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  تعليقات عامة    
  ٢ و ١املادتان 
  ٣التعليق 
  االتفاقية يف النظام القانوين الوطين؟مركز  وما ه

 ُيـشرِّع  حـىت متنح حقوقا واجبة النفـاذ لألفـراد داخـل الدولـة     ال  أهنا  ومركز االتفاقية ه    
النائـب العـام ضـد      وقد أشارت حمكمـة االسـتئناف يف قـضية          . قانون وطين الربملان أحكامها يف    

 إىل أن بوتـسوانا عـضو يف جمتمـع الـدول     ،١٩٩٢يونييت دو، التقارير القانونية البوتسوانية لعام  
ستوجبه اجملتمـع  يـ املتحضرة وليس مبقدورها من مث أن حتتكم إىل قـوانني وممارسـات تنتـهك مـا        

كـذلك إىل أن املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة ميكـن الرجـوع إليهـا             وأشارت احملكمة   . الدويل
  .وسيلة تساعد على إعداد النصوص التشريعية، مبا فيها الدستور ذاتهمن حيث هي 

  
  إذا نشأ تعارض بني أحكام االتفاقية والقانون الوطين، أيهما يسود؟

ــة، تكــون ل    إ   ــسوانا وأحكــام االتفاقي ــشأ تعــارض بــني قــوانني بوت ــسوانا  ذا ن قــوانني بوت
وذلــك ألن الــدخول يف معاهــدات مهمــة . االتفاقيــةنص عليهــا األولويــة علــى األحكــام الــيت تــ

ل تلقائيـا إىل قـوانني      ولو كانت هذه املعاهدات تتحـوّ     . منوطة بالسلطة التنفيذية يؤديها الرئيس    
نون وطــين، وتــصبح واجبــة النفــاذ دون اختــاذ اإلجــراء الربملــاين الــضروري الــذي حيوهلــا إىل قــا  

الـرئيس دون سـند مـن       السلطات التشريعية من جانب     ) سلبا لسلطة (ستيالء على   ألصبح هذا ا  
  .الدستور
، أشــارت حمكمــة االســتئناف إىل أنــه ملــا كانــت بوتــسوانا ي دوـيونيتــولكــن يف قــضية   

، فمـن اخلطـأ أن      )الذي تعهد باالمتثـال ملعـايري سـلوك معينـة         (عضوا يف جمتمع الدول املتحضرة      
تقوم حماكمهـا، مـا مل يتـسن التـصرف علـى حنـو آخـر، بتفـسري تـشريعها بطريقـة تتعـارض مـع                     

ا مــن مث أن بوتــسوانا، لــئن كانــت  ويعــين هــذ. االلتزامــات الدوليــة الــيت تعهــدت هبــا بوتــسوانا 
تـنص  باألحكام الـيت    لتزم  تدرج االتفاقية بعد يف القوانني البوتسوانية، فإهنا ملزمة دوليا بأن ت           مل

ومــضت احملكمــة يف القــضية املــذكورة أعــاله إىل حــد القــول بــأن حمــاكم         . االتفاقيــةا عليهــ
ــة بــأالّ واجلمهوريــة ينبغــي أن تفــسر القــوانني التــشريعية بطريقــة تتفــق     تنتــهك مــسؤولية الدول

 .القوانني الدولية
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ن  مـ ١مـع املـادة   ) التشريع الوطينيف يف الدستور و(هل يتماشى تعريف التمييز ضد املرأة     
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ‘‘ التمييز ضد املرأة’’يعين (االتفاقية 

ويكـون مـن آثـاره أو أغراضـه النيـل مــن االعتـراف للمـرأة، علـى أسـاس تـساوي الرجــل           
واملرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة           

  ؟)املدنية أو يف أي ميدان آخروالثقافية و
من حق كل شخص يف بوتسوانا التمتـع حبقـوق          ’’ من الدستور على أن      ٣نص املادة   ت  

 أو آراؤه الــسياسية، أو لونــه، أيــا كــان عرقــه، أو مكــان نــشأته، ... الفــرد وحرياتــه األساســية
ــسه  أو ــه، أو جن ــساو      .‘‘عقيدت ــسوانا امل ــادة لكــل شــخص يف بوت اة يف ومــن مث تكفــل هــذه امل

 هي احلُكم الرئيسي أو اإلطاري الذي ميـنح احلقـوق واحلريـات             ٣واملادة  . املعاملة أمام القانون  
مبوجــب الدســتور، وال تفعــل ســائر مــواد الفــصل الثــاين مــن الدســتور، بالقيــاس إليهــا، ســوى   

  .التوسع يف شرح تلك احلقوق واحلريات أو تفصيلها أو تقييدها
وقـــد فـــسرت حمكمـــة .  حتديـــدا ســـن قـــوانني متييزيـــة مـــن الدســـتور متنـــع١٥واملـــادة   

علــى  مــن دســتور بوتــسوانا   ١٥ املــادة ي دوـالنائــب العــام ضــد يونيتــ   االســتئناف يف قــضية  
ــو ــز  حن ــر التميي ــادة . حيظ ــت صــفة  ) ٣ (١٥ويف امل ــزي’عرف ــين   ‘ التميي ــا تع ــى أهن ــة ’’عل معامل

ف كـل منـهم علـى أسـاس         األشخاص املختلفني معاملة خمتلفة، تعـزى كليـا أو أساسـا إىل وصـ             
ــان النــشأة، أو اآلراء الــسياسية، أو اللــون، أو العقيــدة، ويتعــرض         العــرق، أو القبيلــة، أو مك

ــذه األوصــاف        ــيهم أحــد ه ــق عل ــذين ينطب ــها األشــخاص ال ــرض   مبوجب ــود ال يتع ــع أو قي ملوان
ا األشخاص الـذين ال تنطبـق علـيهم هـذه األوصـاف أو مينحـون مبوجبـها امتيـازات أو مزايـ                      هلا
والحظـت احملكمـة أن الفحـوى    . ‘‘متنح لألشخاص الذين ال تنطبـق علـيهم هـذه األوصـاف       ال

هــي أن التمييــز يعــين معاملــة األشــخاص املخــتلفني معاملــة خمتلفــة    ) ٣ (١٥األساســية للمــادة 
  .تعزى كليا أو أساسا إىل خصائص الفئات اليت ينتمون إليها

، فتــنص علــى اســتثناءات  )١٠(ملــادة اســتثناءات مــن أحكــام ا ) ٤ (١٥وتقــرر املــادة   
ــة مبوجــب الدســتور    ولكــن ينبغــي مالحظــة أن احملــاكم  . تــصبح فيهــا املعاملــة التفــضيلية مقبول

 الـيت حتظـر     ٣املـادة   مبـا يتفـق و    أعلنت بناء على ذلك أن كل مواد الدستور ينبغي أن تفـسر              قد
ــة    ــساواة يف املعامل ــدا عــدم امل ــثال  (حتدي ــل ال  انظــر م ــضية جملــس متثي ــة يف   ق ــة التربي طــالب بكلي

ــام    ــب الع ــويل ضــد النائ ــر ] ١٩٩٥[موليبول ــسوانية  ١٨٧التقري ــة البوت ــارير القانوني ــن التق ).  م
 علـى كـل طـرق وأنـواع         ي دو ـيونيتـ املالحظات املتعلقة بالتمييز الـيت أبـديت يف قـضية           تنطبق  و

س علـى أسـاس     ل متييـزا بـدافع مـن الـضغينة ضـد فئـات مـن النـا                السلوك واملمارسات اليت تشكِّ   
  .اخلصائص الثابتة السالفة الذكر



CEDAW/C/BOT/Q/3/Add.1

 

4 09-60089 
 

 بــاالقتران مــع وءة، مقــر)٣ (١٥خالصــة القــول إن حكومــة بوتــسوانا تــرى أن املــادة   
 من الدسـتور، حتظـر مجيـع أشـكال التمييـز؛ ومـن مث فـإن التعريـف الـوارد يف الدسـتور                   ٣املادة  

  . من االتفاقية١يتماشى مع التعريف املنصوص علية يف املادة 
  

  ٤التعليق 
أهم القوانني املؤثرة على حالة املرأة اليت أوصـي بتعديلـها كـي تتـواءم مـع اتفاقيـة القـضاء                      

  .ح بعد، وبيان أسباب عدم تنقيحهامل تنقّإن على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و
بعـض  عـّدل  ، مل ي١٩٩٧بعد استعراض كل القـوانني املـؤثرة علـى حالـة املـرأة يف عـام                

ُتـستعرض  ومل  . ي تتماشى مع اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                القوانني ك 
  :القوانني التالية

  قانون محاية الزوجات واألطفال املهجورين  •  
  تعديل القانون اجلنائي فيما يتعلق باإلجهاض  •  
  اجلنح  •  
 القانون العريف  •  

  
  ٥التعليق 

 مـن الدسـتور الـيت تعفـي التـبين           ١٥ املـادة    ما هي اخلطوات اليت جيري اختاذها السـتعراض       
والطــالق والــدفن وأيلولــة املمتلكــات عنــد الوفــاة واملــسائل األخــرى الــيت ينظمهــا قــانون   

  ؟ من احلكم الدستوري املتعلق بعدم التمييزاألحوال الشخصية
 مـن دسـتور   ٣ة بـاالقتران مـع املـادة       وء، مقـر  )٣ (١٥ترى حكومة بوتسوانا أن املادة        
. ا، حتظر بشكل كاف مجيـع أشـكال التمييـز، وهبـذه الـصفة ال يـستلزم األمـر تنقيحهـا                    بوتسوان

وأي حكــم مــن أحكــام القــانون العــريف أو القــانون العــام ال يتــسق مــع أي حكــم مــن أحكــام   
 الــيت تــنص علــى احلقــوق األساســية  ٣مثــل املــادة (الدســتور، وخاصــة مــع األحكــام الراســخة  

لغيـه، وقـد أبطلتـه وألغتـه دومـا، حمـاكم مجهوريـة بوتـسوانا بقـدر                  سـتبطله وت  ) املتعلقة باملساواة 
  .اتسامه بعدم االتساق هذا
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  ٦التعليق 
يرجى ذكر ما إذا كان قد مت وضع خطة عمـل شـاملة ذات أطـر زمنيـة واضـحة للتعجيـل                      

  .مبواءمة مجيع القوانني والسياسات مع االتفاقية
ع القـوانني والـسياسات مـع االتفاقيـة،     مجيـ  ال تتوافر خطة عمل شاملة للتعجيل مبواءمة     

غــري أن اآلليــة الوطنيــة املعنيــة بالقــضايا اجلنــسانية ترصــد االمتثــال التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   
ومثـة خطـة لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف كـل              . أشكال التمييز ضد املرأة وتشري مبـا تـراه        

 . مع االتفاقيةالوزارات من شأهنا أن تعاجل مسألة مواءمة القوانني
  

 ٧ التعليق

  ما هي اآلليات وسبل االنتصاف املتاحة للمرأة اليت تدعي التعرض للتمييز اجلنساين؟
خـالل،  إ، أو احتمـال     وجود إخالل  من الدستور ألي شخص يدعي       ١٨تسمح املادة     

.  مــن الدســتور بــأن يقــدم طلبــا إىل احملكمــة العليــا لالنتــصاف١٦-٣حبقوقــه الــواردة يف املــادة 
ويعــين هــذا أن املــرأة الــيت تــدعي التعــرض للتمييــز اجلنــساين تــستطيع يف أي وقــت أن تلــتمس    

  .اإلنصاف من احملكمة العليا البوتسوانية
متكـني  يهـدف إىل     ذيالـ ‘ املعونة القانونية البوتـسوانية   ’برنامج  احلكومة بصدد جتريب      

 .عدالةمن الوصول إىل ال) مبن فيهم النساء(البوتسوانيني املعوزين 
  

 للنظــر يف القــضايا املتعلقــة  وجــودةهــل هنــاك مؤســسة وطنيــة مــستقلة حلقــوق اإلنــسان م  
  بالتمييز اجلنساين؟

مشاورات مـن أجـل إنـشاء مؤسـسة وطنيـة مـستقلة           إجراء  حكومة بوتسوانا يف    بدأت    
وســتعرض توصــيات هــذه . حلقــوق اإلنــسان وفقــا ملبــادئ بــاريس الــيت أبرمــت يف تلــك األثنــاء

 .االستشارية عما قريب على جملس الوزراءالعملية 
  

  ٨التعليق 
ــانون        ــانون العــريف والق ــني الق ــضمان سالســة األداء ب ــيت اختــذت ل ــدابري ال ــان الت يرجــى بي

  .الدستوري من زاوية ممارسة االثنني
ــريف       ــانون الع ــى الق ــم القيمــون عل ــان ه ــان  . األعي ــس األعي ) Ntlo ya Dikgosi(وجمل

  .ما يقدم إىل الربملان من اقتراحات تتعلق بالقانون العريفهيئة استشارية تتدارس  هو
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ذ أيضا بشكل دوري عملية للتوعيـة العامـة يـشارك فيهـا القيمـون علـى النظـامني                   وتنفّ  
 .القانونيني

  
  ٩التعليق 

يرجى بيان ما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت مشروع الـسياسة اجلنـسانية الوطنيـة الـذي      
  .كان قيد املناقشة

رض مشروع السياسة اجلنسانية الوطنية علـى الربملـان بعـد إذ يـتعني إجـراء املزيـد              مل يع   
 .من املشاورات بشأنه وتقدمي املزيد من املسامهات فيه

  
  ١٠التعليق 

يرجـى تقـدمي مزيـد مــن املعلومـات عـن مـستوى ســلطة إدارة شـؤون املـرأة التابعـة لــوزارة          
ــة،   ــها    العمــل والداخلي ــور من ــة أم ــصل جبمل ــا يت ــذ    فيم ــى دعــم تنفي ــدرة هــذه اإلدارة عل ق

  .االتفاقية، وواليتها، واملوارد البشرية واملالية املتاحة هلا
عمـــل والداخليـــة مـــشاكل تتعلـــق وزارة اللـــدى يطـــرح تنـــسيب إدارة شـــؤون املـــرأة   
بنـسبة  تعمـل   هـي   و. اإلدارة قـدرة حمـدودة علـى تنـسيق تنفيـذ االتفاقيـة            لدى  و. التنسيق بسلطة
 يف املائـة مـن امليزانيـة الكليـة         ٢وُيخصص إلدارة شؤون املرأة     .  مالك املوظفني  املائة من   يف ٣٣

 .لوزارة العمل والداخلية
  

  ٤املادة 
  ١١التعليق 

هل جرى النظر يف استخدام تدابري خاصة مؤقتة، مثل حتديد حصص أو حـوافز، للتعجيـل     
  .بتحقيق املساواة يف جماالت أخرى غري جمايل التعليم واحلكم احمللي

وتــــوفر . نعــــم، جــــرى النظــــر يف اســــتخدام تــــدابري خاصــــة مؤقتــــة غــــري احلــــصص  
للنــساء يف شــكل مــنح لالخنــراط يف مــشاريع مــدّرة للــدخل مــن أجــل التخفيــف مــن      احلــوافز
  .الفقر حدة
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  ٥املادة 
   ١٢التعليق 

يرجى تقدمي معلومات عن أي استراتيجية شاملة قد تكون موجـودة لتهيئـة بيئـة اجتماعيـة            
 التثقيف والتوعيـة املوجهـان إىل     بطرق منها ة تفضي إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني،        وثقافي

 عامة الناس، وبالتعاون مع املنظمات غـري احلكوميـة، ويرجـى إدراج املبـادرات املتخـذة يف           
  املناطق الريفية

 لتفعيـــــل جمـــــاالت ١٩٩٨عـــــام ِضـــــع اإلطـــــار الـــــوطين للربنـــــامج اجلنـــــساين يف  ُو  
  :ةالتالي االهتمام

  املرأة والفقر، مبا يف ذلك التمكني االقتصادي  •  
  املرأة املشاركة يف السلطة وصنع القرار  •  
  التعليم والتدريب   •  
  الصحة  •  
  الطفلـة   •  
  العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان  •  

 اجلنـسني   وحيدد اإلطار الوطين االستراتيجيات الالزم اتباعها للقضاء على أوجه الالمساواة بني          
وحيدد اإلطار األهداف االستراتيجية اليت ينبغـي الـسعي إىل          . يف كل جمال من جماالت االهتمام     

حتقيقها واملبادرات اليت ينبغي اختاذها، على مستوى السياسات والـربامج، ملعاجلـة االخـتالالت              
  .اجلنسانية وكل جمال من جماالت االهتماميف اجلوانب 

ــة     ــة وأمثــرت اجلهــود املبذول ــةلكفال ــواطنني توعي ــام  امل ــهم ميــسكون بزم ــة وجعل  العملي
  :اجلنسانية واإلمنائية عما يلي

  نسخة مبسَّطـة للربنامج اجلنساين الوطين  •  
  استراتيجية الدعوة والتعبئة االجتماعية للربنامج اجلنساين الوطين  •  

ية الوطنيـة بإلقـاء     وتتناول النسخة املبسَّطـة للربنـامج اجلنـساين الـوطين القـضايا اجلنـسان              
وهـذا مـا يـساعد القـارئ إىل حـد كـبري             . الضوء على اجملاالت الـيت ينبغـي أن حتظـى باالهتمـام           

ــى ــسهم      عل ــة، وي ــور التافه ــة واألم ــور اجلوهري ــني األم ــز ب ــذلك التميي ــام   ب ــق ع ــق تواف  يف حتقي
  .اآلراء يف
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ي أداة تـسويقية    واستراتيجية الدعوة والتعبئة االجتماعيـة للربنـامج اجلنـساين الـوطين هـ              
وتيـــّسر هـــذه االســـتراتيجية تـــشكيل ائتالفـــات وحتالفـــات وإقامـــة شـــبكات . بالدرجـــة األوىل

كما أهنا حتفز األطراف املـؤثرة علـى مجيـع املـستويات علـى االهتمـام هبـذا املوضـوع            . للتواصل
  .مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامجتعميم لكفالة 

  
  العنف ضد املرأة

  ١٣التعليق 
ما اخلطوات املتخذة لوضع استراتيجية شاملة ملكافحـة مجيـع أشـكال العنـف ضـد                  ١-١

املرأة، مبا يف ذلك مقاضاة اجلناة وتقـدمي املـساعدة للـضحايا وتنفيـذ بـرامج بنـاء القـدرات                    
ــصحي        ــاملني يف اجملــالني ال ــشرطة واحملــامني والع ــل ال ــدة جمموعــات مث ــدة ع ــة لفائ والتوعي

   ويف سلك القضاء، فضال عن عامة الناس؟واالجتماعي،
 الـصادر عــام  ١٠قـرت حكومـة بوتـسوانا قـانون العنـف العـائلي، وهـو القـانون رقـم          أ  
ويهـدف  ). كمـا حيـددها القـانون     (، باعتباره وسيلة حلمايـة املـرأة يف العالقـات العائليـة             ٢٠٠٨

القـانون احملـاكم، مبـا فيهـا     وخيـّول هـذا   . هذا القانون إىل توفري احلمايـة لـضحايا العنـف العـائلي      
طـرف   مـن القـانون األوامـر املتاحـة لل    ٧ املـادة    حتـدد إذ  (احملاكم العرفية، سلطة إصـدار األوامـر        

لتــوفري محايــة فوريــة  ) دعي، كــاألمر الزجــري واألمــر املؤقــت علــى ســبيل املثــال ال احلــصر   املــ
ألمـر الـصادر أحـد      ايكلف  على أن   ‘ ١’) ب) (٢ (٩؛ وتنص املادة    )الضحية(دعي  طرف امل لل

من ارتكاب عمل مـن أعمـال العنـف         ) مرتكب اجلرمية (نع املدعى عليه    مبأفراد شرطة بوتسوانا    
  . العائلي

وعالوة على ذلك، فإن النساء الالئي يدعني التعرض لـشكل مـن أشـكال العنـف غـري              
صاف  يف قــانون العنــف العــائلي ميكنــهن إبــالغ الــشرطة بــاألمر والتمــاس اإلنــانــصوص عليهــامل

 مثـل االعتـداء والتهديـد    برفع دعوى جنائية بشأن اجلرائم املنصوص عليها يف القـانون اجلنـائي،      
  .خلإبالقتل، 
ــة، العديــد مــن املبــادرات            ــذ تــصديقها علــى االتفاقي ــذت حكومــة بوتــسوانا، من ونف

  :واألنشطة من أجل التوعية وبناء القدرات، وهي كالتايل
التـدريب  ) ي مركز تدريب جهاز شـرطة بوتـسوانا       وه(أدرجت كلية شرطة بوتسوانا       •  

ويـزود هـذا التـدريب الـضباط        . يف جمال حقوق اإلنسان ضمن املنهج الدراسي للكلية       
  .باملعارف األساسية يف جمال حقوق اإلنسان
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وإضــافة إىل ذلــك، قــام جهــاز شــرطة بوتــسوانا مــؤخرا بإعــداد دليــل يتــضمن مبــادئ     
دليـل  ” هـذا الـدليل املعنـون       تبىنوي. يف خمتلف أحناء البلد   أساسية، وتوزيعه على ضباط الشرطة      

قواعـد  مدونـة   املبادئ املنـصوص عليهـا يف        “بشأن األسس االستراتيجية جلهاز شرطة بوتسوانا     
أمهيــة حقــوق ويــربز ســلوك منظمــة التعــاون اإلقليمــي لرؤســاء الــشرطة يف اجلنــوب األفريقــي    

حيتــرم موظفــو الــشرطة، أثنــاء ”أن ليل علــى  مــن الــد١وتــنص املــادة . اإلنــسان وعــدم التمييــز
قيـــامهم بواجبـــاهتم، الكرامـــة اإلنـــسانية وحيموهنـــا، وحيـــافظون علـــى حقـــوق اإلنـــسان لكـــل   

يعامـل موظفـو الـشرطة مجيـع األشـخاص          ” علـى أن     ٢وتـنص املـادة     . “األشخاص ويوطدوهنا 
وتـسوانا  كمـا أن قـيم جهـاز شـرطة ب          .“بعدل ومساواة لتفادي أي شكل مـن أشـكال التمييـز          

  .تشمل احترام حقوق اإلنسان
ويدرس موظفو السجون، يف إطار تـدريب مـا قبـل اخلدمـة بكليـة مـوظفي الـسجون،                     
. قبـل مباشـرة مهـامهم يف الـسجون        ) مبا يف ذلك عدم التمييـز     ( ومبادئ حقوق اإلنسان     مسائل

ة ملعاملــة ويــشمل هــذا التــدريب اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان، والقواعــد الــدنيا النموذجيــ 
اجملرمني، ودستور بوتسوانا، وال سيما الفصل الثاين منه، ومحايـة احلقـوق واحلريـات األساسـية                

  .للفرد، والقانون املتعلق بالسجون وأنظمة السجون
ويشارك موظفو إنفاذ القانون، مبن فـيهم أعـضاء الـسلك القـضائي واحملـامون وضـباط                   

ة بــشأن حقــوق اإلنــسان للتوعيــة بقــضايا الــشرطة وموظفــو الــسجون، يف حلقــات عمــل دوريــ
مثـل الـصندوق االسـتئماين حلقـوق        (وتعقـد هـذه احللقـات منظمـات إقليميـة           . حقوق اإلنـسان  

ديتــشوانيلو منظمــة مثــل (؛ واملنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة )اإلنــسان يف اجلنــوب األفريقــي
)DITSHWANELO( ، ــسوانا  وهــي ــسان يف بوت ــامج األمــ ) مركــز حقــوق اإلن م املتحــدة وبرن

ــائي ــانون وفــــ     . اإلمنــ ــات والقــ ــة باألخالقيــ ــسوانا املعنيــ ــبكة بوتــ ــت شــ ــص ونظمــ ريوس نقــ
وهـــي حلقـــة إرشـــادية (، حلقـــة عمـــل ٢٠٠٩أبريـــل / نيـــسان٤، يف اإليـــدز/البـــشرية املناعـــة
ــة ــف        مكثفـ ــاالت العنـ ــق يف حـ ــانون املطبـ ــية للقـ ــر األساسـ ــشأن العناصـ ــوم بـ ــصف يـ ــدة نـ ملـ
لتوعيـــة بقـــانون العنـــف العـــائلي وزيـــادة الـــوعي بـــه لـــدى هتـــدف إىل ا) بوتـــسوانا يف العـــائلي
. مجيــــع الرتــــب، العــــاملني يف النظــــام القــــضائي يف خمتلــــف أحنــــاء بوتــــسوانا  مــــن القــــضاة،

  ]Sunday Standard, 03.04.09 :املصدر[
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  ١٤التعليق 
توفري مزيد من التفاصيل عن مشروع قانون العنف العائلي الذي كان يناقش وقت             يرجى  

انون  فهل جيـرم القـ     ،وهل حتول املشروع إىل قانون، وإذا كان األمر كذلك        . قريرتقدمي الت 
  االغتصاب يف إطار الزواج؟ 

وجيـــّرم . ٢٠٠٨أغــسطس  /ســّنت حكومــة بوتــسوانا قـــانون العنــف العــائلي يف آب       
القانون اجلنائي أعمال العنف بغض النظـر عمـا إذا وقعـت هـذه األعمـال يف احملـيط العـائلي أو                      

  خارجه؛ 
وهلذا السبب، فإن قانون العنـف العـائلي ال يهـدف إىل حتديـد جـرائم جديـدة وال إىل                     

  جترمي أعمال العنف العائلي ألن هذه األعمال جمرمة أصال مبوجب القانون اجلنائي؛
 فإن قانون العنف العـائلي يهـدف إىل تكملـة القـانون اجلنـائي بتـوفري                 بناء على ذلك،  و  

 لــتمكني ضــحايا العنــف مــن االســتفادة مــن قــدر مــن    املــدينمبوجــب القــانوينُســبل انتــصاف 
  مبوجب القانون يف انتظار أن تتخذ إجراءات العدالة اجلنائية جمراها؛أكرب احلماية 
غــري أن قــانون العنــف العــائلي حــدد جــرائم جديــدة فيمــا يتعلــق مبخالفــة أمــر صــادر       

  .مبوجب هذا القانون
  . وال جيرَّم االغتصاب يف إطار الزواج  

  
  ٦املادة 

  ١٥التعليق 
تقـدمي بيانـات    أيـضا   يرجـى   و. توضيح ما إذا كان القانون حيظـر االجتـار باألشـخاص          يرجى  

 مــن القــانون ١٤٥ و ١٤٤االجتاهــات املتــصلة بالقــضايا الــيت تنــدرج حتــت املــادتني   عــن 
  . ومناقشة هذه االجتاهاتاجلنائي

وانا احلمايــة مــن اختطــاف  مــن القــانون اجلنــائي يف بوتــس١٤٥  و١٤٤تــوفر املادتــان   
الــسادسة عــشرة مــن دون الــذين هــم األشــخاص ألغــراض ال أخالقيــة واختطــاف األشــخاص 

  .  الشرطة أهنا مل تصادف يوما قضية متصلة باجلرائم املذكورة أعالهأفادتو. العمر
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  ٨  و٧املادتان 
  ١٦التعليق 
رأة ومتثيلـها بـصورة   تدابري ملموسة لتحقيق مـشاركة املـ  ما يتوخى اختاذه من     وصف  يرجى  

ــة     ــع املــستويات، مــع مراعــاة التوصــيات العامــة للجن ــة علــى مجي ــربامج  و. كامل ــا هــي ال م
والــسياسات املزمــع إقامتــها يف جمــايل التوعيــة وبنــاء القــدرات مــن أجــل تــشجيع وتيــسري    

  مشاركة املرأة يف بوتسوانا يف احلياة العامة واحلياة السياسية؟
 مببــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة، وقــد اختــذت بعــض   إن حكومــة بوتــسوانا ملتزمــة  

لتوعيـة وبنـاء القـدرات، لكفالـة مـشاركة املـرأة            لاملبادرات يف هذا الصدد، وخباصة عرب بـرامج         
  . ومتثيلها بصورة كاملة وعلى قدم املساواة مع الرجل على مجيع املستويات

تنفيـذ اإلطـار الــوطين   وختـصص احلكومـة مـوارد ماليـة لـوزارة شــؤون املـرأة مـن أجـل           
للربنــامج اجلنــساين الــذي يــستهدف أساســا مبــادرات متكــني املــرأة يف جمــاالت االهتمــام الــستة  

وختـــصص الـــوزارة مـــوارد لتـــدريب القيـــادات النـــسائية وتنظـــيم املعـــارض النـــسائية  . احلامســـة
ــدرات      ــاء الق ــساعد يف بن ــا ي ــائي للمــرأة، وهــو م ــدريب اإلمن ــضا اعتمــادات  . والت وختــصص أي
  .للحلقات الدراسية وحلقات العمل اليت تعىن مببادرات التوعية

  
  ٩املادة 

  ١٧التعليق 
بنفس جنسيتها توضيح ما إذا كان للمرأة يف بوتسوانا احلق يف منح زوجها األجنيب يرجى 

  . جنسيتهاألسس اليت حيق هبا للرجل يف بوتسوانا أن مينح زوجته األجنبية
األجنبيـة  ملـواطن   ااألجـنيب أو زوجـة      املواطنـة   صل زوج   ينص قانون املواطنة على أن حي       

 عـشر  وهـو  عـادة  املـأخوذ بـه  من بوتسوانا على حق املواطنة بعد فترة سـنتني، مقارنـة بالـشرط             
بـنفس األسـس الـيت حيـق هبـا          جنـسيتها   وحيق للمرأة يف بوتسوانا منح زوجها األجـنيب         . سنوات

  . يته جنسللرجل يف بوتسوانا أن مينح زوجته األجنبية
ملواطنــة وجيــوز للــوزير، يف أي وقــت، أن ميــنح شــهادة جتنــيس لــزوج أجــنيب      - ١  

، بــشرط أال يكــون هــذا الــشخص قــد  بوتــسواينأو زوجــة أجنبيــة ملــواطن بوتــسوانية 
 وأال يـرى الـوزير مـا حيـول دون حـصول هـذا الـشخص                 مرة أخـرى بعـد ذلـك      تزوج  

الزوجـة،  هـذه  بح هذا الزوج أو  من هذه املادة، ويص   ) ٢(على اجلنسية مبوجب الفقرة     
  .بعد أداء ميني الوالء، من مواطين بوتسوانا بالتجنيس اعتبارا من تاريخ منح الشهادة
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لتجنـيس  هليـة   األ، تشمل شروط    )٣( و) ١(ورهنا بأحكام املادتني الفرعيتني       - ٢  
  : أي زوج أجنيب أو زوجة أجنبية مبوجب هذه املادة ما يلي

 الزوجة مقيما يف بوتسوانا يف تاريخ تقدمي طلب احلـصول       أن يكون الزوج أو     )أ(  
 يف بوتسوانا لفترة متواصـلة أو لفتـرات        أقامعلى شهادة التجنيس، وأن يكون      

   جمموعها عن مخس سنوات؛ ال يقل
مــن علــى األكثــر  ســنتني ونــصف قبــلأن يكــون الــزوج أو الزوجــة قــد قــام،    )ب(  

س، بإيداع إعالن خطـي لـدى       تاريخ تقدمي طلب احلصول على شهادة التجني      
  الوزير عن نيته تقدمي هذا الطلب؛

  أن يكون الزوج أو الزوجة حسن السلوك؛  )ج(  
سوانية أو بــأي لغــة  تــأن يكــون للــزوج أو الزوجــة إملــام كــاف باللغــة السي       )د(  

  يتكلمها أي جمتمع قََبلي يف بوتسوانا؛
 شـهادة التجنـيس،      علـى  حصوهلماأن تكون لدى الزوج أو الزوجة، يف حال           )هـ(  

  نية اإلقامة يف بوتسوانا؛
وجيــوز للــوزير، حــسبما تقتــضيه الظــروف اخلاصــة لكــل حالــة مــن احلــاالت،   - ٣  

أو قبـول   ) ب( و) أ) (٢(اإلعفاء مـن شـروط اإلقامـة املـذكورة يف املـادتني الفـرعيتني               
  .فترة إقامة أقصر

ــف ٣(   ــنح اجل    و  )أل ــوزير، يف حــال وجــود ظــروف خاصــة، م ــزوج  جيــوز لل ــسية لل ن
تــوافر شــرط اللغــة املــذكور يف املــادة دم األجــنيب أو الزوجــة األجنبيــة رغــم عــ

  ).د) (٢(الفرعية 
 ضـروريا  هإدخال ما قد يعترب     ، مع )٥( و) ٤( و) ٣ (١٣وتطبق أحكام املادة      - ٤  

  .، يف حال تقدمي طلب للحصول على شهادة جتنيس مبوجب هذه املادةتعديالتمن 
  

 ١٠ املادة    
 ١٨ عليقالت

 والفتيـات  النـساء  بـني  والكتابـة  بـالقراءة  اإلملـام  معـدالت  عـن  بيانـات  توفري يرجى  
  .األمية ملكافحة برامج أي مستكملة عن ومعلومات

 تـسجيل  معدل أن االبتدائية املدارس يف والبنات البنني بتسجيل املتعلق ١ اجلدول يبني  
 املئويــة النــسبة يف للغايــة طفيفــة تغــيريات حــدوث مــع ثابتــا، ظــل االبتدائيــة املــدارس يف البنــات
 .٢٠٠٩ و ٢٠٠٥عامي  بنياملمتدة  الفترة يف البنات لتسجيل
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 والثانوية االبتدائية املدارس يف التسجيل    
  

  ١اجلدول 
 والسنة اجلنس نوع حسب االبتدائية املدارس يف للتسجيل املئوية النسبة

  
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨  نوع اجلنس

 ٥١٣ ١٦٩ ١٦٤ ١٦٨ ٨٦٩ ١٦٨ ١٥٢ ١٦٨ ٩٠٣ ١٦٦  كورذ

 ٢٦٢ ١٦١ ٩٦١ ١٦٠ ٧٧٣ ١٦١ ٢٦٥ ١٦٢ ٢٨٨ ١٦٢  إناث

 ٧٧٥ ٣٣٠ ١٢٥ ٣٢٩ ٦٤٢ ٣٣٠ ٤١٧ ٣٣٠ ١٩١ ٣٢٩  اجملموع

 ٤٨,٨ ٤٨,٩ ٤٨,٩ ٤٩,٣٤٩,١  النسبة املئوية لإلناث
  
  .٢٠٠٩ عام ،التعليم وزارة  :املصدر  
    

 ٦ إىل ١ الدراسـية  الـصفوف  يفاملـسجالت    بنـات ال جممـوع معدل   أن ٢ اجلدول يبني  
  .املسجَّلني الطلبة جمموع من املائة يف ٥٢,٣ نسبةبلغ 

  
  ٢اجلدول 
  ٢٠٠٨ عام يف الدراسي والصف اجلنس نوع حسب الثانوية املدارس يف التسجيل

  
  اجملموع  إناث  ذكور  الصف الدراسي

٤١٤ ٦٧٣٤٠ ٧٤١٢٠ ١٩  ١ 

٠٥٥ ٢٢٤٤١ ٨٣١٢١ ١٩  ٢ 

٥٤٠ ٠٥٤٣٨ ٤٨٦٢٠ ١٨  ٣ 

٥٤٣ ٧٨٤٢٣ ٧٥٩١٢ ١٠  ٤ 

١٤٤ ٣٦٥٢٣ ٧٧٩١٢ ١٠  ٥ 

 ٦٤٦٨١٣٢  التعليم اخلاص

 ٩٢٨ ١٦٨١٦٦ ٦٦٠٨٧ ٧٩  اجملموع

 ٤٧,٧٥٢,٣١٠٠  النسبة املئوية

  
 .٢٠٠٩ عام التعليم، وزارة  :املصدر  
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 بعد عن التعليم  

  ٣اجلدول 
  بـُعد عن يمالتعل برنامج يف املسجلني الطلبة عدد
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  النوع اجلنساين  الربنامج

 ٣٩٥   ٥٢٦    ٢٧٦    ٥٢٣    ذكور

 ٥٥٧   ٦٦٢    ٥٥٦    ٩٤٤    إناث
ــيم   ــهادة التعلــ شــ

  اإلعدادي
 ٩٥٢   ١٨٨ ١  ٨٣٢    ٤٦٧ ١   اجملموع

 ٣٥٤ ١ ٠٣٨ ١ ٢٣٥ ١ ٢٦٤ ١  ذكور

 ٨١٥ ٢ ٨٩٢ ١ ٣٤٨ ٢ ٦٩٣ ٢  إناث

شـــهادة حكومـــة 
بوتــسوانا للتعلــيم 

 ١٦٩ ٤ ٩٣٠ ٢ ٥٨٣ ٣ ٩٥٧ ٣  اجملموع  الثانوي

  
  .٢٠٠٩ عام املفتوح، والتعلُّـم ُبـعد عن للتعلُّـم بوتسوانا كلية  :املصدر  
    

 أعاله عدد الطلبة املسجلني للحـصول علـى شـهادة التعلـيم اإلعـدادي               ٣يبني اجلدول     
وتــشري  .٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥  مــن للــسنواتوعلــى شــهادة حكومــة بوتــسوانا للتعلــيم الثــانوي  

ــيم عــن بعــد يفــوق عــدد الرجــال       ــامج التعل البيانــات إىل أن عــدد النــساء املــستفيدات مــن برن
 حيـث  النظـامي،  غـري  التعلـيم  يف التـسجيل يتـصل ب   فيمـا  االجتـاه  نفس ويالحظ .املستفيدين منه 

 .الرجال عددعن  سنويا املسجالت النساء عدد يزيد
  

  ٤اجلدول 
 النظامي غري التعليم يف اجلنس ونوع السنة حسب لالتسجي

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  نوع اجلنس

 ٩٧٥ ٢  ٤٦٢ ٣  ٧٧١ ٣  ٨٨٠ ٣   ذكور

 ٤٤٥ ٥  ٢٩٧ ٧  ٢٦٨ ٧  ٨١٤ ٦   إناث

 ٤٢٨ ٨ ٧٥٩ ١٠ ٠٣٩ ١١ ٦٩٤ ١٠  اجملموع

  
 .٢٠٠٩ عام التعليم، وزارة  :املصدر  
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 ١٩ التعليق    

 املراهقات محل أثر وعن بوتسوانا يف املراهقات محل معدل عن بيانات توفري يرجى  
  .البنات تعليم على

  
  ٧اجلدول 
  الثانوية املدارس يف الدراسة عن التوقف حلاالت اإلمجايل العدد

  اجملموع  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  السنة/نوع اجلنس

 ٨٠٤ ٢ ٢٦٦ ١ ٣        ٥٣٥ ١  ذكور

 ٩٢٥ ٥ ٢٤٨ ٢ ٠٤٩ ١ ٦٢٨ ٢  إناث

 ٧٢٩ ٨ ٥١٤ ٣ ٠٥٢ ١ ١٦٣ ٤  موعاجمل

  ٦٤      ٩٩,٧      ٦٣      النسبة املئوية لإلناث
  

 نـسبة كـبرية مـن       ، أن توقـف اإلنـاث عـن الدراسـة       االت  يالحظ مـن النـسبة املئويـة حلـ          
 احملتملـة  العوامـل تكـون   وقـد  .نـاث اإلمن هي  حاالت التوقف عن الدراسة يف املدارس الثانوية        

 .بسبب احلمل الدراسة عن نيتوقف البنات أنهي 
  

 شـرع  الذي املستمر، للتعليم ديفاالنا مشروع جتديد مت قد كان إذا ما بيان يرجى  
 أي وصـف  ويرجـى سياسة إعـادة القبـول ومـدى أمهيتـها،           فعالية لتقييم ةجتريبيبصورة   فيه

 للحـصول  احلوامـل  للفتيـات  مـستمرة  فرصـة  تتيح اليت األنشطة لتعزيز تتخذ أخرى تدابري
 ).وبعدها الوالدة قبل (التعليم على

قد نفذت التوصيات الصادرة عن مشروع ديفاالنا للتعليم املستمر، الـذي شـرع فيـه               ل  
أمهية إعادة قبول الفتيات يف املدارس بعد احلمل، ووضعت مبـادئ           مدى   لتقييم   ةجتريبيبصورة  

 :يلي ما التوجيهية املبادئ وتغطي .توجيهية للسياسات تتسم بكوهنا عملية
  

  االبتدائي التعليم    
ــذات تــسحب  •   ــة ســن دون التلمي ــذاتأن  يف وينظــر ،املدرســة مــن عــشرة الثاني  التلمي

 الوالـدين  مـن  خطيـة  موافقـة  علـى حـصوهلن    شـريطة  أكثـر  أو عشرة الثانية بلغن الاليت
  طبية شهادة وعلى

 إىل يعــدن أن علــى أشــهر، ســتة مــدهتاأمومــة  إجــازة يأخــذن بــأن للتلميــذات يــسمح  •  
  التالية الدراسية السنة يف املدرسة

  طبيب من مقدمة طبية لياقة شهادة تقدمي عودهتن لدى التلميذات من يطلب  •  



CEDAW/C/BOT/Q/3/Add.1

 

16 09-60089 
 

 وفقــااملدرسـة الـيت سيـسجلن فيهـا      ددحتـ  األمومــة، إجـازة  مـن  التلميـذات  عـودة  لـدى   •  
  )تركنها اليت املدرسة ذلك يف مبا (املقاعد لتوافر

 الـسياسة  عليـه  تـنص  املـ  متثـال يت بعثن للدراسة يف اخلارج اال     الال التلميذات مجيع على  •  
  الكفالة عقد يف باحلمل املتعلقة العامة

  الثانوي التعليم    
 مـن  خطيـة  موافقـة  هنـاك  تكـن  مل مـا  احلمـل  بـسبب  املدرسـة  من طالبة أي تسحب ال  •  

  للتعلم الطبية باللياقة تتمتع الطالبة تكن مل وما الوالدين

ــاز فيهــا يطلــب الــيت الــسنواتإحــدى  يف اكتــشف حــال يف  •    أن إحــدى امتحــان اجتي
  لالمتحان التقدم من املرشحة لتمكني خاصة بترتيبات القيامجيري  ،الطالبات حامل

  الدراسة مبتابعة) طالبة محل يف تسبب (طالبألي  يسمح  •  

 املنـتظم  حـضورها  رصـد  الوالـدين  مـن  ويطلـب  الطبيـب،  مـشورة  تتبع أن الطالبة على  •  
  للوالدة السابقة الرعاية حلصص

 الطالبـة  تعـود  ال الطالبة، بلياقة الطبيبمن   شهادةاحلصول على    وشريطة ،الوالدة بعد  •  
إال يف   أسـابيع، أربعـة    مـدهتا  (الفراش فيها تلزم إلزامية فترة انقضاء بعدإال   املدرسة إىل

  )اللياقة شهادة تكفي حيث االمتحان فترةأثناء 
أن تكفـل  ينبغـي   و .احلامـل املـشورة للطالبـة     وملدرسة الدعم األكـادميي      ا أن تقدم ينبغي    •  

، مــن خــالل أســتاذ يقــدم التوجيــه واملــشورة، أن يكــون لــدى الطالبــة احلامــل درســةامل
أن يف األيـام الـيت تأخـذ فيهـا إجـازة األمومـة، وينبغـي        مقررات دراسية تقوم به من    ما

  مجع مواد التعلميتوىل الوالدان مسؤولية 

 الفــور علــىتقــوم  أن حــامال تــصبحبعثــت للدراســة يف اخلــارج  طالبــة أي علــى جيــب  •  
 إىل لعودهتـا القيام بالترتيبات الالزمـة      يتسىن كي بذلكالتعليمي   امللحق مكتببإشعار  
 عنـدما  إال دراسـتها  ملواصـلة  الطالبـة  هـذه  تعـود  وال الوضع، بغرض) بوتسوانا(الوطن  
  دةبأهنا يف صحة جي طبيب هلا يشهد

 الـسياسة  عليـه  تـنص  املـ  متثـال الاليت بعـثن للدراسـة يف اخلـارج اال        لباتاالط مجيع على  •  
  الكفالة اتفاق يف باحلمل املتعلقة العامة
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 ١١ املادة    
 ٢٠ التعليق

الـيت اختـذت     املؤقتة، اخلاصة فيها التدابري  مبا اخلطوات، عن معلومات توفري يرجى  
 مجيـع  األطـراف  الـدول  تتخـذ  أن على نصت اليت تفاقيةاال من ١١ للمادة االمتثال لتعزيز

 لكـي  العمـل  ميـدان  يف املـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  للقـضاء  تدابري من اختاذه احلال يقتضي ما
 .احلقوق نفس واملرأة، الرجل تساوي أساس على هلا، تكفل

 الــيت متــس وضــع املــرأة يف  ، أذنــت احلكومــة بــإجراء دراســة للقــوانني  ١٩٩٧يف عــام   
لقـوانني والـسياسات لكفالـة      لاستعراض  إلجراء  وكان هدف الدراسة توفري األساس       .بوتسوانا

وُعقدت عدة حلقات عمل بعـد تقـدمي التقريـر           .امتثال بوتسوانا لالتفاقية واملعايري الواردة فيها     
ــول ــبتمرب /يف أيل ــع نطا     ١٩٩٨س ــصلحة األوس ــى أصــحاب امل ــائج عل ــشر النت ــا لن ــتعني  .ق واس

ويكفـل القـانون    .استعراض العديد مـن األنظمـة األساسـية، مبـا فيهـا قـانون العمالـة       يف  التقرير  ب
 يـنص  قـانون مثـة   لـيس ” :يلـي  مـا  علـى  القـانون  وينص .مساواة الرجل واملرأة يف قطاع العمالة

 تقداماسـ  إجـراءات  يف اجلـنس  نـوع  علـى  قائم متييزهناك   يكون أال يتعني أنه على قاطع بشكل
 .“أرباب العمل يتبعها اليت املوظفني

  :املرأة ضد متييز على تنطويان التاليتان املادتان كانت القانون، ذلك تعديل وقبل  
ــادة  •   ــشغيل حتظــر كانــت: ١١٥ امل ــاث ت ــاجم يف اإلن ــها األرض، ســطح حتــت املن  لكن

 اآلنألغيت 

 الليـل  يف الزراعيـة  أو ةالـصناعي  األنـشطة  يف اإلنـاث  تـشغيل  حتظـر  كانـت  :١١٦املادة   •  
 القانون من اآلنألغي  احلكم هذا حذف لكن ذلك، على الصرحية موافقتهن دون

  
  ٢١ التعليق

تـبني تغـري االجتاهـات    ويرجى توفري معلومات إحصائية موزعة حسب نوع اجلـنس      
  ويرجـى .شاركة املـرأة عمومـا يف القطـاعني العـام واخلـاص          فيمـا يتعلـق مبـ     مع مرور الوقت    

 .القيمة نفس له الذي والرجل عمل املرأة بني األجور فجوة عن معلومات جإدرا

مجيــع  حجــم ، ارتفــع٢٠٠٨مــارس / وآذار٢٠٠٧مــارس /بــني آذاراملمتــدة يف الفتــرة   
 ٢٠٠٧مـارس  /آذاريف  شخـصا  ٣٠١ ٩٧٨ يف املائة، مـن  ٧,١بنسبة الرمسية قطاعات العمالة   

القطــاع اخلــاص  يف عمالــة  نــسبة ال وبلغــت.٢٠٠٨مــارس / شخــصا يف آذار٣٢٣ ٤١١إىل 
 إســهام العمالــة يف احلكومــة املركزيــة ويف ت نــسبةوبلغــ . يف املائــة مــن جممــوع العمالــة٥٤,٤
ــة ةاإلدار ــوايل  ٨,٤ و ٣٢,٩ احمللي ــى الت ــة، عل ــسبة  . يف املائ ــة    وبلغــت ن ــبه احلكومي ــة ش العمال
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إلحــصائي الــصادر عــن املــوجز ا( .يف املائــة فقــط مــن جممــوع العمالــة خــالل هــذه الفتــرة ٤,٤
وجيـري اسـتقدام الـذكور واإلنـاث علـى أسـاس            ) ٢٠٠٨عـام   : املكتب املركـزي لإلحـصاءات    

 العــاملني دخــل متوســط أدنــاه اجلــدوالن ويــبني .جتــري ترقيتــهم علــى أســاس األداءو، اجلــدارة
 .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عامي يف اجلنس ونوعالتجنس و القطاع حسببأجر 

  
  ٦اجلدول 
    ٢٠٠٧ مارس/آذار يف اجلنس والتجنس ونوع القطاع حسب بأجر العاملني لدخل قدرامل الشهري املتوسط
  مجيع العمال   غري اجملنسني    اجملنسون  القطاع

  اجملموع  إناث  ذكور   اجملموع  إناث  ذكور    اجملموع  إناث  ذكور  

  ٨٧٩  ٨٥٨  ٨٩٠   ١ ٦٥١  ٢ ٤٤١  ١ ٤٦٢    ٧٥٦  ٧٣٤  ٧٧٠  الزراعة
  ٨ ١٩٣  ٨ ٦٢٩  ٧ ٦٣٥   ٣٢ ٠٤٤  ١٥ ٨٠٨  ٢٣ ٩٩٤    ٧ ٠١٣  ٨ ٣٠٨  ٦ ٨١٤  حجارالتعدين وقلع األ

  ١ ٦٣٤  ١ ٠٥٨  ٢ ٢٠١   ٥ ٦٥٤  ٤ ٢١٥  ٦ ٠٢٥    ١ ٣٥٠  ٩٦٩  ١ ٧٥٦  الصناعات التحويلية
  ٩ ٣١٧  ٩ ١٦٠  ٩ ٣٥٢   ٣٢ ٩١١  ١٦ ١٧٧  ٣٣ ٧٤٧    ٩ ١٤١  ٩ ١٤٧  ٩ ١٣٩  املاء والكهرباء

  ٢ ٣٤٢  ٢ ٠٦٥  ٢ ٣٨٦   ٧ ٦٠١  ١٠ ٩٦٨  ٧ ٤٩٠    ١ ٧٨٩  ١ ٨٦٢  ١ ٧٧٦  البناء
  ٢ ٠٧٥  ١ ٦٠٣  ٢ ٤٩٩   ٦ ٠٦٥  ٤ ٧٥٠  ٦ ٣٢٢    ١ ٧٤٤  ١ ٥١٧  ١ ٩٧٠  جتارة اجلملة وجتارة التجزئة

  ١ ٥٣٢  ١ ٢٨٥  ١ ٩٢٨   ٤ ٣٣٥  ٤ ٢٣٨  ٤ ٣٩٦    ١ ٣٨٤  ١ ١٨٩  ١ ٧١٢  الفنادق واملطاعم
  ٥ ٣٣٩  ٤ ٨٧٥  ٥ ٥٣٧   ٦ ٢١٥  ٧ ٦٢٨  ٦ ١١١    ٥ ٢٢٢  ٤ ٧٩٩  ٥ ٤٣١  النقل واالتصاالت
  ٧ ٩٧٢  ٦ ٧٦٨  ٩ ٨٨٤   ٣٩ ٥٣٢  ٢٠ ١٨٤  ٤٤ ٠٥٩    ٧ ١٩٦  ٦ ٦٦٨  ٨ ٠٧٣  الوسطاء املاليون

  ٦ ٠٦٩  ٥ ٤٩٦  ٦ ٣١٠   ١٩ ٠٢٠  ١٢ ١٧٣  ٢٠ ٤١٤    ٤ ٧٦٩  ٥ ١٣٠  ٤ ٦٠٧  العقارات
  ٥ ٩٠١  ٤ ٧٠٢  ٧ ٣٥٩   ٨ ٥٥١  ٦ ٤٦٠  ١٠ ٥٠٥    ٤ ٨٧٣  ٤ ١١٥  ٥ ٩٠٩  التعليم

  ٤ ٣٩٩  ٣ ٧٨٧  ٥ ٨٧٩   ٨ ٨١٥  ٨ ٢٤٨  ٩ ٢٤٥    ٣ ٢٩٩  ٣ ١٦٩  ٣ ٧٥٢  الصحة والعمل االجتماعي
  ٢ ٠٥٩  ١ ٦٦١  ٢ ٤٢٥   ٣ ١٤١  ٣ ٧٤٠  ٢ ٨٠٢    ١ ٩٦٧  ١ ٥٣١  ٢ ٣٨٥  خدمات جمتمعية أخرى

القطـــاع اخلـــاص والقطـــاع شـــبه 
  ٣ ٤٥٨  ٢ ٥٩٩  ٣ ٩٩٤   ٨ ٨٩٤  ٦ ٤٣٣  ٩ ١٦٧    ٢ ٩٤٢  ٢ ٤١٤  ٣ ٣٢٨  احلكومي

  ٣ ٠٤٩  ٢ ٢٣٧  ٣ ٥٥٤   ٨ ٤٢٦  ٦ ١٥٢  ٨ ٦٣٩    ٢ ٥١٢  ٢ ٠٣٨  ٢ ٨٦٣  القطاع اخلاص
  ٨ ٢٦٧  ٧ ١٣٠  ٨ ٩٦٩   ٢١ ٦٨٦  ١٦ ٣٣٧  ٢٢ ٧٧٤    ٧ ٧٢٢  ٦ ٩٦٨  ٨ ٢٠٤  القطاع شبه احلكومي

  ٣ ٩٥٦  ٤ ١٢٧  ٣ ٧٩٥   ٥ ٤٧٩  ٦ ١٧٧  ٥ ١٧٥    ٣ ٩٢٨  ٤ ١٠٤  ٣ ٧٦٠  احلكومة املركزية
  ٣ ٣٦٦  ٣ ١٥٢  ٣ ٥٤٩   ٨ ٣٦٤  ٦ ٥٨١  ٩ ٧٣٠    ٣ ٢٩٤  ٣ ١٠٥  ٣ ٤٥٥  اإلدارة احمللية
  ٣ ٥٩٦  ٣ ١٥١  ٣ ٩٠٥   ٨ ٥٨٤  ٦ ٤٠٩  ٨ ٨٦٠    ٣ ٢٧٥  ٣ ٠٤٤  ٣ ٤٦١  تمجيع القطاعا
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  ٧اجلدول 
   ٢٠٠٨ مارس/آذار يف اجلنس ونوعوالتجنس  القطاع بأجر حسب العاملني لدخل املقدر الشهري املتوسط

  مجيع العمال   غري اجملنسني   اجملنسون

/أيلـــــول
ــبتمرب  ســ
٢٠٠٧  

مــــارس/آذار
٢٠٠٧  

      اجملموع  إناث  ذكور   اجملموع  إناث  ذكور   اجملموع  إناث  ذكور  القطاع

  ٨٧٩  ٦٨٩  ١ ٠١٥  ٩٢٨  ١ ٠٦٥   ٤ ١٧٨  ٥ ٧٣٧  ٣ ٣٧٧   ٧٣٥  ٦٩٦  ٧٥٨  الزراعة
ــع ــدين وقلــــ التعــــ

  ٨ ١٩٣  ٧ ٩٤٤  ٨ ٠١٥  ٨ ٤٨٩  ٧ ٩٤٨   ٢٩ ٣٣٩  ١٦ ٩٢٩  ٣٠ ٦٩٠   ٧ ١١٣  ٨ ٢٠٨  ٦ ٩٥٧  األحجار
ــصناعات الـــــــــــــــ

  ١ ٦٣٤  ٢ ١٧٤  ١ ٩٧٨  ١ ٣٣٢  ٢ ٥٦٥   ٧ ١٠٩  ٥ ٣٧٩  ٧ ٥٤٩   ١ ٦١٧  ١ ٢١٥  ٢ ٠١١  التحويلية
  ٩ ١٣٧  ٧ ٧٦٩  ٨ ٠٥٧  ١٠ ٤٨٢  ٧ ٤١٢   ٣٧ ١٤٨  -  ٣٧ ١٤٨   ٧ ٩٤٣  ١٠ ٤٨٢  ٧ ٢٦٣  املاء والكهرباء

  ٢ ٣٤٢  ١ ٨٠٨  ١ ٧٩٠  ١ ٨٩٦  ١ ٧٧٦   ٣ ٩٤٥  ٣ ١٠٥  ٤ ٠٧١   ١ ٤٥٦  ١ ٦٨٠  ١ ٤٢٨  البناء
ــة ــارة اجلملـــــ جتـــــ

  ٢ ٠٧٥  ٢ ٨٢٢  ٢ ٢٣٥  ٢٣٧  ٢ ٦٦٥   ٦ ٨٠٥  ٥ ٩١١  ٦ ٩٥١   ١ ٩٤٠  ١ ٦٢٩  ٢ ٢١٦  وجتارة التجزئة
  ١ ٥٣٢  ١ ٥٩٣  ٤ ٦٣٢  ١ ١٥٢  ١ ٥٦٧   ٦ ٢٥٥  ٦ ٥٠٠  ٦ ١٢١   ١ ١٧١  ١ ٠٥٥  ١ ٣٤٣ الفنادق واملطاعم
  ٥ ٣٣٩  ٦ ٠٤٥  ١ ٣٢٢  ٣ ١١١  ٥ ١٨٥   ٩ ٣١١  ٤ ٠٣٧  ١٠ ٠٢٨   ٤ ٩٧٣  ٥ ٤١٣  ٤ ٨٠٥ النقل واالتصاالت
  ٧ ٩٧٢  ٨ ٧٠٤  ٩ ٧٧٥  ٨ ١٤٥  ١٢ ٤٣٥   ٢٤ ٩٢٧  ٢١ ٥١٤  ٢٥ ٨٥٣   ٩ ٢٤٥  ٨ ٤٨٥  ١٠ ٦٢٤  الوسطاء املاليون

  ٦ ٠٦٩  ٤ ٨٩٦  ٥ ٩٨٢  ٦ ٦٥٠  ٥ ٦٨٠   ١٦ ٤٤٤  ٨ ١٩٩  ١٧ ٦٦٦   ٥ ٣٦٨  ٦ ٦١٤  ٤ ٧٧٥  العقارات
  ٥ ٩٠١  ٦ ٦٦٧  ٧ ١١٩  ٦ ١١٨  ٨ ٢٨٢   ١٠ ١٤٧  ٨ ٧٢٤  ١١ ١٩٧   ٥ ٩٣٣  ٥ ٣٠٨  ٦ ٧٧٣  التعليم

ــل ــصحة والعمــ الــ
  ٤ ٣٩٩  ٥ ٩٨٠  ٥ ٥٢٣  ٤ ٧٦٤  ٦ ٨٩٤   ٩ ٤٢٧  ٧ ٩٦٩  ١١ ٠٣٢   ٤ ٥٢٦  ٤ ١٢٩  ٥ ٣٥٠  االجتماعي

خـــدمات جمتمعيـــة
  ٢ ٠٥٩  ١ ٩٥٣  ٢ ٣٨٥  ١ ٨٧٤  ٣ ٢٠٥   ٥ ٦٨٩  ٤ ٦٧٨  ٦ ٧٥١   ٢ ١٤٤  ١ ٧٠٦  ٢ ٨٧٠  أخرى

ــاص ــاع اخلــ القطــ
ــبه والقطــــــاع شــــ

  ٣ ٤٥٨  ٣ ٦٥٩  ٣ ٥٥٣  ٢ ٥٣٢  ٣ ٩٥٦   ٨ ٨٨٢  ٧ ٢٣٨  ٩ ٣٥٥   ٣ ١٥٨  ٢ ٨٦٧  ٣ ٣٥٨  احلكومي
  ٣ ٠٤٩  ٣ ٢١٢  ٣ ٠٧٤  ٢ ٠٢٩  ٣ ٤٧٣   ٨ ٣٣٠  ٦ ٧٩٦  ٨ ٧٧٦   ٢ ٦٧١  ٢ ٣٩٦  ٢ ٨٦٠  القطاع اخلاص

ــبه ــاع شـــــ القطـــــ
  ٨ ٢٦٧  ٨ ٩٨١  ٩ ٤٤٩  ٨ ٨٣٤  ٩ ٨٣٧   ٢٢ ٨٨٣  ٢٢ ١٤٨  ٢٣ ٠٣٨   ٨ ٨٩٦  ٨ ٥٩٣  ٩ ٠٩٤  احلكومي

  ٣ ٩٥٦  ٤ ٤٤٣  ٤ ٣٩٦  ٤ ٦٩٣  ٤ ١٧٤   ٩ ٥٠٦  ٧ ٨١٧  ١٠ ١٨٠   ٤ ٣٢٢  ٤ ٦٦٣  ٤ ٠٦٤ احلكومة املركزية
  ٣ ٣٦٦  ٣ ٢٩١  ٣ ٣٠٢  ٣ ١٨٠  ٣ ٤١٢   ١١ ١٥٨  ٨ ٤٨٠  ١٣ ٠٠٦   ٣ ١٨٣  ٣ ١١١  ٣ ٢٤٨  ليةاإلدارة احمل

  ٣ ٥٩٦  ٣ ٨٥٨  ٣ ٨٠٩  ٣ ٣٣٣  ٣ ٩٨٥   ٨ ٩٩٣  ٧ ٣٥٢  ٩ ٤٩٣   ٣ ٥٥٨  ٣ ٥١٨  ٣ ٥٨٧  مجيع القطاعات
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 ٢٢ التعليق

 عـدد  ذلك يف مبا ،الرمسي غري القطاع يف املرأة مشاركة عن معلومات توفري يرجى  
 الالئــي بالنــساء ومقارنــة بالرجــال مقارنــةالرمســي  غــري االقتــصاد يف يعملــن ئــيالال النــساء
 أكـرب  هبـا  يعمـل  الـيت الرمسـي    غري االقتصاد قطاعات عن فضال ،الرمسي االقتصاد يف يعملن
 .النساء من عدد

 العـدد   ٢٠٠٧يف عـام    الرمسـي الـيت أجريـت       قدرت الدراسة االستقصائية للقطاع غـري         
 يف ٦٧,٦ ملكيــة، وكانــت نــشاطا ٤٠ ٣٠٦ وايلحبــالرمسيــة لتجاريــة غــري الألنــشطة اإلمجــايل 

ــة  ــة   املائ ــها تعــود إىل إنــاث وتعــود ملكي ــة منــ٣٢,٤من ــة تــبني أن و .ذكــورها إىل  يف املائ غالبي
قطاعـات  تليها   يف املائة،    ٣٩,٦يف جتارة اجلملة وجتارة التجزئة بنسبة       كانت  األعمال التجارية   

يف املائـة    ١١,٣ و    يف املائـة   ٢٠,٧ ةالفنـادق واملطـاعم بنـسب     وويليـة    التح ات والـصناع  اتالعقار
 املركــــزي املكتــــب عــــن الــــصادر اإلحــــصائي املــــوجز( . يف املائــــة، علــــى التــــوايل١٠,٣ و

 التجاريـة  األعمال يف والرجال النساء مشاركة أدناه اجلدول ويبني) ٢٠٠٨ عام: لإلحصاءات
  .الرمسية غري
  

 ٨اجلدول 
  ٢٠٠٧ عام اجلنس، ونوع القطاع حسب الرمسي غري القطاع يف التجارية األعمال
  النسبة املئوية  اجملموع  إناث  ذكور  القطاع

 ٢,٧ ٠٨٢ ١ ٥٨١     ٥٠١      الزراعة

 ١١,٣ ٥٤٣ ٤ ٣٢٠ ٣ ٢٢٣ ١  الصناعات التحويلية

 ٠,٢ ٦٥      - ٦٥       املاء والكهرباء

 ٣,٤  ٣٦٧ ١ ٧٤ ٢٩٣ ١  البناء

 ٣٩,٦  ٩٧١ ١٥ ٥٨٣ ١٢ ٣٨٨ ٣  لة وجتارة التجزئةجتارة اجلم

 ١٠,٣ ١٣٨ ٤  ٤٦٠ ٣   ٦٧٨     الفنادق واملطاعم

 ٦,٦ ٦٤٦ ٢ ٣٥٢ ١ ٢٩٤ ١  النقل واالتصاالت

 ٠,٣ ١٣٧ ١٠٠ ٣٧  الوسطاء املاليون

 ٢٠,٧ ٣٤٦ ٨ ٧٧٣ ٤ ٥٧٣ ٣  العقارات

 ٠,٢ ٧٧ ٦٧ ١٠  التعليم

 ١,١ ٤٤١ ١٣٥ ٣٠٦  الصحة والعمل االجتماعي

 ٣,٧ ٤٩٣ ١ ٧٩٢ ٧٠١  خدمات جمتمعية أخرى

 ١٠٠,٠ ٣٠٦ ٤٠ ٢٣٧ ٢٧ ٠٦٩ ١٣  اجملموع  
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 ١٢املادة 

 ٢٣ التعليق

 اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقص فريوس مكافحة برامج كانت إذا عما معلومات توفري ُيرجى
 ةاالرجتاعيـ  للفريوسـات  املـضادة  األدويـة  فراتـو  مدى ذلك يف مبا جنسانيا، منظورا تتضمن
  .الطفل إىل األم من الفريوس انتقال ملنع

 وتقـود  . مـن الرجـل    اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  لإلصـابة  تعرضا أكثراملرأة    
 أعلنـت قـد   و؛  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  فريوس لوباء التصدي إىلترمي   مبادرات احلكومة
 علـى  احلـرب  وتـشمل  .توياتاملـس  مجيـع  علـى  انتشاره ملكافحة بكثافة واستثمرت عليه احلرب
 رفــاالت اســتخدام برنــامج طريــق عــن لوقايــةل عمليــات اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص فــريوس
ــذكور ــاالت  ال ــراض وإدارة اإلنــاثورف ــة املعديــة األم ــن املنقول ــصال طريــق ع  .اجلنــسي االت

 ةالــصح مرافــق مجيــع يف متاحــا الطفــل إىل األم مــنالفــريوس  انتقــال منــع برنــامج أصــبح وقــد
 خـدمات  طريـق  عـن لعمـوم اجلمهـور      أيـضا  الرجعية للفريوسات املضاد العالج فراويتو .العامة

 يف العــالج يتلقــون مريــضا ١٠٥ ٢٨٦ هنــاك كــان يوليــه/متــوز هنايــة وحبلــول .العامــة الــصحة
 .األطفال من املائة يف ٦,٨ وحنو .اإلناث من املائة يف ٦١,٨ منهم العام، القطاع

 لعـامي الرصـد    دراسـات  يف الـواردة  التحـسن  حـاالت  يف املتعددة تاملبادرا أثر ويظهر  
 مــن ٤٩-١٥ العمريــة الفئــة مــن احلوامــل بــنياملــرض  انتــشاراحنــسر  وقــد .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥
 .٢٠٠٦ عام يف املائة يف ٣٢,٤ إىل املائة يف ٣٧,٤

 بالـصحة املتـصلة    املـسائل  يف الذكور إشراك زيادة إىل الذكور مشاركة عنصر ويسعى  
والغـرض مـن     .اجلنـساين  العنـف  ومنـع  فريوسال انتقال من احلد يف ولإلسهام واإلجنابية نسيةاجل

ــامجاســتراتيجية  ــذكورهــو معاجلــة أســباب تعــّرض    الربن ــاث/ال ــ اإلن ــصحة شاكلمل ــسية ال  اجلن
ــة ــق ب  يف ســيما وال واإلجنابي ــا يتعل ــشرية املناعــة نقــص فــريوسم ــدز/الب  أوجــه إىل وُينظــر .اإلي

 .واجتماعي وبرناجمي شخصي ،ثالثة أبعاد منشاكل التعرض هلذه امل
  

 ٢٤ التعليق

 باإلجهـاض،  املتعلقـة  القائمـة  القـوانني  وعـن  النفاسـية  الوفيـات  عـن  معلومـات  توفري يرجى
 نتيجــة منــهن ميــوت مــن وعــدد الــسرية اإلجهــاض عمليــات إىل النــساء جلــوء مــدى وعــن

 هــذه تــوفري يرجــى .رهــاتواف ومــدى احلمــل منــع وســائل انتــشار معــدالت وعــن لــذلك،
 تنظـيم  وخـدمات  اجلـنس  جمـال  يف الـشامل  التثقيـف  تـوفر  مدى عن ومعلومات املعلومات،
 .منها االستفادة وإمكانية بوتسوانا يف األسرة



CEDAW/C/BOT/Q/3/Add.1

 

22 09-60089 
 

ــة     ــاك مجل ــبابهن ــاتوراء  أس ــات وفي ــاء األمه ــاس أثن ــتالهلن، النف ــها  واع ــفمن  الرتي
ــشّنج ــسهم .واإلجهــاض النفاســي والّت ــأمون غــري اإلجهــاض وي ــضا امل ــاتحــدوث  يف أي  الوفي
ــأمون غــري اإلجهــاض أدى ،٢٠٠٧ عــام ويف .النفاســية ــات إىل امل ــسبتها بلغــت نفاســية وفي  ن

 .املائة يف ١٤

 :العقوبات قانون من ١٦٠ للمادة ووفقا  

 مـن  سـنوات كـل    سـبع  تجـاوز ت ال ملـدة  بالـسجن  ويعاقـب  جلرميـة  مرتكبا ُيعد  - ١  
هــذه املــادة  تناوهلــا يف يتــسبب أو ضــارة أو ســامة مــادة يــةأ قانونيــة غــري بــصورةامــرأة  يعطــي

 حبلـى  كانـت  سـواء  إجهاضـها،  بقـصد  أخـرى  وسـائل  أيـة  أو القـوة  مـن  نـوع  أي يستخدم أو
 .ال أم

إهناء احلمل أو إحـداث      عد يُ ال ،)١( الفرعية املادة أحكام عن النظربصرف  و  - ٢  
الــستة عــشر األوىل  األســابيع لخــالإذا مورســا  املــادة هــذه أحكــام مبوجــب جرميــةاإلجهــاض 
 :التالية والشروط ألحوالوفقا ل للحمل،

 أن معقــول، بــدليل مقتنعــا، اإلجهــاض عمليــة جيــري الــذي الطبيــب كــان إذا  )أ(  
اإلجهـاض حـدث بطلـب       وأن حمـارم،  سـفاح  أو عـرض  انتـهاك  أو اغتـصاب،  عـن  ناتج احلمل

 تفتقـر  كانـت  إن ،والـديها  مقـام  وميقـ  شخص أو أمرها ويل أو أقربائها أقرب من أو الضحية،
 أو ذلك؛ لطلب الالزمة األهلية إىل

 بـصحتها  ضـررا  أو احلامـل  حيـاة  علـى  خطـرا  يـشكل  احلمل استمرار كان إذا  )ب(  
 املوافقـة عطيت  أُ  أو اإلجهاضوإحداث   احلمل إهناء على املرأة هذهووافقت   العقلية، أو البدنية
 إىل تفتقـر  كانـت  إنوالديها،   مقام يقوم شخص أو مرهاأ ويل أو أقربائها أقرب من عنها نيابة

 أو املوافقة؛ هذهإلعطاء  الالزمة األهلية

عاهـة   مـن  ُولد، إذا الطفل، يعاين ألن كبريا احتماال هناك أن بالدليل ثبت إذا  )ج(  
 قـا ومع جيعلـه  ممـا  الحـق  وقـت  يفمن اإلصـابة بـأي منـها         أو خطري مرضمن   أو ةعقلي أو ةبدني

أُعطيـت   أوعلى إهنـاء احلمـل أو إحـداث اإلجهـاض،      احلامل املرأة وافقت وإذا طري،خإىل حد   
 إىل تفتقـر  كانـت  إنوالـديها،   مقـام  يقـوم  شـخص  أو أمرهـا  ويل أو أقربائهـا  أقرباملوافقة من  

 :املوافقة هذهإلعطاء  الالزمة األهلية
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 :شريطةو  

مستــشفى  يف مــسجل طبيــب اإلجهــاض عمليــة ينــهي احلمــل أو جيــري   أن  ‘١’  
لـديها موافقـة ملمارسـة       عيـادة يف   أو مسجل، خاص مستشفىيف   أو حكومي

 و الصحية؛ اخلدمات مدير منهذا األمر صادرة 

 أعـاله،  )ب( الفقرة حالة يف وخطيا نية، حبسنالطيب   رأيهما طبيبان ييبدأن    ‘٢’  
 ضـررا  أو احلامـل  املـرأة  حيـاة  علـى  خطـرا  سيـشكل  احلمـل  اسـتمرار  أنوهي  
 احتمـاال  هنـاك  أن ،أعاله )ج( الفقرة حالة يف أو، العقلية، أو البدنية ابصحته
 مــرضمــن  أو ةعقليــ أو ةبدنيــعاهــة  مــن ُولــد، إذا الطفــل، يعــاين ألن كــبريا،
إىل حــد  قــاومع جيعلــه ممــا الحــق وقــت يفمــن اإلصــابة بــأي منــها   أو خطــري
 .خطري

  
 نفسها جتهض اليت احلامل املرأة

 ضــارة، أو ســامة مــادة أيــة قانونيــة غــري بــصورة اطىوتتعــ حبلــى تكــون مــن كــل  
 تـسمح  أومهمـا كانـت      أخـرى  وسـائل  أيـة  تستخدم أوأنواع العنف    من نوع أي تستخدم أو

 مرتكبـة  ُتعـد  إجهاضـها،  بقـصد  أخـرى  وسـيلة  أيـة تـستخدم    أو ذلك، من شيءبأن تعطى أي    
 .سنوات ثالث تجاوزت ال ملدة بالسجن وتعاقب جرمية

  
 األسرة تنظيم برنامج

 :لتايلا النحو على تسواناوب يف األسرة تنظيم خدمات على احلصول يتاح  

 الفـرد، على مـستوى     السلوك بتغيري املتعلقةوالتثقيف   واملعلومات االتصاالتخدمات    •  
 الوطينالصعيد و احمللية اجملتمعاتعلى صعيد و واألسرة،

 احلمل منع وسائل وتوفري الصحي التقييم  •  

 وارد هـو  حـسبما  اجلنـسي  االتـصال  طريق عن املنقولة األمراض عن شفللك الفحص  •  
 املنقولـة  األمـراض  إدارةبرنـامج    املثـال  سـبيل  علـى  ،الصحي اجملال يف العاملني دليل يف
 بوتسوانا أجل من اجلنسي االتصال طريق عن

 فحوصـات  وإجـراء  والربوسـتاتا  والثـدي،  الـرحم،  عنـق  سرطان عن للكشف الفحص  •  
 السرطان الكتشاف للفحص حاليا املوضوع ظامللن وفقا

 احلمل موانع توفري ذلك يف مبا الوالدة بعد الرعاية  •  
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 والفحــص اجلنــسي، االتــصال طريــق عــن املنقولــة األمــراض وعــالج العقــم، تقيــيم  •  
 الـسرطان  الكتـشاف  الفحـص  أيـضا  وُيقـدم  ،البـشرية  املناعـة  نقـص  فريوس الكتشاف

 متكامل هنج تباعاب

 األسرة تنظيم برنامجيف إطار  املشورة ءإسدا  •  

 األسرة لتنظيم األساسية السلع وتوفري لإلجهاض الالحقة الرعاية  •  

 :لتايل النحو على بتسوانا يف األسرة تنظيم طرق فراتتو  

 )عالية اتوجرع منخفضة اتجرع( املركبة الفموية احلمل منع وسائل  •  

 فقط الربوجيستريون على حتتوي حبوب  •  

 )اللولب( الرحم داخلاليت توضع  احلمل منع أجهزة  •  

 الرفاالت  •  

 اإلرضاعي الطمث انقطاع  •  

 األمان فترة  •  

  األساسيةاجلسم حرارة درجةرصد   •  

 املنوية القنوات قطع  •  

 فالوب قنايت ربط  •  
  

 ١٣املادة 

 ٢٥ التعليق

 ثارهـا، آ من والتخفيف قرالف ربقة من يعانني الالئي النساء لدعم املوضوعة التدابريما هي   
 أرض علـــى حــصوهلن  لتيــسري  عملــه  جيــري  الـــذي ومــا  الريفيــات،  النــساء  ذلــك  يف مبــا 

 .ائتمانات وعلى

 قـدرة تعـوق    الـيت  الرئيـسية بوصفه إحدى املسائل     الفقر بوتسوانا حكومة حددت لقد  
 هـذا  جلـة معا أجـل  ومـن  .واقتـصاديا  اجتماعيـا  البلـد  تنميـة  يف مـؤثر  بـشكل  اإلسـهام  على املرأة

 املـرأة  متكـني  إىل يهدف االقتصادي للتمكني برنامجتنفيذ   يف املرأة شؤون إدارةبدأت   الوضع،
 : مــا يلــيحتقيــق يف الربنــامج أهــداف وتتمثــل .التنميــة ميــادين مجيــع يف هبــا النــهوض أجــل مــن

 للمـرأة  عمـل  فـرص  وهتيئـة  االقتصادي؛ التمكني طريق عن النساء بني الفقرحدة   من التخفيف
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 احلكوميـــة، غـــري واملنظمـــات اجلماعـــات، مـــشاركة وتيـــسري الـــصغرية؛املـــشاريع  طريـــق عـــن
 تعزيـــز  أجـــل مـــن احلـــرة باألعمـــال واملـــشتغالت النـــسائية، احملليـــة اجملتمعـــات ومنظمـــات

 .السوق حجم

  : االقتصاديةالفرصاملتعلقة ب التالية الوطنية السياسات وضع وجرى  
 احلــرة ألعمــالا تنميــة وكالــة عــادت لقــد :نني للمــواطاحلــرة ألعمــالا تنميــة وكالــة  

ــا ،جنــسانيا احملايــدة االقتــصادية االســتراتيجية إىلللمــواطنني  ــة املــساعدة لــسياسات خالف  املالي
 كمجموعـة  النساءباستهداف   االلتزام أعلنت اليت جدا والصغرية واملتوسطة الصغرية واملشاريع
ــشرط .مــستهدفة ــا هــو   وال ــدى يكــون أنهن ــواطن ل ــة   طــطخ امل ــشطة جتاري ــة تكــونألن  ممكن
 .ملنتجاهتم سوق لديهم يكون وان الوطين لالقتصاد قيمة تضيفوميكن أن  ومستدامة

 املنقحـة  الوطنية الغذائية االستراتيجية وهي :الزراعية للتنميةالرئيسية   الوطنية اخلطة  
 املنـتجني  معظـم  ألن ونظـرا  .الزراعيـة  لألغراض اتئتمانا تقدمي أجل من احلكومة هاتوضع اليت
 .املرأة لتمكني هو الربنامج هذا فإن ،النساء من الزراعة جمال يف
  

 وتنميتها املواشي لتربية األساسية اهلياكل إدارة برنامج

 طريـق  عـن  الغـذائي  األمـن  تعزيـز  يف أهدافـه  وتتمثـل  ،٢٠٠٧ عام يف الربنامج هذا بدأ  
ــة حتــسني ــية إنتاجي ــات املاش ــصغرية واحليوان ــة إدارة وحتــسني ،ال ــية تربي ــدى وحتــسني ،املاش  م

 ،للفقـراء  املـوارد  تـوفري  طريـق  عـن  املـدقع  الفقـر  علـى  والقـضاء  ،وحفظها املوارد من االستفادة
 .وصحية آمنة بطريقة الدواجن منتجات تجهيزل األساسية اهلياكل وتوفري

 مـن  ارداملـو  إىل يفتقـرون  اللـذين  املزارعني إىل الربنامج هذا طريق عن املساعدة وتقدم  
 .غينيا دواجن إنتاج يف والشروع تسوانا ودجاج الصغرية، احليوانات شراء أجل

  
 للزراعة الصاحلة األراضي يف الزراعة لتنمية املتكامل الدعم برنامج

 الـصاحلة  األراضـي  يف الزراعـة  لتنميـة  املتكامـل  الـدعم  لربنامج الرئيسية العناصر تشمل  
 البـذور،  وتـوفري  للـشرب،  الـصاحلة  امليـاه  وتـوفري  ،موعـات  يف جم  األراضـي تسييج   إقامة للزراعة
وتتمثــل  .الزراعيــة لخــدماتل مراكــز وإقامــة ئتمــاناال علــى احلــصول وتيــسري األمســدة، وتــوفري

األسـر املعيـشية   لـدى  وتعزيز األمن الغـذائي  احلبوب الرئيسية للربنامج يف زيادة إنتاج   األهداف  
 .وعلى الصعيد الوطين

 احملليـة  اجملتمعـات  ومنظمـات  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  بعـض  لـدى  :األخـرى  الربامج  
 للمــرأة االقتــصادي الــتمكني لــربامج والتثقيــف التقنيــة واملهــارات األمــوال تــوفر حمــددة بــرامج
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 حكوميـة  وزارات وهناك ).ذلك وغري ، املرأة متويل ودار العاملي، الصندوق ،املثال سبيل على(
 الزراعـة  ووزارة الرمسـي  غـري  التعلـيم  اتإدار تـشمل و ،هنمتكينـ  هبـدف  النساء مع تعمل أخرى
 .االجتماعية اخلدمات وإدارة

  
ــل دار   ــرأة متوي ــسوانا يف امل ــش :بوت ــة تئأن ــت برؤي ــساء متكــني يف متثل ــات  الن احملروم
 شدخطـط حلــ  أنــشطتها وتـشمل  .احلـرة  األعمــال مباشـرة جمـال   يف مهــاراهتن وتطـوير  اقتـصاديا 

ــدخرات ــدمي و امل ــروضتق ــرأس ةريصــغ ق ــال ل ــشغيلي امل ــوفري ،الت ــدريب وت ــى األساســي الت  عل
 .واحملاسبة اإلدارة مهارات

 هـذه  مهمة وتتمثل .١٩٦٢ عام يف اجلمعية هذه أُنشئت :املسيحيات الشابات مجعية  
 لتبــادل هلــنإتاحــة منتــدى   طريــق عــن شــامل بــشكل والــشباب النــساء تطــوير يف اجلمعيــة
 حتـديات  مـن  يواجهنـه  ملـا  للتـصدي  حمليـا  األمـوال  مجـع  أنـشطة  خـالل  مـن  واخلـربات  املهارات
 فــرصوخلــق  الــدخل درارإل عيرامــش األنــشطةهــذه  ومــن .وسياســية اقتــصادية - اجتماعيــة

 الطفــالتإحلــاق  إعــادة إىل يرمــي املراهقــات مهــاتألل مــشروعا أيــضا اجلمعيــة وتــدير .عمــل
 ويـوفر  .تعلـيمهن  واصـلة م مـن  يـتمكن  كي احلمل بسبانقطعن عن الدراسة مبدارسهن      الاليت

ــشروع ــضا املـ ــضا أيـ ــن بعـ ــدمات مـ ــة خـ ــة الرعايـ ــال النهاريـ ــات أولئـــك ألطفـ ــي األمهـ  الالئـ
 .بالربنامج التحقن

 املـسجلة  احملليـة  اجملتمعـات  منظمـات بـني    من :بوتسوانا يف احمللية اجملتمعات منظمات  
، منظمـة  ٤٢ دهاعـد  البالغ )BOCOBONET( ،احمللية اجملتمعات ملنظمات بوتسوانا شبكة لدى

 والــتمكني الفقــرال متلــك النــساء ســوى مخــس منظمــات تعمــل يف مــشاريع تعــاجل مــسائل         
 .احمللية للمجتمعاتمشاريع  هيف منها ىتبق وما االقتصادي،

أنــــشطة تتعلــــق  تــــشاركنــــسائية  تعاونيــــات هــــذه : اجملموعات النسائية/تعاونياتال  
 منتجـات  وجتهيـز  ومجـع  نغاميالنـد؛  يف اإلالال سـالل  تـسويق  قبيـل  مـن  للـدخل  مـدرة  نتجاتمب

 مـرىب  قبيـل  مـن  منتجـات  ذلـك  علـى  تـدل  كما املوروال فواكه جتهيز املثال سبيل على( احلقول
 خملــب( الــسينغاباريلي ونبــات ،املــوروال زيــت مــناملــصنوعة  التجميــل ومنتجــات املــوروال
 يف احلرفيـة  صنوعاتامل وتسويق احلشائش وقطع وكغاالغادي، كوينينغ مقاطعيت يف )الصحراء
ــع ــاء مجيــ ــد، أحنــ ــة البلــ ــل، وتربيــ ــاج النحــ ــشاي وإنتــ ــشيب الــ ــل العــ ــوكوجواين مثــ  ،)موســ

 مثـــل النـــسائية اجلماعـــات بعـــضمل يتوقـــف األمـــر لـــدى و .امللـــح وإنتـــاج ،الفخـــار صـــناعةو
 مــن املثــال، ســبيل علــى عــضويتها،عنــد زيــادة   )Kgetsi ya Tsie( “تــسي يــا كغيتــسي”
 الــصغر البالغــة الئتمانــاتمــشاريع ل تنفيــذ يف شــرعت بــل ،شــخص ١ ٠٠٠ إىل أشــخاص ٩

 اخلــضروات، زراعــة يف البلــد أحنــاء مجيــع يف أخــرى مجاعــات وتــشارك .واالدخــار ألعــضائها
 .ذلك وغري الفخار وصناعة
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 االقتــصادي الــتمكني أنــشطة إىل باإلضــافة :للــدخل املــدرة احملليــة اجملتمعــات أنــشطة  
 اجملتمعـات  صـعيد  علـى  اقتـصادية مـشاريع    يف احملليـة  تمعاتاجمل منظمات معظم نخرطي للمرأة،
 الـضارة  غـري  الـسياحة  أنـشطة مـن ذلـك مـثال        .للمـرأة  منفعـة  حتقيـق  إمكانية على تنطوي احمللية
ــة ــاءشــؤون  إدارة حــصص نظــام قبيــل مــن بالبيئ ــة األحي ــد مقــاطعيت يف الربي  وشــويب، نغاميالن
 والزراعـة  الفوتوغرايف، التصوير سياحة مثل احمللية اجملتمعاتعلى صعيد    سياحةالو ناتا، وحممية

 .مشاريع مشتركة طريق عن التجاري الصيد وعمليات احلرجية،
  

 ١٩٩٦ لعام امللكية صكوك سجل قانون

 :أجل من ١٩٩٦ عام يف القانونُعّدل هذا   

تكـن، أن    و مل أ املـشتركة  امللكيـة  أسـاس  علـى  متزوجـة  كانـت  سـواء  ،للمرأة السماح  •  
 ســجل يف بتــسجيلهاالــسماح  أو الالزمــة األخــرى واملــستندات امللكيــة صــكوك تــربم

 .زوجها موافقة بدون امللكية صكوك

علــى أســاس امللكيــة المــرأة تزوجــت الــسماح بنقــل ملكيــة العقــارات أو التنــازل عنــها    •  
هـذه   يكون شـرط توريـث    املشتركة والسماح للمرأة بتكوين ممتلكاهتا املستقلة، وبذلك        

 .الزوجية امللكية املشتركة والسلطةمنحها مستثىن من شروط بوصية أو ات املمتلك

 املـشتركة  امللكيـة  مـن  دةعستباملـ  غـري يف احلاالت اليت تكون فيها العقارات        ،أنه ضمان  •  
 الـزوجني،  مـن  ألي جيـوز  ال املـشتركة،  امللكيـة  أسـاس  على تزوج زوج باسم مسجَّلة
 مل مـا  العقـار  هـذا بـشأن    وحـده  يتعامـل  أن العقـار،  تـسجيل  تـاريخ  عـن  النظر بصرف

 مــن بــأمرصــادر  ذنعلــى إ أو اآلخـر  الــزوج مــنخطيــة  موافقـة  علــى حــصل قــد يكـن 
 .بشأنه بالتعامل احملكمة

  
 ٢٠٠٤ لعام الزوجية السلطة إلغاء قانون

 يف عليـه  املنصوص الزوجية السلطة مبدأي من مث    وألغ ٢٠٠٤ عام يف القانونهذا   ّنُس  
 زوجتـه  علـى  بسلطات يتمتع الذي األسرة رب أنه على الزوج وضع حدد الذي العام القانون

وأنــشأ هــذا اإللغــاء مبوجــب القــانون   .الزوجــة ممتلكــات وإدارة القــانوين التمثيــلذلــك  يف مبــا
ــساوية ســلطات ــزوجني مت ــزوجني لل ــة أســاس علــى املت  األصــول يف للتــصرف املــشتركة امللكي
 .مشتركعلى أساس  اململوكة

 عـن  معا مسؤولْين املشتركةغري   امللكية أساس على املتزوجني الزوجني لقانونُا وجعل  
 القـانون  وألغـى  .أخـرى  ممتلكـات اقتنـاء    يف االشـتراك  على النصمع   املعيشية األسرة ضرورات

 املتزوجــة للمــرأة ومســح العــام القــانون يف عليــه املنــصوص الزوجيــة سكنمــ وحــدة مبــدأ أيــضا
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 مكـان ” بــ  صَّرالقُـ  األطفـال  إعالـة  مـسكن  عـن  واسـتعاض  يارهااخت من مسكن على باحلصول
 املنـصوص  الـزوج  عوضـ  أيـضا  القـانون  وألغـى  .“يكـون  مـا  أقـرب  فيـه  بالطفـل  االتصال يكون
 بالوصـاية  عنـه  واسـتعاض  صَّرالقُـ  األطفـال  علـى  الوحيـد  الوصـي  بوصـفه  العـام  القانون يف عليه

 .الوالدين لكال املشتركة
  

 ٢٠٠٥تنوعة لعام مشروع التعديالت امل

 قـانون  مـع  القـوانني  مـن  عـدد  مواءمـة  بغيـة  )املتنوعـة  التعـديالت ( تشريعي قانون صيغ  
 :التالية القوانني القانون مشروع ويعدل .الزوجية السلطة إلغاء

 التقاعدية؛ املعاشات قانون  

 املتزوجني؛ األشخاص ممتلكات قانون  

 الزوجية؛ قضايا قانون  

 ؛العرقات إدارة قانون  

 ؛١٩٩٦ لعام امللكية صكوك سجل قانون  

 .الشركات قانون  
  

 ١٤املادة 

 ٢٦ التعليق

 الريفيـة  املـرأة  علـى  خاصـا  تركيـزا  تتـضمن  الريفيـة  التنمية سياسة كانت إذا ما بيان ُيرجى
 وملكيـة  االقتـصادية،  والفرص الصحة،خدمات  و التعليم،حصوهلا على    فرص تعزز حبيث

 ذلـك  يف مبـا  اإلمنـائي،  بـالتخطيط  املتـصلة  القـرارات  اختاذ تعمليا يفومشاركتها   األرض،
 .احمللي املستوى على التخطيط

 املنــاطق يف منــه الريفيــة البيئــات يف صــعوبة أكثــر واخلــدمات املــوارد علــى احلــصول إن  
 وضـعت  وقـد  .احلـضرية  البيئة يف منه الريفية البيئة يف انتشارا أكثر الفقر فإن وباملثل، .احلضرية
 علــى منــها املــرأة علــى ســلبية أكثــر بــصورة تــؤثر الــيت املــشاكل هــذه ملعاجلــة بــرامج مــةاحلكو
 لعـام  ،١ رقـم  البيضاء الورقةبإصدار   الريفية التنميةبدأ تنفيذ سياسة     ،١٩٧٢ عام ويف .الرجل
 األساسـية  املبـادئ  علـى  نـصَّـت وقـد    ،٢٠٠٣ عـام  يف الريفيـة  التنمية سياسة وُنقحت .١٩٧٢
 احلكومــة تعهــدت الــسياسة، هــذه طريــق وعــن بوتــسوانا يف الريفيــة التنميــة اهبــ تــسترشد الــيت

 عـام  ويف .للمـرأة  سـيما  والوتـشجيع خلـق فـرص عمـل          الريفيـة  املنـاطق  يف اخلدمات بتحسني
 االجتماعيـة  األساسـية  اهلياكـل  لتـوفري  الريفيـة  للتنميـة السريع   الربنامج احلكومة بدأت ،١٩٧٥
 .الريفي لالقتصاد الرئيسية اتالقطاع مجيع يف واإلمنائية
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 ٢٧التعليق 

يرجى توفري معلومـات عـن نـساء األقليـات اإلثنيـة، واملـسنات والنـساء ذوات اإلعاقـة يف                    
 .مجيع اجلوانب اليت تغطيها االتفاقية

 حيـث  بالبـصر  شـيوعا ويتصل أكثـر اإلعاقـات       .سريعا املعوقني األشخاص عدد يتزايد  
 وتظهـر  .اإلعاقـات  جممـوع  ُخمس العمى ويشكل احلاالت عجممو ربع الرؤية يف اخللل يشكل
 .اإلعاقـات  مـن  متماثلـة  أنواع من يعانون اجلنسني أن واإلناث الذكور بني اإلعاقة يف الفوارق

ــل العمــى هــي لكليهمــا الكــربى واملــشكلة ــشائعة لإلعاقــات األخــرى األشــكال وتتمث  بــني ال
 .الساقني استخدام على القدرة وعدم األذنني إحدى يف الصمم يف اجلنسني

  
 ١٦  و١٥املادتني املادتان 

 ٢٨ التعليق

 اجلنـسني؟  بـني  املـساواة  تعـوق  الـيت  الراسـخة  العرفيـة  القـوانني ملعاجلة   عمله جرى الذي ما
 .املرأة حقوق حتمي اليت الصلة ذات التشريعات أذكر

ــة تــشريعية بإصــالحات االضــطالع بوتــسوانا حكومــة تواصــل    تعزيــز لتحــسني تقدمي
 قــانونوهــو ال العــائلي، العنــف قــانون ســن جــرى فقــد هبــذا وعمــال ومحايتــها؛ املــرأة حقــوق
 وميـنح  .العـائلي  العنـف  مـن  للنـاجني  احلمايـة  تـوفري  إىل القـانون  ويرمـي  .٢٠٠٨ لعام ١٠ رقم

 )تـشريعي  صـك  مبوجب السلطة منحت اليت( العرفية احملاكم فيها مبا للمحاكم السلطة القانون
 يعـين  نـه إذ أ  بـارزة،  عالمـة  بذاتـه  القانون هذا ويشكل .القانون هذا مبوجب ىالدعاولسماع  ل
 لطلـب  للمحـاكم  التقـدم  ميكنـهم  العـريف  للقـانون  اخلاضعني )العائلي العنف ضحايا( األفراد أن

 .حلمايتهم أمر إصدار

 أنإىل   دو يـونيت  ضـد  العـام  النائـب  قـضية  يف احملكمـة أشـارت    فقـد  ،ذلك على عالوة  
 للمحكمـة  التقدم ميكنه بوتسوانا يف شخص أي فإنمن هنا،   و .الدستور لسيادةضع  خي العرف
 .املساواة مببدأ خيل عرف أو ممارسة أية عن بالتعويض للمطالبة

  
 القــضايا وقـانون  الزوجيـة،  الــسلطة إلغـاء  قـانون  أحكــام نطـاق  متديـد  بوتــسوانا تعتـزم  هـل 

 يين؟والد العريف الزواج ليشمل الزواج وقانون الزوجية

 الـزواج  حـاالت  ليشمل الزوجية السلطة قانون إلغاء بشأن التثقيف نطاق متديد جرى  
  .حياهتم على بتأثريه اجلمهور توعية أجل من والديين العريف

  


