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ــسيدة    ــاب الـ ــيف غيـ ــت، يمونوفيتششـ ــة تولـ   الرئاسـ

 .السيدة سيمس نائبة الرئيسة

 .١٠/١٠الساعة يف افتتحت اجللسة  

ن الدول األطراف مبقتضى املادة      املقدمة م  التقاريرالنظر يف   
 )تابع( من االتفاقية ١٨

ناميبيـــا ل اجلـــامع للتقريـــرين الـــدوريني الثـــاين والثالـــث التقريـــر
)CEDAW/C/NAM/Q/2-3و ؛CEDAW/C/NAM/Q/3 
 )Add.1و

 أماكنـهم بدعوة من الرئيسة، اختذ أعضاء وفـد ناميبيـا      - ١
 .إىل مائدة اللجنة

قالت إن التقرير هو حصيلة     ): ناميبيا (السيدة منغندا  - ٢
مفاوضات واسعة اشترك فيها أصـحاب املـصلحة يف احلكومـة           

وذكـرت أن اعتمـاد سياسـة       . والقطاع اخلاص واجملتمـع املـدين     
إصـالحات  إىل   قـد أدى     ١٩٩٧وطنية بشأن اجلنسني يف عـام       

قانونية ومؤسسية وإدارية هامة اجتهت إىل حتقيق املـساواة بـني           
 أنــه تبــذل حاليــا جهــود أضــافتو. رأةاجلنــسني والــتمكني للمــ

ــسني      ــق باجلنـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــودة، وخاصـ ــرات املوجـ ــسد الثغـ لـ
اإليــدز، وتعمــيم  /وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية املكتــسب    

وأضافت أنـه يف عـام    . للرصداملنظور اجلنساين، وإنشاء آليات     
ــصبح وزارة   ٢٠٠٠ ــابقا لتـ ــرأة سـ ــؤون املـ ــوير إدارة شـ  مت تطـ

، الـيت تغـري     “ون املرأة ورعايـة الطفـل     وزارة شؤ ”كاملة باسم   
 ليــصبح وزارة املــساواة بــني اجلنــسني  ٢٠٠٥امسهــا منــذ عــام  
ــل  ــة الطف ــق     . ورعاي ــوزارة هــي حتقي ــذه ال ــة ه ــت إن والي وقال

 وذكــرت أن .املــساواة بــني اجلنــسني وحتقيــق رفاهيــة األطفــال 
محاية حقوق النـساء والفتيـات والـدعوة إىل         يف  التحدي يتمثل   

 .رسات واملواقف التقليدية املماتغيري

 ٢٠وقالت إن مشاركة املرأة يف الربملان ارتفعـت مـن         - ٣
 يف املائة بعـد االنتخابـات العامـة الـيت أجريـت      ٢٧يف املائة إىل   

وأضافت أنـه مت للمـرة األوىل تعـيني نـساء يف            . ٢٠٠٤يف عام   
مناصب نائبة رئـيس الـوزراء، ونائبـة رئـيس اجلمعيـة الوطنيـة،              

س اجمللـس الـوطين، ووزيـرة العـدل واملدعيـة العامـة،             ونائبة رئي 
وأضافت أن اللجنة الوطنية لتحقيق املساواة يف       . ووزيرة املالية 

العمــل قامــت برفــع الــوعي بــني أصــحاب العمــل حبقــوقهم         
) يف العمــل(والتزامــاهتم مبقتــضى قــانون التمييــز التــصحيحي     

. ةتقارير مرحليـة سـنوي    بتقدمي  وأصبح أصحاب العمل ملزمني     
 .وقالت إن عدم االلتزام أمر يعاقب عليه القانون

مجيـع  يف  وذكرت أنه تنظَّم حلقات عمـل حملـو األميـة            - ٤
املناطق لتعريـف اجملتمعـات احملليـة حبقوقهـا والتزاماهتـا مبقتـضى             
الدستور وبقانون مكافحة االغتصاب وقانون مكافحة العنـف        

. املواريـــثاملـــرتيل وقـــانون اإلعالـــة وقـــانون األســـرة وقـــانون  
وأضافت أن وحدات محاية املرأة املشار إليها يف التقريـر تقـوم             

 وقالـــت إن .أيـــضا بتـــوفري احلمايـــة للمـــستغلني مـــن الـــذكور 
ــشرطة     ــراد ال ــصحة واألخــصائيني االجتمــاعيني وأف ــوظفي ال م
ُيدرَّبون على كيفية التعامل مع ضـحايا العنـف املـرتيل، وذلـك             

 وقالـت إن  احلكومـة تقـوم         .مبساعدة شركاء التنميـة الـدوليني     
العتراف بالزواج العريف الغـرض     لحاليا بإعداد مشروع قانون     

ــة الــيت تتعــارض مــع روح     ــه التــصدي للممارســات التقليدي من
وقالــت إن هــذا املــشروع يــستهدف أيــضا التــصدي . االتفاقيـة 

 .لظاهرة تعدد الزوجات وملسألة تسجيل الزواج العريف

سياسة الوطنيـة لألراضـي الـيت       وقالت إنه مت يف إطار ال      - ٥
ألراضـــي ل وضـــع نظـــام موحـــد ١٩٩٨مت اعتمادهـــا يف عـــام 

 ميعطــي مجيــع املــواطنني حقوقــا وفرصــا متــساوية ويــضمن هلــ  
. نظــــم اإلدارةاالنتفــــاع مبجموعــــة مــــن أشــــكال احليــــازة و 

وأضــافت أن قــانون إصــالح األرض املــشتركة يعطــي الرجــال  
رض املـشتركة ويـنص     والنساء على قدم املساواة حقوقـا يف األ       

على إنشاء جمـالس لألراضـي املـشتركة متثَّـل فيهـا املـرأة بنـسبة                
وقالــت إنــه جتــرى مــشاورات مــع أصــحاب املــصلحة  . الثلــث
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 إصــالح بغــرض يف كــل أحنــاء الــبالد  الــذين يتعلــق هبــم األمــر 
ــام   ــانون العمـــل لعـ ــها ضـــمان  ١٩٩٢قـ  لتحقيـــق أهـــداف منـ

 أنـه   ذكـرت و. ة األمومة استفادة املرأة استفادة كاملة من إجاز     
مت وضع برنامج شامل لتحسني قطاع التعلـيم والتـدريب وأنـه            

ساعدة مبـ توجد اآلن برامج لتشجيع املرأة على إعداد املشاريع         
وأضــافت أنــه مت وضــع . مــن املــشروعات الــصغرية واملتوســطة 

مشاريع مولِّدة للدخل يف املناطق الريفية لتخفيف حدة الفقر،          
ــق   ــشاريع تتعلـ ــها مـ ــة   منـ ــغال اجللديـ ــار واألشـ ــصناعة الفخـ  بـ

. والتفـــصيل وصـــنع الطـــوب وصـــيانة احلـــدائق وقـــص الـــشعر
ــة األطفــال       ــسني ورعاي ــني اجلن ــساواة ب وأضــافت أن وزارة امل

 .تقوم أيضا بتيسري مشاركة املرأة يف املعارض التجارية

 ١٩٩٦ لعـام    الـزوجني   وقالت إن قانون املساواة بني       - ٦
وج وينص على التساوي يف الـسلطة       يلغي السلطة الزوجية للز   

ــة       ــشأن إدارة أي ــشتركة ب ــرارات امل ــاذ الق ــزوجني يف اخت ــني ال ب
ــشتركة  ــات مــ ــشرين   . ممتلكــ ــريا، يف تــ ــه مت أخــ وذكــــرت أنــ

 إقــرار الربملــان ملــشروع قــانون مركــز     ٢٠٠٦نــوفمرب /الثــاين
وأضــافت أن هــذا . الطفــل الــذي ميثــل إجنــازا كــبريا يف ناميبيــا 

ــا ي   ــل، فيم ــانون يكف ــدون    الق ــذين يول ــال ال ــع األطف ــه، متت كفل
نفس احلقــوق الــيت يتمتــع هبــا َمــن     بــخــارج فــراش الزوجيــة   

ــيولــدون  وقالــت إنــه ُينتظَــر أن يعقــب ذلــك إعــداد   . زوجنيل
ــه     ــل ومحايت ــة الطف ــشأن رعاي ــانون ب ــشروع ق وذكــرت أن . م

علـى  . بلدها حقق تقدما كـبريا منـذ اسـتعراض تقريـره األخـري            
 تتعلـق بتحقيـق املـساواة       اك حتديات أهنا أضافت أنه مازالت هن    

 وقالـت إنـه سـيكون مـن الـالزم حتقيـق             ،الكاملة بـني اجلنـسني    
ــة     ــة ملتزمـ ــستقبل ألن احلكومـ ــد يف املـ ــا  باملزيـ ــذ التزاماهتـ تنفيـ

وأضافت أن التحدي يتمثل يف اإلبقاء علـى        . مبقتضى االتفاقية 
 .هتمامقضايا املرأة يف مكان الصدارة من اال

 

 

 ٦  إىل١املواد من 

حيَّا الوفد على أنه ضـم متثـيال علـى          : انمالسيد فلنتر  - ٧
 سنوات منذ بـدأ     ١٠وذكر أنه انقضى حنو     . املستوى الوزاري 

وأضاف أن مـن اخلطـوات      . أول حوار بنَّاء بني اللجنة وناميبيا     
ــام      ــذ ع ــة من ــيت اختــذهتا الدول ــة ال ــى  ٢٠٠١اهلام ــصديقها عل  ت

يف ضــوء شــروط  ســأل و. الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة  
ــة      ــدابري العالجي القبــول الــيت يــنص عليهــا هــذا الــصك عــن الت

عــدا أمــني املظــامل (الداخليــة الــدنيا الــيت توجــد بالنــسبة للمــرأة 
وأضاف أنه ينبغي للوفد أن يقـدم مزيـدا مـن           ). واحملكمة العليا 

املعلومات عن وضع االتفاقية واملكـان الـذي تـشغله يف النظـام             
 .القانوين الداخلي

وقال إنه يود، على وجه اخلصوص، أن يعرف مـا إذا            - ٨
كانت املـرأة حتـتج بأحكـام االتفاقيـة مباشـرة يف احملـاكم وعـن                

ــادة   ــة امل ــذ   ١٤٤مــدى أمهي ــسبة للتنفي ــا بالن  مــن دســتور ناميبي
الكامــل لالتفاقيـــة حيــث أن اللجنـــة املعنيــة حبقـــوق اإلنـــسان    

ــا يف عــا    ٢٠٠٤م أعربــت يف مالحظاهتــا اخلتاميــة بــشأن ناميبي
عن قلقها من أن يؤثر هذا النص تأثريا سلبيا عـن تنفيـذ العهـد               

، CCPR/CO/81/NAM(اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية    
 ٢٠٠٣قـانون احملـاكم احملليـة لعـام         سـن   وذكـر أن    ). ٦الفقرة  

هــو أمــر يلقــى الترحيــب؛ وأضــاف أنــه ينبغــي للوفــد أن يقــدم  
 صـدرت يف هـذا      مزيدا من التفاصيل عـن أحكـام احملـاكم الـيت          

وسأل إن كانت احملاكم احمللية خموَّلـة بتنقـيح     . الشأن حىت اآلن  
وما إذا كانت حلقات حمـو األميـة القانونيـة          “ القانون العريف ”

 .تشري مباشرة إىل االتفاقية

طلبت معلومات عن مشاركة اهليئـة      : يلتالسيدة بيمن  - ٩
ع تقريــر واهليئــة التــشريعية واجملتمــع املــدين يف وضــ    القــضائية 
وذكـــرت أن إصـــدار قـــانون احملـــاكم احملليـــة يف عـــام  . ناميبيـــا
 كان خطوة تلقـى الترحيـب الكـبري؛ علـى أنـه أضـاف               ٢٠٠٣

أنــه ينبغــي للوفــد أن يقــدم مزيــدا مــن املعلومــات عــن أثــر هــذا 
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تقـدر أيـضا تقـدمي أيـة        سوف  وأضافت أهنا   . القانون حىت اآلن  
ها ملكافحـــة تفاصـــيل عـــن االســـتراتيجيات الـــيت جيـــري تنفيـــذ

املمارسات التمييزية واألمنـاط الفكريـة املوجـودة، مـع التركيـز            
وقالــت إنــه . علــى املــشاكل الــيت تواَجــه والنتــائج الــيت حتققــت

ــل        ــات دلي ــن حمتوي ــات ع ــدم معلوم ــضا أن يق ــد أي ــي للوف ينبغ
التــدريب يف قــضايا اجلنــسني ودليــل املــوارد املــستخدمني يف      

 .حلقات العمل

قالـــت إنـــه جيـــب هتنئـــة :  شـــيلنغ–الـــسيدة شـــوب  - ١٠
احلكومــة علــى مــا حتقــق مــن تقــدم علــى الــرغم مــن الظــروف  

علـى أهنـا أضـافت    .  االقتـصادية البالغـة الـصعوبة   –االجتماعية  
أهنا كانت تتمىن إجراء مناقشة أكثر عمقا يف التقرير للعقبـات           
ــوانني       ــا الق ــا فيه ــا، مب ــاملرأة يف ناميبي ــهوض ب ــا الن ــيت يواجهه ال

وتـساءلت عـن النـسبة املئويـة للنـساء          . ليت تضر بـاملرأة   العرفية ا 
وأضـافت أن التقريـر يـشري إىل        . الاليت تـشملهن هـذه القـوانني      

أن السياسة الوطنية للجنـسني، الـيت تعتمـد علـى منـهاج عمـل               
ذا ال توجـد عقوبـة علـى        هلـ بيجني، ليست وثيقـة قانونيـة وأنـه         

منـذ عـام   على أهنـا أضـافت أن اللجنـة أوضـحت      . عدم التنفيذ 
 أن منـهاج العمــل يــرتبط بـسهولة مبــواد االتفاقيــة وأنــه   ١٩٩٦

يفيـد يف توضـيح االسـتراتيجية الـيت ميكـن أن تتبعهـا الدولــة يف       
وقالـت إن تنفيـذ     . تنفيذ التزاماهتا القانونية مبقتضى هذا الصك     

ــذا أمـــر إلزامـــي    ــة لقـــضايا اجلنـــسني هـــو هلـ . الـــسياسة الوطنيـ
و كانـــت مجيـــع اخلطـــط  وأضـــافت، يف هـــذا الـــصدد، أنـــه لـــ 

الوطنيــة، مبــا فيهــا اخلطــة الوطنيــة للتنميــة، وإطــار اإلنفــاق يف    
ــدة، ور  ، مت فيهــا تعمــيم املنظــور  ٢٠٣٠ ســنة ؤىمنتــصف امل

يف (وذكـرت أن إصـدار قـانون التمييـز التـصحيحي            . اجلنساين
 يــستحق الثنــاء، ولكنــها أضــافت أهنــا ترغــب يف عمــل) العمــل

أثريه حـىت اآلن وتفاصـيل      احلصول على معلومات عن مـدى تـ       
وقالــت، أخــريا، إنــه  . جهــت يف تنفيــذهوعــن املــشاكل الــيت و 

ينبغي للوفد أن يوضح خطـط التمييـز التـصحيحي الـيت جيـري               
 يف املائة مـن     ٥٠ علما بأن املرأة، وهي متثل أكثر من         ،تنفيذها

 نياملـصاب ” ومـن  “الـسود ”السكان، هي أيـضا فئـة فرعيـة مـن           
خريـان اللتـان تـستفيدان مـن التـدابري        ، ومهـا الفئتـان األ     “بعجز

 .املؤقتة اخلاصة اليت ُتنفَّذ يف إطار القانون اجلديد

أشارت إىل أنه حتقق تقـدم كـبري يف         : السيدة نيوباور  - ١١
تقوية اهلياكل املؤسسية اخلاصة بوضـع سياسـات املـساواة بـني            

وقالت إهنا مقتنعة بأن الوفد يدرك أن آليات الرصـد          . اجلنسني
ليــة ينبغــي أن يــستمر تقييمهــا لتــبني مــواطن الــضعف الــيت   احلا

على أهنا أضـافت أهنـا ال تفهـم بوضـوح مـا إذا            . تعوق الفعالية 
ــسني،      ــسائل اجلنـ ــة ملـ ــل الوطنيـ ــة العمـ ــت خطـ -١٩٩٨كانـ

وأضـــافت أهنـــا .  قـــد اســـتعيض عنـــها بـــصك جديـــد،٢٠٠٣
 SWOT تقدمي معلومـات أيـضا عـن متابعـة حتليـل             سوف تقدر 

 للوقــوف علــى طبيعــة ٢٠٠١ناميبيــا يف عــام الــذي أُجــري يف 
. ومستوى القدرة احلالية فيما يتعلـق بتعمـيم املنظـور اجلنـساين           

وأضافت أنه يقلقهـا أن األنـشطة الـيت ُتبـذَل للتـصدي لألمنـاط               
الفكرية املتعلقة باجلنسني تقتصر فيما يبـدو علـى جمـال التعلـيم             

 .ا الصددألن التقرير مل يشر إىل دور وسائل اإلعالم يف هذ

 مـن   ١٤٤قالـت إن املـادة      ): ناميبيـا  (السيدة هايتمبو  - ١٢
الدســتور تــنص علــى أن أي اتفــاق دويل تــصدِّق عليــه ناميبيــا   

وذكرت أن االتفاقيـة،    . يصبح تلقائيا جزءا من القانون الوطين     
هلذا، هي جزء من القانون الوطين وتـستطيع املـرأة االستـشهاد            

َرض علــى احملــاكم فيمــا يتعلــق  بأحكامهــا يف القــضايا الــيت ُتعــ 
وأضــافت أن أي نــص يف القــانون العــريف    . بتمتعهــا حبقوقهــا 

ــع       ــضا م ــف، متناق ــرب، حبكــم التعري ــة يعت ــع االتفاقي ــارض م يتع
 .القانون الوطين

ــف     - ١٣ ــاكم الطوائ ــانون حم ــاكم  وذكــرت أن ق ــنظم احمل ي
التقليدية ويلغي بعض املمارسات التمييزية الـيت كانـت سـائدة           

ــانون العـــريفيف ظـــل ا ــادة  .لقـ  وضـــربت مـــثال فقالـــت إن القـ
ــام   ــوا يف عـ ــدما ميـــوت  ١٩٩٣التقليـــديني وافقـ ــه عنـ  علـــى أنـ

 يصبح لزوجتـه وأوالده احلـق يف مواصـلة العـيش علـى           شخص
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 إمــا علــى املغــادرة أو دفــع قيمــة     مأرضــه بــدال مــن إكــراهه   
ــيري   . األرض ــذا التغـ ــاكم الطوائـــف هـ ــانون حمـ وقـــد ســـجل قـ
 .بالقانون

قالــت إن اجملتمــع املـــدين   ): نامبيبـــا (دة منغنــدا الــسي  - ١٤
وأضـافت أنـه    . شارك مـشاركة كـبرية يف إعـداد تقريـر ناميبيـا           

تتاح للجمهور فرصة املشاركة يف جلسات االسـتماع املتعلقـة     
ــة حــىت اعتمــاد     مبــشاريع القــوانني وبالــسياسات يف كــل مرحل

وذكـرت يف هـذا الـصدد أن احلكومـة تقـوم بنـشر              . الربملان هلا 
ــة      ــسياسات هــذه بلغ ــشرح مــشاريع القــوانني وال ــيت ت ــواد ال امل
بسيطة كما أن هذه املواد تتم ترمجتها، إذا تـوفر التمويـل، إىل             

وأضافت أنه مت إعداد دليل للتـدريب يف        . خمتلف اللغات احمللية  
مسائل اجلنسني وأنه ُتعقَد حلقات عمل لزيادة وعي اجلمهـور         

 العمـل هـذه     حلقـات يف  وذكـرت أن االشـتراك      . هبذه القـضايا  
يتم تشجيعه من خالل أنـشطة الـدعوة املوجهـة إىل اجملتمعـات             

 . احمللية

أشـارت إىل العقبـات الـيت       ): ناميبيا (السيدة أوسيكو  - ١٥
 عليهـــا فقالـــت إن القـــانون الـــوطين ال  غلـــبمـــازال يـــتعني الت

وأضـــافت أن هـــذا . اج العـــريفيتطلـــب حاليـــا تـــسجيل الـــزو 
وذكــرت أنــه . ن الناحيــة القانونيــة غــري معتــرف بــه مــ الــزواج

 .جيري إعداد مشروع قانون بشأن تسجيل الزواج العريف

قــال إن مــشروع القــانون   ): ناميبيــا (الــسيد شــيبوه  - ١٦
املــذكور ســيحظر أيــضا تعــدد الزوجــات الــذي يــتم أحيانــا يف  

وذكــر أن هــذا التغــيري سيقــضي علــى     . ظــل القــانون العــريف  
.  فيمـا يتـصل حبقـوق املـرياث        مشكلة املنازعـات بـني الـزوجني      

ــه تـُـ  ــة وحلقــات عمــل لتثقيــف   وأضــاف أن نظَّم دورات تدريبي
النــاس فيمــا يتعلــق مبــسائل حقــوق اإلنــسان وملــساعدهتم علــى  

ــانون    ــاهتم يف ظــل الق ــوقهم والتزام ــدم  . فهــم حق ــه تق ــال إن وق
معلومــات عــن املــساعدات املتاحــة يف حــاالت العنــف املــرتيل، 

ي اجلمهـور بـأن مـسائل اجلنـسني         كما تبذل جهود لزيـادة وعـ      

أهنــا تتعلــق بــاملرأة والرجــل وهــي مــن مــسائل حقــوق اإلنــسان 
 .على السواء

أشــارت إىل قــانون التمييــز ): ناميبيــا (الــسيدة منغنــدا - ١٧
التــــصحيحي فقالــــت إن التجربــــة أثبتــــت أن القــــوانني الــــيت 

ــة    ــر فعالي ــان هــي أكث ــصدرها الربمل ــني ــسياسات  م   يف جمــرد ال
ــتم ــرأةحتقيـــق الـ ــانون  . كني للمـ ــثال فقالـــت إن قـ ــربت مـ وضـ

 يف املائـة    ٣٠انتخابات الـسلطات احملليـة حـدد هـدفا أدىن هـو             
ــة بالنــسبة ل وأضــافت أنــه بعــد  . عــدد النــساء يف احلكومــة احمللي

ــسبة تزيــد علــى        ــت يف الواقــع ن  يف ٤٠إصــدار القــانون حتقق
 يف املائــة مــن مراكــز اإلدارة يف القطــاع ٣٣وقالــت إن . املائــة

وذكـرت أن هنـاك بـرامج لتعمـيم املنظـور           . لعام تشغلها نساء  ا
ــساين و ــه اإلنـ ــيني أنـ ــسؤويلمت تعـ ــصال مـ ــرض  اتـ ــذا الغـ  يف هلـ

 .الوزارات وغريها من املؤسسات احلكومية

ركـز  يوقالت إن من الصحيح أن التمييـز التـصحيحي           - ١٨
 املــرأة، وأفــراد األقليــات  –حــىت اآلن علــى ثــالث جمموعــات  

ــصرية، واملــ  ــات كا أل –صابني بعجــز العن ــذه اجلماع ت نــن ه
علـى أهنـا أضـافت      . أكثر اجلماعـات تـأثرا بـالتمييز      هي  تقليديا  

أهنـــا توافـــق علـــى أن التمييـــز التـــصحيحي ينبغـــي أيـــضا أن       
 يستهدف على وجه التحديد النساء املصابات بعجز أو الـاليت         

ينــتمني إىل مجاعــة أقليــة عنــصرية، الــاليت ميكــن أن يعــانني مــن 
ــ ــزدوجالتمييـ ــرتو. ز املـ ــري   ذكـ ــات غـ ــن املنظمـ ــددا مـ  أن عـ

احلكومية تشارك يف أنشطة الدعوة لـصاحل األقليـات العنـصرية           
وأضافت أنه مت يف مجيع املؤسـسات واحملافـل         . واملصابني بعجز 

السياسية اليت تتناول مسائل تتعلق باملرأة أو جبماعـات أقليـات           
اجلماعـة   ممثلـي  يف املائـة كهـدف لعـدد        ٣٠معينة حتديـد نـسبة      
 .اليت يتعلق هبا األمر

قالت إن مـسائل اجلنـسني      ): ناميبيا (السيدة أوسيكو  - ١٩
مت تعميمها يف االستراتيجية الوطنيـة لتخفيـف حـدة الفقـر وإن          
هذه العمليـة سـتطبق علـى اخلطـة الوطنيـة للتنميـة وغريهـا مـن                 
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وذكرت أنـه صـدرت توجيهـات بـشأن         . السياسات احلكومية 
وأضافت أن اللجنـة    . نساين يف مجيع اجملاالت   تعميم املنظور اجل  

ــسياسة    ــا قــدمت املــساعدة يف اســتعراض ال االقتــصادية ألفريقي
وقالـت إنـه سـيتم وضـع خطـة عمـل            . الوطنية لقضايا اجلنسني  

تبين علـى مـا حتقـق مـن جناحـات يف           جديدة على هذا األساس     
 .٢٠٠٣-١٩٩٨خطة العمل للفترة 

ال اصة مبسائل اجلنـسني     اخلوقالت إن مراكز االتصال      - ٢٠
ــشت     ــضها ال ي ــة ألن بع ــائج املطلوب ــا النت ــق دائم ــسائل غحتق ل مب

ــى أســاس الت   ــسني عل ــرغاجلن ــا  . ف ــى أهن ــس ذكــرتعل  أن جمل
بتعـيني مركـز اتـصال خـاص        كـل وزارة    الوزراء أمر بأن تقوم     

 املرأة وأن من املتوقع نتيجة لـذلك أن يوجـه مزيـد مـن               مبسائل
ــور  ــيم املنظـ ــة إىل تعمـ ــال .  اجلنـــساينالعنايـ ــافت أن إدخـ وأضـ

ــة     ــاهج الدراســية، وخاصــة يف املرحل ــساين يف املن التثقيــف اجلن
 .االبتدائية، جيري حبثه حاليا

ــسيدة شــــني  - ٢١ ــى    : الــ ــا علــ ــصديق ناميبيــ ــت بتــ رحبــ
 عـن  وسـألت الربوتوكول االختياري االتفاقية يف وقت مبكـر،      

اء اخلطوات اليت اتُّخذت منذ ذلك الوقت لضمان معرفـة النـس          
فرهــا الربوتوكــول االختيــاري حلمايــة يوباآلليــة اإلضــافية الــيت 

 .حقوقها

ــات     - ٢٢ ــصاب وللعقوب ــد لالغت ــالتعريف اجلدي ــت ب ورحب
املشددة اليت قررها قانون مكافحة االغتصاب، وهـو مـا ميكـن            

علـى أهنـا ذكـرت    . أن يكون منوذجا للبلدان األفريقية األخرى 
ــة واحـــدة  ــة ٢٠ مـــن كـــل أن التقريـــر يـــشري إىل أن حالـ  حالـ

اغتــصاب يــتم اإلبــالغ عنــها إىل الــشرطة ومل تقــدم معلومــات  
حمددة عن عدد احلـاالت الـيت ُوجـه فيهـا اهتـام واحلـاالت الـيت                 

وتــساءلت عــن كيفيــة رصــد  . صــدرت فيهــا أحكــام باإلدانــة 
ــأثري القــانون اجلديــد ومــا إذا كانــت النــسبة املبلــغ عنــها قــد     ت

وتساءلت عمـا   . ا القانون ارتفعت أو اخنفضت منذ اعتماد هذ     
إذا كان جيـري مجـع املعلومـات بطريقـة منتظمـة عـن احلـاالت                

املبلــغ عنــها للــشرطة واملعروضــة علــى احملــاكم وعــن كيفيــة        
وأضـافت أنـه يف حالـة عـدم تـوافر هـذه         . معاجلة هذه احلاالت  

 .املعلومات فينبغي تقدميها يف التقرير التايل

وذكرت أن اعتماد قانون مكافحة العنـف املـرتيل هـو            - ٢٣
 ولكنها أضافت أهنا تود أن تعـرف        ،تطور آخر يلقى الترحيب   

ما جيري القيام به لنشر املعلومات عن هذا القانون حـىت يقـوم             
ــن حــوادث       ــع م ــا يق ــاإلبالغ عم ــضحايا ب . عــدد أكــرب مــن ال

يقـة  كذلك تساءلت عن تدابري التدريب املوجودة لتحـسني طر  
وأضافت، أخريا، أنه يـسرها     . تعامل الشرطة مع هذه احلاالت    

تالحظ أن منظمتني مـن املنظمـات غـري احلكوميـة للرجـال             أن  
 وطلبـت مزيـدا مـن       ،تشاركان يف مكافحـة العنـف ضـد املـرأة         

 .ما تقوم به من أنشطة عاملعلومات عن كل منهما و

  الـذي   مـن التقـدم    قالت إنه على الـرغم    : السيدة جرب  - ٢٤
 مـن االتفاقيـة فـإن    ٦ و٥حتقق يف ناميبيا بالنسبة لتنفيذ املادتني   

.  النمطية السلبية مازالـت موجـودة فيمـا يتعلـق بـاملرأة             األفكار
وذكرت أن من املهم إجراء دراسـة حـول هـذه املـسألة ومجـع               

مـا إذا كانـت     عاملعلومات واإلحصاءات املتعلقة هبـا، وسـألت        
وأضـافت أنـه    . يـام بـذلك   الدولة الطـرف لـديها أيـة خطـط للق         

ينبغــي أيــضا تنظــيم حلقــات دراســية ودورات تدريبيــة بــشأن   
مكافحــة األفكــار النمطيــة، وخاصــة ملــوظفي النظــام القــضائي  
ووكــاالت تنفيــذ القــانون، وذلــك بالتعــاون مــع الوكــاالت       

وذكرت أن هذا اإلجراء سيـساعد أيـضا يف مكافحـة           . الدولية
علومــات عــن حــاالت  وطلبــت م،العنــف املــرتيل واالغتــصاب

. العنف املرتيل وحاالت االغتصاب اليت ُعرضت علـى احملـاكم         
وذكــرت، أخــريا، فيمــا يتعلــق باالجتــار باألشــخاص أن لــديها  
معلومــات تــشري إىل أن املــشكلة أشــد خطــورة ممــا يــوحي بــه   
تقرير الدولة الطرف، ومن مث طلبت مزيدا من املعلومـات عـن     

 .هذه املسألة
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أثنت على احلكومة للقـوانني     :  أبياه –السيدة كوكر    - ٢٥
ــها      ــرأة، ولكن ــة الــيت صــدرت ملكافحــة العنــف ضــد امل التقدمي
ــادة اإلبــالغ مــن     ــؤد إىل زي أشــارت إىل أن هــذه القــوانني مل ت

وذكــرت أن هــذا راجــع مــن غــري شــك إىل  . جانــب الــضحايا
ــدين للمــرأة يف اجملتمــع وإىل اســتمرار      ــل الوضــع املت عوامــل مث

وأضـافت أن املـرأة تتـردد أحيانـا يف اإلبـالغ            . األفكار النمطية 
عن حاالت العنف من جانب زوجها مـن أجـل احلفـاظ علـى              

وذكرت أنه ينبغي هلذا وضع استراتيجيات تـؤدي إىل   . الزواج
وحثت احلكومة علـى    . تغيريات يف القيم الثقافية ويف العقليات     

وذكـرت أن   . أن تعيد الـتفكري يف سـبل التـصدي هلـذه املـسألة            
ألة االجتار يف األشخاص تعامـل يف التقريـر كمـسألة عـابرة             مس

وســألت عــن اإلطــار الــزمين للدراســة املزمــع إجراؤهــا يف هــذا 
 .الصدد

ــدا - ٢٦ ــا (الــسيدة منغن قالــت، ردا علــى الــسؤال  ): ناميبي
يف باالتفاقيــة يف ناميبيــا، إن مجيــع املعاهــدات    راملتعلــق بــالتع 

ن خــالل حلقــات العمــل والقــوانني يــتم تنبيــه الــسكان إليهــا مــ
واحللقات الدراسية واألحاديث اإلذاعية اليت ُتـنظَّم مـن خـالل           

ــام    ــني القطــاعني اخلــاص والع ــات ب ــه يف  . ترتيب  ٨وأضــافت أن
، وهــو اليــوم الــدويل للمــرأة، افتتحــت      ٢٠٠٦مــارس / آذار

الــسيدة األوىل قاعــدة بيانــات عــن العنــف املــرتيل ومت يف نفــس 
ذه القاعــدة عــن عــدد احلــاالت الــسنة إدخــال معلومــات يف هــ

. املسجلة واألضرار اليت حلقت باملرأة والتـدابري الـيت مت اختاذهـا           
وأضافت أن املنظمات غري احلكومية وغريها من الشركاء، مبـا       

. يف ذلك وكاالت األمم املتحدة، قد أسهمت يف هذا اجملهـود          
وأضـافت  . وشددت على أن نسبة اإلبالغ قد ازدادت بالفعل       

 يعين بالضرورة أن هنـاك عـددا أكـرب مـن الـضحايا              أن ذلك ال  
ولكــن معنــاه أن جهــود احلكومــة يف الــتمكني للــضحايا قــد       

ــدمي تــدريب خــاص ألفــراد       . جنحــت وذكــرت أنــه جيــري تق
الشرطة فيما يتعلق باستجواب الضحايا وأنـه مت إنـشاء مراكـز            

وذكــرت أن منظمــة غــري حكوميــة ُتعــَرف  . تقــوم مبــساعدهتن

تقـوم بعمـل قـيم مـن        “ يبيـا مـن أجـل التغـيري       رجال نام ”باسم  
خــالل براجمهــا املدرســية الــيت تــستهدف تــدريب النــاس علــى    

 .العيش بطريقة سلمية يف بيوهتم واالمتناع عن العنف املرتيل

قالــت إن وزارة املــساواة ): ناميبيــا (الــسيدة أوســيكا - ٢٧
بني اجلنسني ورعايـة الطفـل أنـشأت حمافـل إقليميـة باالشـتراك              

قــادة الكنيــسة وغريهــم مــن أصــحاب املــصلحة لتعزيـــز       مــع  
وأضــافت أن . اســتراتيجيتها املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني    

الوزارة أعدت إحصائيات ميكن تقدميها إىل اللجنة عـن الفتـرة           
ــالغ، ذكــرت أن     . ٢٠٠٥-٢٠٠٢ ــسألة اإلب ــق مب ــا يتعل وفيم

وأضافت أنه ُيعتَزم عقـد     . النسب ختتلف من منطقة إىل أخرى     
 مــن أجــل ٢٠٠٧يونيــه /مــؤمتر عــن العنــف املــرتيل يف حزيــران

 .وضع استراتيجية وطنية وتناول مسألة االجتار يف األشخاص

ــدا  - ٢٨ ــسيدة منغن ــا (ال ــانون  ): ناميبي وافقــت علــى أن الق
ــساعدته     ــي مـ ــا ينبغـ ــيري وإمنـ ــداث التغـ ــستطيع إحـ ــده ال يـ وحـ

 يف   للنـاس  ةصامتوذكـرت أن املعانـاة الـ      . باستراتيجيات عمليـة  
ــة        ــر واألمي ــن الفق ــارخيي م ــراث الت ــن الت ــي جــزء م ــا ه . ناميبي

وأضافت أن احلكومة وضعت هلذا بـرامج للـتمكني تـستهدف           
تثقيــف النــاس فيمــا يتعلــق حبقــوقهم وبوســائل العــالج املتاحــة  

ــة  ــذلك حتــسنت   . لــضحايا ســوء املعامل ــه نتيجــة ل وأضــافت أن
 ٩٠ أصـبح    إذ: بـالقراءة والكتابـة حتـسنا كـبريا       اإلملام  معدالت  
لــسكان قــادرين علــى كتابــة أمســائهم بــدال مــن   مــن ايف املائــة 

وذكـرت أن هـذا اإلجـراء قـد ثبتـت       . االعتماد على البصمات  
قيمتــه الكــبرية يف زيــادة تفهــم حقــوق الفــرد ولكــن كــان مــن  

 . قانوينصكالضروري أوال اعتماد 

قال إنه سيكون ممتنا ألية معلومـات       : ماننترالسيد فل  - ٢٩
عــن وضــع االتفاقيــة يف النظــام القــانوين الــداخلي ألهنــا إضــافية 

ــا علـــى الـــصعيدين الـــوطين     ــرأة مـــن تأكيـــد حقوقهـ متكـــن املـ
ــدويل ــا إذا كــان وضــع      . وال ــة م ــه يف معرف وأعــرب عــن رغبت

 مـساو  يعـين أن مركزهـا       الـداخلي االتفاقية كجزء من القـانون      
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 ميكـن اسـتبعادها   مث الملركـز القـوانني الداخليـة األخـرى ومـن      
بقوانني الحقة أو مـا إذا كـان وضـعها كالدسـتور حبيـث متنـع                

وأضـاف أن أحكـام االتفاقيـة،       . اختاذ أي قانون ال يتفـق معهـا       
ــداخلي، ينبغــي أن يكــون يف اإلمكــان      ــانون ال كجــزء مــن الق
االحتجاج هبا يف احملاكم، ولكن ال يبدو أنه تتم اإلشارة إليهـا             

وتــساءل . لجنــة هلــايف اإلجــراءات القــضائية أو يف تفــسريات ال
 .عما جيري القيام به لتنبيه السلطة القضائية إىل االتفاقية

طلبــت بيانــات إحــصائية عــن العنــف   : الــسيدة شــني - ٣٠
ــشطة املنظمــتني غــري      ــرأة ومعلومــات عــن عــضوية وأن ضــد امل

 .احلكومتني للرجال اللتني تعمالن يف ناميبيا

ها قالـــت إن احلكومـــة كـــان لـــدي : نيوبـــاورالـــسيدة  - ٣١
 الضعف الـيت سـبق أن   نقاطالوقت الكايف لوضع تدابري لعالج  

ــصدد    ــات يف هــذا ال ــة وطلبــت معلوم  كــذلك .حــددهتا اللجن
مــا مت القيــام بــه لتعزيــز دور     معرفــة  أعربــت عــن رغبتــها يف  

وســائل اإلعــالم الــيت تــستطيع أن تقــوم بــدور إجيــايب يف تعزيــز 
 .حقوق املرأة

 إنــه قبــل تقــدمي أيــة تالــق): ناميبيــا (الــسيدة هــايتمبو - ٣٢
 يف ضـوء  معاهدة دوليـة إىل الربملـان للموافقـة عليهـا يـتم حبثهـا               

 أنـه قـد يكـون       توذكـر . القانون العام الوطين والقانون العريف    
من الـضروري عندئـذ إدخـال حتفظـات أو تعـديل التـشريعات              

 أن ناميبيـــا توأضــاف . الوطنيــة القائمــة قبـــل التــصديق عليهـــا   
يــة بــدون أيــة حتفظــات ومــن مث ال جيــوز   صــدَّقت علــى االتفاق

 أنــه مت تقــدمي معلومــات  ذكــرتو. اســتبعاد أي مــن أحكامهــا
عـــن االتفاقيـــة يف اجلريـــدة الرمسيـــة حيـــث عهـــد إىل الـــوزارة   

كيفيـة املطالبـة حبقـوقهم الـيت        باملختصة مبسؤولية تعريف الناس     
 .تعترف هبا االتفاقية

القــوانني، مبــا قــال إن مجيــع ): مناميبيــا (الــسيد شــيبوه - ٣٣
فيها الـصكوك القانونيـة الدوليـة، الـيت يـتم إدماجهـا يف قـوانني         

وذكــر أن .  مــع دســتور الــبالد ةناميبيــا ينبغــي أن تكــون متفقــ 

أحكام االتفاقية ميكن االحتجاج هبا أمام احملاكم حينما يكـون          
“ الرجـال مـن أجـل التغـيري       ”ن منظمـة    وقـال إ  . ذلك ضـروريا  

 الــسلم وتــشجيع الرجــال علــى  هــي منظمــة تــسعى إىل تعزيــز 
تغيري مـواقفهم مـن املـرأة وذلـك عـن طريـق مكافحـة األفكـار                 

وأضاف أن هذه املنظمة تقـوم بنـشاطها        . النمطية بوجه خاص  
يف املـــدارس حيـــث تعلِّـــم األطفـــال الـــذكور احتـــرام الفتيـــات 

وذكر أنه ليـست لديـه      . باعتبارهن كائنات بشرية مساوية هلم    
علــى الفــور عــن عــدد أعــضاء هــذه   معلومــات ميكــن تقــدميها  

 .املنظمة

قالـت إن وسـائل اإلعـالم       ): ناميبيـا  (السيدة أوسـيكا   - ٣٤
وذكـرت أن  . تقوم بدور هام يف زيادة الوعي مبسائل اجلنـسني    

وسائل اإلعالم جيـب تـشجيعها علـى وضـع سياسـاهتا اخلاصـة               
فيمــا يتعلــق مبــسائل اجلنــسني وأن بعــض هــذه الوســائل قامــت 

 أن هنـــاك توأضـــاف. حبمـــالت لزيـــادة الـــوعيمببـــادرة منـــها 
رجــال ناميبيــا مــن أجــل ”منظمــتني غــري حكــوميتني للرجــال، 

وأن هـاتني   “ رجـال ضـد العنـف املوجـه إىل املـرأة          ”و“ التغيري
 .املنظمتني تنشطان يف تعزيز حقوق املرأة

ن حكومتـها قامـت، بالتـشاور مـع أصـحاب      وقالـت إ  - ٣٥
. املتــصلة حبقــوق املــرأةاملــصلحة، بتحديــد عــدد مــن املــشاكل  

العنـف علـى أسـاس      ممارسـة   وذكرت أن هذه املشاكل تـشمل       
نــوع اجلــنس، الــذي ســيكون موضــوع مــؤمتر وطــين يعقــد يف  

؛ وفــــريوس نقــــص املناعــــة البــــشرية ٢٠٠٧يونيــــه /حزيــــران
اإليدز؛ والوعي حبقوق اإلنـسان ومـا يتـصل بـه مـن             /املكتسب

يتَّمـوا أو أصـبحوا     أشكال احلماية القانونية؛ واألطفـال الـذين ت       
ــابة نتيجــــة لفــــريوس نقــــص املناعــــة البــــشرية    عرضــــة لإلصــ

اإليدز؛ وضرورة زيادة متثيل املرأة يف احليـاة العامـة؛          /املكتسب
والفقــر وضــرورة الــتمكني للمــرأة اقتــصاديا كوســيلة لتحــسني 

 .وضعها؛ وصحة املرأة وخدمات الصحة اإلجنابية
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عن حقـوق املـرأة      قالت إن املؤسسة األوىل املسؤولة    و - ٣٦
وذكـرت أنـه    . هي وزارة املساواة بني اجلنسني ورعايـة الطفـل        

مت إنــشاء مراكــز اتــصال خاصــة مبــسائل اجلنــسني يف اإلدارات  
احلكومية، ولكن األفـراد املـسؤولني عـن هـذه املراكـز يتولـون              

وأضـافت  . مسائل اجلنسني باإلضافة إىل مسؤوليتهم األساسية     
 وظـــائف جعـــلة هلـــذا الـــسبب ور ذات األولويـــأن مـــن األمـــ

كــرس  يالعــاملني يف مراكــز االتــصال وظــائف لكــل الوقــت      
ن حكومتـها   وذكرت أ . شاغلوها كل وقتهم لشؤون اجلنسني    

حتاول أيـضا زيـادة عـدد النـساء يف الربملـان وأهنـا سـتجعل مـن                  
ــؤون     ــة شـ ــع اختـــصاصات جلنـ ــانون يوسـ ــدار قـ ــا إصـ أولوياهتـ

 .اجلنسني

 ٩ إىل ٧املواد من 

طلبـــت مزيـــدا مـــن املعلومـــات عـــن : دة ســـيغاالـــسي - ٣٧
ــصحيحي       ــز الت ــانون التميي ــر ق ــة وعــن أث ــة االنتخابي يف (العملي

 وســألت .بالنــسبة لزيــادة متثيــل املــرأة يف احليــاة العامــة) العمــل
عمــا إذا كانــت األحــزاب الــسياسية واحلكومــة قــد اختــذت       
خطـــوات لزيـــادة متثيـــل املـــرأة، كمـــا أوصـــت بـــه اللجنـــة يف   

ــا  ــرف،    مالحظاهتـ ــة الطـ ــر األوَّيل للدولـ ــى التقريـ ــة علـ اخلتاميـ
وسـألت  . حـدود دنيـا لعـدد املرشـحات       بتقريـر   بالقيام، مـثال،    

عن عدد النساء بني األعـضاء الـستة املعيـنني باجلمعيـة الوطنيـة              
وطلبت توضـيحا لوضـع املـرأة يف اهليئـات الطائفيـة والتقليديـة              

 . على الصعيدين احمللي واإلقليمي

أشـارت إىل أن اهلياكـل      : كداري–ين  ريلباالسيدة ه  - ٣٨
ــالتقريرين     ــاء بـ ــسبما جـ ــال حـ ــا الرجـ ــسيطر عليهـ ــة يـ التقليديـ

وهلــذا ســألت عمــا إذا كــان هنــاك نظامــان . املوحــدين لناميبيــا
قانونيان متوازيان أحدمها مييل إىل القمع وختـضع فيـه املـرأة يف             
مراحــل خمتلفــة ألحــدمها أو لكليهمــا، ومــا إذا كانــت اهلياكــل 

ــتور أو     ا ــام الدس ــع ألحك ــة ال ختــضع يف الواق ــاملتقليدي  ألحك

االتفاقيــة وإن كانــت الدولــة الطــرف مل تبــد حتفظــا يف هــذا       
 .الشأن

وقالـــت إنـــه حـــدثت، وفقـــا لألجوبـــة املكتوبـــة الـــيت   - ٣٩
قدمتها الدولة الطرف، زيادات كبرية يف متثيل املـرأة يف احليـاة            

ستويات ممـا يعـود مـن       العامة مبا يف ذلك متثيلـها علـى أعلـى املـ           
علـى أهنـا   ). يف العمـل (غري شك إىل قانون التمييز التصحيحي       

أضافت أهنا ترحب بأية معلومات إضافية عن جلنة املـساواة يف      
العمــل مــع بيــان مــا إذا كانــت هــذه اللجنــة متلــك إىل جانــب   

وقــوع رصــد مــسائل اجلنــسني ســلطة إقامــة الــدعوى يف حالــة 
ان األمر كـذلك فعـال فإهنـا تـود        وأضافت أنه لو ك   . انتهاكات

معلومــات عــن إجــراءات إقامــة الــدعوى وعــن العقوبــات الــيت 
 .ميكن توقيعها

قالت إن االنتخابـات جتـَرى      ): ناميبيا (منغنداالسيدة   - ٤٠
كل مخس سـنوات وأن االنتخابـات القادمـة سـتجَرى يف عـام              

وأضافت أن اجلمعيـة الوطنيـة والـسلطات احملليـة يـتم            . ٢٠٠٩
هبا بنظام للتمثيل النسيب على حني أن اجمللس الـوطين يـتم            انتخا

ــام      ــق نظ ــن طري ــضائه ع ــةانتخــاب أع ــث  األغلبي ــسيطة حي  الب
وأضـافت أن قـانون     . يكون انتخاب املرشـحات أكثـر صـعوبة       

ــه لــضمان انتخــاب عــدد أكــرب    ــة مت تعديل   مــنالــسلطات احمللي
لنـــساء علـــى الـــصعيد احمللـــي وأن نـــسبة النـــساء بـــني أعـــضاء ا

وذكـرت أن األحـزاب     .  يف املائـة   ٤٥الس احمللية تبلغ حاليا     اجمل
. تقــوم علــى الــصعيد الــوطين بتخــصيص حــصص للمرشــحات

) يف العمـل  (اهلـدف مـن قـانون التمييـز التـصحيحي           وقالت إن   
 يف  ٥٠هو بلـوغ اهلـدف الـذي حـدده االحتـاد األفريقـي وهـو                

ــام   ــة للمــرأة يف مراكــز اإلدارة بالقطــاع الع ن وأضــافت أ. املائ
إعمال القانون هو مـسؤولية وزارة العمـل الـيت تعتـرب مـسؤولة              

وذكـرت أن وزارة العمـل      . أيضا عـن جلنـة املـساواة يف العمـل         
ــو حتقيــق        ــت تقــدما حن ــيت حقق ــة للــشركات ال تعطــي األولوي

 .املساواة بني اجلنسني
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وقالت إن هدف حكومتـها هـو زيـادة متثيـل املـرأة يف              - ٤١
 يف املائة من أعـضاء      ٢٧افت أن الـ    وأض. الربملان ويف احلكومة  

.  حاليـا مـن النـساء      ناجلمعية الوطنية وأعضاء اجمللس الوطين ه     
وأضافت أن املرأة أقل متثيال يف اجملـالس اإلقليميـة الـيت تنتخـب         

 التقليديـة   اإلدارةوذكـرت أن هياكـل      . بنظام األغلبية البـسيطة   
دا بعـد   اليت مت إمهاهلا خالل عصور االسـتعمار مت إحياؤهـا عمـ           

ــضرورة   وذكــرت أ. االســتقالل ن هــذه اهلياكــل ال تــشكل بال
عائقا أمام حترير املرأة وأن بعض العشائر والقبائل قامـت مـثال            
باختـــاذ خطـــوات ملكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية       

 .اإليدز ومكافحة العنف املرتيل/املكتسب

قالت إهنا تتفهم رغبة الدولـة   :  أبياه –السيدة كوكر    - ٤٢
طرف يف اإلبقاء على الثقافة التقليديـة ولكنـها شـددت علـى             ال

ــة ال ينبغــي أن تكــون عــذرا    ســتمرار األمنــاط  الأن هــذه الثقاف
ــة ــة التقليديـ ــادات ينبغـــي  . الفكريـ ــد والعـ ــافت أن التقاليـ وأضـ

 .تكييفها لتعكس ضمانات حقوق اإلنسان الواردة بالدستور

 إذا  تكلمت بصفتها الشخصية فسألت عمـا     : الرئيسة - ٤٣
كان االغتصاب بني الزوجني جرمية يف قوانني الدولـة الطـرف           

 .املتعلقة جبرمية االغتصاب

أكـدت أن االغتـصاب بـني       ): ناميبيـا  (السيدة منغندا  - ٤٤
ــزوجني جرميــة يعاقــب عليهــا القــانون   وذكــرت أن تعمــيم  . ال

منظور اجلنـسني هـو عمليـة تـتم مـن أعلـى إىل أسـفل وتـشمل                  
ذكــرت أن منــصب رئــيس أكــرب قبيلــة يف و. اهلياكــل التقليديــة

البلد تشغله امرأة وأن مثة نساء كثريات يشغلن مناصب رفيعـة          
وأضافت أن مجيـع    . يف اخلدمة املدنية ويشغلن مناصب الوزارة     

بأمهية تعزيز حقوق املرأة يف إطار الثقافـات        قادة البلد يعترفون    
ــريوس      ــشكلة ف ــل م ــشاكل مث ــصدي مل ــضرورة الت ــة وب التقليدي

اإليــــدز والقــــضاء علــــى /املناعــــة البــــشرية املكتــــسبنقــــص 
 .املمارسات الضارة مع االحتفاظ بالثقافة التقليدية

قالت إن اهلياكل التقليدية    ): ناميبيا (السيدة أوسيكو  - ٤٥
ــار     ي ــنظم طريقــة اختي ــة الــذي ي ــسلطة التقليدي ــانون ال نظمهــا ق

وأضافت أن حكومتـها تعمـل      . القادة التقليديني ومستشاريهم  
ى تـشجيع املـرأة علـى القيـام بـدور أكثـر نـشاطا علـى هــذا         علـ 

املستوى وأن مثة بالفعل عددا من النساء يقمن بدور القيـادات           
وانتقلـــت إىل موضـــوع متثيـــل املـــرأة يف الـــسلطة     . التقليديـــة

 . يف املائة من القضاة هن من النساء٣٩القضائية فقالت إن 

ــايتمبو - ٤٦ ــا (الـــسيدة هـ ــانون أوضـــحت أن ال): ناميبيـ قـ
ــه      ــدين ويكمل ــانون امل ــع الق ــب م ــا إىل جن ــريف يوجــد جنب . الع

وذكرت أن القانون املدين يطبق على اجلميع ولـو أن القـوانني            
ــة      ــات التقليدي ــن خــالل اآللي ــا م ــذها أحيان ــة ميكــن تنفي . املدني

وأضافت أن القـوانني التقليديـة تعكـس أحيانـا تـدابري قدميـة مل               
وذكــرت أن .  يف البلــدتكــن تطبَّــق إال داخــل منــاطق معينــة    

الدســتور باعتبــاره القــانون األعلــى يف البلــد لــه األولويــة علــى  
وأضـــــافت أن االتفاقـــــات الدوليـــــة يـــــتم . القـــــانون العـــــريف

استعراضــها قبــل التــصديق عليهــا للتأكــد مــن أنــه ال يوجــد        
 .تعارض بني أحكامها وأحكام الدستور

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


