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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً  
إلعداد هذا التقرير، مجَّعت وزارة الشؤون اخلارجية والتعـاون الـدويل وقارنـت               -١

 دورة  معلومات من الوزارات واإلدارات املنفِّذة بشأن التوصيات املوافق عليها واملقدمـة يف           
واضطلعت الوزارة بدور رئيـسي يف      . ٢٠٠٨االستعراض الدوري الشامل املعقودة يف عام       

. هذه العملية فكانت منسق اللجنة الوزارية املعنية باملعاهدات واالتفاقيات والربوتوكـوالت          
  .وعملت الوزارة عن كثب مع وزارة الدفاع والعدل واألمن ومع مكاتب النيابة العامة

نة الصياغة بعد ذلك مشروع تقرير وطين ُعمم على الوزارات واإلدارات           وأعدت جل   -٢
احلكومية املعنية وكذلك اجملتمع املدين واملنظمات املدنية واملنظمات غري احلكومية كي تقدم            

  .هذه اجلهات مسامهاهتا األولية فيه ومالحظاهتا عليه
 / أيلـول  ١١ يف   وُعقدت املشاورات األوليـة بـني اجلهـات املعنيـة املتعـددة             -٣

، ُنظمت حلقة العمل اخلاصـة بـالنظر يف         ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٦ويف  . ٢٠١٢ سبتمرب
. مشروع التقرير وشاركت فيها كل اجلهات املعنية مبا فيها اجملتمع املدين واملنظمات املدنيـة             

  .وقدمت اجلهات املعنية إسهاماهتا يف إعداد نص موحد وتوصياهتا من أجل حتسني الوثيقة
األمم املتحدة اإلمنائي يف سياق إعـداد       برنامج  واستفادت بوتسوانا أيضاً من دعم        -٤

  .التقرير

  اإلطار املعياري واملؤسسي: التطورات منذ االستعراض السابق  -ثانياً  
ساعد على محاية مكانة البلد وصوهنا علـى        متني  يوجد يف بوتسوانا إطار مؤسسي        -٥

ويتضمن هذا اإلطار   . ا سجل جيد يف جمال حقوق اإلنسان      الصعيد العاملي كدولة دميقراطية هل    
جمتمـع  هناك أيضاً و. اللجنة االنتخابية املستقلة وأمانة املظامل والوزارات واإلدارات احلكومية    

يف تعزيز حقوق اإلنسان    مفيدة  مسامهة  تقدمي  تواصل  مفعمة بالنشاط   مدين ومنظمات مدنية    
  .ومحايتها

 عضواً منتخباً ٥٧ن الدستور على أن اجلمعية الوطنية تضم    م) أ)(٢(٥٨وتنص املادة     -٦
، ٢٠٠٩ويف عـام    . إضافة إىل الـرئيس   بوالية خاصة    أعضاء منتخبني    ٤بصورة مباشرة و  

وألول مرة يف تاريخ البلد، انُتخبت امرأة       . جنحت بوتسوانا يف تنظيم انتخاباهتا العامة العاشرة      
ستور على أن تتألف اجلمعية الوطنية من أعضاء        وينص الد . يف منصب رئيس اجلمعية الوطنية    

 وتضم اجلمعية الوطنية  . إىل جانب الرئيس  بوالية خاصة    أعضاء منتخبني    ٤منتخبني مباشرة و  
ويف وقت إعـداد هـذا      . بوالية خاصة  أعضاء منتخبني    ٤ عضواً منتخباً مباشرة و    ٥٧حالياً  

وميكن أن ُتفـضي مـستقبالً إىل   التقرير، كانت هناك عملية هتدف إىل حتديد عدد األعضاء         
  .تغيري عدد األعضاء املنتخبني مباشرة
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، أنشأت احلكومة عدداً من احملاكم املتخصصة، مما أدى إىل حتسني           ٢٠٠٨ومنذ عام     -٧
 ٢٠٠٩حماكم الشكاوى الصغرية املنشأة يف عـام  : وتشمل هذه احملاكم  . الوصول إىل العدالة  

  حماكم متخصصة يف قضايا سرقة املاشـية، وهـو         ٧يف مدينيت غابورون وفرانسيس تاون، و     
وعالوة على ذلك، توجد ثالث حماكم معينة لألطفال . ساعد على احلد من تراكم القضايا     ما

  .خمتلفةمواقع  ةيف ثالث
، بدأت حكومة بوتسوانا العمل بنظام إدارة القضايا العدلية، بغيـة           ٢٠١٠ويف عام     -٨

ويشجع هذا النظام أطراف الرتاع علـى       . اع يف تسويتها  القضايا واإلسر معاجلة  حتسني إدارة   
نتيجـة  و. ويتوخى تقليص مدة الفصل يف القضايا     . النظر يف تسوية املشاكل خارج احملكمة     

  .لذلك، تقلص الوقت املخصص ملعاجلة القضايا إىل حد كبري
، صدقت بوتسوانا على اتفاقية محاية التراث الثقايف غـري املـادي            ٢٠١٠ويف عام     -٩

ورغـم أن   .  يف هاراري  اليونسكوالدول األعضاء يف مكتب     جمموعة  واحدة من   وأصبحت  
توطن بعد، اختذت إدارة الفنون والثقافة خطوة إجيابية صوب تنفيذها من خـالل        مل االتفاقية

وتتمثل والية اللجنة يف ضمان محاية اجلوانـب        . إنشاء جلنة وطنية للتراث الثقايف غري املادي      
عتراف بالثقافة باعتبارها سبيالً من سبل الرزق ومصدراً من مـصادر الفائـدة             الثقافية واال 

واستعانت إدارة الفنون والثقافة مبستشار السـتعراض إطارهـا         . االقتصادية للمجتمع ككل  
  .القانوين وسياساهتا اليت تنطوي على ُبعد ثقايف وللتوصية بطرق لتوطني االتفاقية

 تنفيذ املعاهدات وااللتزامات املتعلقة     -ايتها  تعزيز حقوق اإلنسان ومح     -ثالثاً  
  حبقوق اإلنسان

بوتـسوانا  أعلى املعايري يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها، وقّعـت            إلعمال    -١٠
  :انضمت إليها  أوصّدقت عليها  أواإلقليمية والدولية الرئيسية التاليةمعاهدات حقوق اإلنسان 

 ٢٠انضمام يف (لى مجيع أشكال التمييز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء ع  )أ(  
  ؛)١٩٧٤فرباير /شباط

 / متـوز  ١٧تـصديق يف    (امليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب          )ب(  
  ؛)١٩٨٦ يوليه

  ؛)١٩٩٥مارس / آذار١٤انضمام يف (اتفاقية حقوق الطفل   )ج(  
 انـضمام يف  (اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة               )د(  

  ؛)١٩٩٦ عام
بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق بإنشاء حمكمة           )ه(  

  ؛)١٩٩٨يونيه / حزيران٩توقيع يف (أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 
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 / أيلـول  ٨يف  تـصديق   (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         )و(  
  ؛)٢٠٠٠ سبتمرب

 العقوبـة القاسـية     أو ذيب وغريه من ضروب املعاملة    اتفاقية مناهضة التع    )ز(  
  ؛)٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨تصديق يف (املهينة   أوالالإنسانية أو

  ؛)٢٠٠١يوليه / متوز١٠تصديق يف (امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه   )ح(  
 ٦، قبـول يف     )٤٣ من املادة    ٢الفقرة  (اتفاقية حقوق الطفل    على  تعديل  ال  )ط(  

  ؛٢٠٠٢ مارس/آذار
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء              )ي(  

 ٢٩تصديق يف   (واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية           
  ؛)٢٠٠٢أغسطس /آب

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )ك(  
  ؛)٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤انضمام يف (واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية األطفال 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )ل(  

  ).٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٤تصديق يف (الرتاعات املسلحة 
. ئة عن املعاهدات املـذكورة    وواصلت بوتسوانا تنفيذ التزاماهتا احمللية والدولية الناش        -١١

  .التزاماهتا املتصلة باالستعراض الدوري الشاملالوفاء بوواصلت احلكومة أيضاً 
وقد التزمت بوتسوانا، وفقاً لتعهداهتا عند االنضمام إىل جملس حقوق اإلنـسان يف               -١٢
 ، مببادئ املساواة واالنسجام االجتماعي والتسامح وعدم التمييز، مبـا يـشمل           ٢٠١١ عام

وأعطـت احلكومـة    . احترام حقوق األطفال والنساء واألقليات واملعوقني والفئات احملرومة       
ويف هذا الصدد، أُنشئ مكتب تنسيق تابع لـديوان         . األولوية لرفاه األشخاص ذوي اإلعاقة    

. الرئيس وُعينت فيه حلقات وصل مسؤولة عن التنفيذ واملتابعة يف مجيع الوزارات املختـصة             
العمـل  وانا بعد دولة طرفاً يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، لكن            ومل تصبح بوتس  

  .تقرير طوعي وتقدميهجارٍ لوضع 
وتواصل بوتسوانا تعاوهنا الكامل مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة              -١٣

ه ، قبلت بوتسوانا طلب زيارة قطرية قدم      ٢٠٠٩ويف عام   . حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة    
 الربوفيسور  ،املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية         

، مث أعد تقريراً يتضمن توصيات قبلـت        ٢٠٠٩مارس  /وقد زار البلد يف آذار    . جيمس أنايا 
  .احلكومة بعضاً منها بغرض تنفيذها
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  املرأة  -ألف  
، مبـادرات للتوعيـة بالقـضايا       اعتمدت بوتسوانا، عن طريق إدارة شؤون املرأة        -١٤

ويشمل ذلك حمادثـات وحـوارات   . اجلنسانية بغية تثقيف عامة الناس يف جمال حقوق املرأة 
جمتمعية تركز على القضاء على املمارسات الثقافية السلبية اليت تغذي التباينات بني النـساء              

سانية وفـريوس   ايا اجلن والرجال؛ والتوعية بظاهرة العنف اجلنساين وآثارها وباملفاهيم والقض       
أو ُسنت من أجل التصدي ألوجه التمييز       /اإليدز والقوانني اليت ُعدلت و    /نقص املناعة البشري  

  .ضد املرأة
ومنذ . وعالوة على ذلك، اعتمدت بوتسوانا إجراءات إجيابية لتحرير قدرات النساء           -١٥

خمصصات امليزانية الرامية   ، استفادت اآللية اجلنسانية الوطنية من زيادة كبرية يف          ٢٠٠٨عام  
إىل تنفيذ الربنامج اجلنساين الوطين، الذي يركز حالياً باألساس على توفري الدعم املايل والتقين              
ملشاريع حترير قدرات النساء يف جماالت القضاء على الفقر والنهوض بالنساء مـن الناحيـة               

 النظام الصحي مبا يف ذلك      االقتصادية؛ والنساء يف السلطة ومناصب صنع القرار؛ والنساء يف        
احلقوق اإلجنابية؛ وقضايا الطفلة؛ والنساء يف التعليم والتدريب؛ والعنف بالنـساء وحقـوق             

  .اإلنسان
ويوجه القدر األكرب من املساعدة إىل مشاريع حترير قـدرات النـساء يف املنـاطق                 -١٦

واعتمـدت  . قتصاديةالريفية، سيما احتياجات التخفيف من حدة الفقر وحترير القدرات اال         
وتركز برامج التنمية االجتماعية واجملتمعيـة      . برامج يف هذا الصدد حىت يف القطاع الزراعي       

  .على تطوير املهارات واملساعدة املالية ملشاريع توليد الدخل اليت تستفيد منها النساء باألساس

  األطفال  -باء  
انون جديد يهدف إىل توطني     ، أُلغي قانون األطفال واستعيض عنه بق      ٢٠٠٩يف عام     -١٧

ويتضمن القانون اجلديد شرعة حقوق الطفل اليت تكفل        . اتفاقية حقوق الطفل توطيناً كامالً    
احلقوق األساسية لألطفال كما تضمن محايتهم من مجيع أشكال العنف اليت قد يتعرضون هلا              

  .من قبل من يرعاهم
  :فال يضطلع بالوالية التاليةوُينشئ قانون األطفال أيضاً جملساً وطنياً لألط  -١٨

تنسيق ودعم ورصد وضمان تنفيذ األنشطة الوزارية القطاعيـة املتعلقـة             )أ(  
  باألطفال؛
  املؤثرة عليها؛  أوتوجيه التدخالت الوزارية القطاعية املتعلقة حبقوق الطفل  )ب(  
املطالبة باتباع هنج يركز على الطفل يف وضع التـشريعات والـسياسات              )ج(  
  راتيجيات والربامج؛واالست
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املطالبة بتخصيص حصة كبرية من املوارد الوطنية للمبـادرات واألنـشطة             )د(  
  .املتعلقة باألطفال

واستفادت بوتسوانا من املساعدة التقنية املقدمة من منظمة األمم املتحدة للطفولة يف              -١٩
ني خطة اسـتراتيجية    واعتمد اجمللس منذ ذلك احل    . سبيل إنشاء أمانة اجمللس الوطين لألطفال     

  .٢٠١٤-٢٠١٠طويلة األجل للفترة 

  الشباب  -جيم  
 برامج لتنمية الشباب هبـدف حتـسني مـوارد          ٢٠٠٩اعتمدت بوتسوانا منذ عام       -٢٠

  :يلي  ماوتشمل هذه الربامج. رزقهم
 هو برنامج لتحرير القدرات االقتـصادية يقـدم         :صندوق تنمية الشباب    )أ(  

وغايتـه أن تتـاح     . يف شكل منح وقروض وأنشطة لبناء القـدرات       املساعدة التقنية واملالية    
للشباب الضعفاء املنقطعني عن الدراسة فرص إلقامة مشاريع جتارية بالغة الصغر كسبيل إىل             

 اومنـذ إنـشاء هـذ     . التخفيف من حدة الفقر واستحداث فرص العمل وتقليص التباينات        
   وظائف؛٣ ٦٠٤ واسُتحدثت  مشروعا٢ً ٢٧٦ طلباً وُموِّل ٢ ٨٧٥الصندوق، قُبل 

لتنمية مهارات احلياة يرمـي إىل       هو برنامج    :خمطط حترير قدرات الشباب     )ب(  
ـ  سلوكيات اجتماعية غري مقبولة مرتبطة ب     الشباب  إتيان  احلد من     والفقـر   ةظروف كالبطال

والفراغ واإلفراط يف استهالك الكحول واجلرمية واالختالل العائلي وفريوس نقـص املناعـة             
وطلـب االنـضمام إىل املخطـط حـىت         . اإليدز ومسائل أخرى متصلة بالصحة    /ريبشال

  شاب يف معسكري التدريب األّوليني؛ ١ ٠٠٠ شاب وشارك حنو ٢٢ ٠٠٠ اآلن
 هذا برنامج للتنمية الرياضية واكتشاف املواهب       :احملليةاملسابقات الرياضية     )ج(  

والكرة الطائرة  الشبكة  رة القدم وكرة     متنوعة كك  تيف رياضا حملية  تنظم يف إطاره مسابقات     
وشـارك يف   . هبدف محاية الشباب من السقوط يف دوامة تعاطي العقاقري واألعمال اإلجرامية          

   شاباً؛٦٥ ٢٢٣هذه املسابقات حىت اآلن 
 هتدف هذه املبـادرة إىل      :احملليةمسابقات اليوم الرئاسي واملسابقات الفنية        )د(  

 كشف مواهبهم وصقلها بواسطة أنشطة متنوعة كاملوسـيقى         تشجيع الشباب والفنانني على   
، بلغ عدد الـشباب     ٢٠١٠ومنذ عام   . والرقص والفنون البصرية للتعريف بالثقافة والتراث     

  .١٤٤ ٠٠١شاركني يف هذه املسابقة امل
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  تنفيذ التوصيات املقبولة: متابعة االستعراض األخري  -رابعاً  
ة أثناء جولة االستعراض األوىل يف إطار عملية        قبلت بوتسوانا إحدى وعشرين توصي      -٢١

  :وتعرض حكومة بوتسوانا حالة تنفيذ التوصيات كالتايل. االستعراض الدوري الشامل

استكمال شىت التقارير العالقة اليت يتعني تقدميهما مبوجب معاهـدات، سـيما التقريـر                  
  رأة الواجب تقدميه إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل

تتوىل اللجنة الوزارية املعنية باملعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالت مسؤولية تنسيق           -٢٢
 والتقيـد   هاتنفيـذ إليهـا و  واالنضمام  على املعاهدات   لتصديق  لاليت أطلقها البلد    العمليات  

هـذه  ، مبا يف ذلك إعداد التقارير اليت يـتعني تقـدميها مبوجـب              الناشئة عنها بااللتزامات  
 دورة خاصة لبناء قـدرات     ٢٠١٠وسعياً إىل تدعيم هذه اللجنة، ُنظِّمت يف عام         . عاهداتامل

وتعمل . ن املعاهدات عة  شئأعضاء اللجنة، بالتركيز على تقدمي التقارير وتنفيذ االلتزامات النا        
  . تأخر تقدميه من تقارير  مااللجنة حالياً على إكمال

كال التمييز ضد املرأة، اسُتكمل التقرير وقُدِّم       وخبصوص اتفاقية القضاء على مجيع أش       -٢٣
  . إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة٢٠٠٩يف عام 

  ، تدرجييا٩/١٢ً اليت حددها قرار جملس حقوق اإلنسان ،أهداف حقوق اإلنسانحتقيق     
لى الصعيدين  تواصل بوتسوانا اختاذ تدابري ترمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ع            -٢٤

تبقى من الصكوك الدوليـة األساسـية حلقـوق      مااحمللي والدويل، مبا يشمل التصديق على   
اإلنسان واالنضمام إليها؛ وتوطني املعاهدات اليت ُيعّد البلد طرفاً فيهـا؛ وتعزيـز اإلطـار               

كذلك تساهم  . املؤسسي حلقوق اإلنسان؛ وبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون وتدريبهم؛ إخل         
  .مجيع هذه التدابري وتدابري أخرى يف بلوغ أهداف حقوق اإلنسان اليت حددها اجمللس

املوافقة على طلب الزيارة املقدم من املقرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان واحلريـات                   
  األساسية للشعوب األصلية

مل تنفذ بوتسوانا سياسة تعاون مع منظومة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، مبا يـش              -٢٥
  .خمتلف آلياهتا واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

وزار املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للـشعوب األصـلية              -٢٦
مجيع اجلهات املعنية اليت أراد لقاءها أثناء الزيـارة         وقابل  ،  ٢٠٠٩أبريل  /نيسانبوتسوانا يف   

وصيات ردت عليها حكومة بوتسوانا وعربت عن موقفها        وقد أعد تقريراً يتضمن ت    . القطرية
  . بشأن التنفيذ واملتابعة
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مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز هيكل حقوق اإلنسان وإطارها املؤسسي على الـصعيد                 
  يلزم من التمويل واملوظفني  ماالوطين، بسبل منها توفري

ي، اختذت حكومة بوتسوانا    سعياً إىل تدعيم هيكل حقوق اإلنسان وإطارها املؤسس         -٢٧
تدابري منها إنشاء حمكمة الشكاوى الصغرية وتقدمي املساعدة القانونية عن طريـق مـشروع              

  .منوذجي متاح يف أحناء شىت من البلد
وتـضم  .  حتت إشراف النيابة العامة    ٢٠١٠وبدأ تنفيذ املشروع النموذجي يف عام         -٢٨

كـانون  ء، بينما ُعّين منسق املساعدة القانونية يف        اهليئة املؤقتة للمساعدة القانونية ستة أعضا     
ويتشارك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وحكومة بوتـسوانا يف متويـل           . ٢٠١١يناير  /الثاين

ورغم أن املشروع خاص باملواطنني وحدهم، حيق لالجئني تلقي املساعدة القانونية           . املشروع
وصيغ .  اخلاصة بوضع الالجئني١٩٥١اقية عام يف إطاره وفقاً اللتزامات بوتسوانا مبوجب اتف 
  .أعضاء احلكومة بغرض التشاور بشأنهعلى مشروع قانون املساعدة القانونية وبدأ تعميمه 

، بـدعم دويل،  جمال حقوق اإلنـسان   مواصلة تطوير برنامج للتدريب وبناء القدرات يف            
  لفائدة موظفي القضاء وإنفاذ القانون

جمموعه مخس حلقات عمل لفائدة شيوخ القبائل الـذين يرأسـون             ما ُنظِّم حىت اآلن    -٢٩
ومّول برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ثالثاً من حلقات العمل هـذه ويـّسرها             . احملاكم العرفية 

ومشلت املواضيع  . ونظّم مركز بوتسوانا حلقوق اإلنسان احللقتني األخريني      . مستشارون حمليون 
ر اليت تكفل احلق يف حماكمة عادلة يف غضون فترة زمنية معقولـة              من الدستو  ١٠املتناولة املادة   

  . وأمام حمكمة مستقلة ونزيهة؛ والعالقة بني القانون العام والقانون العريف وحقوق اإلنسان

  يكفي من املوارد ألمانة املظامل حرصاً على فعالية نشاطها  ماتوفري    
انة املظامل هبـدف التحقيـق بفعاليـة يف    ُسجلت زيادة يف الدعم املايل املقدم إىل أم         -٣٠

  .انتهاكات احلقوق واحلريات األساسية املكفولة يف الدستور

اختاذ إجراءات يف سبيل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس                 
  وإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وحرياته

ي تضطلع بدور املؤسسة الوطنية املـستقلة   كانت احلكومة تنوي تدعيم أمانة املظامل ك        -٣١
وعقب مشاورات على الصعيد الوطين، التمست احلكومـة املـساعدة مـن          . حلقوق اإلنسان 

ولدى تلقـي املـشورة مـن       . يتعلق بتحليل قانون أمانة املظامل     فيمامفوضية حقوق اإلنسان    
 مؤسـسة مـستقلة     إنشاءأن تعيد النظر يف خططها وتعزم على        املفوضية، كان على احلكومة     

  . تزال املشاورات جارية خبصوص إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  اللذلك. جديدة كلياً
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  دمج حقوق اإلنسان يف النظام التعليمي    
افة واسعة يف هذا    أُدجمت حقوق اإلنسان يف املقرر التعليمي هبدف تزويد الشباب بثق           -٣٢
توسـيع نطاقهمـا    جرى  تدائي والتعليم التحضريي و   مقرر التعليم االب  النظر يف    وأُعيد. اجملال

وأُدجمت يف  . حبيث يشمالن املزيد من املواضيع التطبيقية واملواضيع اليت تروج حلقوق اإلنسان          
الصفوف األوىل من التعليم االبتدائي، أي من الصف األول إىل الصف الرابع، مواد جديـدة               

وتتاح للتالميـذ يف إطـار      . ية والعلوم البيئية  كالدراسات الثقافية والفنون اإلبداعية والتمثيل    
وعمل واالنتهاكات  الدراسات الثقافية فرصة مناقشة قضايا حقوق اإلنسان كاحلقوق املدنية          

اإليـدز واهلويـة الثقافيـة    /ة البشرياألطفال وحقوق األطفال املصابني بفريوس نقص املناع 
اخلامس إىل الصف السابع، جيـري      ويف الصفوف االبتدائية األعلى، أي من الصف        . والتنوع

التعمق يف قضايا حقوق اإلنسان يف إطار الدراسات االجتماعية من خالل مواضيع تتعلق حبق              
وجيري توعية التالميذ   . التلميذ يف الصحة والقضايا اجلنسانية والعنف والقانون وما إىل ذلك         

  . أيضاً بإعالن األمم املتحدة العاملي حلقوق اإلنسان
مقرر التعليم اإلعدادي وبات يتطـرق إىل القـضايا         جرى أيضاً توسيع وتنويع     وقد    -٣٣

اإليدز وغري ذلك من / قبيل فريوس نقص املناعة البشريالبيئية والقضايا االجتماعية الناشئة من  
  .قضايا حقوق اإلنسان

وضع استراتيجية وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على مجيع مـستويات النظـام                  
 للربنامج العاملي للتثقيـف يف جمـال        ٢٠٠٩-٢٠٠٥ليمي وفقاً خلطة عمل الفترة      التع

ة وتنقيحهـا وتـدريب     ل استعراض املقررات والكتب املدرسي    حقوق اإلنسان، مبا يشم   
  ن يف السياق املدرسياملدرسني وممارسة حقوق اإلنسا

وضع املقررات  إىل إدارة هدُعوقد . باشرت احلكومة مبادرات متنوعة يف هذا الصدد     -٣٤
على أن تكون مجيع الكتب املدرسية      من مهامها احلرص    بإنشاء جلنة معنية بالكتب املدرسية      

  . املوصى هبا تفاعلية وشاملة حلقوق اإلنسان
وخبصوص تدريب املدرسني، أُدخلت حتسينات على املقرر هبدف ضـمان تـدعيم              -٣٥

وُيزود املدرسـون   . غوجية يف خمتلف املواد   معارف املدرسني واالرتقاء باحملتوى واملهارات البيدا     
 /البـشري  قضايا فريوس نقص املناعة      مبؤهالت متكّنهم من التعامل مع األساليب املبتكرة لدمج       

كما ُيزودون مبهارات   . اإليدز والقضايا اجلنسانية والتثقيف البيئي وحقوق اإلنسان داخل الفصل        
  .تسوية املنازعات والعنف اجلنساينواالنتهاكات تؤهلهم للتعامل مع قضايا من قبيل 

املدرسي، وضعت احلكومة سياسـة     الوسط  وخبصوص ممارسة حقوق اإلنسان يف        -٣٦
للتصدي ملسائل االنضباط وتدين األداء وغريها من املسائل السلوكية الـيت           تقوم على الرعاية    

 وأُنشئت هياكـل    .تؤثر سلباً على املتعلم بغية تكوين املتعلمني بطريقة شاملة تراعي حقوقهم          
باعتبارها قنوات يعرب من خالهلا الطالب عن       " النظام الكامل "من قبيل جملس متثيل الطالب و     

  بواسطة وعالوة على ذلك، ُتشجَّع اجملتمعات احمللية على املشاركة يف النظام التعليمي          . آرائهم
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يدز وجلان خمتصة    واإل  وجلان فريوس نقص املناعة البشري     واملدرسنيمجعيات أولياء التالميذ    
وتكفل مجيع هذه اهلياكل تواصالً منفتحاً وشفافاً بني مجيع اجلهات املعنية واحترام حقوق             . أخرى

  .واجملتمع ككلوأولياء التالميذ الطالب ومحايتها من قبل مجيع األطراف املعنية واملدرسني 

ا يشمل الـسياسات    ، مب  وبنساء املناطق الريفية   لقضايا اجلنسانية  با مواصلة جهود النهوض      
  الرامية إىل حترير قدرات النساء ودجمهن يف نظام التعليم

ولبلـوغ  . حتقيق املساواة يف التعليم   تشمل أهداف السياسة التعليمية الوطنية املنقحة         -٣٧
  . ، تكفل املكاتب اإلقليمية واملدارس قبول التالميذ يف املدارس دون أي متييزهذه الغاية

تتوىل جلنة معنية بالكتب املدرسية التأكد من خلو الكتـب          سياسة،  مبقتضى هذه ال  و  -٣٨
اجلنسانية مرجعية يف املسائل    وأُنشئت جلنة   . ثقايف  أو املطلوبة يف املدارس من أي حتيز جنساين      

ووضعت هذه اللجنة اسـتراتيجية     . الوزارةتتوىل تنسيق مجيع املسائل اجلنسانية على مستوى        
معاجلة الصعوبات املقترنة بدمج تلك القضايا على أمل أن يزيد          ية  بغلدمج القضايا اجلنسانية    

  .ذلك مشاركة النساء والفتيات يف مجيع مستويات النظام التعليمي
ونقّحت بوتسوانا سياسة إعادة قبول الطالب الراسبني سعياً إىل حتسني بقاء البنات              -٣٩

ء تلقي التعليم االبتـدائي والثـانوي       وُيسمح للتلميذات الاليت حيملن أثنا    . يف النظام التعليمي  
واعُتمد برنامج . بالعودة إىل املدرسة بعد ستة أشهر، بينما كان ُيشترط انقضاء اثين عشر شهراً

وُتطبِّـق  . حلقات الدعم هبدف تعقب الطالب الراسبني وإعادة قبوهلم يف النظام التعليمـي           
نيني هبدف زيادة مشاركة الطالبات يف بوتسوانا سياسة لتكافؤ الفرص يف التعليم والتدريب امله
  .تكون حكراً على الرجال  مابرامج التدريب املهين مع التركيز على اجملاالت اليت عادة

التشريعات املتعلقة باالغتـصاب    وضع  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومواصلة العمل على            
 التـشريع اجلديـد،     أولوية، والنظر يف دمج تدابري إضـافية يف       باعتبارها ذات   الزوجي،  
   يف هذه التشريعاتمحالت التوعية العامة الرامية إىل تعزيز إعمال احلقوق  أوكمبادرات

حىت  ،االغتصاب الزوجي مبا يف ذلك     ،قانون العقوبات يف بوتسوانا االغتصاب    جيرم    -٤٠
 ، إىل جانب قـانون العقوبـات      ،يوجدعلى أنه   . إشارة إىل ذلك صراحة   ترد فيه أية      مل وإن
ويوفر هذا القانون احلماية القانونية لضحايا      . ٢٠٠٨انون العنف املرتيل الذي اعُتمد يف عام        ق

وهو يشمل أيضاً النساء املتزوجات الاليت تعّرضن للعنف اجلنسي على أيـدي            . العنف املرتيل 
وُيعرَّف االعتداء اجلنسي بأنه أي سلوك      . أزواجهن وُيتيح هلن بعض سبل االنتصاف القانونية      

ينتـهك سـالمته      أو حيط من قـدره     أو ُيهينه  أو فرديسيء لل ) دون االقتصار عليه  (نسي  ج
وهذا التعريف واسع مبا يكفي حبيث يشمل جرمية االغتصاب يف إطار الزواج؛ وأي             . اجلنسية

 يبدو أن هذا القانون ُسّن للتصدي حتديداً        ، ويف الواقع  .رأي خيالف ذلك سيكون غري معقول     
ويـنص  . واليت رمبا جتاهلتها تشريعات أخـرى     " مرتلية"حتدث يف سياقات    لالعتداءات اليت   

تعديل قانون الطب الشرعي مثالً على استخدام اختبار احلمض النـووي يف القـضايا الـيت       
  .تستدعي ذلك
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واحلـض   القوانني واملمارسات العرفية     نساء مشاركة كاملة يف مراجعة    ضمان مشاركة ال      
  لضارة حبقوق املرأةملمارسات ااعلى التخلي عن 

جيعله   ما إن القانون العريف قانون غري مدوٍن بصفة عامة وهو دينامي ومرن بطبيعته،             -٤١
يعيد أفراد القبيلة وشيخها النظر يف القوانني العرفية يف إطار حمـاكم              ما وعادة. دائم التحول 

يقتـصر   ال وعالوة على ذلـك   . وتشارك النساء يف هذه االجتماعات بنشاط وحرية      . قبلية
  .منصب شيخ القبيلة على الرجال، إذ تضطلع النساء هبذه الوظيفة يف عدد من القبائل

قبل اعتماد الربملان قراراً يرتبط بالقانون العريف، ُيستشار جملس شيوخ           ف تبعاً لذلك، و  -٤٢
 يف القـانون العـريف    " إعادة النظر "حبضور النساء، وبذلك تشارك النساء بنشاط يف        القبائل  

  .تطوره أو
وأُدمج الُبعد اجلنساين   . وتواصل احلكومة اإلثناء عن املمارسات الضارة حبقوق املرأة         -٤٣

ويف جمال العمالة، أُلغي عدد من القوانني التمييزيـة؛ أمـا يف            . يف قطاعات متنوعة يف البلد    
التعليم، فاعُتمد عدد من السياسات واالستراتيجيات لضمان عدم تعرض النـساء والبنـات             

  .يعدن جمربات على إعادة السنة الدراسية بأكملها  ملمن ذلك أن الطالبات احلوامل. لتمييزل

  السلطة الزوجيةقانون  خلاص بالعنف املرتيل وإلغاءتدعيم تطبيق مشروع القانون ا    
 لتوعية أفراد شرطة بوتـسوانا      ٢٠١٠نظّمت إدارة شؤون املرأة حلقة عمل يف عام           -٤٤

  .ذلك أن الشرطة هي عادة أول جهة ُتبلَّغ حبوادث العنف املرتيل. بقانون العنف املرتيل
املتعلقة بالـسكان  الوطنية ، عقدت جلنة التدخالت ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٤٥

وشارك يف هذا املـؤمتر باألسـاس       . مؤمتراً وطنياً بشأن أمناط الزواج واجتاهاته يف بوتسوانا       
، ومتثل  )الديين وغري الديين والتقليدي   ( بشؤون الزواج    مفوضون إقليميون وموظفون مكلفون   

أحد أهدافه يف حبث تأثري قانون إلغاء السلطة الزوجية على الزواج وتعزيز تطبيق هذا القانون               
يكون املفوضون اإلقليميون أول جهة يقصدها        ما وعادة. وصياغة استراتيجية للتثقيف العام   

حكومة بوتسوانا أن من املهم أن يفهم هـؤالء         الزوجان عند وقوع خالف، لذلك اعتربت       
  .وجاهة هذا القانون وكيفية تطبيقه كي يتسىن هلم تنفيذه على نطاق واسع

   متابعة االستعراض الدوري الشامل بصورة منهجيةنساين يف عمليةاجلُبعد الدمج     
تسعى حكومة بوتسوانا إىل ضمان تنفيذ توصيات االستعراض الـدوري الـشامل              -٤٦
  . ابعتها بطريقة شاملة تكفل مشاركة اجلميعومت
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 يف   وامليثاق األفريقي حلقوق الطفـل ورفاهـه       مواصلة دمج أحكام اتفاقية حقوق الطفل         
  التشريعات الوطنية

وأُعيد النظر يف هذا القانون حبيث يستند إىل        . ٢٠٠٩اعُتمد قانون األطفال يف عام        -٤٧
ل ورفاهه وُيتيح دمج أحكام اتفاقية حقوق       حقوق اإلنسان ويساهم يف صون كرامة كل طف       

  .الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه
وتقوم الوزارة أيضاً بنشر اتفاقيات الهاي الدولية حلماية األطفال بغية حشد الدعم              -٤٨

  .من أجل التصديق عليها

ة، سيما يف جمـال     اختاذ املزيد من التدابري يف سبيل اعتماد تشريعات تكفل تنفيذ االتفاقي              
  محاية البنات من االعتداء اجلنسيمكافحة العنف واالستغالل اجلنسي لألطفال، وضمان 

تعمل حكومة بوتسوانا، بدعم من اليونيسيف، على وضع إطـار لتنفيـذ قـانون                -٤٩
وسيكون اإلطار مبثابة دليل للجهات املعنية وخمتلف الوزارات املختصة ملـساعدهتا           . األطفال

األنـشطة  /على حتديد دورها يف تنفيذ القانون وختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ اإلجـراءات           
  .اخلاضعة لواليتها املباشرة

تعـىن باليتـامى    ) ٢٠١٦-٢٠١٠(وتوجد خطة عمل وطنية سداسية الـسنوات          -٥٠
 الضعفاء وتتوخى تيسري وتأييد الربجمة والتدخالت اهلادفة الرامية إىل حتقيق رفـاه              واألطفال

وصيغ مشروع قانون مكافحة االجتار بالبشر، ونظمـت دورة         . األطفال الضعفاء ومحايتهم  
 وحلقة عمـل للجهـات املعنيـة        ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١١تدريبية للمستعملني يف    

 بدعم من الشركاء املتعاونني ومن بينهم مكتب        ٢٠١٢فمرب  نو/ تشرين الثاين  ٣٠ و ٢٩ يومي
  .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  ٢٠١٦-٢٠٠٦مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية املعنية باألطفال للفترة     
غري أن جهات معنية . وفقاً للجدول الزمين األصليليست منفذة  خطة العمل الوطنية      -٥١

ووجب تنفيذ خطة العمل الوطنية على      . ذها تدرجيياً، ولو أن الرصد حمدود     خمتلفة تواصل تنفي  
  .هذا النحو بسبب عدم ختصيص موارد لضمان تنفيذها الكامل

وتنفذ خطة القضاء على عمل األطفال يف وزارات عديدة وتتصدى جملاالت منـها               -٥٢
  :التالية
 تدعيم التخفيف من حدة الفقر؛ •

 فيه بواسطة توفري الرفاه والدعم االجتماعي؛االستمرار وحتسني الوصول إىل التعليم  •

 إذكاء الوعي العام بظاهرة عمل األطفال؛ •

 بناء قدرات املرشدين االجتماعيني على التصدي لعمل األطفال؛ •
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 صياغة سياسات بشأن عمل األطفال؛ •

  .إجراء املزيد من البحوث بشأن عمل األطفال •
ومن املتوقع أن حيظى هذا     . عدا البحوث   ما لذكرويستمر تنفيذ مجيع التدابري آنفة ا       -٥٣

  .اجملال باألولوية مستقبالً

  التقيد خبطة العمل الوطنية لألطفال وبرنامج القضاء على عمل األطفال    
  .١٧الرد يف الفقرة   -٥٤

  تنفيذ الربنامج اخلاص بيتامى اإليدز    
برنامج شامل يغطي مجيع تطبق بوتسوانا برناجماً للحد من حاالت يتم األطفال، وهو   -٥٥

 يف املائة من األطفـال      ٩٨ويستمر تنفيذ الربنامج مبعدل تغطية ال يقل عن         . األطفال اليتامى 
ويسجل األطفال يف هذا الربنامج الالمركزي حىت على مـستوى القريـة، وهـو              . املؤهلني

  .جيعل الوصول إليه يسرياً جداً ما

ال بناء على طلب جلنة حقـوق الطفـل         تصميم واعتماد برامج عمل بشأن عمل األطف          
  ومنظمة العمل الدولية

  .تنفذ وزارات متنوعة خطة القضاء على عمل األطفال  -٥٦

  النظر يف تعيني مؤسسة لتنسيق سياسات األطفال وتنفيذها    
 اجمللس الوطين املعين باألطفـال، الـذي   ٢٠٠٩أنشأ قانون األطفال املعتمد يف عام      -٥٧

  :ة اجملاالت التاليةتشمل واليته الرئيسي
 تنسيق ودعم ورصد وضمان تنفيذ األنشطة الوزارية القطاعية املتعلقة باألطفال؛ •

 إرشاد التدخالت الوزارية القطاعية املتعلقة باألطفال أو املؤثرة عليهم؛ •

الدعوة إىل تطبيق هنج يركز على األطفـال يف وضـع التـشريعات والـسياسات                •
 واالستراتيجيات والربامج؛

وة إىل ختصيص حصة كبرية من املوارد الوطنية للمبادرات واألنشطة املتعلقـة            الدع •
  .باألطفال

  توفري بدائل غري حبسية بالنسبة للشخص الذي يكون املريب الوحيد أو الرئيسي للطفل    
شرعت احلكومة، مبساعدة أمانة الكومنولث، يف إعداد دراسة هتدف إىل إجياد بدائل              -٥٨

  .ملريب الوحيد أو الرئيسي للطفلعن السجن يف حالة ا
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  اختاذ تدابري حلماية املصاحل الفضلى للرضع واألطفال املتأثرين باحتجاز والديهم وحبسهم    
ينص قانون األطفال على أن يودع الرعاية البديلة الطفل الذي يدان والـده أو ويل                 -٥٩

 ١٤لطفل يف غضون    وينبغي أن يقّدم طلب إيداع هذا ا      . أمره أو شخص آخر يتوىل حضانته     
  .يوماً من تاريخ اإلدانة

مواصلة العمل على توفري التعليم األساسي الشامل واحلد من التـسرب مـن التعلـيم                   
  االبتدائي، بدعم من اجملتمع الدويل

  اختاذ تدابري لعكس اجتاه التسرب من التعليم الثانوي نتيجة اعتماد تدابري التقشف    
ملبادئ التوجيهية لسياسة الرسوم املدرسية حبيث يتـسىن        أعادت احلكومة النظر يف ا      -٦٠

  .ألطفال األسر الضعيفة اجتماعياً واقتصادياً التقدم يف الدراسة دون إرباك
ويتوخى برنامج حلقات الدعم إعادة األطفال إىل املدارس، وقد ُعزز يف مجيع املناطق   -٦١

  .تلك التدابريلضمان عدم استبعاد التالميذ من النظام املدرسي نتيجة ل

  تطبيق سياسة للتعلم بلغة األم إىل جانب اللغتني الوطنيتني ومها الستسوانا واإلنكليزية    
تقدر احلكومة أمهية استخدام لغة األم يف مراحل مبكرة من التعليم، وهي تبحـث                -٦٢

 مبدرسني  استراتيجيات خمتلفة لدمج التعليم بلغة األم يف النظام التعليمي، بسبل منها االستعانة           
  .مساعدين يف التعليم االبتدائي

  إتاحة بدائل غري حبسية كاخلدمة اجملتمعية وترتيبات إطالق السراح بكفالة    
شرعت احلكومة، مبساعدة أمانة الكومنولث، يف إعداد دراسة ترمي إىل إتاحة بدائل              -٦٣

  .عن السجن

 على حنو يكفل توافـق      مضاعفة اجلهود الرامية إىل حتسني ظروف االحتجاز يف السجون            
  احلقوق مع املمارسات الثقافية

ويعامـل  . توجد هياكل رمسية تكفل امتثال املعايري الدولية املتعلقة مبعاملة السجناء           -٦٤
السجناء معاملة إنسانية حتترم كرامتهم، وتكفل احلكومة إقامتهم يف ظروف مالئمة لصحتهم            

وتستمد وجبات الطعام باألساس من     . ذائيةوحصوهلم على ما يكفي من الرعاية الصحية والغ       
  .املطبخ التقليدي

  منها) ١(١٩مواصلة دمج أحكام اتفاقية حقوق الطفل يف التشريعات الوطنية، ال سيما املادة     
يكفل قانون األطفال، بواسطة تشريعات منها شرعة حقـوق الطفـل واملبـادئ               -٦٥

مجيع أشكال العنف اليت قد يتعرض هلـا        التوجيهية ملصاحل الطفل الفضلى، محاية الطفل من        
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كذلك يتصدى قانون العنف املرتيل حلماية الطفل من العيش يف          . على أيدي املكلفني برعايته   
 من قانون العقوبات أيضاً احلمايـة مـن االعتـداء           ١٤٧وتوفر املادة   . بيئة يسودها العنف  

  .أخذهم عنوة من قانون العقوبات خطف األطفال أو ٢٥٨وحتظر املادة . اجلنسي

توفري املتابعة الطبية لألمهات املصابات بفريوس نقص املناعة البشري وألبنائهن املـصابني                
  بالعدوى

يستفيد عدد كبري من النساء يف بوتسوانا من خدمات الرعاية قبل الوالدة وتـضع                -٦٦
فريوس نقص  وختضع النساء احلوامل املصابات ب    . النساء احلوامل مواليدهن يف املرافق الصحية     

املناعة البشري ملتابعة طبية يف عيادات الرعاية قبل الوالدة لتقييم جناعـة العـالج الوقـائي                
. مبضادات الفريوسات العكسية أو املعاجلة شديدة الفعالية مبضادات الفريوسـات العكـسية           

ي  يف املائة من النساء احلوامل املصابات بالفريوس حاليـاً إمـا العـالج الوقـائ     ٩٤وتتلقى  
  .املعاجلة شديدة الفعالية أو
إحالة سـريعة إىل    )  يف املائة  ٣أقل من   (وحيال األطفال القليلون املصابون بالعدوى        -٦٧

أقرب مركز من بيوهتم يقدم فيه العالج مبضادات الفريوسات العكسية كي خيضعوا لتقيـيم              
  .لعالجويتلقوا العالج باالستناد إىل املبادئ التوجيهية املتبعة حالياً يف ا

اإليـدز واحتـرام الـشروط      /تثقيف السجناء فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري           
  الصحية يف السجون

يقدم موظفو التثقيف الصحي التابعون لألفرقة اإلقليمية لإلدارة الـصحية تـدريباً              -٦٨
 ملوظفي املرافق الصحية يف السجون ليقوم هؤالء باستمرار بتثقيف الـسجناء فيمـا يتعلـق              

ويشمل التثقيف أيضاً مسائل أخرى تتعلـق بالـصحة   . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشري  
  .العامة مبا يف ذلك النظافة

متكني املهاجرين والالجئني من االنتفاع باملشروع النموذجي ملكافحة فريوس نقص املناعة               
  اإليدز/البشري

بفضل مساعدة ماليـة مـن      يتلقى الالجئون العالج مبضادات الفريوسات العكسية         -٦٩
 .صندوق اخلطة الرئاسية الطارئة للمساعدة يف مكافحة اإليدز، املدعوم من الواليات املتحدة           

، كان عدد الالجئني    ٢٠١٠ويف عام   . وتشرف مجعية الصليب األمحر لبوتسوانا على هذه العملية       
  . الجئا٢٧١ً إىل وارتفع العدد منذ ذلك احلني.  الجئا٢٥٠ًاملسجلني لتلقي العالج قرابة 

ويوجد يف البلد أيضاً عدد ال يستهان به من العمال املهاجرين العـاملني يف مجيـع                  -٧٠
قطاعات االقتصاد واحلاصلني على الرعاية الصحية مبا فيها العالج مدفوع التكلفة مبـضادات     

  .الفريوسات العكسية
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  ضادات الفريوسات العكسيةاختاذ إجراءات للتصدي ملسألة عدم تغطية الالجئني بالعالج مب    
  . أعاله٣٢الرد يف الفقرة   -٧١

املضّي، بدعم من اجملتمع الدويل، يف حماربة الفقر وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف إطار                  
  ٢٠١٦رؤية البرنامج 

وعالوة . ، اعتمدت احلكومة االستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر       ٢٠٠٩يف عام     -٧٢
احلكومة أيضاً توجهاً قوياً للتنويع االقتصادي يهدف إىل املساعدة علـى           على ذلك، باشرت    

تكثيف اجلهود الرامية إىل إنعاش االقتصاد يف سبيل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وأهـداف      
  .٢٠١٦الرؤية 

  ٢٠١٦مواصلة اجلهود الرامية إىل بلوغ أهداف الرؤية     
فحكومـة  . يستجيب إىل تطلّعات البلد    هي عبارة عن مسعى وطّين       ٢٠١٦الرؤية    -٧٣

بوتسوانا ملتزمة إىل جانب القطاع اخلاص واملنظّمات املدنية وعامة الناس ببلوغ األهـداف             
  .٢٠١٦املراد بلوغها يف عام 

التماس املساعدة التقنية وأشكال الدعم األخرى من الشركاء اإلمنائيني بغية تعزيز قـدرة                 
  قوق اإلنسان وتوطينهابوتسوانا يف جمال تنفيذ صكوك ح

التماس املساعدة من الوفود القادرة مادياً على مساعدة بوتسوانا يف جهودهـا املتـصلة                  
بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات والتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وتدعيم            

  مكّونات النظام اإلحصائي الوطين ونظام رصد التنمية

  حقوق اإلنسان يف اجملاالت املبّينة يف التقرير الوطينالتماس الدعم من جملس     

  التماس إسهامات اجملتمع الدويل يف جهود احلكومة من أجل تعزيز احلقوق    

التماس مساعدة املفّوضية واجملتمع الدويل يف جمال حقوق الشعوب األصلية، سيما شعب                
لعـدل واملـساعدة القانونيـة    الباساروا، ومحاية األطفال ومكافحة العنف املرتيل وإقامة ا     

والنهوض بظروف السجون، إضافة إىل إعداد وثيقة أساسية مشتركة والتثقيف يف جمـال             
حقوق اإلنسان واالرتقاء بنظام العدالة وتعزيز رصد التقّدم احملرز يف بلـوغ األهـداف              

  ٢٠١٦اإلمنائية لأللفية وأهداف الرؤية 
يف اجملاالت التالية املتصلة بتعزيز حقوق      التمست حكومة بوتسوانا وتلقّت مساعدة        -٧٤

  : اإلنسان ومحايتها
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إعادة النظر يف قانون أمانة املظامل بغية تدعيم واليتها يف جمال حقوق اإلنسان لتكون               •
وقّدمت مفّوضية حقوق اإلنسان هـذه املـساعدة يف            . يف توافق مع مبادئ باريس    

 ؛٢٠٠٩عام 

مساعدة من مفّوضـية    . قيد اإلعداد : عنصريةصياغة خطة العمل الوطنية ملناهضة ال      •
 حقوق اإلنسان؛

 يف بناء القدرات علـى متابعـة االسـتعراض        ٢٠١١مشاركة الكومنولث يف عام      •
 الدوري الشامل وتنفيذه؛

املقارنة مع جنوب : عملية التقييم املقارن بشأن مشروع املساعدة القانونية النموذجي    •
 أفريقيا وموريشيوس؛

ويالً من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لفائدة مـشروع املـساعدة         تلقّت احلكومة مت   •
 ؛٢٠١٢ و٢٠١١القانونية يف عامي 

تلقّت احلكومة متويالً من الواليات املتحدة األمريكية لفائدة مـشروع املـساعدة             •
 .٢٠١٢القانونية يف عام 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -خامساً  

  ت وأفضل املمارسااإلجنازات  -ألف  
، عزمها على تعزيز حقـوق اإلنـسان        ٢٠٠٩وطّدت حكومة بوتسوانا، منذ عام        -٧٥

ومحايتها بإنشاء مؤسسات جديدة وتدعيم املؤسسات القائمة واعتماد تدابري إدارية ومراجعة           
  :وفيما يلي بعض هذه اإلجنازات. التشريعات وسّن تشريعات مالئمة

  لية لشرطة بوتسواناإنشاء وحدة الشؤون الداخ  -١  
 هذه الوحدة اليت بدأت العمل بكامل طاقتها يف         ٢٠٠٩أنشأ مفّوض الشرطة يف عام        -٧٦
وميثّل تزايد عدد الشكاوى املتعلقة بسلوك الشرطة مع املواطنني أحد العناصـر            . ٢٠١٠عام  

 من  والوحدة خمّولة للحفاظ على سالمة شرطة بوتسوانا ومسعتها       . اليت حّتمت إنشاء الوحدة   
  .خالل التحقيق بإنصاف وموضوعية يف سلوك موظفيها

االحتجاز التعسفي وممارسة   /وحتقّق الوحدة يف اّدعاءات إساءة السلوك مثل التوقيف         -٧٧
التعذيب واالستعمال غري القانوين لألسلحة النارية وغري ذلك من احلوادث اخلطـرية، بغيـة              

لشرطة وإجراءاهتا، كما حتقّق يف مجيع اّدعاءات       التأكّد من امتثال املبادئ التوجيهية لسياسة ا      
إساءة السلوك داخل اإلدارات مثل التحرش اجلنسي والشكاوى العامة خبصوص بيئة العمـل             
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وتعكف احلكومة على تعديل قانون الشرطة حبيث ينّص على إنـشاء      . العدائية داخل الشرطة  
  . الصددمفّوضية مستقلة للشرطة بناًء على اقتراح برملاين يف هذا 

  إنشاء مكتب التنسيق املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة  -٢  
، وُعهِد إليـه    ٢٠٠٩أُنشئ مكتب التنسيق املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة يف عام            -٧٨

بصياغة السياسات والربامج الرامية إىل حترير قدرات األشـخاص ذوي اإلعاقـة وتنـسيق              
األولوية ملسائل اإلعاقة يف جدول أعماهلا؛   ويساعد هذا املكتب احلكومة على إعطاء       . تنفيذها

وهتيئة بيئة مالئمة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع األنشطة االجتماعية والـسياسية             
 فيما يتعلّق ببناء أّمـة      ٢٠١٦وتتماشى مجيع هذه التطّورات مع أهداف الرؤية        . واالقتصادية

املعين ) امللتقى(راً منتداه االفتتاحي الوطين     ونظّم املكتب مؤخّ  . قوامها الرمحة والعدل والرعاية   
باإلعاقة، وأُثريت يف هذا املنتدى عّدة قضايا يعمل املكتب حالياً علـى معاجلتـها، ومنـها                

  :  يلي ما
  احلصول على اخلدمات؛  )أ(  
  نقص التعليم؛  )ب(  
  العنف اجلنساين؛  )ج(  
  .الرياضة  )د(  

 إطار االستراتيجية طويلة األمد املعتمـدة يف        وسُتعاجل هذه القضايا ذات األولوية يف       -٧٩
ويعمل املكتب أيضاً على استعراض إطار سياسات األشخاص ذوي اإلعاقـة،           . ٢٠١١عام  

  . وستعقب هذه العمليةَ عمليةُ رصد وتقييم شاملة. مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  توفري الرعاية الصحية  -٣  
 يف املائة من    ٨٤د كبرية لقطاع الصحة، حبيث صار       تواصل بوتسوانا ختصيص موار     -٨٠

وحرصاً على  . السكان ال يلزمهم قطع أكثر من مخسة كيلومترات لبلوغ مرفق للرعاية الطبية           
زيادة فعالية اخلدمات الطبية وجدواها، ُنقلت املسؤولية عن الرعاية الصحية األولية إىل وزارة             

وجيري أيضاً إنشاء مراكز االمتياز     . الصحيةالصحة، يف سياق خطة وطنية جديدة للخدمات        
الطيب من أجل النهوض بالرعاية الصحية باالقتران مع توفري التكاليف يف املدى الطويل، عن              

وتشمل اإلجنازات يف هذا اجملال إنشاء مركز جلراحة القلب         . طريق تقدمي خدمات متخّصصة   
  . ة موريشيوسوالصدر يف مستشفى برنسس مارينا يف إطار شراكة مع حكوم

  توفري مرافق الرعاية الصحية لالجئني  -٤  
، بدأت بوتسوانا تقدمي العالج مبضادات الفريوسات العكـسية إىل          ٢٠٠٩يف عام     -٨١

. وقد اعتمدت يف ذلك على دعم الواليات املتحدة ومفّوضية حقـوق اإلنـسان            . الالجئني
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 املساعدة على الوقاية من فـريوس       ونفّذت بوتسوانا أيضاً محالت قوية لتوعية الالجئني، بغية       
، ُعّين طبيٌب مقيم يف خميم دوكوي       ٢٠١٠ويف عام   . نقص املناعة البشري وتشجيع التعفُّف    

  .لالجئني كي يستجيب مباشرة إىل االحتياجات الصحية ألفراد هذه الفئة

  استعراض السياسة الصحية الوطنية   -٥  
  . ية الوطنية السياسة الصح٢٠١١اعتمد الربملان يف عام   -٨٢

  التحديات والقيود  -باء  

  الالجئون  -١  
ما زال ارتفاع عدد الالجئني يشكِّل حتّدياً بالنسبة إىل حكومة بوتسوانا بسبب شحة          -٨٣

وأثناء . وتوفِّر احلكومة لالجئني خدمات التعليم والرعاية الصحية جماناً داخل املخيم         . املوارد
 البحث عن حلول دائمة بإعادة الالجئني إىل بلداهنم         الفترة قيد االستعراض، واصلت احلكومة    

  . وإعادة إدماجهم وإعادة توطينهم

  التعليم  -٢  
توفِّر بوتسوانا التعليم الشامل جلميع األطفال البالغني سّن الـذهاب إىل املدرسـة               -٨٤

ة بصرف النظر عن اختالفاهتم، وذلك وفقاً لبيان وإطار عمل ساالمانكا لالحتياجات التعليمي           
  :غري أن قطاع التعليم ال يزال يواجه التحّديات التالية). ١٩٩٤(اخلاصة 

نقص املتخّصصني املؤّهلني لالستجابة على النحو املالئـم إىل احتياجـات             )أ(  
  مجيع األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة؛

 حمـّددة   نقص املوارد، ومنها على سبيل املثال موادُّ التدريس املناسبة لفئات           )ب(  
  من اإلعاقة والنقل املالئم جلميع األطفال مبن فيهم األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة؛

ارتفاع نسبة الطالب إىل املدرِّسني يف املدارس املخصوصة لفئات بعينها من             )ج(  
  األطفال، لذا يصعب على املدرِّسني إيالء اهتمام كامل لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛ 

 احلصول على التعليم يف مرافق رعاية األطفال الصغار على عدد قليل            يقتصر  )د(  
من األطفال، ولوحظ أن أغلبية األطفال ما زالوا يبدؤون تعليمهم االبتدائي دون أي جتربـة               

  .حتضريية
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -سادساً  

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  -ألف  
 التوصيةَ املتعلقة بالنظر يف إنشاء مؤسـسة وطنيـة          ٢٠٠٨لت بوتسوانا يف عام     قب  -٨٥

وعقب مشاورات وطنية، التمـست احلكومـة   . مستقلّة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس 
  .مساعدة مفّوضية حقوق اإلنسان فيما يتعلّق بتحليل قانون أمانة املظامل

مل لكي يقوم مقام املؤسسة الوطنية حلقوق وقد نوت احلكومة تعزيز مكتب أمني املظا  -٨٦
وبعد تلقي املشورة من املفوضية، وجدت احلكومة مضطرة على العدول عما كانت    . اإلنسان

ختطط له والتحول الستكشاف إمكانية إنشاء مؤسسة مستقلة جديدة قائمة بـذاهتا، وقـد              
  .بدأت املشاورات هبذا اخلصوص وال تزال جارية

  تقلة املعنية بالشكاوى املتعلقة بالشرطةاملفوضية املس  -باء  

 اقتراحاً برملانياً خبصوص إنشاء مفوضية      ٢٠١١مارس  /اعتمد برملان بوتسوانا يف آذار      -٨٧
وشكّلت وزارة الدفاع والعدل واألمن فرقة عمل       . مستقلة ُتعىن بالشكاوى املتعلقة بالشرطة    

ات والنظم املطلوب إسنادها إىل     إلعداد دراسة وتقدمي مقترحات إىل احلكومة بشأن اإلجراء       
وبناًء عليه، سيعدل قانون الشرطة حبيث ينص على إنشاء هذه املفوضية، ومن            . تلك املفوضية 

  .٢٠١٣نوفمرب /املتوقع أن يعتمد الربملان هذه األحكام اجلديدة يف تشرين الثاين

ـ                -٨٨ لوك والغاية من إنشاء املفوضية هي ضمان املصاحل ومحاية اجلميع مـن سـوء س
الشرطة، مبا يف ذلك التعذيب وسوء التصرف والفـساد والتقـاعس عـن أداء الواجـب،                

. ببساطة محاية املواطنني من مجيع أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب الـشرطة             أو
وستضم املفوضية جهات معنية وخرباء من قطاعات متنوعة سعياً إىل ضـمان املوضـوعية              

  .املطلوبة

  وى الصغريةحمكمة الشكا  -جيم  

، أنشأت حكومة بوتسوانا، مبوجب قانون مـن الربملـان، حمكمـة     ٢٠٠٩يف عام     -٨٩
وتعمل هذه احملكمة ضمن حمكمة الصلح وهلا سلطات حمدودة منصوص          . الشكاوى الصغرية 
وأنشئت هذه احملكمة لتجّنب التأخري يف بّت القضاء يف القضايا اليت ميكن            . عليها يف القانون  
ة ولفتح أبواب العدالة أمام من تعوزهم إمكانات االستعانة مبحامٍ علـى أن             تصريفها بسهول 

  . تكون قضاياهم مشمولة بسلطات احملكمة
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  تقدمي املساعدة القانونية  -دال  

 املشروع النموذجي للمساعدة القانونية ليكون مبثابة ٢٠١١أطلقت بوتسوانا يف عام   -٩٠
ونية ُيعزز وصول املواطنني إىل العدالة وجلوءهم       مبادرة هتدف إىل تصميم برنامج مساعدة قان      

وبدأ املشروع يف إطار برنامج احلوكمة الوطنية الذي يقـوم علـى            . إىل اخلدمات القانونية  
  . شراكة بني حكومة بوتسوانا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  :وُتقدَّم املساعدة القانونية عن طريق الترتيبات التالية  -٩١

 القانونية العاملون بأجر؛أصحاب املهن  •

 اتفاقات التعاون مع املنظمات غري احلكومية؛ •

  .اخلدمات القانونية املقدمة جماناً من ممارسني خواص •
وخبصوص التعاون مع املنظمات غري احلكومية يف جمال املساعدة القانونية اليت تقدمها          -٩٢

 Ditshwaneloوميـة هـي     هذه املنظمات، ُوقّعت اتفاقات تعاون مع أربع منظمات غري حك         
وشـبكة  ) Women Against Rape( واجلمعية النسائية ملكافحة االغتـصاب  Emang Basadiو

  ). BONELA(اإليدز /بوتسوانا لألخالقيات والقانون وفريوس نقص املناعة البشري

وتفيد التقديرات بأن املساعدة القانونية املقدمة من املنظمات غري احلكومية وجهات             -٩٣
وأعرب املمارسون القانونيون عن اسـتعدادهم      .  قضية يف السنة   ٧ ١٦٤تشمل حالياً   أخرى  

 ساعة يف السنة ميكـن  ٤٠  ببيد أن االلتزام األويل باملسامهة     . للمسامهة بتقدمي خدمات جمانية   
  .وتتكفل احلكومة بتوفري املساعدة القانونية للمعوزين.  ساعة يف السنة٢٤أن ُيخفّض إىل 

. ٢٠١٣، قررت احلكومة متديد املرحلة التجريبية إىل غايـة عـام            ٢٠١٢ويف عام     -٩٤
  . وُيصاغ حالياً مشروع قانون متعلق باملساعدة القانونية

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري  -هاء  

ويف . وضعت بوتسوانا ونفّذت سياسات وبرامج هادفة من أجل التصدي هلذا الوباء            -٩٥
نية ملكافحة العالقات املتزامنة املتعددة بغية التـصدي هلـذه          ، بدأت احلملة الوط   ٢٠٠٩عام  

  .الظاهرة جبميع أشكاهلا بتركيز خاص على النساء الشابات

وُيسّجل اخنفاض عام ملحوظ يف تفشي فريوس نقص املناعة البشري لدى الـشباب            -٩٦
بـشري  واخنفض معدل انتشار فريوس نقص املناعة ال      .  سنة ٢٤ و ١٥املتراوحة أعمارهم بني    

 ضـمن فئـة الـشباب       ٢٠١١ يف املائة يف عام      ١٠ إىل   ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ١٣,٢من  
 يف املائة   ١٩ إىل   ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٢٤,١ سنة، ومن    ١٩ و ١٥املتراوحة أعمارهم بني    

وهـذا التراجـع    .  سنة ٢٤ و ٢٠ ضمن فئة الشباب املتراوحة أعمارهم بني        ٢٠١١يف عام   
  . ن املرجح أن يتواصل يف املستقبل وم٢٠٠٥مستمر منذ عام 
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ووضعت احلكومة أيضاً خطة وطنية لرصد وتقييم اخلطة التنفيذية الوطنية ملكافحـة              -٩٧
وترشد هذه الوثيقة االستجابة    . ٢٠١٦-٢٠١٢فريوس نقص املناعة البشري واإليدز للفترة       

ؤشرات األساسية  إىل فريوس نقص املناعة البشري واإليدز إذ تقدم معلومات جوهرية عن امل           
وتتوخى هذه اخلطة إرشـاد عمليـات التقيـيم         . لقياس فعالية االستجابة الوطنية هلذا الوباء     

وتقوم اخلطة على اإلطار املنطقي الذي يـربط        . والرصد العامة لضمان تنفيذ الربامج بنجاح     
ية يف اخلطة   اآلثار والنتائج واملدخالت والنواتج بالنسبة إىل كل جمال من اجملاالت ذات األولو           

  . التنفيذية الوطنية مبيزانية مقدرة لألنشطة أثناء الفترة املشمولة باخلطة

وعالوة على ذلك، اعتمدت وزارة التعليم وتنمية املهارات إطاراً استراتيجياً ملكافحة             -٩٨
وستمكّن االستراتيجية هـذه    . ٢٠١٦-٢٠١١فريوس نقص املناعة البشري واإليدز للفترة       

ديد هنجها وخططها يف سبيل التخفيف من آثار فريوس نقص املناعة البـشري             الوزارة من حت  
وتستهدف االستراتيجية املدرسـني    . واإليدز يف قطاع التعليم خصوصاً ويف البلد بوجه أعم        

وتالميذ املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية واملدرسني املتـدربني وطـالب مؤسـسات            
وهي تتصدى ملسائل من قبيل إدراج موضوع فريوس نقص         . رةالتدريب املهين وموظفي الوزا   

املناعة البشري واإليدز ودجمه يف املقررات، واإلدارة املدرسية يف عالقتها بفريوس نقص املناعة            
البشري واإليدز، وقضايا الطالب وشؤوهنم، واملسائل التنظيمية واملؤسسية املتصلة بفـريوس           

وُيستبعد مـن   . يا املدرسني واملوظفني، ومسائل أخرى    نقص املناعة البشري واإليدز، وقضا    
، إال فيما يتعلق مبسائل تدريب املدرسني وتنميـة        )اجلامعات(هذه االستراتيجية التعليم العايل     

وستكفل استراتيجية فريوس نقص املناعة البشري واإليدز وجود صلة مباشرة مـع        . مهاراهتم
ل، وال سيما وجود توافق واضح مع النتائج احملددة         خمتلف االستراتيجيات الوطنية يف هذا اجملا     

يف اإلطار االستراتيجي الوطين الثاين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري واإليدز على مدى             
  .٢٠١٦-٢٠١١ الفترة

  االستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر  -واو  

 الفقر، اليت ُتعترب     االستراتيجية الوطنية للقضاء على    ٢٠٠٩اعتمدت احلكومة يف عام       -٩٩
وتبّين اإلحصاءات أن الفقر تراجع بقدر      . إحدى األدوات الفعالة لتحقيق مستوى دخل عال      

 يف ٤٧ إىل   ١٩٨٥/٨٦ يف املائة يف عـامي       ٥٩كبري مبرور السنوات، فقد اخنفض معدله من        
وقـد بلـغ هـذا      . ٢٠٠٢/٠٣ يف املائـة يف عـام        ٣٠ مث إىل    ١٩٩٣/٩٤املائة يف عامي    

  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٢٠,٧ املعدل

واعتمدت احلكومة استراتيجيات تتضمن إجراءات إجيابية لفائدة الفئات املهمـشة،            -١٠٠
أي أفراد شعب الباساروا وسكان املناطق النائية، مما مينحهم األولوية يف املدارس ومؤسسات             

  .التدريب املهين والعمالة
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  ٢٠١٦الرؤية   -زاي  

وهي تتضمن أهـدافاً    . ادرة وطنية تستجيب إىل تطلعات البلد      هي مب  ٢٠١٦الرؤية    -١٠١
 تقريراً  ٢٠١٦، أعد اجمللس املعين بالرؤية      ٢٠١٠ففي عام   . ٢٠١٦يتعني بلوغها حبلول عام     

وكانت هذه الدراسة   . خبصوص دراسة لرصد األداء الذي حتقق يف إطار دعائم الرؤية السبع          
م الذي أحرزته بوتسوانا صوب بلـوغ أهـداف         هتدف إىل تقييم آراء املواطنني بشأن التقد      

ومعظم تلك اآلراء صادرة عن سياسيني ومفكـرين وزعمـاء حكـوميني            . ٢٠١٦الرؤية  
  . وتكنوقراط من بوتسوانا وخارجها

  احلصول على املأوى  -حاء  

تنفذ بوتسوانا برامج إلسكان اُألسر منخفضة الدخل بغية تيسري احلـصول علـى               -١٠٢
الربامج أصحاب الطلبات املؤهلني يف املناطق احلضرية والريفيـة متـويالً           ومتنح هذه   . املأوى

وتواصـل بوتـسوانا    . ميسور التكلفة بغرض بناء منازل جديدة أو حتسني املنازل املوجودة         
  . فحص هذه الربامج بغية النهوض باجلوانب اإلدارية وتوسيع التغطية

 أيضاً قدراً من املساعدة إىل اُألسـر   وتقدم املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص     -١٠٣
ذات الدخل املنخفض هبدف متكينها من احلصول على مأوى عن طريق مبـادرة اإلسـكان               

  .الرئاسية

  التوقعات فيما يتعلق باملساعدة التقنية  -سابعاً  

سعياً إىل مواصلة تنفيذ التوصيات املتفق عليها وغري ذلك من االلتزامـات احملليـة                -١٠٤
يف اجملاالت الرئيسية     ترى حكومة بوتسوانا أن البلد قد حيتاج إىل املساعدة والدعم          والدولية،

  :التالية

  دعم يف وضع خطة عمل وطنية شاملة حلقوق اإلنسان؛  )أ(  
بناء القدرات فيما يتعلق بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهـدات، ومتابعـة              )ب(  

ات األمم املتحدة وإجراءاهتا اخلاصة، مبا يشمل       املالحظات اخلتامية والتوصيات املقدمة من آلي     
  الرصد والتنفيذ الوطنيني للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛

  تدريب القوات النظامية على حقوق اإلنسان باستمرار؛  )ج(  
تدعيم إقامة العدل، سيما فيما يتصل بنظام إدارة القضايا وإجراء التعقّـب              )د(  

  نائية؛على امتداد عملية املقاضاة اجل
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بناء القدرات يف صلب جمموعة من مكونات النظام اإلحـصائي الـوطين              )ه(  
دعماً لعملية وضع الـسياسات املراعيـة       ) الفقر، والتجارة واالستثمار، والصحة، والتعليم    (

  للفقراء والقائمة على حتليل الوقائع؛

اخلطـة   (دعم التخطيط اإلمنائي املركِّز على األفراد والقائم على النتـائج           )و(  
  ).اإلمنائية الوطنية العاشرة

Notes 

 Botswana has an inter-ministerial committee on Treaties, Conventions and Protocols’, which was 
responsible for coordinating the preparation of this report. 

        
  


