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                                            اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
                        الدورة اخلامسة واألربعون

              ٢٠١٠      فرباير  /      شباط ٥  -      يناير  /             كانون الثاين  ١٨
                                                            املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     

  
          بوتسوانا    

  
                        األول والثــاين والثالــث                                                                      نظــرت اللجنــة يف تقريــر بوتــسوانا اجلــامع لتقاريرهــا الدوريــة     -   ١

(CEDAW/C/BOT/3) ،  ــستيها ــودتني يف    املع     ٩٢١    و    ٩٢٠                 يف جلــــ ــاين  ٢٩              قــــ ــانون الثــــ   /                          كــــ
          ، قائمـة  CEDAW/C/BOT/Q/3                وترد، يف الوثيقة    ). CEDAW/SR.920, 921     انظر    (    ٢٠١٠      يناير

                                                                                                                 املــــسائل واألســــئلة الــــيت أعــــدهتا اللجنــــة، أمــــا ردود حكومــــة بوتــــسوانا فتــــرد يف الوثيقــــة  
CEDAW/C/POT/Q/3/Add.1 .    

  
       مقدمة    

                                                                                                    تعرب اللجنة عن تقديرها للدولـة الطـرف لتقـدميها التقريـر اجلـامع لتقاريرهـا الدوريـة                    -   ٢
ــد        ــة ق ــيت كانــت اللجن ــة ال ــادئ التوجيهي ــذي اتبعــت يف إعــداده املب ــث، ال ــاين والثال                                                                                                          األول والث

             أيــضا، عــن                  وتعــرب اللجنــة   .                                                                       وضــعتها ليهتــدى هبــا يف إعــداد التقــارير، وإن كــان تــأخر كــثريا  
                                                                                                         تقديرها للدولة الطرف لقيامها بالرد على ما أثاره الفريق العامل ملا قبـل الـدورات مـن مـسائل                

   .             طرحه من أسئلة    وما
                                                                                            وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف حيـث خـاض وفـدها برئاسـة ممثلـها الـدائم                  -   ٣

                           وتالحـظ أنـه باسـتثناء        .   ها                        َّ                                                 لدى األمم املتحدة حوارا بنَّاء مع اللجنة واجتهد يف الرد على أسـئلت            
                                                                                                     مديرة إدارة شؤون املرأة باإلنابة يف وزارة العمل والشؤون الداخلية، مل يضم الوفـد أي ممـثلني                 
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                                                                                                    للــوزارات أو املكاتــب األخــرى املختــصة، ممــا حــد مــن قــدرة الوفــد علــى تقــدمي ردود شــافية    
   .           ر، بال إجابة                                                             واضحة ومباشرة لتظل بذلك بعض األسئلة اليت طرحتها اللجنة خالل احلوا

  
                اجلوانب اإلجيابية    

                دون إبـداء        ١٩٩٦                                                                               تثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف النـضمامها إىل االتفاقيـة يف عـام                    -   ٤
   .    ٢٠٠٧                                               أي حتفظات والنضمامها إىل بروتوكوهلا االختياري يف عام 

ــة الطــرف يف عــام     -   ٥ ــة مبــا قامــت بــه الدول                              مــن مراجعــة لتــشريعاهتا      ١٩٩٧                                                              وتنــوه اللجن
                                                                                                  وإصدارها تشريعات جديـدة تتنـاول وضـع املـرأة توطئـة ملوائمـة تلـك التـشريعات مـع                             السارية  

                                                                            وترحــب، بوجــه خــاص، بالتعــديالت الــيت أدخلتــها علــى قــانون اجلنــسية يف   .                   أحكــام االتفاقيــة
                                  ، وقـانون اإلجـراءات واألدلـة           ١٩٩٦                                      ، وقانون املنـاجم واحملـاجر لعـام           ٢٠٠٣     و     ١٩٩٥      عامي  

                              ، وقـانون العقوبـات لعـامي        ١٩٩٦                               سـجل صـكوك امللكيـة لعـام                   ، وقـانون        ١٩٩٦                 اجلنائية لعـام    
                               وقـــانون اخلدمـــة العامـــة     ١٩٩٩                                                 ، وقـــانون إجـــراءات إثبـــات النـــسب لعـــام    ٢٠٠٤    و     ١٩٩٨
                            وحتيط علما مـع التقـدير        .     ١٩٩٦                       وقانون العمل لعام       ٢٠٠١                        وقانون الزواج لعام       ٢٠٠٠     لعام

                            تـال ذلـك مـن تعـديالت                 ومـا                                           يلغي سلطة الزوج يف احلياة الزوجيـة           ٢٠٠٤                   بسن قانون يف عام   
   .                                                             أدخلت على القوانني النظامية ملوائمتها مع قانون إلغاء سلطة الزوج

   .                                               ويسر اللجنة أن االتفاقية ترمجت إىل اللغة التسوانية  -   ٦
  

                   القلق والتوصيات    مثار               اجملاالت الرئيسية     
            مجيع أحكـام                                                                         تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بشكل منهاجي ومستمر،           -   ٧

ــة       ــواردة يف هــذه املالحظــات اخلتامي ــق والتوصــيات ال ــار القل ــرى أن اجملــاالت مث ــة، وت                                                                                                     االتفاقي
                                                                                                   تستلزم من الدولة الطرف أن توليها االهتمام على سبيل األولوية من اآلن وحـىت موعـد تقـدمي                  

        علـى                                                                 ومن مث، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى التركيـز يف أنـشطتها،         .                        تقريرها الدوري القادم  
  .       حملــرزة                                                                                           تلـك اجملــاالت واإلفـادة يف تقريرهــا الـدوري القــادم عـن اإلجــراءات املتخـذة والنتــائج ا     

                                                                          طـالع مجيـع الـوزارات املختـصة والربملـان واجلهـاز القـضائي علـى                                               وتدعو الدولـة الطـرف إىل إ      
    .                                            هذه املالحظات اخلتامية مبا يكفل تنفيذها بالكامل

  
        الربملان    

                                                                أن احلكومــة هــي اجلهــة املــسؤولة يف املقــام األول عــن تنفيــذ                            تعيــد اللجنــة تأكيــد    -   ٨
                                                                                     االلتزامات املنوطة بالدولة الطرف مبوجب االتفاقية على حنو كامل، وأهنا اجلهة اليت ينبغي        
   ُ                                                                                        أن ُتساءل بوجه خاص يف هذا الصدد، وتشدد علـى أن االتفاقيـة ملزمـة للحكومـة جبميـع               
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                                             ولــة الطــرف إىل تــشجيع برملاهنــا الــوطين إىل                                                فروعهــا، إال أهنــا تــدعو يف الوقــت نفــسه، الد
                                                                                                 القيـام، يف حـدود إجراءاتــه، وحيثمـا اقتـضى األمــر، باختـاذ اخلطـوات الالزمــة فيمـا يتعلــق        

   .                                                                           بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وعملية إعداد تقرير احلكومة القادم يف إطار االتفاقية
  

                                             الوضع القانوين لالتفاقية، تعريف التمييز وحظره    
ــسوانا       -   ٩ ــصديق بوت ــرغم مــن ت ــى ال ــه عل ــق مــن أن ــة القل ــساور اللجن ــة يف                                                                                  ي ــى االتفاقي                     عل
                     وتالحـظ مـع القلـق      .                                                                   دون إبداء أي حتفظـات، مل تـدمج االتفاقيـة بعـد يف قوانينـها             ١٩٩٦    عام

                          ومــع ذلــك فممــا يــسر    .                                                                            أنــه نتيجــة لــذلك، مل يتحــدد بعــد وضــع االتفاقيــة يف الدولــة الطــرف  
                                                                 م إدراج االتفاقيــة يف القــوانني احملليــة، يــرى اجلهــاز القــضائي                                          اللجنــة، أنــه علــى الــرغم مــن عــد 
ــسوانا   ــوانني بوت ــة                                         وجــوب تفــسري ق ــها االتفاقي ــة، ومــن بين ــصكوك الدولي ــا يتماشــى مــع ال   .                                                                     مب

                                                 من الدستور تؤكـد مبـدأ عـدم التمييـز            ٣                                                     يقلق اللجنة كذلك، أنه على الرغم من أن املادة              ومما
                                               ضمن الدســتور أو أي مــن القــوانني األخــرى أي                                              ألي ســبب مبــا يف ذلــك نــوع اجلــنس، ال يتــ  

   .                                               من االتفاقية اليت حتظر التمييز املباشر وغري املباشر ١                                   تعريف للتمييز ضد املرأة وفقا للمادة 
                                                                        واللجنة حتث الدولة الطرف على إيالء أولوية عليا إلكمال عملية إدماج االتفاقية   -    ١٠

            بوتــسوانا                                     م اجلهــاز القــضائي بتفــسري قــوانني                                                       يف القــوانني احملليــة متامــا وإعــادة تأكيــد التــزا  
                                                            وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تـضمني الدسـتور أو أي             .                            يتماشى مع أحكام االتفاقية      مبا

                                                                                                           قانون آخر مناسب تفـسريا للتمييـز ضـد املـرأة يـشمل التمييـز املباشـر وغـري املباشـر وفقـا                       
    .              من االتفاقية ١       للمادة 

                                             من الدسـتور تـستثين التـبين، والـزواج،           )  ٤   (  ١٥           أن املادة                                  ويساور اللجنة قلق بالغ من        -    ١١
                                                                                                       والطالق، والدفن، وأيلولـة امللكيـة بعـد الوفـاة وغـري ذلـك مـن الـشؤون الـيت تنـدرج يف نطـاق                
                                                                                                    قــانون األحــوال الشخــصية، مــن الــنص الدســتوري الــذي حيظــر التمييــز، ممــا يــستدل منــه علــى 

   .  ١٦    و ٢              سيما يف املادتني            التفاقية، ال                                           انتهاك الدولة الطرف للحقوق املنصوص عليها يف ا
ــاء،       -    ١٢ ــة ودون إبطـ ــصورة عاجلـ ــي بـ ــة الطـــرف علـــى أن تلغـ ــة حتـــث الدولـ                                                                                            واللجنـ

ــالتبين،      )  ٤ (   ١٥        املــادة                                                                                  مــن الدســتور لوضــع حــد النتــهاكات حقــوق املــرأة فيمــا يتعلــق ب
      رجـة                                                                                          والزواج، والطالق، والدفن، وأيلولة امللكية بعد الوفاة وغري ذلك مـن الـشؤون املند             

    .              من االتفاقية  ١٦    و ٢                                             يف نطاق قانون األحوال الشخصية، متاشيا مع املادتني 
  

                           القوانني التمييزية العرفية    
  -                                                                                                   يساور اللجنة القلق إزاء وجـود نظـام قـانوين مـزدوج ميـزج بـني القـوانني الرومانيـة                       -    ١٣

          سـيما يف                  املـرأة، ال                     التمييـز ضـد             اسـتمرار                 ترتـب عليـه      ي                                                 اهلولندية والقـوانني العرفيـة األمـر الـذي          
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                                                              وتكرر اللجنة تأكيد ما أعربت عنه جلنة حقوق اإلنسان مـن             .                              جمال الزواج والعالقات األسرية   
                                              مــن أن أســبقية القــانون الدســتوري علــى (CCPR/C/BWA/CO/1)                            قلــق يف مالحظاهتــا اخلتاميــة 

           تقـرن إىل                                                             وممـا يقلـق اللجنـة كـذلك، أن معظـم النـساء يف               .                   مكفولة دائمـا    ت                   القانون العريف ليس  
ــا      ــة وم ــة للجــوء إىل احملــاكم املدني ــوارد الالزم ــات وامل ــضائية                                                                         املعلوم ــة الق ــن خيــضعن للوالي                                     زل

    .                                         للمحاكم التقليدية اليت تطبق القانون العريف
                                                                                          واللجنة حتث الدولة الطـرف علـى بـذل مزيـد مـن اجلهـود للتوعيـة بأمهيـة تغليـب                  -    ١٤

   إىل                                 رفية، وباحلق يف طلب إحالة أي قضية                                           القانون الدستوري على القوانني واملمارسات الع
             وحتــث أيــضا   .                                  يف االســتئناف أمــام تلــك احملــاكم و                                          حملــاكم الــيت تطبــق القــانون الدســتوري،  ا

                                                                                              الدولة الطرف على كفالة موائمة إجراءات احملاكم العرفية مع إجراءات احملـاكم القانونيـة              
    .                                             وإمكانية استئناف قراراهتا لدى احملاكم القانونية

  
   ي                                  الوعي باالتفاقية والربوتوكول االختيار    مدى     

                                                                                              يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الوعي باالتفاقية وبروتوكوهلـا االختيـاري يف بوتـسوانا                -    ١٥
  .                                 م مــن مــسؤويل إنفــاذ القــانون                                                                 بوجــه عــام، ال ســيما بــني العــاملني يف اجلهــاز القــضائي وغريهــ 

ــا          وممــا ــة ب ــساء أنفــسهن لــسن علــى دراي ــثري قلقهــا أن الن ــة،       حلقوق                                                               ي ــها هلــن االتفاقي                                     الــيت تكفل
                                                                                              بإجراءات التظلم املنصوص عليها يف الربوتوكـول االختيـاري، ومـن مث يفتقـرن إىل القـدرة                   وال

   .                  على املطالبة حبقوقهن
                                                                               وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اخلطوات الضرورية لكفالة نـشر االتفاقيـة           -    ١٦

                                             الــصادرة عــن اللجنــة، بــني مجيــع أصــحاب                                                والربوتوكــول االختيــاري والتوصــيات العامــة  
                                                                                            املــصلحة ومــن بينــهم الــوزارات وأعــضاء الربملــان وأعــضاء جملــس الــشيوخ والعــاملني يف    
                                                                                   اجلهاز القضائي ومسؤويل إنفاذ القانون والقيادات الدينية واجملتمعية، حبيث ختلق نوعا مـن    

                      لـى اختـاذ تـدابري                                                    وحتـث اللجنـة كـذلك، الدولـة الطـرف ع            .                                 الوعي حبقوق املـرأة اإلنـسانية     
ــصاف        ــسبل االنت ــة ب ــشمل التوعي ــة، وت ــة اللجــوء إىل احملــاكم املدني ــرأة إمكاني ــضمن للم                                                                                                  ت

   .                                        القانونية املتاحة وتوفري املساعدة القانونية
  

                                                                                الوصول إىل آليات العدالة والشكاوى القانونية مبا يف ذلك املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
                                                                ميــنح املــرأة حــق اللجــوء إىل القــضاء ولكــن قــدرهتا علــى                                   ممــا يقلــق اللجنــة أن القــانون  -    ١٧

                                                                                                       ممارسة ذلك احلق يف الواقع العملي ورفع دعاوى التمييز أمام احملاكم تقيـدها عوامـل مـن قبيـل                   
                                                                                                           التكاليف القانونية والتشبث بنظم العدالـة التقليديـة، واألميـة، واالفتقـار إىل املعلومـات املتعلقـة              

        وتالحـظ    .                                                        ات العمليـة الـيت حتـول دون الوصـول إىل احملـاكم                                                 حبقوقها، وغـري ذلـك مـن الـصعوب        
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                                                                                                  اللجنة أن بوتسوانا قبلت التوصية اليت تدعو إىل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقـوق اإلنـسان                
       انظــر  (                 ُ                                                                        وهــي التوصــية الــيت طُرحــت خــالل االســتعراض الــدوري العــام للوضــع يف ذلــك البلــد   

A/HRC/10/69/Add.1 (  ك املؤسسة  ّ                  إالّ أهنا مل تنشئ بعد تل        .   
                                                                                         وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري املناسـبة لتـذليل العقبـات                 -    ١٨

                                                                                                        الــيت قــد تعيــق املــرأة عــن الوصــول إىل العدالــة، وكفالــة إملــام اجلهــاز القــضائي باالتفاقيــة     
   ّ                                                           وحتثّ الدولة الطرف على توفري خدمات املـساعدة القانونيـة،            .                          وبالتزامات الدولة الطرف  

ــتفادة مــن ســبل            وت ــة بكيفيــة االس ــانوين، ونــشر املعرف ــة يف اجملــال الق ــذ بــرامج للتوعي                                                                                                      نفي
               وتوصـي بـأن      .                                                                                   االنتصاف القانونية املتاحة يف حـاالت التمييـز، ورصـد نتـائج تلـك اجلهـود               

                                                                                           تتخذ الدولة الطرف، يف ظل التشاور مع قاعدة عريضة مـن ممثلـي اجملتمـع املـدين، وبـدعم              
                                                              حلقــوق اإلنــسان، اخلطــوات الالزمــة إلنــشاء مؤســسة وطنيــة                               مــن مفوضــية األمــم املتحــدة

   .                                         مستقلة معنية حبقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس
  

               اآللية الوطنية    
                                                                                             تالحظ اللجنة مع القلق أن إدارة شؤون املرأة بوزارة العمل والشؤون الداخليـة تفتقـر                 -    ١٩

                              هلا بأن تعزز على حنـو فعـال                                                            بشدة إىل املوارد واملوظفني وليس لديها أي سلطة أو صفة تسمح    
                                                                                                       تنفيذ االتفاقيـة وأن تـدعم عمليـة تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع قطاعـات احلكومـة                 

                  وتالحـظ اللجنـة،     .                                                                           وعلى كافة مستوياهتا حتقيقا للمساواة بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع امليـادين      
                                         ليـة وطنيـة تتـوافر هلـا املـوارد                                                                                 مع القلق أيضا، انعدام الوعي لدى الدولة الطرف بأمهيـة وجـود آ            

ــة، وانعــدام اإلرادة       ــا بــني املــرأة والرجــل علــى املــستويات كاف ــق املــساواة عملي ــة لتحقي                                                                                                           الكافي
                                                                                                               السياسية إلجياد القدرة املؤسـسية الـضرورية لتلـك اآلليـة الوطنيـة وفقـا لاللتزامـات املنوطـة هبـا                     

   .             مبوجب االتفاقية
ــة الطــرف إىل إيــ     -    ٢٠ ــة الدول ــدعو اللجن ــة                                                وت ــة الوطني ــز اآللي ــة لتعزي ــة عاجل                                                   الء أولوي

                                                                                                   للنــهوض بــاملرأة ومنحهــا ســلطة العمــل وســلطة اختــاذ القــرار وتزويــدها بــاملوارد البــشرية   
  .                                                                                                              واملالية الالزمـة للعمـل بفعاليـة مـن أجـل حتقيـق مـساواة املـرأة ومتتعهـا حبقوقهـا اإلنـسانية                      

                             اخلـبرية باملـسائل املتـصلة                                                                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإقامة شبكة مـن جهـات التنـسيق             
                                                                                              باملساواة بـني اجلنـسني، يف مجيـع الـوزارات القطاعيـة أو جتديـد نـشاط أي شـبكة مـن هـذا              
                                                                                   القبيل تعزيزا لتنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين مبا يكفل حتقيق املساواة بني 

                     دولـة الطـرف بـأن                                  وتوصـي اللجنـة، أيـضا، ال       .                                           املرأة والرجل يف مجيع السياسات والـربامج      
   .                                                          ترسي نظاما للتعاون والتواصل بني اآللية الوطنية وجهات التنسيق
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                      التدابري اخلاصة املؤقتة    
                                                                                             تالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف ال تــدرك متامــا القــصد مــن التــدابري اخلاصــة املؤقتــة    -    ٢١

   .                              من االتفاقية ومدى احلاجة إليها ٤           من املادة  ١                      املنصوص عليها يف الفقرة 
ــرة         -   ٢ ٢ ــا للفق ــأ، وفق ــأن تلج ــة الطــرف ب ــة الدول ــادة   ١                                                                      وتوصــي اللجن ــن امل ــن  ٤                م        م

               الصادرة عـن    ٢٥                                                                   االتفاقية، إىل اختاذ تدابري خاصة مؤقتة، وأن هتتدي بالتوصية العامة رقم   
  .                                                                                        اللجنة، يف إطار االستراتيجية اليت يلزم وضعها للتعجيل لكفالة املـساواة احلقيقيـة للمـرأة     

                                                                             تـضمني تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات عـن اختـاذ تـدابري خاصـة                                وتطلب إىل احلكومـة   
    .                                                                        مؤقتة من هذا القبيل فيما يتصل مبختلف أحكام االتفاقية، وعن أثر تلك التدابري

  
                                    القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

                                                                                                   يساور اللجنة القلق إزاء التمـسك بـاملواقف الذكوريـة واألفكـار العميقـة اجلـذور الـيت                   -    ٢٣
                                                                                                حتصر دور املرأة ومسؤولياهتا يف قوالب منطية معينة وتنطوي بالتايل على متييز ضد املـرأة وتـدمي              

                                                               وتالحـظ اللجنــة أن تلـك املواقــف والقوالـب النمطيــة تــشكل      .                                  تبعيتـها داخــل األسـرة واجملتمــع  
                                                                                                   عقبات خطرية حتول دون متتع املرأة حبقوقهـا اإلنـسانية وإعماهلـا للحقـوق املنـصوص عليهـا يف                   

ّ                                                           ومن مث يساورها القلق إزاء عدم تضّمن تقرير الدولة الطرف معلومـات عـن التـدابري                  .         االتفاقية                                
                                                                                                   املتخذة والربامج أو االستراتيجيات املوضوعة ملكافحة املواقف والقوالـب النمطيـة آنفـة الـذكر               

                                                                                       وتعرب اللجنـة أيـضا عـن بـالغ قلقهـا إزاء اسـتمرار رسـوخ األعـراف واملمارسـات              .         ومعاجلتها
  ،  )          البوغـادي  (                                                                                  قليدية الضارة ومن بينها الطقوس واملمارسات املصاحبة للترمل، ودفـع املهـور                الت

                                                                                                     والعــادات واالمتيــازات الــيت تنطــوي علــى حمابــاة للرجــل مثــل حقــه العــريف يف معاملــة الزوجــة  
   .                     باعتبارها طفال غري رشيد

              ا ديناميـا يف                                                                                   وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تنظـر إىل الثقافـة باعتبارهـا بعـد                -    ٢٤
                                                                                              حياة البلد ونسيجه االجتماعي خيضع لتأثريات كثرية على امتـداد الـزمن، وبالتـايل يكـون                

                                                                                       وحتث أيضا الدولـة الطـرف علـى أن تبـدي مزيـدا مـن الـروح الـسباقة إىل                      .             عرضة للتغيري 
                                                                                             التغيري وأن تضع دون إبطاء اسـتراتيجية شـاملة تتـضمن أهـدافا وجـداول زمنيـة واضـحة،            

                                                                       املمارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية اليت تضر باملرأة وتنطوي على            من أجل تغيري
                                                                           القضاء على تلك املمارسات والقوالب النمطية، وكفالة متتع املرأة حبقوقها                         متييز ضدها أو  

   ٥               مـن املـادة       )  أ (                         والفقـرة الفرعيـة       ٢           من املادة     )  و (                                          اإلنسانية بالكامل طبقا للفقرة الفرعية      
                                                                                وينبغي أن تشمل أي تدابري من هذا القبيل، القيـام حبمـالت توعيـة ومحـالت                 .             من االتفاقية 

ــة،       ــة واجملتمعي ــادات الديني ــصبيان، والقي ــات وال ــساء والبن ــستهدف الرجــال والن ــة ت                                                                                                    تثقيفي
                                        وحتـث كـذلك الدولـة الطـرف علـى            .                                                  واآلباء واألمهات، واملدرسـني واملـسؤولني الـرمسيني       



CEDAW/C/BOT/CO/3  
 

10-29280 7 
 

                                                     ن مع منظمات اجملتمع املدين، واجملموعـات النـسائية،                                          االضطالع هبذه اجلهود يف ظل التعاو     
                                                                                                    والقيادات اجملتمعية والدينية، وأن تتخذ، حيثما اقتضى األمـر، موقفـا واضـحا فيمـا يتعلـق                 
                                                              ّ                                     مبسألة املمارسات التقليديـة الـسلبية، يعتـرف يف إطـاره صـراحة بوجـوب أالّ تنتـهك تلـك                   

                              شجع اللجنـة أيـضا، الدولـة        وتـ   .                                                      املمارسات حقوق اإلنسان حتت أي ظـرف مـن الظـروف          
                                                                                          الطرف على أن تستفيد بشكل فعال من التدابري املبتكـرة، يف تـدعيم مفهـوم املـساواة بـني           
                                                                                          املرأة والرجل والعمل مع وسائط اإلعالم على تقدمي املرأة يف صورة إجيابية ال حتـصرها يف                

        تواصـل                                                                                       أية قوالب منطية وترسيخ تلك الصورة، وأن تقوم، بوجه خـاص، بوضـع بـرامج لل               
                                                                       وتطلب كذلك، إىل الدولة الطرف أن تستعرض بصورة دوريـة التـدابري              .                   مع املرأة الريفية  

                                                                                                          املتخذة بغـرض تقيـيم آثارهـا، وأن تتخـذ اإلجـراءات املناسـبة وحتـيط اللجنـة علمـا هبـا يف                       
   .              تقريرها القادم

  
                العنف ضد املرأة    

                             تيــات، مبــا يف ذلــك العنــف                                                                   يــساور اللجنــة القلــق إزاء انتــشار العنــف ضــد النــساء والف   -    ٢٥
                                    وتالحظ مع التقـدير، أنـه مت، يف          .                                                              العائلي الذي ال يرى فيه اجملتمع، على ما يبدو، أي غضاضة          

                                                                                       ، إصدار القانون املتعلق بالعنف املرتيل الذي يوفر للضحايا سـبل االنتـصاف املـدين                   ٢٠٠٨     عام  
                                    رات القانونيـة يف هـذا اجملـال،                                                                                      ومن بينها أوامر احلماية، إال أن اللجنـة يـساورها القلـق إزاء الثغـ              

                                                                                                        ومن بينها عدم وجود قانون يتناول حتديدا مـسألة العنـف العـائلي، مبـا يف ذلـك االغتـصاب يف                     
   .                   ً                                           ويساورها القلق أيضاً، إزاء عدم وجود قانون حمدد يعاجل التحرش اجلنسي  .            إطار الزواج

        الختـاذ           الهتمـام  ا            األولويـة،         سـبيل      على      تويل،    أن     على       الطرف        الدولة           اللجنة      وحتث  -    ٢٦
    ١٩       رقـم           العامـة             لتوصـيتها       ً   وفقـاً             والفتيـات           النـساء       ضـد          العنـف          مـسألة         تعـاجل        شاملة       تدابري
       وقـت         أقـرب    يف        تـسن،     أن         الطـرف           الدولـة     إىل          اللجنـة          وتطلـب    .       املـرأة     ضد        بالعنف         املتعلقة
           والتحــرش          الــزواج        إطــار   يف           االغتــصاب       ذلــك   يف      مبــا            العــائلي،         العنــف        بــشأن          قانونــا        ممكــن،
         العنـف        جتـرمي      على         القانون     ذلك     ينص    أن        وينبغي   .     اجلنسي         االنتهاك       أشكال     ائر  وس       اجلنسي
          احلمايـة          وسـائل       مـن          الفـور        علـى             االسـتفادة            إمكانيـة          العنـف          ضـحايا             والفتيـات           النـساء     ضد

ــستحقونه      مبــا             ومعاقبتــهم         العنــف         أعمــال         مــرتكيب          مبحاكمــة        يقــضي     وأن          الــضرر؛       وجــرب    .          ي
ــة          وتوصـــي ــ           الربملـــان          أعـــضاء           بتـــدريب           اللجنـ ــاز   يف      املني       والعـ              واملـــسؤولني            القـــضائي          اجلهـ
        يــضمن      مبــا          الــصحية          اخلــدمات          ومقــدمي           القــانون         إنفــاذ       علــى           القــائمني         وخباصــة           احلكــوميني

   .         للـضحايا           املناسـب          الـدعم         تـوفري        علـى           وقـدرهتم          املـرأة       ضـد          العنـف          أشـكال         جبميـع        وعيهم
          وتنظـيم    .  هلن         واملشورة       النصح        وإسداء       العنف        لضحايا       إيواء       مراكز        بإنشاء      ً أيضاً،        وتوصي،
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            االتفاقيـة         مبوجـب         يعتـرب           أشـكاله         جبميـع          املـرأة       ضـد          العنـف        بـأن          العـام          الـرأي         لتوعية     محالت
   .     املرأة      حلقوق         انتهاكا      يشكل   مث     ومن       متييزا

  
                              االجتار بالنساء واستغالل البغاء    

                                                                                             ويــساور اللجنــة القلــق إزاء اســتغالل البغايــا، وعــدم تــوافر أي معلومــات عــن اجلهــود    -    ٢٧
                                                                                     افحة هذه الظاهرة أو أي معلومات عن حجم االجتار بالنساء وعن التدابري املتحـدة                         املبذولة ملك 

                    ً                                                                        ومما يقلق اللجنة أيـضاً أن الفقـر يـدفع النـساء والفتيـات إىل ممارسـة البغـاء                     .                   ملعاجلة هذه املسألة  
   .                   إلعالة أنفسهن وأسرهن

       جتــار  اال          انتــشار       مــدى          لتقــدير         دراســة         إجــراء         الطــرف          الدولــة    إىل          اللجنــة         وتطلــب  -    ٢٨
         االجتـار        حلجـم       ً   شـامالً           تقييمـا           القـادم           الـدوري          تقديرها       وتضمني        البلد،   يف          والفتيات         بالنساء
       هنبـا             والفتيـات           النـساء        جتعـل        الـيت            العوامـل        علـى           للقـضاء         املتحدة          والتدابري        اجلذرية         وأسبابه
       حـسب             املعلومـات        تلـك       تصنف    أن        وينبغي   .     االجتار      بشأن       قانون     وضع     ذلك   يف    مبا        لالجتار،
ــة،          املنــاطق و        الــسن ــر      عــن           معلومــات        تــشمل    أن      ً   أيــضاً          وينبغــي             اجلغرافي            املتخــذة          التــدابري       أث
          القـادم            تقريرهـا    يف        تـدرج     أن         الطـرف           الدولـة    يف        كـذلك           اللجنـة          وتطلـب    .          احملققـة          والنتائج
       وحتـث    .      اجلـنس        نـوع      حسب  ُ    ُتصنف         البغاء،   يف       املرأة        استغالل     مدى    عن          ومعلومات        بيانات
          ببـدائل             والفتيـات           النـساء          تزويـد     إىل        يهـدف        كلـي    ج   هنـ          اتبـاع        علـى          الطـرف           الدولـة         اللجنة
          لتأهيـل          بـرامج         ووضـع          اجملتمـع    يف           البغايـا          إدمـاج          إعـادة        وتيسري            واقتصادية،         تعليمية         للبغاء،
          الدولـة     إىل        اللجنة       وتطلب   .        ً اقتصادياً         ومتكينهن        البغاء   يف         استغالهلن     جيري      الاليت          والفتيات        النساء
   .         الظاهرة   هذه        ملكافحة        املتخذة         التدابري    عن        بيانات و         معلومات        القادم         تقريرها      تضمني       الطرف

  
                                        املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    

           الوطنيـة            للجمعيـة          رئيـسة      أول          انتخـاب        مثـل          تقـدم،     من       ً مؤخراً      أحرز    مبا        اللجنة      ترحب  -    ٢٩
ــوبر /    األول         تــشرين   يف           واملــدعي          املركــزي         البنــك        حمــافظ        منــصيب   يف         امــرأة         وتعــيني   ،    ٢٠٠٩          أكت

   يف         وخباصـة             والعامـة،             الـسياسية          احليـاة    يف         املـرأة         متثيـل        نقـص       إزاء         القلـق            يـساورها        أهنـا     إال   ،     العام
     ، ويف  )Ntlo ya Dikgosi   (        الـشيوخ        جملـس     ويف   ، )       املائـة    يف     ٧,٩        النساء      نسبة      تبلغ     حيث (        الربملان

   .                                       السلطات احمللية وهيئات اختاذ القرار املعنية
       صـنع        مواقع   يف        النساء     عدد      تزيد       تدابري       تنفيذ     على       الطرف        الدولة        اللجنة       وتشجع  -    ٣٠

         وتوصـي     ).Ntlo ya Dikgosi (          الـشيوخ        جملـس     ويف         احمللـي،           الـصعيد        علـى          وخباصـة            القـرار، 
       قـدم      على       املرأة        مشاركة      وترية        لزيادة       عملية       زمنية        وجداول       أهداف      بوضع       الطرف        الدولة
         تتخـذ،     أن         الطـرف           للدولـة           وينبغـي    .          مـستوياهتا          بكافـة              والـسياسية           العامـة          احليـاة    يف         املساواة
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          اللجنـة       عـن            الـصادرة     ٢٥       رقـم           العامـة             وللتوصـية             االتفاقيـة     من   ٤       املادة    من   ١        للفقرة      ً وفقاً
          العامـة            التوصـية         باهلـا       عـن         تغـرب      وأال         القبيل،     هذا    من       تدابري         املؤقتة،       اخلاصة         التدابري      بشأن
          اللجنـة        وحتـث    .       والعامة          السياسية       احلياة   يف        باملرأة       يتعلق      فيما        اللجنة        طرحتها     اليت    ٢٣     رقم

            القبائـل،         شـيوخ          بينـها       مـن         عـدة،          فاعلـة          عناصـر       مـع           باالشتراك         القيام،     على       الطرف        الدولة
    إىل       الطرف        الدولة       وتدعو   .      العامة       احلياة   يف         املشاركة     على       املرأة      تشجع       توعية       برامج        بتنفيذ

           القــرار،        اختــاذ           مــستويات       مجيــع       علــى             القياديــة،          املناصــب   يف         املــرأة          مــشاركة       علــى           التــشديد
   .     البلد         ولتنمية     ككل         للمجتمع         بالنسبة       أمهيته    له     أمر          املساواة،     قدم     على      تامة     ركة   مشا

  
         التعليم    

                                                                                                تقدر اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهـود لتحقيـق املـساواة يف التعلـيم األساسـي                    -    ٣١
                                                                                                            ووضع سياسات تتيح للـشابات العـودة إىل الدراسـة بعـد احلمـل، إال أهنـا يـساورها القلـق إزاء                      

                                                                                                  فاض معدل التحاق الفتيات بـالتعليم الثـانوي والعـايل وارتفـاع معـدالت تـرك الدراسـة بـني                اخن
                                                                                      ومما يقلق اللجنة أن املواقف التقليدية وحاالت احلمل والزواج يف سن مبكرة تنـدرج                .        الفتيات

                                                                      ومـن األمـور الـيت تـثري انزعاجهـا، ارتفـاع عـدد الفتيـات                  .                                    ضمن أسباب ترك الفتيات الدراسـة     
                                                                                       عرضن لالنتهاك والتحرش اجلنسيني على يـد املدرسـني، وارتفـاع عـدد الفتيـات الـاليت                      الاليت يت 

               ً           وممـــا يقلقهــا أيـــضاً،    .                                                                          يتعــرض للتحــرش والعنـــف اجلنــسيني يف طريــق عـــودهتن مــن املــدارس      
                                                                                                العقاب البدين مقبـول سـواء يف املدرسـة أو يف املـرتل، وأنـه ميثـل أحـد أشـكال العنـف ضـد                  أن

   .                 األطفال، بنني وبنات
            والـشابات            للفتيـات        فعليا      تكفل       خطوات       الطرف        الدولة      تتخذ     بأن        اللجنة       وتوصي  -    ٣٢

       الـيت              التقليديـة           املواقـف        علـى            والتغلـب             التعلـيم،            مـستويات        مجيـع     إىل        الوصول     فرص       تكافؤ
   يف           الفتيـات            اسـتبقاء          وتـضمن             التعلـيم،    يف        حبقهـن         متامـا           التمتـع       عـن             والفتيـات           النـساء       تعوق

    إىل          العـودة     من           املقاطعات،     مجيع   يف          الشابات،     متكن     اليت    ات      السياس       تنفيذ       وتدعم         املدارس،
        معـدل           لزيـادة          تـدابري         اختـاذ        علـى        الطرف        الدولة      كذلك        اللجنة     وحتث   .    احلمل     بعد         الدراسة
ــات          التحــاق ــالتعليم           الفتي ــانوي            ب ــدابري         باختــاذ         وتوصــي   .        والعــايل           الث ــة،        خاصــة         ت ــا          مؤقت         وفق
      تشجع     بأن        اللجنة       وتوصي   .  ٢٥     رقم       لعامة ا           ولتوصيتها          االتفاقية    من   ٤       املادة    من   ١       للفقرة
        الدولة        اللجنة       وتدعو   .       التدابري     تلك       تنفيذ   يف         التعاون     على         واألمهات       اآلباء       الطرف        الدولة
    من       خالية       سليمة         تعليمية      بيئة       وهتيئة         املدارس،     وإىل    من        مأمونة     نقل       وسائل      توفري    إىل       الطرف
          املــدارس          مــسؤولني          وتــدريب         توعيــة         زيــادة         الطــرف          الدولــة    إىل         وتطلــب   .        والعنــف           التمييــز

         لإلبــالغ         آليــات          وإنــشاء          اإلعــالم؛          بوســائط             باالســتعانة          األطفــال       وعــي           وإرهــاف           والتالميــذ
          اللجنــة         وتوصــي   .        اجلنــسيني           والتحــرش           االنتــهاك         أعمــال         مــرتكيب          مقاضــاة        تكفــل           واحملاســبة



CEDAW/C/BOT/CO/3

 

10 10-29280 
 

ــأن ــر      ب ــة       حتظ ــام    ويف         مكــان،      كــل   يف          صــراحة،         الطــرف          الدول            املؤســسات    ويف            الدراســي،          النظ
   .    األسر        تستهدف       توعية      حبمالت        القيام      منها     طرق      بعدة      وذلك  ،      البدين          العقاب     قاطبة    ية       التعليم

  
         العمالة    

ّ   صّدقت          بوتسوانا    أن    من       الرغم     على     أنه    من       القلق        اللجنة       يساور  -    ٣٣             اتفاقيـات         خمتلـف      على   
ــة،         العمــل         منظمــة ــة         وخباصــة            الدولي ــة     ١٠٠       رقــم            االتفاقي ــة        األجــر   يف            باملــساواة           املتعلق              واالتفاقي

         العمـل          مقابـل       األجر   يف         املساواة      مبدأ       العمل       قانون   يف     بعد      يدرج   مل           بالتمييز،         املتعلقة     ١١١  م  رق
         وتأســف   .     فقــط         اخلدمــة         بإهنــاء         يتعلــق        فيمــا    ّ إالّ           التمييــز       عــدم       بنــد    ّ    يطّبــق    وال          القيمــة   يف           املتــساوي
         اجلـنس،        نـوع        حـسب          مـصنفة           بيانـات      ذلك   يف    مبا        كافية،         معلومات         التقرير      تضمن      لعدم        اللجنة

         املـادة    يف         عليهـا           املنـصوص           بـاحلقوق          املـرأة        متتـع      مدى    عن       واضحة      فكرة        وتكوين      دوهنا     حال    مما
         العمـل        قـوة    يف       املرأة        ملشاركة       واضحة      صورة      خاص،      بوجه          التقرير،      يوفر    وال   .        االتفاقية    من    ١١
      مـن           العظمـى             الغالبيـة        املرأة     ِّ تشكِّل     حيث          النظامي،    غري        القطاع    ويف          والريفية        احلضرية        املناطق   يف
         املـرأة         قـدرة      وعن         ورأسيا؛       أفقيا       العمل     قوة     فصل     وعن         النساء؛       بطالة       معدالت     وعن        العمل؛     قوة
          لكفالـة          الطـرف           الدولـة          تبـذهلا        الـيت           واجلهـود            اجلديـدة،              االقتـصادية          الفـرص       مـن             االسـتفادة      على

         الــصدد       هــذا   يف          يقلقهــا       وممــا   .        األمومــة        محايــة       ذلــك   يف      مبــا              االجتماعيــة؛               واســتحقاقاهتا          حقوقهــا
          القطـاع        علـى         تـسري    ال         العـام           القطـاع    يف        األمومة           استحقاقات      تنظم     اليت           القانونية        النصوص   أن

   .     اجلنسي        التحرش       موضوع      تعاجل       قوانني      توجد   ال      وأنه      اخلاص
         قـانون           مراجعـة        عملية        تتيحها     اليت        الفرصة        اغتنام    إىل       الطرف        الدولة        اللجنة       وتدعو  -    ٣٤

        نطـاق           ولتوسـع           القيمـة    يف           املتـساوي        العمل       مقابل      األجر   يف         املساواة      مبدأ     فيه       لتدرج       العمل
          العمــل،        وفــرص         املهــين،           التــدريب      مــن            االســتفادة            إمكانيــات        يــشمل       حبيــث           التمييــز       حظــر

           تقريرهــا        تــضمني    إىل         الطــرف          الدولــة          اللجنــة         وتــدعو   .       العمــل         وظــروف         وشــروط           والترقــي
            النظـــامي            القطـــاعني   يف           العمـــل،          ميـــدان   يف          املـــرأة         حالـــة       عـــن            تفـــصيلية            معلومـــات           القـــادم
            فعاليتـها       ومدى        املتخذة         التدابري     وعن        الوقت،    مر     على         االجتاهات      يشمل    مبا        نظامي،  ال    وغري
         وتوصـي    .       جديـدة             اقتـصادية          أنـشطة          توليـد        خـالل       مـن         للمرأة         متساوية     عمل     فرص     خلق   يف

          القطـاع    يف           العاملـة          املـرأة          ألحـوال         خاصـة          عنايـة          الطـرف           الدولـة        تـويل        بـأن          كـذلك،         اللجنة
ــا         تـــضمني    إىل          الطـــرف           الدولـــة          وتـــدعو            النظـــامي      غـــري ــادم،            تقريرهـ           تتعلـــق            معلومـــات            القـ

           االجتماعية         واملزايا        األسواق    إىل       املرأة      وصول      وفرص              والتكنولوجيا          والتدريب            باالئتمانات
       فعالة          وتنظيمية        رقابية      آلية       إنشاء     على       الطرف        الدولة      كذلك        اللجنة     وحتث   .      األمومة       ومحاية
       وحتـث    .      اخلـاص           القطـاع    يف         الـصدد        هـذا    يف          املتبعـة              واملمارسـات           بالعمـل          املتعلقة         باملسائل     تعىن
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           استحقاقات     حتكم     اليت           القانونية        للنصوص      اخلاص        القطاع       تطبيق       كفالة     على       الطرف        الدولة      أيضا
   .     واخلاص       العام         القطاعني   يف    ّ  يطّبق       اجلنسي        التحرش      بشأن       قانون       تعتمد     وأن        األمومة

  
       الصحة    

ــة        تالحــظ  -    ٣٥ ــوافر           التقــدير      مــع          اللجن ــة         ت ــة   يف        شــامل        صــحية         تغطي        إهنــا    ّ إالّ          الطــرف،          الدول
     ِّ    تقـدِّره        حيـث           مرتفعـة         زالـت       مـا           النفـاس         فتـرة    يف        األمهات       وفيات      معدل    أن    من       القلق         يساورها
   .       امـرأة      ١٠٠     ٠٠٠      كـل       بـني         وفـاة         حالـة      ٣٠٠   و     ٢٠٠      بـني           يتـراوح       مبـا          العاملية       الصحة       منظمة
          يقلقهـا    ا    وممـ    .        األمهـات          وفيـات       معدل     خلفض             استراتيجيات      توضع   مل     أنه      أيضا        اللجنة      يقلق     ومما

      مـن            الـضعيفة           الفئـات            اسـتفادة        مـدى       عـن          إحصائية         معلومات      توفر   مل       الطرف        الدولة    أن      كذلك
        نطـاق        وعـن           اإلجنابية،       الصحة     جمال   يف         الرعاية       خدمات    من          الريفية،        املناطق   يف      سيما   ال         النساء،
          ويـساور    .          املراهقـات     محل      معدل     وعن           وعواقبها،        املأمون     وغري         القانوين    غري        اإلجهاض        عمليات
        الـاليت           للنـساء            واملـشورة           اخلـدمات          تـوافر      مدى    عن          املعلومات        انعدام      إزاء       كذلك،       القلق        اللجنة
   .       العقلية        بالصحة      تتصل       مشاكل    من       يعانني
         قاعـدة         يـدعم             البيانـات        جلمـع          نظامـا         تنـشئ     أن         الطـرف           الدولـة     إىل          اللجنـة        وتطلب  -    ٣٦

            جوانبـها،       جبميع       املرأة     صحة      فعال    حنو     على        تتناول        سياسات        وتنفيذ      لوضع        الالزمة        املعارف
       هبـدف            مستفيـضة          دراسـة          إجـراء      على       الطرف        الدولة       وتشجع   .        السياسات     تلك     أثر      ورصد
   .        بوتسوانا   يف        النفاس      فترة   يف        األمهات       وفيات      معدل        ارتفاع         استمرار       أسباب     على        الوقوف
          لوفيـات             الرئيـسية           األسـباب           لتحديـد          دراسـة        جتـري     أن         الطـرف           الدولـة     إىل          اللجنـة        وتطلب

         وتــضمني          الــصدد،       هــذا   يف           املأمونــة      غــري          الــسرية          اإلجهــاض        حــاالت       أثــر        تــشمل           األمهــات،
ّ     مفــّصلة           معلومــات          القــادم          الــدوري           تقريرهــا          وفيــات        معــدل       خلفــض          املتخــذة           التــدابري      عــن    
     حتسني     على       الطرف        الدولة      كذلك        اللجنة     وحتث   .       التدابري     تلك      وأثر        النفاس       أثناء        األمهات

         والقيام       احلمل،     منع         وبوسائل         اإلجنابية       الصحة    عن           باملعلومات          والفتيات        النساء       تزويد     سبل
      مـن            للوقايـة         خاصـة          عنايـة         إيـالء       مـع           جنـسيا،           والبـنني           البنـات           لتوعيـة           النطـاق          واسـعة       حبملة

          الدولـة     إىل         أيـضا،          وتطلـب    .          املراهقـات       محـل         ومنـع         اجلنسي،         باالتصال       تنتقل     اليت        األمراض
   .       القانوين        اإلجهاض   ِّ ظِّم  تن     اليت        األحكام       تنفيذ        فعالية      تكفل       تدابري      تتخذ    أن       الطرف

  
       اإليدز /       البشرية        املناعة     نقص      فريوس    

         وتعـرب           مـؤخرا،          البشرية        املناعة     نقص       بفريوس        اإلصابة       معدالت       تراجع        اللجنة      تالحظ  -    ٣٧
        ســبيل       علــى           العنايــة           وإليالئهــا         بــرامج      مــن         حاليــا      بــه         تــضطلع      ملــا         الطــرف          للدولــة           تقــديرها      عــن

      مــن         القلــق           يــساورها       أهنــا    ّ إالّ          اإليــدز، /         البــشرية          املناعــة       نقــص        فــريوس         لتفــشي          للتــصدي           األولويــة
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           يقلقهـــا        وممـــا   .          الـــشابات       بـــني         ســـيما   ال          خطـــريا،      ً    وبـــاًء          تواجـــه         زالـــت       مـــا          الطـــرف           الدولـــة   أن
         حتديـدا           املتـصلة          الـضعف         أوجـه        كـاف         بقـدر        تراعي   ال       حاليا         القائمة            والتشريعات          السياسات   أن

   .       اإليــدز /         البــشرية          املناعــة      قــص ن         بفــريوس           املــصابات            والفتيــات          النــساء        حقــوق       حتمــي    وال          بــاملرأة
          والرجـل          املـرأة       بـني        القوة       عالقات       تكافؤ     عدم         استمرار      إزاء      خاص،      بوجه       القلق        اللجنة        ويساور
          اجلنــسية            املمارســات        بــشأن           التفــاوض       علــى         قــدرهتن        يعــوق      مبــا           والنــساء           الفتيــات        مركــز        وتــدين
       عــدد      إزاء   ،       القلــق        كــذلك          اللجنــة          ويــساور   .        لإلصــابة          تعرضــهن           احتمــاالت      مــن         ويزيــد           املأمونــة
        تنـوء         والـيت           اإليـدز،  /         البـشرية         املناعة     نقص      فريوس      أزمة   ّ     يّتمتهم       أطفال        يعيلها     اليت         املعيشية      األسر
           واإلصــابة          البغــاء   يف           لالســتغالل          يعرضــهن      ممــا             املــسؤوليات      مــن        األكــرب          بالعــبء           الفتيــات        فيهــا

   .     اإليدز /       البشرية        املناعة     نقص       بفريوس
          املناعــة       نقــص        فــريوس       ألثـر           التــصدي    إىل      يــة     الرام         اجلهـود           مبواصــلة          اللجنــة         وتوصـي   -    ٣٨

ــدز           البــشرية ــات،          النــساء       علــى         اإلي ــه             والفتي ــة            ولتبعات ــة       وحتــث   .         واألســرية             االجتماعي           الدول
        واضـح       بشكل        اجلنساين        املنظور       إدراج      وعلى       املرأة     متكني     على         التركيز       زيادة     على       الطرف
        اللجنة     وحتث   .     اإليدز / ة      البشري        املناعة     نقص       بفريوس         املتعلقة         وبراجمها         سياساهتا   يف        وملموس
          األطفـال          يعوهلـا        الـيت            املعيـشية         األسـر         حالـة          ملعاجلـة          تـدابري       اختاذ     على       الطرف        الدولة      كذلك
   .     احملرزة          والنتائج        املتخذة         التدابري    عن        القادم         تقريرها   يف         واإلفادة

  
          اقتصاديا       املرأة     متكني    

              االقتـــصادية         واهلـــا  أح         وســـوء           النـــساء       بـــني          الفقـــر            استـــشراء      إزاء          القلـــق           اللجنـــة          يـــساور  -    ٣٩
            اإلنـسانية          احلقـوق            وانتـهاك        املرأة    ضد         التمييز       أسباب     ضمن       يندرج     ذلك    أن     حيث            واالجتماعية

            املعيـشية،         األسـر         تعـول        الـيت           واملـرأة            الريفيـة          املـرأة         حالـة        خـاص         بوجـه           اللجنـة         يقلـق      ومما   .      للمرأة
       علـى           واحلـصول        عدالة  ال    إىل        اللجوء     فرص    إىل           وافتقارها      اهلشة         املعيشية        أحواهلا     ضوء   يف      سيما  ال

   .         اجملتمعيـة            واخلـدمات              االئتمانيـة            والتسهيالت          والتعليم        واملرياث      األرض        وملكية        الصحية         الرعاية
           والنــهوض         الفقــر      مــن        للحــد               اســتراتيجيات       وضــع    إىل           الراميــة         الطــرف          الدولــة        جهــود         وتالحــظ
         يفيــة،   الر           التنميــة         سياســة         بينــها       ومــن         اجلهــود       تلــك    ألن        تأســف          ولكنــها         للــدخل     ِّ    مولِّــدة          بأنــشطة

         املـرأة       ضـد           املباشـر       غـري            التمييـز       إزاء         قلقهـا     عن      أيضا       وتعرب   .       الريفية        واملرأة       املرأة     على     ِّ تركِّز  ال
   .      ضمانات    إىل          افتقارها      بسبب        القروض     على        للحصول      كبرية     فرص    هلا        تتوافر   ال     أهنا     حيث
       ً   بـارزاً          عنـصرا          اجلنـسني     بني         املساواة      حتقيق     جعل     على       الطرف        الدولة        اللجنة     وحتث  -    ٤٠
    إىل           الراميـة              والـسياسات         اخلطـط         سـيما    ال            الوطنيـة،            اإلمنائيـة             وسياسـاهتا        خططها       عناصر    من

        خاصـة        عناية      إيالء     على       الطرف        الدولة     وحتث   .        املستدامة         التنمية       وحتقيق       الفقر     حدة      ختفيف
   يف            مـشاركتهن         يكفـل       مبـا            معيـشية،         أسـرا          يعـولن         الـاليت            والنـساء            الريفيـة          املـرأة           الحتياجات
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ــات ــرار       صــنع          عملي ــتفادهتن          الق ــصورة             واس ــة         ب ــن         كامل ــات      م ــة،    إىل          اللجــوء            إمكاني             العدال
          الدولــة         وتوصــي   .           االئتمانيــة             والتــسهيالت           الــصحية،           واخلــدمات            التعلــيم،       علــى          واحلــصول
          وتــدعيم        احلــرة          األعمــال          مزاولــة       علــى         املــرأة         تــشجيع    إىل           الراميــة          جهودهــا          بزيــادة         الطــرف
       هـذا    يف      هلـن            التـدريب         تـوفري         يـشمل       ممـا              الريفيـات،           النـساء       بـني       سيما   ال      ذلك،     على       قدرهتا
        اختـاذ      على       الطرف        الدولة      أيضا        اللجنة     وحتث   .    قروض     على       احلصول     فرص        ومنحهن      اجملال
      األرض         مبلكيـة          يتعلـق         فيمـا          املـرأة       ضـد            التمييـز          أشـكال        مجيـع        علـى         للقضاء         املناسبة         التدابري
         وتـضمني        فيـة     الري         املـرأة         حالـة       عـن             البيانـات      جبمع       الطرف        الدولة        اللجنة       وتوصي   .        وتوارثها
   .  هلا       وحتليال          البيانات     تلك        القادم        الدوري         تقريرها

  
         القانون      أمام          واملساواة        األسرية         العالقات

           األسـرية،            العالقـات      جمال   يف      احملرز         والتقدم       اهلامة           القانونية          باإلصالحات        اللجنة      ترحب  -    ٤١
             للممارسـات     را    نظـ           واألسـرة           الـزواج    يف         املـرأة         مركـز          تكـافؤ        عـدم       إزاء         القلـق            يـساورها        أهنـا      بيد

       ميــنح        الــذي            الزوجيــة،      سلطة      الــ       إلغــاء         قــانون    أن         القلــق      مــع          اللجنــة         وتالحــظ   .            والتقليديــة           العرفيــة
       سـجل          قـانون           وتعـديل         األسرة،   يف         متساوية       سلطات       العام         القانون      مبوجب        الزواج   يف         الشريكني
       الـيت    ت       الزجيـا        علـى           يـسريان    ال          بامسهـا،             العقـارات        تسجيل    من       املرأة    ِّ ميكِّن      الذي        امللكية      صكوك

   ٦   :  ٢٩         الفـصل     أن         الـصدد        هـذا    يف        كـذلك         اللجنة      يقلق     ومما   .        والدينية         العرفية          للتقاليد      وفقا     تتم
          احملكمــة       مــن         بقــرار             واالنفــصال          الطــالق        شــؤون         يــنظم         الــذي           الزوجيــة            القــضايا          قــانون      مــن
         تـسجيل      ِّ   يـنظِّم         الـذي         الزواج       قانون    من   ١   :  ٢٩        والفصل       أخرى،      أمور    من     ذلك    عن       يتفرع    وما

       علـى           يـسريان    ال         عامـا،     ١٨      هـي             والفتيـات            الفتيـان          لـزواج           الـدنيا         الـسن     أن     على      وينص        الزواج
         الـسبب       هـو            الدسـتور    يف   ) ٤ (    ١٥         املـادة         وجـود     أن          اللجنـة          وتالحـظ    .          والدينيـة          العرفية        الزجيات
   ,       الدينية    أو         العرفية        الزجيات     على       الذكر      آنفي          القانونني       سريان     عدم   يف         الرئيسي

          وتوسـيع            الدسـتور       مـن    ) ٤ (    ١٥         املـادة          إبطـال       لـى  ع         الطـرف           الدولـة           اللجنـة      وحتث  -    ٤٢
           القـوانني          معاجلـة        ميكـن        حبيـث           والدينية         العرفية        الزجيات       ليشمال       الذكر      آنفي          القانونني      نطاق

       علــى           التمييــز    إىل         وتفــضي         اجلنــسني      بــني           املــساواة        حتقيــق     دون       حتــول       الــيت           الراســخة           العرفيــة
           تثقيفيـة          تـدابري       ِّ   وتنفِّـذ        تـضع     أن         الطـرف           الدولـة     إىل       وتطلب   .     األسرة   يف      اجلنس     نوع      أساس
         اجلنـسني       بـني            املـساواة       تكفل     اليت           للتشريعات         الدعاية     هبدف       توعية      حبمالت       وتنهض       شاملة
            القـضائي،          اجلهـاز          بينـها        ومـن           اجملتمـع،         قطاعات     مجيع    بني        األسرية         العالقات    ويف        الزواج   يف

            واملنظمــات   ،         احلكــوميني           واملــوظفني            القــانون،         إنفــاذ       علــى            والقــائمني             بالقــانون،            واملــشتغلني
   .    معها          والتعاون       اإلعالم       وسائط        مبشاركة      وذلك       املدين،       اجملتمع         ومنظمات          اجملتمعية،
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         وحتليلها          البيانات    مجع    
ــة        تأســف  -    ٤٣ ــة          تقــارير    ألن          اللجن ــوفِّر   مل         الطــرف          الدول ــة           إحــصائية          بيانــات     ِّ   ت          مــصنفة         كافي

          ونتــائج       أثــر      عــن           معلومــات    أو              باالتفاقيــة،           املــشمولة         اجملــاالت       مجيــع      عــن        اجلــنس       نــوع       حــسب
          التقـدم      ِّ   تقـيِّم     أن          اللجنـة        علـى        معـه         تعـذر     مما         واملرأة،       الرجل    بني         املساواة        لتحقيق        املتخذة         التدابري
   .     الطرف        الدولة   يف          االتفاقية       تنفيذ   يف      احملرز
       يـضم              البيانـات،        جلمـع         شـامال          نظامـا         تنـشئ     أن         الطـرف           الدولـة     إىل        اللجنة       وتطلب  -    ٤٤

       صـوب         احملـرز            والتقـدم          املـرأة        وضـع       خيـص         فيمـا         اهـات    االجت          لتقيـيم           للقيـاس          قابلـة         مؤشرات
        التماس    إىل       الطرف        الدولة       وتدعو   .     الوقت    مر     على        العملي        الواقع   يف        للمرأة         املساواة       كفالة

            البيانـات        تلـك       مجـع         جهـود          تنميـة        أجـل     من          االقتضاء،     حسب           والدولية،          اإلقليمية         املساعدة
          وحتلـيالت           بيانـات           القـادم           قريرهـا  ت     ِّ   تـضمِّن     أن         الطـرف         الدولة    إىل        اللجنة       وتطلب   .       وحتليلها

       أثــر       تــبني            واحلــضرية،           الريفيــة           واملنــاطق          والــسن،         اجلــنس،       نــوع       حــسب         مــصنفة            إحــصائية،
         اجملـاالت        مجيـع    يف         املـرأة        وضـع        أمشـل          بـصورة         يوضـح       مبـا           احملـرزة،             والنتـائج         املتخذة         التدابري
          الدولـة           اللجنـة          وتـدعو    .      والعمل         والصحة،          التعليم،        ميادين   يف      سيما   ال            باالتفاقية،         املشمولة
         املـرأة       فيهن    مبن       ضعفا،        النساء      فئات     أشد    عن          البيانات     جلمع      خاصة       عناية      إيالء    إىل       الطرف
ّ   املعّوقة        واملرأة         الريفية    .   

  
          االتفاقية    من    ٢٠       املادة    من   ١        الفقرة    

ــشجع  -    ٤٥ ــة         تـ ــة           اللجنـ ــرف           الدولـ ــى          الطـ ــل،    أن        علـ ــرب   يف          تقبـ ــت         أقـ ــن،        وقـ ــديل         ممكـ           تعـ
   .      اللجنة        اجتماع      بوقت        املتعلق       فاقية   االت    من    ٢٠       املادة    من  ١       الفقرة

  
      بيجني     عمل        ومنهاج      إعالن    

         عليهـا           املنـصوص              التزاماهتـا        تنفيذ   يف          االستناد،        مواصلة     على       الطرف        الدولة        اللجنة    حتث  -    ٤٦
    إىل         وتطلـب              االتفاقيـة،          أحكـام           يـدعمان           اللـذين          بـيجني،        عمـل           ومنـهاج       إعالن    إىل           االتفاقية،   يف

   .     الصدد     هذا   يف         معلومات        القادم        الدوري   ا      تقريره     ِّ تضمِّن    أن       الطرف        الدولة
  

        لأللفية         اإلمنائية        األهداف    
ــة        تؤكــد  -    ٤٧ ــى          اللجن ــذ    أن       عل ــة           والفعــال          الكامــل           التنفي ــر            لالتفاقي ــه      غــىن   ال       أم ــق       عن           لتحقي

         صـراحة           االتفاقية       أحكام       وجتسيد        اجلنساين        املنظور       إدماج    إىل       وتدعو   .      لأللفية         اإلمنائية        األهداف
           تقريرهـا         تـضمني          الطـرف           الدولـة     إىل         وتطلـب           األهـداف      تلك      حتقيق    إىل   ة      الرامي       اجلهود     مجيع   يف

   .      املوضوع     هذا    عن         معلومات        القادم        الدوري
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       األخرى          املعاهدات     على         التصديق    
            الرئيــسية           الدوليــة          اإلنــسان        حقــوق        صــكوك    إىل         الــدول          انــضمام    أن          اللجنــة        تالحــظ  -    ٤٨

 (      التسعة
 

         منـاحي        مجيـع    يف           األساسـية            وحرياهتـا     ية        اإلنـسان           حبقوقهـا          املـرأة        متتـع       يعزز    أن      شأنه    من   )١
       الـيت           الـصكوك        علـى            التـصديق    يف         النظـر        علـى             بوتـسوانا          حكومـة           اللجنـة         تـشجع    مث     ومن   .     احلياة
              والثقافيـة،               واالجتماعيـة            االقتصادية        باحلقوق      اخلاص       الدويل       العهد    أي      بعد،      فيها      طرفا      تصبح  مل

           الدوليــة             واالتفاقيــة          أســرهم،        فــراد  وأ            املهــاجرين          العمــال       مجيــع        حقــوق         حلمايــة           الدوليــة             واالتفاقيــة
   .      اإلعاقة     ذوي        األشخاص      حقوق          واتفاقية        القسري         االختفاء    من        األشخاص     مجيع       حلماية

  
         اخلتامية         املالحظات     نشر
       حبيــث            بوتــسوانا   يف        واســع        نطــاق       علــى           اخلتاميــة           املالحظــات       هــذه       نــشر          اللجنــة        تطلــب  -    ٤٩

ــصبح ــشعب،        ي ــا          ال ــه      مب ــسؤولون       في ــون،            امل ــشتغلون             احلكومي ــسياسة،             وامل ــان،          وأعــضاء             بال            الربمل
ــسائية،            واملنظمــات ــسان        حقــوق           ومنظمــات             الن ــى          اإلن ــة       عل ــة          املتخــذة          اخلطــوات      مــن    ِّ    بيِّن           لكفال
   .       الــصدد       ذلــك   يف          اختاذهــا        يلــزم       الــيت         األخــرى            وبــاخلطوات          العملــي          الواقــع   يف          للمــرأة           املــساواة
             والتوصـيات         يـاري     االخت              وبروتوكوهلـا             االتفاقيـة      نشر      تعزز    أن       الطرف        الدولة    إىل        اللجنة       وتطلب
          العامـة           اجلمعيـة        لدورة         اخلتامية          والوثيقة      بيجني     عمل        ومنهاج       وإعالن        اللجنة    عن         الصادرة        العامة

ــتثنائية ــشرين           الثالثــة              االس ــرأة ”           املعنونــة            والع ــساواة   :    ٢٠٠٠       عــام         امل ــسني      بــني           امل             والتنميــة         اجلن
          اإلنــسان   ق     حقــو           ومنظمــات            النــسائية           املنظمــات       علــى   “          والعــشرين         احلــادي         القــرن   يف          والــسالم
   .   خاص      بوجه

  
         التقنية         املساعدة

       وضــع   يف           واملاليــة           التقنيــة            املــساعدات      مــن          تــستفيد       بــأن         الطــرف          الدولــة          اللجنــة        توصــي  -    ٥٠
         وتعــرب   .         بأكملــها             واالتفاقيـة         أعــاله     ّ     املبّينــة            التوصـيات          تنفيــذ    إىل        يهــدف        شـامل           برنــامج          وتنفيـذ 
          اللجنـة          أعـضاء         قيـام          بينـها       مـن         بطـرق          الطـرف           الدولـة       مـع        احلوار        ملواصلة           استعدادها    عن        اللجنة
           بالدولــة          املنوطــة              وااللتزامــات            التوصــيات         تنفيــذ        بــشأن          اإلرشــاد      مــن        مزيــد         لتــوفري         قطريــة          بزيــارة
      مـع           تعاوهنـا          تعزيـز           مواصـلة     إىل         الطـرف           الدولـة         أيـضا           اللجنـة          وتـدعو    .        االتفاقية      مبوجب       الطرف
           اإلمنـائي،         املتحدة      األمم        برنامج       بينها     ومن          وبراجمها،         املتخصصة        املتحدة      األمم        منظومة       وكاالت

__________ 

              والـسياسية،         دنيـة   امل          بـاحلقوق         اخلـاص          الـدويل           والعهـد               والثقافيـة،             واالجتماعية           االقتصادية        باحلقوق      اخلاص       الدويل       العهد   )١ (  
          املـرأة،       ضـد            التمييـز          أشـكال        مجيـع        علـى         القضاء          واتفاقية          العنصري،         التمييز       أشكال     مجيع     على        للقضاء         الدولية           واالتفاقية
        حقـوق             واتفاقيـة         عليها،         املعاقبة    أو        املهينة    أو            الالإنسانية    أو         القاسية         املعاملة      ضروب    من      وغريه         التعذيب        مناهضة          واتفاقية
       مجيــع         حلمايــة           الدوليــة             واالتفاقيــة          أســرهم،          وأفــراد            املهــاجرين          العمــال       مجيــع        حقــوق         حلمايــة          الدولــة             واالتفاقيــة          الطفــل،

   .      اإلعاقة     ذوي        األشخاص      حقوق          واتفاقية         القسري،         االختفاء    من        األشخاص
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        األمــم          وصــندوق            للطفولــة،          املتحــدة        األمــم          ومنظمــة           للمــرأة،          اإلمنــائي          املتحــدة        األمــم          وصــندوق
         وشـعبة            اإلنـسان،         حلقـوق           املتحـدة         األمـم            ومفوضـية             العامليـة،          الـصحة         ومنظمة         للسكان،        املتحدة

   .      العامة         باألمانة            واالجتماعية           االقتصادية        الشؤون        بإدارة        باملرأة        النهوض       وشعبة          اإلحصاءات
  

         اخلتامية          التوصيات       تنفيذ        متابعة
         خطيـــة            معلومــات           عــامني،          غــضون    يف          تـــوفر،    أن          الطــرف            الدولــة     إىل           اللجنــة          تطلــب   -    ٥١

   .    أعاله    ١٢   و    ١٠         الفقرتني   يف         الواردة          التوصيات       تنفيذ    عن         تفصيلية
  

        القادم         التقرير      موعد
ــة        تطلــب  -    ٥٢ ــة    إىل          اللجن ــرد    أن         الطــرف          الدول ــر   يف       ت ــ           التقري ــادم      دوري    ال ــذي          الق           ســتقدمه        ال

   .         اخلتاميـة            املالحظـات    يف         بياهنـا           الـوارد          القلـق         مثـار           النقـاط        علـى              االتفاقيـة،       مـن     ١٨       املادة      مبوجب
         وتطلـب    .    ٢٠١٤       فرباير /    شباط   يف        القادم        الدوري         تقريرها      تقدمي    إىل       الطرف        الدولة        اللجنة       وتدعو
       خـربة          لـديهم         ممـثلني             التقريـر،    ك    ذلـ    يف       النظر       ألغراض       وفدها     ِّ تضمِّن    أن       الطرف        الدولة    إىل        اللجنة

   .     ومثمر      بناء      حوار       إقامة      يتسىن     حبيث           باالتفاقية         املشمولة       اجملاالت    من         العريضة         الطائفة   يف
            التقــارير         لتقــدمي          املنــسقة             التوجيهيــة          املبــادئ ”         اتبــاع    إىل         الطــرف          الدولــة          اللجنــة         وتــدعو  -    ٥٣

          أساسـية        وثيقة       لتقدمي           التوجيهية        املبادئ     ذلك   يف    مبا         اإلنسان،      حلقوق         الدولية          املعاهدات      مبوجب
       جلـان       بـني           املـشترك          اخلـامس            االجتمـاع    يف           املعتمـدة    ، “        بعينـها          مبعاهدات      خاصة        ووثائق       موحدة
ــات ــوق          هيئـ ــسان         حقـ ــذي           اإلنـ ــد         الـ ــران   يف  ُ      ُعقـ ــه /         حزيـ ــر (      ٢٠٠٦          يونيـ   HRI/MC/2006/3         انظـ

       الـيت            بعينـها،    ت        مبعاهـدا          اخلاصـة             التقـارير        لتقدمي           التوجيهية        املبادئ       تطبيق    من    بد    وال    ).Corr.1  و
ــة           اعتمــدهتا ــا   يف          اللجن ــاين         كــانون   يف          األربعــني         دورهت ــاير /       الث ــع            باالشــتراك      ٢٠٠٨         ين ــادئ      م           املب
          املنـسقة              التوجيهيـة           املبـادئ        معـا      ِّ   تـشكِّل        فهـي    .       موحـدة           أساسـية          وثيقـة          لتقـدمي         املنسقة           التوجيهية
          وينبغـي    .       املـرأة       ضـد            التمييـز          أشـكال        مجيـع        علـى           القـضاء            اتفاقيـة         مبوجـب           التقارير       بتقدمي         املتعلقة

           الوثيقــة          تتجــاوز    ّ أالّ         ينبغــي      حــني   يف         صــفحة،    ٤٠          بعينــها          مبعاهــدة         اخلاصــة           الوثيقــة          تتجــاوز   ّ أالّ
   .    صفحة    ٨٠    إىل    ٦٠          املستجدات     آخر       ِّ  املتضمِّنة        املوحدة         األساسية

  


