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 للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةا
 الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢-يناير/ كانون الثاين١٥
 ناميبيا: للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةالتعليقات اخلتامية   

  
ث لناميبيــــا نظــــرت اللجنــــة يف التقريــــر اجلــــامع للتقريــــرين الــــدوريني الثــــاين والثالــــ - ١
)CEDAW/C/NAM/2-3 ( ــستيها ــودتني يف ٧٦٠ و ٧٥٩يف جل ــاين ١٧ املعق ــاير / كــانون الث ين

وترد قائمة اللجنـة باملـسائل واألسـئلة يف الوثيقـة           ). 760 و   CEDAW/C/SR.759انظر   (٢٠٠٧
CEDAW/C/NAM/Q/3 وترد ردود ناميبيا يف الوثيقة CEDAW/C/NAM/Q/3/Add.1. 

 
 مقدمة  

جنة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف علـى تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني                   تعرب الل  - ٢
الثاين والثالث، الذي التزم باملبـادئ التوجيهيـة للجنـة بـشأن إعـداد التقـارير، علـى أهنـا تأسـف                      

وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها أيـضا          . ألن الدولة الطرف مل ترجـع إىل التوصـيات العامـة للجنـة            
وحتـيط  . ل بالشرح التطورات األخـرية يف تنفيـذ االتفاقيـة يف ناميبيـا            للعرض الشفوي الذي تناو   

قبـل   علما باألجوبة اخلطية علـى قائمـة املـسائل واألسـئلة الـيت طرحهـا فريـق اللجنـة العامـل ملـا                      
الدورة، والـردود الـشفوية علـى األسـئلة الـيت طرحتـها اللجنـة، علـى أهنـا تأسـف ألن األجوبـة                        

 .كل وافتتناول أسئلة اللجنة بش مل

وتثين اللجنة على الدولة الطرف على اختيارها لوفدها الرفيع املـستوى برئاسـة وزيـرة                - ٣
املساواة بني اجلنـسني ورعايـة األطفـال، وتعـرب عـن تقـديرها للحـوار البنـاء الـذي جـرى بـني                

 .الوفد وأعضاء اللجنة

 .نهاج عمل بيجنيوتالحظ اللجنة مع االرتياح أن التقرير يتضمن إشارة إىل تنفيذ م - ٤
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وتشري اللجنة مع التقدير إىل مشاركة اهليئات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف                - ٥
 .عملية إعداد التقرير

ــار      - ٦ ــة الطــرف لقيامهــا يف وقــت مبكــر، يف أي ــة علــى الدول ــثين اللجن ــايو /وت ، ٢٠٠٠م
 .ل التمييز ضد املرأةبالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكا

 اجلوانب اإلجيابية  

ــة األخــرية مــن        - ٧ ــه يف اآلون ــة الطــرف علــى نطــاق مــا قامــت ب ــة علــى الدول ــثين اللجن ت
إصالحات قانونية وما اختذته من سياسات ترمي إىل القضاء على التمييـز ضـد املـرأة وتـشجيع                  

 ١القـانون رقـم     (زوجني  وترحب بشكل خـاص بقـانون املـساواة بـني الـ           . املساواة بني اجلنسني  
الذي يلغي السلطة الزوجية للزوج اليت كانت سارية سـابقا يف الزجيـات املدنيـة،               ) ١٩٩٦لعام  

، الــذي يــشجع مــشاركة  )١٩٩٨ لعــام ٢٩القــانون رقــم ) (العمالــة(وقــانون العمــل اإلجيــايب  
والـذي  ) ٢٠٠٠ لعـام    ٨القانون رقـم    (النساء يف قوة العمل الرمسية، وقانون حماربة االغتصاب         

يــوفر احلمايــة لــضحايا االغتــصاب واالنتــهاك اجلنــسي ويفــرض أحكامــا أشــد علــى مرتكبيهــا،  
الذي ينص على إتاحـة الفـرص       ) ٢٠٠٢ لعام   ٥القانون رقم   (وقانون اإلصالح الزراعي احمللي     

للرجل واملرأة للمطالبـة حبـق امـتالك األراضـي واحلـصول عليهـا علـى قـدم املـساواة يف املنـاطق                       
، الـذي يـساوي بـني الـزوجني يف احلقـوق            )٢٠٠٣ لعام   ٩القانون رقم   (مة، وقانون النفقة    العا

) ٢٠٠٤ لعـام   ٤ القـانون رقـم   (والواجبات فيما يتعلـق بإعالـة أبنـائهم، وقـانون العنـف املنــزيل               
وترحـب أيـضا بالـسياسة الوطنيـة       . الذي ينص على تدابري توفر احلماية يف قضايا العنف املنـزيل         

، اليت حتدد اإلطـار وتـضع األسـس مـن أجـل تطبيـق               ١٩٩٧ املساواة بني اجلنسني لعام      يف جمال 
 .وتنسيق األنشطة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

 رفع مـستوى إدارة شـؤون املـرأة         ٢٠٠٠وتالحظ اللجنة مع التقدير أنه جرى يف عام          - ٨
 .للتصبح وزارة كاملة لشؤون املساواة بني اجلنسني ورعاية األطفا

 جماالت القلق الرئيسية والتوصيات  

تشري اللجنة إىل واجب الدولة الطـرف أن تنفـذ بـصورة منتظمـة ومتواصـلة مجيـع                   - ٩
أحكام االتفاقية، ولكنها ترى أن الشواغل والتوصيات احملددة يف هذه التعليقـات اخلتاميـة    

لفتـرة الواقعـة بـني      تقتضي من الدولة الطرف أن توليها االهتمـام علـى سـبيل األولويـة يف ا               
لذا فإن اللجنة تـدعو الدولـة الطـرف        . الوقت الراهن وموعد تقدمي التقرير الدوري املقبل      

إىل التركيز علـى هـذه اجملـاالت يف أنـشطة التنفيـذ الـيت تقـوم هبـا وأن تبلـغ مبـا اختذتـه مـن                            
 إىل  كمـا تـدعو الدولـة الطـرف       . إجراءات وما حققته من نتائج يف تقريرها الدوري املقبـل         

أن تعمم على مجيع الوزارات املعنية وعلى الربملان هذه التعليقات اخلتامية لتكفـل تنفيـذها               
 .تنفيذا تاما
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وتعرب اللجنـة عـن أسـفها لعـدم تـضمني التقريـر معلومـات عـن اآلليـات املعمـول هبـا                 - ١٠
ــرأة واملــسا      ــة إىل تــشجيع متكــني امل ــربامج الرامي ــسياسات وال ــأثري القــوانني وال واة بــني لرصــد ت

وتأســف اللجنــة أيــضا لقلــة مــا أتــيح هلــا مــن بيانــات إحــصائية مــصنفة حــسب نــوع . اجلنــسني
اجلنس واألصل العرقي والعمر، وحسب املناطق احلضرية والريفية، مما جيعل من الصعب تقيـيم              
التقــدم احملــرز واالجتاهــات الــسائدة مبــرور الوقــت يف األحــوال الفعليــة للمــرأة ومتتعهــا حبقــوق    

ويـساور اللجنـة القلـق كـذلك لعـدم تقـدمي            . سان يف مجيـع اجملـاالت الـيت تـشملها االتفاقيـة           اإلن
نقــاط القــوة ونقــاط الــضعف والفــرص   ”معلومــات عــن التــدابري املتخــذة بــشأن نتــائج حتليــل   

 لتحديــد طبيعــة القــدرات احلاليــة ومــستواها بالنــسبة ٢٠٠١الــذي أجــري عــام “ والتهديــدات
 .تيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف الدولة الطرفلالستخدام الفعال السترا

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف إىل حتسني عمليـة مجعهـا للبيانـات يف مجيـع اجملـاالت                  - ١١
اليت تشملها االتفاقية، حبيث تكون مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس واألصـل العرقـي والعمـر                   

ــيم      ــة تقي ــة، بغي ــة، حــسب احلال ــاطق احلــضرية والريفي ــدى     احلواملن ــرأة وم ــة للم ــة الفعلي ال
كمـا هتيـب بالدولـة الطـرف أن         . حبقوق اإلنسان، وملتابعـة االجتاهـات مبـرور الوقـت          متتعها

ترصد، من خالل مؤشرات قابلة للقياس، تـأثري القـوانني والـسياسات والـربامج وأن تقـيم               
لطــرف علــى وتــشجع اللجنــة الدولــة ا. التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق املــساواة الفعليــة للمــرأة 

استخدام هذه البيانات واملؤشرات عند صوغ القـوانني والـسياسات والـربامج بغيـة تنفيـذ                
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـضمِّن تقريرهـا املقبـل هـذه                  . االتفاقية تنفيذا فعاال  

وهتيبـب اللجنـة أيـضا بالدولـة الطـرف إىل اختـاذ       . البيانات اإلحصائية والتحليل اإلحصائي 
لكفالـة  “ نقـاط القـوة ونقـاط الـضعف والفـرص والتهديـدات          ” لتنفيذ نتائج حتليل     خطوات

االستخدام الفعال واملنهجي الستراتيجية تعميم املنظور اجلنساين يف برامج الدولة الطـرف            
 .وسياساهتا

ويـساور اللجنـة القلـق مـن أن أحكـام االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري والتوصـيات           - ١٢
غــري معروفــة علــى حنــو يكفــي، ومــن بــني الــذين ال يعرفوهنــا القــضاة واحملــامون    العامــة للجنــة 

واملــدعون العــامون، وحــىت النــساء أنفــسهن، كمــا يــدل علــى ذلــك عــدم وجــود أي قــرارات    
 .اختذهتا احملاكم تشري فيها إىل االتفاقية

، وهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف إىل اختــاذ تــدابري لنــشر معلومــات عــن االتفاقيــة    - ١٣
واإلجراءات الواردة يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة، وتنفيـذ                
برامج للمدعني العامني والقضاة وأمناء املظامل واحملـامني تغطـي مجيـع اجلوانـب ذات الـصلة                 

كمـا توصـي بالقيـام حبمـالت متواصـلة للتوعيـة ونـشر              . لالتفاقية والربوتوكول االختياري  
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نية حبيث تركز احلمالت على النساء، مبـن فـيهن الريفيـات، وعلـى املنظمـات      الثقافة القانو 
جيع النـساء ومتكينـهن ليـستفدن    غري احلكومية اليت هتـتم بقـضايا املـرأة، وذلـك هبـدف تـش        

 .هو متاح من إجراءات ووسائل انتصاف إذا ما انتهكت حقوقهن مبوجب االتفاقية مما

ــانون العمــ    - ١٤ ــاد ق ــة باعتم ــة(ل اإلجيــايب وترحــب اللجن ــم  ) (العمال ــانون رق ــام ٢٩الق  لع
 ٢٣القـانون رقــم  (لتـشجيع مـشاركة املـرأة يف القـوة العاملــة، وقـانون الـسلطة احملليـة        ) ١٩٩٨

، لكفالة زيادة متثيل املرأة يف عمليـة صـنع القـرار، ولكـن يـساورها القلـق مـن أن                     )١٩٩٢لعام  
 املــرأة ومتثيلــها الــسياسي علــى املــستوى هــذه التــدابري اخلاصــة املؤقتــة تقتــصر علــى جمــايل عمــل 

 .احمللي

 ١وتوصي اللجنة الدولة الطرف باسـتخدام التـدابري اخلاصـة املؤقتـة طبقـا للفقـرة                  - ١٥
ــادة   ــن امل ــة   ٤م ــة والتوصــية العام ــن االتفاقي ــسياسية    ٢٥ م ــبة ال ــع اجملــاالت املناس ، يف مجي

 حتقيـق املـساواة الفعليـة بـني املـرأة           واالقتصادية واالجتماعية واحلياة الثقافية لتسريع وتـرية      
 .والرجل

وتعرب اللجنة عن قلقها من استحكام املواقف والصور النمطيـة األبويـة القويـة بـشأن               - ١٦
ويـساور اللجنـة القلـق أيـضا مـن أنـه قـد              . دور املرأة والرجل ومسؤولياهتما يف األسرة واجملتمع      

، الــذي يعطــي الــسلطات )٢٠٠٠لعــام  ٢٥القــانون رقــم (يكــون لقــانون الــسلطات التقليديــة 
التقليدية احلق يف اإلشراف على تطبيق القانون العريف وكفالة تطبيقه، تـأثري سـليب علـى النـساء                  
يف احلاالت اليت تدمي فيها هذه القوانني استخدام األعراف واملمارسات الثقافية والتقليديـة الـيت               

 .تؤذي املرأة ومتيز ضدها

ة الطرف الختاذ تدابري تؤدي إىل تغيري األدوار النمطية للرجل        وتدعو اللجنة الدول   - ١٧
وينبغــي أن تــشمل هــذه اجلهــود القيــام حبمــالت شــاملة . واملــرأة الــيت حتظــى بقبــول واســع

لتوعية وتثقيف النساء والرجال والفتيـات والفتيـان هبـدف القـضاء علـى املواقـف النمطيـة         
 ٥و  ) و (٢يف األسـرة واجملتمـع، طبقـا للمـادتني          املرتبطة باألدوار التقليدية للرجل واملرأة      

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بعناية تأثري هذه التدابري وأن . من االتفاقية) أ(
كما تدعو اللجنة الدولـة الطـرف       . تبلغ عن النتائج اليت حتققت يف تقريرها الدوري املقبل        

وقـانون  ) ٢٠٠٠ لعـام  ٢٥لقـانون رقـم   ا(لدراسة تـأثري تنفيـذ قـانون الـسلطات التقليديـة          
لكفالة التخلي عن األعـراف واملمارسـات   ) ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول(احملاكم األهلية   

 .الثقافية والتقليدية املؤذية للمرأة واليت متيز ضدها

وتالحظ اللجنة شىت املبادرات القانونية وغري القانونيـة الـيت قامـت هبـا الدولـة الطـرف           - ١٨
لعنــف ضــد املــرأة، ولكــن القلــق يــساورها مــن أن العنــف ضــد املــرأة ال يــزال يــشكل    حملاربــة ا
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كما يساور اللجنة القلق من عـدم تقـدمي بيانـات ومعلومـات إحـصائية لقيـاس                 . مشكلة خطرية 
 .تأثري وفعالية التدابري القانونية والسياسات الرامية إىل منع ومعاجلة العنف ضد املرأة

 خطوات من أجل تنفيذ وإنفاذ القوانني      إىل أن تتخذ  ة الطرف    اللجنة الدول  وتدعو - ١٩
 املـرأة ضـحية العنـف مـن اإلطـار           اسـتفادة املتعلقة بالعنف ضد املرأة بشكل كامل وضمان        

ضمن متابعـة كافـة أعمـال العنـف     تـ  إىل أن  أيـضا وتـدعو الدولـة الطـرف   . التشريعي القائم 
أن يهـا   وتطلـب إل  . بـة عليهـا بالـشكل املالئـم        واملعاق  بفعاليـة  املرتكبة ضد املرأة أمام القضاء    

مع البيانات املتعلقة جبميع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، وإتاحـة بيانـات                جلضع نظاما فعاال    ت
ومعلومات إحصائية يف تقريرها املقبل عن عدد حاالت العنف املبلغة إىل الـشرطة وغريهـا               

 ة كــذلك الدولــوتــدعو. مــن الــسلطات املختــصة، وعــن عــدد األحكــام الــصادرة باإلدانــة 
ــيم   إىل الطــرف  ــة للرصــد والتقي ــوم وضــع آلي ــر   مــن أجــل أن تق ــيم أث ــتظم بتقي ــشكل من  ب
الراميــة إىل منــع العنــف ضــد القــوانني ذات الــصلة وإنفاذهــا، فــضال عــن الــربامج  وفعاليــة
 .وإنصافها املرأة

 نـــساءالجتـــار بالمـــسألة ابـــشأن  ألن املعلومـــات املقدمـــة يف التقريـــروتأســـف اللجنـــة  - ٢٠
 .غري كافية تايوالفت

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضطلع بدراسة من أجل تقييم مدى انتـشار       - ٢١
 وأن تضمن تقريرها الدوري املقبل تقييما شامال        ، يف البلد  تاي والفت نساءاالجتار بال ظاهرة  

ة األســباب الــيت تعــرض زالــ اجلذريــة والتــدابري املتخــذة إلا وألســباهبالظــاهرةملــدى انتــشار 
 ة هــذه املعلومــات حبــسب الــسن واملنطقــأن تبــوبوينبغــي . النــساء والفتيــات لالجتــار هبــن

 .اجلغرافية، وأن تشمل معلومات عن أثر التدابري املتخذة والنتائج اليت حتققت

يف التعلـيم    عـن الدراسـة   الفتيـات    نقطـاع ال العالية   لمعدالتلوتعرب اللجنة عن قلقها      - ٢٢
مـن عـدم    لطالبـات  الـسياسة املتعلقـة حبمـل ا   مـا تقتـضيه   وينتاب اللجنة القلق أيضا ألن      . يالرمس
سنة واحدة علـى    ئها  إال بعد قضا  للفتاة احلامل    يبشكل عاد   إمكانية العودة إىل الدراسة    إتاحة

وتأسف اللجنة لتقـدمي    . ضعاألقل مع رضيعها، قد يثين الفتيات عن استئناف دراستهن بعد الو          
 .كافية عن تعليم الفتياتغري  ومعلومات إحصائية بيانات

وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ تدابري رامية إىل استبقاء الفتيات يف  - ٢٣
 علـى عـودة الفتيـات إىل املـدارس بعـد            لطالباتمل ا املتعلقة حب سياسة  الاملدرسة ورصد أثر    

ولويـة عاليـة لتنفيـذ برناجمهـا اخلـاص         وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـويل أ          . الوضع
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تـدرج يف         . بالسكان والتثقيف يف جمال احلياة األسرية     

تقريرها املقبل بيانات إحصائية مبوبة حبسب نوع اجلنس والعرق والديانة، ومعلومات عن            
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تقــدم احملــرز يف لل املــسجلة علــى مــدى الــزمن وللتوجهــاتتعلــيم الفتيــات تتــضمن حتلــيال 
 .األهداف حتقيق

خدمات رعاية طبية كافية، مبـا فيهـا   على  املرأة حصولوتعرب اللجنة عن قلقها لعدم     - ٢٤
ارسة عمليـات اإلجهـاض غـري       مملل القلق يساورها    ايزال  و. خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية   

ر علــى حيــاة املــرأة رتــب عليهــا مــن خمــاطتعلــى نطــاق واســع، مــع مــا ي غــري القــانوينو املــأمون
وينتاب اللجنة القلق أيضا للزيادة املطردة يف عـدد النـساء املـصابات بفـريوس نقـص                 . وصحتها

ــة مــن مجيــع حــاالت اإلصــابة  ٥٣  نــسبةثلنميــاإليــدز الــاليت /املناعــة البــشرية ــدة يف املائ   اجلدي
يــد معــدل وتعــرب اللجنــة كــذلك عــن القلــق لتزا . بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية املبلــغ عنــها 

 . ذلكالوفيات النفاسية ولعدم توفر بيانات موثوقة عن

ــة الطــر   - ٢٥ ــة الدول ــدابري ملموســة   وحتــث اللجن ــى أن تتخــذ ت ــستوى  لف عل ــز م تعزي
استفادة املرأة من الرعايـة الـصحية، وال سـيما خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، وفقـا                  

.  عن اللجنة بـشأن املـرأة والـصحة         الصادرة ٢٤ من االتفاقية والتوصية العامة      ١٢للمادة  
وتوصي أيـضا باختـاذ تـدابري ترمـي إىل التعريـف أكثـر بطـرق منـع احلمـل املعقولـة التكلفـة                        

 عــدد فيمــا خيــصواالســتفادة منــها، حــىت يتــسىن للمــرأة والرجــل اختــاذ قــرارات مــستنرية  
ــة و    األطفــال ــات اإلجهــاض املأمون ــوالدات، فــضال عــن إتاحــة عملي ــا  واملباعــدة بــني ال فق

ــة وتوصـــي كـــذلك بتـــشجيع التثقيـــف اجلنـــسي علـــى نطـــاق واســـع    . للتـــشريعات احملليـ
احلمــل وقــوع وباســتهدافه املراهقــات واملــراهقني، مــع إيــالء عنايــة خاصــة للحيلولــة دون  

املبكــر وملكافحــة األمــراض املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي وفــريوس نقــص املناعــة    
الدولة الطرف إىل ضمان تنفيذ خطتـها االسـتراتيجية         وتدعو اللجنة أيضا    . اإليدز/البشرية
 تنفيذا فعليا ورصد نتائجهـا، والتـصدي علـى حنـو مالئـم              ٢٠٠٩-٢٠٠٤  الثالثة الوطنية

. للعوامل االجتماعية االقتصادية اليت تسهم يف إصابة النساء بفريوس نقص املناعة البشرية     
، األمملرأة مـن خـدمات صـحة        وحتث اللجنة الدولة الطرف على حتسني مستوى استفادة ا        

ــوالدة       ــد وال ــوالدة وخــدمات التولي ــة لل ــسابقة والالحق ــة ال ــا يف ذلــك خــدمات الرعاي . مب
وتشجع الدولة الطرف على اختاذ خطوات من أجل ضمان إحصاء الوفيات النفاسية بدقة  
واحلصول على املساعدة هلذا الغرض من منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة وصـندوق األمـم                 

 .ة للسكان ومنظمة الصحة العامليةداملتح

األقليــات مــن نــساء ال يف املنــاطق الريفيــة، وخاصــة النــساءوينتــاب اللجنــة القلــق حلالــة  - ٢٦
رمن مــن املــشاركة حيــ والتعلــيم وفتقــرن يف كــثري مــن األحيــان للرعايــة الــصحيةيالعرقيــة الــاليت 
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ص التمثيــل يف ني مــن نقــعــانيعمليــات صــنع القــرار ومــن ســبل وفــرص البقــاء االقتــصادي و يف
 .اإلقليمية اجملالس

كافــة مــن  ريفيـات وضــع اللوتوصـي اللجنــة الدولـة الطــرف بـإيالء اهتمــام خـاص      - ٢٧
ضمان حـصول   لـ  من االتفاقية،    ١٤المتثال ألحكام املادة     ا تعزيزالفئات العرقية، سعيا إىل     

ــى التعلــيم و    ــرأة الريفيــة عل ــسهيالت االســتئمان  اخلــدمات امل  ،ية واألراضــيالــصحية والت
ــى صــعيد اجملــالس        ــرار، وال ســيما عل ــات صــنع الق ــة يف عملي ومــشاركتها مــشاركة كامل

ــة ــانون      . اإلقليمي ــة الطــرف علــى تعمــيم املعلومــات املتعلقــة بق ــضا الدول ــة أي وحتــث اللجن
 وضـمان وضـع آليـات لرصـد       ) ٢٠٠٢ لعـام    ٥القانون رقـم    (اإلصالح الزراعي اجملتمعي    

 . هذا القانونتنفيذ

) ١٩٩٦ لعـام    ١القـانون رقـم     ( باعتماد قـانون املـساواة بـني الـزوجني            اللجنة وترحب - ٢٨
الزواج املدين والعريف حقوقا متساوية فيما يتعلـق      كل من   الذي خيول للزوجة وللزوج يف إطار       

 القلق لكون هذا القـانون ال يتـصدى ألوجـه عـدم املـساواة بـني                 اينتاهبإال أنه   حبضانة األطفال،   
قـة أيـضا ألن القـانون النـامييب         واللجنـة قل  . فيمـا يتعلـق حبـق امللكيـة         الـزواج العـريف     يف الزوجني

 الـزواج املبكـر علـى الـرغم مـن           ظـاهرة  وكـذلك السـتمرار      ،يفرض تـسجيل الـزواج العـريف       ال
ــني   أن ــساواة بـ ــانون املـ ــزوجنيقـ ــزواج   الـ ــانوين للـ ــسن القـ ــدد الـ ـــ حيـ ــنة ١٨ بـ ــن   سـ ــل مـ لكـ

 .والفتيات الفتيان

القـانون  (و اللجنة الدولة الطرف إىل استعراض قانون املساواة بني الـزوجني            وتدع - ٢٩
يف الـزواج العـريف     بـني اجلنـسني     ، بغـرض إلغـاء أوجـه عـدم املـساواة            )١٩٩٦ لعام   ١رقم  
وتـدعو  . الزواج العـريف والـزواج املـدين      احلقوق يف   والتوفيق بني    تعلق حبقوق امللكية  ي فيما

يف ذلك استشارة الزعماء   اخلطوات الالزمة، مبااختاذ كافةىل اللجنة أيضا الدولة الطرف إ
 اجملتمع املدين، من أجل صـياغة مـشروع القـانون            النسائية ومنظمات  نظماتاملالتقليديني و 

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات مـن أجـل    . بشأن تسجيل الزواج العريف   
 .جضمان التقيد بالسن القانوين للزوا

جع اللجنة الدولة الطرف على أن توافـق يف أقـرب وقـت ممكـن علـى تعـديل                   وتش - ٣٠
 . اجتماع اللجنةعدو مبة من االتفاقية املتعلق٢٠ من املادة ١الفقرة 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعني بشكل تام، يف إطار تنفيـذها ملـا يقـع                  - ٣١
هاج عمـل بـيجني اللـذين يعـززان         إعالن ومنـ  بـ على عاتقها من التزامات مبوجب االتفاقية،       

 .أحكام االتفاقية، وتطلب إليها تضمني معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
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وتشدد اللجنة أيـضا علـى أن التنفيـذ الكامـل والفعلـي لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه                      - ٣٢
د الـصريح   وتـدعو إىل مراعـاة املنظـور اجلنـساين والتقيـ          . تحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     ل

بأحكام االتفاقية يف مجيع املساعي الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وتطلـب إىل            
 .الدولة الطرف تضمني معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

 الرئيـسية حلقـوق     ةوتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك الدوليـة الـسبع           - ٣٣
 مدى متتع املرأة مبا هلا من حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية             خطوة تزيد من   )١(اإلنسان

ولـذلك، تـشجع اللجنـة حكومـة ناميبيـا علـى النظـر يف التـصديق                 . يف مجيع جوانب حياهتا   
، وهـي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال         بعـد  على املعاهدة اليت مل تنضم إليها     

 .املهاجرين وأفراد أسرهم

جنة العمل علـى تعمـيم هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف                   وتطلب الل  - ٣٤
 يف ذلــك املــسؤولون احلكوميــون والــساسة والربملــانيون   نناميبيــا حــىت يكــون اجلميــع، مبــ  

واملنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، علــى بينــة مــن اإلجــراءات الــيت اختــذت 
األخـرى الـيت يلـزم    املرأة، ومن اإلجراءات لضمان املساواة القانونية والفعلية بني الرجل و  

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تواصــل تعمــيم االتفاقيــة  . يف هــذا الــصدداختاذهــا 
وبروتوكوهلا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج                   

املـساواة  : ٢٠٠٠رأة عـام    املـ ”عنونة  الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة امل      
 علـى نطـاق واسـع، وال سـيما          “لسالم يف القرن احلادي والعشرين    بني اجلنسني والتنمية وا   

 .يف أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

لـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه         تـرد علـى ا    وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن           - ٣٥
وتدعو اللجنـة   .  من االتفاقية  ١٨ املقدم مبوجب املادة     قبلاملالتعليقات اخلتامية يف تقريرها     

الـذي  تقريرا جامعا لتقريريها الـدوريني الرابـع    ٢٠٠٩الدولة الطرف إىل أن تقدم يف عام  
 واخلامس الـذي سـيحل موعـد تقدميـه          ٢٠٠٥ديسمرب  /حل موعد تقدميه يف كانون األول     

 .٢٠٠٩ديسمرب /يف كانون األول

 
 

__________ 
ــة     العهــد الــدويل )١(  ــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدني ــة والثقافي  اخلــاص باحلقـــوق االقتــصادية واالجتماعي

والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                   
العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو        التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو                  

 .املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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