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  لقضاء على التمييز ضد املرأةملعنية بالجنة اال
    

 مــن ١٨املــادة وجــب النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مب    
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

    
  طرافللدول األ الثاين والثالثني الدورياجلامع للتقرير األويل والتقريرين التقرير     

  
  *بوتسوانا    

  

 
  

 .دون حترير رمسيالتقرير صادر بهذا   *  
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 مجهورية بوتسوانا

 

                        
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نفيــذتقريـــر بوتــسوانا عــن ت
اتفاقيــة القــضـاء علــى مجيــع  
  أشكـال التمييز ضد املرأة

  التقريــر اجلامـع للتقرير األوِلـي
 والتقريرين الثاين والثالث
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CBOs منظمات اجملتمعات احمللية  
CEDA تنظيم مشاريع  قدرة املواطنني على تنمية وكالة  
CEDAW اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  
CIDA الوكالة الكندية للتنمية الدولية  
CSO املكتب املركزي لإلحصاءات  
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ECA اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
EDS التربويةنمية خدمات الت  
FAP برنامج املساعدة املالية  
FEW التثقيف يف جمال رعاية األسرة  
FHH  مرأةإاُألسـر املعيشية اليت ترأسها  
GDP الناتج احمللي اإلمجايل  
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GFP(s)  تنسيق الشؤون اجلنسانيةاملسؤولون عن مراكز  شخاصاأل  
GNP الناتج القومي اإلمجايل  
HIES األسرة املعيشيةمصروفاتل والدراسة االستقصائية لدخ   
HIV فريوس نقص املناعة البشرية  
IEC اللجنة االنتخابية املستقلة  
IEC اإلعالم والتثقيف واالتصاالت  
IOM مكتب املنظمة الدولية للهجرة  
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MTP (II) اخلطة الثانية املتوسطة األجل  
NAC  إليدزاملعين بااجمللس الوطين  
NACA يدزإلاة مكافحلتنسيق الوطنية وكالة ال  
NACP الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز  
NDB املصرف الوطين للتنمية  
NDP ةخطة التنمية الوطني  
NGO(s)  غري حكومية) منظمات(منظمة  
NGPF اجلنساينربنامج الوطين للالعمل طار إ  
PMTCT  من األم إىل الطفل) بفريوس نقص املناعة البشرية(منع انتقال اإلصابة  
POA  عملالخطة  
PTA مجعية اآلباء واملدرسني  
RADS سكان املناطق النائية  
RNPE ية بالتعليمالسياسة الوطنية املنقحة املعن  
RSA مجهورية جنوب أفريقيا  
SACU االحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي  
SADC اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي  
SHHA وكالة اإلسكان باجلهد الذاتـي  
SMME املشاريع الصغرية واملتوسطة والصغرية جدا  
STI(s) األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي  
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STP ألجلخطة قصرية ا  
UN األمم املتحدة  
UNCSW جلنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة  
UNDP برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
UNICEF منظمة األمم املتحدة للطفولة  
VDC  قـرويةالتنمية الجلنة  
VHC(s) الصحة القروية)جلان(ة جلن   
VLC جلنة حمو األمية على مستوى القرية  
WAR غتصاب ضد االرأةامل  
WAD إدارة شؤون املرأة  
WASBO املرأة واأللعاب الرياضية يف بوتسوانا  
WIEM اللجنة املعنية بدور املرأة يف اإلدارة التعليمية  
WILSA النساء يف القانون يف اجلنوب األفريقي  
YWCA مجعية الشابات املسيحية  
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  تصدير    
اقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز       أقرت اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة رمسيـا اتف       

ــرأة يف   ــانون األول ١٨ضــد امل ــسمرب /ك ــاذ بوصــفها    . ١٩٧٩دي ــز النف ــة حي ــت االتفاقي ودخل
ــة يف   ــول ٣معاهــدة دولي ــد العــشرون   ١٩٨١ســبتمرب /أيل ــا البل ــول .  بعــد أن صــدَّق عليه وحبل

د وافقـت علـى     ، كانـت مائـة دولـة تقريبـا قـ          ١٩٨٩الذكرى السنوية العاشرة لالتفاقية يف عام       
  .١٩٩٦أغسطس /آب ١٣وانضمت بوتسوانا إىل االتفاقية يف . التقيُّد بأحكامها

ومن بني املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، حتتـل االتفاقيـة مكانـا هامـا يف التركيـز                       
وروح االتفاقيـة، الـيت تـشارك       . على حقوق اإلنسان لألنثى اليت تشكل نصف اجلنس البـشري         

اســخة يف أهــداف األمــم املتحــدة الــيت تــشمل إعــادة تأكيــد اإلميــان حبقــوق    فيهــا بوتــسوانا، ر
وقد أوضحت االتفاقية معـىن     . اإلنسان األساسية، والكرامة، وباحلقوق املتساوية للرجل واملرأة      

تــضع االتفاقيــة يف جوهرهــا ِشـــرعة دوليــة حلقــوق املــرأة   ومل. املــساواة وكيــف ميكــن حتقيقهــا 
  .ل يضمن التمتع بتلك احلقوقفحسب، بل أيضا برنامج عم

 عن كيفية ترمجة بوتسوانا اللتزامها بتنفيذ االتفاقيـة، عـن           ويقدم هذا التقرير معلومات     
جيمـع  وهـذا التقريـر     . طريق إبالغها عن اإلجراءات احملددة اليت اختذهتا منذ انضمامها لالتفاقيـة          

  .ة والثالثةوالثانيِلي، والتقارير الدورية األولـَـى بني التقرير األوَّ
وقد أوجـز التقريـر اإلجـراءات الـيت اختـذهتا بوتـسوانا بالتعـاون مـع أصـحاب املـصلحة               

ــاع اخلـــاص     ــة ومؤســـسات القطـ ــركاء التنميـ ــدين، وشـ ــع املـ ــات اجملتمـ ــل منظمـ ــرين مثـ . اآلخـ
. ويرد أيضا مـوجز تنفيـذي للتقريـر       . مادة من االتفاقية   ١٦التقرير يف أربعة أقسام تشمل       ويرد

زالـت احلاجـة تـدعو إىل     ازات الرئيسية فـضال عـن اجملـاالت الـيت مـا     ـال لإلجنـرير جمموأورد التق 
أما األنشطة املوجهة حنو حتقيـق أهـداف االتفاقيـة فإهنـا            . ها لتحقيق املساواة بني اجلنسني    معاجلت

م، واألمن، والعدالة االجتماعيـة،     عزز وعـَي اجملتمع احمللي، والسل    تنفَّذ ضمن إطار عمل وطين ي     
  .احملليو الوطينعلى الصعيدين والدميقراطية، واملساءلة، والسلوك األخالقي، والقيادة 

وقد قامت إدارة شؤون املـرأة، بـوزارة العمـل والداخليـة، بالتعـاون مـع برنـامج األمـم               
وتـشكَّلت جلنـة صـياغة متعـددة القطاعـات تـضم            . املتحدة اإلمنائي، بتنسيق جتميع هذا التقريـر      

رة شؤون املـرأة، ومكتـب النائـب العـام، ومكتـب رئـيس اجلمهوريـة، ومنظمـات               ممثلني من إدا  
 Oakwood and Associates”وقـدمت شـركة   . اجملتمع املدين، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي   

Consultants“  وأثنـاء عمليـة الــصياغة، جـرى اعتمـاد هنـج استـشاري وقــائم       .  املـساعدة التقنيـة
وجـرت مـشاورات مستفيـضة    . ة مجيع أصحاب املصلحة مباشرة على املشاركة لكفالة مشارك   

مــع مجيــع أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني املــستمدين مــن احلكومــة، واجملتمــع املــدين، وشــركاء    
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ــة، والقطــاع اخلــاص  ــق اســتعراض     . التنمي ــى معلومــات إضــافية عــن طري وجــرى احلــصول عل
 صلحة، وحتليــل حالــة القــواننيالكتابــات الــيت تألَّفــت يف املقــام األول مــن تقــارير أصــحاب املــ 

  . إدارة إقامة العدل واجلمعية الوطنيةمن، وتقارير التقييم والتقدير، والتشريعية
وُعرض مشروع التقريـر علـى حلقـة عمـل ألصـحاب املـصلحة مـن قطاعـات متعـددة                      

وُعرض املـشروع النـهائي علـى اللجنـة املـشتركة           . قامت باستعراضه وقدمت اقتراحات إضافية    
وزارات واملعنيــة باملعاهــدات، واالتفاقيــات، والربوتوكــوالت، املــسؤولة عــن أمــور منــها بــني الــ

وتـضطلع وزارة اخلارجيـة والتعـاون       . استعراض مجيع مشاريع التقارير اليت ُتقدَّم لألمم املتحـدة        
  .الدويل بتنسيق اللجنة

  
  موجـز تنفيذي    

ضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز     أقرت اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة رمسيـا اتفاقيـة القـ         
ــرأة يف   ــانون األول ١٨ضــد امل ــسمرب /ك ــاذ بوصــفها    . ١٩٧٩دي ــز النف ــة حي ــت االتفاقي ودخل

ــة يف   ــدة دوليـــ ــول ٣معاهـــ ــبتمرب /أيلـــ ــة يف   . ١٩٨١ســـ ــسوانا إىل االتفاقيـــ ــضمت بوتـــ وانـــ
ــسطس /آب ١٣ ــني أود  ١٩٩٦أغــــ ــك احلــــ ــذ ذلــــ ــضمام إىل    ومنــــ ــكوك االنــــ ــت صــــ عــــ

  .االختياري الربوتوكول
التقرير األويل والتقارير الدورية الوطنية األوىل والثانيـة والثالثـة          بني  التقرير جيمع   وهذا    

. ويـرد التقريـر يف أربعــة أجـزاء، يـسبقها مــوجز تنفيـذي ومقدمـة عامــة      . بـشأن تنفيـذ االتفاقيــة  
ــاخ، واهلياكــل        ــة، واملن ــسوانا، واخلــصائص اجلغرافي ــة معلومــات عــن ســكان بوت ــورِد املقدم وت

  .االقتصاد، واملؤشرات االجتماعية واإلطار الدستورياإلدارية، و
 تعريــف بوتــسوانا للتمييــز علــى النحــو الــذي أوضــحه الدســتور قبــل    ١ وتــورد املــادة  

 علــى أســاس الــسوابق القــضائية  ٢٠٠٤االنــضمام إىل االتفاقيــة والتعــديالت الالحقــة يف عــام   
  .وأحكام االتفاقية
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  القوانني اليت تعدلت:١اإلطار
  ١٩٩٥قانون اجلنسية لعام   •   
  ١٩٩٦قانون املناجم واحملاجر، لعام   •   
جلنائيـة لعـام    قانون اإلجراءات واألدلة ا     •   

١٩٩٧  
قــانون ســجل صــكوك امللكيــة، لعــام       •   

١٩٩٦  
  ٢٠٠٤قانون العقوبات لعام   •   
ــام      •    ــسب لع ــات النَّ ــانون إجــراءات إثب ق

١٩٩٩  
  ٢٠٠٠قانون اخلدمات العامة لعام   •   
  ٢٠٠١قانون الزواج لعام   •   
 ١٩٩٦قانون العمل لعام   •   

  
ت واعترافا بأحكام االتفاقية، أذنـ      

استعراض ”بوتسوانا بإعداد تقرير بعنوان     
مجيــع القــوانني التـــي متــس وضــع املــرأة يف 

وأوصـــــى . ١٩٩٨يف عـــــام “ بوتـــــسوانا
التقريــر بــإجراء تعــديالت يف عــدة قــوانني  

وعلـى ضـوء    . وطنية ملواءمتها مع االتفاقية   
ــديل بعـــض    ــرى تعـ ــيات، جـ ــذه التوصـ هـ

). ١ اإلطـــار(القــوانني منـــذ ذلـــك احلـــني  
إىل ذلـــــك، جـــــرى تعـــــديل وباإلضـــــافة 

ــام   ــضا  . ٢٠٠٤الدســتور يف ع وجــرى أي
يف “ قـانون إلغـاء الـسلطة الزوجيـة       ”سـّن  
وقــــد تطلــــب ســـــّن هــــذا . ٢٠٠٤عــــام 

ــرى    ــوانني األخــ ــتعراض القــ ــانون اســ القــ
  .ن حتقيق التساوقالصلة لضما ذات

“ التـدابري املتعلقـة بالـسياسات   ” تعديالت هذه القوانني بصورة هامـة يف      وقد أسهمت   
وأسـهمت هـذه التعـديالت    . أدى إىل متكني املرأة اجتماعيا، واقتـصاديا وسياسـيا        مما) ٢ ملادةا(

ــات ال    ــني عالقـ ــوازن بـ ــق التـ ــضا يف حتقيـ ــوأيـ ــرار  قـ ــنع القـ ــصاف يف صـ ــة  ة واإلنـ ــا لواليـ  طبقـ
  .العام القانون

وقد أبدت بوتسوانا التزاما سياسيا قويا للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                    
“  األساسـية  ضـمان حقـوق اإلنـسان األساسـية واحلريـات         ”اء أطُـر وآليات وطنيـة لتـأمني        بإنش

وهــذه تــشمل إنـشاء إدارة لــشؤون املــرأة ذات صـالحيات كاملــة يف وزارة العمــل   ). ٣ املـادة (
 جمـ د احلكومـة    اصـل يف اخلدمـة العامـة بأسـرها، تو       ولكفالة التقيد بأحكام االتفاقية     . والداخلية
أشــخاص وجــرى تعــيني .  يف مجيــع أنــشطة التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية ينا اجلنــساملنظــور
  .نسانية يف الوزارات احلكوميةالشؤون اجل مراكز تنسيق  عنمسؤولني
ــسوانا يف اختــاذ     ــدابري خاصــة ”وشــرعت بوت ــادة(“ ت ــز   ) ٤ امل ــسهيل تعزي مــن شــأهنا ت
تماعي واالقتصادي الـذي يهـدف      بني املرأة والرجل عن طريق التمكني االج      اجلنسانية  املساواة  

ة، يـ لزراعا األراضـي    تنميـة  مثل برنـامج     يمتكني اقتصاد برامج  وقد ُوِضعت   .  الفقر احلد من إىل  
ويف حـني ُيقـصد هبـذه الـربامج إتاحـة الفـرص             . يوانات الصغرية احل املتعلقة بالتزويد ب   بادراتاملو

وستواصــل احلكومــة،  . واردزالــت املــرأة تواجــه حتــديات يف احلــصول علــى املــ    املتــساوية، مــا
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 بيئـة مواتيـة الشـتراك    هتيئـة بالتعاون مع أصحاب املـصلحة اآلخـرين ومنظمـات اجملتمـع املـدين،              
والــسلطات  (Ntlo ya Dikgosi)املــرأة يف مؤســسات سياســية مثــل الربملــان، وجملــس األعيــان   

  .ةــاحمللي
تمـع مـدرك أيـضا لـبعض        ويف حني تشكَّـل جمتمع بوتسوانا بالعادات والتقاليد، فإن اجمل          

ويف حـني أنـه لـيس يف       ). ٥ املـادة  ( قَْولبة أدوار اجلنسني والتحيُّــز     املمارسات التقليدية اليت ُتدمي   
وبالتعـاون مـع    .  ملتزمة حبماية املرأة من املمارسات التمييزيـة       انيـة احلكومة تقويض الثقافة، فإهن    

دين، تــدعم احلكومــة محــالت الــدعوة احلكوميــة النــسائية ومنظمــات اجملتمــع املــ املنظمــات غــري
ــة       ــار هــذه املمارســات العرفي ــة وبــرامج خلــق الــوعي للتخفيــف مــن آث وتنفيــذ الــربامج التثقيفي

ــسلبية ــة ل   . ال ــرامج توعي ــعت وُنفـــِّذت ب ــد ُوِض ــلوق ــنني    ريثأت ــة للب ــشئة االجتماعي ــا يف التن  إجيابي
  . اجلنساينالتنميطوالبنات، وكذلك لتعزيز القضاء على 

وبالتعـاون مـع منظمـات      ). ٦ املـادة (وانا مدركة للتحديات اليت يشكِّلها البغـاء        وبوتس  
لدخل والتثقيفيـة الـيت تـستهدف       ل ةدراجملتمعية البديلة امل  شاريع  املاجملتمع املدين، تدعم احلكومة     

مـن  للباتـسوانا  واخلـدمات الـصحية متاحـة أيـضا جمانـا      . باجلنس على أسـاس جتـاري     التاملشتِغ
ولـذلك فـإن    . معتـرف بــه قانونـا      واالشتغال باجلنس علـى أسـاس جتـاري غـري         . صحيةاملرافق ال 

ــه ا ــشتغالت ب ــري مل ــشموغ ــن  الت م ــة م ــة األخــرى    باحلماي . االســتغالل وأشــكال ســوء املعامل
بيـد أنـه أُدرجـت      . تظهر املشكلة حىت اآلن يف شكل حتـدٍّ كبري        يتعلق باالجتار بالبشر، مل    وفيما

ــانون العقوبــات  ــرة شــرطة بوتــسوانا   نــصوص يف ق ــتمكني إدارة إقامــة العــدل ودائ اختــاذ مــن  ل
وتتعاون دائرة شرطة بوتسوانا أيضا مع البلدان اجملاورة لرصـد          . إجراءات للتصدي هلذه اجلرمية   

  .االجتار بالبشر
 يف احليـاة    الشـتراك لوالنظم االجتماعية والسياسية احلالية تسمح بتكافؤ الفرص للمرأة           

وتـشغل املـرأة    . واملـرأة ممثَّلـة حاليـا يف املناصـب الـسياسية والعامـة            ). ٧ املادة (السياسية والعامة 
صنع القـرار تتـراوح بـني وزيـرات، ونائبـة لـرئيس اجلمعيـة الوطنيـة، وحماميـة                   لـ مناصب رئيـسية    

ــشارات،     ــة يف  إىل عامــة، وحمافظــة للبنــك املركــزي، وقاضــيات، ومست رئيــسة ملناصــب تنفيذي
واملــرأة ممثلــة أيــضا يف جملــس .  ومــديرات اإلداراتاتنــات الــدائميألموزارات احلكومــة مثــل ا

ويتزايـد أيـضا توظيـف املـرأة يف     . رئيسة للمحـاكم العرفيـة  دم كوخت (Ntlo ya Dikgosi)األعيان 
  . يف املائة من املوظفني الدبلوماسيني٣٥,٨حيث تشكل نسبة ) ٨ املادة(السلك الدبلوماسي 

تسوانية املتزوجة بـأجنيب    ا اجلنسية إلتاحة الفرصة للمرأة الب     وقد عدَّلت بوتسوانا قانون     
تـسوانية املتزوجـة بـأجنيب    اوهذا القانون يتيح أيضا للمرأة الب). ٩ املادة(لنقل جنسيتها ألطفاهلا  

  .أن تستعيد جنسيتها يف حالة تغيُّر وضعها الزواجي أو يف حالة العودة إىل بوتسوانا
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سـنوات   ١٠حققت بوتـسوانا حـصول اجلميـع علـى       ) ١٠ دةاملا(وفيما يتعلق بالتعليم      
وبفـضل الـسياسة الوطنيـة    . من التعليم األساسي، وقضت على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم         

ــالتعليم   ــساوية   ) ١٩٩٤(املنقحــة املتعلقــة ب ــيم للحــصول علــى ا وفــرت احلكومــة فرصــا مت لتعل
ة حاليــا بتوحيــد هــذه اجلهــود بوضــع  وتقــوم احلكومــ. بعــد الثــانوي االبتــدائي، والثــانوي ومــا
بن مــن الدراســة بــسبب احلمــل،  يتعلــق بالفتيــات الالئــي يتــسرَّ  وفيمــا. سياســة تكــافؤ الفــرص

وتـشترك أيـضا منظمـات اجملتمـع        . وِضعت سياسة إلعادة قبوهلن للسماح هلـن مبواصـلة التعلـيم          
والتــدريب املهنيــان سياســة َع التعلــيُم وباملثــل، وَضــ. الــربامجاملــدين يف تقــدمي املــساعدة يف تلــك 

والتعلـيم عـن بـُــعد متـاح ملـن      . للسماح للمرأة اليت تصبح حـامال مـن مواصـلة التـدريب الـتقين          
وتقـدم احلكومـة منحـا للمـرأة والرجـل علـى حــد              . يستطيعون االنتظـام يف التعلـيم النظـامي        ال

  .سواء على أساس تنافسي
 بإمكان املرأة طلب احلصول علـى        العمل قانونجيعل  ) ١١ املادة(وفيما يتعلق بالعمالة      

وجرى تعديل األحكام التشريعية الـيت تـبني أهنـا          . الوظائف املتاحة على أساس املؤهل والكفاءة     
وتتمتـــع املـــرأة باملـــساواة يف احلـــصول علـــى . هبـــا يف مكـــان العمـــل ضرُّتـــمتيـــز ضـــد املـــرأة أو 

 جلعـــل ن اخلـــدمات العامـــةقـــانووقـــد ُعـــدل . اســـتحقاقات العمـــل والترقيـــات طبقـــا للقـــانون
وقد حسَّنت بوتسوانا أيـضا أوضـاع       ). سوء سلوك (املضايقات اجلنسية يف مكان العمل جرمية       

العمل للمـرأة لرعايـة األطفـال حـديثي الـوالدة بالـسماح للمـرأة باحلـصول علـى إجـازة أمومـة                       
ة ومــدفوعات إجــاز. شــهرا ١٢ ملــدةمدفوعــة األجــر واســتراحة ملــدة ســاعة واحــدة كــل يــوم   

  .بني مدفوعات جزئية وأجر كامل األمومة يف املنظمات املختلفة تتراوح ما
ية الرعايـة الـصحية األوليـة إىل        ، أدى تنفيـذ اسـتراتيج     )١٢ املادة(وفيما يتعلق بالصحة      

وهـذا يـسمح للمـرأة بالوصـول إىل         . كيلومترا ١٥ املرافق الصحية يف دائرة نصف قطرها        وفريت
. ومعظم العيادات توفر أيضا خـدمات األمومـة       . ع هبا بصورة أسهل   اخلدمات الصحية واالنتفا  

واخلدمات اإلضافية األخرى تشمل الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية مـن األم إىل               
الطفل، وتوفري الرفاالت وتقدمي خدمات الصحة اإلجنابية اجلنسية، وإسـداء املـشورة، والعـالج              

  .سواء وهذه اخلدمات تفيد املرأة والرجل على حـد. مبضادات الفريوسات الرجعية
 الفقــر، وكفالــة  مـن داحلــإهنـاء اجلــوع، و :  البلـد عنــد االســتقالل إىل تطلــعومتـشيا مــع    

املساواة يف احلصول على املوارد، والتعليم، والصحة والعمل؛ شرعت احلكومة يف عـدة بـرامج               
وتتمتع املرأة باملـساواة يف احلـصول   ). ١٣ املادة( اجتماعية مزاياتزيد الفرص االقتصادية وتوفر   

 للمنــزل،   السـتئجاري شراء ا الـ واألمثلة تشمل االسـتفادة بربنـامج       .  االجتماعية ملزاياعلى تلك ا  
ـــقدمو ــامج ُم ــة األراضــي الــسيارة، وبرن ــلزراعا تنمي ــسلطة   . ةي وقــد خلــق أيــضا قــانون إلغــاء ال
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اذ قــرارات مــستقلة وإدارة األعمــال الزوجيــة مزيــدا مــن الفــرص للمــرأة حيــث ميكنــها اآلن اختــ
وحيمــي القــانون أيــضا املــرأةَ مــن قيــام الرجــل باختــاذ قــرارات    . التجاريــة كحـــق شخــصي هلــا 

  .احلرمان كان يؤدي قبل ذلك إىل ترك املرأة تعاين من انفرادية بشأن ممتلكات األسرة مما
لعـاب الرياضـية     لالشـتراك يف األ    وقد خلقت بوتسوانا أيضا مزيـدا مـن الفـرص للمـرأة             
وتقـدم احلكومـة الـدعم، عـن        . وتشغل املـرأة مناصـب صـنع القـرار يف بعـض الـربامج             . والترفيه

طريق اجمللس الوطين لأللعـاب الرياضـية، لرابطـة نـساء بوتـسوانا يف األلعـاب الرياضـية وغريهـا                    
  .من هيئات االنتساب املنظَّـم

  مـن داحلـ إحـدى أولويـات بوتـسوانا يف      ، تتمثل   )١٤ املادة(وفيما يتعلق باملرأة الريفية       
وتقـدم احلكومـة الـدعم املـايل والـتقين ملبـادرات العمـل              . الفقر من خالل برامج خلق الوظائف     

ويندرج هذا يف سياق سياسة التنميـة الريفيـة والـسياسة املتعلقـة بـدور املـرأة          . للحساب اخلاص 
فيـة الـيت ترفـع مـستوى نوعيـة حيـاة            بـادرات التنميـة الري    ملوبعـض العناصـر الرئيـسية       . يف التنمية 

املــرأة تــشمل زيــادة حــصول املــرأة علــى الطاقــة، وامليــاه املأمونــة والتــصحاح، وشــبكات النقــل  
  .وجيري أيضا معاجلة كهربة الريف واإلمداد باملياه. واالتصاالت، فضال عن التكنولوجيا

 ذُكــر آنفــا تقــوم ، فإنــه كمــا)١٥ املــادة(يتعلــق باملــسائل ذات الــصلة بالقــانون  وفيمــا  
احلكومة بالفعل باستعراض وتعديل عدد من القوانني التشريعية الـيت تبيَّــن أهنـا متيــز ضـد املـرأة                    

  .بـها أو تضرُّ
وقد نظرت بوتسوانا بشكل خاص إىل القـضايا ذات الـصلة بـالزواج واحليـاة األسـرية                   

ويـرد هـذا يف    . ارات الشخصية ختاذ القر من ا وتتعلق أهم التطورات بتمكني املرأة      ). ١٦ املادة(
سياق احلـد األدىن لـسن الـزواج وشـروط الـزواج، واحلـق يف الـزواج، واحلقـوق واملـسؤوليات                   

عامـا   ٢١ إىل زيـادة سـن الـزواج إىل    ٢٠٠١وأدى تعديل قانون الـزواج يف عـام      . أثناء الزواج 
وجيـة  وأعطـى قـانون إلغـاء الـسلطة الز    . عامـا  ١٨ألشـخاص دون سـن    ا شروط لـزواج     ووضع

ــّصر ويف تقريـــر حمـــل ســـكنها      ــاية علـــى األطفـــال القُـ ـــي الوصـ ــلطات متـــساوية لتولـ ــرأة سـ املـ
  .أطفاهلا وسكن

  
  اتـالتحدي    

 ذات الــصلة مــن ش يف األقــسامواجــه تنفيــذ االتفاقيــة عــددا مــن التحــديات الــيت تنــاق    
  :بيد أن التحديات التالية رئيسية. التقرير

ميكـن اعتبـار أن      وهـذا يعـين أنـه ال      . امـل يف بوتـسوانا    بالكحمليا   االتفاقية   ستوعبلـم تُ   
 بوتـسوانا  بـادرت ويف حني . الوطنيةالقانون العام االتفاقية تشكل صكا قانونيا يطبق يف حماكم    
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 إدماج بعض أحكام االتفاقية يف القوانني التشريعية القائمة ومن مث أتاحت الفرصـة لتحقيـق              إىل
ــة ليــست كاملــ   ــانوين، فــإن العملي ــر ق ــة لتــشمل مجيــع القــضايا الــيت تتناوهلــا     ة مبــاأث ــه الكفاي في

وهنـــاك أيـــضا حاجـــة إىل التعجيـــل بتحقيـــق انـــسجام مجيـــع القـــوانني والـــسياسات . االتفاقيـــة
  .االتفاقية مع

والتعـديالت الـيت ُتجـرى      . وتعمل بوتسوانا على أساس القانون العـام والقـانون العـريف            
ومـن  . ترتِّب أثرا على إقامة العدل طبقـا للقـانون العـريف       ال يف القانون العام متشيا مع االتفاقية،     

املالحظ أنـه يف حـني أُلغيـت ممارسـات معينـة طبقـا للقـانون العـام، فـإن تطبيقهـا مـستمر طبقـا                         
ذا النظــام القــانوين املــزدوج، أحيانــا بتبــاين حــاد يف  األخــذ هبــواملوافقــة علــى . للقــانون العــريف

  .أحكام القانون العاممع وجود باملرأة حىت زالت تلحق الضرر  التطبيق، ما
سـيما يف احلـصول علـى     يات والزالت املرأة تواجه حتد  وفيما يتعلق بربامج التنمية، ما      

ويف حني جيـري العمـل بـربامج متكـني          .  واألرض والتكنولوجيا  ،اخلدمات واملوارد مثل التمويل   
ك جوانـب قـصور يف كفالـة    زالـت هنـا   اقتصادي واجتماعي بغـرض تيـسري تكـافؤ الفـرص، مـا          
ــة الفــاهيم املمارســات واملالعــدل بــني اجلنــسني يف تنفيــذ هــذه الــربامج بــسبب    . اســخةرالثقافي

زالت احلاجة تدعو إىل بـذل مزيـد مـن اجلهـد إلدمـاج منظـور جنـساين يف مجيـع عمليـات                        وما
ساين  املنظــور اجلنــجمــدزالــت سياســات التنميــة تتطلــب   ومــا. التنميــة علــى مجيــع املــستويات 

وإعــداد ميزانيــات مــستجيبة الحتياجــات اجلنــسني، وتنميــة املهــارات املــستهدفة، وتوصــيل         
لـى املـوارد ينبغـي أن       عصول  تـوفري اخلـدمات أو احلـ      لواجلهود املبذولة لتقرير معـايري      . اخلدمات

ــار بوجــه خــاص وضــع املــرأة االجتمــاعي      االقتــصادي، وعلــى األخــص يف  –تأخــذ يف االعتب
  .ةالريفي املناطق
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  مقدمـة    
  معلومات أساسية    

ــضاريس واهلياكــل         - ١ ــستوطنات، والت ــاط امل ــسوانا، وأمن ــسم ســكان بوت ــذا الق ــاقش ه ين
ــة واإلطــار الدســتوري   ــراء غــري    . اإلداري ــات أساســية للق ــوفري معلوم ــذلك ت ــني  وُيقــصد ب امللمِّ

  .ببوتسوانا
  

  التضاريس    
دود مـع ناميبيـا، وجنـوب أفريقيـا،     تقع بوتسوانا يف اجلنوب األفريقـي وتـشترك يف احلـ           - ٢

ــابوي ــا وزمب  كيلــومترا مربعــا ويبلــغ  ٥٨١ ٧٣٠ســاحلي وتبلــغ مــساحته   والبلــد غــري. وزامبي
 مـع متوجـات معتدلـة    أرض سـهلية ومعظم البلـد    . متوسط االرتفاع فوق سطح البحر ألف متر      

  .وطبقات صخرية بارزة أحيانا
ــصب هنــر أوكافــانغو دا      - ٣ ــشمال الغــريب، ي ــوال ليــشكل دلتــا      ويف ال خــل البلــد مــن أنغ

ة الـيت حتــد مالحـات    لتحموتوجد يف الشمال الشرقي منطقة واسعة من السهول امل       . أوكافانغو
 ١ ٢٠٠ فـوق ويف الشرق بالقرب من شبكة صـرف ليمبوبـو، ترتفـع األرض       . ماكغاديكغادي

قطـة تالقيـه    عند ن متر   ٥٠٠ متر يف اجلنوب إىل    ٩٠٠متر، وينخفض وادي ليمبوبو تدرجييا من       
وهذه املنطقة الشرقية، اليت متتد على طـول خـط الـسكك احلديديـة مـن الـشمال             . بنهر شـاشي 

 خــصبا منــها يف األمــاكن األخــرى مــا وتربــة أكثــر إىل اجلنــوب، تتمتــع مبنــاخ أقــل قــسوة نوعــا
  .البلد يف
  صـحراء كاالهـاري، متثـل أكثـر مـن          مـن وبقية بوتسوانا مغطاة بطبقات رمليـة مسيكـة           - ٤

.  متـرا  ١٢٠صل عمق الغطاء الرملي إىل      ويف بعض األماكن قد ي    .  مساحة أرض بوتسوانا   ثلثْي
توجد مياه سـطحية بالكامـل ومـن مث يتمثـل الغطـاء النبـايت يف                 ويف صحراء كاالهاري تكاد ال    

  .الشجريات واألعشاب
  املنـاخ    

ــايل       - ٥ ــضغط الع ــالقرب مــن حــزام ال ــسوانا ب صف الكــرة االســتوائي يف نــ شــبه تقــع بوت
ويتـراوح متوسـط    . ونتيجة لذلك، يتسم البلد باجلفاف أو شبه اجلفاف إىل حد كـبري           . اجلنويب

 ٢٥٠ ملِّيمتــرا يف أقــصى الــشمال الــشرقي إىل أقــل مــن   ٦٥٠هطــول األمطــار مــن أكثــر مــن  
 ملِّيمتـرا حيـدث يف      ٥٥٠وهنـاك حـد أقـصى ثـاٍن يربـو علـى             . ملِّيمترا يف أقصى اجلنوب الغريب    

 ملِّيمتــرا حيــدث يف املنــاطق ٣٥٠الــشرقي حــول لوباتــسي، وحــد أدىن ثــاٍن يقــل عــن  اجلنــوب 
ط األمطـار تقريبـا     ووحيـدث مجيـع سـق     . املنخفضة بني هنرْي شاشي وليمبوبو يف أقصى الـشرق        
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مـايو إىل   /وتتـسم الفتـرة مـن أيـار       . أبريـل /أكتـوبر إىل نيـسان    /خالل الـصيف مـن تـشرين األول       
رخات وعواصـف   وحيدث معظم سقوط األمطار يف شكل       . عامسبتمرب باجلفاف بوجه    /أيلول

ومـع أن   . رعدية حملية وتواتر حدوثها متغري للغاية مـن حيـث الزمـان واملكـان علـى حـد سـواء                   
البلد يشهد أحيانا أمطارا غزيرة، ُتفقَـد املياه بسبب اجلريان الـسطحي الـسريع والـصرف أثنـاء                 

  .األمطارسقوط ألكرب من  الشق اسببالعواصف الشديدة القصرية اليت ت
ويــشري حتليــل للبيانــات التارخييــة لــسقوط األمطــار إىل أن منــط ســقوط األمطــار يتــسم    - ٦

وبـدال مـن ذلـك،      . طويل األجل مناخي  يوجد دليل على حدوث أي تغري        بطابع متذبذب وال  
تشري البيانات إىل حدوث دورات ضـعيفة، ولكـن ميكـن مـع ذلـك إدراكهـا بـسهولة، تتـراوح                     

املؤكـد معرفــة كـم مــن الوقــت سـيدوم هــذا الــنمط يف     ومــن غــري.  عامـا ٢٠  و١٦ا بــني مـدهت 
  .املستقبل إذا أُخذت يف االعتبار التغريات العاملية يف املناخ

  اهلياكل اإلدارية    
 التنفيــذي للحكومــة، يف حــني أن األمــني الــدائم  الفــرعرئــيس اجلمهوريــة هــو رئــيس    - ٧

وفـرادى الـوزارات التنفيذيـة يرأسـها        . نفيذي يف اخلدمة العامـة    لرئيس اجلمهورية هو الرئيس الت    
  . عن إدارهتا وتنسيقها يومياون مسؤولون الدائمءوزير يعينه رئيس اجلمهورية، واألمنا

والـسلطات احملليـة تـشمل جمـالس        . وينقسم البلد إىل مقاطعات إدارية وسـلطات حمليـة          - ٨
 جمـالس مقاطعـات،   ٩ مقاطعـة إداريـة، و     ١٥د  وتوجـ . املدن واملقاطعات، والبلـدات واألحيـاء     

ــدات وجملــس حـــي  ٣ وجملــسا مــدن، و  ــها علــى مــستوى   .  جمــالس بل ــة متثل واحلكومــة املركزي
إدارة الــشؤون اإلداريــة للمقاطعــة، ويرأســها مفوضــو املقاطعــة ويــساعدهم ) اإلداري(املقاطعــة 

 أمنــاء جمــالس م يــساعدهء اجملــالس الــذينرأســها أمنــايوجمــالس املقاطعــات . مــسؤولو املقاطعــة
 بـإدارة   بلـديات مساعدون مسؤولون عن جمالس املقاطعات الفرعية، يف حني يـضطلع رؤسـاء ال            

  .ذه املؤسسات من اختصاص وزارة احلكم احملليهلوالتنسيق العام . جمالس املدن والبلدات
  السكـان    

 إىل ١٩٩١يف عــــــام نــــــسمة  ١ ٣٢٦ ٧٩٦ مــــــن زاد عــــــدد ســــــكان بوتــــــسوانا  - ٩
معـدل   رويقدَّ). ٢٠٠١ املركزي لإلحصاءات،    املكتب (٢٠٠١يف عام   نسمة   ١ ٦٨٠ ٦٨٣

 يف املائة يف الفتـرة الـيت ختللـها التعـداد وكـان آخـذا يف االخنفـاض طـوال                     ٢,٤ النمو السنوي بـ  
اإليــدز قــد أســهمت يف /ويف حــني قــد تكــون اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية. الــسنني

خرية، جتـدر مالحظـة أنـه كـان هنـاك اخنفـاض خـالل العهـد الـسابق                 االخنفاض يف السنوات األ   
ــدز/النتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   وقــد تكــون عوامــل مثــل اخنفــاض معــدالت    . اإلي

ــالقراءة        ــام ب ــادة معــدالت اإلمل ــصادية، وزي ــشطة االقت ــرأة يف األن ــادة اشــتراك امل اخلــصوبة، وزي
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 عميقــة يف بــصورةت أثــرأفــضل، قــد  والكتابــة، واحلــصول علــى خــدمات صــحية ورعايــة      
  .)١(السكان منو
 يف املائة من جممـوع الـسكان        ٣٧يتسم هيكل السكان بِصـغر السن حيث تقل أعمار           - ١٠
يف املائـة    ٥ عامـا فـأكثر      ٦٥ عاما، يف حني تبلغ نسبة عدد السكان البالغني من العمـر             ١٥عن  

 اجلـنس مييـل حنـو اإلنـاث     وتكـوين الـسكان حـسب   ). ٢٠٠١املكتب املركزي لإلحصاءات،   (
  ).٢٠٠١املكتب املركزي لإلحصاءات، ( أنثى ١٠٠ من الذكور لكل ٩٤تبلغ بنسبة 

  الشعـب    
ة خمتلفـة   إثنيـ عـات   ا ويتكـون الباتـسوانا مـن مج       .“الباتسوانا” ُيعرف شعب بوتسوانا بـ     - ١١

اتاوانــا، والبــاتلوكوا، تــشمل الباكغــاتال، والباكوينــا، والباِلـــيت، والبــانغواتو، والبــارولونغ، والب
ــادي،      ــا، والباكغاالغــ ــابريوا، والباكاالنغــ ــاهرييرو، والبــ ــاروا، والبــ ــسي، والباســ والبانغواكيتــ

ي، واهلامبوكوشو، واألوفابِــنديرو واألوفـاهرييرو، باإلضـافة        يوالباسوبيـا، والباتسوابونغ، والبايِـ  
ويف حـني  . ت خمتلطـة  من سـالال شعب وة وأوروبي ة أصول آسيوي  من شعبإىل عدد صغري من     

 يف املائـة    وأكثر مـن سـبعني    . لغة العمل الرمسية   االنكليزية   متثلأن السيتسوانا هي اللغة الوطنية،      
  .من السكان يتحدثون السيتسوانا

وعنـد االســتقالل، كـان الــسكان ريفـيني إىل حــد كـبري وكانــت الغالبيـة العظمــى مــن        - ١٢
 يتنقلون بـني القـرى، وحمطـات    ألشخاصمعظم اوكان . السكان تقطن اجلزء الشرقي من البلد     

ومـــع التوســـع الـــسريع يف األنـــشطة االقتـــصادية يف منتـــصف الـــسبعينات . املاشـــية واألراضـــي
وهنـاك تركيـز متزايـد للـسكان     . والثمانينات مـن القـرن املاضـي، تغّيـر منـط االسـتيطان بـسرعة           

ــداتحــول املــدن  ــستاون، ول   والبل ــل غــابوروين، وفرانسي ــسية مث ــويل  الرئي ــسي، وموليبول ، وبات
  .ونا فيكوِي وم–وسريوِي، وباالبيِـي، وسيليبـي 

  اجتاهات معدالت الوفيات واخلصوبة    
ــ  - ١٣ شهد بوتــسوانا اخنفاضــات يف مــستويات الوفيــات واخلــصوبة علــى حــد ســواء منــذ    ت

تـصادية   االق -وهـذا التغيُّــر الـدميوغرايف مـرتبط بـالتغريات االجتماعيـة             . مثانينات القرن املاضـي   
وتـشري  .  الـذي ميـر بــه البلـد        تـايل ويشكل حدوثه األساَس لقـدر كـبري مـن الـتغري االجتمـاعي ال             

 إىل ١٩٧١ يف عــام ١٣,٧التقــديرات األخــرية إىل أن معــدل الوفيــات األويل قــد اخنفــض مــن  
ــام ١١,٥ ــام ١٢,٤ وإىل ١٩٩١ يف عـــ ــصاءات،   (٢٠٠١ يف عـــ ــزي لإلحـــ املكتـــــب املركـــ

__________ 
التقريران الدوريان اخلامس عشر والسادس عشر املقدمان للجنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز           )١(  

  .٢٠٠٥ري، العنص
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 لكــل ٤٨,٠ إىل ١٩٧١ يف عــام ٩٧,١ل وفيــات الرضــع مــن ويف حــني هــبط معــد). ٢٠٠١
 مولـود حـي يف عــام   ١ ٠٠٠ لكـل  ٥٦، زاد املعـدل إىل  ١٩٩١ مولـود حــي يف عـام    ١ ٠٠٠
سـنوات فقـد     ٥أما احتمال وفاة الطفل البالغ من العمر عاما واحـدا قبـل بلـوغ سـن                 . ٢٠٠١

 عليـــه، زاد  وبنـــاء . ١٩٩١ يف عـــام  ٠,٠١٦٠ إىل ١٩٨١ يف عـــام  ٠,٠٣٥٨اخنفـــض مـــن   
ــن      ــوالدة م ــد ال ــع عن ــر املتوق ــام ٥٥,٥متوســط العم ــام ٥٦,٥ إىل ١٩٧١ يف ع  ١٩٨١ يف ع

تــستمر املكاســب الــيت حتققــت يف متوســط  ، ملولــسوء احلــظ. ١٩٩١ عامــا يف عــام ٦٥,٣ و
ــة        ــريوس نقـــص املناعـ ــاء فـ ــها وبـ ــيت رتبـ ــار الـ ــسبب اآلثـ ــع وذلـــك يف الغالـــب بـ ــر املتوقـ العمـ

املكتـب املركـزي     (٢٠٠١ عامـا يف عـام       ٥٥,٧ إىل    االخنفـاض ثانيـةً    اإليـدز وأدت إىل   /البشرية
  ).٢٠٠١لإلحصاءات، 

  االقتصـاد    
، كانت بوتسوانا واحـدة مـن أفقـر البلـدان يف أفريقيـا،              ١٩٦٦عند االستقالل يف عام       - ١٤

. حيث اعتمدت األغلبية الساحقة من الـسكان يف املقـام األول علـى زراعـة الكفـاف للمعيـشة              
.  الــصادرات لالقتــصاد مــن ناحيــة النــاتج ودخــل  منتجــات األبقــار الدعامــة األساســية ومثَّلــت

 حيوانــات املزرعــة علــى حــد تربيــةة ويــلزراعاوعلــى مــدى الــسنني، تعرضــت زراعــة األراضــي 
أدى إىل خفــض إمكانياهتــا  اء فتــرات اجلفــاف الطويلــة والــشديدة ممــا ســواء للخــراب مــن جــرَّ 
  .لى كثري من الناساإلنتاجية وبالتايل التأثري ع

ــا واقتــصاديا ملحوظــا باكتــشاف       - ١٥ ومنــذ نيــل االســتقالل، ســجل البلــد حتــوال اجتماعي
ــاس   ــادن وخباصــة امل ــك، يف حــني   . املع ــع ذل ــيوم ــاك    َه ــصاد، هن ــى االقت ــادن عل يمن قطــاع املع

وقد هبطت مسامهة قطاع املعادن يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل       . مؤشرات على التنوع االقتصادي   
ــة٣٥,٨ مــن ــرة  يف املائ ــرة  ٣٤,٥ إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١ يف الفت ــة يف الفت  ٢٠٠١/٢٠٠٢ يف املائ

وأسهمت قطاعات أخرى مثل احلكومـة، واملاليـة،      ). ٢٠٠٣التقرير االقتصادي السنوي لعام     (
زالـت الـسياحة    ويف حـني مـا  . واألعمال التجارية والتبادل التجاري بصورة هامـة يف االقتـصاد   

 يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل، فإهنـا ُتظهـر دالالت علـى النمـاء         ٥ى  متثل سو  متخلفة وال 
وباألرقـام احلقيقيـة، منـا النـاتج احمللـي          .  من السكان احمللـيني هـذه الـصناعة        مزيدوالنمو بدخول   

 يف املائـة    ٣,٤ مقابـل    ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف املائـة خـالل الفتـرة         ٨,٣اإلمجايل بصورة هامة بنسبة     
ــرة  ــاء الفتــ ــام   (٢٠٠٣/٢٠٠٤أثنــ ــر االقتــــصادي الــــسنوي لعــ ــة ٢٠٠٦التقريــ ، وزارة املاليــ

  ).التنمية طيطوخت
ــاس بوضــع     - ١٦ ــع معظــم الن ــسرويف حــني يتمت ــوم أي ــ الي ــه يف عــام  مم ، ١٩٦٦ا كــانوا علي
يـشري إىل عـدم املـساواة يف توزيـع      زالت توجد مستويات عالية مـن التفـاوت يف الـدخل ممـا             ما
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مـن الـسكان    األكثـر فقـرا      يف املائـة     ٤٠ ـت نـسبة الـ    ، حـصل  ١٩٩٣/١٩٩٤ويف الفترة   . الثروة
 يف  ٢٩ يف املائـة املتوسـطة علـى         ٤٠  نـسبة الــ    ت يف املائة من جمموع الدخل، وحـصل       ١٢على  

الدراسـة االستقـصائية لـدخل      ( يف املائـة     ٥٩ىن علـى    غــ  يف املائـة األ    ٢٠  نسبة الـ  تاملائة وحصل 
  ).١٩٩٥ركزي لإلحصاءات، املكتب امل/األسرة املعيشيةومصروفات 

لغ ابـ المـا مـن منـو الـسكان          معـدالت منـو أكـرب نوعـا        وأظهرت عمالة القطاع النظـامي      - ١٧
 يف ٢,٨، منــا القطــاع بنــسبة ٢٠٠٥مــارس / إىل آذار٢٠٠٤مــارس /ومــن آذار.  يف املائــة٢,٤

). ٢٠٠٣( يف املائــة املــسجل يف الــسنة الــسابقة  ٣,١أدىن قلــيال مــن املعــدل البــالغ  وهــو املائــة 
ــة والعمــل للحــساب اخلــاص يف القطــاع      وباملثــل، كــان هنــاك بعــض النمــو الواضــح يف العمال

 يف املائـة يليهـا   ٥٠يربـو علـى    زالـت احلكومـة أكـرب رّب عمـل وتـشكل مـا        ومـا . النظامي غري
ظهـر العمالـة يف املنظمـات شـبه احلكوميـة       ُت ومل. النظـامي علـى التـوايل      القطاعان اخلـاص وغـري    

  .مةزيادة ها
أن جممـوع فـرص العمالـة منـا مبعـدل سـنوي             ) ٢٠٠٠(ملؤشرات  ا املسح املتعدد وأظهر    - ١٨

ــغ  ــن  ٨ همتوســطبل ــة م ــام ٣٤٥ ٤٠٠ يف املائ ــام ٤٨٣ ٤٠٠ إىل ١٩٩٦ يف ع . ٢٠٠٠ يف ع
، وزادت  ٨  العاملة أيـضا بـسرعة خـالل اجلـزء األول مـن خطـة التنميـة الوطنيـة                  قوىوَنمت الـ 

 وهـــذا ُيتـــرجم إىل زيـــادة .٢٠٠٠ يف عـــام ٥٧٤ ١٠٠إىل  ١٩٩٦ يف عـــام ٤٣٩ ٩٠٠مـــن 
  . يف املائة يف السنة٥,٥ عدلمب

الدراسـة االستقـصائية    ( يف املائـة،     ٢١,٥وأشارت التقديرات إىل أن معدل البطالة بلغ          - ١٩
 شخص بدون وظـائف خـالل       ٩٥ ٠٠٠  وجود ميثل وهو ما ) ١٩٩٥/١٩٩٦ العاملة،   قوىلل

  .ت البطالة حتديا كبريا، يؤثر يف األغلب على الشبابوهلذا السبب ظلـ. تلك السنة
  املؤشرات االجتماعية    

 أربعـني   مـا يزيـد عـن     شهدت بوتـسوانا تغّيـرا اجتماعيـا واقتـصاديا ملحوظـا يف خـالل                 - ٢٠
ــاه،     )١٩٦٦(عامــا مــن االســتقالل   ــادة احلــصول علــى املي ، مــع اإلشــارة بوجــه خــاص إىل زي

مــن ســـكان  )  يف املائــة ٩٠(وحيــصل تــسعون يف املائــة    . والــصحة، والتعلــيم وزيــادة الطــرق    
)  يف املائـة   ١٠٠(مائـة يف املائـة      احلـصول عليهـا     بوتسوانا على مياه الشرب املأمونة وتبلغ نـسبة         

  .يف املناطق الريفية)  يف املائة٨٨(يف املناطق احلضرية ومثانية ومثانون يف املائة 
سـنوات   ١٠علـى   اجلميـع    حـصول    ، كانت بوتسوانا قـد حققـت      ٢٠٠٤وحبلول عام     - ٢١

من التعليم األساسي وجنحت يف خفض التفـاوت بـني اجلنـسني يف االلتحـاق باملـدارس يف هـذا              
لتنميـة  اخلطـة    ٨فتـرة   ال خالل    التعليم اإلعدادي  ومتثَّل أبرز إجناز يف التعليم يف توسيع      . املستوى
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ذ املـدارس االبتدائيـة مـن       وأسهم هذا يف متكني معظم تالميـ      ). ٢٠٠٣-١٩٩٩(الثامنة  الوطنية  
  .)٢(إلعداديةدارس ااملضمان احلصول على مكان يف 

يربـو علـى     ويوجـد مـا   . وواصلت احلكومة تنفيـذ اسـتراتيجية الرعايـة الـصحية األوليـة             - ٢٢
وتوجـد  .  كيلـومترا  ١٥يف املائة من الـسكان يف حمـيط دائـرة مرفـق صـحي نـصف قطرهـا                    ٨٥

وتتنـاول  . ة تقع يف غابوروين، وفرانسيـستاون ولوباتـسي  اآلن ثالث مستشفيات رئيسية لإلحال    
وباإلضـافة إىل   .  االجتماعيـة  -مستشفى اإلحالة يف لوباتـسي احلـاالت واالضـطرابات النفـسية            

احلـاالت  عـدد  ة جيـدا يف غـابوروين سـاعدت يف ختفـيض     هـز ذلك، توجـد مستـشفى خاصـة جم     
بيـد أنـه يف حـني حتـسَّن النظـام          . املتخصصةلعناية  تلقي ا املعقدة اليت يتعني إحالتها خارج البلد ل      

الصحي ونوعيـة الرعايـة بـصورة هامـة، فـإن تقـدمي اخلـدمات يـرزح حتـت عـبء وبـاء فـريوس                        
ويبلغ معدل انتشار الوباء بني السكان الـذين تزيـد أعمـارهم عـن           . اإليدز/نقص املناعة البشرية  

ــة ١٧,١شـــهرا يف بوتـــسوانا  ١٨ ــار اإليـــدز يف  الدراســـات االستقـــصائي( يف املائـ ــة آلثـ ة الثانيـ
  ).٢٠٠٤ اإليدز، مكافحةبوتسوانا، الوكالة الوطنية لتنسيق 

  اإلطار الدستوري    
عامـا بوصـفها    ٨٠، بعـد مـرور    ١٩٦٥حصلت بوتسوانا علـى احلكـم الـذايت يف عـام              - ٢٣

 أقـــامو. ١٩٦٦ســـبتمرب /أيلـــول ٣٠النـــد الربيطانيـــة وأصـــبحت مـــستقلة يف  تـــشوانايحمميَّـــة ب
عرقيــة، حتــافظ علــى احلريــات األساســية للتعــبري، والــصحافة، وتكــوين    ر دميقراطيــة الالدســتو

  .نح مجيع املواطنني حقوقا متساويةمتاجلمعيات، واالنتقال و
. اجلمعيــة الوطنيــةهــي  هيئــة تــشريعية مــن جملــس واحــد،  قيــامويــنص الدســتور علــى    - ٢٤

ويـسمِّـي رئـيس اجلمهوريـة    . تخابيـة دائـرة ان  ٥٧ األعـضاء مباشـرة مـن      تمـع احمللـي   وينتخب اجمل 
ــشار إلــيهم بأعــضاء الربملــان    وتنتخــب . “املنتخــبني بــصفة خاصــة ”أربعــة أعــضاء إضــافيني، ُي

ويتــوىل رئـيس احلـزب الـسياسي الـذي يتمتـع بأغلبيــة      . اجلمعيـة الوطنيـة رئـيس اجلمعيـة ونائَبــه     
ــار وزراءه      ــرئيس وخيت ــصب ال ــان املنتخــبني مباشــرة من ــني أعــضاء   روزي/أعــضاء الربمل ــن ب ــه م ات

  .الوطنية اجلمعية
ومتتد مدة الربملان مخس سنوات جيب على الـرئيس أن حيلّــه بعـدها ويـدعو إىل إجـراء                     - ٢٥

ــة  ــات عام ــسلطات   . انتخاب ــرئيس ب ــع ال ــدعوة إىل ويتمت ــل   لل ــة قب ــات عام ــرور إجــراء انتخاب م
نتخابـات عامـة يف     وأجـرت بوتـسوانا ا    .  بكثري مىت أراد ذلك    ا املنصوص عليه  السنوات اخلمس 
ــوام   ،١٩٩٤  و،١٩٨٩  و،١٩٨٤  و،١٩٧٩  و،١٩٧٤  و،١٩٦٩  و،١٩٦٥األعــــــــــــــ

__________ 
  . سنوات من التعليم األساسي١٠ سنوات من التعليم الثانوي واحلصول على ٣أول   )٢(  
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ــدميقراطي  . ٢٠٠٤  و١٩٩٩ و ومــن املقــرر .  للــسلطةويف كــل مــرة عــاد حــزب بوتــسوانا ال
  .٢٠٠٩إجراء االنتخابات املقبلة يف عام 

ت يف روتنافـــست أربعـــة أحـــزاب سياســـية يف االنتخابـــات العامـــة األخـــرية الـــيت جـــ    - ٢٦
 مقعدا، يف حـني فـازت       ٤٥ وفاز احلزب احلاكم، حزب بوتسوانا الدميقراطي، بـ      . ٢٠٠٤ عام

.  مقعــدا ومقعــد واحــد علــى التــوايل١١ اجلبهــة الوطنيــة لبوتــسوانا وحــزب مــؤمتر بوتــسوانا بـــ
  . عضوا٦١ويبلغ جمموع أعضاء الربملان 

 (Ntlo ya Dikgosi)ن يـا جملـس األع  ، بلـغ عـدد أعـضاء   ٢٠٠٨يونيـه  /وحبلـول حزيـران    - ٢٧
ويـسدي جملـس األعيـان املـشورة إىل الربملـان يف املـسائل الـيت                . سـيدات عضوا منـهم أربـع       ٣٥

  .متـّس الثقافة والتقاليد
وهـو  . ورئيس اجلمهورية هو رئيس الفرع التنفيذي للحكومـة ويـرأس جملـس الـوزراء               - ٢٨

فـيهم   ار املسؤولني يف احلكومـة مبـن      ني كب القائد العام للقوات املسلحة، ومسؤول أيضا عن تعي       
رئيس القـضاة، والقـضاة، والنائـب العـام، واألمنـاء الـدائمون، والـسفراء واملفوضـون الـسامون                   

ومع أن الـرئيس مـسؤول عـن تعـيني القـضاة، فـإن النظـام القـضائي مـستقل ويـستمد              . وغريهم
  .سلطاته من الدستور

نتخابية اخلاصة بكل منها املستـشارين العـاملني   وتنتخب اجملتمعات احمللية يف الدوائر اال       - ٢٩
وجيوز لوزير احلكم احمللي تسمية مستـشارين إضـافيني         . يف جمالس املقاطعات، واملدن والبلدات    

اخلـدمات العامـة     قـدمي واملـسؤولون التنفيـذيون اُألَول للمجـالس مـسؤولون عـن ت           . لكل جملـس  
، والطـرق الريفيـة، والتنميـة الريفيـة ومـشاريع           مثل التعليم االبتدائي، والصحة، واإلمـداد بامليـاه       

واإلدارة القَبليـــة يرأســها الزعمــاء التقليــديون الــذين . اإلغاثــة مــن اجلفــاف علــى الــصعيد احمللــي
ــا      ــة مب ــة واإلمنائي ــسؤوليات التقليدي ــن امل ــة م ــضطلعون مبجموع ــصلة    ي ــسائل ذات ال ــك امل يف ذل

ــة    ــة وجمــالس اجملتمعــات احمللي ــا . (the Kgotla) باحملــاكم العرفي ــاك اثن ــا   وهن ــسا قانوني عــشر جمل
  .يةقبلالراضي األلألراضي القَبلية مسؤولة عن إدارة 

  العالقات الدولية    
بوتسوانا عضو يف عدة منظمات دولية، مبا فيها األمم املتحدة، وحركة عدم االحنيـاز،                - ٣٠

نطقَتـْي البحـر الكـارييب       والصني، وجمموعة دول أفريقيـا وم      ٧٧ واالحتاد األفريقي، وجمموعة الـ   
ــة        ــدويل، ومــصرف التنمي ــدويل، وصــندوق النقــد ال ــث، والبنــك ال واحملــيط اهلــادئ، والكمنول

ويقـع  . األفريقي، واالحتاد اجلمركـي للجنـوب األفريقـي واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي               
إىل االعتبـارات  وبـالنظر  .  بوتـسوانا  يف للجنـوب األفريقـي يف غـابوروين،       جلماعـة اإلمنائيـة   مقر ا 
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ــضاء يف ا   ــدول األعـ ــررت الـ ــسانية، قـ ــضايا اجلنـ ــتراتيجية للقـ ــة للجنـــوب  االسـ ــة اإلمنائيـ جلماعـ
  .اجلنسانية يف املقرالشؤون ، أن تقيم أمانة جلماعة ااألفريقي، منذ نشأة

   والسياسية واإلدارية املتخذة لتنفيذ االتفاقيةالتدابري القانونية    
قيـــة بـــالطرق األوثـــق صـــلة واألنـــسب هليكلـــها االجتمـــاعي  فـــسَّرت بوتـــسوانا االتفا  - ٣١

 اسـتيعاب وثقافتها، ووضعت جمموعة متنوعة من التدابري اإلدارية والقانونية والتشريعية لكفالـة            
  . وتنفيذها بصورة شاملةااالتفاقية حملي

ــوفري       - ٣٢ ــرورة تـ ــسياسي ضـ ــصادي والـ ــاعي واالقتـ ــيط االجتمـ ــة التخطـ والحظـــت عمليـ
سمة بالفعاليــة والكفــاءة مــن شــأهنا التعجيــل بتنفيــذ االتفاقيــة مبعاجلــة القــضايا   متــاتاســتراتيجي

ــل احلــد   ــناحلرجــة مث ــصادية،      م ــة واالقت ــية االجتماعي ــتثمار يف اهلياكــل األساس ــر، واالس  الفق
، وتعزيـز املؤسـسات االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية الـيت             وتوسيع نطاق خدمات اإلرشاد   

  .)٣(رأةتؤثر مجيعا يف وضع امل
  

  اجلزء األول    
   التميـيز:١املادة   
  التدابري املتعلقة بالسياسات :٢املادة   
  ضمان حقوق اإلنسان األساسية واحلريات األساسية :٣ املادة  
  التدابري اخلاصة :٤املادة   
  قَْولبـة أدوار اجلنسني والتحيُّز :٥املادة   
  البغـاء :٦املادة   

قرير سـت مواد مـن االتفاقيـة هـي التمييـز، والتـدابري املتعلقـة               يغطي اجلزء األول من الت      - ٣٣
بالــسياسات، وضــمانات حقــوق اإلنــسان األساســية واحلريــات األساســية، والتــدابري اخلاصــة،   

  .وقَْولبـة أدوار اجلنسني والتحيُّز، والبغـاء
  

__________ 
اشــتراك املـــرأة يف القطاعـــات االقتــصادية يف بوتـــسوانا، تقريـــر قطــري، إدارة شـــؤون املـــرأة، وزارة العمـــل      )٣(  

  .٢٣، الصفحة ١٩٩٩والداخلية، مجهورية بوتسوانا، 
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   التميـيز:١املادة     
  تعريف التمييز ضد املرأة    

 لكل شخص مقيم يف البلد بصرف النظر عـن العـرق،            مايةَيضمن دستور بوتسوانا احل     - ٣٤
وهـذا يعـين أن املـرأة والرجـل علـى حـد             . أو الوضع االجتمـاعي   /واللون، واالنتماء السياسي و   

 مـن الدسـتور الـيت       ٣ سواء يتمتعان قانونا باحلقوق واحلريات الواردة يف شـِرعة احلقوق، املـادة          
  :هتنص على أن

وانا بــاحلقوق واحلريــات األساســية للفــرد، أي يتمتــع كــل شــخص يف بوتــس”    
ــا كــان عرقــه  ــه أو   احلــق أي ــه، أو عقيدت ــه الــسياسية، أو لون ، أو مكــان نــشأته، أو آرائ

  “...جنسه ولكن رهنا باحترام حقوق وحريات الغري واملصلحة العامة 
يف ‘ جـنس ’ بإضـافة كلمـة      ٢٠٠٤من الدسـتور يف عـام       ) ٣ (١٥ وجرى تعديل املادة    - ٣٥
مـنح معاملـة خمتلفـة      ’ ُتعـرَّف بــ   ‘ متييـزي ’وقبل التعـديل، كانـت كلمـة        . ‘التمييز’ف كلمة   تعري

حــسب العــرق، أو بأوصــاف وصــف كــل منــهم لألشــخاص خمــتلفني، ُتعــزى كليــة أو أساســا  
 تعـــرضممـــا يـــؤدي إىل القبيلـــة، أو مكـــان النـــشأة، أو اآلراء الـــسياسية، أو اللـــون أو العقيـــدة 

 يتعـرض هلـا األشـخاص       ملعوِّقـات أو قيـوٍد ال      فاصـ أحد تلـك األو   ب الذين يوصفون األشخاص  
 يوصــفونُتمــنح ألشــخاص  وصــف آخــر أو ُيمنحــون امتيــازات أو مزايــا ال الــذين يوصــفون ب

  .‘وصف آخرب
ــا يف قــضية  ضقــ، وحــىت قبــل تعــديل الدســتور   - ٣٦  Unity Dow versusت احملكمــة العلي

Attorney General, 1992 BLR (119)
‘ متييـزي ’من تعريـف كلمـة   ‘ جنس’ كلمة  أن حذف)٤(

وقــرر رئـيس القـضاة      .  اجلـنس   أسـاس   القـائم علـى    بغرض استبعاد التمييـز    يكن مقصودا وال   مل
الــضمان ” الدســتور قــائال إن سيادةأغـــودا أنـــه يف احملــصلة النهائيــة جيــب أن خيــضع العــرُف لــ  

تفـسري العـرف    اإلمكـان   وبطبيعـة احلـال، سـيجري قـدر         . ميكن أن يبطله العـرف     الدستوري ال 
تحيال، جيــب طــرح العــرف جانبــا  ولكــن إذا كــان هــذا مــس . يتمــشى مــع الدســتورعلــى حنــو 
  .“الدستور وليس
د وثقافـة اجملتمـع جيـب أن     وتقاليـ ،عـادات ”ويف رأي مؤيد، سلَّم القاضي بيـزوس بأن     - ٣٧

ما تتعـارض مـع    عنـد  تـسود نميكـن أ  ولكنـها ال “ توضع يف االعتبار وتولَى االحترام الواجـب،      
يتعلق حبماية احلقوق الشخصية والسياسية فـإن        فيما”والحظ أنـه   . األحكام الصرحية للدستور  

  .“ة لبوتسوانا هو دستورهاحملركالصك األساسي لتحديد القوة ا
__________ 

، إدارة شـــؤون املـــرأة، وزارة العمـــل ٢٠٠٤تعلقـــة بإلغـــاء قـــانون الـــسلطة الزوجيـــة، جمموعـــة املعلومـــات امل  )٤(  
  .والداخلية
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فالقاعـدة  . من الدستور اسـتثناءات حمـددة مـن بنـد عـدم التمييـز             ) ٤ (١٥وتورد املادة     - ٣٨
تنطبـق علـى القـوانني الـيت         سـّن قوانني متييزية على النحـو املعـرَّف أعـاله ال          العامة املتعلقة حبظر    

  :اآليتتنص، يف مجلة أمور، على 
وأيلولـة املمتلكـات عنـد الوفـاة أو     أوالـدفن،  أوالطـالق،  أوالزواج، أفيما يتعلق بالتبين،      •  

  ؛املسائل األخرى لقانون األحوال الشخصية
لعريف يف حالة أفراد من عرق أو جمتمع حملي معني أو قبيلـة             فيما يتعلق بتطبيق القانون ا      •  

أي مسألة سواء لالستثناء من أي قانون متعلق باملـسألة الـيت تنطبـق يف               صوص  معينة خب 
ــة أشــخاص آخــرين أم ال؛ أو   ــالنظر إىل   حال ــا متعلقــة، ب ــازات أو مزاي ملــنحهم أي امتي

 مـن  اص بـأي وصـف آخـر     طبيعتها وإىل الظروف اخلاصة، هبؤالء األشخاص أو بأشخ       
  .)٥(يف جمتمع دميقراطيبصورة معقولة يربرها  ، يكون هلا ماتلك األوصاف

ت حكومة بوتـسوانا بـإجراء اسـتعراض جلميـع القـوانني            ذنولضمان التقيد باالتفاقية، أ     - ٣٩
  .١٩٩٧ وضع املرأة يف عام متساليت 
نــا متمــشيتني بــصورة  مــن الدســتور لتكو١٥  و٣وأوصــت الدراســة بتعــديل املــادتني   - ٤٠
وتعديلـها  ومنذ ذلك احلني، جرى اسـتعراض القـوانني التاليـة    . لبس فيها مع أحكام االتفاقية    ال

  .متشيا مع االتفاقية
  ،٢٠٠٣ وعام ١٩٩٥قانون اجلنسية لعام   •  
  ،١٩٩٦قانون املناجم واحملاجر لعام   •  
  ،١٩٩٧قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية لعام   •  
  ،١٩٩٦ لعام صكوك امللكيةجل قانون س  •  
  ،٢٠٠٤ وعام ١٩٩٨قانون العقوبات لعام   •  
  ،١٩٩٩قانون إجراءات إثبات النسب لعام   •  
  ،٢٠٠١قانون الزواج لعام   •  
  ،٢٠٠٠ لعام قانون اخلدمات العامة  •  
  .١٩٩٦قانون العمل لعام   •  

__________ 
  ).٤ (١٥ستور بوتسوانا، املادة د  )٥(  



CEDAW/C/BOT/3

 

26 08-56259 
 

ء اســتعراض شــامل أدى إىل إجــرا وقــد أحاطــت بوتــسوانا علمــا بأحكــام االتفاقيــة ممــا  - ٤١
 الســتيعاببيــد أن هنــاك حاجــة .  أحكــام االتفاقيــة حــسب االقتــضاءمــاجلــبعض القــوانني وإد

  .حقوق املرأةومنح بالكامل لدعم اإلطار القانوين من أجل تعزيز حمليا االتفاقية 
وقد أودعت بوتـسوانا صـكوك االنـضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة لـدى                   - ٤٢

  .امة لألمم املتحدةاألمانة الع
  

  التدابري املتعلقة بالسياسات: ٢املـادة     
  مقدمـة    

وقــد اختــذت . أحــرزت بوتــسوانا تقــدما هــائال يف معاجلــة عــدم املــساواة بــني اجلنــسني  - ٤٣
 آثــارا علــى الــسياسات بالتــايلاحلكومــة مبــادرات الســتعراض القــوانني الــيت كانــت قــد رتبــت  

وباإلضـافة  .  أعـاله  ٤٠ ز للقوانني اليت تأثرت بذلك يف الفقرة      ويرد موج . واإلجراءات اإلدارية 
لسياسات إىل زيادة حصول املرأة علـى املـوارد     لإىل ذلك، أدت التغيريات يف املبادئ التوجيهية        

  مبزيــد مــن، تتمتــع املــرأة٢٠٠٤ قــانون إلغــاء الــسلطة الزوجيــة لعــام  فــضلوب. املاليــة واألرض
  . يف أي وقت مضىر منهثسيطرة على املمتلكات أكال

  القانون الدستوري    
 وأي شــخص يــشعر.  مــن الدســتور مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة ٣ املــادة مــيحت  - ٤٤

 أي قـانون يرتـب هـذا    يفمبعاملته بصورة تفاضلية على أساس اجلنس، أو يرى أن حكما معينـا           
 قـضية   هوضـح تاكم كمـا     لـه أن يلجـأ إىل احملـ        ، أفراد  أو األثر، سواء بطلب من احلكومة أو فرد      

Unity Dowسلطة إنفـاذ القـانون   لـ  واألحكام القانونية املخوٍّلـة .  البالغة األمهية واملذكورة أعاله
وعلـى خلفيـة هـذا اإلعـالن القـضائي،       . واليت حترم التمييز تفضي إىل النـهوض بـاملرأة ومحايتـها          

رسـات العرفيـة لكفالـة حتقيـق       زالت احلاجة تدعو إىل بذل مزيد من اجلهد يف القوانني واملما           ما
  .املساواة يف احلقوق ومن مث معاملة املرأة والرجل

  القانون العام والقانون العريف    
تعمــل بوتــسوانا مبوجــب نظــام قــانوين مــزدوج مكــوَّن مــن القــانون العــام القــائم علــى    - ٤٥

ويتـشكل  . انا بوتـسو  شعوبالقانون اهلولندي الروماين والقانون التـشريعي، والقـانون العـريف لـ           
 لقـضايا  وينطبـق بوجـه عـام علـى ا         شعوبخمتلف الـ  اليت تكتسبها    احلية   رباتالقانون العريف باخل  

مـدوَّن   فـإن القـانون العـريف غـري    لقـانون العـام،    ل اوخالف.  البيئات القبلية املماثلة   أبناءاملدنية بني   
  .مث يصعب تطبيقه بصورة شاملة ومن
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يتعلــق بأهليتــها القانونيــة،  مــع املــرأة بوضــع متــساوٍ فيمــا تت وطبقــا للقــانون العــريف، ال  - ٤٦
وحقوقها يف امللكية، وحقوقها يف املرياث وكذلك حقوقها العرفية وحقوقهـا يف الوصـاية علـى                

  .، مع إخضاعها لوضـعٍ تابعٍااالت ُتعامل املرأة بوصفها قاصرويف معظم احل. األطفال
 مــن ذكر، يف حــني ُيعفــى الــ ذكروصــاية الــ مبوجــب القــانون العــريف، ختــضع املــرأة ل  و  - ٤٧

“ الـذكر ” وهـذا يوضـحه علـى حنـو أفـضل اعتـراف القـانون العـريف بــ          . الوصاية عندما يتـزوج   
 األسرة، ووصاية علـى مجيـع األطفـال         وجودات إيـاه سيطرةً على م    حنا، ما  لألسرة ارّبواختياره  
بــأن تكــون مــستقلة، فــإن هــذه  املتزوجــة  ومــع أن املبــدأ يتغيـــر للــسماح للمــرأة غــري . املعــالني

وصـول املـرأة    ـد  فبعض املمارسـات والتقاليـد الثقافيـة تقيِّـ        . املمارسة متفاوتة يف مجيع أحناء البلد     
وعـالوة  . (the Kgotla)ات احملليـة  لس اجملتمعاسيما يف البيئات التقليدية مثل جم واشتراكها، وال

ــة-علــى ذلــك، توجــد بعــض املمارســات االجتماعيــة    زالــت متيــز ضــد املــرأة    الــيت مــا الثقافي
ــه ال . املتزوجــة غــري ُيــسمح هلــا باالشــتراك يف أي مفاوضــات متعلقــة    وعلــى ســبيل املثــال، فإن

  .سوبالبحث عن العر
ويقضي القانون العريف بأن الزوج هو ربُّ األسرة املعيشية ويتمتع بسلطة صنع القـرار                - ٤٨

ج بالـسلطة الزوجيـة يف املـسائل الشخـصية،     ويتمتـع الـزو  . يتعلـق بـشؤون األسـرة      النهائي فيمـا  
تتمتع بأهلية رفع الدعاوى القانونية أو الرد عليها بـدون مـساعدة             يعين أن املرأة املتزوجة ال     مما

والسلطة الزوجية تعين أيضا أنه عنـد الـزواج، تفقـد املـرأة األهليـة للحـصول علـى               . من زوجها 
بيد أن هذه املمارسـة     .  الزوج مسكنة هو    الزوجي سكنويصبح م . حمل إقامة من اختيارها هي    

 متـس آخذة يف التغري تدرجييا على النحو املوثَّق يف التقرير املتعلق باستعراض مجيع القـوانني الـيت                 
  ).١٩٩٨(وضع املرأة يف بوتسوانا الذي أعدته احلكومة 

ة املــساواة بــني الرجــل واملــرأنص علــى  يــ٢٠٠٤وقــانون إلغــاء الــسلطة الزوجيــة لعــام    - ٤٩
ويتمثل أثر قانون إلغاء السلطة الزوجية يف رفع القيـود          . املتزوجْين على أساس امللكية املشتركة    

اليت فرضتها السلطة الزوجية على األهلية القانونية للزوجة وإلغاء الوضـع الـذي منحـه القـانون                 
. ديينيرتـب أثـرا علـى حـاالت الـزواج العـريف والـ              بيـد أن هـذا ال     . العام للزوج كربٍّ لألسـرة    

بني خمتلـف األحكـام يف القـانون العـريف والقـانون العـام              ولذلك هناك حاجة لتحقيق االنسجام      
  .جيةاذ قانون إلغاء السلطة الزوإلنف

  الزواج واحلالة الزواجية    
ممتلكـات  تكـون   و.  طبقا للقانون العريف أو القـانون العـام        خيتارا الزواج جيوز الثنني أن      - ٥٠

وطبقـا للقـانون العـام، جيـوز الثـنني أن خيتـارا             . العـريف ممتلكـات مـشتركة     الزواج طبقا للقانون    
 يتعلـق بامللكيـة املـشتركة      وفيمـا . املـشتركة  الزواج على أساس امللكية املـشتركة أو امللكيـة غـري          
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، جتري بـصورة مـشتركة حيـازة املمتلكـات الـيت يكتـسبها أي الـزوجني                 )املمتلكات املشتركة (
ــاءه  ــزواج وأثن ــد ال ــل وق. عن ــار ١ب ــايو /أي ــسمح ل  ، مل٢٠٠٥م ــى  لزوجــةيكــن ُي ــسيطرة عل  بال

ــة    وجــودامل ــشتركة هام ــة امل ــسامهتها يف امللكي ــو كانــت م ــوم ا . ات، حــىت ل ــا ملفه ــسلطة وطبق ل
جية، كان الزوج هو املدير الوحيد للممتلكـات ومسـح القـانون للـزوج بـرهن املمتلكـات،                  الزو

يكـن باسـتطاعة الزوجـة القيـام بـأي           ومل. زوجـة ، أو بيع املنقوالت بـدون موافقـة ال        هاأو تأجري 
معامالت ملزِمـة قانونا بدون موافقة زوجها مثل احلصول على االئتمان من أحـد املـصارف أو    

ويف احلـاالت الـيت كـان    . مؤسسة مالية أخرى من هذا القبيل لبـدء مـشروع جتـاري خـاصٍ هبـا         
أن  وع بامسها مبوافقة زوجهـا غـري      للزوجة مشروع جتاري خاص هبا، كان جيوز هلا إدارةُ املشر         

  . املشتركة وحتت إدارة الزوجاتلكمتاملشروع يندرج يف إطار امل
 ١٩٩٦عـام  يف  سـجل صـكوك امللكيـة   بيد أنه طبقا للقانون العام، مسح تعـديل قـانون       - ٥١

للمــرأة، ســواء كانــت متزوجــة علــى أســاس امللكيــة املــشتركة مــن عدمــه، بــأن توقِّــع صــكوك   
ــة واملــ  ــسجيل    امللكي ــسمح بت ــيت ت ــة أو ال ــة  يف ســجل هاستندات األخــرى الالزم  صــكوك امللكي

  .زوجها موافقة بدون
قـانون إلغـاء الـسلطة    بفـضل  وقد تغريت هذه احلالة للمرأة املتزوجة طبقا للقانون العام     - ٥٢

واآلن تتمتــع املــرأة حبقــوق متــساوية يف صــنع القــرار يف املــسائل الــيت متــس ممتلكــات  . الزوجيــة
ــها التجــاري األســ ــة مل . رة أو عمل ــد أن احلال ــانون العــريف    بي ــا للق ــتغري للمــرأة املتزوجــة طبق . ت

 هلذا الوضع، فإن فـرص املـرأة للتنميـة االقتـصادية أو الشخـصية حمـدودة بـالنظر إىل أن           ظل يفو
ــزوج   ــسلوك بــني الرجــال    . تلــك الفــرص متوقفــة علــى ال وكاســتراتيجية إلحــداث تغــيري يف ال

يــشغلون مناصــب قياديــة يف اجملتمــع احمللــي، تــدعم احلكومــة بــرامج التعلــيم،   ســيما الــذين  وال
  .املدين حمللي، باالشتراك مع منظمات اجملتمعا الوطين وينوالتوعية والدعوة على الصعيد

يعلـن   مل تقوم مجيـع الزجيـات تلقائيـا علـى أسـاس امللكيـة املـشتركة مـا                 وبوجه عام، ال    - ٥٣
والزجيـات  . ابيا على النحـو املنـصوص عليـه يف قـانون الـزواج            خالف ذلك كت  صراحة  الطرفان  

. القائمة على أساس امللكيـة املـشتركة تـسمح لكـل شـخص باالحتفـاظ مبمتلكاتـه مـستقلة                  غري
وُيـسمح هلـا أيـضا بـإدارة        . وطبقا هلذا الترتيب، تتمتع الزوجة باألهلية القانونية إلدارة ممتلكاهتا        

وقد هيأت احلكومة هذه البيئة املساِعدة مـن        . هاوافقة زوج ها التجاري بامسها هي بدون م     ملع
 دور املـرأة    بـشأن خالل تعديل القوانني ذات الصلة ووضع سياسات من قبيل السياسة الوطنيـة             

  ).١٩٩٦(يف التنمية 
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  حترير املرأة    
 شـخص راشـدا مـسؤوال عـن         كل عاما يصبح    ٢١طبقا للقانون العام، عند بلوغ سن         - ٥٤

ــوار  ــه وم ــرأة        . دهقرارات ــرب امل ــسوانا تعت ــد يف بوت ــإن معظــم التقالي ــك، ف ــن ذل ــى العكــس م وعل
ــري ــذكور وخباصــة األب أو         غ ــا ال ــت، قاصــرا حتــت وصــاية أقارهب ــة، يف أي ســن كان املتزوج

وعلى العكـس مـن ذلـك، ُيمـنح الـذكور يف الظـروف املماثلـة قـدرا أكـرب نـسبيا مـن                        . األعمام
سة آخذة يف التغيُّر بسبب زيادة التعليم والتوعيـة حبقـوق           بيد أن هذه املمار   . احلرية واالستقالل 

وعالوة على ذلك، تدعو احلاجة إىل بذل مزيد من اجلهد لزيادة احلـد مـن انتـشار هـذه                   . الفرد
ويـدل تعـديل عـدة قـوانني تـشريعية علـى تـصميم احلكومـة علـى              . املمارسة يف مجيع أحناء البلد    

  .ملرأةللرجل واع متساوٍ  وضخلق وعالقات القوةحتقيق التوازن يف 
 الـيت تعمـل هبـا احلكومـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال         ةوترد فيمـا يلـي التـدابري القانونيـ         - ٥٥

  .بني اجلنسني التمييز ضد املرأة وحتقيق توازٍن
  ١٩٩٥قانون اجلنسيـة لعام   )أ(  

وجـة  تـسوانية املتز ا للـسماح للمـرأة الب  ١٩٩٥عدلت احلكومـة قـانون اجلنـسية يف عـام         - ٥٦
 داو ضــد    وقام التعديل على أساس قضية يـونييت      . بزوج من أصل أجنيب بنقل اجلنسية ألوالدها      

 العام، حيث اعُترب فيها القانونُ مميِّـزا ضد املرأة لعدم السماح هلا بنقـل اجلنـسية ألطفاهلـا               ئبانال
ــربون أجانــب   ــذين كــانوا يعت ــادتني املــ   . ال ــزي للم ــر التميي ــسيدة داو أن األث كورتني ذورأت ال

ــة بوتــسوانا ) أ( ٣ خمــالف للمــادة)  أعــاله٥ و ٤( وعــالوة علــى ذلــك،  . مــن دســتور مجهوري
على حكم خاص للتطبيـق علـى جتنــُّس املـرأة       من قانون اجلنسية املذكور إال    ١٣ تنص املادة  مل

يوجــد حكــم خــاص مــن هــذا القبيــل للتطبيــق علــى الــزوج     املتزوجــة مبــواطن بوتــسوانـي وال 
ــسوانية األجــنيب املتــ  ــة بوت ــام    . زوج مبواطن ــسية لع ــانون اجلن ــديل ق ــد أن تع ــشمل   مل١٩٩٥بي ي

 ٢٠٠٣وجــرى تعــديل قــانون اجلنــسية كــذلك يف عــام  . ١٩٨٢األطفــال املولــودين قبــل عــام 
  :لتحقيق األغراض التالية

املواطن البوتسواين الـذي اكتـسب جنـسية بلـٍد آخـر نتيجـة الـزواج، يعـود إىل وضـعه                       •  
 جنــسية دةاعبوتــسواين لــدى ختليــه عــن تلــك اجلنــسية وطلــب اســت  األصــلي كمــواطن 

  بوتسوانا؛
مىت كان قانون بلد زوجة املـواطن يقـضي بـضرورة تـسجيل الزوجـة األجنبيـة ملواطنـه                     •  

 ة األجنبيـ  ةمواطنة لذلك البلد، أو كان قانون ذلك البلد مينح اجلنسية تلقائيـا للزوجـ             ك
يكتـسب،   ن أن يكون مواطنـا لبوتـسوانا إذا مل    يتـوقـف مواطـن بوتسوانا ع    ملواطنه، ال 

زوجته بصرف النظر عن شرط التـسجيل؛ أو        /بفعل طوعي ورمسي، جنسية بلد زوجه     
  .استمرت يف العيش يف بوتسوانا بعد عقد الزواج/إذا استمر
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  ١٩٩٦قانون املناجم واحملاجر لعام   )ب(  
فروضة على املرأة للعمل حتـت       بإلغاء القيود امل   ١٩٩٦عدلت احلكومة القانون يف عام        - ٥٧

 تكـافؤ الفـرص للمـرأة والرجـل للعمـل يف قطـاع اسـتخراج                تاألرض يف املناجم، وبذلك هيـأ    
  .املعادن

  ١٩٩٧قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية لعام   )ج(  
علنيــة يف  عــدلت احلكومــة القــانون للــنص علــى عقــد جلــسات اســتماع إلزاميــة غــري     - ٥٨
ـــَّر. الغتــصابرائم اجلنــسية مثــل ااجلــ  هــذا للمــرأة اخلــصوصية املطلوبــة وأتــاح الفرصــة وقــد وف

  .للحد من التمييز والوصم عقب حدوث االغتصاب
  ١٩٩٦ لعام صكوك امللكيةقانون سجل   )د(  

  : من أجل١٩٩٦ُعـدِّل القانون يف عام   - ٥٩
قيـع   بتو ،السماح للمرأة، سواء كانت متزوجة على أساس امللكية املشتركة مـن عدمـه              •  

ــسجيل      ــسمح بت ــيت ت ــة أو ال ــستندات األخــرى الالزم ــة وامل  يف ســجل هاصــكوك امللكي
  . بدون موافقة زوجهاصكوك امللكية

 أو التنـازل عنـها للمـرأة املتزوجـة علـى أسـاس امللكيـة                عقـارات السماح بنقـل ملكيـة ال       •  
ريثهـا  املشتركة والسماح للمـرأة بتكـوين ممتلكاهتـا املـستقلة، وبـذلك ُتـستبَعد حالـة تو                

  .بوصية أو هبتها من امللكية املشتركة والسلطة الزوجية
ــاك عقــارات غــري     •   ــه إذا كانــت هن ــة املــشتركة وتكــون    ضــمان أن مــستبَعدة مــن امللكي

جيـوز ألي مـن الـزوجني،     مسجَّلة باسم زوج متزوج على أساس امللكية املـشتركة، ال      
يكـن   مل هـذا العقـار مـا   بصرف النظر عن تاريخ تسجيل العقار، أن يتعامـل وحـده يف           

قــد حــصل علــى موافقــة كتابيــة، مــن الــزوج اآلخــر أو أُذن لــه بــأمر مــن احملكمــة            
  .فيـه بالتعامل

  ٢٠٠٤ وعام ١٩٩٨قانون العقوبات لعام   )هـ(  
 راعيــة لإلعتبــارات االغتــصاب مجرميــة جلعــل ١٩٩٨ُعــدل قــانون العقوبــات يف عــام    - ٦٠

وأدخــل . تــهمني بارتكــاب تلــك اجلرميــة بكفالــة  ورفــض اإلفــراج عــن األشــخاص امليةنااجلنــس
االغتــصاب بســنوات كحــد أدىن وإخــضاع األشــخاص املــدانني    ١٠التعــديل عقوبــة الــسجن  

وإذا كان االغتـصاب مـصحوبا بعنـف، أو كـان           . الختبار إلزامي لفريوس نقص املناعة البشرية     
خلـت عقوبـة الـسجن     أُدواعٍ بإصـابته بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية      مرتكب االغتـصاب غـري   



CEDAW/C/BOT/3  
 

08-56259 31 
 

وإذا كــان املــدان علــى درايــة بإصــابته بفــريوس نقــص  .  عامــا كحــد أدىن مــع الــشغل١٥ملــدة 
  .عاما مع الشغل ٢٠املناعة البشرية، حتدد احلد األدىن للعقوبة بالسجن ملدة 

 للنص على أنـه بـصرف النظـر عـن أي           ٢٠٠٤وُعدِّل كذلك قانون العقوبات يف عام         - ٦١
 يــنص علــى توقيــع مــدة ســجن حبــد أدىن منــصوص عليــه يف القــانون علــى  حكــم يف أي قــانون

ــاك       ــة أخـــّف ومناســبة، مــىت كانــت هن الــشخص املــدان يف جرميــة، للمحكمــة أن توقــع عقوب
 أن جتعــل توقيـع احلـد األدىن ملـدة الـسجن املنـصوص عليهــا      اظـروف خمفِّفـة اسـتثنائية مـن شـأهن     

  .مناسب متاما قانونا غري
ذ األحكام القانونية املذكورة أعـاله حتـديات جديـدة كمـا هـو مـبني يف                 وقد خلق تنفي    - ٦٢

ا ضـــد الدولــة، حيــث قــررت احملكمــة العليــا أن رفــض   قــرار احملكمــة يف قــضية إمساعيــل دينتـــوَ 
فمـن املفـروض أن الـشخص      . دسـتوري  اإلفراج بكفالة عـن الـشخص املتـهم باالغتـصاب غـري           

 رفــض اإلفــراج بكفالــة لكــون الــشخص متــهما  بــريٍٍء حــىت تثبــت إدانتــه ولــذلك ينبغــي عــدم 
  .تبني للمحكمة أن هذا الشخص غري مذنب يف االدعاءات املتعلقة باالغتصاب إذا
 يف إقامـة العـدل ويف حتقيـق أهـداف       آثـار بعيـدة   سـّن قـانون العنـف العـائلي        سيكون ل و  - ٦٣

  .االتفاقية
  ١٩٩٨قانون إجراءات إثبات النسب لعام   )و(  

جعـل بإمكـان   حيـث   ١٩٩٨مة قانون إجـراءات إثبـات النـسب يف عـام            عدلت احلكو   - ٦٤
كمـا أنـه    . األم أن يرفـع دعـوى قانونيـة مبوجـب القـانون لنفقـة وإعالـة الطفـل                  أي شخص غري  

جعل باإلمكـان رفـع دعـوى قانونيـة ضـد األم ومــدَّ املهلـة الزمنيـة الـيت ميكـن يف غـضوهنا رفـع               
ان هامان للتعـديل يف زيـادة عـدد ومراتـب احملـاكم الـيت               ومتثَّل إجناز .  بعد والدة الطفل   الدعوى

وباإلضـافة إىل   .  األبـوة عـن تلـك املتعلقـة باإلعالـة          ميكن رفـع الـدعوى أمامهـا، وفـصل مـسائل          
وعلـى  . التعديلُ مقـداَر املبلـغ الـشهري الـذي ينبغـي أن يدفعـه الوالـد إلعالـة الطفـل                    ذلك، زاد 

وبـرغم  . عتبار قدرته على دفع احلد األدىن املقـرر      أساس دخل الوالد، للمحاكم أن تأخذ يف اال       
كيفيـة حـصول   بـشأن  زالت هناك حاجة هامة ملواصـلة خلـق الـوعي والتثقيـف             هذا احلكم، ما  

  .املستفيدين املقصودين على هذه اخلدمات
  ٢٠٠٠ العامة لعام قانون اخلدمات  )ز(  

ايقات اجلنـسية بوصـفها    لالعتـراف باملـض    ٢٠٠٠ يف عـام     قانون اخلدمات العامة  تعدَّل    - ٦٥
 علـى القطـاع     أيـضا أثـُره   وكـان هلـذا     . سلوك يف مكان العمل ونص على جزاءات مناسبة        سوء

على سبيل املثال، جامعة بوتسوانا وهيئـة بوتـسوانا         (احلكومية األخرى    اخلاص واملنظمات شبه  
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ثَّــل ومت. ســلوك لوضــع الــسياسات الــيت تعتــرف باملــضايقات اجلنــسية بوصــفها ســوء ) للتــدريب
يـدع جمـاال للـشك       ال ثبت مبا ت لكي   ةالتحدي يف تنفيذ هذا احلكم يف وضع العبء على املدعي         

وقد ثبتـت صعوبةُ ذلك ألنه يف معظـم احلـاالت ُيرتكـب            . أن املضايقة اجلنسية قد حدثت فعال     
 مقبـول   وتتـضاعف الـصعوبة بـسبب عـدم وجـود تعريـف للمـضايقة اجلنـسية               . اجلرم عادة سـرا   

قـد يـشكل    يتعلـق مبـا   د تناقـضات بـني القـانون العـام واملمارسـات العرفيـة فيمـا       ولوجـو عمومـا  
  .مضايقة جنسية

  ٢٠٠١قانون الزواج لعام   )ح(  
قـانوين ألي شـخص دون سـن        ال  غـري  جعـل مـن    لي ٢٠٠١ُعدل قانون الـزواج يف عـام          - ٦٦
مـا   عا٢١جيـوز ألي قاصـر دون سـن     ونص التعـديل كـذلك علـى أنـه ال      . عاما أن يتزوج   ١٨

حــاالت ونـص التعـديل علـى تـسجيل     . أن يتـزوج بـدون موافقـة الوالـدين أو الوصـي الـشرعي      
ــريف، واإلســالمي واهلندوســي و    ــزواج الع ــاتال ــة الدينالزجي ــان   .  األخــرىي ــديل، ك ــل التع وقب

را مــسؤوليات األمومــة سفــرض عليهــا قــممــا ي عامــا، ١٤الفتــاة عنــد ســن تــزويج ســتطاعة آلبا
وباإلضافة إىل ذلك، ُحرمت املـرأة مـن احلقـوق          . ص مواصلة التعليم   من فر  هاحرمُيوالزوجية و 

  .االجتماعية واالقتصادية واالمتيازات اليت تصحب الزواج املسجَّل
  ٢٠٠٤قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام   )ط(  

 وأُلغي بالتايل مبدأ السلطة الزوجيـة املنـصوص عليـه      ٢٠٠٤جرى سن القانون يف عام        - ٦٧
تمتـع بـسلطات علـى      الـذي ي   األسـرة    علـى أنـه ربُّ     حـدد وضـع الـزوج     لعام الـذي    يف القانون ا  
وحلَّــت حمــل ذلــك ســلطات  . يف ذلــك التمثيــل القــانوين وإدارة ممتلكــات الزوجــة   زوجتــه مبــا

يت يف ت الــوجــودامتــساوية للــزوجني املتــزوجني علــى أســاس امللكيــة املــشتركة للتــصرف يف امل 
  .ا يف ملكية مشتركةمحيازهت
 امللكية املشتركة مسؤولْين معا عـن       على أساس املتزوجني  غري  جعل القانونُ الزوجني    و  - ٦٨

وألغــى . ملمتلكــات األخــرىاكتــساب شــتراك يف ا األســرة املعيــشية بــالنص علــى اال ضــرورات
القانون أيضا مبدأ وحدة سكن الزوجية املنصوص عليه يف القانون العام ومسح للمرأة املتزوجـة               

مكـان  ” من اختيارها واسـتعاض عـن مـسكن إعالـة األطفـال القـصَّر بــ               باحلصول على مسكن    
وألغـى القـانون أيـضا وضـَع الـزوج املنـصوص        . “يكـون  أقـرب مـا   فيـه   يكون االتصال بالطفـل     

عليه يف القانون العـام بوصـفه الوصـي الوحيـد علـى األطفـال القـصَّر واسـتعاض عنـه بالوصـاية                       
  .املشتركة لكال الوالدين

 بينـــها قـــوانني التـــشريعية األخـــرى وحتقيـــق اإلنـــسجاملقـــانون اســـتعراض الب اوتطلَّـــ  - ٦٩
 ةالتـشريعي املتعلـق بـالقوانني     احلكومـة القـانون     ويف هـذا الـصدد، سنَّــت        . ها مع أحكامـه   ملواءمت
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يلـي بعـض القـوانني الـيت      وترد فيما.  لإلسراع بتلك العملية ٢٠٠٨، لعام   )ة املتنوع التالتعدي(
  :تأثرت بذلك

إلغاء الـسلطة الزوجيـة      مع قانون    تهءمجرت موا ( ممتلكات األشخاص املتزوجني     قانون  •  
  )٢٠٠٨لعام 

  ٢٠٠١قانون الزواج لعام   •  
  )٢٠٠٨ مع قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام تهءمجرت موا(قانون إدارة التركات   •  
  )٢٠٠٨ لعام ةالزوجيإلغاء السلطة  مع قانون تهاءمجرت مو( الزوجية قضاياقانون   •  
  )٢٠٠٨ مع قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام تهواءمجرت م(قانون الشركات   •  
  ١٩٩٦ لعام صكوك امللكيةقانون سجل   •  
تـه مـع قـانون إلغـاء الـسلطة      واءمجرت م(قانون محاية الزوجات واألطفال املهـجورين       •  

  )٢٠٠٨جية لعام الزو
  ).١٩٨١(قانون األطفال   •  
. لغـــاء الـــسلطة الزوجيـــة علـــى حـــاالت الـــزواج العـــريف والـــديين وال ينطبـــق قـــانون إ  - ٧٠

ــات     ــة التفاوتـ ــة معاجلـ ــشأن كيفيـ ــة بـ ــشات جاريـ ــى    واملناقـ ــانون علـ ــق القـ ــاق تطبيـ ـــد نطـ ومـ
  .الزجيات هذه

  
  ضمان حقوق اإلنسان األساسية واحلريات األساسية: ٣املادة     
   املنظور اجلنسايندمجدعم لاآللية الوطنية     

 لتعزيــز ني هــامنينا التزامـا سياســيا قويـا بإنــشاء إطــار عمـل وآليــة وطنـي    أبـدت بوتــسوا   - ٧١
  .املساواة بني اجلنسني والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ــز تكــافؤ    ١٩٨١ويف عــام   - ٧٢ ــسهيل تعزي ــة لت ، أنــشئت وحــدة يف وزارة العمــل والداخلي
اء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد           القض الرامية إىل الفرص للمرأة والرجل ولتنسيق التداخالت      

 ١٩٩٦، جـرى رفـع مـستوى الوحـدة إىل شـعبة ويف عـام       ١٩٩١ويف عـام   . املرأة يف بوتسوانا  
وقدمت احلكومة املوارد البشرية واملالية على حد سواء وأقامـت          . إىل إدارة كاملة الصالحيات   

ــة لــ     ــى نطــاق الدول ــات اإلدارة ضمانهياكــل أساســية عل ــاءة عملي ــدم اإل.  كف ــا وتق دارة حالي
ون، وتــسابونغ كــانيي، اوغانـــزي، ومــستاون، سيــمركزيــة ملراكــز بعيــدة مثــل فران خــدمات ال

 وزاد املخـصص املـايل لـإلدارة بـصورة مطـردة مـن              . فيكوِي، وسـريوِي   -وكاساين، وسيليبـي   
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 ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف الفتــرة  بــوال ٧ ٨٠٩ ٩٠٠، إىل ٢٠٠٣/٢٠٠٤ماليــني بــوال يف الفتــرة  ٦
 بتحقيـق   مما يعكـس التـزام احلكومـة   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف الفترة )٦( بوال ٨ ٠٦٣ ١٩٠,٠٠وإىل  

  .املساواة بني اجلنسني والقضاء على مجيع أشكال التمييز
أة يف عمليـــات التنميـــة  وأُنيطـــت بـــاإلدارة كـــذلك مـــسؤولية تـــسهيل إدمـــاج املـــر        - ٧٣

لـربامج املراعيـة    االقتصادية علـى الـصعيد الـوطين عـن طريـق تعزيـز الـسياسات وا           - االجتماعية
  :ومن الناحية العملية، تساعد اإلدارة القطاعات األخرى يف. للفوارق بني اجلنسني

  .صياغة وتفسري السياسات اجلنسانية واإلمنائية أو مكوناهتا ووضع معايري أداء  •  
واإلجــراءات واســتراتيجيات التخطــيط  تقــدمي املــساعدة التقنيــة يف تطــوير الــسياسات     •  

  .راعية للفوارق بني اجلنسنيالقطاعية امل
  .نمية اليت تضطلع هبا منظمات شريكةلترصد وتقييم مجيع مشاريع ا  •  
ُرزمٍ شـكل   يتعلـق بنـوع اجلـنس والتنميـة يف           تعزيز نشر املعلومـات بـصورة فعالـة فيمـا           •  

  . على النحو املناسب جلعلها وثيقة الصلة باملوضوع، ونافعة وسهلة االستعمالمعدٍة
  . نوع اجلنس والتنميةيف جمالتسهيل بناء القدرات بالتدريب تنسيق و  •  
ــة ملعاجلــة التفاوتــات بــني        •   ــصلة بنــوع اجلــنس والتنمي ــسيق وإجــراء البحــوث ذات ال تن

  .اجلنسني يف التنمية الوطنية
  السياسة املتعلقة بدور املرأة يف التنمية    

ــدور املــ   ١٩٩٦يف عــام   - ٧٤ ــة ب ــسياسة املتعلق ــة ال ــشرت احلكوم ــة، ن ــدم . رأة يف التنمي وتق
وينـصبُّ  . دور املـرأة يف التنميـة     املتعلقـة بـ   قـضايا   ال عملٍ متعدد القطاعات ملعاجلة      السياسة إطارَ 

  :تركيزها الرئيسي على
 الثقافيـة الـسلبية والقـوانني       –القضاء علـى مجيـع املمارسـات االقتـصادية واالجتماعيـة              •  

  .التمييزية ملساواة والبيئة غرياملناسبة اليت تقف عائقا أمام حتقيق ا غري
ومن املتوقع أن يتحقـق هـذا بتحـسني الـصحة اإلجنابيـة واحلـصول        . حتسني صحة املرأة    •  

  .كايفبالقدر الدمات اخلعلى 
  .تعزيز التعليم املراعي للفوارق بني اجلنسني وتنمية املهارات  •  

__________ 
  ).٢٠٠٧فرباير /شباط( بوال ٦,٣= سعر الصرف احلايل هو دوالر واحد من دوالرات الواليات املتحدة   )٦(  
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ــة خت     •   ــوعي اجلنــساين وإدمــاج املنظــور اجلنــساين يف عملي ــز ال ــة  تعزي ــة لكفال طــيط التنمي
  .معاجلة قضايا املرأة على حنو كاٍف

ويتمثل أكرب حتـدٍّ يف تنفيذ السياسة الوطنية وخباصة إدماج منظور جنـساين يف ختطـيط                 - ٧٥
زالـت القـضايا اجلنـسانية تعتـرب مـن مـسؤولية إدارة شـؤون         ومـا . التنمية وعمليات صنع القـرار    

روع السياسة اجلنسانية الوطنية، وهـي اخلطـوة اإلمنائيـة          بشأن مش قدما  ناقشات  امل سريوت. املرأة
  .١٩٩٦التالية اليت تعقب السياسة الوطنية املتعلقة بدور املرأة يف التنمية لعام 

  جملس بوتسوانا الوطين املعين باملرأة    
يف ذلـك     األنشطة ذات الصلة بنـوع اجلـنس مبـا         لتعزيز القدرة املؤسسية من أجل تنفيذ       - ٧٦

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، أنـشأت احلكومـة جملـس بوتـسوانا الـوطين               اتفاقية  
يتعلـق جبميـع    وميثل اجمللس أعلى هيئـة استـشارية للـسياسات فيمـا    . ١٩٩٩املعين باملرأة يف عام     

ويتمثـل أحـد األدوار الرئيـسية للمجلـس يف إسـداء            . املسائل ذات الصلة بنوع اجلـنس والتنميـة       
زير املــسؤول عــن قــضايا املــرأة ونــوع اجلــنس يف مــسائل الــسياسات ذات الــصلة   املــشورة للــو

  .إدماج القطاعات األخرى للقضايا اجلنسانية يف أنشطتها اإلمنائيةبكيفية 
 املـشورة واملـساعدة يف تنفيـذ        قـدم  ت تقنيـة فرعيـة    اجمللس من خـالل سـت جلـان          لويعم  - ٧٧

ــساين    ــامج اجلن ــوطين للربن ــار ال ــاجل ال. اإلط ــة    وتع ــستة التالي ــة اجملــاالت احلرجــة ال  لجــان الفرعي
  .االهتمام حمل

  ، مبا يف ذلك التمكني االقتصادياملرأة والفقر  •  
  السلطة وصنع القراراملرأة يف املشاركة يف   •  
  تثقيف املرأة وتدريبها  •  
  املرأة والصحة  •  
  الطفلـة  •  
  .العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان للمرأة  •  

  اجلنسانيةالشؤون مراكز تنسيق ألشخاص املسؤولون عن ا    
ــة األخــرى، جــرى تعــيني    كجــزء مــن   - ٧٩ إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف القطاعــات اإلمنائي

 يف كفالــة أن مومتثلــت مــسؤوليته. نــسانيةالــشؤون اجلتنــسيق مــسؤولني عــن مراكــز أشــخاص 
ــة والتــدريب الــيت    ــرامج التنمي  مات أو قطاعــات كــل منــه  وزارتباشــرهاتكــون الــسياسات وب

ــة للفــوارق بــني اجلنــسني  ــة وخباصــة يف   . مراعي بيــد أن االفتقــار إىل املهــارات واخلــربات الكافي
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مراكـز  املـسؤولني عـن   شـخاص  األعقبـة رئيـسية أمـام       يـشكل   زال   إدماج املنظـور اجلنـساين مـا      
الواجبـات العاديـة    وباإلضافة إىل ذلك، تعتـرب املـسؤوليات اجلنـسانية مبثابـة إضـافة إىل               . التنسيق

ويتضاعف التحـدي باالفتقـار     . ُتـعطى عادة األولوية العليا اليت تستحقها      للموظفني، ومن مث ال   
  .ؤسسياملدعم ال والكايفوعي الإىل 

   وضع املرأةيت متسدراسة مجيع القوانني ال    
وضــع املــرأة يف يت متــس لقــوانني الــل، أذنــت احلكومــة بــإجراء دراســة ١٩٩٧ يف عــام   - ٨٠

 لكفالـة امتثـال     ات والـسياس  نيانووكان هدف الدراسة توفري األساس الستعراض الق      . بوتسوانا
وُعقـدت عـدة حلقـات عمـل بعـد تقـدمي التقريـر يف             . بوتسوانا لالتفاقيـة واملعـايري الـواردة فيهـا        

ــا   ١٩٩٨ســبتمرب /أيلــول ــائج علــى أصــحاب املــصلحة األوســع نطاق ــر.  لنــشر النت  وأفــاد التقري
  . أعاله٢  قوانني تشريعية على النحو الذي نوقش يف اجلزء األول، املادةاستعراض عدةب

   االقتصادية للعنف ضد املرأة- الدراسة املتعلقة باآلثار االجتماعية     
 االقتـصادية   -، أذنت احلكومة بإجراء دراسة بشأن اآلثـار االجتماعيـة           ١٩٩٩يف عام     - ٨١

اسـة بالوثـائق آثـار العنـف علـى املـرأة وتراوحـت              ودعَّمـت الدر  . للعنف ضد املرأة يف بوتسوانا    
، واخنفـاض الثقـة     عتـزاز بـالنفس   الفتقار إىل ا  الامن سوء الصحة البدنية والعاطفية، و     هذه اآلثار   

بــالنفس، واخلــوف املــزمن، واخنفــاض اإلنتاجيــة يف العمــل، وإســاءة اســتعمال املــواد الكحوليــة  
وأسـهمت  . النتحـار إىل ا  انعدام احليلة وامليل     واملخدرات، ووفيات األم والطفل، واإلعاقة، إىل     

  .املقترح“ مشروع قانون العنف العائلي”نتائج الدراسة يف املناقشات اجلارية بشأن 
   املنظور اجلنسايندمجاملشروع النموذجي ل    

 املنظور اجلنـساين يف الـوزارات األربـع التاليـة يف           جمدتجربة  ت إدارة شؤون املرأة ب    قام  - ٨٢
املالية وختطـيط التنميـة؛ والعمـل والداخليـة؛ واحلكـم احمللـي؛ والتجـارة         : ٢٠٠٢/٢٠٠٣الفترة  

وتعمـل  . وكجزء من العملية، وِضعت سياسات وخطط عمل جنسانية لكـل وزارة      . والصناعة
ــذ خطــط العمــل     ــوزارات يف رصــد تنفي ــع ال ــاون م ــرة . اإلدارة بالتع ، ٢٠٠٥/٢٠٠٦ويف الفت

وبلغـت اخلطـط    . اجلنساين إىل وزارَتــْي الزراعـة والتعلـيم        املنظور   جمدمـد نطاق   جرى كذلك   
 وزارات اخلارجيــة، والــصحة، والبيئــة،  املنظــور اجلنــساين إىلجمــدد عمليــة مرحلــة متقدمــة ملــ

  .واالتصاالت، والعلم والتكنولوجيا، واألراضي واإلسكان
.  تؤيت مثارهـا    املنظور اجلنساين  جمدوباإلضافة إىل الوزارات، بدأت جهود الدعوة إىل          - ٨٣

 املنظور اجلنساين على النحو املـبني يف سياسـة التنميـة    جمدوقد بدأت وكاالت حكومية خمتلفة   
الريفيـة، وسياسـة الطاقـة، وسياســة األراضـي، وسياسـة األلعــاب الرياضـية والترفيـه، والــسياسة        

  .املتعلقة بالتعليم والتدريب املهنيـني
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يف “ يــل امليزانيــة امللبيــة الحتياجــات اجلنــسنيحتل”وجــرت حمــاوالت لتجربــة مــشروع   - ٨٤
بيـد أن املـشروع     . ٢٠٠٣ إىل   ٢٠٠٢وزارة العمل والداخليـة ووزارة احلكـم احمللـي يف الفتـرة             

احلكــومي، مــشاكل يف التنميــة  انتــهى عنــدما شــهدت الوكالــة الرائــدة، التحــالف النــسائي غــري
  .التنظيمية وأهنت العمليات يف هناية املطاف

  املشتركة بني احلكومة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي“ دعم الربامجوثيقة ”    
 كمبـادرة مـشتركة بـني حكومـة بوتـسوانا           ١٩٩٧وِضعت وثيقة دعم الربامج يف عام         - ٨٥

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  ــوزارات    . وبرن ــة القــدرة املؤســسية لل وركــزت الوثيقــة علــى تنمي
وكـان  .  ذلك إدارة شؤون املرأة يف وزارة العمـل والداخليـة          يف التنفيذية واإلدارات الرئيسية مبا   

 الــسياسات، وضــعهنــاك عنــصر رئيــسي لتنميــة القــدرة املؤســسية إلدارة شــؤون املــرأة متعلــق ب 
وقـد  . ملنظمات اجملتمع املدين والقطاعات األخـرى      املنظور اجلنساين وتقدمي الدعم التقين       جمدو

الـشؤون  مراكـز تنـسيق   املـسؤولني عـن     شـخاص   األدريب  تـ مـن   مكَّنت القـدرة املعـزَّزة اإلدارة       
وانتـهى تنفيـذ   . ، ومعاجلة قـضايا املـرأة يف الـسياسة والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس           ةاجلنساني

 ومنذ ذلك احلني حلَّــت حملَّــه وثيقـة جديـدة لـدعم الـربامج                ٢٠٠٣وثيقة دعم الربامج يف عام      
  .واإليدزضمت نوع اجلنس وفريوس نقص املناعة البشرية 

  مشاركة واشتراك منظمات اجملتمع املدين    
، جــرى اســتعراض وثيقــة دعــم الــربامج املــذكورة أعــاله واســتنادا إىل   ٢٠٠٣يف عــام   - ٨٦

بالفائــدة ادت املــساعدة املقدمــة عــو. ٢٠٠٦أكتــوبر /النتــائج جــرى متديــدها إىل تــشرين األول
، ومنظمات قائمة علـى اجملتمـع       دعتقحكومية، ومنظمات قائمة على امل     عدة منظمات غري  على  

. لربنـامج اجلنـساين  لاحمللي ومجاعات نسائية جرى تعريفها بأهنـا شـركاء منفِّـذة لإلطـار الـوطين          
احلكوميـة، ومنظمـة     وبعض هذه املنظمات الرئيسية يـشمل التحـالف النـسائي للمنظمـات غـري             

وقد أسـهم اشـتراكها     . ئيأوى النسا املاملرأة ضد االغتصاب، ومنظمة إميانغ باسادي ومشروع        
، )١٩٩٧(ومــشاركتها يف حتقيــق إجنــازات هامــة يف تنفيــذ اإلطــار الــوطين للربنــامج اجلنــساين   

  ).١٩٩٥( فضال عن منهاج عمل بيجني )١٩٩٤(ومنهاج العمل األفريقي 
وتواصل إدارة شؤون املرأة بناء وتعزيز القدرة املؤسسية لقطاعـات أخـرى عـن طريـق                  - ٨٧

. هـارات، وتقـدمي املـساعدة التقنيـة يف تطـوير الـربامج وتقـدمي املـساعدة املاليـة                  التدريب علـى امل   
ومتــر اإلدارة مبرحلـة تـسهيل توحيـد بـرامج التـدريب لـضمان حتقيـق اجلـودة عـن طريـق وضــع            

  :ويتمثل بعض املستفيدين يف. وحدات معيارية
  . املختلفةيف القطاعات اجلنسانيةالشؤون مراكز تنسيق األشخاص املسؤولون عن   •  
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  .أعضاء جملس بوتسوانا الوطين املعين باملرأة  •  
  .ون الدائمء األمناهم فينكبار املسؤولني احلكوميني مب  •  
  الزعماء السياسيون مبن فيهم أعضاء الربملان، واحلكومات احمللية، والسلطات احمللية  •  
 (Ntlo ya Dikgosi) جملس األعيان  •  

  منظمات اجملتمع املدين  •  
  شركاء التنمية  •  
  جمتمعات حملية خمتارة  •  
  أعضاء نقابات العمال املختلفة  •  
  القطاع اخلاص  •  
  .املنظمات شبه احلكومية  •  
 بالقـضايا اجلنـسانية شـكل       إذكـاء الـوعي   وعلى مـدى الـسنني، اختـذ نـشر املعلومـات و             - ٨٨

للمـرأة واأليـام    امة مثل اليوم الدويل     هأحداث  ب اريةذكتمحالت سنوية، وحفالت واحتفاالت     
وواصـلت حكومـة بوتـسوانا دعـم        . الستة عشر لألنـشطة املناهـضة للعنـف ضـد املـرأة والطفـل             

املبادرات اليت تعزز أهـداف االتفاقيـة بتـوفري املـوارد املاليـة والبـشرية            غريها من   هذه املبادرات و  
  .والتقنية لألحداث يف املناطق احلضرية والريفية

  (Ntlo ya Dikgosi)جملس األعيان     
الـذي يعتـرب بوجـه    ) جملـس األعيـان  (Ntlo ya Dikgosi  أربـع سـيدات أعـضاء يف    دتوج  - ٨٩

ــة ذكــور   ــام منطق ــان      . ع ــشورة للربمل ــسية للمجلــس هــي إســداء امل ــة الرئي ويف حــني أن الوظيف
مناقــشة املــسائل بــاحلق يف  أيــضا فإنــه يتمتــع، تقليديــةالعــادات واحلكومــة يف مــسائل الثقافــة وال

يعتـربه أمـرا مرغوبـا       يف والية الفرع التنفيذي أو الفرع التشريعي، وهو ما        يت تندرج   الاألخرى  
والقضايا والتوصـيات الرئيـسية لتلـك       . فيه، مع اإلحاطة علما مبصاحل القبائل واملنظمات القبلية       

  .أو اجلمعية الوطنية اجلمهورية املناقشات ُتعرض على رئيس
  ين وخطة العملالوطين للربنامج اجلنساالعمل  إطار    

ويــوفر . ١٩٩٨الــوطين للربنــامج اجلنــساين وخطــة العمــل يف عــام العمــل وِضــع إطــار   - ٩٠
 الطويلــة األجــل للتنميــة اجلنــسانية يف بوتــسوانا ومهــا متوائمتــان مــع رؤيــة عــام    ةاالثنــان الرؤيــ

 وقــد تــضمنت هاتــان الوثيقتــان توصــيات . ، والــسياسة املتعلقــة بــدور املــرأة يف التنميــة ٢٠١٦
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ويتنـاول إطـار العمـل ســت قـضايا          ). ١٩٩٥(مؤمتر األمم املتحدة العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة            
 عــشرة يف منــهاج عمــل بــيجني    ة اعتمــدهتا بوتــسوانا مــن بــني القــضايا االثــنيتْ     بالغــة األمهيــ 

  :، وهي)١٩٩٥(
  املرأة والفقر، مبا يف ذلك التمكني االقتصادي  •  
  لطة وصنع القرار الساملرأة يف املشاركة يف  •  
  تعليم املرأة وتدريبها  •  
  املرأة والصحة  •  
  الطفلـة  •  
  .يف ذلك حقوق اإلنسان للمرأة العنف ضد املرأة، مبا  •  
  املـذكورة أعـاله،  بالغـة األمهيـة  ويف حـني يـوِلي أصـحاب املـصلحة اهتمامـا بالقـضايا ال        - ٩١

. دوث تطـورات وتـدخالت جديـدة      حبـ باسـتمرار    تغريتفإهنم يدركون ويقـّرون بأن األولويات      
ــة ودور وســائط اإلعــالم يف ت    ــرأة قــدم والقــضايا الناشــئة تــشمل البيئ ــاقَش هــذه  . قــضايا امل وتن

  .القضايا مبزيد من التفصيل يف اجلزء الثاين واجلزء الثالث
ــذ     العمــل وأورد إطــار   - ٩٢ ــساين كــذلك اســتراتيجيات حمــددة لتنفي ــامج اجلن ــوطين للربن ال

 وتـشمل االسـتراتيجيات مـوردا نـشطا للتعبئـة، ووضـعَ           .  الـستة حمـل االهتمـام      اجملاالت احلرجـة  
السياسات والربامج املناسبة، والتنسيق الفعال للتدخالت، وتنمية القدرة من خـالل التـدريب،             
والبحــث والتقيــيم، ووضــع نظــم فعالــة للمعلومــات واإلدارة والــسعي للتــأثري علــى املــسؤولني    

  .والدعوة
، وِضــعت اســتراتيجية شــاملة للــدعوة والتعبئــة االجتماعيــة للربنــامج   ١٩٩٩ويف عــام   - ٩٣

ــساين  ــوطين اجلن ــق  . ال ــاء تواف ــدعو االســتراتيجية إىل بن ــزام    يفوت ــوارد، وااللت ــة امل  اآلراء، وتعبئ
وصــدرت أيــضا نــسخة مبــسَّطة مــن الربنــامج  . الــسياسي املــستمر بالربنــامج الــوطين اجلنــساين 

أداة دعوة للتوعيـة لبنـاء توافـق آراء شـعيب بـشأن القـضايا        ك امهااستخدالوطين اجلنساين بقصد    
  .اجلنسانية حول القضايا احلرجة الست
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  التدابري اخلاصة: ٤املادة     
   االقتصادي للمرأة–التمكني االجتماعي     

يرمـي هنج احلكومة لتحقيق املساواة بني اجلنـسني إىل بنـاء إطـار عمـل لتعزيـز مـساواة                     - ٩٤
الـوطين للربنـامج اجلنـساين اسـتراتيجيات حمـددة ملعاجلـة            العمـل   وقد أوجز إطـار     . جلاملرأة بالر 

. مواضـــع أخـــرى يف التقريـــريف  أعـــاله و٣ اجملـــاالت احلرجـــة الـــستة الـــيت نوقـــشت يف املـــادة 
 الفقـر عـن طريـق خلـق الوظـائف            مـن  داحل االقتصادي للمرأة وخباصة     -والتمكني االجتماعي   

  .للتدابري اخلاصة اليت ينبغي تطبيقهاميثل عامال بالغ األمهية 
 وإقـرار قـانون إلغـاء الـسلطة         ١٩٩٨ يف عام    صكوك امللكية وأدى تعديل قانون سجل       - ٩٥

فـاملرأة املتزوجـة   .  إىل خلق فـرص اجتماعيـة واقتـصادية جديـدة للمـرأة      ٢٠٠٤الزوجية يف عام    
 كمـا أنـه جـرى متكينـها         على أساس امللكية املشتركة ميكنـها اآلن أن تـسجل العقـارات بامسهـا             

  .من إدارة األنشطة التجارية كحق شخصي هلا
ومن ناحية التمكني االقتصادي، استعرضت احلكومة وحسَّنت الفرص املتاحـة للمـرأة              - ٩٦

وبعد إهناء برنـامج املـساعدة املاليـة        . سيما التمويل  والرجل للحصول على املوارد اإلنتاجية وال     
، ٢٠٠١يع الـــصغرية، واملتوســـطة والـــصغرية جـــدا يف عـــام ، وبرنـــامج املـــشار١٩٩٧يف عـــام 

 وتواصـل الوكالـة تقـدمي       ،أنشأت احلكومـة وكالـة تنميـة قـدرة املـواطنني علـى تنظـيم املـشاريع                
ويف جمـال الزراعـة، وِضـع     . يف ذلك تلك اليت متتلكها وتديرها املـرأة        التمويل ملشاريع التنمية مبا   

 أمثلة على برامج العمل التـصحيحي اإلجيـايب الـيت قـِصد             وهذه. ةيلزراعابرنامج تنمية األراضي    
  .د املرأة على قدم املساواةيفأن تهبا 

  ةيلزراعابرنامج تنمية األراضي     
ــلزراعامتثــل اهلــدف الرئيــسي لربنــامج تنميــة األراضــي     - ٩٧ ة يف معاجلــة مــشكلة حــصول  ي

ويف .  اجلــرحيوانــاتو اجلـــر بتقــدمي إعانــات مثــل املــدخالت  حيوانــاتصــغار املــزارعني علــى 
 املـرأة ويرجـع ذلــك يف املقـام األول إىل شـرط مــسامهة     البدايـة أخفـق الربنـامج يف الوصــول إىل   

 يف  ١٥، أعيـد تـصميم الربنـامج وجـرى ختفـيض مـسامهة املـرأة مـن                  ١٩٩١ويف عام   . املستفيد
  .جوأدى هذا إىل زيادة عدد النساء املشتركات يف الربنام. يف املائة ١٠املائة إىل 

  سياسة املساعدة املالية واملشاريع الصغرية، واملتوسطة، والصغرية جدا    
ـــِجة     - ٩٨ واتــسم . ةستداماملــكــان يقــَصد بــسياسة املــساعدة املاليــة تنــشيط منــو العمالــة املنت

الربنامج بتقدمي املنح للمشاريع التجاريـة املـستوفية للـشروط والـيت عـززت ودعمـت االشـتراك                  
 يف املائـة    ٧٥وقدمت احلكومة   . شاريع املدرة للدخل  املتسوانيني يف   ا الب ريعملشا ا نظميالنشط مل 
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تنميـة األصـول اإلنتاجيـة، وتغطيـة تكـاليف العمـل والتـدريب ملـدة         لمن التمويل لربامج جديدة   
 املـساعدة  برنـامج تـسوانيني، قـدم    ا الب منظمـي املـشاؤيع   وباإلضـافة إىل مـساعدة      . مخس سنوات 

 بالنـسبة لنظـرائهن الـذكور لتـشجيع زيـادة           نظمـات املـشاريع    يف املائـة مل    ١٥املالية إعفاًء بنـسبة     
 شودة، ظلت مـسألة دفـع مقـدم   ن الربنامج كان فعاال يف معاجلة أهدافه املن    أومع  . اشتراك املرأة 

وقـد أُهنـي الربنـامج يف    . سـيما املـرأة الريفيـة    ، والء يف املائة تشكل عائقا أمـام الفقـرا       ١٠ تهنسب
  .١٩٩٧عام 
وجرت االستعاضة عن برنامج املساعدة املاليـة وبرنـامج املـشاريع الـصغرية واملتوسـطة                 - ٩٩

تأخـذ يف    بيـد أن الوكالـة مل     . قدرة املواطنني علـى تنظـيم املـشاريع       والصغرية جدا بوكالة تنمية     
كاسب اليت حـصلت    امل أبطل  للمرأة والرجل، مما   كافئاملت االعتبار الوضع االقتصادي العام غري    

  .من برامج التمكني االقتصادي السابقةاملرأة ها علي
  السلطة وصنع القرار    

ما زالت املرأة غري ممثَّلة بالقدر الكايف يف مؤسسات صنع القرار مثل الربملـان، وجملـس                  -١٠٠
بيـد أنــه أُحـرز تقـدم        . الوزراء، والسلطات احمللية، واخلدمـة العامـة ويف معظـم اجملـالس الوطنيـة             

، كــان هنــاك ســبع ٢٠٠٤وبعــد انتخابــات عــام . ملؤســسات باســتثناء الربملــانمطـــرد يف هــذه ا
 وواحدة تعمـل بوصـفها نائبـة رئـيس          سيدات يف الربملان، منهن ست سيدات يف جملس الوزراء        

 ســيدة مــن بــني ١١٦، كانــت هنــاك ٢٠٠٥نــوفمرب /وحبلــول تــشرين الثــاين. اجلمعيــة الوطنيــة
، زاد عـدد األمينـات الـدائمات إىل         ٢٠٠٦يونيـه   /وحبلول حزيـران  .  مستشارا ٥٩١جمموعه   ما
 ويف حــني تــبني هــذه األعــداد التــزاَم). مــن بــني ؟؟( نائبــة أمــني دائــم ١٣مــع ) مــن بــني ؟؟( ٦

بوتـسوانا   غتبلُـ  احلكومة بكفالة حتقيق املساواة بني اجلنسني واشـتراك املـرأة يف صـنع القـرار، مل               
  .من النساء يف مناصب صنع القرار يف املائة ٥٠الرقم الدويل املستهدف البالغ 

وتقــود إدارة شــؤون املــرأة احلمــالت الوطنيــة وتتعــاون مــع اجملتمــع املــدين يف التثقيــف     -١٠١
وُيقـصد هبـذه التـدخالت      .  صـانعي الـسياسات وخباصـة أعـضاء الربملـان          إذكاء وعي السياسي و 

ة هلـا مغزاهـا يف حمافـل        تعبئة اجلمهور، وصانعي السياسات والقرارات وتعزيز متثيل املرأة بصور        
  .ومؤسسات صنع القرار

  
  ر اجلنسني والتحيـزادوأقَْولبة : ٥املادة     
  يةالتقليداملمارسات العادات و    

وتشكل العـادات   . بوتسوانا، تؤدي العادات والتقاليد دورا هاما يف تشكيل اجملتمع        يف    -١٠٢
 االجتماعية الـيت ترتـب، بنـاء        ملعايريا شر أسس النظام القانوين العريف، وتن     يةالتقليداملمارسات  و
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ويرتـب هـذا آثـارا علـى حقـوق اإلنـسان            . على ذلك، أثـرا على اهليكـل االجتمـاعي للمجتمـع         
. ، مـن بـني أمـور أخـرى        األدوار لتفرقـة بـني    وا اين اجلنـس  التنميطتعلـق بـ   ألهنـا ت  للمرأة من ناحية    

 تـتغري أيـضا     يـة التقليدسـات   املمارويف حني يصدق هذا السيناريو علـى معظـم اجملتمعـات، فـإن              
سـيما بـني املنـاطق احلـضرية         وهناك أيضا تنوع يف املمارسـات وال      . قدامهاألمع ترسيخ التنمية    

  .ن االتصاالتـُّجانب منـه إىل التوسع احلضري وحتس ويرجع هذا يف. والريفية
  

   واآلمال املرجوةاين اجلنسالتنميط    
  التنشئة االجتماعية املبكرة    

 عــدم مــساواة زدادســيما يف املنــاطق الريفيــة، تــ  ري مــن البيــوت يف بوتــسوانا واليف كــث  -١٠٣
وعلـى  .  املسؤوليات واآلمال املرجوة بدءا مـن سـن الطفولـة          صيصالطفلة باملقارنة بالولد يف خت    

احلـرث، ورعايـة املاشـية،       (ت األسـرة  وجـودا ألوالد مهـام ذات صـلة مب      إىل ا سبيل املثال، ُيسند    
يف ) يةضربئــر، وتعلـم كيفيـة إدارة األعمـال التجاريـة لألسـرة يف املنـاطق احلـ                 وتويل مسؤولية ال  

سل، وجلـب احلطـب أو      الطهـي، والغَـ   (حني من احملتمل أن ُتسند إىل البنات الواجبات املنـزلية          
وجيري تعليم األوالد من سـن الطفولـة املبكـرة تـويل أدوار القيـادة مـن آبـائهم يف حـني                      ). املياه

، وتــوفري الرعايــة ويكُــّن لطاعــةيتــسمن با“ زوجــات صـاحلات ”بنــات ليــصبحن جيـري تعلــيم ال 
تكــون املواقــف الثقافيــة الــسبب األساســي للقوالــب الــسلبية املتعلقــة  وكــثريا مــا. ربــات بيــوت

 ،“ga di nke di etelelwa ke manamagadi”بوتـسوانا، هنـاك مثـل شـعيب يقـول       ويف. بـاملرأة 
بيـد  . ميكـن أن تقـود     يعين، يف جوهره، أن املرأة ال      وهو ما ‘ يعميكن للبقرات أن تقود القط     ال’

ر مبــرور ـأن مــن األمهيــة مالحظــة أن هــذه املمارســات التقليديــة، واألعــراف واملعتقــدات تتغيــ   
وتواصل احلكومة دعم التعليم العام، وخلق الوعي والربامج االجتماعية اليت ُيقصد هبـا             . الوقت

  .باملرأة وخباصة الطفلة عية اليت تضرُّإزالة ممارسات التنشئة االجتما
  اللغة كمصدر للقَْولبة وتعزيز التحيـز    

 إمـتالك نـسب  حيـث يُ اجلنـسني  كـل مـن   يف بعض األحيان، عزز استخدام اللغـة أدواَر           -١٠٤
يـشار إىل بيـت األسـرة باسـم          وعلـى سـبيل املثـال، كـثريا مـا         . أشياء معينـة إىل الرجـل أو املـرأة        

يف حـني يـشار إىل   ) Mma Tebogo’s homeل املثـال بيـت مامـا تيبوغـو     علـى سـبي  (الـشخص   أم
 Rraعلى سبيل املثال قطيـع ررا تيبوغـو   (د الشخص ـم والـات األخرى باسوجودقطيعها أو امل

Tebogo’s cattle.(  
. ومثـة مثال آخر هو االعتراف باحلالـة الزواجيـة أو املكانـة باسـتخدام عبـارات التحيـة                    -١٠٥

 حـال و.  وهذا يـشمل أيـضا زوجتـه   – أطفاله حالُيسأل عن  ل متزوج، كثريا مافعند حتية رج 
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يـشمل    أطفاهلا فـإن هـذا ال  حالوإذا سئلت الزوجة عن     .  األطفال حالميز عن   تم الزوجة غري 
، ولكنـه يـدل علـى متييـز يف الوضـع             عن قـصد   يعترب هذا سلبيا أو متييزيا ضد املرأة       وال. زوجها

  .بني الرجل واملرأة
ومــن . عنــدما تتــزوج) ذ املــرأةتؤَخــ (mosadi oa tsewaويف معظــم الثقافــات احملليــة،   -١٠٦

وهذان تعـبريان يعـززان وضـع    . عندما يتزوج) ذ الرجلُخأي (monna oa tsayaالناحية األخرى 
عالقـات   اجلنـساين فـضال عـن عـدم املـساواة يف             التنمـيط لمـرأة وبالتـايل يـدمي        ل بنـسو التبعية امل 
  .وجني بني الزالقوة
نـوع اجلـنس    تمـشي مـع     زالـت تـسمية األطفـال ت       وباستثناء االستخدام العـام للغـة، مـا         -١٠٧

تصف أمسـاء سيتــسوانا      وكثريا ما .  اجلنسانية ألمناطواكل من اجلنسني    وتستمر يف تعزيز أدوار     
وعلــى ســبيل املثــال، . األدوار الوظيفيــة والــصفات القائمــة علــى نــوع اجلــنس علــى حـــد ســواء

ــشمل أمســـ  ــذكورتـ ــع ( Modisa: اء الـ ــي القطيـ ــاص (Motsumi ؛ و)راعـ  Mojaboswa ؛ و)القنـ
 ألهنـا، طبقـا للتقاليـد،       Mojaboswaميكن تسمية البنت     ويف بعض الثقافات ال   ) الوريث الذكر (
جالبـة   (Segametsi وأمسـاء اإلنـاث تـشمل     ). الرئيس (kgosi حيق هلا أن ترث بعض ممتلكات      ال

  ).اجلمال (Bontle ، و)الوردة( Sethunya ؛ و) البيتربة( Mmamotse ؛ و)املياه
  الرجل بوصفه ربَّ األسرة املعيشية    

بوجه عام، متنح اجملتمعات يف بوتسوانا الذكر السلطة لرئاسة األسرة، والـسيطرة علـى                -١٠٨
ــسبة         ــه بالن ــصرف النظــر عــن أهليت ــصَّر ب ــال القُ ــع األطف ــى مجي ممتلكــات األســرة والوصــاية عل

وهذا العـرف ميـنح الرجـل قـدرا كـبريا مـن الـسيطرة االقتـصادية علـى          .  هبا نوط امل للمسؤوليات
وطبقـا للتقاليـد،   .  من عدمـه  املرتبطة هبا ممتلكات األسرة سواء أسهم بصورة متناسبة يف املوارد         

قبـل  ) هوالدوأحيانـا أ (مع أن الرجـل يـسيطر علـى ممتلكـات األسـرة، فإنـه يتـشاور مـع زوجتـه           
بيـد أنــه مـع التحـديث وُنظـم القـيم املـتغرية، مييـل الرجـل إىل                   . ت األسـرة   مـن ممتلكـا    رفالتص
ــ ــراه مناســبا بــدون موافقــة زوجتــه   صرفالت ــة .  مــن ممتلكــات األســرة حــسبما ي وتغــريت احلال

 أحكــام هــذا زيــادة حتــسنيومــن األمهيــة . ٢٠٠٤باعتمــاد قــانون إلغــاء الــسلطة الزوجيــة لعــام 
  .يف ذلك الزجيات التقليدية والدينية لزجيات، مبا تطبيقها على مجيع اكفالةالقانون ل
متتلـك القـدرة علـى إدارة        ، كانت هيمنة الذكر تفتـرض أن املـرأة ال         ٢٠٠٤وقبل عام     -١٠٩

ــصادية بكفــاءة  ــساء بقـــني    نتيجــة ومتثلــت . الــشؤون االقت ــة يف أن كــثريا مــن الن ــسلطة األبوي ال
 ُتـرك معظـم النـساء جـاهالت بقيمـة           وعالوة على ذلك،  . يا يف حالة فسخ الزواج    لعاجزات ما 

يتعرضـن للغـش يف تقـسيم ممتلكـات الزوجيـة مثـل        كُــنّ  وكـثريا مـا   . ممتلكات األسـرة ومكاهنـا    
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وقد تغريت احلالـة منـذ ذلـك احلـني          .  اليت متثل معيارا حيويا للوضع االقتصادي لألسرة       ،املاشية
  .٢٠٠٤باعتماد قانون إلغاء السلطة الزوجية يف عام 

 لتوسـع ل التغيريات يف القانون، وزيادة مستويات التعليم والعمالة بني النـساء، وا   وبفض  -١١٠
االعتمـاد االقتـصادي للمـرأة      اخنفـض   و. يعـد الرجـل ربَّ األسـرة املعيـشية تلقائيـا           احلضري، مل 

 تزايـد عـدد النـساء       بـسبب و. على الرجل بصورة هامة بسبب متكنها من العمـل خـارج البيـت            
 مـن النـساء يف املقـام        عمـال منـازل   ، هنـاك اجتـاه متزايـد حنـو اسـتئجار            العامالت خـارج البيـت    

ــة اتتزايــد مــشاركة وباملثــل، يــصبح . األول ذلــك وظــائف بيــل ل ومــن قاطفــألالرجــل يف تربي
وإعادة وضع هذا اإلطـار املفـاهيمي       . ، والطهي، وأخذ الطفل إىل املستشفى أو املدرسة       رعايةال

  .يف من الرجل واملرأة على حد سواءاجلنسني تتطلب التككل من ألدوار 
  )Bogadi( املهر عادةاملنظورات الثقافية املتعلقة ب    

 املتعلقــة  اجملتمعيــةلمــرأة مــن التوقعــات واملعتقــدات جتماعيــة لالاتنــشئـة التنبــع طريقــة   -١١١
واملواقـف املتعلقـة    . طيعـة  وم يعـة دويف ذلـك كوهنـا        بـصورة خياليـة، مبـا      فطريةباملرأة وصفاهتا ال  

وهنـاك طـرق مفترضـة أو متوقَّعـة     . بالناحية اجلنسية مستمدة من هذه االفتراضـات واملعتقـدات     
، أي املهـر، يفـسَّـر   اديغـ البوويف بعـض األسـر، فـإن دفـع     . ينبغي أن يقـوم عليهـا سـلوك املـرأة       

قــل امــرأة مــن وصــاية والــدها إىل وصــاية زوجهــا، ومــن مث يتطلــب     لنعلــى أنــه متثيــل رمــزي  
  .زوجهاخضوع املرأة ل

 بوصفه عمال رمزيا، فإنه اكتـسب وضـعا إلزاميـا يف كـثري مـن                البوغاديويف حني بدأ      -١١٢
 نتـائج سـلبية علـى املـرأة والرجـل      بالبوغـادي املتعلـق  وقد يرتب الوضع اإللزامي     .أحناء بوتسوانا 
 فـإن هـذا قـد مينـع أو يـؤخر      البوغـادي قـادر علـى دفـع       فـإذا كـان الرجـل غـري       . على حد سواء  

 يف الــزواج وتكــوين  علــى حــد ســواءوبنــاء عليــه يعــوق حــق املــرأة والرجــل(الــزواج حــدوث 
االجتماعيـة إذا اختـارا العـيش معـا         اجملتمـع احمللـي     وقد حيرمهما أيضا من بعـض أنـشطة         ). أسرة

ــدفع  وعلــى ســبيل املثــال، إذا مل . البوغــادي أو تزوجــا بــدون بــدون زواج ، يعتــرب البوغــاديُي
ويفــسِّر .  املتعلــق هبــمالبوغــاديمــع األزواج الــذين ُدِفــع اجتماعيــا “ نيكــافئمت غــري”الزوجــان 

وهــذا . لعــروسمقابــل ا“ دفــع” علــى أنــه البوغــادي إعطــاءعــدد صــغري نــسبيا مــن األشــخاص 
يؤخـذ    ال ه الـصورة الذهنيـة    بيـد أن هـذ    .  خيّول الرجل حقوقا للسيطرة املطلقة على املرأة       فهمال
ة الــيت تبــذهلا احلكومــة لتثقيــف الــشعب  ستمرجلهــود املــ عمومــا يف الوقــت الــراهن بــسبب ا اهبــ

  .يتعلق باملمارسات الثقافية والعرفية السلبية فيما
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   الزواجرافعأاجلنسني من خالل كل من تعزيز أدوار     
 مراســميف بعــض الثقافــات، يقــوم املــسنون بإســداء املــشورة للــزوجني اجلديــدين قبــل     -١١٣

ــزواج مباشــرة فيمــا  ــا  ال ــق بالتزام ــزواج واألســرة يتعل ــشئة  . ت ومــسؤوليات ال ــزز التن وهــذا يع
ويؤخذ الرجل واملـرأة    . اجلنسني اليت تطورت طوال مرحلة الطفولة     كل من   االجتماعية وأدوار   

وتسدي نساء متزوجات أخريات املشورة للمـرأة ومـن بـني النـصائح الـيت حتـصل                 . على انفراد 
 ) طفــل، وجيـب تغذيـتـــه ورعايتــه الرجــــل(“ monna ke ngwana o a tlhokomelwa”عليهـا  

ينبغـي عـدم سـؤال الرجـل أيـن قـضى ليلتـه، إذا        (“ monna ga a botswe kwa a letseng” و
الرجـل فـأس ميكـن    (“ monna ke selepe o a adimanwa” و )يكن قـد قـضى الليلـة بالبيـت     مل

عــض هــذه كــان ب وملــا. وقــد تغيَّــر اســتخدام هــذه النــصائح مبــرور الوقــت ). إقراضــه واقتراضــه
أنـه مـع االنتـشار الواسـع        إىل  نشأ مـن بيئـات متعـددة الزوجـات، جتـدر اإلشـارة               ات رمبا ريعبتال

يـدز، مـن بـني التحـديات اجملتمعيـة احلاليـة األخـرى،            إلالنطاق لفريوس نقص املناعـة البـشرية وا       
  .يعد جيري إسداء بعض هذه النصائح مل

 mosadi”من بني النصائـح الـيت ُتقـدَّم   و. ويسـدي رجـال متزوجـون املشـورة للرجـل  -١١٤

ke galase, o tshwarwa sentle “)   و)املـرأة هشـة كالزجاج وجيـب معاملتـها بعنايـة  ”mosadi 

ke mokgabo wa monna“) املرأة زينة الرجل.(  
  ة املتعلقة بالسلوك اجلنسيختلفاآلراء امل    

 كل منهما يف عالقات خـارج       لوعضيتعلق ب  هناك توقعات خمتلفة للمرأة والرجل فيما       -١١٥
يتوقعـون    الرجال الذين هلم عالقـات جنـسية خـارج كنـف الزوجيـة ال              ضوبع. كنف الزوجية 

مــأمون بــالنظر إىل ارتفــاع  وهــذا النــوع مــن املمارســة غــري. أن تــسأهلم زوجــاهتم أو تــواجههم
التــصال معــدالت اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واألمــراض األخــرى الــيت تنتقــل با    

اإلشـباع اجلنـسي خـارج الـزواج، فإهنـا          إىل   سعىبيد أنـه إذا كانت املرأة ُتعتـرب أهنـا تـ          . اجلنسي
يتعلـق بالرجـل، فـإن هـذا النـوع مـن الـسلوك الـذي           وفيمـا . م الطهـارة  اعـد انتوسم بـاالحنالل و   

وانطلـق بعـض سـلوك      . يعتـرب منطويـا علـى وصـمة عـار          ينطوي على تعـدد الـشريكات فإنـه ال        
زالـت بعـض الطوائـف الدينيـة تقــّر أو تـسمح        ومـا . ل من البيئة املتسمة بتعدد الزوجـات  الرجا

بــرر احلاجـة إىل     ـ ي  كـذلك  وهذا مثال آخر  . بتعدد الزوجات برغم حظره مبوجب القانون العام      
توفري املعلومات وتقدمي خدمات الدعم لتسهيل قيام املرأة والرجـل بـصنع القـرارات عـن بيِّــنة،              

ــصرف النظـــ  ــابـ ــا    ر عمـ ــانون العـ ــب القـ ــزوج مبوجـ ــد تـ ــان قـ ــريف أو  إذا كـ ــانون العـ م، أو القـ
  .الديين القانون
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وهناك حاالت يستخدم فيها األزواج القوة ضد زوجـاهتم إذا امتنعــن عنـهم أو طلـنب                   -١١٦
 معتقـد ثقـايف بـأن للرجـل حقوقـا زوجيـة واملـرأة               واستخدام القوة يقـوم علـى     . استخدام الرفال 
ب يف إطــار الــزواج، الــذي نــادرا  وكــثريا مــا يــؤدي هــذا إىل حــدوث اغتــصا .ملزمــة بتوفريهــا

وفضال عن ذلك، بسبب االفتقار إىل النص علـى االغتـصاب يف إطـار الـزواج يف                 . ُيبلغ عنـه  ما
وهنــاك . قــانون العقوبــات يف بوتــسوانا، مــن الــصعب توجيــه اهتامــات بارتكــاب هــذه اجلرميــة  

يتعلـق   ات اجملتمـع املـدين واللجنـة الربملانيـة للقـانون فيمـا       مشاورات أولية مستمرة جتريها منظمـ     
  .بوضع حكم عاجل يف قانون العقوبات بشأن االغتصاب يف إطار الزواج

واجلهود األخرى املبذولة ملعاجلة قضية االغتـصاب يف إطـار الـزواج تـشمل املناقـشات                  -١١٧
 بشأن العنـف العـائلي مـن        اليت جتري حاليا بشأن مشروع قانون مقترح يدعو إىل وضع تشريع          

واملناقـشات املتعلقـة مبـشروع القـانون        . شأنه أن يعاجل أيضا جرمية االغتـصاب يف إطـار الـزواج           
  .جارية بني الطرفني

  دور الديـن    
 التمييزية القائمـة علـى نـوع اجلـنس،     ألمناطيف حني أن بعض القطاعات الدينية تدعم ا        -١١٨

علـى  كالسـيكي   الثـال   املو. ز وإتاحـة الفـرص للمـرأة      اختذ البعض اآلخر خطوات لكسر احلواج     
ويف . للكهنـوت  ٍء الكنيـسة اإلصـالحية اهلولنديـة بترسـيم نـسا          ت فيهـا  قامـ ذلك هو احلالـة الـيت       

ومتـشيا مـع    . ، تقاعد قسيس مِسـّن يف موتشودي وجرت تسمية امـرأة لتحـل حملـه             ٢٠٠٣ عام
لرجــال، اعتــرض جــزء مــن ن متعلــق بايــدا مة املتمثلــة يف أن يكــون الكهنــوتاملمارســة التقليديــ

، ٢٠٠٦يوليـه   /ويف حكمه الصادر يف متـوز     . الرعية على الترسيم وعرضوا املسألة على احملكمة      
حكــم القاضــي مـــوديري ليتــسيديدي بــأن قيــام الكنيــسة اإلصــالحية اهلولنديــة يف موتــشودي    

  .خيالف أمر الكنيسة، ومن مث تأيَّـد التعيني بتعيني كاهنة ال
   القائمة على نوع اجلنسألمناطسائط اإلعالم يف إدامة ادور و    

األمـر  القتـل العـائلي واالنتحـار بتفـصيل حـي،           /لنـساء جيري اإلبالغ عن حوادث قتل ا       -١١٩
ق كـل  تفـوَّ أن ي إىل اجلنـاة احملـتملني   دفعيبـدو يف تـشجيع هـذه املمارسـة بـ           يسهم على ما  الذي  

 يةنا اجلنـس  عتبـارات الاعـالم أصـبحت تراعـي       بيد أنــه لـوحظ أن وسـائط اإل        . منهم على اآلخر  
  .بصورة متزايدة يف تغطيتها وإبالغها عن تلك احلوادث

ــة يف      -١٢٠ ـــة واألخالقيـ ــايري األدبيـ ــار إىل املعـ ــسويق، أدى االفتقـ ــناعة اإلعـــالن والتـ ويف صـ
أو يف مـسابقات    /مـالت اإلعـالن والتـسويق، و      حلاألعمال التجارية إىل اسـتخدام املـرأة كـأداة          

 نـساء وهـذه االجتاهـات تـصوِّر ال   .  على الُعْريةعتمداململكات اجلمال، اليت تدمي معايري اجلمال  
. ن البنـات والبـنني بـشأهن   ما يـدور خبلـد    وترتب أثرا مباشرا على      ألمناط سلع، وتعزز ا   نعلى أهن 
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وعـي  إذكـاء  ري جيـ ن، يومة وشركاء التنميـة اآلخـر     احلكاملقدم من   تقين  الايل و املدعم  فضل ال وب
 للفـوارق   علـى حنـو مـراع     اإلبالغ واإلعـالن    بـ   القيـام  مديري وسائط اإلعالم بشأن احلاجـة إىل      

د استرشــالل وســائط اإلعــالم مدونــة قواعــد ســلوك     قــع أن تقتــرح ومــن املتو. بــني اجلنــسني 
  .عملها، عندما يتعلق باملرأةيف هبا ستنارة الوا

  صحة اإلجنابيةقضايا ال    
ويف معظـم   . يتعلـق بالـصحة اإلجنابيـة       ثقافية تؤثر علـى حقـوق املـرأة فيمـا          معايريهناك    -١٢١

ُيتوقَّـع مـن املـرأة       وال. احلاالت يتخذ الرجل القرارات املتعلقة مبىت، وكيف وأين ميارس اجلـنس          
ــة زو ــال   يف عالق ــب اســتخدام الرف ــة أن تطل ــضرُّ  . جي ــذه املمارســات ت ــاملرأة في وه ــاب ــق  م يتعل

  .بصحتها
) botsetse(بيـت   الويف حالة األمومة، بعد الوالدة، تقضي التقاليد بأن متكث املـرأة يف               -١٢٢

وقد أُضفيت الصفة الرمسية على هـذا اآلن        .  يوما ٩٠ و١٤بني   لفترة من الزمن، قد تتراوح ما     
ويف .  لـألب وليـست هنـاك إجـازة والديـة رمسيـة     . بالسماح للمرأة باحلصول على إجازة أمومة     

، مــن املــرجح أن يــؤدي حــني ميكــن أن حيــصل الرجــل علــى إجــازة اعتياديــة بعــد والدة الطفــل
 اليت تـضع علـى املـرأة    ألمناطوجود ترتيبات ثابتة للحصول على إجازة الوالدية إىل تعزيز ا   عدم

  .مسؤوليةً أعلى عن رعاية األطفال
انتهجت بعض منظمات القطاع اخلـاص      بيد أنـه بالنظر إىل محالت التثقيف والتوعية،          -١٢٣

ومنظمــــات اجملتمــــع املــــدين سياســــات تــــسمح لــــألزواج باحلــــصول علــــى إجــــازة والديــــة   
  .أقصر اتلفتر

  
  البغـاء: ٦املادة     
  االجتـار باملـرأة    

ــا   -١٢٤ ــار بالبـــشر يف بوتـــسوانا حمظـــور عمومـ ــانون ١٤٥  و١٤٤ واملادتـــان. االجتـ  مـــن قـ
أخالقيــة واختطــاف البنــات    اختطــاف اإلنــاث ألغــراض ال نتنــاوال ت(Cap 08:01)العقوبــات 

وتشري املعلومات الـسماعية إىل أنـه جيـري اسـتخدام بوتـسوانا      . على التوايل عاما  ١٦سن   دون
ــة  ٢٠٠٣ويف عــام . كطريــق للنقــل العــابر إىل البلــدان اجملــاورة ومنــها   ، أفــادت املنظمــة الدولي

قلٍ عابر على حد سـواء لالجتـار بالبـشر يف جنـوب     للهجرة أن بوتسوانا متثل بلَد مصدرٍ وبلَد ن       
ُيبلَـغ رمسيـا عـن أي حالـة لالجتـار بالنـساء              وخالفا لتقريـر املنظمـة الدوليـة للـهجرة، مل         . أفريقيا
املـشكلة املمكنـة والـشرطة سـاهرة علـى رصـد احلـاالت املـشتبه                ب واعيـة بيد أن احلكومة    . حمليا
  .رأةمة على ارتكاب جرائم متعلقة باالجتار بامل قانون العقوبات للمحاكيف وهناك نص. فيها
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  البغــاء    
بيـد أن اجملتمـع   .  البغاء يف بوتسوانا ألنــه مل ُيعـرَّف قانونـا       التعامل مع هناك حتديات يف      -١٢٥

 يـدانا وُيعتـرب البغـاء بوجـه عـام م        . َعـرَّف البغاء بأنه مبادلة اجلنس مقابل كسب نقدي أو مادي         
ونظـرا  . النـساء للبغـاء بـدون مـشاركة الرجـال      ميكن تـصور ممارسـة   ه ال متعلقا باإلناث، مع أنـ   

قــانوين مبوجــب قــانون العقوبــات، فــإن مــسائل تنظــيم  لالفتقــار إىل تعريــف قــانوين، وألحكــامٍ
بـل إنــه يـصبح مـن     .  القـانون العـام  كماا يف حمـ تناوهلـ ميكن  استغالل البغايا وإساءة معاملتهن ال  

  .تقليدية بأشكال أكثر مكرا وغرياء البغ ُيماَرس عندمااألصعب 
 التثقيف والتوعيـة عـن   برامجومع ذلك، تدرك احلكومة هذه التحديات وتواصل دعم         -١٢٦

 يف جتـارة اجلـنس إلجيـاد        طريق منظمات اجملتمع املدين اليت تشجع وتدعم النساء الالئـي يعملـن           
آلخـرين تقـدم احلكومـة      وبالتعـاون مـع أصـحاب املـصلحة ا        . وسائل بديلة لسبل العيش واملهـن    

ــايكال     يف تلوكوينـــغ (Nkaikela)الـــدعم ملنظمـــات اجملتمـــع املـــدين مثـــل مـــشروع شـــباب نِكـ
(Tlokweng)ــا  ، و ــ(Itsotseng Banana)إيتسوتــــسينغ بانانــ   ورابطــــة(Palapye)ي ـ يف باالبِـيــ
(Matshelo)    ة علـى املبـادرة     يف فرانسيستاون لتنفيذ األنشطة القائمـ      َمـتشيلو لتنمية اجملتمع احمللي

  .املذكورة أعاله
ــة واســتغالل املــشتغالت بتجــارة اجلــنس طبقــا لقــوانني       -١٢٧ وُتعــالَج حــاالت إســاءة معامل

، اإلدعـاء الكـاذب  تشريعية أخرى مثـل تلـك املتعلقـة بـالعنف واإليـذاء البـدين، واالغتـصاب، و               
  .والسرقة

  
  اجلزء الثاين    

   احلياة السياسية والعامة:٧املادة   
   التمثيل:٨دة املا  
   اجلنسية:٩املادة   

  
  احلياة السياسية والعامة: ٧املادة     
  احلياة السياسية والعامة    

يــسمح النظــام الــسياسي بتكــافؤ الفــرص للمــرأة لالشــتراك يف األحــداث العامــة ذات      -١٢٨
ــصادي   ــاعي واالقتـ ــسياسي، واالجتمـ ــابع الـ ــرص . الطـ ــودةوالفـ ــة  موجـ ــة الدميقراطيـ  يف الثقافـ

توجد قيود قانونيـة     ويف حني ال  .  يف جمتمع بوتسوانا   عتز هبا ت القائمة على املشاركة امل    والعمليا
على ترشُّـح املرأة لشغل أي منصب عام منتَخب، فإن الواقع هو أن هنـاك عوامـل كـثرية ذات                   
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صلة بنـوع اجلـنس حتـدُّ مـن تقـدم املـرأة يف احليـاة الـسياسية ومجيـع جوانـب احليـاة وخباصـة يف                         
واملشاركة السياسية للمرأة تتشكل إىل حـد كـبري بعمليـة التنـشئة            . سلطة وصنع القرار  تقاسم ال 

  .االجتماعية ووعي اجلمهور
ومــن الناحيــة االجتماعيــة، متيــل املــرأة إىل حتمــل مــستوى أعلــى مــن املــسؤوليات مــن     -١٢٩

ياق فـريوس  سـيما يف سـ   لرعايـة األوليـة وال  ل مـة ناحية رعاية األطفال واملسنني، وأن تكون مقدِّ  
تـتمكن مـن االخنـراط بالكامـل يف العمليـات            وبناء عليه، فإهنا ال   . نقص املناعة البشرية واإليدز   

 هـذا   تـضاعف وي. يف ذلك القيام حبمـالت وتطـوير حياهتـا الـسياسية بقـدر كـافٍ               السياسية، مبا 
وأخـــريا، فــإن الطبيعـــة  . التحــدي بــسبب االفتقـــار للمــوارد لالشـــتراك بــصورة تعـــود بــالنفع     

ة اليت تكتسبها السياسة بصورة متزايدة ُتثنــي بالفعـل كـثريا مـن النـساء عـن املـشاركة           تصادميال
 أن تكـون   املبـدأ الثقـايف القائـل بـ        تتعـارض مـع   و -  بصورة نـشطة   واالشتراك يف احلياة السياسية   

  .عد عن السياسة، اليت تعترب حكرا على الرجلتبوت يف البيت ىبقأن تومطيعة املرأة 
  املرأة يف الربملانمتثيل     

ال توجد يف بوتـسوانا قيـود مفروضـة علـى املـرأة الـيت تنـافس مـن أجـل شـغل منـصب                   -١٣٠
وتشري األدلة التارخييـة إىل أن املـرأة شـغلت          . سياسي منتَخـب يف الربملان أو يف السلطات احمللية       
ئم علــى الــدوائر والنظــام االنتخــايب الربملــاين قــا. مناصــب سياســية منتَخـــبة منــذ اســتقالل البلــد

، كانـت هنـاك     ٢٠٠٤وحبلول عـام    . ياءحأل على ا  ة احمللية قائم  اتاالنتخابية يف حني أن السلط    
وُتجرى االنتخابات الربملانيـة كـل مخـس سـنوات          .  دائرة انتخابية، شغلت املرأة سبعا منها      ٥٧

  .فوقها مؤهل لالقتراع  عاما وما١٨وكل مواطن يبلغ من العمر 
 نتخـبني م”اجلمهورية باحلق اخلالص يف تسمية أربعـة أعـضاء يف الربملـان        ويتمتع رئيس     -١٣١

 من بـني    سيداتويف االنتخابات العامة األخرية، عيَّـن رئيس اجلمهورية ثالث         . “بصفة خاصة 
والربملـان مـسؤول عـن انتخـاب        . األعضاء األربعـة املنتخـبني بـصفة خاصـة يف مناصـب وزاريـة             

ويـصبح رئـيس احلـزب الـسياسي الفـائز بـأكرب عـدد مـن                . يةرئيس ونائب رئيس اجلمعية الوطن    
مـن   وشغلُ املرأة ملراتب أدىن يف صنع القـرار الـسياسي حيـدّ           .  الدولة األصوات االنتخابية رئيسَ  

  .املناصب السياسية مثل رئاسة اجلمهوريةأعلى إمكانية صعودها إىل 
وقـد زاد   . الـوزراء علـى التـوايل      أدنـاه متثيـل املـرأة يف الربملـان وجملـس             ١ ويبني اجلدول   -١٣٢

  واخنفــض بعــد ذلــك إىل١٩٩٩ يف عــام ٨ إىل ١٩٩٤ يف عــام ٤عــدد النــساء يف الربملــان مــن 
 يف ٥  و ١٩٩٩ يف عـام     ٤ إىل   ١٩٩٤ يف عـام     ٣وزاد عدد الوزيرات مـن      . ٢٠٠٤يف عام    ٧

ــام  ــام . ٢٠٠٤عـ ــسبة   ٢٠٠٤ويف عـ ــرأة نـ ــكَّلت املـ ــضاء   ٢٥، شـ ــوع أعـ ــن جممـ ــة مـ  يف املائـ
  .الوزراء جملس
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  متثيل املرأة يف برملان وجملس وزراء بوتسوانا :١اجلدول 
  

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٤  ١٩٩٩  ١٩٩٤  

  إناث  ذكور  

النـــــــسبة 
ــة  املئويـــــ
  إناث  ذكور  لإلناث

النـــــــــسبة 
ــة  املئويـــــــ
  إناث  ذكور  لإلناث

النـــــــــسبة 
ــة  املئويـــــــ
  إناث  ذكور  لإلناث

النـــــــــسبة 
ــة  املئويـــــــ
  لإلناث

  ١٢,٧    ٧  ٥٥  ١١  ٧  ٥٥  ١٨,٢    ٨  ٣٦  ٩     ٤  ٤٠  الربملان
  ٢٧,٧    ٥  ١٨  ٢٥  ٥  ١٥  ٢٣,٥    ٤  ١٣  ٢١     ٣  ١٤  جملس الوزراء

  
  ٢٠٠٧فرباير /، شباط)٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(اجلمعية الوطنية : املصدر  

  
ــبني اجلــدول   -١٣٣ ــذكور حــسب      ٢ وي ــة بنظــرائهن ال ــساء األعــضاء باملقارن ــاه عــدد الن  أدن

حــزب بوتــسوانا الــدميقراطي هــو احلــزب احلــاكم يف حــني متثــل اجلبهــة   و. األحــزاب الــسياسية
  .الوطنية لبوتسوانا وحزب مؤمتر بوتسوانا حزَبـْي املعارضة الرئيسيـني

  
  احلزب احلاكم وأحزاب املعارضة: التنفيذيةاللجنة  املركزية ونةاملرأة يف اللج :٢اجلدول 

  
  احلزب  اللجنة التنفيذية  ملركزيةاللجنة ا

  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  موعاجمل

  صفر  ٦  ٦  ٤  ١٤  ١٨  حزب بوتسوانا الدميقراطي
  ١  ٥  ٦  ٥  ١٣  ١٨  اجلبهة الوطنية لبوتسوانا
  ٢  ٥  ٧  ٦  ١٦  ٢٢  حزب مؤمتر بوتسوانا

  
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران‐مكاتب األحزاب : املصدر  

  
  هيكل احلكم احمللي    

ــي مــن جمــ  يتكــون هيكــل احل   -١٣٤ ــادة  جمــالس احلــضر الس املقاطعــات وكــم احملل  حتــت القي
وانتخابـــات احلكـــم احمللـــي ومــدة عـــضويته حتـــدث يف آن واحـــد مـــع  . الــسياسية ملستـــشارين 

وإىل جانـب املستـشارين املنتَخــبني، فـإن وزيـر احلكـم احمللـي مـسؤول عـن                   .  الربملـان  انتخابات
، ٢٠٠٤النتخابـات العامـة لعـام       وحبلـول هنايـة ا    . تعيني مستشارين إضافيني يف اجملالس املختلفة     

 ١٠١  مستــشارا منتخبــا و٤٩٠ مستــشارا علــى نطــاق البلــد، يتــألفون مــن  ٥٩١كــان هنــاك 
 يف املائـة  ١٩,٦مثَّــلن   ١١٦يدات  مستشارا، بلغ عـدد الـس   ٥٩١ ومن بني الـ  . مستشارا معيَّـنا 

ة مـــن  ســـيد١١٦ ويتـــألف الــــ.  يف املائـــة مـــن الرجـــال٨٠,٤ مقابـــلمــن مجيـــع املستـــشارين  
ومعظـم الـسيدات الالئـي أصـبحن مستـشارات      .  مستـشارة معيَّنـة    ٣٨ مستشارة منتخبة و   ٧٨

. بدأن حياهتن السياسية كأعضاء أو كرئيـسات للجـان التنميـة القرويـة وجلـان الـصحة القرويـة                  
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.  القيادات وبناء عزة الـنفس ملعظـم املستـشارات         كوينوهذه اللجان متثل مدارس بناء الثقة، وت      
  . توزيع املستشارين حسب اجلنس٣ دولويبني اجل

  
  التمثيل يف احلكم احمللي: ٣جلدول ا

  
  النسبة املئوية لإلناث  إناث  ذكور  اجملموع  التمثيل

  ١٩,٦  ١١٦  ٤٧٥  ٥٩١  املستشارون
  

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين‐اجلمعية الوطنية : املصدر  
  

  (Ntlo ya Dikgosi)التقليديني جملس الزعماء   -١٣٥
ملـان يف مـسائل   للرباهليئة االستشارية ) Ntlo ya Dikgosi(ميثل جملس الزعماء التقليديني   

.  عـضوا منـهم أربـع سـيدات        ٣٥أعـضاء اجمللـس     عدد   بلغ   ٢٠٠٤وحبلول عام   . القانون العريف 
يتعلـق مبـن ُينتَخـب      ويتمتعـون بنفـوذ أكـرب فيمـا       ) Bogosi(ويهيمن الذكور على رئاسة اجمللـس       

فربايـر  / أدنـاه إىل أنـه حبلـول شـباط         ٤ ويـشري اجلـدول   . مر جمللس الزعمـاء التقليـديني     يف هناية األ  
  . يف املائة من عدد األعضاء١١ نسبة سيدات، شكَّلت ال٢٠٠٥

  
  Ntlo ya Dikgosiمتثيل املرأة يف : ٤اجلدول 

  
  النسبة املئوية لإلناث  إناث  ذكور  اجملموع  التمثيل

Ntlo ya Dikgosi ١١,٤٢  ٤  ٣١  ٣٥  
  

  )٢٠٠٧فرباير /شباط (٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين‐اجلمعية الوطنية : املصدر  
  

  املرأة يف قطاع اخلدمات العامة    
ومهمــة التوظيــف يف اخلدمــة العامــة مــن . احلكومــة هــي أكــرب رّب عمــل يف بوتــسوانا  -١٣٦

وتـستخدم  . مسؤولية مديريـة إدارة اخلدمـة العامـة الـيت كانـت ترأسـها سـيدة إىل وقـت قريـب                    
ــا  ــة مـ ــه  احلكومـ ــا ٥٤ ٠٣٦جمموعـ ــراد   ( موظفـ ــؤون األفـ ــام إدارة شـ ــبة نظـ ــشروع حوسـ ، مـ

 يف  ٧١,٠ يف املائـة مقابـل       ٢٩,٠ومن بني هذه األرقام مثَّلت اإلنـاث        ). ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
 يف املائــة ٣٤,٣ أدنــاه تــبني أن نــسبة ٥ واإلحــصاءات الــواردة يف اجلــدول. لــذكورا  مــناملائــة

مني ووكـالء  دائ كـن يشغلن مناصب ذات مسؤولية على مستوى األمنـاء الـ          داتسيفقط من ال  
  .هاما ، فإهنا تعترب تقدما٢٠٠٤ويف حني كان ذلك ميثل زيادة هامشية باملقارنة بعام . األمناء
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  املرأة يف مناصب صنع القرار: ٥اجلدول 
  

  ثيللتمالنسبة املئوية ل  رجـال  النسبة املئوية للتمثيل  نسـاء  نصـبامل

  ٩٠,٥  ١٩  ٩,٥  ٢       أمني دائم
  ٧٤     ٣٧  ٢٦     ١٣       وكيل أمني دائم

  
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران‐ مشروع حوسبة إدارة شؤون األفراد، مديرية إدارة اخلدمة العامة: املصدر  

  
وتشغل سيدات أخريـات مناصـب إداريـة عليـا يف القطـاع العـام مثـل حمـافظ مـصرف                       -١٣٧

ويف معظـم األحيـان،     . نائب العام، ورئيس النيابة العامة مـن بـني مناصـب أخـرى            بوتسوانا، وال 
ــشغلن     ــاث يـ ــبحن أول إنـ ــأن أصـ ــاريخ بـ ــسيدات التـ ــؤالء الـ ــنعت هـ ــذ  تلـــك صـ املناصـــب منـ

  .االستقالل نيل
 أغلبيـة العـاملني يف عـدة مؤسـسات     لقطاع العام إىل أن املرأة تشكل  لويشري تقييم عام      -١٣٨
ويـورد  .  املنظـور اجلنـساين يف اخلدمـة العامـة    جمدىل جهود احلكومة يف وقد ُنسب هذا إ   . عامة

  . أدناه إحصاءات تدعم هذه احلجـة٦ اجلدول
  

  املرأة يف اخلدمة العامة: ٦اجلدول 
  

   لإلناثالنسبة املئوية  املؤسسة

  ٧٣,٥    مكتب أمني املظامل
  ٦٦,٨    وزارة الصحة

  ٦٥,٧    احملكمة الصناعية
  ٦٥,٤    وختطيط التنميةوزارة املالية 
  ٦٤,٣    إقامة العدل
  ٦٢,٥    النائب العام

  ٦٠,٤    املراقب العام للحسابات
  ٥٩,٢    وزارة احلكم احمللي

  ٥٨,٩    الربملان
  ٥٧,٩    وزارة التجارة والصناعة

  ٥٦,٢    وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
  ٥٠,٧    وزارة األراضي واإلسكان

  ٤٩,٩    وزارة التعليم
  ٤٧,٢    ة االتصاالت والعلم والتكنولوجياوزار

  ٤٥,٩    وزارة العمل والداخلية
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   لإلناثالنسبة املئوية  املؤسسة

  ٤١,٩    مكتب رئيس الدولة
  ٤١,٣    اللجنة االنتخابية املستقلة

  ٣٤,٠    وزارة البيئة، واألحياء الربية والسياحة
  ٢٦,٨    وزارة األشغال والنقل

  ٢٦,٧    وزارة الزراعة
  ٢٦,٣    ائيةوزارة املعادن، والطاقة واملوارد امل

  
  ٢٠٠٦يونيه /، حزيرانمشروع حوسبة إدارة شؤون األفراد، مديرية إدارة اخلدمة العامة: املصدر  

  
ــديرين        -١٣٩ ــل امل ــا مث ــضا إىل مناصــب اإلدارة العلي ــرأة أي ويف القطــاع اخلــاص، صــعدت امل

ــ. حماســـبنيرؤســـاء مـــسؤويل التخطـــيط ورؤســـاء التنفيـــذيني، واملـــديرين العـــامني، و ا بيـــد أهنـ
  .ة يف جمالس إدارة كثري من الشركاتملحوظ بصورة موجودة غري

 الالئـي يـشغلن مناصـب صـنع القـرار        سيدات أدناه إحصاءات عن الـ     ٧ويورد اجلدول     -١٤٠
  . بالصِّغر نسبياسيداتوباملثل، يتسم عدد ال. السياسة يف املنظمات شبه احلكوميةرسم و
  

ــنع ال   :٧اجلدول  ــرأة يف مناصـــب اإلدارة وصـ ــاٍن ومنظمـــاتٍ املـ ــالس إدارة، وجلـ ــرار يف جمـ  قـ
  حكومية خمتارة شبه

  
  النسبة املئوية لإلناث  اثـإن  ورـذك  اجملموع  املنظمات شبه احلكومية

  ٢١    ٦    ٢٣    ٢٩    جلنة بوتسوانا للحوم
  ٢٧    ٤    ١١    ١٥    مكتب بوتسوانا للمعايري

  ٢٣    ٦    ٢٠    ٢٦    مركز بوتسوانا لإلنتاجية الوطنية
  ٢٦    ٦    ١٧    ٢٣    وتسوانا التكنولوجيمركز ب

  ٤٢    ١٣    ١٨    ٣١    بريد بوتسوانا
  ١١    ٢    ١٦    ١٨   مركز ابتكارات الصناعات الريفية

  ٣٢    ١٢    ٢٦    ٣٨    شركة مرافق املياه
  ٢٧    ٤٩    ١٣١    ١٨٠    اجملموع  

  
  ٢٠٠٦أبريل / نيسان‐إدارة شؤون املرأة : املصدر  

  
  املرأة يف السلطة القضائية    

متثــل الــسلطة القــضائية يف مجهوريــة بوتــسوانا جهــازا مــستقال يف احلكومــة مكوَّنــا مــن   -١٤١
الـــصلح، واحملكمـــة الـــصناعية، واحملكمـــة العاليـــة، وحمكمـــة  قـــضاة احملـــاكم العرفيـــة، وحمـــاكم 
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وتعـيني القـضاة حـق      . ومتثل حمكمة االستئناف أعلى مؤسسة إلقامة العدل يف البلد        . االستئناف
 ٨ ويـبني اجلـدول  . وتقوم جلنة السلك القضائي بتعيني قـضاة الـصلح     . هوريةخاص لرئيس اجلم  

ــضاة يف حمكمــة االســتئناف     ــاه عــدد الق ــرانيفأدن ــه / حزي ــيَّن قاضــيات يف   ومل. ٢٠٠٦يوني تع
  .حمكمة االستئناف

  
  حمكمة االستئناف: ٨اجلدول 

  
  إناث  ذكور  املنصب

  صفر    ١    الرئيس
  صفر    ٧    القضاة

  
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران‐فرباير / شباط‐امة العدل إق: املصدر  

  
، كــان رئــيس اجلمهوريــة قــد عــيَّن قاضــيتني للخدمــة يف احملكمــة ٢٠٠٤عــام وحبلــول   -١٤٢
ــة ــة يف عــام  ٢٠٠٢وُعيِّنــت أول ســيدة قاضــية يف عــام   . العالي وُعيِّنــت . ٢٠٠٤ وُعيِّنــت الثاني

 أدنــاه توزيــع ٩ ُيظهــر اجلــدولو. ٢٠٠٥إحــدى القاضــيتني بوصــفها أول نائبــة عامــة يف عــام  
  .املوظفني يف احملكمة العالية

  
  احملكمة العالية: ٩اجلدول 

  
  إناث  ذكور  املنصب

  صفر    ١     القضاةرئيس
  ١     ١٤    قضاة

  صفر    ١    مسجل
  صفر    ٢    وكيل مسجل

  صفر    ٨   مسجلون مساعدون
  

  ٢٠٠٨يوليه /متوز ‐إقامة العدل : املصدر  
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  مة الصناعيةاحملك: ١٠اجلدول 
  

  إناث  ذكور  املنصب

  صفر    ١     قضاةرئيس
  ٣     ٤    قضاة

  صفر    ١    مسجل
  صفر    ١    وكيل مسجل

  ٣     ٧    اجملموع  
  

  ٢٠٠٨يوليه /متوز ‐إقامة العدل : املصدر  
  

، كـان  ٢٠٠٦يونيـه   /وحبلـول حزيـران   . عدد قضاة الصلح الـذكور عـن اإلنـاث        ويزيد    -١٤٣
وُتنظـر يف   . الـصلح علـى نطـاق البلـد       قـضاة   صلح ختـدم يف حمـاكم        قاضية   ٢١جمموعه   هناك ما 
 توزيـع قاضـيات الـصلح       ١١ ويـبني اجلـدول   . الصلح معظـم القـضايا وُيـبــتُّ فيهـا        قضاة  حماكم  

  .ئهـن الذكورنظراحسب الرتبة باملقارنة ب
  

  قضاة الصلح: ١١اجلدول 
  

  اجملموع  ذكور  إناث  املنصب

  ٤    ١    ٣    رؤساء قضاة صلح
  ٢    ٢    صفر    قضاة صلحرؤساء وَّاب ن

  ١٠    ٥    ٥    قضاة صلح رئيسيون
  ١٦    ٨    ٨    قضاة صلح أقدم

  ٩    ٤    ٥    قضاة صلح يف الدرجة األوىل
  ٤    ١    ٣    قضاة صلح يف الدرجة الثانية
  ٦    ٢    ٤    قضاة صلح يف الدرجة الثالثة

  ٥١    ٢٣    ٢٨    اجملموع  
  

  ٢٠٠٨يوليه / متوز‐إقامة العدل : املصدر  
  

 (Kgotla) اشتراك املرأة يف الكغوتال    

وُيستخدم الكغـوتال ألغـراض متنوعـة       . هاما لصنع قرارات  جمتمعيا  غوتال منربا   ميثل الك   -١٤٤
يف ذلــك مــشاورات اجملتمــع احمللــي، وفــض النـــزاع، واإلعالنــات العامــة ونــشر املعلومــات     مبــا

  .ءابغرل استراتيجية يف اجملتمع احمللي، لوهو أيضا نقطة دخول. ربامج التنمية اجلاريةباملتعلقة 
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ومعظـم القبائـل   .  من العائلـة امللكيـة      ذكرٌ غوتالالكوبوجه عام، يضطلع بقيادة وتنظيم        -١٤٥
غـوتال  وللك. ات عـن طريـق األقـارب الـذكور    قائمة على القرابة األبوية ولذلك تنتقـل املـسؤولي      

ــساء   قواعــد صــارمة فيمــا  ــق مبالبــس الرجــال والن ــد. يتعل ــدي الرجــل   وق  يتطلــب هــذا أن يرت
. ترتـدي البنطلـون    ويلـزم أن تـضع املـرأة وشـاحا يغطـي رأسـها وال             . يـضع قبعــة    ت وال ياجلاك

. الكغــوتالع خمتلفــة يف اوضــأوجيلــس الرجــال والنــساء يف جــانبني خمــتلفني وجيلــسون أيــضا يف 
 ويف حـني    . النـساء علـى األرض     ، جيلـس الرجـال علـى الكراسـي وجتلـس          كغـوتال لاوتقليديا يف   

 يف بوتسوانا احلديثة، فإهنـا تفيـد يف إظهـار كيـف يـرى اجملتمـع                 يـةتعترب هذه املمارسات متييز    ال
  .ذلكاجلنسني فضال عن السلوك املرتبط بكل من  ومسؤوليات أدواَر
 مع أنه جيـري تـشجيع     ( أكثر من النساء     الكغوتالومييل الرجال إىل حضور اجتماعات        -١٤٦

، ألسـرة وبوجـه خـاص، هنـاك توقـع واضـح مفـاده أن رّب ا              ). ا باحلـضور   والسماح هلم  ثننيالا
وقد واجه التقليد القائل بـأن يكـون رّب األسـرة ذكـرا حتـديا               . وهو يف الغالب ذكر، سيشترك    

هيــأ الفـرص الشـتراك مزيــد مـن النــساء يف      ممـا ؛ثانــإبالزيـادة الـسريعة يف اُألســر الـيت ترأسـها     
  .غوتالا ترأس اجتماعات الكاملرأة إىل الرئاسة، فإهنت صعدوحيثما . مداوالت الكغوتال

  
  االشتراك يف املنظمات غري احلكومية    

ويتمثــل اهلــدف الرئيــسي  . زاد عــدد منظمــات اجملتمــع املــدين بــصورة هائلــة يف البلــد     -١٤٧
أو التركيز على قضايا التنمية الـيت تـؤثر         /لبعض هذه املنظمات يف العمل يف القضايا اجلنسانية و        

منظمـات   ١٠، كانـت هنـاك      ١٩٩٩وتـشري املعلومـات الـسماعية إىل أنـه يف عـام             . ى املـرأة  عل
، زاد العـدد إىل     ٢٠٠٧وحبلول عام   . بنشاط يف القضايا اجلنسانية وقضايا املرأة      كةتقريبا مشارِ 

  .منظمة ٢٥
يف عـام    ١٠ مـن    سـيدات وزاد أيضا عدد منظمات اجملتمع املدين الرئيسية اليت ترأسـها             -١٤٨
ــام  ٢٥ إىل ١٩٩٩ ــساءوال. ٢٠٠٧يف ع ــضا     ن ــي اســتخدمتهن هــذه املنظمــات شــغلن أي  الالئ

بيـد أن هنـاك حاجـة    . مناصب عليا مثل مسؤويل الربامج واحملاسبني ومسؤويل الرصـد والتقيـيم   
  .إىل مواصلة بناء قدرات منظمات اجملتمع املدين لتعزيز زخم تنفيذ الربامج

ة بوجـه عـام حتـديات منـها اخنفـاض القـدرة املؤسـسية               وتواجه املنظمات غـري احلكوميـ       -١٤٩
 القيـادة، وعـدم كفايـة املهـارات وانعـدام      جوانـب القـصور يف  لربجمة وتنفيذ التدخالت، وعلى ا 

. واالفتقـار إىل املـوارد لـدعم معظـم أنـشطتها          وارتفاع معدل دوران املوظفني،     خربة املوظفني،   
اعترافــا بالــدور البــالغ األمهيــة الــذي أدتــه   و. ونتيجــة لــذلك، أغلقــت بعــض املنظمــات أبواهبــا  

احلكومية يف عملية التنمية الوطنية وخباصة يف تنفيذ برامج متكني املرأة، وضـعت              املنظمات غري 
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احلكومية لتسهيل حـصول تلـك املنظمـات     احلكومة مبادئ توجيهية بشأن متويل املنظمات غري 
  .على التمويل من احلكومة

  
  التمثيل: ٨املادة     
  يام املرأة بالتمثيل الدبلوماسيق    

  وزارة اخلارجيـة   هريدتـ ميثل السلك الدبلوماسي لبوتسوانا جـزءا مـن اخلدمـة العامـة، و              -١٥٠
عــدد ن عــ الــسلك الدبلوماســي ماجتــذهبزاد عــدد الرجــال الــذين وتقليــديا، . والتعــاون الــدويل

. امــةهماســي بــصورة بيــد أنــه يف املاضــي القريــب زاد عــدد النــساء يف الــسلك الدبلو  . النــساء
ــدول  ــارن اجلـ ــيت   ١٢ ويقـ ــب الـ ــدد واملناصـ ــاه العـ ــ أدنـ ــسلك  يـ ــساء يف الـ ــال والنـ شغلها الرجـ

  . يف املائة من املوظفني الدبلوماسيني٣٥,٨٩  نسبةوتشكل املرأة. الدبلوماسي
  

   توزيع املناصب العليا حسب نوع اجلنس يف بعثات بوتسوانا يف اخلارج:١٢اجلدول 
  

  اجملموع  إناث  ذكور   البعثات يف اخلارجاملناصب العليا يف

  ٩    ٣    ٦    السفراء
  ٨    ٣    ٥    املفوضون السامون

  ٢    ١    ١    قنصل عام
  ٤    ١    ٣    وزراءمستشارو 
  ١١    ٨    ٣    مستشارون

  ٣٤    ١٦    ١٨    اجملموع  
  

  ٢٠٠٨يوليه / متوز‐ وزارة اخلارجية: املصدر  
  

ــم امل و  -١٥١ ــسوانا عـــضو يف معظـ ــدة،   يف حـــني أن بوتـ ــم املتحـ ــل األمـ ــة مثـ ــات الدوليـ نظمـ
والكمنولث، واالحتاد األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي من بني منظمـات أخـرى،             

يتعلـق    فيمـا سـوأ بـل إن احلالـة أ  .  بني موظفي هـذه املنظمـات   منخفضة للغاية فهي ممثَّلة بصورة    
راك بوتــسوانا يف املنظمــات وقــد بــذلت احلكومــة جهــودا لتــشجيع ودعــم اشــت  . بتمثيــل املــرأة

  .الدولية
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  اجلنسية: ٩املادة     
  اكتساب اجلنسية    

يف بوتـسوانا   ، يكـون الـشخص الـذي وِلـد          ١٩٨٤اجلنسية لعـام    ) تعديل(طبقا لقانون     -١٥٢
ــ ــسوانـمواطنـ ـــا لبوتـ ــساللـا بامليـ ــستوفيا     ـالد والـ ــيالد مـ ــت املـ ــشخص وقـ ــذا الـ ــان هـ ة، إذا كـ
  :التالية للشروط

  .اي بوتسوانأو األم مواطناكان األب   •  
ــت األم مواطنــ        •   ــف الزوجيــة، كان ــود خــارج كن ــة الــشخص املول ية  بوتــسوانةيف حال

  .)كان األب مواطنا بوتسوانيا أو(
يـصبح   الشخص املولود قبـل بـدء العمـل بالقـانون ويلـتمس احلـصول علـى اجلنـسية ال                    •  

  .مواطنا استنادا إىل هذا احلكم
ــام  دســتورية، ممــا تئناف أن هــذه األحكــام غــري وقــد أكــدت حمكمــة االســ   -١٥٣ أدى إىل قي

وأدخـل قـانون التعـديل    . ذاشوضـع الـ  احلكومة بعد ذلك بتعديل قانون اجلنسية لتصحيح هذا ال      
يجوز اكتساب اجلنسية بـامليالد أو الـساللة        ف. يتعلق باجلنسني   أحكاما حمايدة فيما   ١٩٩٥لعام  
ويف حالــة اجلنــسية  ). ٢ املــادة(ذلــك الــشخص  كــان األب أو األم مواطنــا وقــت مــيالد     إذا

 أن يكــون أحــد واشــترطبــالتبين، جــرى التخلــي عــن شــرط أن يكــون املتبّنــي الــذكر مواطنــا،  
يتعلـق باكتـساب اجلنـسية بالتـسجيل، لـيس هنـاك متييـز بـني                 وفيمـا ). ٣ املـادة (املتبّنيـن مواطنـا    

لزواج وقرر التعـديل أن جنـسية    ا كنفخارج  زواج أو املولودين    ال يف كنف األطفال املولودين   
وفيما يتعلـق بتجـنس الـزوج األجـنيب، ميـنح التعـديل معاملـة             ). ٤ املادة(أي من الوالدين كافية     

  ).٦ املادة(متساوية للذكر واألنثى على حد سواء 
، وعلــى هــذا النحــو يــستبعد األفــراد     ١٩٨٢ويطبَّــق القــانون بــأثر رجعــي إىل عــام       -١٥٤

تـسوانية متزوجـة بـأجنيب واملولـودين خـارج بوتـسوانا مـن        التاريخ مـن أم ب املولودين قبل ذلك ا  
 يــسمح بتــسجيل الطفــل دون ســن ١٩٩٥وقــانون اجلنــسية املعــدَّل لعــام . متزوجــة امــرأة غــري

بيـد أن القـانون يـستبعد املولـودين خـارج           . عاما كمواطن، مىت كـان أحـُد والديـه مواطنـا           ٢١
  . عاما٢١، وبلغوا سن ١٩٨٢بوتسوانا قبل عام 

ة قـضي  يف   ثبـت تسوانية كما   ا ضد املرأة الب   عترب متييزيا ، كان القانون يُ   ١٩٩٥وقبل عام     -١٥٥
تستطع، لكوهنا أنثى، أن تنقل اجلنسية إىل أطفاهلا الذين كـانوا يعتـربون              ، اليت مل  “يونييت داو ”

رض اعـ تي) ه أعـال  ٥  و ٤(ورأت السيدة داو أن األثـر التمييـزي للمـادتني املـذكورتني             . أجانب
 مـن قـانون اجلنـسية       ١٣ وعـالوة علـى ذلـك، فـإن املـادة         . من دستور بوتسوانا  ) أ (٣  املادة مع
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الــذي تقدمــه املــرأة املتزوجــة التجــنس تــنص إال علــى حكــم خــاص متعلــق بطلــب  املــذكور ال
يوجد حكم خاص من هـذا القبيـل لـألزواج األجانـب املتـزوجني             بيد أنه ال  . مبواطن بوتسواين 

 القيــام بــصفة مــستمرة باســتعراض وتعــديل  تــدعو احلاجــة إىلت بوتــسوانيات ومــن مث مبواطنــا
  .ولفائدة املرأة والرجلمنصف نص وجود القوانني لكفالة 

  أثر الزواج على اجلنسية    
تـسوانيات املتزوجـات برعايـا    ا بإمكـان الب  ٢٠٠٤جعل تعـديل قـانون اجلنـسية يف عـام             -١٥٦

تـسجيل الزوجـة األجنبيـة      ب قـانون بلـد زوج املواطنـة         قـضي وقـد ي  . أجانب االحتفاظ جبنسيتهن  
. البلـد ميـنح اجلنـسية تلقائيـا للزوجـة األجنبيـة ملواطنـه             ذلك  كمواطنة لذلك البلد، أو أن قانون       

هـي، بفعـل طـوعي      /يكتـسب هـو     حيتفظ مواطن بوتـسوانا باجلنـسية، إذا مل        ،تلك احلاالت  ويف
هـي يف  /ن شـرط التـسجيل أو إذا اسـتمر هـو    زوجها على الـرغم مـ  /ورمسي، جنسية بلد زوجته 

  .العيش يف بوتسوانا بعد عقد الزواج
  االنتساب القبلي    

ــة        -١٥٧ ــة، واللغــة، والثقاف ـــه عمومــا اآلن أن االنتــساب القبلــي قــد ميــنح اهلوي مــن املــسلَّم ب
ب هـذا   وقد يرتـ  . فعندما تتزوج املرأة فإهنا تلحق بقبيلة زوجها      . وهلذا أبعاد جنسانية  . والتقاليد

آثارا إجيابية أو سلبية عليها بالنظر إىل أن القانون العريف للقبيلة قد يعامـل املـرأة بـصورة خمتلفـة                    
إذا كانت أم الـشخص متزوجـة، فإنـه يولـد يف           ف.  قبائل  يولدون يف  ميعواجل. عن معاملة قبيلتها  

ــة األب ــة األم    وإذا مل. قبيل ــد يف قبيل ــه يول ــانوين  ويتحــدد ال. تكــن األم متزوجــة، فإن وضــع الق
.  كنف الزوجية، فإنـه ينتمـي إىل أسـرة أبيـه        يفوإذا وِلد الطفل    . لألطفال بالوضع القانوين لألم   

تعتـرب هـذه    حـني ال  ويف.  خارج كنف الزوجية فإنه يصبح جزءا من أسرة أمـه       وإذا وِلد الطفل  
رأة أو التمييـز  مباشـرة يف هتمـيش املـ    املمارسات متييزية ضد املرأة، فإهنـا قـد تـسهم بـصورة غـري           

  .ضدها يف هناية املطاف
  

  اجلزء الثالث    
  عليم الت:١٠املادة   
  عمالـةال :١١املادة   
  الصحة :١٢ املادة  
   االقتصادية واالجتماعيةزايا امل:١٣املادة   
   املرأة الريفية:١٤املادة   
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  التعليـم: ١٠املادة     
  كني املرأة عن طريق التعليـممت    

سوانا جهودا هائلة لـضمان إتاحـة فـرص التعلـيم وإمكانيـة حـصول               بذلت حكومة بوت    -١٥٨
 أمهيــة التعلــيم بوصــفه عمليــة ١٩٩٣لتعلــيم لعــام لوأكــد تقريــر اللجنــة الوطنيــة . ميـع عليهــا اجل

ويتمـشى  . مستمرة مدى احلياة لتحسني نوعية حياة األشـخاص وخباصـة متكـني املـرأة والطفلـة               
  ).١٩٩٠تايلند، ( التعليم للجميع توفريلهذا مع توصيات املؤمتر العاملي 

فهناك كليات ومـدارس    . وليست وزارة التعليم الوحيدة اليت تقدم التعليم يف بوتسوانا          -١٥٩
لباتـسوانا  لقـدمت احلكومـة منحـا دراسـية         قـد   خاصة مسجلة رمسيا لتقدمي اخلدمات التعليمية و      

مـنح الرجـل واملـرأة فرصـا        وُي. لتعلـيم الالحـق للمرحلـة الثانويـة       لؤسـسات   هـذه امل  للتسجيل يف   
واحلكومــة بــصدد إنــشاء جامعــة ثانيــة، وبــذلك ختلــق مزيــدا مــن فــرص التعلــيم           . متــساوية

  .لباتسوانال
  االختالالت اجلنسانية يف التعليم    

أحاطــت وزارة التعلــيم علمــا بــاالختالالت اجلنــسانية يف التعلــيم وتقــوم حاليــا بإعــداد    -١٦٠
ل تعزيز املـساواة يف فـرص الـتعلُّم وتقـضي علـى أي متييـز                اليت ستسهـ “ سياسة تكافؤ الفرص  ”

، ة الزواجيـ  الـة  بسبب العرق، أو األصل اإلثين، أو الدين أو اجلـنس، أو احل            تالميذممكن حاليا لل  
ــوزارة  . أو اإلعاقــة، أو الــسن، أو الوضــع االجتمــاعي أو املكــان   ويف هــذا الــصدد، شــكَّلت ال

 مـسؤويل رفيعـة املـستوى مؤلفـة مـن     وهـي جلنـة   “ نـسانية املعنيـة بالـشؤون اجل  رجعية  امللجنة  ال”
ــدائم    تــصال بــ ا ــسانية ويرأســها وكيــل األمــني ال ــة  –اإلدارات يف الــشؤون اجلن  خــدمات التنمي
 املنظــور اجلنــساين يف املنــاهج إدمــاجوتتمثــل املهمــة ذات األولويــة للجنــة يف ضــمان  . ربويــةالت

  .سات، وتقدمي املشورة إىل األمني الدائمالتعليمية، والربامج التثقيفية فضال عن املمار
 الـذكور واإلنـاث يف املـدارس        تالميـذ  يقارنـان تـسجيل ال     ١٤ و١٣ واجلدوالن التاليان   -١٦١

يف وجممـوع تـسجيل البنـات    . ٢٠٠٢ وعـام   ٢٠٠١الثانوية واالبتدائية على حد سواء يف عـام         
ومـن  . وع الطلبـة املـسجَّلني     يف املائـة مـن جممـ       ٥٢,٨٥نـسبة   مثـَّل   ٦ إىل   ١لصفوف الدراسية   ا

  .اجللي أيضا أن عدد البنات اخنفض مع تقدمهن إىل الصفوف الدراسية األعلى
  



CEDAW/C/BOT/3  
 

08-56259 61 
 

  التسجيل يف املدارس الثانوية حسب اجلنس والصف الدراسي :١٣اجلدول 
  

  اجملموع  إنـاث  روذك  الصف الدراسي

  ٤٠ ٢٨٢  ٢٠ ٦٧٢  ١٩ ٣٩٦  ١  
  ٣٩ ٢٦٦  ٢٠ ١٢١  ١٩ ١٤٥  ٢  
  ٣٨ ٧٤٢  ١٩ ٦٨٢  ١٩ ٠٦٠  ٣  
  ١٩ ٤٩٠  ١١ ١٠٤  ٨ ٢٥٠  ٤  
  ٢٠ ٤٦٣  ١١ ٠١٣  ٩ ٤٥٠  ٥  
  ٣٥٣  ١٧٨  ١٧٥  ٦  

  ١٥٨ ٥٩٦  ٨٢ ٧٧٠  ٧٦ ٤٧٦  اجملموع  
  

  ٢٠٠٥وزارة التعليم، : املصدر  
  

الـذين تراوحـت    الذكور واإلنـاث     أدناه، كان تسجيل     ١٤وكما هو مبني يف اجلدول        -١٦٢
ــني   ــارهم ب ــسه تقريبــ  ١٣  و٧أعم ــا نف ــدارس اا  عام ــة اليف امل ــن  بتدائي ــرة م  إىل ١٩٩٥يف الفت

 إىل أن اجلهـود الـيت بذلتـها احلكومـة خللـق تكـافؤ الفـرص للبـنني والبنـات                     رمبـا ، مشريا   ٢٠٠٤
  .ت تؤيت نتائج إجيابيةبات
  

  النسبة املئوية للتسجيل يف املدارس االبتدائية حسب اجلنس والسنة :١٤اجلدول 
  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  

   املدارس االبتدائية–املستوى األول 
  ١٦٦ ٧٥٩  ١٦٦ ٩٧٣  ١٦٧ ٢٤٦  ١٦٥ ٩٣٢  ١٦٣ ١٩٢  ١٦٢ ١٢٤  ١٦٢ ٥٦٥  ١٦١ ٤٩٧  ١٥٩ ٥٠٢  ١٥٦ ٥٦٠  ذكور
  ١٦١ ٩٣٣  ١٦٣ ٤٠٣  ١٦٣ ٥٨٩  ١٦٣ ٥١٩  ١٦١ ٠٩١  ١٦٠ ٣٥١  ١٦٠ ١٢٥  ١٦٠ ٧٧١  ١٥٩ ١٢٧  ١٥٧ ١٣٣  إناث

  ٣٢٨ ٦٩٢  ٣٣٠ ٣٧٦  ٣٣٠ ٨٣٥  ٣٢٩ ٤٥١  ٣٢٩ ٤٥١  ٣٢٤ ٢٨٣  ٣٢٢ ٤٧٥  ٣٢٢ ٦٩٠  ٣١٨ ٦٢٩  ٣١٣ ٦٩٣  اجملموع
النـــــــــــسبة
ــة املئويـــــــــ

  ٤٩,٣  ٤٩,٥  ٤٩,٤  ٤٩,٦  ٤٩,٧  ٤٩,٧  ٤٩,٦  ٤٩,٩  ٤٩,٩  ٥٠,١  لإلناث
  

عـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي        لجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي بـشأن تنفيـذ إعـالن اجلما           تسوانا ل واخلاص بب الوطين  املرحلي  التقرير    :املصدر  
  ٢٠٠٦يونيه /نوع اجلنس والتنمية، حزيرانب املتعلق
  

  التدابري الرامية إىل حتسني إتاحة التعليم والتدريب، واحلصول عليهما، والعدالة فيهما    
 التعلـيم وإمكانيـة   إتاحـة ترد فيما يلي التـدابري الـيت اختـذهتا حكومـة بوتـسوانا لتحـسني               -١٦٣

  .١٩٩٤حة، الوطنية املنقَّالتعليم ه، على أساس توصيات سياسة احلصول علي
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  التعليم والتدريب املهنيان  )أ(  
وتـوفر الـسياسة إطـار      .  جيري تنفيذ سياسة وطنية للتعليم املهـين       :سياسة التعليم املهين    -١٦٤

 القـادرين علـى االسـتمرار يف       عمل إلنشاء مدارس تدريب مهين لتلبية احتياجات التالميـذ غـري          
  .وتشجع السياسة تكافؤ الفرص. التعليم النظامي

 سياسة تكافؤ الفرص اليت ُيتوقع أن ختلق مزيدا مـن           نفيذوتبذل وزارة التعليم جهودا لت      -١٦٥
. سيما للمرأة يف املهن اليت يهيمن عليها الـذكور تقليـديا           الفرص للتعليم والتدريب املهنيني وال    

املهـارات والـدخل علـى حـد        ب مـا يتعلـق   كـني املـرأة في    وينبغي أن يؤدي هذا اجلهـد إىل زيـادة مت         
ويف هـذا الـصدد، نظمـت وحـدة اإلرشـاد وتقـدمي املـشورة يف وزارة التعلـيم عـددا مـن                       . سواء

. وعي اجلنساين استهدفت مراكز التدريب املهين وإدارة الفـرق        ذكاء ال إحلقات العمل املتعلقة ب   
إرشــادي عــن  فيــديو ” نياملهنــيلتــدريب واوباإلضــافة إىل ذلــك، يوجــد لــدى إدارة التعلــيم     

 للفـوارق بـني اجلنـسني، يـستهدف البنـات،           ة املراعيـ  ة الوظيفيـ  يف احليـاة  “ النماذج اليت ُتحتـذى   
 جنحـوا يف ِمهنـهم   الالفيديو نـساء ورجـا   ورصوي.  املهن التقنيةلدخولويشجعهن بوجه خاص   
د وكـذلك التـدريب وإذكـاء       ملـشورة واإلرشـا   قدَّم أيـضا خـدمات ا     وُت. التقنية كنماذج ُتحتذى  

 للبـنني   تعلـق باحليـاة الوظيفيـة      اجلنسانية اليت تؤثر سلبيا على صنع القرار امل        ألمناطلكسر ا الوعي  
  .سواء والبنات على حد

وملعاجلـة  . احلمـل حـاالت    رئيسي تواجهه املـرأة يف التـدريب املهـين يتمثـل يف              حتدِّمثة  و  -١٦٦
 إدارة التعلــيم والتــدريب املهنــيني أعــدت التعلــيم لةواصــهــذا التحــدي وتــوفري تكــافؤ الفــرص مل
  . تدريبهاواصلةسياسة متعلقة باحلمل تسمح للمرأة مب

  
  التسجيل يف التدريب املهين والتقين: ١٥اجلدول 

  
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  

  تدريب املهين والتقين ال–ثاين املستوى ال
  ٧ ٨٨٥  ٦ ٨٨٢  ٦ ٧٢٨  ٧ ٠٩٢  ٧ ٠٩٢  ٦ ١٧٨  ٦ ٢٢٦  ٥ ٥٩٨  ٤ ٣٥١  ٥ ٥٦٣    ذكور
  ٤ ٧٦٤  ٤ ٢٥١  ٤ ١٥٤  ٤ ٤١٥  ٤ ٤١٥  ٣ ٤٣١  ٣ ٧١٣  ٣ ٢٣٢  ١ ٨٥٧  ٢ ٥٣٢    إناث

  ١٢ ٦٤٩  ١١ ١٣٣  ١٠ ٨٨٢  ١١ ٥٠٧  ١١ ٥٠٧  ٩ ٦٠٩  ٩ ٩٣٩  ٨ ٨٣٠  ٦ ٢٠٨  ٨ ٠٩٥    اجملموع
النـــــــــــسبة
ــة املئويـــــــــ

  ٣٧,٧  ٣٨,٢  ٣٨,٢  ٣٨,٤  ٣٨,٤  ٣٥,٧  ٣٧,٤  ٣٦,٦  ٢٩,٩  ٣١,٣    لإلناث
  

لجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي بـشأن تنفيـذ إعـالن اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي                   تسوانا ل واخلاص بب الوطين  املرحلي  التقرير    :املصدر  
  ٢٠٠٦يونيه /نوع اجلنس والتنمية، حزيرانب املتعلق
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  عليم عن بـُعدالت  )ب(  
 عـن ُبعـد عـن طريـق كليـة بوتـسوانا للـتعلُّم عـن ُبعـد                   وضعت احلكومة برنامج التعلـيم      -١٦٧

. واملفتوح، كجزء من االستراتيجية الرامية إىل زيادة وتوسيع نطاق فرص التعلُّم للرجل واملـرأة            
وإىل جانــب احلكومــة، . ويتقـدم الطلبــة لـنفس االمتحــان مثــل الطلبـة يف نظــام التعلــيم النظـامي    

  .ُبعدتقدم الكليات اخلاصة أيضا التعليم عن 
وتشري اإلحصاءات املتاحة إىل أن مزيدا مـن النـساء استفــدن مـن برنـامج التعلـيم عـن                      -١٦٨

، نـاه التـسجيل للحـصول علـى الـشهادة اإلعداديـة            أد ١٦ ويبني اجلدول . ُبعد باملقارنة بالرجال  
ــن      ــسنوات مـ ــانوي يف الـ ــيم الثـ ــسوانا للتعلـ ــة بوتـ ــهادة حكومـ ــيم وشـ ــة للتعلـ ــشهادة العامـ   والـ

  .٢٠٠٨  إىل٢٠٠١
  

النظـامي يف    إدارة التعلـيم غـري    (عدد الطلبة املسجلني يف برنامج التعليم عن بـُعد           :١٦اجلدول 
  )٢٠٠٤‐٢٠٠١الفترة بني 

  
  التعليم عن ُبـعد حسب نوع اجلنس والسنةيف تسجيل ال

  كلية بوتسوانا للتعلم عن ُبعد واملفتوح
نوع   الربنامج

  موعاجمل  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  اجلنس

  ٢ ١٨٦  ٣٩٥  ٢٨٧  ٣٩٦  ٣٠٢  ١٥٥  ذكور
  ٤ ٧٠٠  ٥٥٧  ٦٦٤  ٧٨٢  ٧٩١  ٤٠٠  إناث

إلعداديةالشهادة ا
  للتعليم

  ٦ ٨٩٢  ٩٥٢  ٩٥١  ١ ١٧٨  ١ ٠٩٣  ٥٥٥  اجملموع
  ١ ٩٣٥    -  -  -  ١٥١  ذكور
  ٢ ٧٧٢    -  -  -  ٢٩٤  إناث

الشهـادة العامة 
  للتعليم

  ٤ ٧٠٧    -  -  -  ٤٤٥  اجملموع
  ٤ ٦٦٣  ١ ٣٥٤  ١ ٢١٥  ٩٩٧  ٨٧١  ٢٢٦  ذكور
  ٩ ٦٣١  ٢ ٨١٤  ٢ ٤٧٢  ١ ٩٩٧  ١ ٧٩٤  ٥٥٤  إناث

 شهـادة حكومة
ا للتعليم ـبوتسوان
  الثانوي

  ١٤ ٢٩٤  ٤ ١٦٨  ٣ ٦٨٧  ٢ ٩٩٤  ٢ ٦٦٥  ٧٨٠  اجملموع
  

  )٢٠٠٨(التقرير السنوي لكلية بوتسوانا للتعلُّم عن ُبعد واملفتوح : املصدر  
  

  املرأة يف خدمة التدريس    
ــب  -١٦٩ ــع   ١٧ني اجلــدول ي ــع احملاضــرين يف أرب ــاه توزي ــدريب امل مــن  أدن ــات ت . درســنيكلي
ــشري ــاملني كمحاضــرين يف         وت ــدد الرجــال الع ــن ع ــد ع ــساء يزي ــدد الن اإلحــصاءات إىل أن ع
  .األربع الكليات
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  املدرَّبني عدد مدرسي املدارس االبتدائية املدرَّبني وغري :١٧اجلدول 
  

  اجملموع    تلوكوينغ    سريوِي    يلوباتس    فرانسيستاون  احملاضرون

            :باتسوانا
  ٦٢    ١٤    ١٨    ١٣    ١٧    ذكور  
  ١٢٣    ٣١    ٢٦    ٣٩    ٢٧    إناث  
  ١٨٥    ٤٥    ٤٤    ٥٢    ٤٤    اجملموع  

            :غري باتسوانا
  ١٣    ٥    صفر    ٤    ٤    ذكور  
  ٩    ٣    صفر    ٢    ٤    إناث  
  ٢٢    ٨    صفر    ٦    ٨    اجملموع  

            :مجيع احملاضرين
  ٧٥    ١٩    ١٨    ١٧    ٢١    ذكور  
  ١٣٢    ٣٤    ٢٦    ٤١    ٣١    إناث  
  ٢٠٧    ٥٣    ٤٤    ٥٨    ٥٢    اجملموع  
            :ةـالطلب
  ٤٣٩    ١٢٠    ٨٠    ١٤٦    ٩٣    ذكور  
  ٦١٧    ١٧٣    ١٢٢    ١٧٩    ١٤٣    إناث  
  ١ ٠٥٦    ٢٩٣    ٢٠٢    ٣٢٥    ٢٣٦    اجملموع  

  
  )٢٠٠٥(وزارة التعليم : املصدر  

  
علــى نقــل املدرســني بــصورة عادلــة ) ١٩٧٨( خــدمات التــدريس يــنص قــانون إدارةو  -١٧٠

ُتنقل املـرأة إىل أمـاكن    فكثريا ما. بيد أن هناك بعض التحديات. ومراعية للفوارق بني اجلنسني  
ية انة ملحوظـة للقولبـة اجلنـس      مـ وميكـن تفـسري هـذا علـى أنـه إدا          . أقرب إىل مكان عمل زوجها    

  .نثى تابعة ملصاحل الذكراليت تغرس املوقف القائل بأن مصاحل األ
) ٢( ١٤ زالـت املـادة    ومع أن قانون خدمة التدريس خضع لعدد مـن التعـديالت، مـا              -١٧١

رهنا بأحكام هذه املادة، يتقاعد املـدرس مـن خدمـة التـدريس عنـد بلـوغ سـن              ’تنص على أنـه    
) ١( ١٤وهناك تفسري مـشابه للمـادة   . ‘أن تتقاعد عند الزواج    سة عاما ولكن جيوز للمدرِّ    ٦٥

، يـنص   عنـد الـزواج   سـة   بـشأن إعـادة تعـيني املدرِّ      ) ١٩٧٦ (١٠٥ يف مدونة الالئحـة      كما ورد 
إذا تزوجت املدرسة املعيَّنة على أساس دائم، عليها أن ُتخطر املدير كتابة على الفـور               ’على أنه   

. ‘إذا كانــت ختتــار االســتمرار يف اخلدمــة علــى أســاس دائــم أو أن تتقاعــد  عقــب الــزواج عمــا
ومييــل هــذا إىل . اســتخدامها علــى أســاس مؤقــت يف حالــة تقاعــدها عنــد الــزواج جيــوز إعــادةو



CEDAW/C/BOT/3  
 

08-56259 65 
 

ينص القانون علـى     وال.  وعدم إيالء اهتمام كاٍف حبقوق املرأة      ألمناطالتمييز ضد املرأة بإدامة ا    
  .رتب نفس األثر لبعض الرجال األحكام املتعلقة باملرأة قد ُتمع أنأحكام مماثلة للرجل، 

ــ البنــون والبنــات ضعخيــو  -١٧٢ نفس املنــاهج الدراســية، واالمتحانــات، واملدرســني ومــواد   ل
وُجعل املنهج الدراسي ومـواد التـدريس مراعيـة للفـوارق بـني اجلنـسني ومـن مث فـإن                . التدريس

ت حركـة تعلـيم البنـات       ئَدوقـد بُـ   . الكتب مقررة علـى أسـاس مراعاهتـا للفـوارق بـني اجلنـسني             
  .مبهارات احلياةبتزويدهن اجلنسانية ومتكني البنات األمناط  كسر بدعم من اليونيسيف هبدف

  املنح الدراسيـة    
وهبـذه  . تقدم وزارة التعلـيم منحـا دراسـية علـى أسـاس تكـافؤ الفـرص للبـنني والبنـات                    -١٧٣

ومـن شـأن هـذا أن يـساعد يف     . بالربنـامج الطريقة، يستفيد الطلبة من مجيع البيئات االجتماعية        
  .يتعلق باألسر اليت ترأسها إنـاث سيما فيما  يف معاجلة الفقر، والهناية املطاف

 الواعــدين واألشــخاص العــاملني تالميــذويقــدم القطــاع اخلــاص أيــضا منحــا دراســية لل  -١٧٤
وقامــت إحــدى الــشركات . الــراغبني يف مواصــلة التعلــيم والتــدريب األعلــى واألكثــر ختصــصا 

 إنـــاث يف عـــام ١٠  ذكـــرا و٤٠ ، و١٩٩٨  ذكـــرا يف عـــام٢٨  أنثـــى و١٦اخلاصـــة برعايـــة 
 العلـوم مثــل اهلندســة، ونظــم املعلومـات، وعلــم املعــادن، والطــب،   بــرامج يف عـدد مــن  ١٩٩٩

واجليولوجيــا، والتعــدين، وهــذه ليــست ســوى أمثلــة قليلــة للميــادين الــيت كــان يهــيمن عليهــا     
  .الرجل

  التعليم املستمـر    
 الـيت قدمتـها كليـة بوتـسوانا     الـربامج يف ذلـك     مبـا وِضع عدد من برامج التعليم املستمر         -١٧٥

حكوميـة، وجامعـة بوتـسوانا، وجمموعـات دراسـية           للتعلُّم عـن ُبعـد واملفتـوح، ومنظمـات غـري          
وقد وسَّعت هذه الربامج نطاق فـرص الـتعلُّم للمـرأة علـى النحـو الـذي يـدل                   . وكليات خاصة 

  .ةمطردإلناث بصورة اتسجيل رتفاع اعليه 
. ربنامج الوطين حملو األمية إىل خفـض معـدالت األميـة بـني مـواطين بوتـسوانا                ويرمي ال   -١٧٦

. ومعظم املستفيدين من الربنامج من النـساء يف املنـاطق الريفيـة وشـبه احلـضرية يف املقـام األول                   
ــامج قبِــل، ١٩٩٨ويف عــام  أنثــى  ٩١وضــم الربنــامج .  امــرأة٦ ٧٣٦  رجــال و٣ ٩٨٠ الربن

  .م الكبار ذكرا من مساعدي تعلي٣٢ و
  اجلهود املبذولة لكبح التسرب من املدارس بسبب احلمل    

ــة    -١٧٧ ــول  ”اعتمــدت احلكوم ــادة القب ــي   “ سياســة إع ــات الالئ ــسماح للبن ــسرَّيلل ــن ت بن م
املدارس بسبب احلمل بالعودة إىل املدرسة بعد ستـة أشهر، استنادا إىل موقـف احلكومـة لتـوفري       
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يفاالنا للتعليم املستمر كمشروع جترييب لتقيـيم فعاليـة     وقد بدأ مشروع د   . فرص تعليم متساوية  
ويتطلــب املــشروع تــوفري مرفــق رعايــة هناريــة مالصــق للمدرســة  . الــسياسة وإمكانيــة تطبيقهــا

حيــث ميكــن لألمهــات يف ســن املراهقــة مواصــلة الدراســة يف الوقــت الــذي ُتقــدَّم فيــه الرعايــة    
 أيـضا التعلـيم املـستمر       ةة الـشابات املـسيحي    عيـ مجوتقدم منظمات اجملتمع املـدين مثـل        . ألطفاهلن

  .وفرص التدريب على املهارات لألمهات يف سن املراهقة
  تشجيع األلعاب الرياضية والترفيـه يف املدارس    

 علـى وجـه     لـشباب يف املـدارس    ااعترافا بأمهية األلعاب الرياضية والترفيه لنمـو وتنـشئة            -١٧٨
ــيم الترب اإلمجــال ــة يف املنــهج الدراســي يف    ، أدخلــت وزارة التعل ــالغ األمهي ــة كعنــصر ب ــة البدني ي

ــة  ــدارس االبتدائي ــسجيلَ كــل    . امل ــسياسة ت ــضي ال ــة، تقت ــدارس الثانوي ــبويف امل ــشاط طال  يف ن
وحقـق هـذا مكاسـب    . منهاجي واحد على األقل، أو نادي مدرسة أو يباشر هوايـة رياضي ال 

ملــدارس وتــشجيع مزيــد مــن الطالبــات عــن طريــق إعطــاء الــزخم لتنميــة األلعــاب الرياضــية يف ا
 يقــارن اشــتراك اإلنــاث والــذكور يف ١٨ واجلــدول. للمــشاركة يف األلعــاب الرياضــية والترفيــه

  .٢٠٠٣  و٢٠٠٠أحداث رياضية خمتارة بني عاَمـْي 
  

الرجــال يف مــسابقات رياضــية رئيــسية علــى     /النــساء والبــنني /اشــتراك البنــات   :١٨اجلدول 
  ويلالصعيدين اإلقليمي والد

  
  عدد الذكور الرياضيني  عدد اإلناث الرياضيات  املسابقة  السنة

  صفر    صفر    األلعاب األوليمبية يف سيدين  ٢٠٠٠  
  ١٥    ٢    ألعاب الكمنولث يف مانشستر  ٢٠٠٢  
  ٣٩    ١١    ألعاب عموم أفريقيا الثامنة يف نيجرييا  ٢٠٠٣  
  ٢٤    ٦    ألعاب الكمنولث يف ملبـورن  ٢٠٠٦  
  ٨١    ١٩    ب عموم أفريقيا يف اجلزائرألعا  ٢٠٠٧  
  ١٩    ٤    األلعاب األوليمبية يف بيجيـن  ٢٠٠٨  
  ١٧٨    ٤٢      اجملموع  

  
التقريـر الـسنوي،   ( جملس بوتسوانا الوطين لأللعاب الرياضـية      –إدارة األلعاب الرياضية والترفيه       :املصدر  

٢٠٠٨‐٢٠٠٠(  
  

  عمالةال: ١١ املادة    
بأنه أي شـخص    ”يتعلق بنوع اجلنس،     وظف بعبارة حمايدة فيما    امل قانون العمل يعرِّف    -١٧٩

والشروط واألوضاع األساسية املنصوص عليها يف القـانون،        . “ للعمل استخداميدخل يف عقد    
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وكـــذلك يف قـــانون منازعـــات العمـــل، وقـــانون تعـــويض العمـــال، وقـــانون نقابـــات العمـــال   
واطنني، وقانون املـصانع، تنطبـق علـى    امل ومنظمات أرباب األعمال، وقانون أرباب أعمال غري     

وُيقيَّـــم املوظفــون احملتملــون علــى أســاس التعلــيم   . مجيــع املــوظفني بــصرف النظــر عــن اجلــنس  
علــى أســاس “ متييزيــة غــري” عمالــةولــذلك تعتــرب القــوانني ذات الــصلة بال. والكفــاءات التقنيــة

  .اجلنس نوع
وهـذا  .  إىل اجلدارة ولـيس نـوع اجلـنس    احلصول على املزاياةوتستند الترقيات وإمكاني    -١٨٠

أو شـركات  /يعطي املرأة فرصا متـساوية للترقـي للمناصـب ذات املـسؤولية داخـل املنظمـات و                
مزيـدا مـن فـرص العمـل        ) ١٩٩٤(وقـد خلـق تنقـيح قـانون املنـاجم واحملـاجر             . القطاع اخلـاص  

ارير املتعلقة حبـاالت    زال هناك بعض التق    بيـد أنه ما  . للنساء بالسماح هلن بالعمل حتت األرض     
  .إيذاء قائمة على العرق، واحلمل والسن من جانب وسائط اإلعالم احمللية

زالـت املـرأة مهيمنـة يف مهـن مثـل التـدريس، والتمـريض وأعمـال الـسكرتارية يف                     وما  -١٨١
 قبــولبيــد أن اجلــيش يعتــزم . نظاميــةالقــوات ال علــىالرجــال العظمــى مــن لبيــة اغهتــيمن الحــني 

 نتـائج آخـر     ١٩ ويـورد اجلـدول   . ٢٠٠٧أبريـل   /نيـسان لكليـة احلربيـة اعتبـارا مـن          ا يفطالبات  
  .، حسب اجلنس والقطاع١٩٩٥/١٩٩٦دراسة استقصائية للقوى العاملة أُجريت يف الفترة 

  
  األشخاص املوظفون حسب القطاع ونوع اجلنس: ١٩اجلدول 

  
  إناث  ذكور  اجملموع  القطاع

  ٣٦ ١٢٤    ٣٩ ٣٥٥    ٧٥ ٤٧٩    احلكومة املركزية
  ٢١ ١٨٠    ١٨ ٧٣٧    ٣٩ ٩١٧    احلكم احمللي
  ٣ ٩٠٥    ٨ ٢٣٠    ١٢ ١٣٥    شبه احلكومي

  ١٥ ٤٢٥    ٣٣ ٢٣٢    ٤٨ ٦٥٧    الزراعة التقليدية
  ٣٨ ٢٨٢    ١٨ ٩٥٨    ٥٧ ٢٤٠    القطاع غري النظامي

  ٤١ ١٨٨    ٧٠ ٧٨٩    ١١١ ٩٧٧    اخلاص اآلخر القطاع
  ١٥٦ ١٠٤    ١٨٩ ٣٠١    ٣٤٥ ٤٠٥    اجملموع  

  
  ١٩٩٥/١٩٩٦املكتب املركزي لإلحصاءات، الدراسة االستقصائية للقوى العاملة، : املصدر  

  
وقـد صـدَّقت    . ال يتوقف أجر وتصنيف رتب الوظـائف علـى جـنس شـاغل الوظيفـة              و  -١٨٢

 بـشأن األجـر املتـساوي للرجـل واملـرأة      ١٠٠ احلكومة على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم     
وجـرى تعـديل قـانون منازعـات العمـل      ). ١٩٩٧يونيـه  /حزيـران (ي القيمة  على العمل املتساو  

.  ملواءمتــها مــع االتفاقيــة٢٠٠٤وقــانون نقابــات العمــال ومنظمــات أربــاب األعمــال يف عــام   



CEDAW/C/BOT/3

 

68 08-56259 
 

، علــى العدالــة يف اســتحقاقات الــضمان االجتمــاعي (Cap 47.01)ويـنص أيــضا قــانون العمــل،  
ذه األحكـام بالـسن ولـيس       هلـ يـة   هلوتتحـدد األ  . والتقاعد للموظفني، بصرف النظر عن اجلـنس      

 قضايا الـسالمة، والـصحة والرفـاه يف مكـان العمـل      (Cap 44.01)ويعاجل قانون املصانع . اجلنس
  .بصرف النظر عن جنس املوظف

ــها الــشهري وهــي يف إجــازة أمومــة      -١٨٣ ــة مــن دخل وحتــصل . وتتقاضــى املــرأة نــسبة مئوي
 املائة من راتبها الشهري يف حـني تتفـاوت النـسبة املئويـة               يف ١٠٠املوظفة احلكومية على نسبة     

بيد أن األوامر العامـة للخدمـة العامـة ُتقيِّـد هـذا احلكـم               . يف القطاع اخلاص من منظمة ألخرى     
 ملحـوظ آخـر مـن احلكومـة يتمثـل      ومثــة إعفـاء  . باعدة سنتني علـى األقـل  بثالث مرات محل مت   

سـنة واحـدة ألغـراض إرضـاع الطفـل احلـديث            يف استحقاق ساعة راحـة كـل يـوم عمـل ملـدة              
بالرعايـة وتوضـح    الرضـع    ضـمان متتـع املـرأة وأطفاهلـا          اُيقـَصد هبـ   هذه االسـتحقاقات    و. الوالدة

  .إحساس احلكومة باحتياجات املرأة
  إهنـاء اخلدمـة    

 مــن ١٢١ واملــادة. حيظــر قــانون العمــل إهنــاء اخلدمــة بــسبب احلالــة الزواجيــة واجلــنس  -١٨٤
يعـين أنـه    إجـازة أمومـة، ممـا   يت تقضي   عمل تنص على وجـه التحديد على محاية املرأة ال        قانون ال 

  .إجازة أمومةيت تقضي ميكن إهناء خدمة املرأة ال ال
  املضايقات اجلنسية    

ــسية بــصرف النظــر عــن اجلــنس حمظــورة يف مكــان العمــل      -١٨٥ ويف عــام . املــضايقات اجلن
 إلدراج املــضايقات اجلنــسية بوصــفها ســوء لعامــةقــانون اخلــدمات الت احلكومــة ، عــد٢٠٠٠َّ

 هـذا   ودتمثل حــد  تو. قانون اخلدمات العامة  سلوك ميكن أن يؤدي إىل توقيع جزاءات مبوجب         
بيــد أن بعــض مؤســسات القطــاع اخلــاص تنتــهج . طبــق إال يف القطــاع العــامُي احلكــم يف أنــه ال

  .سياسات متعلقة باملضايقات اجلنسية
  

  الصحة: ١٢املادة     
آتـا   ت احلكومة استراتيجية شاملة للرعايـة الـصحية األوليـة متـشيا مـع إعـالن أملـا                 وضع  -١٨٦
وتكفــل االســتراتيجية متتــع مجيــع األشــخاص بــصرف النظــر عــن نــوع اجلــنس،   . ١٩٧٨لعــام 

 علــى ســبيل املثــال باملــساواة يف احلــصول علــى الرعايــة  ة االجتماعيــالــةوالــسن، واملكــان، واحل
ويف . كيلــومترا مــن أي مرفــق صــحي ١٥ يف حــدود شعبوجــد عامــة الــوي. الــشاملة والــدعم

مجيــع املقاطعــات تقريبــا توجــد مستــشفيات، وعيــادات ومراكــز صــحة أوليــة جمهــزة ومــزودة    
وتوجــد يف بعــض العيــادات مرافــق لألمومــة جتعــل الــوالدة املأمونــة   .  بــصورة جيــدةبــاملوظفني
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 )٧(بـوال  ٢برسـم اسـتخدام رمـزي مببلـغ         ومتول احلكومة نظام الـصحة العامـة        . أسهل لألمهات 
وهـؤالء يـشملون    . وبعـض أفـراد اجلمهـور معفـون مـن دفـع هـذا الرسـم               . للمرضى اخلـارجيني  

الفقــراء علــى النحــو الــذي تعرِّفــه الــسياسة املتعلقــة بــاملعوزين، واألطفــال، واملعــوقني، والنــساء  
ألسـرة، والرعايـة الـسابقة      الالئي حيصلن على خدمات الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة مثـل تنظـيم ا             

والالحقـــة للـــوالدة، ومرضـــى الـــسـل واملـــسجلني يف برنـــامج العـــالج مبـــضادات الفريوســـات  
واخلدمات األخرى املعفاة من الرسوم تشمل رفاه الطفـل والرعايـة الـصحية اإلجنابيـة               . الرجعية

لـصحية،  وهـذا الترتيـب يـسمح حبـصول مزيـد مـن النـساء علـى الرعايـة ا                  . للمراهقنيواجلنسية  
  .سيما املرأة الريفية ذات املوارد احملدودة وال

ــسوانا       -١٨٧ ــدا يف بوت ــصحة جي ــاع ال ــان أداء قط ــام، ك ــه ع ــام . وبوج ــغ ١٩٩٩ويف ع ، بل
، كانـت   ٢٠٠٢ويف عام   .  عاما للرجل  ٦٣,٣ عاما مقابل    ٦٧,١متوسط العمر املتوقع للمرأة     

يف املائــة يف املنــاطق الريفيــة تتــردد  ٩٣  يف املائــة مــن النــساء احلوامــل يف احلــضر و٩٤,٣نــسبة 
 يف املائـة تقريبـا مـن حـاالت الوضـع يـشرف       ٩٧ونـسبة  . على عيادات الرعاية السابقة للوالدة 

وطبقـا إلسـقاطات منظمـة الـصحة العامليـة،          . بون يف املرافـق الـصحية     عليها موظفو صـحة مـدرَّ     
  . مولود حي١٠٠ ٠٠٠ لكل ٣٠٠  و٢٠٠بني  ُيقدَّر معدل الوفيات ما

املرأة أكثــر فــ. ايننــساجل بــالتحيز  واإليــدزويتــسم وبــاء فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   -١٨٨
 إىل ٢٠٠٣وتـشري املراقبـة اإلنذاريـة لعـام      . تهاي بنْ تكوين لإلصابة من الرجل، بالنظر إىل       ةرضُع

 يف املائة من النساء الالئـي تـرددن علـى عيـادات الرعايـة الـسابقة للـوالدة كـن                     ٣٧,٤أن نسبة   
هنـا املقـدم الرئيـسي للخدمـة يف     ألوتتحمل املرأة أيضا عـبء الرعايـة نظـرا       . مصابات بالفريوس 

. الرعايــة البيتيــةوتــشكل النــساء أكــرب عــدد مــن املتطــوعني يف برنــامج  . الرعايــة البيتيــةبرنــامج 
ومــن الواضــح أن . رس لرعايـة األقــارب أو األشــقاء املرضــي اسحب البنــات أحيانــا مــن املــدوتُـ 

ويف الواقع، كانـت مـشاركة الرجـل        . واجب املرأة من  “ الرعاية والدعم ”زال يعترب    ع ما اجملتم
 املـرأة معظـم أفـراد مجاعـات دعـم      تـشكل وباإلضافة إىل ذلك . يف الرعاية والدعم حمدودة جدا    

عت احلكومــة، بالتعــاون مــع منظمــات وضــو. اإليــدز/املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
  .امج دعم ختفف عبء الرعاية والدعم الواقع على املرأةاجملتمع املدين، بر

وقـــد وضـــعت احلكومـــة عـــدة بـــرامج تـــشمل خـــدمات الوقايـــة، والرعايـــة، والـــدعم   -١٨٩
والعالج، ودعم التدخالت اليت ختفف آثار فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، ومنـع انتقـال              

ج مبــضادات الفريوســات الرجعيــة، فــريوس نقــص املناعــة البــشرية مــن األم إىل الطفــل، والعــال 
 بواسـطة اجملتمعـات    الرعايـة البيتيـة   وإسداء املشورة، واالختبار الروتيين، وسـالمة الـدم، وتـوفري           

__________ 
  . بوال٦,٣=  املتحدة  من دوالرات الواليات١السعر احلايل هو   )٧(  
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يف ذلـك األمـراض املنقولـة باالتـصال           االنتهازيـة مبـا    ألمـراض  األغذيـة وعـالج ا     لاحمللية، وسـال  
ين املعـين باإليـدز قطـاع الرجـال         وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ اجمللس الـوط      . اجلنسي ومرض السل  

عـن  املـسؤولة   العامـة   إصـابات جديـدة واإلدارة      حـدوث   لتعزيز مشاركة الرجال يف الوقاية من       
  .وباء فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

نظــام الــوطين المــسبوقة يف  ويتمثــل جمــال هــام آخــر يف مــشاركة الرجــال بــصورة غــري   -١٩٠
  يـضر بـاملرأة ألنـه يترتـب علـى ذلـك أن             ستمر ملـشاركة الرجـال    واالفتقـار املـ   . للرعاية الـصحية  

الــصحة الشخــصية وصــحة األســرة عــن مبــسؤولياهتم يتعلــق  ضــئيلة فيمــا الرجــال ةفــاصبح ثقتــ
الـــصحة اجلنـــسية جمـــال وقـــد أشـــركت وزارة الـــصحة الرجـــال يف  . مهتكايواحتياجـــات شـــر

 منــذ اين املتعلــق بــالعنف اجلنــسواإلجنابيــة، وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز واملــشروع 
ــام ــصحة       . ٢٠٠٤ ع ــسائل ال ــتراكهم يف م ــشاركة الرجــال واش ــادة م ــوزارة إىل زي وهتــدف ال

اجلنـسية واإلجنابيــة للحـد مــن انتقـال األمــراض الــيت تنتقـل باالتــصال اجلنـسي، وفــريوس نقــص      
  .ايناملناعة البشرية واإليدز وملكافحة العنف اجلنس

  
  قتصادية واالجتماعية االزاياامل: ١٣املادة     

ــسوانا عنــد االســتقالل يف إهنــاء اجلــوع، و  آمــالمتثلــت   -١٩١ ــة    مــنداحلــ بوت الفقــر، وكفال
ومعيـار األهليـة للحـصول علـى        . املساواة يف احلصول على املوارد، والتعليم، والـصحة والعمـل         

ــصلة بــ   ــل  ربامجاخلــدمات ذات ال ــة مث ــامج الــ  احلكوم ــامج، ويرإلســتئجاشراء ابرن ــدَّبرن م  مق
 مـن بـرامج     اعت احلكومـة كـذلك عـدد      وضـ و. يـشمل اجلـنس    السيارة واملمتلكات األخـرى ال    

 االقتصادية مثل وكالة التنمية االقتـصادية للمـواطنني الـيت تعمـل بوصـفها               –التنمية االجتماعية   
كـل مــن  واخلــدمات متاحـة علـى قـدم املـساواة ل    . لباتـسوانا ل  والـتقين  املـايل معالـد األداة لتقـدمي  

برنامج تنمية األراضـي الزراعيـة واملبـادرات املتعلقـة          والربامج اإلضافية تشمل    . اء والرجال لنسا
ــد  ــات الـــ باحلبالتزويـ ــدم      . ةصغرييوانـ ــى قـ ــدمات علـ ــذه اخلـ ــى هـ ــرأة علـ ــصول املـ ــن حـ وميكـ
  .بالرجل املساواة

  احلق يف االستحقاقات العائلية    
 صنعيتعلـق بـ    متكـني املـرأة فيمـا      إىل   ٢٠٠٤أدى إلغاء قانون الـسلطة الزوجيـة يف عـام             -١٩٢

وباإلضافة إىل ذلك زاد القانون الفرص املتاحة للمـرأة الختـاذ           . القرار يف إدارة ممتلكات األسرة    
  .يتعلق باألنشطة االقتصادية اليت ختتارها قرارات بنفسها فيما

ــرأة حبقــوق حمــدودة    و  -١٩٣ ــع امل ــدي، تتمت ــةيف الوضــع التقلي ــق يف الوراث   كمــا ُيظهــره تطبي
ــاء    . القــانون العــريف  ــوارث األساســي هــو أكــرب األبن بوجــه عــام  و. ويــنص القــانون علــى أن ال
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وراثة باستثناء املمتلكات املخصصة هلا على وجـه التحديـد أثنـاء حيـاة              للتتمتع اإلبنة حبقوق     ال
وهـو أكثـر    . ويف هـذا الـصدد، مييـل القـانون إىل معاملـة الرجـل واملـرأة بـصورة خمتلفـة                   . والدها
مـن  فوعنـد وفـاة والـديها    .  يف ظروف املرأة غري املتزوجة الـيت تعـيش يف بيـت والـديها      وضوحا

 الــسلطة  إلغــاء قــانونيطبــق الو.  مــن ممتلكاهتــااملتزوجــة  الــوارث املــرأة غــري رِّداملــرجح أن جيــ
  . على الزجيات املعقودة طبقا للقانون العريف أو القانون الديين٢٠٠٤الزوجية لعام 

ــت     ــق يف االشــ ــع جوانــــب   احلــ ــية ومجيــ ــاب الرياضــ ــة، واأللعــ ــشطة الترفيهيــ راك يف األنــ
  الثقافية  احلياة
وضعت حكومة بوتسوانا السياسة الوطنية املتعلقة بالثقافة واأللعاب الرياضـية الوطنيـة              -١٩٤

ــو ــةسياسة الترفيهال ــاَمْي ي ــوايل ٢٠٠١  و١٩٩٩ يف ع ــى الت ــسياسات   .  عل ــذه ال ــد زادت ه وق
ملرأة يف مجيع أشكال الفنون، واأللعاب الرياضية، واألنـشطة الترفيهيـة       الفرص املتاحة الشتراك ا   

، ٢٠٠٧ويف عــام . وتــشترك املــرأة اآلن يف عــضوية اجمللــس الــوطين لأللعــاب الرياضــية . تقريبــا
نظرا ألمهية األلعـاب الرياضـية والترفيـه، أنـشأت حكومـة بوتـسوانا وزارة الـشباب، واأللعـاب                   

ــة ــا. الرياضــية والثقاف ــة األخــرية بتكــوين رابطــة املــرأة يف األلعــاب الرياضــية يف    والقي م يف اآلون
بوتسوانا، وهي رابطة تعزز وتـدعم مـشاركة املـرأة يف األلعـاب الرياضـية، ينبغـي أن يزيـد مـن                      

وقد عكفـت الرابطـة، باالشـتراك مـع إدارة األلعـاب            . دعم مشاركة املرأة يف األلعاب الرياضية     
  . البلديف مجيع أحناءالبنات باأللعاب الرياضية النساء و اء وعيإذكالرياضية والترفيه، على 

أللعـاب  لوتتمثل أولوية الـسياسة الوطنيـة لأللعـاب الرياضـية والترفيـه يف وضـع بـرامج                    -١٩٥
ــه و  ــد مي واســعة النطــاق   وقــت الفــراغ الرياضــية، والترفي ــع  كــنيف مجيــع أحنــاء البل  وصــول مجي

نـــات، وضـــمان أن تكـــون املراكـــز الرياضـــية ســـهلة األشـــخاص إليهـــا مبـــن فـــيهم النـــساء والب
ولذلك نصـت السياسة على إنشاء مرافق لرعايـة الطفـل يف مرافـق رياضـية خمتـارة                 . االستخدام

ل مـع اشـتراك املـرأة يف األلعـاب     ألطفـا رعايـة ا الوالـدين املتعلقـة ب  لضمان عدم تعارض وظـائف     
سؤولياهتا يف األلعــاب الرياضــية   مــستوى املــرأة وأدوارهــا ومــ   ٢٠ ويــبني اجلــدول . الرياضــية
  .بوتسوانا والترفيه يف
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مستوى ومشاركة املـرأة يف األلعـاب الرياضـية املختـارة والترفيـه وإدارة الرابطـة                :٢٠اجلدول 
  الوطنية لأللعاب الرياضية

  

  الرابطة الوطنية لأللعاب الرياضية: النشاط

دد النساء ــع
ات يف ـاملشترك

  عضوية اللجنة

النـــــــــــسبة 
مـــــــــوع جمل

  األعضاء
أو /اــي تؤديهـاألدوار الت

  رأةاملناصب اليت تشغلها امل

  نائب أمني  ١/٩  ١  األلعاب الرياضية
  أمني/اتسابقيف ماشتراك   ١/٧  ١  بادمينتون

  نائب أمني/أمني  ١/٦  ٢  معهد بوتسوانا لرابطات األلعاب الرياضية
  عضو  ٢/٥  ١  الربيدج

  أمني عام  ١/٧  ١  ا األولالرابطة الرياضية الحتاد بوتسوان
  مساعدعضو   ١/١٩  ١  الشطرنج

  رئيس وأمني  ٢/٦  ٢  كرة الشبكة
    ٤/٦  ٤  األلعاب األوليمبية اخلاصة

 قانوين، –س ـب رئيـنائ  ١/٧  ٢  الكرة اللَّينـة
   مايل- ونائب رئيس 

  مدير فنـي  ١/٦  ١  التنس
  أمني الصندوق  ١/٧  جلنة كاملة  غولف السيدات

  مدير فين بالنيابة/نيأم    ٢  كرة السلة
  أمني/أمني مسابقة    ٢  البولينغ
  أمني صندوق/نائب أمني    ١  الربيدج

  حبكم املنصب    ١  االحتاد األول
  مساعدعضو     ٦  اخليل

  أمني    ١  رياضة السيارات
سكرتري /أمني صندوق/رئيس    ٣  كرة الشبكة

  موظف تنمية/عام
  أمني دعاية    ١  األوليمبياد الوطنية

  مساعد أمني    ١  ألوليمبية للمعوقنياأللعاب ا
  أمني صندوق    ١  األلعاب األوليمبية اخلاصة

  أمني عام    ١  تنس الطاولة
  أمني    ١  اجلودو

 /عضو مساعد/أمني صندوق    ٣  متطوعو األلعاب الرياضية
  رئيس 

  
  )٢٠٠٤أبريل /نيسان(إدارة األلعاب الرياضية والترفيه : املصدر  
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   والترفيهوقت الفراغشطة اشتراك املرأة يف أن    
أنـشطة وقـت   ليست مرافق الترفيه جيدة اإلعداد ومـن مث فـإن فـرص اشـتراك املـرأة يف             -١٩٦
بيــد أن النــساء بــدأن تــشكيل نــواٍد تــشجع .  حمــدودةيةسكنالــ أحيائهــا والترفيــه خــارج الفــراغ

ــل الكــرة الطــائرة    ــشطة الرياضــية مث ــد تو. األن ــتزاي ــنس تراكاشم ســكواش ، واإل)؟؟(هن يف الت
 املـــرأة املتزوجـــة ألهنـــا، خالفـــا لنظريهتـــا     ةركاشمـــقـــل تويف بعـــض احلـــاالت،  . والغولـــف

  .، وفقا للممارسة العرفية الشائعةاملتزوجة، حتتاج إىل موافقة زوجها غري
 أنـشطة وقـت الفـراغ      اشـتراك املـرأة يف األلعـاب الرياضـية و          نوالعقبات الـيت حتـول دو       -١٩٧

ــدم     ــشمل ع ــا ت ــا معناه ــصورة هل ــوال      ب ــار إىل األم ــة، واالفتق ــق الرياضــية والترفيهي ــوافر املراف  ت
لالنــضمام للنــوادي، واالفتقــار إىل الوقــت الكــايف بعــد يــوم العمــل العــادي بــسبب االلتزامــات  

وكانـت  . العائلية، واملسافة اليت يتعني أن تقطعها املرأة للوصـول للمرفـق الترفيهـي أو الرياضـي               
ام لأللعــاب الرياضــية الــيت مــن احملتمــل أن  ـه عـــة بوجـــفيــه حمابـيــتنميــة األلعــاب الرياضــية والتر

  .النساء جتتذب الرجال أكثر من
  

  املرأة الريفية: ١٤املادة     
  سياسة بوتسوانا بشأن التنمية الريفية    

. احلصول على املوارد واخلـدمات أصـعب يف البيئـات الريفيـة منـه يف املنـاطق احلـضرية                 -١٩٨
ت وضـع وقـد   . أكثـر انتـشارا يف البيئـة الريفيـة أكثـر منـه يف البيئـة احلـضرية                  الفقـر    فـإن وباملثل،  

احلكومــة بــرامج ملعاجلــة هــذه املــشاكل الــيت تــؤثر بــصورة أكثــر ســلبية علــى املــرأة منــها علــى    
. ١٩٧٢، لعـام    ١ الورقـة البيـضاء رقـم     ب برنامج التنمية الريفية     وضع،  ١٩٧٢ويف عام   . الرجل

 ونصَّـت على املبادئ األساسية اليت تسترشد هبـا         ٢٠٠٣فية يف عام    وُنقحت سياسة التنمية الري   
وعن طريق هذه السياسة، تعهدت احلكومة بتحـسني اخلـدمات يف           . التنمية الريفية يف بوتسوانا   

، بــدأت احلكومــة ١٩٧٥ويف عــام . ســيما للمــرأة ق الريفيــة وتعزيــز خلــق الوظــائف والنــاطامل
تـــوفري اهلياكـــل األساســـية االجتماعيـــة واإلمنائيـــة يف مجيـــع لتنميـــة الريفيـــة لالعاجـــل لربنـــامج ال

  .القطاعات الرئيسية لالقتصاد الريفي
 الفقـر يف اجملتمعـات احملليـة الريفيـة عـن        مـن  داحلـ وبرامج التنمية الريفية هذه ترمـي إىل          -١٩٩

طريق التمكني االقتصادي وتقدمي الدعم ألسباب الـرزق املـستدامة، مـع التركيـز بوجـه خـاص                  
وُيولَــى اهتمـام خـاص بالتـدريب علـى املهـارات، وحتـسني احلـصول علـى                  . لى اشتراك املـرأة   ع

االئتمــان، وتقــدمي خــدمات اإلرشــاد، وزيــادة اشــتراك اجملتمــع احمللــي يف ختطــيط وتنفيــذ بــرامج 
  .وقد أفادت هذه اخلدمات اجملتمعات احمللية الريفية وخباصة املرأة. التنمية بوجه عام
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   الريفيةحالة املرأة    
ــام   -٢٠٠ ــة بـــ  ـ، اعتمــدت احلكومــ ١٩٩٦يف ع ــسياسة املتعلق ــة ” ة ال ــرأة يف التنمي . “دور امل

يف ذلــك قطــاع األعمــال  وهيَّـــأت هــذه الــسياسة بيئــة مــساِعدة للمــرأة يف مجيــع القطاعــات مبــا
وحتـصل أنـشطة إدرار الـدخل       . النظامي فضال عـن القطاعـات يف البيئـات الريفيـة           التجارية غري 

 برنـامج تنميـة قـدرات املـواطنني علـى تنظـيم املـشاريع،       الدعم عن طريق بـرامج مـن قبيـل        على  
، والـربامج   تزويـد باحليوانـات الـصغرية     وبرنامج تنمية األراضي الزراعية، واملبـادرات املتعلقـة بال        

 اإلغاثـة مـن    ةـطخـ كثيفـة اليـد العاملـة يف إطـار          الشـغال عامـة     األاملتعلقة باملعوزين وعـن طريـق       
  .وقد عادت هذه الربامج بالفائدة على املرأة. فافاجل

وكانــت إدارة شــؤون املــرأة بوجــه خــاص نــشطة يف القيــام مبجموعــة أنــشطـة تدريبيــة    -٢٠١
ــة وإ ــوعي  ذللتوعيـ ــاء الـ ــات    كـ ــذيها، واملنظمـ ــسياسات ومنفـ ــصانعي الـ ــسانية لـ ــضايا اجلنـ بالقـ

سـسات شبــه احلكوميـة والقطـاع        احلكومية، واملنظمات القائمـة علـى اجملتمـع احمللـي، واملؤ           غري
وقد رتب هذا أثرا مباشرا وإجيابيا على حيـاة املـرأة وأسـهم يف أن تـصبح املـرأة نـشطة         . اخلاص

خياطـة  يف إقامة مشاريع جتارية ريفية صغرية ومتوسطة مثل تربية الـدواجن، وصـنع الـسالل، و               
  .، ومتاجر التجزئة وصناعة األواين الفخارية النساءمالبس

   الفقـرتأنيـث    
فـضال عـن    علـى حنـو أعمـى جنـسانيا         يف املاضي، أدى ختطـيط التنميـة وتنفيـذ الـربامج              -٢٠٢

 إىل اإلسهام بصورة كبرية يف هتميش املرأة يف عمليـة           انية اجلنس عتباراتاللاملراعية   القوانني غري 
ويف حـــني أن التطـــورات املـــشجِّعة ذات الـــصلة بنـــوع اجلـــنس جليــــة، أدت القيـــود  . التنميـــة

ــة والــسيطرة عليهــا، وحمدوديــة احلــصول علــى      املفروضــة علــى احلــصول علــى املــوارد اإلنتاجي
 قاعدة مـوارد املـرأة وتركهـا        تآكلالوظائف النظامية وتزايد عـبء رعاية األطفال الضعفاء إىل         

وتتفاقم املشكلة باالفتقار إىل االستدامة يف قطاع الزراعـة حيـث تنـشط             . أفقر نسبيا من الرجل   
. زالــت الزراعــة قائمــة علــى الكفــاف وكثافــة اليــد العاملــة يف الغالــب    ومــا.  الريفيــاتأغلبيــة
  .يتعلق حبيوانات املزرعة، ميتلك عدد قليل جدا من النساء ماشية وفيما
إىل معاناة الفقر والتـهميش االقتـصادي بـصورة     ثإناومتيل األسر املعيشية اليت ترأسها    -٢٠٣

، ١٩٩٤-١٩٩٣ويف الفتــرة . روملعيــشية الــيت يرأســها ذكــأكثــر حــدة منــها للرجــال واألســر ا
ث تعــيش أدىن مــن خــط الفقــر انــإ يف املائــة مــن األســر املعيــشية الــيت ترأســها ٥٠كانــت نــسبة 
وبلغ الـدخل الـشهري الفـردي    . رو يف املائة من األسر املعيشية اليت يرأسها ذك  ٤٤مقابل نسبة   

  نـسبة ث يف احلـضر انـ إملعيـشية الـيت ترأسـها      تصرف فيه أفقـر األسـر ا      أن ت املكتسب الذي ميكن    
ر يف والــذي تكتــسبه أفقــر األســر املعيــشية الــيت يرأســها ذكــالــشهري  يف املائــة مــن الــدخل ٤٦
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ث حتــصل علــى انــإزالــت أفقــر األســر املعيــشية الــيت ترأســها   ويف املنــاطق الريفيــة، مــا. احلــضر
وحـوايل  . ر يف نفـس الفئـة  وا ذكـ يف املائة مـن الـدخل الفـردي لألسـر املعيـشية الـيت يرأسـه            ٩٥
يف املائــة مــن األســر املعيــشية يف املنــاطق الريفيــة إمــا أنــه لــيس لــديها دخــل نقــدي ميكــن       ٢٢

بـوال يف الـشهر    ٥٠التصرف فيه، أو موارد أخرى ميكـن التـصرف فيهـا وأُبلـغ عنـها تِقـل عـن                
كل األسـر   وتـش ). ١٩٩٤-١٩٩٣الدراسة االستقصائية لدخل ومصروفات األسـر املعيـشية،         (

وأفـادت نـسبة    .  يف املائة من األسـر املعيـشية يف هـذه الفئـة            ٣٨ث نسبة   انإاملعيشية اليت ترأسها    
 يف املائة أخرى من مجيع األسر املعيشية الريفية عن حتقيق دخل نقدي ميكـن التـصرف فيـه                ١٢

ث انـ إها   ومتثل األسـر املعيـشية الـيت ترأسـ         . يف الشهر  )٨( بوال ١ ٥١٠ - بوال   ٧٥٥يتراوح بني   
 يف املائة من األسـر املعيـشية   ٧نسبة   تتحكم إال  وال. يف املائة من هذه األسر املعيشية      ٤١نسبة  

ث انـ إوتـشكل األسـر املعيـشية الـيت ترأسـها           . الريفية يف دخل نقـدي أكـرب ميكـن التـصرف فيـه            
د وعــدم كفايــة احلــصول علــى املــوار .  يف املائــة مــن هــذه الفئــة مــن األســر املعيــشية  ١٨نــسبة 

ث أكثـر مـن األسـر املعيـشية         انـ إاإلنتاجية مييل إىل ترسيخ الفقر بني األسر املعيشية اليت ترأسـها            
  .اليت يرأسها الذكور

  
  القيود على حقوق املرأة وحرياهتا    

بيــد أنــه، حــىت   . حريــات متــساوية ميــنح دســتور بوتــسوانا املــرأة والرجــل حقوقــا و       -٢٠٤
تزوجـات حمـدودة، بـالنظر إىل متتـع أزواجهــن     ، كانـت حقـوق وحريـات معظــم امل   ٢٠٠٥ عـام 

بالــسلطة املطلقــة يف صــنع القــرار يف املــسائل املتعلقــة مبمتلكــات األســرة، والتنميــة االجتماعيــة   
قــانون إلغــاء الـــسلطة   ”وقــد تغيـــرت هــذه احلالــة منــذ ذلــك احلــني باعتمــاد         . واالقتــصادية 

ولـذلك هنـاك   . ت التقليدية والدينيـة طبق على الزجيات بيد أن أحكام هذا القانون ال     . “جيةالزو
  .حاجة إىل زيادة تطوير األحكام القانونية لكفالة احلماية جلميع النساء املتزوجات

  العمالــة    
يف حني متثل البطالة مشكلة وطنية، فهي أكثر انتشارا يف املنـاطق الريفيـة وخباصـة بـني                    -٢٠٥
 العاملــة يف قــوىوال. هم بــدوره يف الفقــر ُيــسممــاوتــؤدي البطالــة إىل االفتقــار للــدخل  . النــساء

 أعلـى نـسبيا    بأهنـا  األجـور تسمبوتسوانا مقسَّمة إىل طبقات نصفها يف القطاع النظامي حيث ت      
النظـامي    غـري  تجـاري قطاع ال الوتوجد البقية، وهي من النساء يف الغالب، يف         . وأكثر استقرارا 

ه الطبقــة حتــت مــستوى األجــر  يكــون دخــل هــذ وكــثريا مــا. والزراعــة، أو َمـــن هــم عــاطلون 
 يف املائة من العمال الـذين بلغـت أعمـارهم           ٣٨، شكَّلت النساء نسبة     ١٩٩١ويف عام   . األدىن

__________ 
  . بوال باألسعار احلالية٦,٣=  من دوالرات الواليات املتحدة ١  )٨(  
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أنــه   بيـد . عمـال ك يف املائة مـن نظـرائهن الـذكور معـروفني            ٩٠عاما فأكثر، يف حني كان       ١٢
ـــة يف احلــسبان أدى إىل ا       ــة البيـتي ــرأة يف البيئ ــل امل ــدم أخــذ عم ــوحظ أن ع ــدالت  ل ــاض مع خنف

بــصورة هامــة يف ولــذلك، يف حــني ُتــسهم املــرأة يف الواقــع . اشــتراكها يف النــشاط االقتــصادي
اقتصاد العائلة واألسرة املعيشية، فإن هـذا الـنقص يف اإلبـالغ خيلـق انطباعـا بـأن مـسامهة املـرأة              

  .ضئيلة
ت تـشتغل   ، كانت امـرأة واحـدة مـن أربـع مـن مجيـع اإلنـاث العـامال                 ١٩٩١ويف عام     -٢٠٦

ومـع ذلـك، ولعـدم وجـود حــدٍّ أدىن           . يعـين أن هـذا ميثـل قطاعـا هامـا للمـرأة             عاملة منـزلية مما  
وقد اختذت احلكومة قـرارا متعلقـا بالـسياسة لتطبيـق           . قانوين لألجر، مييل الدخل إىل االخنفاض     

، ٢٠٠٣وحبلــول عــام .  مــن االســتغالل االقتــصاديستخدمنيبغيــة محايــة املــلألجــر حـــدٍّ أدىن 
فريوس نقص املناعة البشرية بـني العـامالت املنــزليات       إىل أن نسبة اإلصابة ب    ت  أشارت التقديرا 

وتعمل احلكومة مـع منظمـات اجملتمـع    . ٢٠٠٣ يف املائة وفقا للمراقبة اإلنذارية لعام  ٢٢ لغتب
  .املدين للتصدي للتحديات اليت يواجهها هذا القطاع

  صحاحاحلصول على املياه املأمونة والت    
. خطـــت بوتـــسوانا خطـــوات هامـــة لتـــوفري ميـــاه الـــشرب املأمونـــة ألغلبيـــة الـــسكان   -٢٠٧
ــرة  ويف ــر املعيـــشية يف املنـــاطق احلـــضرية والقـــرى   ١٩٩٣/١٩٩٤الفتـ ، حـــصلت مجيـــع األسـ

ــاه الــشرب املأمونــة، ومشــل ذلــك     ــة مــن األســر املعيــشية ال ٩٠احلــضرية علــى مي فقــرية  يف املائ
وأدى احلــصول علــى امليــاه إىل حتــسني حيــاة املــرأة بطــرق   . ثانــإوالفقــرية جــدا الــيت ترأســها  

.  يف إحـضار ميـاه الـشرب النظيفـة         قـضي وبوجه خاص، أدى ذلك إىل تقصري الوقت امل       . كثرية
وحتوَّل كثري من األسر املعيشية يف القـرى احلـضرية مـن اسـتخدام احلُفـر إىل املـراحيض املتـصلة                     

خلص مــن ميــاه الــصرف الــصحي وبالتــايل اإلســهام يف   أدى إىل حتــسني الــت بــشبكة امليــاه، ممــا 
  .حتسني صحة املرأة

مـداد القـرى الريفيـة بامليـاه الـذي يـوفر             احلكومة برنـامج إ    وضعتويف املناطق الريفية،      -٢٠٨
.  يف املائة من السكان علـى ميـاه الـشرب املأمونـة            ٩٧وحيصل حوايل   . املياه للمجتمعات احمللية  
  .غلباأل يف عـبء إحضار املياه باقيا من مسؤولية املرأة زال وبرغم هذا التطور، ما

  احلصول على الطاقة    
لتلبيـة احتياجـات أُسـرهم      بوجه عام، يستخدم سكان بوتسوانا أنسب أشـكال الطاقـة             -٢٠٩

 علــى ا تــشمل الكهربــاء، أو احلطــب، أو الــنفط أو البــارافني ويتوقــف اســتعماهلي وهــاملعيــشية،
وعــبء احلـصول علـى أشـكال مـصادر الطاقـة            . ى حتمـل تكلفتـها    توافرها وكذلك القـدرة علـ     

ــصورة     ــرأة ب ــؤثر علــى امل ــاء ي ــة خبــالف الكهرب ــة  غــري عادل ــاطق الريفي . ، وعلــى األخــص يف املن
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 أسـر معيـشية     قد يترجم إىل  وهذا  . البيئات احلضرية، يعترب األثر متساويا بني الرجل واملرأة        ويف
  .تعيش يف أوضاع غري صحيةوث انإمعيشية ترأسها فقرية يف املناطق الريفية وخباصة أسر 

وبغيــة معاجلــة احلالــة، تلتــزم احلكومــة بتــوفري الكهربــاء إىل مجيــع الــسكان عــن طريــق      -٢١٠
وطبقـا للخطـة، يقتـضي علـى األفـراد املـسامهة بوديعـة نـسبتها                . اخلطة اجلماعية لكهربة الريـف    

 البـاقي كتمويـل مرحلـي ُيـدفع علـى           وتقـدم احلكومـة الرصـيد     . يف املائة من رسم التوصيل     ١٠
 هلــا مقومــات البقــاء اقتــصاديا،  يــة جتاريــة ريفات مببــادررأةولعــدم قيــام املــ. ســنوات ١٠مــدى 
 للحـــصول يـــشكل حتـــديا وعائقـــا أمامهـــا يف املائـــة ١٠ ـبنـــسبة الـــ تهامـــسامهحتقيـــق  زال مـــا
  .الكهرباء على

   النقل واالتصاالتخدماتاحلصول على     
والقــرى الرئيــسية . انا تقــدما ملحوظــا يف تنميــة الطــرق واالتــصاالت أحــرزت بوتــسو  -٢١١

تربطها طرق صـاحلة يف مجيـع األجـواء وختـدمها شـبكة خـدمات اتـصاالت سـلكية والسـلكية                     
أمــا الطــرق املغطــاة باحلــصباء والرمــل فإهنــا تــربط املــستوطنات األصــغر، الــيت   . وبريديــة جيــدة

 بالــصعوبة وعــدم التــوافر علــى اإلطــالق أحيانــا، ويتــسم النقــل. تــشكِّل النــساء معظــم ســكاهنا
وعن طريق نظام حمكومٍ بضوابط، تـضمن احلكومـة         . وأدى هذا إىل اإلضرار بنوعية حياة املرأة      

برنـامج إعانـة    ”ونتيجـة لـذلك، وِضـع       . أن تكون تكاليف النقل عند احلـد األدىن للمـستعملني         
لتقــدمي خــدمات النقــل يف املنــاطق الــيت الــذي ُيــستخدم لتــشجيع املــشغِّلني “ حلــافالت الريفيــةا
  .لوال ذلكتكون جمدية هلم  نل

ــصاالت    -٢١٢ ــسوانا لالت ــة مــسؤولة، بوصــفها  وشــركة بوت ـــه حكومي ــة شب ــوفري  ، هيئ عــن ت
وتتمتـع  . يف ذلك املناطق الريفيـة     شبكات االتصاالت العامة على الصعيدين الوطين والدويل مبا       

وتتمثـل الـسياسة يف أنــه ينبغـي     .  خبـدمات االتـصاالت  معظم القرى الرئيسية يف ريف بوتسوانا 
وعلى وجه اإلمجـال، تعمـل      .  نسمة خبدمات اتصاالت   ٥٠٠تزويد كل قرية يبلغ عدد سكاهنا       

. هاتان اخلدمتان بدافع من السوق ومن مث تتجهان إىل املنـاطق الـيت يوجـد فيهـا طلـب عليهمـا                    
ــص     ــة واألشــكال األخــرى لالت ــة   وأدى دخــول اهلواتــف اخللوي ــروين إىل حتــسني احلال ال اإللكت

وخباصـــة يف علـــى املعلومـــات صول املـــرأة حـــ علـــى اثـــرا هامـــأويرتـــب هـــذا . بـــصورة هائلـــة
  .الريفية املناطق

  دور املرأة يف الزراعة    
تغيَّــر دور الزراعــة ومــسامهتها يف االقتــصاد الريفــي لبوتــسوانا تغــريا كــبريا علــى مــدى    -٢١٣

 يف املائـة يف  ٤٠حني أسهمت الزراعـة، عنـد االسـتقالل، بقرابـة     ويف  .  املاضية ٣٠ السنوات الـ 
متثل الزراعـة سـوى      واليوم، ال .  يف املائة  ٥بنسبة   تسهم اليوم إال   الناتج احمللي اإلمجايل، فإهنا ال    
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الزراعة، تعمـل    ويف.  يف املائة من القطاع التقليدي     ١٦ يف املائة من القطاع النظامي و      ٢نسبة  
واسعة من األنشطة بدءا من إنتاج احليوانات الصغرية، وزراعة حـدائق اخلُـضر،             املرأة يف طائفة    

ويف . لد إىل الزراعـة علـى نطـاق صـغري وإنتـاج املـشغوالت اليدويـة               ـوجنـي منتجات براري الفِ   
 يف املائـة يف  ٧٧ يف املائة من الريفيـات تعمـل يف الزراعـة ونـسبة     ٤١، كانت نسبة ١٩٨١عام  

 يف املائــة ١٢يف املائــة إىل  ٤١ النــسبة املئويــة مــن ت، اخنفــض١٩٩١ ويف عــام. وظــائف بــأجر
ــى    ( ــصول علـ ــسني واحلـ ــني اجلنـ ــة بـ ــق بالعدالـ ــر املتعلـ ــة   التقريـ ــصادية يف الزراعـ ــرص االقتـ  الفـ
  ).بوتسوانا يف

زال القطـاع هامـا      يف حني أن عدد النساء العامالت يف الزراعة آخذ يف االخنفاض، ما             -٢١٤
ن راسـخات يف أنـشطتهن القائمـة        زلـ  مـا سيما النساء املسنات الالئي       وال ملعظم األسر الريفية،  

كمـا أن امـتالكهن     . على املزرعة الريفية لعـدم وجـود مهـن بديلـة هلـن يف القطاعـات األخـرى                 
 إمكانيــة اشــتراك املــرأة بــسبب عــدد مــن العوامــل ضــعفتوقــد . للمــوارد املنِتجــة أقــل احتمــاال

ــاه، والعمــل، واالئتمــان،  :  بقــدر كــاٍف علــى يف ذلــك االفتقــار إىل احلــصول  مبــا األرض، واملي
ــا، واألســواق     ــات، والبحــث والتكنولوجي ــة، واملعلوم ــدخالت الزراعي ــسيطر  . وامل ــديا، ي وتقلي

هنـاك ممارسـة شـائعة تتمثـل        وعالوة على ذلك،    . الرجال على جماالت املدخالت واملوارد هذه     
ُيتوقع، من الناحية الثقافيـة أن تـرث املـرأة            أنه ال  وبيـة بالنظر إىل  بنأليف أن يرث الذكور اآلبار ا     

وهذه املمارسة الثقافية تضاعف افتقار املـرأة إىل فـرص احلـصول علـى املـوارد          . املمتلكاتهذه  
  .ومن احملتمل أن تتحسن احلالة بتنفيذ سياسة التنمية الريفية. اإلنتاجية الزراعية

متنـع املـرأة مـن        مبعـىن أن القـوانني ال      انياوسياسات األراضي يف بوتـسوانا حمايـدة جنـس          -٢١٥
وطبقـا للقـانون   . تشجع امتالك املـرأة لـألرض    املمارسة التقليدية اليت ال    بعكسحيازة األرض،   

نـصوص عليهـا     األرض علـى أسـاس املبـادئ التوجيهيـة امل          حصيصالعام، تقوم جمالس األرض بت    
صيص األرض للمـرأة  ميكن حتـ   أنه الينص القانون على ويف حني ال  .  قانون األراضي القبلية   يف

، وضعت جمالس األرض يف عملياهتا اليومية أنظمة، وسياسـات، وممارسـات            كحق شخصي هلا  
ويف الواقـع، يف حالـة املـرأة    . تقضي حبصول املرأة على املساعدة من زوجها أو أقارهبـا الـذكور           

 هبــرر لـذلك هـو أنـ      املتزوجة، تطلب جمالس األرض أن يكون الزوج هو َمن يطلب األرض وامل           
باعتمــاد قــانون إلغــاء الــسلطة وقــد تــتغري هــذه احلالــة .  األســرةرّبهــو يكــون الرجــل ‘ عرفيــا’

 الـيت ألغـت   ١٩٩٦ يف عـام  صـكوك امللكيـة  ، وتعديالت قـانون سـجل       ٢٠٠٤جية يف عام    الزو
  .األحكام التمييزية
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  احلصول على التكنولوجيا والتدريب    
ية للمــرأة إذا أُريــد هلــا أن تفـــي باحتياجاهتــا  أساســبة ضــرورة متثــل التكنولوجيــا املناســ  -٢١٦

وبشكل متـزايد، تتحمل املرأة نصيبا كبريا من املـسؤوليات خبلـق           . املتنوعة وحتقق ميـزة تنافسية   
يف ذلـك عـن طريـق اخلدمـة كـأجرية ريفيـة، وعاملـة زراعيـة،                  املوارد الالزمة إلعالة األسرة مبـا     
ــة صــغري   ــال جتاري ــة أعم ــع اومنظِّم ــة، وبي ــأكوالت    والتشغمل ــع امل ـــة، وبي ــة، وصــنع اجلع  احمللي
ـــن   ــةالــصغرية وغريهــا مــن األنــشطة االقتــصادية  ) الريقــات(اجلــاهزة، ومجــع دود املوفي . املماثل

.  كزوجـة، ومقدمـة رعايـة ومنظِّمـة للمجتمـع احمللـي            ؤدي واجباهتـا  وباإلضافة إىل ذلك، فإهنا ت    
ــة سيا ١٩٩٨ويف عــام  ــسني   ، اعتمــدت احلكوم ــشاملة للجن ــا ال ــم والتكنولوجي ومــن . ســة العل

املتوقع أن يؤدي التطبيـق الفعـال هلـذه الـسياسة إىل حتقيـق حتـسن لـيس فقـط يف حـصول املـرأة                         
  . يف عملها اليوميأيضاعلى التكنولوجيا، بل 

  
  اجلزء الرابع    

  القانون :١٥املادة   
  الزواج واحلياة األسرية: ١٦املادة   

  
  نونالقا: ١٥املادة     

وقـد  . تلتزم حكومة بوتسوانا بالقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز والعنـف ضـد املـرأة                   -٢١٧
عكفت على استعراض السياسات والقوانني لكفالة حتقيق التساوق بني القـوانني، والـسياسات             

ــة  ــى     يف و. وأحكــام االتفاقي ــار القــدرة املوجــودة عل ــة يف االعتب ــذلك، أخــذت احلكوم ــام ب القي
  .تنسيق والرصدالتنفيذ، وال

 وضـــع املـــرأة يف متـــس، استعرضـــت احلكومـــة مجيـــع القـــوانني الـــيت ١٩٩٨ويف عـــام   -٢١٨
وأدى االستعراض إىل تنقيح عدة قوانني ملواءمتها مـع أحكـام   . بوتسوانا يف سياق القانون العام   

 مث  يف بوتـــسوانا ومـــنُتـــستوعب حمليـــا بيـــد أن االتفاقيـــة، يف شـــكلها كاتفاقيـــة، مل. االتفاقيـــة
  . العامميكن تطبيقها يف حماكم القانون ال

  األهلية القانونية    
 عامـا   ٢١القـانوين يف بوتـسوانا      الرشـد    من قانون التفسري، يبلـغ سـن         ٤٥طبقا للمادة     -٢١٩

وهذا مينح بالفعل أي شخص موضَع وقوف للتـصرف بامسـه بـدون             . بصرف النظر عن اجلنس   
  . عقليلذين أعجزهم مرٌضموافقٍة من أي من الوالدين، عدا األشخاص ا
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وبفــضل قــانون إلغــاء الــسلطة الزوجيــة، تتمتــع املــرأة بــاحلق يف اختــاذ قــرارات مــستقلة    -٢٢٠
يتعلق حبياهتا الشخصية واالشتراك يف صنع القرار يف حالة املمتلكـات املـشتركة الـيت كـان                  فيما

املتزوجــة متثيــل املــرأة مكــان إب أيــضا جعــلوهــذا . ٢٠٠٤رها يف الــسابق قبــل عــام يديــزوجهـا  
  .نفسها قانونا

. (Cap 33:02)صــكوك امللكيــة وفيمــا يتعلــق بــامتالك العقــارات، ُيطبَّــق قــانون ســجل   -٢٢١
 نقـل امللكيـة  يكن باستطاعة املرأة أن تسجل العقـار بامسهـا سـواء ب       وقبل تعديل هذا القانون، مل    

لكيـة املـشتركة، أو بـشرط يف    إذا كان العقار مستبَعدا على وجه التحديد من امل        ، إال أو التنازل 
يقتضي أيضا أن حتـصل املـرأة علـى مـساعدة زوجهـا يف اختـاذ                كان  و. التوريث بوصية أو اهلبـة   

 صـكوك امللكيـة   والوثائق األخرى يف سـجل      أصكوك امللكية   ى  لتصديق ع للاإلجراءات الالزمة   
  .جيةوا بصدور قانون إلغاء السلطة الزوقد تغري هذ). Cap 33:02 من ١٨ املادة(

  األهلية طبقا للقانون العريف    
جيــة علــى صــكوك امللكيــة، وقــانون إلغــاء الــسلطة الزوال ينطبــق تعــديل قــانون ســجل   -٢٢٢

.  لتشمل املرأة املتزوجة يف إطار الزجيـات التقليديـة والدينيـة      امتتد املزاي  القانون العريف ومن مث مل    
ــة   ــات التقليديـ ــار الزجيـ ــة يف إطـ ــرأة املتزوجـ ــاج املـ ــا وحتتـ ــن زوجهـ ــساعدة مـ ــة إىل املـ .  والدينيـ

املتزوجـة علـى املـساعدة مـن أقارهبـا الـذكور يف            املاضي، كان ُيتوقَّـع أن حتـصل املـرأة غـري           ويف
والتطبيــق احلــايل للقــانون . العقــود وإدارة املمتلكــاتللتــصديق علــى ة الزمــاختــاذ اإلجــراءات ال

 بعض جوانـب القـانون العـريف        تعترب،  ويف هذا الصدد  . زال يعكس أحيانا نفس املعىن     العريف ما 
  .املرأة  ضدمتييزية

  حرية اختيار املسكن وحمل اإلقامة    
مبوجــب القــانون وختتارمهــا  مــسكنها وحمــل إقامتــها صل علــىميكــن للمــرأة اآلن أن حتــ  -٢٢٣

تتمتـع   وال. “٢٠٠٤جيـة، لعـام      الزو قـانون إلغـاء الـسلطة     ”العام، على النحو الذي نص عليه       
وعند الزواج، حتصل املرأة علـى حمـل إقامـة          . زوجة مبوجب القانون العريف بنفس املزايا     املرأة املت 

وتستكــشف احلكومــة كيفيــة .  ألغــراض القــانون العــريفيــةالزوجسكن زوجهــا الــذي يعتــرب مــ
  .التقليل إىل أدىن حد من مستوى التمييز ضد املرأة مبوجب القانون العريف

  ول أمام احملاكمـالقدرة على املث    
يتعلـق بأهليـة اإلدالء      ال تنص قوانني بوتسوانا على أي تفريق على أساس اجلنس فيمـا             -٢٢٤

بيد أنـه يف حاالت االغتـصاب تتمثـل املمارسـة الراسـخة منـذ              . بالشهادة يف الدعاوى القضائية   
 ةاليت تقضي بأنه جيب أن تكـون شـهادة املدِعيـ          “ القاعدة التحذيرية ”أمد بعيد يف االستناد إىل      
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وهـذا الـشرط يـصعب جـدا      . سيما يف احملاكمات املتعلقة باجلرمية     ما وال  يَّدة على حنو مادي   مؤ
مـن العقـاب    وبنـاء عليـه، يفلـت       . حتقيقه يف معظم احلاالت ألن اجلرمية ُترتكـب سـرا يف العـادة            

  .يلحق الضرر باملرأة كثٌري من اجلناة املزعومني مما
  

  الزواج واحلياة األسرية: ١٦املادة     
  الزواج والعالقات األسرية    
  الزواج طبقا للقانون املدين    

ينطبـق    إقامـة مراسـم الزجيـات وتـسجيلها، ولكنـه ال     (Cap 29:01)ينظم قانون الزواج   -٢٢٥
ــديين     ــا للقــانون العــريف أو القــانون ال ويــنص هــذا القــانون علــى   . علــى الزجيــات املعقــودة طبق

وباإلضافة إىل ذلك، نـص القـانون علـى أن    . اجاإلجراءات الواجب اتباعها للتصديق على الزو  
والرضــا . عامــا للبــنني والبنــات علــى حــد ســواء  ١٨يكــون احلــد األدىن لــسن الرضــا بــالزواج  

  . عاما٢١مطلوبا بعد سن  ليس
. قائم عليهـا   وميكن عقد الزواج املدين حبيث يكون قائما على امللكية املشتركة أو غري             -٢٢٦

الزجيـات املعقـودة     تعتـرب قائمـة علـى امللكيـة املـشتركة أمـا      ١٩٧١ والزجيات املعقـودة قبـل عـام     
ــة املــشتركة، مــا   ١٩٧١عــام  بعــد يتخــذ الطرفــان إجــراءات   مل  فتعتــرب غــري قائمــة علــى امللكي

  .عقد قبل الزواج خالفا لذلك التصديق على
  الزواج طبقا للقانون العريف    
  احلق يف الدخول يف زواج    

 عامـا لإلنـاث والـذكور       ٢١ سـن الـزواج إىل       ٢٠٠٠لزواج لعام   ا) تعديل(رفع قانون     -٢٢٧
 عامــا التــزوج بــدون ١٨جيــوز لألشــخاص دون ســن  وفــضال عــن ذلــك، ال. علــى حــد ســواء

وهناك متييز بني األوالد املولودين يف كنـف        ). ١٧ املادة(موافقة كتابية من الوالدين أو الوصي       
فــإذا اختلــف والــدا  . تعلــق مبــسألة املوافقــة ي املولــودين يف كنــف الزوجيــة فيمــا  الزوجيــة وغــري

بيــد أنـــه إذا كــان القاصــر مولــودا خــارج كنــف . القاصــر املتزوجــان فــإن موافقــة األب تكفــي
ومن الناحية العمليـة، متيـل البنـات للتـزوج     . الزوجية، تلزم موافقة األم أو الوصي القانوين فقط  

  .أكثر من البننييف سـن صغرية وعلى هذا النحو يؤثر هذا الشرط عليهن 
. يوجد حد أدىن للسن اليت يكون عندها الفرد أهـال للـزواج            وطبقا للقانون العريف، ال     -٢٢٨

وبعــد البلــوغ وإمتــام طقــوس االنتقــال مــن املراهقــة لبلــوغ، يعتــرب القاصــر قــد بلــغ ســن األهليــة  
تعني زال يــ وبـرغم هـذه احلقيقـة، مـا    . يكفـي لتحمـل مــسؤولية الـزواج    للـزواج وأنـه نـضج مبـا    
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وهـذه املوافقـة أكثـر      . كـان األوالد راشـدين     الوالدين على زواج أوالدمهـا حـىت لـو        “ موافقة”
وممارسـة  . من الـسماح ومـن الناحيـة العمليـة يـرفض الوالـدان أحيانـا إعطاءهـا ألسـباب خمتلفـة             

وباإلضـافة  . زواج األطفال تؤثر على البنات إىل أبعد حــد حيـث يـشكِّلن أغلبيـة املـرتبطني هبـا         
  .فيه الكفاية مستعدات هلا مبا ىل ذلك، تتولـى البنات عند الزواج أدوارا ومسؤوليات غريإ

  احلق يف اختيار الزوج    
يتم اختيار الزوج طوعيا يف معظم احلاالت يف بوتسوانا طبقا للقانون العـريف والقـانون         -٢٢٩
، يوجَّـــه بعــض ويف تلــك احلــاالت. يف حــاالت فرديــة حيــدث الــزواج القــسري إال  وال. العــام

ــة، وال    ــشابة املعني ــدْي ال ــوبيخ إىل وال ــا   الت ــت م ــيما إذا كان ــة  س ــت يف املدرس ــة . زال واملمارس
تعـد مــسموحا هبــا ألهنــا   ، مل)peeletso(التقليديـة املتعلقــة بــالزواج املرتَّـب مــن خــالل اخلطوبــة   

تتمتـع   ت، ال ويف تلـك احلـاال    . ُتلحق آثارا ضارة بالنـساء الالئـي يـرتبطن عـادة برجـال مـسنني              
كانــت  وإذا. الطفلــة بــاحلق يف التعــبري عــن رأيهــا ألنــه يــتم االتفــاق علــى املــسألة مــع والــدْيها   

  .قاصرا، فإن القانون يسمح للوالدْين باملوافقة بالنيابة عنها
ميكن ملوظفي عقـد الـزواج أن يتحققـوا بـسهولة مـن إعطـاء املوافقـة علـى الـزواج             وال  -٢٣٠

طاء الوالدْين حرية تقرير أفضل مصلحة البنتهما وإذا كانـا قـد وافقـا    حبرية من عدمه بسبب إع 
وهـذه املمارسـة    . عن طيـب خـاطر فلـيس مثـة سـبب ألن يـساور الـشك موظـف عقـد الـزواج                     

  .ميكن أن حترم الفتيات من حق االختيار وصنع القرار بصورة مستقلة
  احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج    

 العريف، تتألف األسرة من أشخاص مرتبطني عـن طريـق الـزواج،             تقليديا طبقا للقانون    -٢٣١
ــدم ــرة    . وبالـ ــراد األسـ ــع أفـ ــاه مجيـ ــار، يتحمـــل كـــل شـــخص بالتزامـــات جتـ . ويف ذلـــك اإلطـ
ــه، وأفــراد أســرته       وربُّ ــه، وأطفال األســرة هــو الرجــل، ويتحمــل املــسؤولية العامــة عــن زوجت
تتحمل مزيدا مـن املـسؤوليات ذات الـصلة         وهذه احلالة آخذة يف التغيُّر وأخذت املرأة        . املمتدة
  .األسرة برفاه
. ويف بعض احلاالت والثقافات القليلة، فإن الزجيات املتعـددة الزوجـات متـساَمٌح فيهـا                -٢٣٢

ولذلك فإن ِشـراكات الـزواج املتعـدد        . ُيسمح للمرأة بأن يكون هلا أزواج متعددون       بيد أنه ال  
  .جنسانيا متحيـِّزة
 العام، يتمتع الزوجان املتزوجان على أساس امللكية املـشتركة بـسلطات            وطبقا للقانون   -٢٣٣

متـــساوية يف التـــصرف يف موجـــودات املمتلكـــات املـــشتركة، والعقـــود والـــديون الـــيت تكـــون 
والـسلطات املتـساوية   . املمتلكات املشتركة مسؤولة عنها، وكذلك إدارة املمتلكـات املـشتركة      
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ة املـــشتركة ِحتـــل حمـــل عناصـــر الـــسلطة الزوجيـــة يف لـــألزواج املتـــزوجني علـــى أســـاس امللكيـــ
  .العام القانون

  الوصاية على األطفال القصَّر    
 علـى   املتزوجـة سـلطة متـساوية لتـصبح وصـية          جيـة املـرأةَ   منح قانون إلغاء الـسلطة الزو       -٢٣٤

  .األطفال القُصَّر وميكنها أن تقرر حمل إقامة الطفل
  بالطالقالزواج  فسخ عنداملساواة     

ـــينظــ  -٢٣٥ ــة ـون قــضايـم قان ــالطالق، واالنفــصال    (Cap 29:06)ا الزوجي املــسائل املتعلقــة ب
ينطبق علـى الزجيـات املعقـودة وفقـا      بيد أن هذا القانون ال . القانوين واملسائل العرضية األخرى   

 رفــع دعــوى للطــالق لألســباب احملــددة يف ومــع أنــه جيــوز ألي مــن الــزوجني. للقــانون العــريف
در ذكر أنـه ألغـراض حتديـد الواليـة القـضائية يف قـضايا الزوجيـة، جيـب أن تكـون                      القانون، جي 

قد أقامـت داخـل بوتـسوانا ملـدة ثـالث سـنوات مـستمرة قبـل تـاريخ إقامـة الـدعوى                       ”الزوجة  
 من الـزوجني قـد أقـام    كليؤثر على الذكور مع أنه جيب أن يكون   وهذا الشرط ال  . “مباشرة

  .انيارب متحيِّزا جنسولذلك فإنه يعت. يف بوتسوانا
مرضية ملدة طويلـة     يتعلق باحلقوق القانونية للمرأة غري     احلالة يف بوتسوانا فيما   كانت  و  -٢٣٦

بسبب النظام القانوين املزدوج املؤلَّف من القانون العريف والقانون العـام، حيـث حيـوِّل القـانون           
يف، تتمتع املرأة حبد أدىن من األهليـة        وطبقا للقانون العر  . بالفعل املرأة املتزوجة إىل قاصر    األول  

ــة املــستقلة بــصرف النظــر عــن عمرهــا   ويف بعــض احلــاالت، قــد يقتــضي علــى املــرأة   . القانوني
وقانون إلغاء السلطة الزوجية ميـنح املـرأة        . املتزوجة أن تلتمس املساعدة من أقارهبا الذكور       غري

يتعلــق   التقليــديني جاريــة فيمــاواملــشاورات مــع الزعمــاء. املتزوجــة حقوقــا متــساوية كزوجهــا
  .بكيفية معاجلة احلالة على أفضل وجه

“ احملـاكم العرفيـة  ”ميكن للمرأة سواء كانـت متزوجـة أم ال أن تـصل إىل          وتقليديا، ال   -٢٣٧
يبـدو حيـث     بيد أنه يف بعض أحناء البلد حدث تغيُّر علـى مـا           . مبساعدة أحد أقارهبا الذكور    إال

  . أمام احملاكم العرفيةخاصمون مساعدة للتول بدـُيسمح للمرأة باملث
  اإليذاء اجلنسي والعنف ضد املرأة    

، واألذى  تشمل بعض اجلرائم األكثر شيوعا واملرتبطة باإليـذاء والعنـف العـائلي القتـلَ               -٢٣٨
دون وجـــه حـــق، بـــ جبـــرح ، واإلصـــابةَا حقيقيـــاأذى بـــدنيذي ُيحـــدث  الـــالبـــالغ، واالعتـــداَء

ـــ  ــداء اجلنـ ــضرب، واالعتــ ــسي    والــ ــذاء النفــ ــرض، واإليــ ــارم، وهتــــك العــ ــفاح احملــ سي، وســ
  .ها قانون العقوباتظروحي“ غري املشروعة” اليت ُتعرَّف حاليا بالعالقة اجلنسية - واالغتصاب



CEDAW/C/BOT/3

 

84 08-56259 
 

وبنـاء  . وال يوجد حاليا حكم متعلق باالغتصاب يف إطـار الـزواج يف قـوانني بوتـسوانا         -٢٣٩
نني من االغتصاب يف إطـار الـزواج بـدون اللجـوء     زال كثري من النساء املتزوجات يعا     ماعليه،  

 بـني   سلطةعالقـات الـ   عـدم املـساواة يف      أن تـؤدي    مـن املـرجح     واألهم مـن ذلـك،      . إىل القانون 
. عــرض املــرأة خلطــر اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية بدرجــة أعلــىإىل تاملــرأة والرجــل 

ــتعني أن تكــو    ــه ي ـــة املدعـــيويتمثــل موقــف احملــاكم يف بوتــسوانا يف أن ــسية ةن أدل  يف قــضية جن
وجيب أن تؤكد األدلة املؤيِّـدة أن اجلماع قـد وقـع، بـدون موافقـة الـضحية وأن املتـهم                . مؤيَّدة

يـدُع جمـاال لـشكٍّ     ال’ يف مجيع تلك القضايا هـو أنــه   ومعيار اإلثبات. هو الذي ارتكب اجلرمية   
م اجلنـسية يـضع عـبء إثبـات إضـايف علـى         والـشرط املتعلـق باألدلـة املؤيِّـدة يف اجلـرائ          . ‘معقول

  .ُيرتكب يف حضور شاهد جهة االدعاء واملرأة ألن االغتصاب نادرا ما
يتعلـق بإثبـات أهنـا       تتعرض ضحية اجلرمية اجلنسية لتجربة مهينـة ومؤملة فيمـا         وكثريا ما   -٢٤٠

 تركيــزلمــيال لوتــشري إدارة حماكمــات االغتــصاب إىل أن هنــاك . تكــن موافقــة علــى اجلمــاع مل
ا، ، وثانيـ ين عليهـا أوال، ُيبذل جهـٌد لتقريـر مـصداقية اجملـ      . ين عليها مربر على شخصية اجمل    بدون
كان هنـاك تـاريخ سـابق        وإذا. املتهمبشرعية   عالقة جنسية غري  إذا كان للمدعية أي تاريخ ل      ما

  .األحيان شرعية، فإن املوافقة ُتفترض يف كثري من لعالقة جنسية غري
احلمل الناتج عن االغتصاب مسموح بـه مبوجب القانون الـذي يـنص علـى               جهاضوإ  -٢٤١

وهناك مبادئ توجيهية للمـوظفني الطبيــني التباعهـا    .  احلمل جهاضإغاثة املرأة اليت ترغب يف إ     
  .عند التقدم بطلب لإلهناء يف غضون ستة عشر أسبوعا على احلمل

اليت تقدِّم املـساعدة لـضحايا العنـف أو        وتقدم احلكومة الدعم املايل والتقين للمبادرات         -٢٤٢
 النـساء الـذي تـديره وتـشرف عليـه منظمـات          دور أيـواء  الناجني منه ومن قبيـل ذلـك مـشروع          

  .يـاجملتمع املدن
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  املرفقات
  األشخاص الذين اشتركوا يف إعداد التقرير  :١املرفق   

  
١ -  M. Legwaila*   إدارة شؤون املرأة، وزارة العمل والداخلية 
٢ -  C. Davies Okello-Wengi* إدارة شؤون املرأة، وزارة العمل والداخلية 
٣ -  Pulaentle Kenosi* وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
٤ -  Lydia Matebesi * برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
٥ -  Tebogo Ntsima* دوائر النائب العام  
٦ -  Tshonelo Relemogeng* دوائر النائب العام  
٧ -  Keletso Kebakile  اجلمهوريةمكتب رئيس   
٨ -  F. T. Theophilus  وزارة الطاقة واملوارد املائية 
٩ -  E. Letsapa اجلمهوريةمكتب رئيس  
١٠ -  N. Mokobi مكتب املراقب العام للحسابات 
١١ -  S. Montsho وزارة اخلارجية 
١٢ -  N. Tlhalerwa والداخليةإدارة شؤون املرأة، وزارة العمل  
١٣ -  J. Kabomo  إدارة شؤون املرأة، وزارة العمل والداخلية 
١٤ -  C. Kabasia-Sello إدارة شؤون املرأة، وزارة العمل والداخلية 
١٥ -  J. M. Massie  وزارة املالية وختطيط التنمية 
١٦ -  Vuyelwa Mvungama  إدارة شؤون املرأة، وزارة العمل والداخلية 
١٧ -  Simon Muchiru  خرباء استشاريونشركاهخبري استشاري، أوكـود و ،  
  

  .أعضاء جلنة الصياغة= * : ملحوظة  
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  لوثائق املستعَرضةاثبت مراجع   :٢املرفق   
  

  السياسات الوطنية

  ١٩٩٨اإليدز، وزارة الصحة /السياسة الوطنية لبوتسوانا بشأن فريوس نقص املناعة البشرية  - ١
  )مشروع منقح (٢٠٠٦اإليدز، /وطنية لبوتسوانا بشأن فريوس نقص املناعة البشريةالسياسة ال  - ٢
  ١٩٩٥السياسة الوطنية للصحة، وزارة الصحة،  - ٣
  ٢٠٠٢وزارة العمل والداخلية ) مشروع(السياسة الوطنية املتعلقة باملنظمات غري احلكومية  - ٤
  ١٩٩٧ني، السياسة الوطنية بشأن التعليم والتدريب املهني  - ٥
  السياسة الوطنية بشأن دور املرأة يف التنمية  - ٦
  ١٩٩٦وزارة العمل والداخلية /السياسة الوطنية املتعلقة بالشباب، إدارة الثقافة والشباب  - ٧
  ١٩٩٤السياسة الوطنية املنقحة بشأن التعليم،  -٨
      

  القوانيـن التشريعية

  ٢٠٠٤قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام  - ١
  )تعديل(١٩٩٩قانون إجراءات إثبات النسب لعام  - ٢
  )تعديل(١٩٩٥قانون اجلنسية لعام  - ٣
  دستور بوتسوانا  - ٤
  ١٩٩٧قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية لعام  - ٥
  )تعديل(١٩٩٦قانون سجل صكوك امللكية لعام  - ٦
  ١٩٩٤سياسة التعليم الوطنية املنقَّحـة لعام  - ٧
  ٢٠٠١انون الزواج لعام ق  - ٨
  )Cap 29:03(قانون ملكية األشخاص املتزوجني  - ٩
  )تعديل(١٩٩٦قانون املناجم واحملاجر لعام  - ١٠
  )تعديل(٢٠٠٤  و١٩٩٨قانون العقوبات لعاَمـْي  - ١١
  )تعديل(٢٠٠٠قانون اخلدمات العامة لعام  - ١٢
  )السنة(قانون العمل  - ١٣
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  وثائـق أخـرى

  ٢٠٠٣استراتيجية تنفيذ الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني، وزارة الصحة   - ١
وزارة العمل /استراتيجية الدعوة والتعبئة االجتماعية للربنامج اجلنساين الوطين، إدارة شؤون املرأة  - ٢

  ١٩٩٩والداخلية
  ٢٠٠٣ تقرير التقييم، اليونيسيف، –مبادرة تعليم البنات األفريقيات  - ٣
   جتربة بوبـيـروا–املسؤولية املشتركة : رعاية البيـتية لإليدزال  - ٤
ة ــ، وزارة املالي٢٠٠٦، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣، ٢٠٠٢، ٢٠٠١وي، ـادي السنـر االقتصـريـالتق  - ٥

  التنمية وختطيط
التزام صندوق األمم املتحدة للسكان مبنهاج العمل، صندوق األمم : واتـر سنـد عشـبيحني بع  - ٦

  للسكان تحدةامل
 تقرير تقين، وزارة الصحة، –اإليدز يف بوتسوانا /مراقبة اجليل الثاين لفريوس نقص املناعة البشرية  - ٧

٢٠٠٥  
  ٢٠٠١التراث الوطين لبوتسوانا وثقافة السالم، وزارة التعليم  - ٨
كالة الوطنية لتنسيق مكافحة ، الو٢٠٠٤ر اإليدز يف بوتسوانا، آثاالدراسة االستقصائية الثانية املتعلقة ب  - ٩

  خرونآاإليدز و
  ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، حكومة بوتسوانا٢٠٠٥تقرير التنمية البشرية يف بوتسوانا،  - ١٠
، وزارة املالية ٢٠٠٧ ، و٢٠٠٦  ، و٢٠٠٤ ، و٢٠٠٣ ، و١٩٩٨ة ـزانيـرض امليـاب عـخط  - ١١

  التنمية وختطيط
اإليدز يف بوتسوانا، ووضع مناذج آلثار فريوس نقص املناعة /نقص املناعة البشريةالدميوغرافية لفريوس  - ١٢

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكالة الوطنية ، ٢٠٠٦مشروع تقرير، اإليدز يف بوتسوانا، /البشرية
  لتنسيق مكافحة اإليدز

 تقرير ختامي للوكالة الوطنية –انا اإليدز يف بوتسو/اآلثار االقتصادية لفريوس نقص املناعة البشرية  - ١٣
  ٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، /لتنسيق مكافحة اإليدز

  ، املكتب املركزي لإلحصاءات٢٠٠٤إحصاءات التعليم لعام  - ١٤
، برنامج األمم املتحدة ٢٠٠٣تقرير تقييم بشأن الدعم املقدم للربنامج اجلنساين يف بوتسوانا،   - ١٥

   وزارة العمل والداخلية–ة شؤون املرأة إدار/اإلمنائي
وزارة العمل والداخلية وبرنامج /تقرير عن البيانات املصنَّفة حسب نوع اجلنس، إدارة شؤون املرأة  - ١٦

  ٢٠٠٢األمم املتحدة اإلمنائي،
دارة  حقوق ملكية املرأة املتزوجة مبوجب القانون العام لبوتسوانا، إ–ملكُـه، أو ملكي أو ملكنا  - ١٧

  ١٩٨٦وزارة العمل والداخلية /شؤون املرأة
 من ١ ، اجمللَّد٢٠٠٢/٢٠٠٣الدراسة االستقصائية لدخل ومصروفات األسرة املعيشية يف الفترة   - ١٨

  التقرير الرئيسي، املكتب املركزي لإلحصاءات
أة، وزارة العمل ، إدارة شؤون املر٢٠٠٤جمموعة معلومات بشأن قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام  - ١٩

  والداخلية
  ، املكتب املركزي لإلحصاءات٢٠٠٠إحصاءات العمل لعام  - ٢٠
األهداف اإلمنائية لأللفية، مكتب ب املتعلقة استعراض جنساين للتقارير الوطنية –التطلع إىل املساواة  - ٢١

  ٢٠٠٥سياسات التنمية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  ٢٠٠٣جلنساين يف التعليم والتدريب املهنيـني يف بوتسوانا، هيئة بوتسوانا للتدريب،  املنظور اإدماج  - ٢٢
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  ٢٠٠٦األهداف اإلمنائية لأللفية، األمم املتحدة املتعلق بتقرير ال  - ٢٣
  ١٩٩٩خطة العمل الوطنية لتنفيذ السياسات والربامج الوطنية للسكان، وزارة املالية وختطيط التنمية،   - ٢٤
ة العمل الوطنية املتعلقة بتنفيذ تقرير فرقة العمل التابعة لألمني العام لألمم املتحدة بشأن النساء، خط  - ٢٥

  ٢٠٠٦اإليدز يف بوتسوانا، /والبنات وفريوس نقص املناعة البشرية
  ٢٠٠٢إطار عمل الربنامج الوطين للصحة اجلنسية واإلجنابية، وزارة الصحة،   - ٢٦
  ، وزارة املالية وختطيط التنمية٩  و ٨  و٧ة خطة التنمية الوطني  - ٢٧
  ٢٠٠٦، تقرير استعراض منتصف املدة، وزارة املالية وختطيط التنمية، ٩خطة التنمية الوطنية  - ٢٨
إطار عمل الربنامج اجلنساين الوطين، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان   - ٢٩

  ١٩٩٨وحكومة بوتسوانا،
  ١٩٩٩وزارة العمل والداخلية، / نسخة مبسَّطـة، إدارة شؤون املرأة–الربنامج اجلنساين الوطين  - ٣٠
احتياجات النساء واألطفال ضحايا سوء املعاملة يف مشال غرب بوتسوانا، املرأة ضد االغتصاب،   - ٣١

١٩٩٩  
يف النسائية احلكومية   غريملنظمات  ا، إدارة شؤون املرأة وحتالف١٩٩٥ موجز، –منهاج العمل  - ٣٢

  ١٩٩٦بوتسوانا،
  ١٩٩٨حقق نتائج، إميانغ بسادي، ـ استراتيجية ُت–مشروع التثقيف السياسي  - ٣٣
نقص  فريوس  املتعددة القطاعات على مقاومةقدرةال تعزيز –) ٠٠٠١١٦٣٣(وثيقة دعم الربنامج  - ٣٤

  نسني يف بوتسوانا، برنامج األمم املتحدة اإلمنائياإليدز على حنو مراعٍ للفوارق بني اجل/املناعة البشرية
  ١٩٩٨ إميانغ بسادي، - االغتصاب يف بوتسوانا  - ٣٥
 االقتصادية للعنف ضد املرأة يف بوتسوانا، إدارة شؤون –تقرير عن دراسة اآلثار االجتماعية  - ٣٦

  ١٩٩٩وزارة العمل والداخلية، /املرأة
ر اجلنساين مع أربع وزارات جتريبية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  املنظوإدماجتقرير عن مشروع  - ٣٧

  وزارة العمل والداخلية/وإدارة شؤون املرأة
وزارة العمل / وضع املرأة يف بوتسوانا، إدارة شؤون املرأةمتستقرير عن استعراض مجيع القوانني اليت  - ٣٨

  ١٩٩٨والداخلية،
  ١٩٩٩بوتسوانا، شرطة بوتسوانا، تقرير عن دراسة االغتصاب يف  - ٣٩
اإليدز، فرقة العمل املعنية بنوع / نوع اجلنس وفريوس نقص املناعة البشريةبشأن رجعيةجمموعة م  - ٤٠

اإليدز، املشتركة بني الوكاالت والتابعة لربنامج األمم املتحدة /اجلنس وفريوس نقص املناعة البشرية
  ٢٠٠٥اإليدز، /ريةاملشترك املعين بفريوس نقص املناعة البش

دور الوالدين، والزعماء التقليديني وزعماء اجملتمعات احمللية بشأن رفاه الشباب يف بوتسوانا، وزارة   - ٤١
  ٢٠٠٥املالية وختطيط التنمية

 وزارة اإليدز يف والية/ املنظور اجلنساين وفريوس نقص املناعة البشريةإدماجتقرير حتليلي للحالة بشأن  - ٤٢
  ٢٠٠٦، مشروع تقرير، وزارة التعليم ها وخططها وبراجما، وسياساهتالتعليم

  ، املرأة ضد االغتصاب٢٠٠٨- ٢٠٠٦اخلطة االستراتيجية للفترة  - ٤٣
دراسة بشأن مستوى اشتراك الشباب يف الزراعة، وزارة الزراعة، وإدارة التنمية الريفية بوزارة املالية   - ٤٤

  وختطيط التنمية
  ٢٠٠١املساواة بني اجلنسني يف منظمتكم، املنظمة اهلولندية للتنمية، حنو حتقيق  - ٤٥
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تقرير فرقة العمل التابعة لألمني العام لألمم املتحدة بشأن النساء، والبنات وفريوس نقص املناعة   - ٤٦
  ٢٠٠٤ تقرير قطري عن بوتسوانا، األمم املتحدة -  ٢٠٠٦اإليدز يف بوتسوانا، /البشرية

اإليدز يف /عية العامة االستثنائية بشأن نوع اجلنس وتعرُّض املرأة لفريوس نقص املناعة البشريةدورة اجلم  - ٤٧
  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، منظمة الصحة للبلدان األمريكية

  )١٩٩٦(، حكومة بوتسوانا ٢٠١٦رؤية عام  - ٤٨
  ١٩٩٩حات إلدارة احلمالت، إميانغ بسادي، ـدليل املرشَّ  - ٤٩
  ١٩٩٩، إميانغ بسادي، البيان النسائي  - ٥٠
  ٢٠٠٣ وكيبـوين نيتساباين، زـ كارولني ديفي–تقرير مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات  - ٥١

  


