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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

                الدورة الثالثة
      ٢٠٠٨      ديسمرب  /            كانون األول  ١٥-  ١      جنيف، 

  )ب(١٥                               ً        فوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقا  للفقرة املمات أعدته جتميع للمعلو
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  بوتسوانا

                                                                                                       هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
    .                                                        ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة ذات الـصلة                                                                  املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري       

            ما عـدا          نسان،                                                                                                 وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإل               
         الـيت              العامـة       ّ                              وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية      .                                                                 ما هو وارد يف التقارير اليت سبق أن نشرهتا املفوضية السامية          

  ُ                                                                           وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف               .                         تمدها جملس حقوق اإلنسان     اع
                                                                                        ن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظـم الوثـائق املـستخدمة                 أ             وبالنظر إىل     .        التقرير

                   ُ              ود معلومات حديثـة، أُخـذت يف                       ويف حال عدم وج     .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                ً         كمراجع حتمل تارخياً يلي     
                                                وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومـات           .                                                                  االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة         

              ُ                  مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم           على                             املعلومات أو إىل التركيز          نقص                                                 الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن        
   .                                                                    أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان /      ما و                  التصديق على معاهدة
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   املعلومات األساسية واإلطار-    ًأوال 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

  املعاهدات العاملية األساسية 
  )٢(حلقوق اإلنسان

تاريخ التصديق أو 
  االنضمام أو اخلالفة

  
  التحفظات/اإلعالنات

عتراف باالختصاصات اال
  احملددة هليئات املعاهدات

                                      االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع     
                      أشكال التمييز العنصري

        املـادة   (                 شكاوى األفـراد            ال يوجد   ) أ   (    ١٩٧٤ / ٢ /  ٢٠
   ال   ):   ١٤

                                     العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
           والسياسية

ــان  (       نعـــم       ٢٠٠٠ / ٩ / ٨    ٧           املادتـ
    )) ٣ (  ١٢ و

                          الشكاوى املتبادلـة بـني     
   ال   ):   ٤١      املادة  (    دول   ال

                                     اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
                  التمييز ضد املرأة

  - -         ال يوجد   ) أ   (    ١٩٩٦ / ٨ /  ١٣

                                     الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    
                                على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

        املادتان  (                  إجراءات التحقيق           ال يوجد   ) أ   (    ٢٠٠٧ / ٢ /  ٢١
     نعم   ):  ٩   و ٨

                                      اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن     
                                        ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      

                      الالإنسانية أو املهينة

                          الشكاوى املتبادلـة بـني        ) ١      املادة  (    نعم       ٢٠٠٠ / ٩ / ٨
   ال   ):   ٢١      املادة  (      الدول 

        املـادة   (                 شكاوى األفـراد    
   ال   ):   ٢٢

        املـادة   (                  إجراءات التحقيق   
   ال   ):   ٢٠

  - -    ) ١      املادة  (    نعم    ) أ   (    ١٩٩٥ / ٣ /  ١٤                    اتفاقية حقوق الطفل
                        ختياري التفاقية حقـوق                 الربوتوكول اال 

                                       الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف        
                الرتاعات املسلحة

  - -      نعم        ٢٠٠٤ /  ١٠ / ٤

                                       الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
                                             الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

                                واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  - -         ال يوجد   ) أ   (    ٢٠٠٣ / ٩ /  ٢٤

                                                                                  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، الربوتوكـول             :              ً         بوتسوانا طرفاً فيها                               املعاهدات األساسية اليت ليست   
                                                                                                                                   االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة                  

                                                                                               عدام، الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة                                                     والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإل     
                                                                                                                                          القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي                   

   .                                                                     ألشخاص ذوي اإلعاقة، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري                                         اإلعاقة، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ا
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ــضمام                                      صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة ــصديق أو االن                         الت
          أو اخلالفة

                                        اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة       
                واملعاقبة عليها

   ال    

                                     نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     
         الدولية

     نعم    

     نعم       )٣ (           وكول بالريمو    بروت
                               نعم، باستثناء اتفاقية عـام            )٤ (                           الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية

ــض      ١٩٦١ ــشأن خف                 ب
                    حاالت انعدام اجلنسية

ــة    ــف املؤرخ ــات جني     ١٢                             اتفاقي
                 والربوتوكـوالت       ١٩٤٩       أغسطس   /  آب

   )٥ (                 اإلضافية امللحقة هبا

                          نعم، باستثناء الربوتوكول       
              اإلضايف الثالث

                        ساسية ملنظمـة العمـل                  االتفاقيات األ 
   )٦ (       الدولية

     نعم    

                  منظمة األمم املتحدة  (                 اتفاقية اليونسكو 
               ملكافحة التمييز   )                        للتربية والعلم والثقافة

               يف جمال التعليم

   ال    

                                                                                                           أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تنظر بوتسوانا يف إمكانية إصدار البيان، من أجل قبـول                   -  ١
  .  )٧ (                                                                من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري     ١٤        املادة                        الشكاوى، املنصوص عليه يف 

                                                                                                   وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم بأن تصدق بوتسوانا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
                           بهمة، والكـثرية إىل حـد                                                             والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق التحفظات امل         .  )٨ (                     واالجتماعية والثقافية 

        ففيمـا    .                                                     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ١٢    و  ٧                                             اإلفراط، اليت أبدهتا بوتسوانا بشأن املادتني       
   ُ ّ                                                                                   ، ذُكّر بأن التحفظات اليت ختل مبعايري القانون الدويل القطعية اليت تشمل حظر التعذيب تتعارض مع  ٧             يتعلق باملادة 

                 مـن العهـد       ١٢    و  ٧                                    ً                             وأوصت اللجنة بوتسوانا بأن تسحب فوراً حتفظها على املادتني            .                     موضوع العهد وأغراضه  
                                                              وأوصت جلنة حقوق الطفل بدورها بأن تسحب بوتسوانا حتفظهـا            .  )٩ (                                      الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

   . )١٠ (                                                                 من االتفاقية يف أقرب وقت ممكن من خالل اإلسراع يف عملية مراجعة القانون ١          على املادة 

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

                                                                                         الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ال يطبق مباشرة   -  ٢
                                                                                                              يف القانون احمللي، وساورها القلق ألن احلقوق املنـصوص عليهـا يف العهـد مل تعـاجل مجيعهـا يف الدسـتور                      

     ً                                                                أيضاً الستمرار وجود قوانني وممارسات عرفية ال تتوافق مع احلقوق املنـصوص                  وساورها القلق   .  )١١ (          والتشريعات
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          القـوانني                                          الوعي بأسبقية القانون الدستوري على                           تكثيف جهودها لزيادة                      وأوصت بوتسوانا ب    .  )١٢ (               عليها يف العهد  
         هـذه         أمـام    ف               ، واالسـتئنا        رمسيـة       كم ال  ا                            قضية من القضايا إىل احمل          إحالة     طلب           باحلق يف                         واملمارسات العرفية، و  

                                                                                                 وأوصت جلنة حقوق الطفل بدورها بإدراج االتفاقية يف القانون احمللي وبأن ختطو بوتسوانا اخلطوات                .  )١٣ (  كم ا  احمل
   . )١٤ (                                           الالزمة جلعل القانون العريف يتماشى مع االتفاقية

   اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان- جيم 

   )١٦ (                                           مني العام املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان                         واملمثل اخلاص لأل    )١٥ (                              أعرب كل من جلنة حقوق الطفل       -  ٣
                         ورحبت اللجنة املعنية حبقوق   .          أداء عمله                                                   ديوان املظامل إىل املوارد البشرية واملالية الالزمة حلسن       الفتقار          عن قلقهما 

  .                                                                                                   بتصرحيات بوتسوانا اليت عربت فيها عن رغبتها يف النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان                 )١٧ (      اإلنسان
                                         بأن تنشئ بوتسوانا جلنة وطنيـة مـستقلة    )١٨ (                                                لجنة واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري   ال     هذه       وأوصت  

   .                ً             حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس

                   معلومات عن أحكام     ٢٠٠٤                                                                 وجاء يف تقرير ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية صدر يف عام       -  ٤
     ً   أيضاً     ٢٠٠٤                                    ، وأشار تقرير للبنك الدويل صدر يف عام  )١٩ (    ١٩٩٤                    رمية االقتصادية لعام                            قانون مكافحة الفساد واجل   

                                                                          مفتشية ملكافحة الفساد واجلرمية االقتصادية، يف إطار مكتب الرئيس، هلا               ١٩٩٤                                 إىل أن بوتسوانا أنشأت يف عام       
                      ب سلسلة من فـضائح                                                                                          صالحيات التحقيق مع املشتبه فيهم وحماكمتهم، ومنع الفساد، وتثقيف الناس، وذلك عق           

   . )٢٠ (                                     الفساد تورطت فيها شخصيات رفيعة املستوى

   التدابري السياساتية-  دال

                                                             تقدير إنشاء اجمللس الوطين لإليدز، ووضع السياسة الوطنية بشأن فريوس      مع ال                    الحظت جلنة حقوق الطفل   -  ٥
                                   وبرنامج الوقاية من انتقال اإليدز من                                         ، وإنشاء جملس التنسيق الوطين املعين باإليدز،  )٢١ (     اإليدز /                  نقص املناعة البشرية

   . )٢٢ (                                                  األم إىل الطفل، والربنامج اخلاص باليتامى املصابني باإليدز

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-      ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  عاهداتامل  التعاون مع هيئات- ١

  )٢٣(هيئة املعاهدة
آخر تقرير 
   ُ    ُ       ق دم ون ظر فيه

ر مالحظات ـآخ
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية

                          جلنة القضاء على التمييز    
         العنصري

         مـــارس   /    آذار      ٢٠٠٥
٦   ٢٠٠   

                  تأخر تقدميه منذ    
٢٠٠٧      

                                         حيل موعد تقدمي التقريرين السابع عـشر       
      ٢٠٠٩              والثامن عشر يف 

                       اللجنة املعنية حبقـوق    
        اإلنسان

         مـــارس   /    آذار      ٢٠٠٦
٨   ٢٠٠   

                حيل موعد تقدميه   
      ٢٠٠٩  يف 

ــاين           حيــل موعــ ــر الث                             د تقــدمي التقري
      ٢٠١٢  يف 
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                          اللجنة املعنية بالقـضاء    
                      على التمييز ضد املرأة

                                          تأخر موعد تقدمي التقريرين األويل والثاين        -     
               على التوايل     ٢٠٠١   و    ١٩٩٧     عامي     منذ 

                                          تأخر موعد تقدمي التقريرين األويل والثاين        -                         جلنة مناهضة التعذيب
              على التوايل    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠١     عامي     منذ 

ــشرين       ٢٠٠٣               نة حقوق الطفل جل             تــــ
          أكتـــوبر  /    األول
٢٠٠٤      

                                              تأخر موعد تقدمي التقرير اجلامع للتقريـرين         -
      ٢٠٠٧      عام    منذ              الثاين والثالث 

           ل االختياري   ـو       الربوتوك
                       التفاقية حقوق الطفـل    

          األطفال       إشراك         املتعلق ب 
                  يف الرتاعات املسلحة

       ٢٠٠٦      عام    منذ                       تأخر تقدمي التقرير األويل   -     

              االختيـاري            الربوتوكول
                         التفاقية حقـوق الطفـل     
                            املتعلق ببيع األطفال وبغاء    
ــتغالل   ــال واس                     األطف
                        األطفال يف املواد اإلباحية

      ٢٠٠٥      عام    منذ                       تأخر تقدمي التقرير األويل       

                                      مشتركة معنية باملعاهـدات واالتفاقيـات          وزارية                                             جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء جلنة         رحبت  -  ٦
                                                                                             ا صالحية تيسري تنفيذ االلتزامات اخلاصة بتقدمي تقارير بوتسوانا مبوجب الصكوك الدولية اليت                           والربوتوكوالت هل 
     . )٢٤ (           هي طرف فيها

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

        ال شيء                 الدعوة الدائمة

           تـشرين    ٤        مرب إىل      سبت /        أيلول   ٢٦              زيارة من    -                                      املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم                                            آخر الزيارات أو التقارير عن البعثات
   )٢٥ (    ٢٠٠٥       أكتوبر  /    األول

       ال شيء                                   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

تفق عليها بعد    . ني       األصلي    سكان                                                   املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لل                          ُ               الزيارات املطلوبة واليت مل ُي

                                                 احلق يف التعليم عن تقديره اخلالص للحكومة على تعاوهنا                       أعرب املقرر اخلاص املعين ب                       التعاون أثناء البعثات /   يسري   الت
   . )٢٦ (               معه أثناء بعثته

       ال شيء                  متابعة الزيارات 
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                                           الردود على الرسائل املتعلقة باالدعـاءات      
                     واالستئنافات العاجلة

ُ               ُوجه إىل حكومة  ،    ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ٣٠   و    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ١               يف الفترة ما بني   
                                                وباستثناء بالغات أرسلت إىل فئات بعينها، مشلت         .    غات     بال  ٣                     بوتسوانا ما جمموعه    

   .                ً      ً           هذه البالغات فرداً واحداً، وهو رجل

                         ، ردت حكومة بوتسوانا على     ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ٣٠   و    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ١    وبني 
   .                           يف املائة من البالغات املرسلة  ٣٣                      ً      بالغ واحد، مما ميثل ردوداً على 

       لقضايا                                     الردود على االستبيانات املتعلقة با    
   )٢٧ (         املواضيعية

         ً                           استبياناً وجهه إليهـا أصـحاب         ١٢                                على استبيان واحد من أصل               بوتسوانا     ردت  
        يونيـه   /           حزيـران    ٣٠    و     ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ١                      يف الفترة ما بني       )٢٨ (              الواليات اخلاصة 

   . )٢٩ (                       يف غضون اآلجال احملددة هلا    ٢٠٠٨

                                         إىل زيارهتا املقرر اخلاص املعين حبالـة                              بأن تدعو بوتسوانا    )٣٠ (                                        أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -  ٧
                  لعنصرية والتمييز                                            واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة ل                  شعوب األصلية                    احلريات األساسية لل                 حقوق اإلنسان و  

   .                 التعصب املتصل بذلك          األجانب و ه           العنصري وكر

  التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان - ٣

                                                         يف بريتوريا التابع ملفوضية حقوق اإلنسان التطورات اليت جرت                                      غطى املكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي      -  ٨
                                                          وقدم املكتب اإلقليمي املشورة واملساعدة إىل احلكومة عندما نظرت يف   .  )٣١ (    ١٩٩٨                            يف بوتسوانا منذ إنشائه يف عام 

         عـام     ويف  .      ً     الحقـاً                                                                                         العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وصدقت عليهما          
                              ً                                                                   ، دعمت مفوضية حقوق اإلنسان أيضاً حلقة عمل بشأن تقدمي التقارير عن املعاهدات حضرها أصحاب                   ٢٠٠٤

                                            املؤمتر األول للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب             عقد                    ً    وسهلت املفوضية أيضاً      .  )٣٢ (                            مصلحة حكوميون واجملتمع املدين   
             يف كاساين،       ٢٠٠٤                      الذي عقد يف عام       ،   اكم                                                  رؤساء القضاة بشأن حقوق اإلنسان واللجوء إىل احمل              فائدة            األفريقي ل 
                                           اجملتمع املدين واحلكومـات مـن أجـل توطيـد       مع       بأنشطة         املفوضية          ، اضطلعت     ٢٠٠٥        ويف عام    .  )٣٣ (        بوتسوانا

   . )٣٤ (      عاهدات  امل      هيئات             التقارير إىل                       املؤسسات الوطنية وتقدمي 

   . )٣٥ (        للمفوضية    ً      ً   تربعاً مالياً          بوتسوانا      قدمت   ،     ٢٠٠٣       ويف عام   -  ٩

  قوق اإلنسانحل الدولية االلتزامات تنفيذ -  باء

  املساواة وعدم التمييز - ١

                                                                            ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن االستثناءات اخلاصة باحلق يف عدم التعرض     ٢٠٠٨      يف عام   -   ١٠
                      من العهد الـدويل       ٢٦    و  ٣    و  ١                                    من الدستور، ال تتوافق مع املواد         )  د ( و  )  ج ( و  )  ب  )( ٤ (  ١٥             ً           للتمييز، وفقاً للمادة    

                                                                             وساور اللجنة القلق، باخلصوص، إزاء االستثناءات املتعلقة بغـري املـواطنني؛             .                               خلاص باحلقوق املدنية والسياسية    ا
         األحـوال                               املسائل املتعلقـة بقـانون                            الوفاة وغريها من        بعد          املمتلكات                                          والتبين والزواج والطالق والدفن وأيلولة      

               لدستور بغيـة           من ا    ١٥                                   الطرف بإعادة النظر يف املادة                            وأوصت اللجنة الدولة    .                                 الشخصية؛ وتطبيق القانون العريف   
                                                       على مجيع أشكال التمييز العنصري وتعديل التشريعات املناسبة                           االتفاقية الدولية للقضاء  و           مع العهد          متوافقة         جعلها  
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        والحظت     ٢٠٠٦                                                               وسجلت جلنة القضاء على التمييز العنصري شواغل وتوصيات مماثلة يف عام   .  )٣٦ (            بناء على ذلك
   . )٣٧ (                         نافذة قبل إعمال الدستور      كانت                                   من الدستور تسمح بتنفيذ قوانني متييزية  )  ٩ (  ١٥         أن املادة     ً  أيضاً 

     من  ٣                                                                  على التمييز العنصري قلقة ألن تعريف التمييز الوارد يف املادة                     جلنة القضاء           ، ظلت       ٢٠٠٦         ويف عام     -   ١١
  .                                  ، وال على التمييز غري املباشـر        قي    العر                  األصل القومي أو       و أ                                                     الدستور ال حيظر صراحة التمييز القائم على النسب         

                                                           والحظت اللجنة باخلصوص تردد الدولة يف االعتـراف بوجـود            .  )٣٨ (                                          وتوصي اللجنة بإعادة النظر يف هذا احلكم      
        داخل         العرقية                       ثقافية جلميع اجملموعات      ال     وية    اهل      وجود         ومحاية                  على احترام               َ  وحثت الدولةَ   .              يف إقليمها             شعوب أصلية 

   . )٣٩ (            لشعوب األصلية          ا اخلاصة با  اهت                     إقليمها، ومراجعة سياس

         نتلـو     " (        األعيـان        جملـس    "                    وفري متثيل أفضل يف                              ً                                وإذا كانت اللجنة حتيط علماً برغبة الدولة الطرف يف ت           -   ١٢
                                    الالزمة لتـأمني مـشاركة مجيـع                                             بأن تعتمد الدولة الطرف التدابري         ٢٠٠٦                       ، فإهنا أوصت يف عام       )           يا ديكغوسي 

                         القواعد احلالية املتعلقة                      شعرت اللجنة بالقلق ألن      ٢٠٠٨       ويف عام   .  )٤٠ (     ساواة             لس على قدم امل  اجمل    يف        العرقية      طوائف   ال
                          وأوصت اللجنة بأن تتأكد      .                                          ال تنص على متثيل عادل جلميع القبائل        ،                    رغم التعديالت األخرية     ،    لس  اجمل   يف       لتعيني    با

                             لعادل جلميع القبائل؛ كمـا                  ن التمثيل ا   ا        لس، وضم   اجمل                            تعيني ومتثيل القبائل يف       يف                                    الدولة الطرف من إلغاء أي متييز       
   . )٤١ (                            ات العتماد مشروع قانون بوغوسي               أوصت بعقد مشاور

     مع     عارض                           ، كما الحظت الدولة الطرف، يت         الدستور                              ساور جلنة حقوق الطفل القلق ألن ،    ٢٠٠٤       ويف عام   -   ١٣
                  ميارس على الفئات                                                     كما ساورها القلق ألن التمييز اجملتمعي ال يزال           .                                              مبدأ عدم التمييز املنصوص عليه يف االتفاقية      

  ن  و           يف، واملولود         أطفال الر                                         ن، ومن يعملون يف الشوارع أو يعيشون فيها، و و                                 املستضعفة من األطفال، مبن فيهم املعاق
ـ       بالتبين        واألطفال                                 خارج رباط الزوجية، واليتامى                            فـريوس نقـص املناعـة                 املـصابون ب         أثرون أو               ، واألطفال املت

        بأهنن                    تعترف الدولة الطرف                   سيما املراهقات الالئي                    زاء وضع الفتيات، ال          قلق بالغ إ ب            ً وشعرت أيضاً  .      اإليدز /    شرية   الب
       إليذاء                         ن أشد عرضة للعنف اجلنسي وا    ً     علماً بأهن                                                    التهميش والقولبة اجلنسانية، مما يهدد فرصهن التعليمية،    من   ني     يعان
   . )٤٢ (     اإليدز /                       فريوس نقص املناعة البشرية       إلصابة ب ا و

  ناحق الشخص يف احلياة واحلرية واألم - ٢

                        تظل ملتزمة باإلبقاء                 بأن بوتسوانا                                                                     أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها على تصرحيات الوفد             -   ١٤
      وأكدت   .                 عقوبة اإلعدام      ختفيف      حاالت    من             د القليل                                                           على عقوبة اإلعدام وعلى عدم تقدمي توضيحات بشأن العد        

                 مـن العهـد      ٦              من املادة     ٢                   مية ينتهك الفقرة                                                                       اللجنة رأيها القائل إن فرض عقوبة اإلعدام اإلجباري على أي جر          
                 بشأن عقوبـة                                 لة الطرف أن جيري نقاش عام                           وأوصت بأن تضمن الدو     .                                       الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

                                                                                            اإلعدام على أساس عرض كامل جلميع جوانب القضية، خاصة أمهية حتقيق تقدم يف التمتع باحلق يف احلياة وجدوى 
                                                                                         طاف على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                    امل     هناية            التصديق يف   
   أن                  ً                             َّ              ً                                          وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتأكد بوتسوانا من أن تبلَّغ العائالت سلفاً مبوعد إعدام أحد أفرادها، و                 .          والسياسية

   . )٤٣ (         مدافنها       دفنه يف  ل     ثمان              يعاد إليها اجل
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          وال ترى أن   .                           ال حيتوي على تعريف للتعذيب      عقوبات          ن قانون ال إ    إذ         اإلنسان                         وأسفت اللجنة املعنية حبقوق  -   ١٥
         ف يف أقرب                              ِّ وأوصت اللجنة بوتسوانا بأن تعرِّ  .      جسيمة                                                    القوانني احلالية تعاجل مجيع أشكال التعذيب على أهنا جرائم 

                     حتقيق يف كل قضية      ح  فت        وينبغي    .                                      من العهد وجتعل منه جرمية جنائية       ٧    ً          طبقاً للمادة     "        التعذيب "                 وقت ممكن مفهوم    
                                            وينبغي جرب األضرار املترتبـة علـى تلـك           .                                                  ، وحماكمة مرتكيب تلك األفعال ومعاقبتهم كما جيب           دعاة        تعذيب م 

   . )٤٤ (       ضحايا  ألي                               األفعال، مبا يف ذلك منح تعويض كاف 

   .        حتيـاطي   اال         يف احلبس                                                                                وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون والنسبة الكبرية من املسجونني              -   ١٦
                          وأوصت اللجنة بوتسوانا بأن   .                 احملرومني من حريتهم        أفرادها                       حمدودية اتصال العائالت ب     إزاء                أعربت عن قلقها     كما 

                        وينبغي أن تبذل املزيد من   .           االحتياطي  بس        يف احل                                                               تتخذ التدابري الالزمة لضمان عدم اإلفراط يف احتجاز املسجونني        
                      يف ظروف صحية وأن                تأمني عيشهم  ُ                     ُتحترم كرامتهم، ب         ة وأن                                                   اجلهود لضمان حق احملتجزين يف أن يعاملوا بإنساني       

                                      أن تتوافق ظروف االحتجاز يف سجون البلد          التأكد من                            خدمات صحية وتغذية كافية، و                    يتمكنوا من احلصول على
                                ً                   وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف فوراً مـا يلـزم مـن      .               ملعاملة السجناء       الدنيا                                 مع قواعد األمم املتحدة النموذجية  

           وترتيبـات           اجملتمـع      ة      خدم     وامر                                    تضع تدابري بديلة للسجن، مثل أ                    كما ينبغي أن    .                     ت خلفض عدد السجناء         إجراءا
   . )٤٥ (                              اتصال أفراد العائالت بالسجناء  ية                    وينبغي أن تيسر إمكان  .      كفالة       اخلروج ب

    يف  ،     رسـة                    ، يف القـانون واملما                                إزاء اللجوء إىل العقوبة البدنية                                             وساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان القلق         -   ١٧
                           وينبغي للدولة أن تلغـي       .                                                     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        ٧                                  الدولة الطرف، مما ينتهك املادة      

                                                                               وعالوة على ذلك، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق بالغ أن العقوبـة البدنيـة                .  )٤٦ (                            مجيع أشكال العقوبة البدنية   
     قضاء      نظام                                           ً            بيت واملدرسة وفق ما ينص قانون التعليم، وجزاًء يف                                ً                          جائزة وأهنا تستعمل وسيلةً لتأديب األطفال يف ال       

     ظـر   حت                                                               بأن تتخذ الدولة الطرف، يف مجلة أمور، تدابري تـشريعية               قوة                          وتوصي جلنة حقوق الطفل ب      .  )٤٧ (      األحداث
   . )٤٨ (                                                      العقوبة البدنية صراحة يف األسرة واملدرسة وغريمها من املؤسسات

                                االعتداء اجلسدي واجلنسي على األطفال  و      املرتيل                 زايد مستوى العنف                                وظلت جلنة حقوق الطفل قلقة إزاء ت  -   ١٨
                       أن تعتمد تدابري قانونية   :                                 وأوصت اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  .  )٤٩ (      شامل                                 وإزاء عدم وجود إطار قانوين وسياسايت

           املمارس      العنف                                                                                          وسياسات شاملة وجتاوبية تساعد على تغيري املواقف وحتسني مستوى الوقاية والعالج يف حاالت              
          وأن جتـري                    االعتداء اجلنسي؛                            االعتداء على األطفال، مبا فيها               ً  ّ   ً                      أن تعتمد نظاماً فّعاالً لإلبالغ عن حاالت                       على األطفال؛ و  

                  أن تتخذ تدابري ملنع    و ؛                                                                                        حتقيقات على النحو الواجب يف حاالت العنف ضد األطفال، وتفرض عقوبات على مرتكيب العنف            
   . )٥٠ (         االعتداء                           جترمي وتشويه مسعة األطفال ضحايا

        اجلنـسي                      اجلنـسي واإليـذاء                                    إزاء تزايد حاالت االستغالل        ها                        جلنة حقوق الطفل قلق        أبدت   ،      ٢٠٠٤         ويف عام     -  ١٩
                            كام اخلاصة باجلرائم اجلنسية                    أن معظم األح    ة                                               ، الحظت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولي           ٢٠٠٨         ويف عام     .  )٥١ (     ألطفال ل

                            وطلبت اللجنة إىل احلكومـة       .                حتمي الفتيان         متماثلة                              ال يبدو أن هناك أي أحكام                           تشري إىل الفتيات، و             العقوبات         قانون     يف  
        ويف عام    .  )٥٢ (                    سنة بغرض البغاء     ١٨                        الفتيان والفتيات دون                        أو قوادة أو عرض                                                اختاذ التدابري الالزمة لضمان حظر استغالل       

                                   جتار بالبشر وأن تتأكد من عـدم                                                                                    ، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تضاعف الدولة جهودها ملكافحة اال               ٢٠٠٨
   . )٥٣ (                        مشاركة أي جهة حكومية فيه
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ـ       تفيد                                               باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة واليت            ٢٠٠٤             قلق يف عام          مع ال                           ً      وأحاطت جلنة حقوق الطفل علماً        -  ٢٠    أن    ب
      بيان      رها، ب                                         ً     ، أحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية علماً، بدو    ٢٠٠٨       ويف عام   .  )٥٤ ( ة   خطري                          عمل األطفال يشكل مشكلة     

           مجلـة       مـن                                                                                               أنه مل توضع حىت اآلن أي برامج للقضاء على أسوء أشكال عمل األطفال، وطلبت إىل احلكومة،                  ب        احلكومة  
   . )٥٥ (                                                     طلبت، وضع برامج العمل الالزمة واعتمادها على وجه السرعة   ما 

   القانونسيادة إقامة العدل و-٣

                                     ً                    ام احملاكم العرفية ال يبدو أنه يعمل وفقاً ألحكـام احملاكمـة                                                       شعرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقلق ألن نظ         -  ٢١
                                      وأوصت اللجنة بأن تتأكد الدولة من        .                                                                                      العادلة األساسية، وأشارت إىل القاعدة اليت متنع التمثيل القانوين يف احملاكم العرفية           

                         اللـذين ينـصان علـى      ٣٢       رقم                التعليق العام        من     ٢٤         والفقرة      ١٤                                       ً                أن نظام القانون العريف وحماكمه يعمالن طبقاً للمادة         
                                                                                                        الشروط األساسية اليت جيب على احملاكم العرفية استيفاؤها إلعالن األحكام امللزمة اليت تعترف هبا الدولة، وباخلصوص اليت   

   . )٥٦ (                                     تسمح بالتمثيل القانوين يف احملاكم العرفية

            ُ                                 ضايا اليت قد ُيحكم فيها باإلعدام، لكنـها                                                              ً               ورحبت اللجنة باحلكم القاضي بتقدمي املساعدة القانونية جماناً يف الق           -  ٢٢
        والحظـت    .                                                                                                          الحظت بقلق اعتراف الدولة نفسها بأن نوعية التمثيل القانوين يف تلك القضايا غري متكافئ وميكن حتسينه               

        ورحبـت    .                                                             املساعدة القانونية للمحتاجني املتهمني يف قضايا جنائية أخرى             تقدمي      ً                                     أيضاً بقلق أنه ال يوجد حكم ينص على         
           للمـساعدة          شـامل                                                                                                      زام الدولة إعداد دراسة عن إنشاء نظام للمساعدة القانونية، وأوصت بوتسوانا باستحداث نظام                  باعت

             من العهد     ١٤           من املادة     )  د ( ٣                                                                              ً                    القانونية اجلنائية لذوي اإلمكانات املادية احملدودة لدفع أتعاب التمثيل القانوين، طبقاً للفقرة             
         القلق           معربة عن                                                           وطرحت جلنة القضاء على التمييز العنصري قضايا مشاهبة،           .  )٥٧ (  ية                                    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس    

                                 باساروا وقبائل أخرى غري قبيلة      /   سان       مجاعات                                                                                  إزاء ما أفيد من وجود صعوبات يعانيها الفقراء، والعديد منهم ينتمون إىل             
                     قانونيـة يف معظـم       ال       ساعدة    امل       توافر     عدم                           بسبب الرسوم املرتفعة، و          وخاصة     ،                القانون العام                 لجوء إىل حماكم         يف ال          تسوانا،  

   . )٥٨ (             شفوية الكافية                                صعوبات احلصول على خدمات الترمجة ال   ً    فضالً عن        احلاالت، 

                                           بفعالية ضد مراسيم رئيس بوتسوانا الـيت              الطعن                                            على التمييز العنصري بقلق أنه ال ميكن                     جلنة القضاء          والحظت    -  ٢٣
      ً   مهـاجراً   "            َ                              وأوصت الدولةَ الطرف مبنح أي شخص اعترب          .               يئات القضائية         أمام اهل   "       ً      ً  مهاجراً حمظوراً  "                  ً     تعترب من ليس مواطناً     

   . )٥٩ (           هيئة قضائية     أمام           لالنتصاف     ً     ً سبيالً فعاالً  "      ً حمظوراً

                                                                                                             وظلت جلنة حقوق الطفل قلقة ألن قضاء األحداث ال يتوافق مع أحكام االتفاقية ومبادئها، وساورها قلق خاص                   -  ٢٤
ِ               ألن ِسن املسؤولية             معيـار      إىل                                      وأوصت برفع سن املسؤولية اجلنائية        .  )٦٠ (                        سنوات، منخفض للغاية    ٨     بسن         ، احملدد          اجلنائية   

   . )٦١ (           ً مقبول دولياً

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية-٤

                                                                                                   ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باعتزام الدولة تعديل قانون الزواج لضمان أن تكون مجيع                   ٢٠٠٨        يف عام     -  ٢٥
                                   ً      ً               العرفية اليت تضر حبقوق النساء إضراراً بالغاً، مثل التمييز   ات                        إزاء استمرار املمارس                   لت تشعر بالقلق        ما زا  و  .              الزجيات مسجلة 

                                                                                               األطفال املولودين خارج رباط الزوجية، والزواج املبكر، وتعدد الزوجات، واستمرار ممارسـة                  حضانة                   يف ميدان الزواج و   
                                                                وصت اللجنة بأن تضمن الدولة املشاركة الكاملـة للنـساء يف             وأ  .                                             القانونية للرجال على النساء غري املتزوجات              الوصاية  
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                                                                              تعدد الزوجات، واختاذ خطوات فعالة لردع استمرار املمارسات العرفية اليت              حظر                                       مراجعة القوانني واملمارسات العرفية، و    
   . )٦٢ (                      ً      ً تضر حبقوق النساء إضراراً بالغاً

                                         َ        بني بالغني متراضني من نفس اجلنس، وأوصت الدولةَ                                                                والحظت اللجنة بقلق أن الدولة جترم املمارسات اجلنسية           -  ٢٦
   . )٦٣ (                 بإبطال هذه األحكام

                تكوين اجلمعيات                                                  حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وحرية          - ٥
                                                         والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

    ً      ً        نداًء عاجالً إىل     )٦٤ (                          ق يف حرية الرأي والتعبري                                  ، وجه املقرر اخلاص املعين باحل         ٢٠٠٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٩   يف    -  ٢٧
  "     سيلي  -   أ-     مسا "                      الربنامج الصباحي الشعيب      بوقف                                     وزارة االتصاالت والعلم والتكنولوجيا        عن قيام          ما أفيد            احلكومة بشأن

          لربنـامج            اسـتغلت ا                  أحزاب املعارضة       أن                                 ، وقيل إن السبب وراء ذلك           ٢٠٠٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٢   يف    )           بزغ الصبح  (
          وزيـر                تفيـد بـأن                        ً                             وأشار املقرر اخلاص أيضاً إىل أنه تلقى معلومات           .                                             للتهجم على حزب بوتسوانا الدميقراطي احلاكم     

                                                                            إن التلفزة البوتسوانية ستتوقف عن تغطية أنشطة األحزاب السياسية، ولكن هذا األمر     قال                             االتصاالت والعلم والتكنولوجيا 
                                     ومل يتلق املقرر اخلاص أي رد علـى           ".                        ميثالن األمة يف مواقفهما    "           ئيس ألهنما                                   تغطية أنشطة الرئيس ونائب الر         على            لن يؤثر   

                                     إىل اخنفاض نسبة املقاعد الربملانية          ٢٠٠٨                         لألمم املتحدة يف عام         ئية           شعبة اإلحصا   ال      ً                   ومؤخراً، أشار مصدر من       .             هذه الرسالة 
   . )٦٥ (    ٢٠٠٧            يف املائة يف    ١,١ ١     إىل     ٢٠٠٤            يف املائة يف   ١٧                    اليت تشغلها نساء، من 

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق-٦

                                      أن بوتسوانا، رغم ضـعف كثافـة            ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                                            جاء يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة            -  ٢٨
         للـسكان           َّ     نسبة املقدَّرة     ال       وتبلغ    .                             يف املائة من سكان الريف       ٨٥       لنسبة          كلم     ١٥   ّ    كلّ          فق صحي      مر      إقامة                 سكاهنا، استطاعت   

   مع                      والحظت جلنة حقوق الطفل   .  )٦٦ (         يف املائة  ٩٧                  كلم من مساكنهم   ٢,٥      داخل                        على املاء الصاحل للشرب               ين حيصلون      الذ
                                                                                                                        تقدير التطورات يف استراتيجية الرعاية الصحية األولية، لكنها ظلت قلقة بشأن التفاوت اإلقليمي يف تقـدمي اخلـدمات                    ال

     مـل              املرتفعـة حل        نسبة    ال                       ً           وساور اللجنة القلق أيضاً إزاء        .  )٦٧ (    ً تفعاً                                                     الصحية وبشأن معدل وفيات األمهات الذي ال يزال مر        
                        وأوصت اللجنة الدولـة      .  )٦٨ (                                                                خدمات الصحة اإلجنابية ونقص خدمات الصحة العقلية للمراهقات                   وعدم كفاية           املراهقات  

                                                سني خدمات الرعاية قبل الوالدة وتدريب القـابالت                                  معدل وفيات األمهات عرب حت       فض                                  بأن تقلص التباينات اإلقليمية وخت    
           ، شـاركت       ٢٠٠٤         ويف عام     .  )٧٠ (        لمراهقات        كافية ل                                   ، وأن تقدم خدمات رعاية صحية        )٦٩ (                            على ممارسات القبالة الصحية   

             سـيما بـني                          اإليدز املرتفع للغاية، ال /    شرية ب                                                                        اللجنة الدولة الطرف قلقها البالغ بشأن معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة ال   
    ٦٥                                   أن متوسط العمر املتوقع اخنفض من حنو     ٢٠٠٤                                         وجاء يف تقرير ملنظمة الصحة العاملية عام       .  )٧١ (                    النساء يف سن اإلجناب   

                                         وإذا كان تقرير برنامج األمم املتحدة املشترك   .  )٧٢ (    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٠           يف الفترة     ً عاماً    ٤٠      إىل      ١٩٩٠-    ١٩٨٥    ً             عاماً يف الفترة    
                                                   قد أشار إىل اخنفاض حاالت اإلصابة بفريوس نقـص              ٢٠٠٦                   الصادر يف عام                                            بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز     

                                                أشار إىل أن ثلث احلوامل الالئـي تتـراوح              ٢٠٠٧                     ونيسيف صدر يف عام      ي            ً      ، فإن تقريراً لل    )٧٣ (                           املناعة البشرية بني الشباب   
   . )٧٤ (     لفريوس ل       حامالت     ً             عاماً يف بوتسوانا   ٢٤   و  ١٥           أعمارهن بني 
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   عادلة ومواتية احلق يف العمل ويف ظروف عمل-٧

                                                     بأن مبدأ األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة     ٨   ٢٠٠        يف عام       ّ                                     ذكّرت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية       -   ٢٩
   . )٧٥ (                    يف تشريعات بوتسوانا    تجلى   ال ي

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية -٨

                                 ، أن بوتسوانا تواجه حتديات يف          ٢٠٠٥                       أثناء زيارته يف عام                                                الحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم،          -  ٣٠
                                                البالد ال توجد فيها مدارس؛ وألن اسـتمرار                           ألن مناطق كثرية يف        ت؛ و                                                معاجلة طبيعة جمتمعها املتعددة اللغات والثقافا     

       عـرب   وأ  .         املبكر                 سيما بسبب احلمل                        املرحلة الثانوية، ال             من مدارس                             ً                              التمييز التقليدي زاد نسبياً من معدل تسرب الفتيات         
  .                 ة داخل الـبالد       باين                                                                           عدم وجود هنج تعليمي قائم على احلقوق، مما أفضى إىل مؤشرات تعليمية مت                      ن أسفه ل                املقرر اخلاص ع  

              وساهم ذلك يف     .                  ً                     ا احلكومة وليس حقاً من حقوق اإلنسان         نحه                                                            فقد جنم عن عدم وجود ذلك النهج اعتبار التعليم خدمة مت          
      زيادة            االلتحاق و               اخنفاض يف معدالت                                            م املدرسية يف املرحلة الثانوية املتوسطة، حيث سجل                             قرار احلكومة إعادة فرض الرسو  

             يقوض التقدم                       ميثل انتكاسة خطرية و                                                                  ودعا املقرر اخلاص السلطات إىل التراجع عن هذا اإلجراء ألنه             .       التسرب          يف معدالت   
   . )٧٧ ( ً الً ً    اً مماث                  جلنة حقوق الطفل قلق      أثارت  و  .  )٧٦ (             ميدان التعليم       احملرز يف 

                                                          اللغوية يف التعليم اليت تعوق األطفال املنتمني إىل قبائل           واجز                                                   والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق احل         -  ٣١
                                                                                                          وأوصت اللجنة الدولة بتوفري التعليم االبتدائي باللغات األم الرئيسة للقبائل غري قبيلة تسوانا، خاصة                .  )٧٨ (                 غري قبيلة تسوانا  

         لتـشاور              ً   وأوصتها أيضاً با  .                  غري قبيلة تسوانا                    ينتمون إىل قبائل أخرى                              عادة أو بأعداد كبرية أشخاص                             يف املناطق اليت يقطنها     
                                                                  ً                وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، بدوره، بأن تضع بوتـسوانا هنوجـاً                .  )٧٩ (                                 القبائل املعنية يف هذا الصدد       مع

   . )٨٠ ( َّ حَّل   الر       السكان                                           جديدة يف جمال التعليم أكثر استجابة الحتياجات 

   األقليات والشعوب األصلية-٩

                        املستوى السائد يف سائر        إىل      را   و                                                     بأن احلكومة اعتزمت البلوغ مبستويات املعيشة يف باسا          )٨١ (    ٢٠٠٤        يف عام         أفيد  - ٢ ٣
 َ                                 وَتواصل املقرر اخلاص املعين حبالـة        .                                                                      البالد، وجتنب الرتاعات بشأن استغالل األراضي يف حممية كاالهاري الوسطى               أحناء  
  .  )٨٣ (    ٢٠٠٥    و  )٨٢ (    ٢٠٠٣            يف عامي          املسألة                          مع احلكومة بشأن هذه       ني     األصلي        للسكان                               اإلنسان واحلريات األساسية         حقوق

     ً                                                                                               أيضاً، أعرب املقرر اخلاص، يف نداء عاجل مشترك بينه وبني املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق، وممثل األمني             ٢٠٠٥    ويف  
                                      سكان األدغال الذين يعيشون داخل حمميـة      حالة                  قلق إزاء تدهور     ال       عن    ، )٨٤ (                                      ً      العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً     

   .                                                        ، ومن أعيد توطينهم خارجها على مدى السنوات القليلة املاضية       كاالهاري

      بـأن                         بالتقارير اليت أفادت         قلق        مع ال                                            ً         ، أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً             ٢٠٠٦       أبريل   /         ويف نيسان   -  ٣٣
                                                                                              لقوة بتدابري من بينها، بوجه خاص، وقف اخلدمات األساسية والضرورية داخل احملمية، وتفكيـك                          ُ          سكان احملمية طُردوا با   

                              بعض السكان وإساءة معاملتـهم،         مبضايقة                               الشرطة وحرس األحياء الربية        قيام                                            البىن األساسية القائمة، ومصادرة املواشي، و     
                                                     لجنة توصيتها إىل الدولة بأن تستأنف املفاوضات مع             ال     كررت و  .                                                         إضافة إىل حظر القنص وتقييد حرية التنقل داخل احملمية        

        وأوصـت    .                               إجياد حل يقبل به اجلميـع         هبدف                                                                        سكان احملمية، مبن فيهم من أعيد توطينهم، ومع املنظمات غري احلكومية،            
ّ   الّسان       قبائل   ً                                          اً بالروابط الثقافية الوثيقة اليت تربط          خاص                             ً      اللجنة الدولة بأن هتتم اهتماماً                  ادهم؛ وأن                  بأراضي أجـد          باساروا /  
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                                            كالصيد وجين الثمار بوسـائل حديثـة، أو                         من ثقافتهم؛      ً ياً       أساس  ً اً       عنصر     تشكل                              حتمي أنشطتهم االقتصادية اليت     
        ألشـخاص                          املسبقة احلرة والواعيـة ل       وافقة   امل                                                          وأن تدرس مجيع بدائل إعادة التوطني املمكنة؛ وأن تلتمس                   تقليدية،  
   . )٨٥ (     ملعنية         والفئات ا       املعنيني 

      سكان             اخلاص املعين بال       واملقرر     اء                                  ، تلقى كل من املقرر اخلاص املعين بالغذ    ٢٠٠٧      نوفمرب  / ين             ويف تشرين الثا  -   ٣٤
               مـن الـسكان                                                    انتهاكات حلقوق اإلنسان لطائفيت الغانا والغوي                      ادعاءات حدوث                     معلومات بشأن     )٨٦ ( ني     األصلي

                   وأشـار املقـرران      .   طى                      يف حممية كاالهاري الوس      ")             سكان األدغال  "    أو    "   ان   ّ الّس "            ً         ويعرفان أيضاً باسم     (        األصليني  
   ان                    ّ       الذي خلص إىل أن السّ         ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣                                                   اخلاصان إىل حكم حمكمة لوباتسي العليا الصادر يف         

                             دستورية رفض احلكومة السماح         عدم                                                                         حرموا بغري وجه حق من أراضي أجدادهم يف احملمية وإىل عدم مشروعية و            
        وأبلـغ    .                                                  رفضها إصدار تراخيص القنص لباقي سكان احملميـة          ن     ً   فضالً ع    ،   ا     بدخوهل          يف احملمية            السابقني          لمقيمني   ل

                                                                                           ً      املقرران اخلاصان احلكومة بأهنما ظال يتلقيان رسائل عديدة تشري إىل أن السلطات ال تطبق قرار احملكمة متاماً رغم 
       يـاهنم                                                     ان كانوا يتلقون هتديدات متكررة بالطرد بسبب إت                                     ّ      وجاء يف املعلومات الواردة أن السّ       .                حكم احملكمة هذا  

   .                                                           بالقطعان إىل احملمية من أجل تربية املاشية على طريقتهم التقليدية

                                            أن تكون السلطات قد رفضت دخول أفراد             نافية      ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ٢١                 وردت احلكومة يف      -   ٣٥
           إهنا كانت              ، قالت احلكومة   ياه    ىل امل إ    صول  و ل ا      منع        ادعاءات      وخبصوص   .      احملمية                 للسكان األصليني إىل               اجملتمعات احمللية 

        ومـن مث    .              إعادة اخلدمات         ملزمة ب                                                                               توفر املاء للسكان قبل إعادة توطينهم، لكن احملكمة قضت بأن احلكومة ليست             
  ّ                                  أنّ توقف احلكومة عن إصدار تراخيص قنص      أعلن                   رغم أن قرار احملكمة  ف           سب احلكومة،  حب و  .                 فقد أوقفت اخلدمات

     ً               وأخرياً، قالت احلكومة   .                             ً ق للسكان احلصول عليها تلقائياً              نه ال يعين أنه حي   ال أ                           خاصة غري مشروع وغري دستوري، إ
                   اخلاصة بتوقيـف           الدعاءات                                                   ان مع قوانينها وممارساهتا، وأعلنت عدم علمها با           عارض                                إن إساءة املعاملة والتعذيب يت    

        قـرران                                                وسيجرى حتقيق يف القضايا اليت أشار إليها امل         .                                                            حرس األحياء الربية أفراد الغانا والغوي وإساءة معاملتهم       
   .                                           هذا، ومل يتلقيا منذئذ أي معلومات يف هذا الشأن  .                         اخلاصان، وسيبلغان بنتائجه

                                      قلق بتقارير تتحدث عن أن من أعيد             مع ال                                       ً        ، أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً            ٢٠٠٨         ويف عام     -   ٣٦
             ، وأن التمتع        ي العام                   سانا وآخرون ضد املدع ي س     روي                           من حكم احملكمة العليا يف قضية       بعضهم        يستفيد    لن         توطينهم 

                                                                                                الفعلي باحلق يف العودة مشروط بتقدمي وثائق هوية قبل دخول احملمية، واحلصول على تراخيص للقنص، وأن الدولة 
                          مجيع من أعيد توطينهم       نح                             وأوصت اللجنة الدولة بأن مت      .              املياه اجلوفية            لوصول إىل                              لن تسمح ألولئك األشخاص با    

   . )٨٧ (                     احلق يف العودة إىل احملمية

   اللجوءملتمسواملهاجرون والالجئون و -١٠

                                    العداء ضد املهاجرين بغري وثائق هوية                   االدعاءات بتنامي                                                               أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء            -  ٣٧
                                                                  وأوصت اللجنة، يف مجلة أمور، بأن تتأكد الدولة من أن سلطاهتا             .                                              وألن أفراد الشرطة أساءوا معاملة بعض هؤالء      

                                                                                                      جتري حتقيقات سريعة ونزيهة يف الشكاوى اخلاصة بإساءة املعاملة، وأن تبذل املزيد من اجلهـد لتـوفري                        املختصة  
                                                                                                           تدريب مناسب يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك بشأن حظر التمييز العنصري، للموظفني املكلفـني بإنفـاذ                  

                ً                       ، حيتجزون تلقائياً يف ظـروف شـبيهة                                     اللجوء، يف الواقع العملي          ملتمسي                          وساور اللجنة القلق ألن       .  )٨٨ (       القوانني
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         ملتمـسي                   ً                              وأوصت اللجنة أيضاً بأن تعترف الدولة حبـق           .                                                 بظروف السجن ملدة تصل إىل ثالث أو أربع سنوات        
   حق         الدولة                        كما أوصت بأن حتترم       .  )٨٩ (               هيئة قضائية      أمام                                     القرارات اليت حترمهم وضع الالجئ               الطعن يف            اللجوء يف   

                                                                             أمور منها االمتناع عن حرماهنم اخلدمات الـصحية الوقائيـة والعالجيـة                                           الالجئني يف مستوى صحي الئق عرب     
                                           االستفادة من برنامج العـالج مبـضادات          ية                                                إمكانية تلقيهم هلا، وأن تتيح لالجئني إمكان           قييد        أو ت       ِّ        واملسكِّنة لألمل 

   . )٩٠ (     الطفل                                                                                فريوسات النسخ العكسي وبرنامج الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل 

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات-      ً ثالثا  
                                  الثقافة الدميقراطية املتينة للدولة،  ب      ٢٠٠٨            رتياح يف عام     ً       علماً مع اال                            اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      أحاطت  -   ٣٨

                     فريوس نقص املناعة       ئحة  جا                       يف التغلب على حتديات             الكبرية                                      التعليم األساسي للجميع، وإجنازاهتا            إتاحة             إضافة إىل   
   . )٩١ (     اإليدز /       البشرية

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-      ً رابعا  
  توصيات حمددة للمتابعة

                            تقدم، يف غضون سنة، معلومات                                                         ، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل الدولة أن          ٢٠٠٦        يف عام     -   ٣٩
               القبائل وغريه      زعماء                       الطابع التمييزي لقانون   :                           صيات اللجنة املتعلقة مبا يلي                          ً      عن التدابري املتخذة استجابةً لتو      مناسبة

                                                                               طرد سكان حممية كاالهاري الوسطى بالقوة؛ والصعوبات اليت يواجههـا األطفـال             ب         الدعاءات                من القوانني؛ وا  
                    م استفادة الالجئني من                             ية بسبب العوائق اللغوية؛ وعد س  در                                                  املنتمون إىل غري قبيلة تسوانا يف االستفادة من املناهج امل

                                                                                                 برنامج العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي وبرنامج الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم 
                             تأخر رد املتابعة عن موعده         قد   و  .  )٩٢ (     ِّ        واملسكِّنة لألمل                                                             إىل الطفل، مبا يف ذلك اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية          

   . ٧   ٢٠٠     مارس  /           ستحق يف آذار  امل

                                                                                       ، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غـضون سـنة،                    ٢٠٠٨         ويف عام     -   ٤٠
                                                   أسبقية القانون الدستوري على القوانني واملمارسات        :                                            ، عن تنفيذ توصيات اللجنة املتعلقة باآليت            مناسبة         معلومات  
                                    من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق         ١٢    و  ٧     دتني             على املا      واسع                         حكم اإلعدام؛ والتحفظ ال               إلبقاء على               العرفية؛ وا 

   .    ٢٠٠٩     مارس  /                          وحيل موعد رد املتابعة يف آذار  .  )٩٣ (                                          املدنية والسياسية؛ ومعاملة احملرومني من حريتهم

            ، بأن تعتمد     ٢٠٠٥             الرمسية يف عام         القطرية                                              املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، عقب زيارته  )٩٤ (     وأوصى  -   ٤١
                                                                                          ى احلقوق بتوفري ضمانة دستورية للحق يف التعليم؛ وأن تتراجع عن اإلجراء الرامـي إىل                           ً           بوتسوانا هنجاً يقوم عل   

                يف توزيع الكتب  ري                                                                                 إعادة فرض رسوم مدرسية يف املرحلة الثانوية الوسطى؛ وأن حتلل العوامل اليت تتسبب يف التأخ
                              ب؛ وأن تضع وتنفذ سياسـات                                                                                    وتعتمد تدابري تضمن تسليم تلك الكتب إىل مجيع مدارس البالد يف الوقت املناس            

                                                                                                 رشيدة يف جمال توظيف املعلمني وتدريبيهم؛ وأن تعمد، على سبيل األولوية، إىل تدريب املعلمني الوافدين من أبعد 
ُ                                                            جلميع املعلمني أينما ُعينوا؛ وأن تتأكد من تلقي األطفال األجانب والالجئني                  تسهيالت                           املناطق؛ وأن توفر نفس ال                        

      إلعالة                                                                         واطنني؛ وأن تضع مشاريع وبرامج خاصة للمراهقني اليتامى الذين جيربون على العمل                      نفس التعليم املتاح للم
                    ً                             ؛ وأن تضع وتنشر نسخاً يف املتناول مـن الفـصل                                                           مع ضمان إدماجهم يف املدارس وتوفري الدعم ألسرهم             أسرهم
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           بـرامج        ً            ، فضالً عن تقييم      ً فاالً                                            حقوق املراهقات احلوامل أو اللوايت يربني أط              يتناول                                   الوارد يف قانون التعليم الذي      
             ّ                                                                   هنوج جديدة متكّن املراهقني من ممارسة حقوقهم اجلنسية وحقوقهم يف جمال الصحة                    استكشاف                 التثقيف اجلنسي و  
   .               اإلجنابية مبسؤولية

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-      ً خامسا  
                                  أن هدف مساعدة األمـم املتحـدة             ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                                            جاء يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة            -   ٤٢

                               ، حيـث حـددت بوتـسوانا        )٩٥ ( "                            صوب حتقيق االزدهار للجميـع      :     ٢٠١٦      رؤية     : "         َّ                           اجلامع مبيَّن يف رؤية البلد املعنونة     
                                     وقدم مكتب األمـم املتحـدة املعـين          .  )٩٦ (    ٢٠١٦              حبلول عام       دقع          ً           ً                                نفسها هدفاً أكثر طموحاً وهو القضاء على الفقر امل         ل

                                                                              عن برامج وأنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية، مبا فيهـا يف جمـال               ،        بوتسوانا             ت، أتاحها ل        معلوما                  باملخدرات واجلرمية   
   . )٩٧ (             مكافحة اإلرهاب
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