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ــسيدة    ــاب ال ــراً لغي ــسيدة   شــنظ ــت الرئاســة ال يمونوفيتش، تول
 ).نائبة الرئيسة(سيمز 

 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

ــارير املقدالنظــر يف  ــالتق ــراف مبوجــب    م ــدول األط ــن ال ة م
 )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة

التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الثــاين والثالــث       
ــا ل ــابع(ناميبيــــــــــــ ؛ CEDAW/C/NAM/2-3 ()تــــــــــــ

CEDAW/C/NAM/Q/3و Add.1( 

ــا      - ١ ــسة، اختــذ أعــضاء وفــد ناميبي ــاء علــى دعــوة الرئي بن
 .أماكن إىل طاولة اللجنة

 )تابع (١٤ إىل ١٠املواد 

 حبكومة ناميبيـا بـشأن التقـدم        دشاأ: نترمانيالسيد فل  - ٢
ا إذا كــان الــشرط الــوارد مَّــعســأل واحملــرز يف ميــدان التعلــيم، 

أن يبقــى األطفــال يف املدرســة إىل بــ يقــضييف الدســتور الــذي 
 سـنة، أيهمـا حيـدث     ١٦حني إمتـام التعلـيم االبتـدائي أو بلـوغ           

اء البلـد، وخـصوصاً يف    تنفيـذه يف مجيـع أحنـ   جـرى  ،قبل األخر 
ونظـراً  . مناطق الفقراء اليت تـسكنها أقليـات مثـل شـعب سـان            

إجنازات هامة قـد حتقَّقـت فيمـا    أن ألن التقرير احلايل يشري إىل  
يتعلــق بأعــداد النــساء يف جمــال التعلــيم العــايل، فإنــه يــود أن        
ــشجيع       ــدف إىل تـ ــيت هتـ ــسياسات الـ ــول الـ ــد حـ ــرف املزيـ يعـ

 ، وأن يعـرف   مهن علـى املـستوى الثالـث      الشابات ملواصلة تعلي  
عمـا إذا كـان قــد ُبـذل أي شــيء خلفـض معــدل التـسرُّب مــن      
ــاً      ــذي كــان مرتفع ــات، وهــو املعــدل ال ــسبة للفتي املــدارس بالن

 .متاماً

مـن قبــل  بـالقلق   اللجنــة شـعور ه مـع املوافقــة بـأن   ونـوَّ  - ٣
عـــاقنب ي حوامـــلإزاء حقيقـــة أن التلميـــذات الالئـــي يـــصبحن  

وقـد   يف االعتبـار     ، فيمـا يبـدو،     املدرسـة قـد أُخـذ       من نبطردمه
الفتيات مبوجـب الـسياسات اجلديـدة باحلـضور يف          مسح هلؤالء   

العـودة  مث  الفـصول املـسائية     يف  الفصول الدراسية بعـد الظهـر و      
 منــع ألمهيــةونظــراً . ســة املعتــادة ابعــد ســنة واحــدة إىل الدر  

طـط   تساءل عمـا إذا كانـت اخل       ،حاالت احلمل بني املراهقات   
املتعلقة بالتوعيـة بـشأن الـسكان واحليـاة األسـرية املـذكورة يف              

ج ئ وعمـا إذا كانـت هنـاك أيـة نتـا           ،التقرير جيري تنفيذها فعـالً    
توجَّه إىل البنني كمـا توجَّـه       اخلطط   وعما إذا كانت     ،ملموسة

 .إىل البنات

 أنه وفقـاً ملـا ورد يف اجلـدول          تالحظ: (السيدة شني  - ٤
 الدراســـة الترقـــي واإلعـــادة وتـــرك    الـــذي يظهـــر معـــدالت   

)CEDAW/C/NAM/Q/3/Add.1 ــرة حـــىت الـــصف ) ١٧، الفقـ
داء الفتيــات أفــضل مــن أداء األوالد أ يكــون، الثــامنالدراســي 

يف مجيع هذه الفئات الثالث؛ بيد أنه بعد ذلك يكون أداؤهـن            
وجيــب أن . وأكــدت علــى ضــرورة معاجلــة هــذه احلالــة. أســوأ

زيد من الـوعي موجـه إىل التالميـذ          يتسم بامل  يكون هناك جهدٌ  
 موالتلميـــذات يف الـــصفوف مـــن األول إىل الثـــامن، إلعـــداده

اإلعــداد الــصحيح مــن حيــث التعلــيم اجلنــسي ولتعلــيم األوالد 
 .بشأن حقوق الفتيات

وبينما رحَّبت بالسياسة اجلديدة بشأن الفتيات الـاليت         - ٥
شـيء  ُبـذل أي  ي تـساءلت عمـا إذا كـان    ا، فإهنحوامليصبحن  
 زيـادة علـى ذلـك،       . هذه الـسياسة   تنفيذ أو عدم تنفيذ   ملراجعة  

ســبب اضــطرار الفتيــات إىل االنتظــار ملــدة عــن فإهنــا تــساءلت 
تكـون  سنة قبل استئناف الدراسـة العاديـة، طاملـا بـضعة أشـهر              

ــد  ــة بالتأكي ــدان . كافي ــل   ،ويف بعــض البل ــدارس بالفع ــدم امل  تق
ــع يف حــني    ــال الُرضَّ ــة باألطف ــاهتم  خــدمات للعناي  تواصــل أمه

 فمـــن ،لـــه أثـــار بعيـــدة املـــدى ونظـــراً ألن التعلـــيم . الدراســـة
 حيملــنالــضروري أن تتــاح كــل فرصــة ممكنــة للفتيــات الــاليت  

 .ملواصلة الدراسة

قالت إهنا تريد احلـصول علـى نفـس      : السيدة بيمنتيل  - ٦
ها فعــالً املتكلمتـان الــسابقتان،  تـ املعلومـات مثــل تلـك الــيت طلب  
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د إشــارة حمــددة إىل املنــاطق احملرومــة يف البلــد ولكــن مــع وجــو
 .اليت تسكنها مجاعات عرقية من األقلياتو

أعربــت عــن قلقهــا إزاء  :  شــيلينغ-الــسيدة شــوب  - ٧
ــا   ــساء يف ناميبي ــة توظيــف الن ــر  ال و. حال ســوى يتــضمن التقري

قلــيالً مــن املعلومــات الــيت تــذكر شــيئاً عــن معــدهلا املرتفــع يف   
كمـا  .  تدابري تتخذ لتصحيح احلالة ةبيان أي جمال البطالة، دون ت   

أن التقريــر مل يقــدِّم معلومــات عــن عــدد النــساء العــامالت يف  
العمالة النظامية، وكم عددهن يف القطاع غري النظـامي، وكـم       

القطـاع   يف   العـامالت  وكم عـدد     ة الدول العامالت خلدمة عدد  
ــة معلومــات عــن نــوع القطــاع غــري    . اخلــاص ــاك أي ولــيس هن
وباملثل فإن التقرير مل يذكر شيئاً عـن        . ي لدى هذا البلد   النظام

محايــة األمومــة، بالنــسبة إلجــازة األمومــة واملبــالغ الــيت متنحهــا  
 .الدولة

 مــصادر أخــرى أن جلنــة علمــت مــنوقالــت إهنــا قــد  - ٨
إنــصاف العمــال تــشعر ببــالغ اإلحبــاط إزاء أداء القطــاع العــام 

ا يتـصف بالـدأب     ممـ  أقل   ٢٠٠٥-٢٠٠٤الذي كان يف الفترة     
وال . يف تقــدمي تقــارير عــن مــشاريعه اخلاصــة بالعمــل اإلجيــايب  

 االمتثـال إىل    عـن يكاد اإلنسان يتوقع شيئاً من القطاع اخلاص        
 .املتطلبات إذا كان القطاع العام ال يفعل ذلك

ــق إزاء    - ٩ ــالغ القل ــشعر بب ــد  وقالــت إهنــا ت ــانون اجلدي الق
 يعطـي هـذا القـانون       ويف حني .  إصالح األراضي املشاع   بشأن

ــساء  ــى األرض     الن ــازة عل ــل الرجــال يف احلي ــوق مث نفــس احلق
ومـن األمـور    . املشاع، فإنه ال يتضمن آلية للمراقبـة أو التنفيـذ         

وفيما يتعلـق  . ما حيدث حقيقة على األرض  األساسية مالحظة   
بالتقرير التايل لناميبيـا، فإهنـا حتـث علـى التمـاس املـساعدة مـن                

أو اجلهات املاحنة الثنائيـة بغيـة تقـدمي صـورة     الوكاالت الدولية  
 .تفصيلية أكثر حلالة املرأة يف سوق العمل

قالــت إن التقريــر يــذكر أن واحــداً : يريــاماالــسيدة د - ١٠
مـــن أهـــداف برنـــامج الـــصحة هـــو التوزيـــع العـــادل للمـــوارد 

واإلنصاف بالنسبة لـُسبل احلـصول علـى اخلـدمات األساسـية،            
القطاعـات احملرومـة مـن الـسكان، ومـع          ب ما يتعلـق  مبا يف ذلك    

خطـوات العمليـة الـيت جيـري     لل التقرير أية إشـارة    مل يقدِّم  ذلك
مــا إذا كانــت ع وهــي تتــساءل .اختاذهــا لتحقيــق هــذا اهلــدف 

 ، علـى سـبيل املثـال      ،النساء احملرومات حيصلن على مزايا معيَّنة     
  وما هي املعايري   -خدمات جمانية لبعض أنواع االعتالل الطيب       

ويــة للنــساء ئاملــستخدمة لتحديــد املعــوزات ومــا هــي النــسبة امل
 . العامةيت يستفدن بالفعل من السياسةالال

 يف املائــة فقــط ٥٠  نـسبة ووفقـاً لــبعض املـصادر، فــإن   - ١١
مــن النــساء احلوامــل تتــاح هلــن ُســبل احلــصول علــى خــدمات   

 يف املائــة فقــط حيــصلن علــى ٤٠التوليــد باملستــشفيات ونــسبة 
وتـساءلت  . ت السابقة للـوالدة واخلـدمات الالحقـة هلـا         اخلدما

 .ملاذا حيدث هذا وماذا ُيتخذ اآلن لتحسني هذه احلالة

ورد يف التقريــــر مــــن أن وفيــــات إىل مــــا وأشــــارت  - ١٢
األمهات آخذة يف االزدياد بيـد أن الزيـادة قـد تكـون ببـساطة               

وقالــت إنــه مــن األمهيــة أن يكــون . نتيجــة خطــأ يف احلــسابات
 ، وهنا أيـضاً   .ور اإلنسان متابعة معدالت وفيات األمهات     مبقد

كما حيدث يف جماالت أخرى كثرية، يقـدِّم التقريـر معلومـات             
إىل مـا   بيد أنـه ال يـشري بـأي معـىن         ،عن السياسات واألهداف  

 هنـاك الكـثري     ،وعلى النقيض من ذلك   . حيدث يف أرض الواقع   
ــيت ج      ــع احلمــل ال ــشار وســائل من علــت مــن التفاصــيل عــن انت

 مل ُيبــذل أي جهــد جلمــع بيانــات  حيــثاألمــور شــيئاً مؤســفاً 
وحثَّــت علــى التمــاس . مقارنــة فيمــا يتعلــق بوفيــات األمهــات 

 .تسىن تصحيح هذا العيبياملساعدة املالية والتقنية ل

ــشأن    بعــدو - ١٣ ــة الــشعب ب ــة توعي ــا حملاول  اإلشــادة بناميبي
بذولــة أخطــار اإلجهــاض غــري املــشروع، علمــاً بــأن اجلهــود امل 

بـل بـاالعتراض،    وإلصدار قانون أكثر حترراً بشأن اإلجهاض ق      
تــساءلت عمــا إذا كانــت هــذه اجلهــود التثقيفيــة قــد أدَّت إىل   

 .اخنفاض يف معدل اإلجهاض
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ذكرت  يف اللجنـة فـ     اًتكلَّمت بصفتها عـضو   : الرئيسة - ١٤
اإليـدز تعتـرب حتـدياً    /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية      بأن اإلصابة   
والحظــت أن البلــد فيمــا يبــدو يؤكــد علــى  .  ناميبيــاكــبرياً يف

 مــع وزارة الــصحة الــيت تتــصدر هــذا  ئيمنــوذج الطــب األحيــا
ومع أمهية الوقاية، فإن الشيء الالزم هو اتبـاع هنـج     . املوضوع

ــصحة    ــه وزارة ال ــد يف  وحــدها شــامل، تكــون في اجلــزء الوحي
وتــساءلت عمــا إذا كــان البلــد . احلــل ولــيس الوســيلة احملركــة

 .سيعيد التفكري يف موقفه

أجابـــت علـــى ســـؤال ): ناميبيـــا (الـــسيدة مونغونـــدا - ١٥
 األقليـات فقالـت إن      مجاعـات السيد فلينترمان بـشأن التعلـيم و      

د أهنــن يتــزوجن يف ســنٍ ومــن املعهــشــعب ســان بعــض فتيــات 
ــسرَّبن مــن   ســنة،  ١٣ أو ١٢ أي ،مبكــرة ــساطة يت ــدها بب وبع

.  قبائـل سـان بدويـة      أنوهـي   املدرسة؛ وهناك مـشكلة أخـرى       
وعندما أدخلت ناميبيا سياسـة التعلـيم للجميـع، فإهنـا أنـشأت              
مــدارس متحركــة تعمــل يف خمتلــف اجلهــات الــيت يترحــل فيهــا 

 .شعب سان واألقليات املماثلة

وفيمـــا يتعلـــق مبعـــدالت التـــسرب مـــن املدرســـة بـــني  - ١٦
الفتيـــات، أوضـــحت أن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة موجـــودة  

ـــ  ــة جلمي ــين    وتابعـ ــامج املعـ ــذ الربنـ ــتم تنفيـ ــدارس حيـــث يـ ع املـ
بالتلميـــذات، حيـــث يـــتم تعلـــيم الفتيـــات املهـــارات احلياتيـــة، 

عــدم احلمــل وجتنُّــب اإلصــابة بفــريوس وتثقــيفهن بــشأن أمهيــة 
 .ما إىل ذلكاإليدز و/نقص املناعة البشرية

 األسئلة اليت طرحتها الـسيدة   ويف معرض اإلجابة على    - ١٧
لفتيـات أدى إىل    إىل ا ل الـربامج املوجَّهـة      شني، قالـت إن إدخـا     

ومـن املعتـاد    . ١١ إىل   ٩زيادة يف عدد الطالبات يف الـصفوف        
ــدارس       ــضل امل ــنني يف أف ــى الب ــات يف األداء عل ــوق الفتي أن تتف

ــة ــاالثانوي ــشابات االنتظــار علــى   .  يف ناميبي وعلــى األمهــات ال
ن مـ األقل سنة قبل العودة إىل املدرسة وذلك لـضمان تعـافيهن    

 .بشكل كامل، عاطفياً وبدنياًحاالت محلهن 

وبغيــة معاجلــة املـــشاكل الــيت تـــسببها حــاالت محـــل      - ١٨
املراهقات، تتبع احلكومة سياسة بشأن احلمل بـني املتعلمـات،          

 صــاحبة وهــو ينفَّــذ علــى أرض الواقــع مــن اجلهــات املختــصة   
إضافة إىل ذلـك، فـإن الطالبـات يـتلقني تعليمـاً جنـسياً              . الشأن
ــة   كجــز ــديرها  ء مــن دورات دراســية للمهــارات احلياتي ــيت ت ال

وقالت إن القرار بتجرمي اإلجهـاض      . املدارس ونوادي الشباب  
وُتبــذل . إمنــا يعكــس رغبــة الــشعب النــامييب يف اختيــار احليــاة  

بـــالغ الـــسكان عـــن أخطـــار اإلجهـــاض غـــري   اآلن إلجهـــود 
 للتـصدي للحمـل   ةاملشروع وتقدمي املعلومات عـن طـرق بديلـ     

 . املرغوب فيهغري

بـشأن حالـة     على إحصاءات تفصيلية     االطالعوميكن   - ١٩
 وألســـباب . مـــن التقريـــر٣٨ صـــفحة ٣العمالـــة يف اجلـــدول 

 بيـد أن  ،النظـامي تارخيية، يعمل معظم النـساء يف القطـاع غـري       
ها تقـدِّم   ءوزارة املساواة بني اجلنسني ورعاية الطفولـة وشـركا        

ل احلـرة وتقـدِّم التـدريب       منحاً وقروضـاً إىل صـاحبات األعمـا       
وفيمـــا خيـــص . آخــره يف جمــال إدارة األعمـــال واحملاســـبة، إىل  

ــنة     ــل يف سـ ــة بالعمـ ــوانني خاصـ ــدرت قـ ــة، صـ ــازة األمومـ إجـ
 شـهور مـع     ٣ ومبوجبها حيق للمرأة أن تتمتع بإجـازة         ،٢٠٠٤

 .تقاضي كامل املرتب واالستحقاقات

 -ورداً علــى املالحظــات الــيت أبــدهتا الــسيدة شــوب    - ٢٠
 للحكومـــة هـــو يشـــيلينغ، أكـــدت علـــى أن الـــشاغل الرئيـــس

بيد أن القطاع العام، فـشل يف       .  الوظائف إنشاءعملية  تشجيع  
ــرار  ــد بقـ ــال  اتبعـــض احلـــاالت يف التقيُّـ ــة إنـــصاف العمـ  جلنـ
 .وتعهَّدت بأن تبحث هذه احلالة

ــه إىل      - ٢١ ــة توج ــة الوطني ــة امليزاني ــة إن غالبي ومــضت قائل
م الرعايـــة الـــصحية باجملـــان  وتقـــدَّ.قطـــاعي الـــصحة والتعلـــيم

. ويوجد يف كـل قريـة تقريبـاً عيـادة تقـدِّم اخلـدمات األساسـية               
ذوي املرضـى    تتوافر عربـات اإلسـعاف لنقـل         ،إضافة إىل ذلك  
وتـسجل  .  إىل مرافق أكرب يف املناطق احلـضرية       احلاالت اخلطرة 
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السلطات املختصة معـدالت وفيـات األمهـات، بيـد أنـه جيـب              
ن اجلهود إلضفاء الطـابع النظـامي علـى إجـراءات           بذل مزيد م  
 .مجع البيانات

القيـام بـه    الـذي يتعـيَّن    ويف حني ال يزال هنـاك الكـثري        - ٢٢
اإليدز، نفِّـذ  /يف مكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     

وبـــدعم مـــن الـــصندوق العـــاملي . عـــدد مـــن التـــدابري الوقائيـــة
برنـــامج األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اإليـــدز والـــُسل واملالريـــا و 

متالزمـة نقـص    /املشترك واملعين بفريوس نقـص املناعـة البـشرية        
ومراكـــز االختبـــار الطوعيـــة قـــد ) اإليـــدز(املناعـــة املكتـــسب 

صبحن حوامـل  يـ ت وُيعرض على النساء املصابات الـاليت      ئأُنش
وترى احلكومـة الناميبيـة     . عقاقري مضادة للفريوسات العكوسة   

ــشرية اإلصــابة بفــريوس نقــص ا  ــد  /ملناعــة الب ــة هتدي ــدز مبثاب اإلي
للتنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة يف البلـــد، وهلـــذا فإهنـــا قـــد  

وعيَّنــت . اختــذت هنجــاً شــامالً إزاء الــسياسات يف هــذا اجملــال 
ــسيق معن  ــة تنــ ــل وزارة جهــ ــكــ ــة  يــ ــريوس نقــــص املناعــ ة بفــ

اإليـدز وقُـدمت تقـارير منتظمـة عـن احلالـة إىل رئـيس         /البشرية
 .اجلمهورية

قالت إن عدداً من املناطق     ): ناميبيا (السيدة أوسيكو  - ٢٣
اليت ترتفع فيها معدالت التسرب من املدرسة بني الفتيـات قـد          

وجيـري تنفيـذ العديـد      . أدخلت برامج خمصصة ملعاجلة املشكلة    
 الربامج بالشراكة مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة             همن هذ 

 ). اليونيسيف(

ركة املرأة يف سـوق العمـل قالـت إن          وفيما يتعلق مبشا   - ٢٤
 يف املائة من وظـائف القطـاع العـام يـشغلها الرجـال              ٥٧نسبة  

وقـد ُبـذلت جهـود      .  يف املائة الباقية تشغلها النـساء      ٤٣ونسبة  
 يف املائـة مـن وظـائف اإلدارة         ٥٠كبرية للتحقق مـن أن نـسبة        

ــول ســنة       ــساء حبل ــشغلها الن ــة ســوف ت ــة املدني ــا يف اخلدم العلي
وذلك وفقاً للنقاط املرجعية اإلرشـادية الـيت وضـعتها          ،  ٢٠١٥

ويف الوقـت احلـايل تـشغل       . اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي   

وتقـوم احلكومـة    .  يف املائة من هذه الوظـائف      ٣٣النساء نسبة   
 .وجلنة إنصاف العمال مبراقبة احلالة مراقبة دقيقة

رياً أخــربت اللجنــة بــأن اجملــالس احملليــة لألراضــي  وأخــ - ٢٥
تعتـــرب مـــسؤولة عـــن اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ قـــانون إصـــالح   

ويستفيد كثري من النـساء مـن هـذا القـانون،      . املشاعاألراضي  
الـــذي يعـــرض علـــى املـــواطنني املـــستوطنني شـــروطاً لإلجيـــار   
الطويل املدى وُتبذل اآلن جهود كبرية لتعزيـز نظـام األراضـي            

 . هبدف جتاوز أنشطة مستوى الكفافشاعامل

ــسيد شــيبوه  - ٢٦ ــا (ال ــزز   ): ناميبي ــة تع أوضــح أن احلكوم
ــ ــدها     اسياس ــصارى جه ــذل ق ــايب وتب ــل اإلجي هتا اخلاصــة بالعم

ــايب     ــل اإلجيـ ــانون العمـ ــال لقـ ــضمان االمتثـ ــف(لـ ). يف التوظيـ
ويوضح هذا القانون، الـذي ميكـن تقـدمي ُنـسخ منـه بنـاًء علـى               

 بـسبب  ،جلزاءات، من بينها فرض غرامـات الطلب، عدداً من ا 
 .التقصري يف االمتثال إىل السياسات ذات الصلة

طلبـت معلومـات إضـافية عـن األثـر          : السيدة بيمنتـل   - ٢٧
علــى الــشباب وخــصوصاً أولئــك الــشباب الــذين يعيــشون يف   
املنــاطق الريفيــة أو ينتمــون إىل مجاعــات عرقيــة مــن األقليــات،  

ن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة         بسبب السياسة الوطنيـة بـشأ     
وتـساءلت عمـا إذا     . اإليدز فيما يتعلق بقطـاع التعلـيم      /البشرية

ــد قــدمت تفاصــيل    إلحــصاءات الــيت  عــن اكانــت احلكومــة ق
 عمـــا إذا ،توضـــح نتـــائج هـــذه الـــسياسة وإذا مل تكـــن فعلـــت

 .كانت تعتزم مجع هذه البيانات يف املستقبل

لـــت إن الـــسياسية  قا): ناميبيـــا (الـــسيدة مونغونـــدا  - ٢٨
اإليــدز /الوطنيـة بـشأن اإلصـابة بفــريوس نقـص املناعـة البـشرية      

ــة       ــاطق الريفيـ ــسكان يف املنـ ــشمل الـ ــة، تـ ــة جامعـ ــي سياسـ هـ
ويقــوم كــثري مــن املــدارس ومجاعـــات     . ومجاعــات األقليــات  

الــشباب، العــاملني بالــشراكة مــع وزارة الــصحة واخلــدمات      
ن اإلصـــابة االجتماعيـــة، بـــإدارة بـــرامج إلذكـــاء الـــوعي بـــشأ 
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اإليدز، وقالت إن معدل انتـشار      / نقص املناعة البشرية   سبفريو
 .املرض بني الشباب قد اخنفض يف السنوات األخرية

 ١٤املادة 

 قالت إنه ينبغي الثناء علـى احلكومـة         :السيدة دايريام  - ٢٩
جلهودهــا الراميــة إىل حتقيــق األســس املرجعيــة للمقارنــة بنــسبة  

ول ســنة  لــنــاث يف ُصــنع القــرار حب   يف املائــة ملــشاركة اإل ٣٠
بيد أهنا ترغب يف معرفـة مـا إذا كانـت هـذه اجلهـود               . ٢٠٠٥

تفيــد املــرأة الريفيــة، ألهنــا كمــا لــوحظ يف التقريــر ممثلــة متثــيالً   
ــة   ــصاً يف اجملــالس اإلقليمي ــرأة   . ناق ــضاً أن امل ــر أي ــذكر التقري وي

ــبل        ــوفُّر ُس ــث ت ــن حي ــشكل شــديد م ــة ب ــرب حمروم ــة تعت الريفي
ول علـــى أشـــياء مثـــل األرض واخلـــدمات واألصـــول     احلـــص
ومع التسليم بأن السياسة الزراعيـة الـيت اعتمـدت يف        . الزراعية
 ملنـــع هتمـــيش الفئـــات املستـــضعفة، ومـــن بينـــها  ١٩٩٥ســـنة 

النــساء، ســألت عــن األثــر الفعلــي الــذي تركتــه هــذه الــسياسة 
 ومــا هــي اجلهــود الــيت ُبــذلت لتعمــيم  ،علــى النــساء الريفيــات

 . املرأة الريفية يف عملية صنع القرارمنظور

عبـارات  وأضافت قائلة إهنـا تعـرب عـن اسـتيائها إزاء             - ٣٠
اليت أُجيب هبا علـى سـؤال       واملكوَّنة من كلمة واحدة     اإلجياب  

 ناميبيـا للحـد مـن الفقـر تتـضمن           اتعما إذا كانت اسـتراتيجي    
منظوراً جنسانياً وعما إذا كانـت هـذه االسـتراتيجيات تـسهم            

 إلثبـات وقالت إنه يلزم تقدمي دليل ملموس       . تنفيذ االتفاقية يف  
 اهلـــدف مـــن ، نظـــراً ألنوعلـــى ســـبيل املثـــال. هـــذه املـــزاعم

االتفاقيـــة هـــو حتقيـــق املـــساواة بـــني اجلنـــسني والقـــضاء علـــى  
التمييـــز، فإهنـــا تـــود أن تعـــرف مـــا إذا كانـــت هنـــاك بيانـــات 

ساواة للمقارنة أو آليات للرصـد لتحديـد كيـف يـتم حتقيـق املـ             
وتـــساءلت أيـــضاً عمـــا إذا كانـــت هنـــاك أيـــة . بـــني اجلنـــسني

 ويف  ،ممارسات حـدِّدت تتعلـق بـالتمييز املباشـر أو غـري املباشـر             
ــدابري كانــت  عمــا إذا ،هــذا الــصدد لوضــع الرجــال  اختــذت ت

 .والنساء على قدم املساواة

أن الريفيــات بــقالــت إنــه مــع التــسليم  : الــسيدة جــرب - ٣١
د بالنسبة مللكيـة األرض وُسـبل احلـصول         يتعرضن حلرمان شدي  

علــى العمــل واخلــدمات الزراعيــة واألصــول واملــوارد الطبيعيــة  
ــؤالء      ــة ه ــذكر الكــثري عــن حمن ــر ال ي ــإن التقري  .والوظــائف، ف

وينطبق نفس الـشيء علـى اإلجابـات علـى قائمـة مـن املـسائل          
وتـساءلت  . واألسئلة الـيت طرحهـا الفريـق العامـل قبـل الـدورة            

انــت هنــاك أيــة خطــط ملعاجلــة احلالــة يف املــستقبل،  عمــا إذا ك
ــدمات       ــشأن اخلـ ــصاءات بـ ــة إحـ ــاك أيـ ــت هنـ ــا إذا كانـ وعمـ
ــة املتاحــة للريفيــات وعمــا إذا    ــة والــصحية والتعليمي االجتماعي
كانت هناك أيـة بـرامج للنـهوض مبـسألة الـتمكني االقتـصادي               

 .للمرأة بغية مكافحة تأنيث الفقر

شارت من جديـد إىل املـادة       أ:  ابياه -السيدة كوكر    - ٣٢
 وطلبت توضيحاً للبيانات اليت تبدو متناقـضة بـشأن تنفيـذ        ١٢

 صـــحة ٧-١٢”اخلــدمات الـــواردة يف التقريـــر حتــت عنـــوان   
 .“األم

وأضافت قائلـة إن التقريـر ُيـدرج بعـض العوامـل الـيت               - ٣٣
ــشرية يف       ــة الب ــريوس نقــص املناع ــادة اإلصــابة بف ــسهم يف زي ت

ــها    ــن بين ــا، وم ــصق وصــمة     ناميبي ــيت تل ــة ال املمارســات الثقافي
باجلنس، وامليل إىل احلد من األمور اجلنسية لإلنـاث، وعوامـل           

وبعد أن الحظت أن التركيز يتم عـادة        .  اقتصادية -اجتماعية  
ــزال       ــرأة ال ت ــم أن امل ــاالت رغ ــزوف واســتخدام الرف ــى الع عل

اضـع وال ميكـن أن تنـاقش        اخلتـابع   المستضعفة ألهنا يف موقف     
 اجلنس اآلمن، تـساءلت عمـا تقـوم بـه احلكومـة ملعاجلـة               مسألة

 .هذه احلالة

قالـــت إن شـــبكة مـــن ): ناميبيـــا (الـــسيدة مونغونـــدا - ٣٤
ــد مبــا يف ذلــك      ــع أحنــاء البل ــشئت يف مجي ــادات الــصحية أُن العي

وتتوافر عربـات اإلسـعاف واحلـافالت       . بعض العيادات املتنقلة  
وقالـت  . اإلقليميـة لنقل األشخاص إىل العيادات واملستشفيات      

 تعتــرف بوجــود قوالــب منطيــة بــشأن وضــع تبعيــة املــرأة،    اإهنــ



CEDAW/C/SR.760 (A)  
 

07-21138 7 
 

. وخصوصاً يف العالقات اجلنسية بأهنا مـشكلة يف ناميبيـا أيـضاً        
وجـرى شـن محلــة وطنيـة جلعـل النــساء علـى وعـي باســتخدام       

 من األمـراض املنقولـة      نالرفاالت األنثوية وذلك حلماية أنفسه    
ــة اجلــــنس  ــق ممارســ ــ. عــــن طريــ ــة وتــ ــوانني اخلاصــ شمل القــ

 .اِجلماع اجلنسي باإلكراه يف إطار الزواجأيضاً باالغتصاب 

ــيكو  - ٣٥ ــسيدة أوس ــا (ال ــا خيــص    ): ناميبي ــه فيم ــت إن قال
صــحة األم وخــدمات التوليــد أن النظــام الــصحي مــنظم علــى  

ــة مــستويات  ــادات يف   : ثالث ــرى، والعي ــصحية يف الق املراكــز ال
 .ناطق األكرباملدن ومستشفيات اإلحالة يف امل

وبــاء ملواجهــة قــال إن احلــل ): ناميبيــا (الــسيد شــيبوه - ٣٦
 لــيس جمــرد  اإليــدز/ نقــص املناعــة البــشرية  ساإلصــابة بفــريو 

أيـضاً  يـتم   استخدام الرفاالت والعزوف عن ممارسة اجلنس بـل         
وهنـاك محلـة لتوعيـة مجيـع النـاس          . عن طريق التوعية التعليميـة    

 ممارســة اجلــنس بــصورة    علــىالتحــاوروإبالغهــم حبقهــم يف  
مأمونــة واألخطــار الــيت ينطــوي عليهــا ممارســة اجلــنس دون       

 .وقاية

وعادت إىل مسألة األراضي فقالت إن القانون، رغـم          - ٣٧
 املشاركة بـشكل كامـل والزلـن خيـضعن          هنأن النساء ال ميكن   

، يـنص بـشكل واضـح علـى     للسيطرة بالنـسبة مللكيـة األراضـي     
االسـتفادة مـن األرض وأنـه ينبغـي         أن مجيع املواطنني حيـق هلـم        

ويف املنـاطق   .  أقـل مـن أربـع نـساء        يف جملـس األرض    أال يكون 
الريفيــة، يــتم شــرح احلقــوق جلميــع املــواطنني الــذين جيــري        
تشجيعهم على اإلبالغ عن أيـة جتـاوزات إىل الـسلطات لكـي             

 .يعاقب الذين خيلون بالقوانني

ثيل اإلنـاث يف    قالت إن مت  ): ناميبيا (االسيدة مونغوند  - ٣٨
عملية صـنع القـرار قـد حتـسَّن بـشكل شـامل وأن وضـع املـرأة                

ومل تعــد املــسألة هــي . الريفيــة علــى وجــه اخلــصوص قــد تعــزز
هنــا تعــاجل إالــشاغل اخلــالص لــوزارة املــساواة بــني اجلنــسني بــل 

ــسلطات       ــك ال ــا يف ذل ــة مب ــستويات احلكوم ــى شــىت م اآلن عل

فـإن التركيـز مل يعـد علـى         ويف جمـال اإلنتـاج الزراعـي،        . احمللية
تـــصدير املـــواد اخلـــام، بـــل يـــتم علـــى املنتجـــات ذات القيمـــة  

،الذي كانـت  ماروالاملضافة، على النحو الذي يوضحه مصنع  
تنتج زيوتـه وبـذوره بـشكل خـالص للتـصدير واآلن يـستخدم              

 .إلنتاج منتجات أخرى

وأضــــافت قائلـــــة إن املــــصارف تقـــــدم تـــــسهيالت    - ٣٩
 ملساعدة املزارعـات احملليـات وتقـدم    ة الصغراملتناهياالئتمانات  

 النــساء كمــا أن. وزارة املنــاجم الــدعم لعمــال املنــاجم احمللــيني
الالئي يعملن يف اإلنتاج يف احلقول ولسن من بـني املـستفيدين            

 حبماية من خالل احملافل الزراعية وجلـان        ، يتمتعن اآلن  هذا من
ــد       ــضاً التـ ــم أيـ ــوفر هلـ ــيت تـ ــاجم الـ ــال املنـ ــغار عمـ ريب يف صـ

ــال  ــسويق واألعمـ ــتراتيجية التـ ــة  . اسـ ــدل معرفـ ــد ازداد معـ وقـ
ــة بــني الريفيــات، ممــا يــسَّر هلــن وضــع خطــط      القــراءة والكتاب
ــال واحلـــصول علـــى قـــروض مـــن املـــصارف    ــة األعمـ ملمارسـ

ومع ذلك، فإن التحـدي أمـام املـستقبل هـو           . بضمان احلكومة 
ــدان أخــرى وذلــك     ــد مــن أفــضل املمارســات يف بل ــم املزي  تعلُّ

 .ملواصلة محاية املرأة ومتكينها يف ناميبيا

ــسيدة أوســيكو  - ٤٠ ــا (ال ــد   ): ناميبي ــة ق قالــت إن احلكوم
 لرصـد حالـة القـضاء علـى الفقـر           ٢٠٠٤أعدت وثيقة يف سنة     

 النـساء   صـارت و. وذلك بالتعـاون مـع جلنـة التخطـيط الـوطين          
جيــــري حــــث اللجــــان اإلمنائيــــة اإلقليميــــة ويف أعــــضاء اآلن 

 ميكـن أن متوهلـا      نلية على وضع برامج خاصـة هبـ       اجملتمعات احمل 
 .احلكومة

 ١٦ و١٥املادتان 

ســألت عمــا إذا كــان  :  كــداري-الــسيدة هــالربين  - ٤١
القانون اجلديد الـذي يعـزِّز تكـافؤ الفـرص يف الوظـائف يـنص               

ــالحيا   ــة ذات صـ ــى آليـ ــة   تعلـ ــك جمموعـ ــا يف ذلـ ــذ مبـ  للتنفيـ
ــال  ــدم االمتث ــات لع ــد أن أشــارت إىل . العقوب  أن حــاالت وبع

ــن        ــة م ــة وقل ــن احلماي ــدم الكــثري م ــادة ال تق ــريف ع ــزواج الع ال
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احلقوق اليت تستحقها املرأة، تساءلت عمـا إذا كانـت اجلهـود            
املبذولة لتسجيل حاالت الزواج هـذه تـسعى إىل إعطـاء املـرأة             

وطلبت بيانات عـن حـاالت تعـدد األزواج    . املزيد من احلماية  
اً فيمــا يتعلــق بــسن  والزوجــات وحــاالت الطــالق، وخــصوص 
وقالـت إن التقريـر     . املوافقة على هذه الزجيات ومعدل الطالق     

يــشري إىل املــساواة يف صــالحيات الــزوج والزوجــة املتــزوجني   
وهلمــا ملكيــة مــشتركة، لكــن التقريــر ال حيــدد مــا إذا كانــت    

 .مجيع حاالت الزواج تتوافق مع هذا النظام

ود املبذولــة  ســألت كيــف تــؤثر اجلهــ :الــسيدة ســايغا - ٤٢
. إلصالح حالة األراضـي ذات امللكيـة املـشتركة علـى املـرياث            

وطلبــت مزيــداً مــن املعلومــات عــن املهــام الوظيفيــة جملــالس        
األرض احمللية وسري أدائها وعن طبيعة وصـالحيات الـسلطات          

وسألت أيضاً عما إذا كانـت اإلبنـة        . التقليدية والقانون العريف  
 . فيما يتعلق باملرياثواإلبن يتمتعان بنفس احلقوق

ســـألت عـــن العالقـــة بـــني : بيـــاهأ-الـــسيدة كـــوكر  - ٤٣
وتساءلت عـن درجـة تـأثُّر       . القانون العريف والقانون التشريعي   

 .القانون العريف بقانون املساواة بني األشخاص املتزوجني

ــا(الــسيدة أوســيكو  - ٤٤  إنــصافقالــت إن جلنــة ): ناميبي
ــة مــن   ــارهم املفــوض مــن أجــل    عــضواً ١٥العمــال املكوَّن خيت
). بشأن التوظيـف ( العمل اإلجيايب  قانون   اإلشراف على تنفيذ  

وقالت إن اللجنة تعد خططاً خاصة بالعمـل اإلجيـايب تـستغرق            
مخــس ســنوات وهــي ملزمــة ألصــحاب العمــل، مــع فــرض        

 .غرامات وعقوبات أخرى حمددة لعدم االمتثال

ــسيد - ٤٥ ــا ( شــيبوهةال ــان ): ناميبي ــريف قالــت إن الق ون الع
ينطبق يف مناطق اجملتمعات احمللية وهو خيتلف نوعاً مـن مكـان             

ــة   ــد احمللي ــاً للتقالي ــه   . إىل آخــر وفق ــإن الدســتور ل ومــع ذلــك ف
وقالت إن القانون املـدين هـو نفـسه بالنـسبة للجميـع             . السيادة

ــع   ــزم للجميـ ــو ملـ ــن   . وهـ ــدين، ميكـ ــزواج املـ ــاالت الـ ويف حـ
خمتلف نظم امللكية، مبـا يف      للزوجات واألزواج أن خيتاروا من      

وتتـبني أوجـه    . ذلك امللكية املشتركة ولكن لـيس قـصراً عليهـا         
احلمايــة بالنــسبة لكــل مــن الــزوج والزوجــة مــع النظــام لكــن    

وفيمـا يتعلـق بـالزواج،      . شـيئاً طوعيـاً ومـشتركاً     يعترب  االختيار  
 رغــم أن األشــخاص الــذين يبلغــون ١٨فــإن ســن املوافقــة هــو 

باســــتطاعتهم الــــزواج مبوافقــــة  ســــنة  ١٧ و١٦مــــن العمــــر 
 .الوالدين

قالت إن حاالت الـزواج العـريف يف        : السيدة هايتمبو  - ٤٦
ولكنـها مـع    يف كـثري مـن األحيـان ليـست مـسجَّلة            هـي   ناميبيا  

 مـن بينـها احلـصول علـى     ،ذلك يعتـرف هبـا يف شـىت األغـراض      
. املواطنـــة واإلدالء بالـــشهادة يف احملاكمـــات ومـــا إىل ذلـــك    

. لقــانون العــريف طاملــا أنــه ال يتعــارض مــع الدســتور  ويــسري ا
وأضــافت أن التمييــز وضــع تعريــف لــه مبقتــضى القــانون وهــو  

القـانون العـريف عـن أي       اضـى   دائماً غري مشروع مهمـا قـد يتغ       
ــشأن   ــذا ال ــانون إصــالح األراضــي    . ســلوك يف ه ــد نــص ق وق

 وهــو يــسجل املــشاع، علــى إنــشاء جمــالس لألراضــي  املــشاع
ــة األراضــي  ــشتركة ويراقــب اســتخدام ونقــل حقــوق    ملكي  امل
ــة األرض  ويــستطيع األشــخاص التخاطــب مــع اجملــالس   .ملكي

 .ملعرفة حقوقهم والدفاع عنها

 .٠٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


