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  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة اخلامسة واألربعون

      ٢٠١٠فرباير / شباط-يناير /كانون الثاين
  قائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير الدورية    

  
  بوتسوانا    

ويل والتقريرين الـدوريني  أللتقرير الر اجلامع نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقري        
  .(CEDAW/C/BOT/3) الثاين والثالث لبوتسوانا

  
  معلومات عامة    

يرجـى وصـف األسـلوب الـذي تـنعكس بـه أحكـام االتفاقيـة يف اسـتراتيجيات التنميـة             - ١
ة الوطنيـة ويف صـكوك مثـل الورقــات االسـتراتيجية للحـد مـن الفقــر وتقـارير األهـداف اإلمنائيــ        

  .لأللفية
يتضمن التقرير قدرا حمدودا للغاية من البيانات اإلحصائية القدمية مصنفة حـسب نـوع            - ٢

 يرجى تقدمي معلومات عن حالـة مجـع   .اجلنس عن حالة املرأة يف اجملاالت اليت تشملها االتفاقية  
 هــذه البيانــات علــى أســاس أن تكــون بــه البيانــات يف البلــد عمومــا، وعــن املــدى الــذي جتمــع  

يرجى بيـان الكيفيـة الـيت تعتـزم هبـا احلكومـة حتـسني مجـع بيانـات                   . مصنفة حسب نوع اجلنس   
مصنفة حسب نوع اجلنس واملتعلقة مبجاالت االتفاقيـة حبيـث تعـزز وضـع الـسياسات وتطـوير                  

  .الربامج وقياس التقدم احملرز صوب تنفيذ االتفاقية
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  ٢ و ١املادتان     
ويف احلـاالت الـيت ينـشأ فيهـا         .  النظام القـانوين الـوطين     يرجى توضيح حالة االتفاقية يف      - ٣

أيهما يسود؟ يرجى بيـان مـا إذا كـان قـد أدرج              تعارض بني أحكام االتفاقية والقانون الوطين،     
 مــن االتفاقيــة يف الدســتور أو يف التــشريعات ١تعريــف للتمييــز ضــد املــرأة يتماشــى مــع املــادة  

  .الوطنية
 جلميـع  ١٩٩٧أنه بعد إجراء اسـتعراض يف عـام    ) ٤٠ و   ٣٩  يف الفقرتني (يبني التقرير     - ٤

 تتـساوق مـع اتفاقيـة القـضاء علـى           لكيالقوانني اليت تؤثر يف حالة املرأة، عدلت بعض القوانني          
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يرجى حتديد القوانني الـيت أوصـي بتعديلـها لكـي تتماشـى مـع                    

  . أسباب ذلكاالتفاقية، ولكنها مل تنقح بعد وبيان 
 مــن الدســتور الــيت تعفــي ١٥مــا هــي اخلطــوات الــيت جيــري اختاذهــا الســتعراض املــادة   - ٥

ع اليت تنـدرج حتـت   يالتبين والطالق والدفن وأيلولة املمتلكات عند الوفاة وغري ذلك من املواض          
  القوانني الشخصية من احلكم الدستوري املتعلق بعدم التمييز؟

 إىل التعجيــل بتوفيــق مجيــع القــوانني والــسياسات لتتماشــى مــع  يــسلم التقريــر باحلاجــة  - ٦
يرجى ذكر أي خطة عمل شاملة ذات إطـار زمـين واضـح وضـعت للتعجيـل بعمليـة               . االتفاقية
  .التوفيق

يرجــى وصــف اآلليــات وســبل االنتــصاف املتاحــة للمــرأة الــيت تــدعي التعــرض للتمييــز   - ٧
ت هنــاك مؤســسة وطنيــة مــستقلة حلقــوق  علــى أســاس نــوع اجلــنس، مبــا يف ذلــك مــا إذا كانــ  

  .اإلنسان متاحة للنظر يف مثل هذه الشكاوى
 إىل  ،أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مـع القلـق، يف آخـر مالحظـات ختاميـة هلـا                   - ٨

أن أسبقية القانون الدستوري على القانون العـريف ليـست مـضمونة دائمـا يف املمارسـة، وذلـك         
ى الـوعي لـدى اجلمهـور حبقوقـه، مبـا يف ذلـك حـق طلـب نقـل                    بصفة خاصـة الخنفـاض مـستو      

ــة أمــام       ــرارات احملــاكم العرفي قــضية إىل حمكمــة تطبــق قــوانني دســتورية واحلــق يف الطعــن يف ق
يرجى بيـان اإلجـراءات الـيت اختـذت         ). ١٢، الفقرة   CCPR/C/BWA/CO/1(احملاكم الدستورية   

  .قوق اإلنساناستجابة للقلق الذي أعربت عنه اللجنة املعنية حب
  

  ٣املادة     
يرجى بيان ما إذا كانـت احلكومـة قـد اعتمـدت مـشروع الـسياسة اجلنـسانية الوطنيـة                      - ٩

  ).٧٥الفقرة (الذي كان قيد املناقشة 
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يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن مستوى سلطة إدارة شؤون املـرأة التابعـة لـوزارة                  - ١٠
بقـدرة اإلدارة علـى دعـم تنفيـذ االتفاقيـة، وواليتـها،             العمل والداخلية، مبا يف ذلك فيما يتعلـق         

  .واملوارد البشرية واملالية املتاحة هلا
  

  ٤املادة     
هــل . ال يـوفر التقريــر ســوى معلومـات قليلــة عــن التــدابري اخلاصـة املؤقتــة يف بوتــسوانا     - ١١

ــد حــصص أو حــوافز، مــن أجــل        ــل حتدي ــة، مث ــدابري خاصــة مؤقت جــرى النظــر يف اســتخدام ت
ــاة        الت ــع مراع ــيم واحلكــم احمللي،م ــساواة يف جمــاالت أخــرى غــري جمــايل التعل ــق امل ــل بتحقي عجي

   من االتفاقية؟٤ من املادة ١ للجنة بشأن الفقرة ٢٥التوصية العامة رقم 
  

  ٥املادة     
 النمطية يف بوتـسوانا، ويـشري إىل بعـض          املتعلقة بالقوالب واقف  امليربز التقرير استمرار      - ١٢

العادات الثقافية والتقليدية باعتبارهـا متثـل العقبـات الرئيـسية أمـام حتقيـق املـساواة                 املمارسات و 
 وعــادات وامتيــازات لــصاحل ،فــع الــداوري، وتعــدد الزوجــات دالفعليــة للمــرأة بالرجــل، مثــل  

الرجل، مثل حقه العريف يف معاملة زوجاته بنفس أسلوب معاملة أطفاله القـصر، يرجـى تقـدمي                 
تراتيجية شاملة قد تكون قائمة لتهيئة بيئة اجتماعيـة ثقافيـة موجهـة لعامـة               معلومات عن أي اس   

عنـد اإلجابـة عـن هـذا الـسؤال يرجـى إيـالء              . اجلمهور وبالتعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة        
  .اهتمام خاص للمبادرات املتخذة أو املتوقعة يف املناطق الريفية

  
  العنف ضد املرأة    

لزوجة تستند إىل اعتقاد ثقايف بـأن للرجـل حقوقـا أصـيلة يـتعني               يذكر التقرير أن عفة ا      - ١٣
ــه    ــدمها ل ــى الزوجــة أن تق ــرة (عل ــصاب يف إطــار    ) ١١٥الفق ــؤدي عــادة إىل االغت وأن هــذا ي

كما يـسلم التقريـر كـذلك بـأن شـرط أن      . الزواج، والذي نادرا ما يبلغ عنه كما أنه غري جمرم       
ــدة يــضع    ــسية مؤي ــة يف اجلــرائم اجلن ــرأة، نظــرا ألن    تكــون األدل ــا إضــافيا لالثبــات علــى امل  عبئ

 ١٩مـع مراعـاة التوصـية العامـة رقـم      ). ٢٣٨الفقـرة  (االغتصاب قلما حيدث يف وجود شـاهد        
للجنــة بــشأن العنــف ضــد املــرأة يرجــى وصــف أي خطــوات تتخــذ لوضــع اســتراتيجية شــاملة  

ام القـضاء، وتقـدمي     ملكافحة مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك مالحقـة مرتكبيـه أمـ                  
ــوعي لــ     ــادة ال ــاء القــدرات وزي ــرامج لبن ــق ب خمتلــف اجلماعــات،  دى املــساعدة للــضحايا وتطبي

  .كالشرطة واحملامني والعاملني الصحيني واالجتماعيني، والعاملني يف القضاء وعامة اجلمهور



CEDAW/C/BOT/Q/3

 

4 09-26600 
 

يرجى توفري مزيد من التفاصيل عن مشروع قانون العنف األسري الـذي كـان ينـاقش       - ١٤
 وهل حتول املـشروع إىل قـانون، وإذا كـان           .)١١٧ و   ٨٠ و ٦٣الفقرات  (وقت تقدمي التقرير    

  ؟األمر كذلك فهل جيرم القانون االغتصاب يف إطار الزواج
  

  ٦املادة     
كمــا يرجــى تقــدمي  . يرجــى توضــيح مــا إذا كــان القــانون حيظــر االجتــار باألشــخاص     - ١٥

 مــن ١٤٥ و ١٤٤يا الــيت تنــدرج حتــت املــادتني  بيانــات ومناقــشة االجتاهــات املتــصلة بالقــضا  
قانون العقوبات اللتني جترمان اختطاف اإلناث ألغـراض ال أخالقيـة واختطـاف الفتيـات دون                 

  . سنة على التوايل١٦سن 
  

  ٨ و ٧املادتان     
بــالنظر إىل الــنقص الكــبري يف متثيــل املــرأة يف مناصــب صــنع القــرارات يف احليــاة العامــة   - ١٦

لسياسية ويف اجملال الدويل، يرجى وصف التدابري امللموسـة املتوخـاة لتحقيـق مـشاركة               واحلياة ا 
 املساواة مع الرجـل علـى مجيـع املـستويات، مـع مراعـاة               قدماملرأة ومتثيلها بصورة كاملة وعلى      

 مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة رقـم           ٤ من املادة    ١ للجنة بشأن الفقرة     ٢٥التوصية العامة رقم    
ة بشأن املرأة يف احلياة العامة؟ مـا هـي الـربامج والـسياسات القائمـة أو املزمـع إقامتـها            للجن ٢٣

يف جمايل بناء القدرات وزيادة الوعي من أجـل تـشجيع وتيـسري مـشاركة املـرأة يف بوتـسوانا يف         
  احلياة العامة واحلياة السياسية؟

  
  ٩ املادة    

احلــق يف مــنح جنــسيتها إىل زوجهــا  يرجــى توضــيح مــا إذا كــان للمــرأة يف بوتــسوانا     - ١٧
  .األجنيب بنفس األسس اليت حيق هبا للرجل يف بوتسوانا أن مينح جنسيته إىل زوجته األجنبية

  
  ١٠املادة     

يرجـــى تـــوفري بيانـــات عـــن معـــدل اإلملـــام بـــالقراءة والكتابـــة بـــني النـــساء والفتيـــات    - ١٨
  .ومعلومات حديثة عن أي برامج ملكافحة األمية

ى تــوفري بيانــات عــن معــدل احلمــل بــني املراهقــات يف بوتــسوانا وتــأثري محــل          يرجــ  - ١٩
كمـا يرجـى بيـان مـا إذا كـان قـد مت جتديـد مـشروع ديفاالتـا                   . املراهقات علـى تعلـيم الفتيـات      

للتعليم املستمر، الذي بدئ كمشروع جترييب لتقييم فعالية وأمهية سياسة جتديد إعـادة القبـول،             
رى تتخـذ لتعزيـز أنـشطة تـوفري فرصـة مـستمرة للفتيـات احلوامـل                 ويرجى وصف أي تدابري أخ    
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علــى حنــو مـا أوصــت بــه اللجنــة املعنيــة حبــق الطفــل  ) قبــل الــوالدة وبعــدها(لاللتحـاق بــالتعليم  
)CRC/C/15/Add.242ب (٥٥، الفقرة.((  
  

  ١١املادة     
ريض وأعمـال  يشري التقرير إىل أن املرأة ال تـزال مهيمنـة يف مهـن مثـل التـدريس والتمـ                   - ٢٠

يرجــى تــوفري معلومــات عــن . ولكنــه ال يقــدم أي تفاصــيل أخــرى) ١٨٠الفقــرة (الــسكرتارية 
  .١١اخلطوات اليت اختذت، مبا يف ذلك أي تدابري خاصة مؤقتة، لتعزيز االمتثال للمادة 

ــري          - ٢١ ــبني تغ ــوع اجلــنس وت ــصلة حبــسب ن ــة مف ــات إحــصائية حديث ــوفري معلوم يرجــى ت
 توضــح املــشاركة العامــة للمــرأة يف قــوة العمــل يف القطــاعني العــام        االجتاهــات مــع الــزمن،  

كما يرجى إدراج معلومـات عـن فجـوة األجـور بـني املـرأة والرجـل بالنـسبة للعمـل                     . واخلاص
  .الذي له نفس القيمة

يرجى توفري معلومات عن مشاركة املرأة يف القطـاع غـري النظـامي، مبـا يف ذلـك عـدد                      - ٢٢
  يف االقتصاد غري النظامي مقارنة بالرجـال ومقارنـة بالنـساء الالئـي يعملـن               النساء الالئي يعملن  

  . االقتصاد النظامي الذي يعمل به أكرب قدر من النساءيف االقتصاد النظامي، ويف قطاع
  

  ١٢املادة     
/ يبني التقرير أن النساء أكثر تعرضا من الرجال لإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية               - ٢٣

 يف عيـادات الرعايـة      ٢٠٠٣ يف املائة من النـساء الالئـي كـن يعملـن يف عـام                ٣٧,٤ن  اإليدز وأ 
ــالفريوس    ــوالدة كــن مــصابات ب ــسابقة لل ــوفري معلومــات عمــا إذا   ). ١٨٧الفقــرة (ال يرجــى ت

اإليـدز تتـضمن منظـورا جنـسانيا، مبـا يف           /كانت برامج مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
ة للفريوســـات االرجتاعيـــة ملنـــع انتقـــال الفـــريوس مـــن األم ذلـــك مـــدى تـــوفر األدويـــة املـــضاد

  .الطفل إىل
وال يقــدم التقريــر أي معلومــات عــن الوفيــات واإلصــابة بــاألمراض املــتعلقني بــالوالدة    - ٢٤

وأسباهبما، مثل اإلجهاض غري املأمون، يرجـى تـوفري معلومـات عـن الوفيـات املتعلقـة بـالوالدة                   
 باإلجهــاض، وعــن مــدى جلــوء النــساء إىل عمليــات اإلجهــاض وعــن القــوانني القائمــة املتعلقــة

السرية وعدد من ميوت منهن نتيجة لذلك، وعن معـدالت انتـشار وسـائل منـع احلمـل ومـدى             
يرجى تـوفري هـذه املعلومـات، ومعلومـات عـن مـدى تـوفر التثقيـف الـشامل يف جمـال                      . توافرها

  .تفادة هبااجلنس وخدمات تنظيم األسرة يف بوتسوانا وإمكانية االس
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  ١٣املادة     
ــها إنـــاث تعـــاين الفقـــر والتـــهميش      - ٢٥ يـــشري التقريـــر إىل أن األســـر املعيـــشية الـــيت ترأسـ

يرجى تقـدمي وصـف     ). ٢٠٤ الفقرة(هتا لألسر اليت يرأسها ذكور      ااالقتصادي حبدة تفوق نظري   
  ذلــكمبــا يف، مــن أثارهــا الفقــر والتخفيــف الالئــي يعــاننيللتــدابري القائمــة لــدعم حمنــة النــساء  

  .بالنسبة للنساء الريفيات، وما الذي جيري عمله لتيسري حصوهلن على األراضي واالئتمان
  

  ١٤املادة     
تتـضمن تركيـزا خاصـا      ) ٢١٣الفقـرة   (يرجى بيان ما إذا كانت سياسة التنمية الريفية           - ٢٦

قتــصادية، علــى املــرأة الريفيــة حبيــث تعــزز فــرص وصــوهلا إىل التعلــيم، والــصحة، والفــرص اال   
وملكية األرض، واملشاركة يف عمليات صنع القرارات املتصلة بالتخطيط اإلمنائي، مبا يف ذلـك              

  .التخطيط على املستوى احمللي
واملـسنات والنـساء ذوات اإلعاقـة        يرجى توفري معلومـات عـن نـساء األقليـات اإلثنيـة،             - ٢٧

  .يف مجيع اجلوانب اليت تغطيها االتفاقية
  

  ١٦و  ١٥املادتان     
، )٧٠الفقــرة (يـشري التقريــر إىل عــدد مـن القــوانني، مثــل قــانون إلغـاء الــسلطة الزوجيــة      - ٢٨

الـذي يـنظم املـسائل املتـصلة بـالطالق واالنفـصال القـانوين        ) Cap 29:6(وقـانون الوضـع العـائلي    
الــذي يــنظم ) Cap 29:01(وقــانون الــزواج  ،)٢٣٤الفقــرة (وغــري ذلــك مــن املــسائل العارضــة  

 ولكنــه ال ينطبــق علــى ،عامــا ســنا أدىن للــزواج لكــل مـن الفتيــان والفتيــات ١٨يل وحيــدد التـسج 
يرجى إبالغ اللجنـة عمـا جيـري عملـه بـشأن            . الزجيات اليت تتم يف إطار القانون العريف أو الديين        

القوانني العرفية الراسخة اليت تعوق املساواة بني اجلنسني وتؤدي إىل التمييـز علـى أسـاس اجلـنس                  
هـل تعتـزم الدولـة الطـرف توسـيع      . األسرة وللتعريف بالتشريع العام الذي حيمي حقوق املرأة    يف  

  الزواج يف اإلطار العريف والديين؟نطاق أحكام القوانني املشار إليها أعاله لتشمل حاالت 
  

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
ــة      - ٢٩ ــدابري القائم ــدمي وصــف للت ــشجيع   يرجــى تق ــاري وت ــالربوتوكول االختي ــف ب للتعري

  .استخدامه
، مـن   ٢٠ مـن املـادة      ١كما يرجى بيان ما أحرز من تقدم صوب قبول تعـديل الفقـرة                - ٣٠

  . املتعلقة بتوقيت انعقاد اللجنة،االتفاقية
  


