠٦  يف عام  األوضاع الذي أجرته وحدة تنسيق الشؤون اجلنسانية      
  ).٧-٣-٣ الفقرة(مبدأ املساواة مقارنة مببدأ اإلنصاف مسة رئيسية هلذه السياسة 

  
  إمكانية اللجوء إىل القضاء    

متاحــــة للمــــرأة علــــى   إمكانيــــة اللجــــوء إىل القــــضاء غــــري ”يــــشري التقريــــر إىل أن   - ٤
 للمــــساعدة القانونيــــة، ، وأنــــه لــــيس لــــدى الدولــــة الطــــرف نظــــام وطــــين“العمــــوم وجــــه
ــساء وأن ــوزات ال الن ــة        املع ــا مكلف ــامني اخلاصــني ألهن ــاليف خــدمات احمل ــل تك ــستطعن حتم ي

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري احملـددة اجلـاري اختاذهـا إلنـشاء نظـام               ). ٥-٥-١٥ الفقرة(
ي اجلهـود   هـ  مـا . للمساعدة القانونية يهدف لتيـسري جلـوء املـرأة إىل القـضاء يف الدولـة الطـرف                

اليت تبـذل لتحـسني القـدرات واملعـارف خبـصوص املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة لـدى                       
  جهاز القضاء وقطاع التعليم واجملتمع املدين وعامة الناس؟

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة     

سياسـة حمـددة وشـاملة ترمـي للتعجيـل بتحقيـق       ”ينوه التقرير إىل أنه رغم عدم وجود     - ٥
ــرأة املــساواة ــل     “ بــني الرجــل وامل ــسياساتية، مث ــائق ال ــاك شــىت الوث ــة الطــرف، فهن ــدى الدول  ل

االستراتيجية اإلمنائية الوطنية واالستراتيجية وخطة العمل املتعلقتني باحلـد مـن الفقـر، الـيت ُتقـر                  
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). ٣-٤  و٢-٤ الفقرتـان (بضرورة تنفيذ برامج خاصة تستهدف النـساء علـى وجـه التحديـد            
مـــات عـــن طبيعـــة التـــدابري اخلاصـــة املؤقتـــة املزمـــع اختاذهـــا، ووقـــت بـــدء  يرجـــى تقـــدمي معلو

الســتكمال التــدابري املتعلقــة بتمثيــل املــرأة يف الربملــان املنــصوص عليهــا يف الدســتور    هبــا العمــل
هي التدابري املتخذة لتعزيز فهم التدابري اإلجيابيـة الراميـة إىل النـهوض بـاملرأة             ما). ٤-٤ الفقرة(

  ابري اخلاصة املؤقتة يف الدولة الطرف؟ولتنفيذ التد
  

  الصور النمطية واملمارسات الضارة    
ــذ          - ٦ ــادرة شــاملة هتــدف إىل نب ــة اســتراتيجية أو مب ــاك أي ــت هن ــا إذا كان ــان م يرجــى بي
 الـيت تـسود اجملتمـع ووسـائط اإلعـالم           “املتكافئة بني اجلنـسني    األدوار النمطية والعالقات غري   ”
التـدابري اجلـاري اختاذهـا للقـضاء علـى الـصور النمطيـة الـيت تـرّوج            هـي    مـا ). ٤-٢-٥ الفقرة(

 مهمـا  “التحّمـل ” لدور الفتيات كمقدمات للرعاية وهتّيئهن اجتماعيا لتقبل العنف األسـري و     
؟ )٦-٢-٥  و٣-٢-٥ الفقرتــان(يتعرضــن هلــا يف حالتـهن الزوجيــة   كانـت املــشاكل الــيت قـد  

 بـه شـيوخ القبائـل ومنظمـات اجملتمـع املـدين يف              يرجى تقدمي معلومات عـن الـدور الـذي يقـوم          
ــة الطــرف        ــسود يف الدول ــيت ت ــضارة ال ــة واملمارســات ال ــة التقليدي ــصور النمطي ــى ال القــضاء عل

  ).٤-٥-٣  و٣-٥-٣ الفقرتان(
يرجى توضيح التدابري املتخذة للقضاء على ممارسة طقوس احلـداد الثقافيـة الـيت تـسري          - ٧

يرجــى توضــيح مــدى جلــوء النــساء  ). ٦-٣-٥ الفقــرة(رجــال ال علــى األرامــل مــن النــساء ال 
إرغـام املـرأة علـى      ”وامتثال شيوخ القبائل للحكـم الـوارد يف الدسـتور الـذي مينـع اجملتمـع مـن                   

  ).٨-٥-٥ الفقرة (“اخلضوع ألي عرف تعارضه مشيئتها أو على التقيد به
  

  العنف ضد املرأة    
ذلــك العنــف  يف  ضــد املــرأة، مبــا يرجــى تقــدمي معلومــات عــن حجــم مــشكلة العنــف    - ٨

ــادات عــن        . األســري ــساء مــن ضــحايا العنــف األســري إف ــدمي الن ــر أن تق ــد جــاء يف التقري وق
تعرضــهن للعنــف صــار أكثــر وضــوحا يف الوقــت الــراهن، وأن الدولــة الطــرف تــوفر املالجــئ   

 معلومـات   يرجى تقـدمي  ). ٧-٥-٥ الفقرة(واخلطوط اهلاتفية املباشرة واملواد اإلعالمية للتوعية       
عـــن عـــدد املالجـــئ املتاحـــة وأوامـــر احلمايـــة الـــيت صـــدرت واخلطـــوط اهلاتفيـــة املباشـــرة           

كـان   هل يتم تنسيق هذه اخلدمات وهل تتم إتاحتها علـى مـدار الـساعة؟ وإذا              . ُخّصصت اليت
كــذلك، فمــن يقــوم بــذلك؟ هــل يتلقــى مقــدمو اخلــدمات التــدريب بانتظــام خبــصوص     األمــر
ــف ــا  العن ــساين؟ م ــ اجلن ــزواج      ه ــصاب يف إطــار ال ــا لتجــرمي االغت ــيت جيــري اختاذه ــدابري ال ي الت

ومعاجلــة املــشاكل اخلطــرية املتعلقــة باغتــصاب األطفــال وســفاح احملــارم؟  ) ٤-٥-١٥ الفقــرة(
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هي التدابري اليت اُتخذت إلنشاء مؤسـسات تعـىن برصـد العنـف اجلنـسي والعنـف األسـري؟                    ما
  العنف األسري املسائل املتعلقة بالتحرش اجلنسي؟ هل يتناول مشروع قانون اجلنح اجلنسية و

  
  االجتار بالبشر واستغالهلم يف البغاء     

يرجى تقدمي معلومـات عـن حجـم مـشكلة االجتـار بالبـشر، بـالنظر إىل وجـود تقـارير                       - ٩
يـشري التقريـر   . تفيد بأن الدولة الطرف بلد من بلدان املصدر واملقـصد والعبـور لالجتـار بالبـشر     

). ١-٢-٦ الفقــرة(ة البحــوث يف االجتــار بالبــشر وعــدم اإلبــالغ عنــه بــصورة وافيــة   إىل نــدر
يرجى بيان التدابري اجلاري اختاذها جلمع البيانات واإلحصاءات ووضع برامج ملكافحـة االجتـار    

سيما النساء والفتيات، وإنـشاء هياكـل مـن قبيـل آليـة إحالـة ضـحايا االجتـار                    باألشخاص، وال 
تدابري املتخذة للكف عن اهتام ضحايا االجتـار بالبـشر بارتكـاب جـرائم تتعلـق         هي ال  ما. بالبشر

ــوانني اهلجــرة   ــهاك ق ــدابري    )٢-٧-٦ الفقــرة(بانت ؟ يرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن الت
 ٢٠٠٩ الـصادر عـام   ) احلظـر (املتخذة لصياغة تعديالت لقـانون االجتـار باألشـخاص وهتريبـهم            

وباإلضـافة إىل ذلـك،    . ة لألجانب مـن ضـحايا االجتـار بالبـشر         من أجل السماح باإلقامة الدائم    
ــا ســيما النــساء والفتيــات، ألغــراض     هــي التــدابري املتخــذة للتــصدي لالجتــار بالبــشر، وال      م

  االسترقاق إلجناز األعمال املرتلية يف الدولة الطرف؟
عرضـن ألشـكال    يشري التقرير إىل أن النساء اللوايت ميارسن البغـاء يف الدولـة الطـرف يت                - ١٠

خمتلفـة مــن العنــف تــسهم يف زيــادة احتمــال تعرضــهن لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
يرجــى ). ٣-٦-٦  و٢-٦-٦ الفقرتــان(وغــريه مــن األمــراض الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي 

. تقدمي معلومـات عـن التـدابري احملـددة املتخـذة حلمايـة النـساء املـشتغالت يف البغـاء مـن العنـف                       
ي التـدابري اجلـاري اختاذهـا للـتخلص مـن أن يكـون االنطبـاع عـن اشـتغال النـساء بالبغـاء                        هـ  ما

  يتفق مع قانون محاية الفتيات والنساء؟ حجة مقبولة يف الدفاع يف قضايا االغتصاب، مبا
  

  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة     
يـــزال منخفـــضا  واهليئـــات التمثيليـــة اليـــشري التقريـــر إىل أن متثيـــل املـــرأة يف الربملـــان    - ١١

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن عــدد النــساء املنتخبــات واملعّينــات يف الربملــان يف ). ٤-٧ الفقــرة(
“ تنخونــدال”يرجــى توضــيح أثــر نظــام  . ٢٠١٣ ســبتمرب/االنتخابــات الــيت أجريــت يف أيلــول 

ــساء لــ      ــى انتخــاب الن ــسياسية، عل ــذي حيظــر تكــوين األحــزاب ال شغل مناصــب االنتخــايب، ال
ــدابري احملــددة الــيت جيــري اختاذهــا      . سياســية إضــافة إىل ذلــك، يرجــى تقــدمي معلومــات عــن الت

لــضمان متثيــل املــرأة يف هيئــات صــنع القــرار يف جمــايلْ احليــاة العامــة واخلاصــة علــى حــد ســواء، 
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ية ســيما يف جمــال اخلدمــة املدنيــة واملنظمــات الدوليــة واحلكومــات احملليــة والــسلطة القــضائ   وال
  .وشركات القطاع اخلاص

  
  اجلنسية    

يرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري اجلـاري اختاذهـا لتنقـيح الدسـتور وقـانون اجلنـسية                     - ١٢
ــات         ــسية مــن املواطن ــال اجلن ــع انتق ــيت متن ــة ال ــى األحكــام التمييزي ــديالت عل هبــدف إدخــال تع

). ٣-٤-٩  و٢-٤-٩ الفقرتــان(الــسوازيلنديات إىل األبنــاء إذا كــان آبــاؤهم مــن األجانــب  
هي التدابري اجلاري اختاذها الستحداث قانون ُيـنظّم اكتـساب الرجـال األجانـب املتـزوجني                 ما

من نساء سوازيلنديات للجنسية حىت يتسىن للنساء السوازيلنديات التمتـع حبقـوقهن علـى قـدم                
هتن اجلنـسية   املساواة مع الرجال السوازيلنديني املتزوجني بنساء أجنبيات الذين تكتـسب زوجـا           

ــا عنــد الــزواج   ــان(تلقائي ــدابري   )٧-٤-٩  و٦-٤-٩ الفقرت ؟ يرجــى تقــدمي معلومــات عــن الت
ــدما ال       ــسية عن ــدام اجلن ــال النع ــرض األطف ــن خطــر تع ــاؤهم    املتخــذة للحــد م ــم آب ــرف هب يعت

  ).٥-٤-٩ الفقرة(
  

  التعليم    
سانية وشـؤون املـرأة يف      يشري التقرير إىل أن تقييمـا أجرتـه اللجنـة املعنيـة باملـسائل اجلنـ                 - ١٣
 كـــشف أن اختيـــار املـــواد الدراســـية يف املـــدارس الثانويـــة خيتلـــف بـــني الفتيـــات ١٩٩٦ عـــام

). ١-١١-١٠ الفقـرة (والفتيان، حيـث تتجنـب الفتيـات دراسـة املـواد العلميـة إىل حـد كـبري                   
. علميـة يرجى توضـيح التـدابري الـيت جيـري اختاذهـا لزيـادة عـدد النـساء الالئـي يدرسـن املـواد ال                       

يرجى أيضا توضيح أثر هـذه اخليـارات التعليميـة علـى املـرأة يف جمـال العمـل يف هنايـة املطـاف،                        
ما هي التدابري اليت جيـري اختاذهـا لتحـسني متثيـل املـرأة يف               . يتعلق بالتمييز املهين   سيما فيما  وال

ة الطـرف   ؟ إىل أي حـّد سـعت الدولـ        )١-١٢-١٠ الفقـرة (املناصب اإلدارية يف قطاع التعلـيم       
  إىل التصدي للصور النمطية اجلنسانية والعنف اجلنساين يف البيئات التعليمية؟

  
  العمل    

يـــبني التقريـــر وجـــود تفـــاوت يف األجـــر بـــني املـــرأة والرجـــل، وقـــصور متثيـــل املـــرأة    - ١٤
ــاء   ”جمــاالت  يف ــدين واســتغالل احملــاجر ويف قطــاع البن ــان (“الزراعــة والتع  ١-٥-١١ الفقرت
النـساء يتركـز يف الـصناعات ومـستويات املهـارات           ”ويذكر التقرير أن وجود     ). ١-٦-١١ و

 “تتطلب أيـة مهـارات   ال املرتبطة بتقدمي اخلدمات االجتماعية اليت تتطلب مهارات متوسطة أو        
يرجى تقدمي معلومـات عـن جممـوع التـدابري املتخـذة لتقلـيص الفـارق يف                 ). ٢-٦-١١ الفقرة(

هي التـدابري املتخـذة لزيـادة        ما. للتمييز املهين بني الرجل واملرأة    األجور بني اجلنسني والتصدي     
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التقليديــة واألفــضل أجــرا؟ إضــافة إىل ذلــك، يرجــى ذكــر   عمــل املــرأة يف جمــاالت العمــل غــري 
التدابري املتخذة للتصدي للحواجز اليت حتول دون حصول املرأة على استحقاقات العمـل، مثـل          

ات زواج النـــساء املتزوجـــات مبوجـــب القـــانون العـــريف، طلـــب اإلدالء بـــشهادة الـــزواج إلثبـــ
  ). ٣-٢- ١الفقرة (وحيلولة األقارب دون حصوهلا على استحقاقات العمل عند وفاة الزوج 

 يـنص علـى مـنح إجـازة     ١٩٨٠ وفقا للتقرير، فعلـى الـرغم مـن أن قـانون العمـل لعـام            - ١٥
ــدهتا   ــة مــ ــسا   ١٢أمومــ ــانون يف املؤســ ــق القــ ــبوعا، خيتلــــف تطبيــ ــه يف  أســ ــة عنــ ت احلكوميــ

ــل          القطــاع ــأجر كام ــال أســبوعني ب ــنح العم ــى م ــصر القطــاع اخلــاص عل ــث يقت اخلــاص، حي
وذكــر التقريــر أيــضا أن معظــم النــساء يعملــن يف املــشاريع التجاريــة  ). ٥-٤-٧-١١ الفقــرة(

). ٣-٢-١٣ الفقـرة (جيـري إعمـال حقـوق العمـل      الصغرية ويف القطاع غري الرمسي، حيث ال    
يتعلـق   سـيما مـا   علومات عن التدابري اليت جيري اختاذها إلنفاذ قوانني العمل، وال   يرجى تقدمي م  

منها بإجـازة األمومـة، بغيـة كفالـة اسـتفادة النـساء العـامالت يف القطـاعني العـام واخلـاص مـن                        
وإضــافة إىل ذلــك، يرجــى تقــدمي معلومــات  . اســتحقاقات إجــازة األمومــة علــى قــدم املــساواة 

إنــشاء صــندوق اســتحقاقات التــأمني مــن البطالــة الــذي اقُتــرح يف إطــار   مت  إذا مــستكملة عمــا
ــانون العمــل، والــذي يــسعى إىل ضــمان دفــع كامــل االســتحقاقات خــالل إجــازة       مــشروع ق

  ).٧-٤-٧-١١ الفقرة(األمومة 
  

  الصحة    
يرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن االســـتراتيجيات والـــربامج املطبقـــة للتـــصدي الرتفـــاع   - ١٦

يرجـــى ). ١-٦-١٢  و١-٤-١٢ الفقرتـــان(النفاســـية ووفيـــات الرضـــع معـــدالت الوفيـــات 
توضــيح أشــكال التــدخل احملــددة الــيت اســُتحدثت ملعاجلــة مــشكلة الــنقص يف الرعايــة الــسابقة    

 والــيت تــضمنت تقــديرات  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للــوالدة يف ضــوء الدراســة الــيت أجريــت يف الفتــرة  
ت مـضاعفات احلمـل ومت إبالغهـن بتلـك          تشري إىل أن نسبة النساء اللوايت بـدت علـيهن عالمـا           

تتعـدى   املائة، وأن نسبة النساء الالئـي خـضعن لفحـص بـدين ال             يف ٥٤تتجاوز   املضاعفات ال 
ــة  يف ٧٨ ــرة(املائ ــدابري املتخــذة ملعاجلــة     ). ١-٥-١٢ الفق ــك، يرجــى ذكــر الت وإضــافة إىل ذل

 ٣-١-١٢ الفقـرات (جرة  النقص يف العاملني املهرة يف قطاع الصحة الذي يعزى جزئيا إىل اهل           
  ).١-٩-١٢  و٢-٥-١٢ و

زيــادة انتــشار فــريوس نقــص ”يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة ملواجهــة    - ١٧
 وحمدوديـة فـرص حـصول احلوامـل علـى العـالج             “املناعة البشرية بـني النـساء يف سـن اإلجنـاب          

ابري املتخـذة للتعامـل    يرجـى أيـضا بيـان التـد       ). ٢-٥-١٢ الفقـرة (املضاد للفريوسات العكوسة    
مع عدم استخدام النـساء لوسـائل منـع احلمـل نتيجـة لألعـراف االجتماعيـة والدينيـة الـسائدة،                     
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ــز      ــار والتمييــ ــم بالعــ ــابة، مــــن قبيــــل الوصــ ــة للتعــــرض لإلصــ ــباب اجلذريــ والتــــصدي لألســ
  ).٤-٣-١٢  و٢-٣-١٢ الفقرتان(
  

  املرأة الريفية    
ــر إىل أن الرجــل يف اجمل   - ١٨ تمــع الــسوازيلندي هــو الــصلة بــني املــرأة واألرض   يــشري التقري

ــرة( ــى       ). ٤-٣-٥ الفق ــرأة عل ــة حــصول امل ــدابري املتخــذة لتحــسني إمكاني يرجــى توضــيح الت
األراضي وإزالة احلواجز اليت حتول دون امتالك املرأة لألراضي، مثل تلك اليت تقتـضي التمـاس                

 التــدابري الــيت اختــذت ملراجعــة مــا هــي). ٥-١-٣ الفقــرة(موافقــة الــزوج قبــل شــراء األراضــي 
؟ يرجـى أيـضا تقـدمي    )٥-٥-٥ الفقـرة (يتعلق حبصول املرأة على األراضـي      قوانني املرياث فيما  

معلومات عـن الـربامج املوجـودة لتيـسري فـرص احلـصول علـى املـدخالت الزراعيـة ومعلومـات                     
لذي أُحرز، خاصـة    مدى التقدم ا   ما). ١-٨-١٤ الفقرة(األرصاد اجلوية واملعلومات الزراعية     

حيـصلون علـى ميـاه الـشرب         يف املناطق الريفية، يف حتقيق هدف خفض نسبة السكان الذين ال          
ــول عــام   ــصف حبل ــة إىل الن ــصحي     ٢٠١٠ املأمون ــصرف ال ــق ال ــن مراف ، وضــمان االســتفادة م

ــامي      ــول ع ــات حبل ــن النفاي ــتخلص م ــوايل  ٢٠١٥  و٢٠١٠ املالئمــة ومــن وســائل ال ــى الت  عل
ــرة( ــا  )٢-٩-١٤ الفق ــك، م ــرص      ؟ وإضــافة إىل ذل ــا لتحــسني ف ــدابري اجلــاري اختاذه ــي الت ه

  ؟)٢-٣-١٤  و٢-٢-١٢ الفقرتان(استفادة املرأة الريفية من املرافق واخلدمات الطبية 
  

  املساواة أمام القانون واألهلية القانونية    
اكم الـيت   يرجى بيان التـدابري الـيت جيـري اختاذهـا لتعـديل قواعـد امللـبس يف قاعـات احملـ                      - ١٩

حتظــر ارتــداء النــساء للــسروايل يف احملــاكم وتفــرض علــيهن تغطيــة رؤوســهن طــوال وجــودهن  
هـي التـدابري اجلـاري اختاذهـا لتعـديل           إضافة إىل ذلـك، مـا     ). ٣-٥-١٥ الفقرة(بقاعة احملكمة   

ا قاعدة اإلثبات اليت تقتضي تقدمي أدلة على ارتكاب اجلنح اجلنسية، واليت يـشري التقريـر إىل أهنـ      
 “االفتـراض النمطـي بـأن املـرأة ميالـة إىل الكـذب يف أمـور اجلـنح اجلنـسية                   ”تقوم علـى أسـاس      

  ).٤-٥-١٥ الفقرة(
ُيــسِقط  املـشتركة الـذي مل   الـزواج علـى أســاس امللكيـة غـري    ”يـشري التقريـر إىل أنـه يف      - ٢٠

ــة  ــسلطة الزوجي ــزوجني ولألصــول      “ال ــزوج هــو الراعــي لألصــول املــشتركة بــني ال ــصبح ال ، ي
ويـشري التقريـر أيـضا إىل أن ذلـك خيـول الـزوج سـلطة        ). ١-٢-١٥ الفقـرة (املـستقلة للزوجـة   

إضـافة  . التمثيل وإجراء املعامالت مبوجب الوكالة عن األصول دون علـم الزوجـة أو موافقتـها              
تـستطيع إبـرام     إىل ذلك، يـشري التقريـر إىل أن املـرأة تفقـد حـق املثـول أمـام احملـاكم املدنيـة وال                      

). ٢-٢-١٥  و١-٢-١٥ الفقــــرة(تــــسجيل املمتلكــــات غــــري املنقولــــة بامسهــــا  د أوالعقــــو
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ــة        يرجــى ــة القانوني ــساء نفــس األهلي ــضمان مــنح الن ــانون ل ــدابري املتخــذة لتعــديل الق شــرح الت
. املمنوحة للرجال، ونفس فرص ممارسة تلـك األهليـة وإبـرام العقـود والتـصرف يف املمتلكـات                 

 جيري اختاذها لوضع حد ملمارسـة جتريـد النـساء مـن أراضـيهن               يرجى أيضا إيضاح التدابري اليت    
  .عند وفاة أزواجهن

  
  الزواج والعالقات األسرية     

 يف قانون الطـالق علـى املـرأة وتقـسيم      “التقصري”يرجى تقدمي معلومات عن أثر مبدأ         - ٢١
ــالق إذا   ــد الطـ ــة عنـ ــات الزوجيـ ــّصرة    املمتلكـ ــت مقـ ــرأة كانـ ــت أن املـ ــرة(ثبـ ). ٤-١٦ الفقـ

ُيعقـد إال برضـا الطـرفني العـازمني علـى الـزاوج رضـا تامـا                  الـزواج ال  ”الدستور على أن     ينص
ــه ال ــزواج القــسري ضــماناً للرضــا الطــوعي      مــا. “إكــراه في ــدابري املتخــذة ملكافحــة ال هــي الت

  هو السن الذي ُيسمح فيه بالزواج مبوجب القانون العريف؟ واملستنري؟ ما
  

  التفاقيةمن ا) ١ (٢٠تعديل املادة     
تتعلــق  مــن االتفاقيــة الــيت) ١( ٢٠يرجــى بيــان التقــدم احملــرز إزاء قبــول تعــديل املــادة    - ٢٢

  .مبوعد اجتماع اللجنة
    
  


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لسوازيلند*
	المركز القانوني للاتفاقية والإطار الدستوري والسياساتي

	1 - يرجى تقديم معلومات عن مركز الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية في النظام القانوني الوطني. يرجى تقديم أمثلة على حالات، إن وجدت، استعانت فيها المحاكم المحلية بالاتفاقية في تفسير القانون في الدولة الطرف. ما هي التدابير التي اتُخذت لإزالة أوجه عدم الاتساق فيما بين القانونين الوضعي والعرفي والممارسات التي تميز ضد النساء والفتيات؟
	2 - يقدم التقرير تعريفا للتمييز بموجب المادة 20 من الدستور، إلى جانب الأسباب التي تسوّغ حظر التمييز (الفقرتان 1-2-1 و 1-2-2)(). يرجى توضيح الدوافع وراء تضمين تعريف التمييز قائمة حصرية بأسباب الحظر لا تتضمن سبـبـي الجنس والحالة الزوجية على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. يرجى تقديم معلومات عن العقوبات المفروضة بسبب ارتكاب التمييز ضد المرأة، وعن طبيعتها وتطبيقها الفعلي، وسبل الانتصاف المتاحة للمرأة التي انتُهكت حقوقها بسبب التمييز. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في اعتماد التدابير التشريعية والسياساتية التالية: مشروع قانون الزواج، ومشروع قانون إدارة التركات، ومشروع قانون سجل صكوك الملكية، ومشروع قانون الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ومشروع قانون قضاء الأطفال، ومشروع قانون العمل، ومشروع قانون الجنح الجنسية والعنف الأسري (الفقرات 1-6-2 و 2-5-1 و 6-8-1-2 و 11-7-4-7)، ومشروع السياسة الجنسانية الوطنية، ومشروع السياسة الوطنية المتعلقة بالأراضي. 
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة 

	3 - يشير التقرير إلى أن وحدة تنسيق الشؤون الجنسانية، التي تعدّ الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، تعتمد على ”موارد جد محدودة، سواء الموارد البشرية أو المالية“، وأن ”استراتيجية استخدام مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في مختلف القطاعات تنطوي أيضا على صعوبات حيث إن الأعمال المتعلقة بالشؤون الجنسانية توكَل لموظفين منوطة بهم واجبات ومسؤوليات“ لها الأسبقية على عملهم في وحدة تنسيق الشؤون الجنسانية (الجزء الأول، الفقرتان 3-7-8 و 3-7-9). يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المحددة التي اتُخذت لتحسين رصد الموارد المالية والبشرية لوحدة تنسيق الشؤون الجنسانية، وللتصدي للصعوبات التي تطرحها مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية؛ ومدى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الهياكل الحكومية؛ والدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في النهوض بحقوق المرأة في الدولة الطرف. يرجى توضيح مدى مراعاة صياغة السياسة الجنسانية الوطنية لتحليل الأوضاع الذي أجرته وحدة تنسيق الشؤون الجنسانية في عام 2006، وإلى أي مدى يشكّل مبدأ المساواة مقارنة بمبدأ الإنصاف سمة رئيسية لهذه السياسة (الفقرة 3-3-7).
	إمكانية اللجوء إلى القضاء

	4 - يشير التقرير إلى أن ”إمكانية اللجوء إلى القضاء غير متاحة للمرأة على وجه العموم“، وأنه ليس لدى الدولة الطرف نظام وطني للمساعدة القانونية، وأن النساء المعوزات لا يستطعن تحمل تكاليف خدمات المحامين الخاصين لأنها مكلفة (الفقرة 15-5-5). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة الجاري اتخاذها لإنشاء نظام للمساعدة القانونية يهدف لتيسير لجوء المرأة إلى القضاء في الدولة الطرف. ما هي الجهود التي تبذل لتحسين القدرات والمعارف بخصوص المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة لدى جهاز القضاء وقطاع التعليم والمجتمع المدني وعامة الناس؟
	التدابير الخاصة المؤقتة 

	5 - ينوه التقرير إلى أنه رغم عدم وجود ”سياسة محددة وشاملة ترمي للتعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة“ لدى الدولة الطرف، فهناك شتى الوثائق السياساتية، مثل الاستراتيجية الإنمائية الوطنية والاستراتيجية وخطة العمل المتعلقتين بالحد من الفقر، التي تُقر بضرورة تنفيذ برامج خاصة تستهدف النساء على وجه التحديد (الفقرتان 4-2 و 4-3). يرجى تقديم معلومات عن طبيعة التدابير الخاصة المؤقتة المزمع اتخاذها، ووقت بدء العمل بها لاستكمال التدابير المتعلقة بتمثيل المرأة في البرلمان المنصوص عليها في الدستور (الفقرة 4-4). ما هي التدابير المتخذة لتعزيز فهم التدابير الإيجابية الرامية إلى النهوض بالمرأة ولتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة في الدولة الطرف؟
	الصور النمطية والممارسات الضارة

	6 - يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية استراتيجية أو مبادرة شاملة تهدف إلى نبذ ”الأدوار النمطية والعلاقات غير المتكافئة بين الجنسين“ التي تسود المجتمع ووسائط الإعلام (الفقرة 5-2-4). ما هي التدابير الجاري اتخاذها للقضاء على الصور النمطية التي تروّج لدور الفتيات كمقدمات للرعاية وتهيّئهن اجتماعيا لتقبل العنف الأسري و ”التحمّل“ مهما كانت المشاكل التي قد يتعرضن لها في حالتهن الزوجية (الفقرتان 5-2-3 و 5-2-6)؟ يرجى تقديم معلومات عن الدور الذي يقوم به شيوخ القبائل ومنظمات المجتمع المدني في القضاء على الصور النمطية التقليدية والممارسات الضارة التي تسود في الدولة الطرف (الفقرتان 3-5-3 و 3-5-4).
	7 - يرجى توضيح التدابير المتخذة للقضاء على ممارسة طقوس الحداد الثقافية التي تسري على الأرامل من النساء لا الرجال (الفقرة 5-3-6). يرجى توضيح مدى لجوء النساء وامتثال شيوخ القبائل للحكم الوارد في الدستور الذي يمنع المجتمع من ”إرغام المرأة على الخضوع لأي عرف تعارضه مشيئتها أو على التقيد به“ (الفقرة 5-5-8).
	العنف ضد المرأة

	8 - يرجى تقديم معلومات عن حجم مشكلة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري. وقد جاء في التقرير أن تقديم النساء من ضحايا العنف الأسري إفادات عن تعرضهن للعنف صار أكثر وضوحا في الوقت الراهن، وأن الدولة الطرف توفر الملاجئ والخطوط الهاتفية المباشرة والمواد الإعلامية للتوعية (الفقرة 5-5-7). يرجى تقديم معلومات عن عدد الملاجئ المتاحة وأوامر الحماية التي صدرت والخطوط الهاتفية المباشرة التي خُصّصت. هل يتم تنسيق هذه الخدمات وهل تتم إتاحتها على مدار الساعة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن يقوم بذلك؟ هل يتلقى مقدمو الخدمات التدريب بانتظام بخصوص العنف الجنساني؟ ما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتجريم الاغتصاب في إطار الزواج (الفقرة 15-5-4) ومعالجة المشاكل الخطيرة المتعلقة باغتصاب الأطفال وسفاح المحارم؟ ما هي التدابير التي اتُخذت لإنشاء مؤسسات تعنى برصد العنف الجنسي والعنف الأسري؟ هل يتناول مشروع قانون الجنح الجنسية والعنف الأسري المسائل المتعلقة بالتحرش الجنسي؟ 
	الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء 

	9 - يرجى تقديم معلومات عن حجم مشكلة الاتجار بالبشر، بالنظر إلى وجود تقارير تفيد بأن الدولة الطرف بلد من بلدان المصدر والمقصد والعبور للاتجار بالبشر. يشير التقرير إلى ندرة البحوث في الاتجار بالبشر وعدم الإبلاغ عنه بصورة وافية (الفقرة 6-2-1). يرجى بيان التدابير الجاري اتخاذها لجمع البيانات والإحصاءات ووضع برامج لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، وإنشاء هياكل من قبيل آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر. ما هي التدابير المتخذة للكف عن اتهام ضحايا الاتجار بالبشر بارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة (الفقرة 6-7-2)؟ يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة لصياغة تعديلات لقانون الاتجار بالأشخاص وتهريبهم (الحظر) الصادر عام 2009 من أجل السماح بالإقامة الدائمة للأجانب من ضحايا الاتجار بالبشر. وبالإضافة إلى ذلك، ما هي التدابير المتخذة للتصدي للاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض الاسترقاق لإنجاز الأعمال المنزلية في الدولة الطرف؟
	10 - يشير التقرير إلى أن النساء اللواتي يمارسن البغاء في الدولة الطرف يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف تسهم في زيادة احتمال تعرضهن للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي (الفقرتان 6-6-2 و 6-6-3). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لحماية النساء المشتغلات في البغاء من العنف. ما هي التدابير الجاري اتخاذها للتخلص من أن يكون الانطباع عن اشتغال النساء بالبغاء حجة مقبولة في الدفاع في قضايا الاغتصاب، بما يتفق مع قانون حماية الفتيات والنساء؟
	المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة 

	11 - يشير التقرير إلى أن تمثيل المرأة في البرلمان والهيئات التمثيلية لا يزال منخفضا (الفقرة 7-4). يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء المنتخبات والمعيّنات في البرلمان في الانتخابات التي أجريت في أيلول/سبتمبر 2013. يرجى توضيح أثر نظام ”تنخوندلا“ الانتخابي، الذي يحظر تكوين الأحزاب السياسية، على انتخاب النساء لشغل مناصب سياسية. إضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي يجري اتخاذها لضمان تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في مجاليْ الحياة العامة والخاصة على حد سواء، ولا سيما في مجال الخدمة المدنية والمنظمات الدولية والحكومات المحلية والسلطة القضائية وشركات القطاع الخاص.
	الجنسية

	12 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير الجاري اتخاذها لتنقيح الدستور وقانون الجنسية بهدف إدخال تعديلات على الأحكام التمييزية التي تمنع انتقال الجنسية من المواطنات السوازيلنديات إلى الأبناء إذا كان آباؤهم من الأجانب (الفقرتان 9-4-2 و 9-4-3). ما هي التدابير الجاري اتخاذها لاستحداث قانون يُنظّم اكتساب الرجال الأجانب المتزوجين من نساء سوازيلنديات للجنسية حتى يتسنى للنساء السوازيلنديات التمتع بحقوقهن على قدم المساواة مع الرجال السوازيلنديين المتزوجين بنساء أجنبيات الذين تكتسب زوجاتهن الجنسية تلقائيا عند الزواج (الفقرتان 9-4-6 و 9-4-7)؟ يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد من خطر تعرض الأطفال لانعدام الجنسية عندما لا يعترف بهم آباؤهم (الفقرة 9-4-5).
	التعليم

	13 - يشير التقرير إلى أن تقييما أجرته اللجنة المعنية بالمسائل الجنسانية وشؤون المرأة في عام 1996 كشف أن اختيار المواد الدراسية في المدارس الثانوية يختلف بين الفتيات والفتيان، حيث تتجنب الفتيات دراسة المواد العلمية إلى حد كبير (الفقرة 10-11-1). يرجى توضيح التدابير التي يجري اتخاذها لزيادة عدد النساء اللائي يدرسن المواد العلمية. يرجى أيضا توضيح أثر هذه الخيارات التعليمية على المرأة في مجال العمل في نهاية المطاف، ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز المهني. ما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتحسين تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في قطاع التعليم (الفقرة 10-12-1)؟ إلى أي حدّ سعت الدولة الطرف إلى التصدي للصور النمطية الجنسانية والعنف الجنساني في البيئات التعليمية؟
	العمل

	14 - يبين التقرير وجود تفاوت في الأجر بين المرأة والرجل، وقصور تمثيل المرأة في مجالات ”الزراعة والتعدين واستغلال المحاجر وفي قطاع البناء“ (الفقرتان 11-5-1 و 11-6-1). ويذكر التقرير أن وجود ”النساء يتركز في الصناعات ومستويات المهارات المرتبطة بتقديم الخدمات الاجتماعية التي تتطلب مهارات متوسطة أو لا تتطلب أية مهارات“ (الفقرة 11-6-2). يرجى تقديم معلومات عن مجموع التدابير المتخذة لتقليص الفارق في الأجور بين الجنسين والتصدي للتمييز المهني بين الرجل والمرأة. ما هي التدابير المتخذة لزيادة عمل المرأة في مجالات العمل غير التقليدية والأفضل أجرا؟ إضافة إلى ذلك، يرجى ذكر التدابير المتخذة للتصدي للحواجز التي تحول دون حصول المرأة على استحقاقات العمل، مثل طلب الإدلاء بشهادة الزواج لإثبات زواج النساء المتزوجات بموجب القانون العرفي، وحيلولة الأقارب دون حصولها على استحقاقات العمل عند وفاة الزوج (الفقرة 1 -2-3). 
	15 - وفقا للتقرير، فعلى الرغم من أن قانون العمل لعام 1980 ينص على منح إجازة أمومة مدتها 12 أسبوعا، يختلف تطبيق القانون في المؤسسات الحكومية عنه في القطاع الخاص، حيث يقتصر القطاع الخاص على منح العمال أسبوعين بأجر كامل (الفقرة 11-7-4-5). وذكر التقرير أيضا أن معظم النساء يعملن في المشاريع التجارية الصغيرة وفي القطاع غير الرسمي، حيث لا يجري إعمال حقوق العمل (الفقرة 13-2-3). يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي يجري اتخاذها لإنفاذ قوانين العمل، ولا سيما ما يتعلق منها بإجازة الأمومة، بغية كفالة استفادة النساء العاملات في القطاعين العام والخاص من استحقاقات إجازة الأمومة على قدم المساواة. وإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات مستكملة عما إذا تم إنشاء صندوق استحقاقات التأمين من البطالة الذي اقتُرح في إطار مشروع قانون العمل، والذي يسعى إلى ضمان دفع كامل الاستحقاقات خلال إجازة الأمومة (الفقرة 11-7-4-7).
	الصحة

	16 - يرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات والبرامج المطبقة للتصدي لارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع (الفقرتان 12-4-1 و 12-6-1). يرجى توضيح أشكال التدخل المحددة التي استُحدثت لمعالجة مشكلة النقص في الرعاية السابقة للولادة في ضوء الدراسة التي أجريت في الفترة 2006-2007 والتي تضمنت تقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللواتي بدت عليهن علامات مضاعفات الحمل وتم إبلاغهن بتلك المضاعفات لا تتجاوز 54 في المائة، وأن نسبة النساء اللائي خضعن لفحص بدني لا تتعدى 78 في المائة (الفقرة 12-5-1). وإضافة إلى ذلك، يرجى ذكر التدابير المتخذة لمعالجة النقص في العاملين المهرة في قطاع الصحة الذي يعزى جزئيا إلى الهجرة (الفقرات 12-1-3 و 12-5-2 و 12-9-1).
	17 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواجهة ”زيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء في سن الإنجاب“ ومحدودية فرص حصول الحوامل على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة (الفقرة 12-5-2). يرجى أيضا بيان التدابير المتخذة للتعامل مع عدم استخدام النساء لوسائل منع الحمل نتيجة للأعراف الاجتماعية والدينية السائدة، والتصدي للأسباب الجذرية للتعرض للإصابة، من قبيل الوصم بالعار والتمييز (الفقرتان 12-3-2 و 12-3-4).
	المرأة الريفية

	18 - يشير التقرير إلى أن الرجل في المجتمع السوازيلندي هو الصلة بين المرأة والأرض (الفقرة 5-3-4). يرجى توضيح التدابير المتخذة لتحسين إمكانية حصول المرأة على الأراضي وإزالة الحواجز التي تحول دون امتلاك المرأة للأراضي، مثل تلك التي تقتضي التماس موافقة الزوج قبل شراء الأراضي (الفقرة 3-1-5). ما هي التدابير التي اتخذت لمراجعة قوانين الميراث فيما يتعلق بحصول المرأة على الأراضي (الفقرة 5-5-5)؟ يرجى أيضا تقديم معلومات عن البرامج الموجودة لتيسير فرص الحصول على المدخلات الزراعية ومعلومات الأرصاد الجوية والمعلومات الزراعية (الفقرة 14-8-1). ما مدى التقدم الذي أُحرز، خاصة في المناطق الريفية، في تحقيق هدف خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة إلى النصف بحلول عام 2010، وضمان الاستفادة من مرافق الصرف الصحي الملائمة ومن وسائل التخلص من النفايات بحلول عامي 2010 و 2015 على التوالي (الفقرة 14-9-2)؟ وإضافة إلى ذلك، ما هي التدابير الجاري اتخاذها لتحسين فرص استفادة المرأة الريفية من المرافق والخدمات الطبية (الفقرتان 12-2-2 و 14-3-2)؟
	المساواة أمام القانون والأهلية القانونية

	19 - يرجى بيان التدابير التي يجري اتخاذها لتعديل قواعد الملبس في قاعات المحاكم التي تحظر ارتداء النساء للسروايل في المحاكم وتفرض عليهن تغطية رؤوسهن طوال وجودهن بقاعة المحكمة (الفقرة 15-5-3). إضافة إلى ذلك، ما هي التدابير الجاري اتخاذها لتعديل قاعدة الإثبات التي تقتضي تقديم أدلة على ارتكاب الجنح الجنسية، والتي يشير التقرير إلى أنها تقوم على أساس ”الافتراض النمطي بأن المرأة ميالة إلى الكذب في أمور الجنح الجنسية“ (الفقرة 15-5-4).
	20 - يشير التقرير إلى أنه في ”الزواج على أساس الملكية غير المشتركة الذي لم يُسقِط السلطة الزوجية“، يصبح الزوج هو الراعي للأصول المشتركة بين الزوجين وللأصول المستقلة للزوجة (الفقرة 15-2-1). ويشير التقرير أيضا إلى أن ذلك يخول الزوج سلطة التمثيل وإجراء المعاملات بموجب الوكالة عن الأصول دون علم الزوجة أو موافقتها. إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن المرأة تفقد حق المثول أمام المحاكم المدنية ولا تستطيع إبرام العقود أو تسجيل الممتلكات غير المنقولة باسمها (الفقرة 15-2-1 و 15-2-2). يرجى شرح التدابير المتخذة لتعديل القانون لضمان منح النساء نفس الأهلية القانونية الممنوحة للرجال، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية وإبرام العقود والتصرف في الممتلكات. يرجى أيضا إيضاح التدابير التي يجري اتخاذها لوضع حد لممارسة تجريد النساء من أراضيهن عند وفاة أزواجهن.
	الزواج والعلاقات الأسرية 

	21 - يرجى تقديم معلومات عن أثر مبدأ ”التقصير“ في قانون الطلاق على المرأة وتقسيم الممتلكات الزوجية عند الطلاق إذا ثبت أن المرأة كانت مقصّرة (الفقرة 16-4). ينص الدستور على أن ”الزواج لا يُعقد إلا برضا الطرفين العازمين على الزاوج رضا تاما لا إكراه فيه“. ما هي التدابير المتخذة لمكافحة الزواج القسري ضماناً للرضا الطوعي والمستنير؟ ما هو السن الذي يُسمح فيه بالزواج بموجب القانون العرفي؟
	تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

	22 - يرجى بيان التقدم المحرز إزاء قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية التي تتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

