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  والعملية التشاورية املنهجية -     ًأوال 
                                                                                             كانت وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل هي املسؤولة عن تنسيق اجلهود الوزارية الرامية إىل إعداد   -  ١

    وقد   .  )١ (                                                              ض الدوري الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة                                                التقرير الوطين املقدم من أجل االستعرا     
                 الذين تألفت منهم  (                                             وزارات العدل والدفاع واألمن ومكتب املدعي العام  /                                    أعد التقرير باالشتراك مع ديوان الرئيس

   .                 ذات املصلحة عليه ا        ُ           ُ                            وعندما أُعد املشروع أُطلعت إدارات احلكومة ووزاراهت   ).            جلنة الصياغة

     بغية         املعنية            وإداراهتا      احلكومة                         عمل وأطلعت عليها وزارات            شروع ورقة                     جلنة الصياغة م       أعدت          بعد ذلك    و  -  ٢
      أغسطس  /    آب ٦   و ٥                                     مث عقدت حلقة عمل ألصحاب املصلحة يومي      .         بشأهنا  ت                               مزيد من املسامهات والتعليقا     مي   تقد

                                  مات غري احلكومية، لالطـالع علـى                                    منظمات اجملتمع املدين واملنظ     ا          ، مبن فيه               اجلهات املعنية              ضمت مجيع        ٢٠٠٨
  .                                                    األويل واإلدالء بتعليقات واقتراحات وتوصيات لتحسني الوثيقة     شروع   امل

  ايتاإلطار القانوين واملؤسس :معلومات أساسية -     ً ثانيا  

                                      دميقراطية غري عنصرية تصون حريـة           ١٩٦٦                                                           أنشأ الدستور الذي اعتمدته بوتسوانا عند االستقالل سنة           -  ٣
                               كما ينص الدستور على نظام حكـم    .                                        ً         ة وتأسيس اجلمعيات ومتنح مجيع املواطنني حقوقاً متساوية               التعبري والصحاف 

                                                         اجلهاز التنفيذي، وبرملان من غرفـة واحـدة، واجلهـاز            :                                                     مجهوري يرأسه رئيس وله ثالثة أجهزة إدارية رئيسية       
  .                                    ْ   وكل واحد من هذه األجهزة مستقل عن اآلخرْين  .        القضائي

ي للحكومة من جملس وزراء يرأسه الرئيس ويتوىل وضع وتوجيه السياسات الوطنية ويتألف الفرع التنفيذ  -  ٤
وتنقسم كل وزارة .  وزارة على رأس كل واحدة منها وزير١٦وهناك . من خالل الوزارات واإلدارات احلكومية

 .إىل إدارات وأقسام هلا جماالت مسؤولية خمتلفة

                                                    وتعد اجلمعية الوطنية السلطة العليا لسن القوانني         .           والرئيس                                             ويتألف الفرع التشريعي من اجلمعية الوطنية       -  ٥
    ذات                                     ويسدي جملس األعيان املشورة بشأن املسائل   .                                                       يف البلد وتعمل بتشاور مع جملس األعيان بشأن املسائل القبلية

            منذ أمد             عن جيل                        ً     الدميقراطي املتوارث جيالً    "Kgotla /        الكغوتاال "         نظام       أرسى     وقد    .                       على األعراف والتقاليد        األثر  
  .                                                            ميكن اإلفادة منه، مع تشجيع احلوار السياسي احلر على كل املستويات     ً  قوياً          ً طويل أساساً

   ،       ً   مباشراً                ً    منتخبني انتخاباً      ً عضواً  )   ٥٧ (         ومخسني    ة                                                       وينص الدستور على أن اجلمعية الوطنية تتألف من سبع          -  ٦
   .                        ورئيس للجمعية الوطنية ،     ً  خاصاً                    ً أعضاء منتخبني انتخاباً  )  ٤ (       وأربعة 

      ١٩٧٤    و     ١٩٦٩    و     ١٩٦٥                                                                          ومنذ االستقالل، أجرت بوتسوانا انتخابات سلمية وحرة ونزيهـة سـنوات              -  ٧
  .     ٢٠٠٩                                            ومن املقرر إجراء االنتخابات العامة املقبلة سنة   .     ٢٠٠٤   و    ١٩٩٩   و    ١٩٩٤ و      ١٩٨٩   و    ١٩٨٤   و    ١٩٧٩ و

                    أربع مـرات منـذ                                                                                              وقد فاز احلزب الدميقراطي البوتسواين احلاكم جبميع االنتخابات حىت اآلن، مع تغري الرئيس              
  . "                              املنصب للحاصل على أغلبية األصوات "     نظام       يعمل ب و  .     ١٩٦٦      سنة        االستقالل
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ويف االنتخابات العامـة    .  حزباً معارضاً مسجالً لدى اللجنة االنتخابية املستقلة يف بوتسوانا         ١١ويوجد    -  ٨
 بأصواهتم،  ٤٢١ ٢٧٢  ومن أصل هذا العدد، أدىل    .  ناخباً ٥٥٢ ٨٤٩، بلغ عدد الناخبني املسجلني      ٢٠٠٤لسنة  

 يف املائة من املقاعد الربملانية، وهو ما مثل زيادة مقارنة   ٢٣وحصلت املعارضة على    .  يف املائة  ٧٦,٢وهو ما ميثل    
 . يف املائة من االقتراع العام٤٠، وما يعادل ١٩٩٩ يف املائة احملصل عليها يف االنتخابات العامة لسنة ١٦بنسبة 

                              ويتألف من حمكمة االستئناف      ،                                                ة هو اجلهاز القضائي الذي يرأسه رئيس القضاة           حلكوم ا            جهاز يف         وثالث  -  ٩
           تفـسري   ،                                          املستقل عن اجلهازين التنفيـذي والتـشريعي   ،               اجلهاز القضائي     ويتوىل   .                            واحملكمة العليا واحملاكم اجلزئية 

   .               القانون وإنفاذه

  .                        مشورة جلنة اخلدمة القضائية         بناء على                                                     سلطة تعيني القضاة واملدعني العامني ضمن صالحيات الرئيس      وتندرج  -  ١٠

  .                                                               حمكمة صناعية يعني الرئيس قضاهتا وفق بنود قانون املنازعات التجارية          ً وتوجد أيضاً  -   ١١

   .                             مكتب أمني املظامل وحمكمة األراضي     ً  أيضاً    يوجد                       وإضافة إىل اهلياكل أعاله،   -   ١٢

                                            ق يف شكاوى حاالت الظلم وسـوء اإلدارة يف               التحقي                  يتوىل أمني املظامل                                   وفق بنود قانون أمني املظامل،       و  -   ١٣
                                                                                          وتشمل الوالية القضائية ألمني املظامل التحقيق يف االنتهاكات املزعومة للحقوق واحلريات األساسية املكرسة   .             اخلدمة العامة
  .   نية                                بتقدمي تقرير خاص إىل اجلمعية الوط                                                 ً ويف حالة عدم االمتثال للتوصية، يكون أمني املظامل ملزماً  .          يف الدستور

                        قابلة لالستئناف أمـام       ا                 ومجيع قراراهت   ،                                                            وحتال املنازعات املتعلقة باألراضي إىل حمكمة األراضي لتسويتها         -   ١٤
  .                           احملكمة العليا وحمكمة االستئناف

  .                        تعاجل املسائل شبه القضائية  ،                                    من قبيل جملس الضرائب وجملس التراخيص ،                           وهناك هيئات شبه قضائية أخرى  -   ١٥

  النظام القانوين

أو القانون  (لبوتسوانا نظام قانوين مزدوج يتألف من القانون العريف وما يعرب عنه عادة بالقانون الوضعي                 - ١٦
 ما مل يكن غري متوافق مع أحكـام أي قـانون            ،فالقانون العريف هو قانون أي قبيلة أو جمتمع قبلي معني         ). العام

والقانون العريف قانون غري مكتوب وفيه تباينـات        . يعية للعدالة األخالقية أو اإلنسانية أو الطب      مكتوب أو مناقضاً  
أما القانون الوضعي فيتألف من القانون اإلنكليزي والقانون اهلولندي الروماين          . فيما بني خمتلف اجملتمعات احمللية    

حـني   بقوانني من    وبصيغته املعدَّلة ،  ١٨٩١يونيه  / حزيران ١٠ يف رأس الرجاء الصاحل يف        كان سارياً  ماعلى حنو   
 .ويتعايش النظامان بالرغم من وجود اختالفات يف القانون وتطبيقه. فسرته احملاكمعلى حنو ما آلخر و

                                                    وهي احملكمة التدوينية األعلى اليت ميكـن اسـتئناف           .                                             وأعلى حمكمة يف بوتسوانا هي حمكمة االستئناف        -   ١٧
  .                                             للنظر يف الدعاوى املدنية واجلنائية والبت فيها                                للمحكمة العليا والية قضائية أصلية و  .                           قرارات احملكمة العليا أمامها

    .                                                            وتعمل كهيئة استئنافية للمحاكم اجلزئية وحمكمة االستئناف العرفية
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                                                                                                ويتكون القانون العام من القانون املدون والسوابق، وهي قضايا أصدرت فيها احملكمة العليـا وحمكمـة         -   ١٨
  .               ً االستئناف أحكاماً

كما يضع قانون احملاكم العرفية قواعد يقصد       . سلطتها من قانون احملاكم العرفية    وتستمد احملاكم العرفية      -   ١٩
وللمحاكم العرفية واليـة  . منها توجيه احملاكم يف البت فيما إذا كان القانون العريف أو القانون العام هو الساري            

من قبيل املنازعات املالية والسرقات  ،)٣( واجلنائي)٢( من قضايا القانون املدينقضائية يف معاجلة جمموعة متنوعة جداً
 وسرقة املواشـي والـسباب      ،)حني يكون الزواج مبوجب القانون العريف     (البسيطة ومنازعات الزواج والطالق     

بالعقوبات أو الغرامات احملتمل فرضها، أو الفئات حمدودة الوالية القضائية للمحاكم العرفية و. والتشهري وما إليها
 إجـراءات   وتتبع احملاكم عندما تنظر يف املسائل اجلنائية قواعدَ       . و املنازعات اليت سيبت فيها    اخلاصة من اجلرائم أ   

 .احملاكم العرفية

بيد أن للشخص احلق يف نقل قضية ما .  أمام احملاكم العرفيةوال يسمح للمحامني بتمثيل املتقاضني قانونياً  - ٢٠
ه احلق يف التمثيل القانوين إذا منحت حمكمة االسـتئناف           حيث يكون ل   ،)حمكمة للقانون العام  (إىل حمكمة أخرى    

لكن إذا طلب متهم من حمام متثيله وأبلغ احملامي احملاكم أنه يود نقل القضية، عنـدها                . العرفية اإلذن بنقل القضية   
  . تكون احملكمة ملزمة بنقل القضية لكي يكون للمتهم إمكانية ممارسة حقه يف التمثيل القانوين

                   دائرة الـشرطة                  متالزم مع عمل         عملهم      ، و                لمحاكم العرفية  ل                موظفون تابعون                       ل الشرطة احمللية هم        رجا و  -   ٢١
         وقد حتيل    .                                                               اإلفادة من احملاكم العرفية ألهنا تقيم عدالة سريعة ومتاحة                   ً  تفضالن عادةً                   دائريت الشرطة    ِ   ِكال  .        الوطنية

         أو حيث  ،       املتزوجني و                           يت هتم قسمة العقارات املشتركة                                                          احملكمة العليا قضايا إىل احملكمة العرفية فيما يتعلق باملسائل ال
  .                                                                              ترى احملكمة أنه سيكون من املنصف أن تقوم احملاكم العرفية هبذه القسمة للعقارات املشتركة

وميكن استئناف قرارات حمكمة    . وتعاجل حمكمة االستئناف العرفية طلبات استئناف أحكام احملاكم العرفية          -   ٢٢
ويف املسائل اليت هتم املطالبات املتعلقة باألراضي، ميكـن تقـدمي دعـاوى    . م احملكمة العليااالستئناف العرفية أما 

 .االستئناف أمام حمكمة األراضي أيضاً

                   تنفيـذ معاهـدات      -                              تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     -       ً ثالثاً
                       والتزامات حقوق اإلنسان

  :                                                بوتسوانا طرف يف صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية التالية  -   ٢٣

  امليثاق األفريقي )أ( 

  ؛١٩٨٦ يوليه/متوز ١٧ يف ت عليهقصد والشعوب، اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق ‘١‘

 حلقوق اإلنسان ةبروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة أفريقي ‘٢‘
  .١٩٩٨يونيه / حزيران٩يف وقعت عليه والشعوب، 
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  الطفل )ب( 

  ؛١٩٩٥مارس / آذار١٤يف ت إليها وق الطفل، انضماتفاقية حق ‘١‘

  ؛٢٠٠١يوليه / متوز١٠ يف ت عليهقامليثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه، صدَّ ‘٢‘

   / آذار ٦تـه يف    ، قبل )٤٣ من املـادة     ٢الفقرة  (لتعديل الذي أُدخل على اتفاقية حقوق الطفل        ا ‘٣‘
  ؛٢٠٠٢مارس 

 باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال           الربوتوكول االختيـاري امللحق   ‘٤‘
  ؛ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ يف ت إليهواستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، انضم

تفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف النــزاعات          امللحق با الربوتوكول االختياري    ‘٥‘
  ؛٢٠٠٤توبر أك/ تشرين األول٤ يف ت عليهاملسلحة، صدق

  احلقوق املدنية والسياسية )ج( 

  .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ يف ت عليهالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، صدق

  التمييز العنصري )د( 

   / شـباط  ٢٠يف  ت إليهـا    االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، انضم         
  .١٩٧٤فرباير 

  التعذيب )ه( 

ية أو الالإنسانية أو املهينة،     قية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاس         اتفا 
  .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ يف ت عليهاصدق

  االجتار باألشخاص )و( 

 املكمـل   ،واملعاقبة عليـه  ،   وخباصة النساء واألطفال   ،بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص     
 ٢٩ يف   ت عليـه  صـدق ملنظمة العابرة للحدود الوطنية،     فحة اجلرمية ا  التفاقية األمم املتحدة ملكا   

  .٢٠٠٢أغسطس /آب

             واالتفاقيـة   والثقافيـة  واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد    إىل          بوتسوانا       انضمت     وقد  -   ٢٤
  .     أسرهم        وأفراد          املهاجرين        العمال     مجيع      حقوق       حلماية         الدولية
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                                                                      مل تنضم إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فقد                        وبالرغم من أن بوتسوانا   -   ٢٥
                                ولذلك حققت قفزات كربى يف نظامها  ،                                               ً  حتقيق القواعد االجتماعية والثقافية املقبولة دولياً            جاهدة يف سبيل     عملت 

  . )٤ (                                 للرعاية الصحية ويف نظامها التعليمي

 لتصبح قوانني سـارية      تشريعياً تتطلب تنفيذاً هي   و ،تنفيذ يف بوتسوانا  وال تعترب الصكوك الدولية ذاتية ال       - ٢٦
التزامات بوتسوانا الدوليـة يف     ب  اإلخالل  أن يقدم شكوى يف حمكمة حملية بشأن       جيوز ألحد  ال   ،ومن مث . املفعول
  . يف القانون احملليأُدرِجقوق اإلنسان إال إذا كان ذلك احلق قد حجمال 

 الدولية الـيت صـدقت عليهـا         الصكوكَ ، يف بعض القضايا   ،احملاكم يف بوتسوانا  قبلت  فقد  ومع ذلك،     - ٢٧
 أنـه ميكـن الرجـوع إىل      قضية يونييت داو  ويبني احلكم يف    .  حىت وإن مل تكن حولت إىل قانون حملي        ،بوتسوانا

قابلة اإلنفاذ  اً حقوقمتنحالصكوك الدولية على سبيل املساعدة يف التفسري، بالرغم من أن أحكام تلك الصكوك ال      
ويف قضية  . )٥( يقوم الربملان بسنها كقوانني وطنية     إىل أن  التزامات مقابلة على األشخاص يف بوتسوانا        وال تفرض 

، أوضحت احملكمة أن مركز الصكوك الدولية، وأشارت إىل أن املعاهدات الدولية اليت وقعت غود ضد النائب العام
 .)٧(من قانون التفسري) ١(٢٤اجلزء . )٦( تدمج يف القانون احملليعليها بوتسوانا ليست هلا قوة القانون حىت

            حقوق املرأة  ) ز ( 

قد أنشأت احلكومة إدارة لشؤون املـرأة داخـل         ف.  متكني املرأة  كبرية يف جمال   بوتسوانا خطوات    خطت  -   ٢٨
ماجها يف األنـشطة    ويتمثل دور اإلدارة يف معاجلة مسائل املرأة وتشجيع تنميتها وانـد          . وزارة العمل والداخلية  

، انضمت بوتسوانا إىل اتفاقية القضاء على مجيـع         ١٩٩٦ويف سنة   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية   
 للنهوض باملسائل اجلنسانية يف سياستها العامـة         منسقاً أشكال التمييز ضد املرأة، وبذلت منذ ذلك احلني جمهوداً        

 . اللغة الوطنية- الستسوانا لك احلني إىل وقد ترمجت االتفاقية منذ ذ. الوطنية

وقد كـان هـدف    . ، اعتمدت احلكومة سياسة عامة وطنية بشأن دور املرأة يف التنمية          ١٩٩٦ويف سنة     -   ٢٩
 عملية اختاذيف السياسة العامة هو حتقيق الدمج والتمكني الفعليني للمرأة من أجل حتسني وضعها وتعزيز مشاركتها 

 يف هياكل   ملراعاة هواجس كل من اجلنسني    وقد اختذت تدابري حمددة     .  يف العملية اإلمنائية    دورها ات وزيادة القرار
فيما يتعلق بقضايا  والتدريب التوعيةمن قبيل األحزاب السياسية واجملتمع املدين ومؤسسات التعليم العايل، وبرامج 

وجيري استعراض السياسة العامة    . عموحشد الد ، كجزء من االستراتيجية الواسعة لبناء القدرات        كل من اجلنسني  
غريها من مع األهداف اإلمنائية لأللفية، ومع ، و٢٠١٦رؤية مع ، واإلمنائي واجلنسايننهج ال معمن أجل مواءمتها 

 .الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

  . )٨ (                                                                          كما حققت بوتسوانا املساواة بني اجلنسني والتعادل بينهما يف النظام التعليمي الرمسي  -   ٣٠

                       إلغاء السلطة الزواجية  ) ح ( 

      يعترب                                           ، كان مبدأ السلطة الزواجية يف القانون العام     ٢٠٠٤         وقبل سنة   .     ٢٠٠٤                          ألغيت السلطة الزواجية سنة   -   ٣١
      باتت             ومنذ إلغائه،   .                                 التمثيل القانوين وإدارة ممتلكاهتا          ، من بينها                    لديه سلطات على زوجته   أن          األسرة و          َ الزوج رئيَس
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                                                                              لمتزوجني يف إطار نظام تشارك املمتلكات سلطات متساوية للتـصرف يف األصـول               ول  .                     املرأة يف موقف أفضل   
          وتتواصـل    .                                                                           وال يسري إلغاء قانون السلطة الزواجية على الزجيات العرفية والدينيـة            .                        املوجودة يف عقار مشترك   

    .                                     تنفيذ هذا القانون ليشمل هذه الزجيات      نطاق                               املشاورات ملعاجلة التفاوتات وتوسيع

           التعليم             نية احلصول على    إمكا  ‘ ١ ‘ 

        ً   أساساً     يرسي                              التعليم االبتدائي، وهو وما                          إمكانية احلصول على                حنو تعميم         ً   كبرياً                     ً   أحرزت بوتسوانا تقدماً    -   ٣٢
                                معدالت تسجيل األطفال البالغـة          صايف                  ويتضح هذا من      .                                                لتحقيق إمكانية احلصول على التعليم األساسي           ً راسخاً

      ١٩٩٤                                   يف املائة خـالل الفتـرة بـني           ٨٥                       باستمرار أكثر من            كانت           وهي معدالت    ،  ١٢-  ٦    و   ١٣-  ٧         أعمارهم  
    .          يف املائة   ١٠٠                         املعدالت اإلمجالية للتسجيل      ً  دوماً      ، كانت    ذاهتا            وخالل الفترة   .     ٢٠٠٥ و

        ، بعرض                                  ولوجيا والتعليم والتدريب املهين                                              لتشجيع الفتيات يف جماالت العلوم والتكن           حثيثة             وبذلت جهود     -   ٣٣
ـ                            املتعلق باحلياة الوظيفية،             اإلرشاد               توظيفية وعن                            أفالم فيديو عن املعارض ال                       ً          م فيهـا نـساء قـدوةً          َ ستخَد     ُ      اليت ُت

                                                                             وقد روجعت أنظمة التعليم حبيث أدت إىل وضع سياسة عامة تيسر معدالت االحتفاظ           .                   كشخصيات ذوات خربة  
                فتيـات خـارج                             بذلك مسألة إبقاء ال                                                                   ً           بالفتيات، عن طريق السماح بعودة الفتاة إىل املدرسة بعد احلمل، معاجلةً          

    .                 املدرسة بسبب احلمل

 يشمل اجلميع لكل األطفال البالغني سن التمدرس بغض النظر عن االختالفـات،             توفر بوتسوانا تعليماً   و  -   ٣٤
الحتياجـات املتنوعـة    ا هذا التعليم الشامل للجميـع       ويليب. ١٩٩٤ لسنة   َسلَمانكا بيان وإطار عمل      مع متاشياً

 يف  " صعوبات التعلم  -  كبار املدرسني االستشاريني  " اسُتحدثت وظائف وقد  . ات اإلعاق وللمتعلمني، وخباصة ذو  
الحتياجات املتنوعة للمتعلمني، مبـن     ا تلبيةاملدارس االبتدائية والثانوية على السواء، بغية مساعدة املدرسني على          

 .فيهم ذوو اإلعاقات

  .                                          التعليم من االبتـدائي إىل الثـانوي          احل  ملر                       من املنهج الدراسي                                    ً     ويشكل اإلرشاد وإسداء املشورة جزءاً      -   ٣٥
    .                                                                                               ويهدف الربنامج إىل حتطيم القوالب النمطية السائدة يف اختاذ القرارات بشأن املسار املهين للفتيان والفتيات

 عندما بدأت احلكومة العمل برسوم الدراسـة علـى   ٢٠٠٥لقد كان التعليم جمانياً يف املاضي حىت سنة        -   ٣٦
عفى مبوجبها   نظام تقاسم التكاليف إلدخال عتبة دخل تُ       ،٢٠٠٨ سنة   ،وقد ُنقح مؤخراً  . فأساس تقاسم التكالي  

 .األسر املعيشية اليت حتتاج إىل املساعدة من أداء رسوم الدراسة

   الطفل-  ألف

      ٤٤   ،      ٢٠٠١                                                   سنة، يف التعداد الوطين األخري للـسكان سـنة             ١٨                                          نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن         ت   بلغ  -   ٣٧
  .  ئة     يف املا

وتتحمل اجلزَء األكَرب من النفقات التنفيذية حلكومة بوتسوانا وزارة احلكومة احمللية، الـيت تـضم إدارة                  -   ٣٨
وليست هناك مؤسسة حمددة تـضطلع      . ، ووزارة التعليم  هورفاهالطفل  اخلدمات االجتماعية املسؤولة عن حقوق      
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فالة تنفيذها، وهبذا يصعب احلصول على رقم موثوق   تنسيق السياسات املتعلقة باألطفال وك    عن  باملسؤولية العامة   
 .عن التمويل املتعلق حبقوق األطفال

، وهي تسعى إىل النهوض حبقوق اإلنسان ٢٠١٦- ٢٠٠٦وقد اعُتمدت خطة العمل الوطنية للطفل للفترة   -   ٣٩
س نقص املناعـة    التعليم والتدريب؛ والصحة والتغذية؛ واألطفال وفريو     (عن طريق النهوض بعدة جماالت أساسية       

وتوفر خطـة   ). اإليدز؛ والرياضة والترويح؛ ومحاية الطفل؛ والبيئة والسالمة؛ والسياسة العامة والتشريع         /البشرية
وهتدف اخلطة إىل تصحيح أوجه قصور      . العمل الوطنية آليات وهياكل متنوعة للتنسيق والرصد من أجل حتديثها         

 .ماد اخلطة، فقد واجهت حكومة بوتسوانا حتديات يف تنفيذهاوبالرغم من اعت. خطة العمل الوطنية السابقة

كما أن احلكومة بصدد دمج اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه                 -   ٤٠
 ومثة. نوفمرب/ ويتوقع أن يعرض على الربملان يف تشرين الثاين        ،يف التشريع احمللي، وقد جرى تعميم مشروع قانون       
 إلعمال حقوق الطفل إىل أقصى       على حقوق اإلنسان، وحمفزاً    تطلع إىل أن يكون القانون الذي تفضي إليه قائماً        

 .حد وأداء الواجبات املالزمة هلا، وحتقيق احلق يف حياة كرمية لكل طفل

   محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية-  باء

ات الضمان االجتماعي التالية لتلبية احلقوق االجتماعية       تتوفر إدارة اخلدمات االجتماعية على بعض شبك        - ٤١
 :واالقتصادية ألغلب اجملموعات املستضعفة داخل اجملتمع

  ومبلغـاً   سلة غذائية متوازنة غذائياً     تكاليفَ ملعوزيناالسياسة الوطنية املنقحة لألشخاص     تغطي   )أ( 
ويرمي العنصر املتعلـق    . هيل ملن يستوفون الشروط    من إعادة التأ    بوال يف الشهر، وكذا قدراً     ٨١ يصل إىل    نقدياً

 املهارات واملعارف واملواقف املطلوبة إمكانية االخنراط يف أنشطة         لديهمبإعادة التأهيل إىل أن يوفر لألفراد الذين        
تفيد السياسة و. اقتصادية واجتماعية مستدامة حىت يصبح مبقدورهم كسب عيشهم دون اعتماد مباشر على الدولة

كما تغطي  . عيشية وال تستهدف فقط األفراد الذين قد يسجلون أمساءهم        املسرة  األ داخل   علقة باملعوزين أفراداً  املت
 من دفع اخلدمات العامة مثل      ويعفى األشخاص املعوزون أيضاً   . السياسة تكاليف بناء مأوى لألشخاص األحوج     
  الرسوم الطبية ورسوم املياه واخلدمات والكهرباء؛

  مجيع مواطين بوتـسوانا الـذين تبلـغ        املعاش التقاعدي غري القائم على االشتراك      من   ويستفيد )ب( 
  ؛ سنة أو أكثر٦٥ أعمارهم

 خمصصات نقدية للمساعدة على محايتهم من الضائقة        حماريب احلرب العاملية الثانية   ويتلقى قدماء    )ج( 
   بوال، على التوايل؛٣٥٩ و٢٢٠ية الثانية ويتلقى املتقاعدون املسنون وقدماء حماريب احلرب العامل. االقتصادية

كما .  سنة١٨ الذين تيتموا دون سن  األطفالَخطة العمل القصرية األجل املتعلقة باأليتاموتتعهد  )د( 
ويعفى هؤالء األطفال من أية رسوم يف إطار صـيغة          . تقدم هلم سلة أغذية متوازنة إضافة إىل احتياجات املدرسة        

   أية خدمة عامة أخرى؛اقتسام التكاليف وكذلك
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 الذين ليست هلم إمكانات نظام غذائي كايف لتلبية ملرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية املرتلية وا )ه( 
   سلة غذائية؛ تلقي أيضاً حيق هلماحتياجاهتم الغذائية

ـ   األشخاَصبرنامج تنمية املناطق النائية  ويتعهد   )و(    د  الذين يعيشون يف مناطق نائية حيـث ال يوج
وتقدم ملستوطنات برنامج تنمية املناطق النائية اخلدمات االجتماعية        . إال القليل من التنمية أو النشاط االقتصادي      

ويركز الربنامج على أن    . األساسية من قبيل املدارس واملرافق الصحية وماء الشرب والطرق الفرعية وما إىل ذلك            
تصادية املستدامة ويستفيدوا على قدم املساواة من التنمية االقتصادية         لتنمية االجتماعية واالق  احيقق املستفيدون منه    

  السريعة للبلد؛

ومتول اخلطـة  .  إىل إجياد فرص العمل لسكان املناطق النائيةصندوق التعزيز االقتصادي  ويهدف   )ز( 
  دة منـها   األنشطة اإلنتاجية وذات املنحى التجاري، ومنها تربية الطرائـد وجـين منتجـات الـرباري واإلفـا                

  .وزراعة األراضي

   احلقوق املدنية والسياسية-  جيم

               وينص على وجه  ، )                           تضمن احلقوق املدنية والسياسية (                                           يتضمن الدستور وثيقة للحقوق واحلريات األساسية   -   ٤٢
                      بصرف النظر عن العرق  ،                                                                     اخلصوص على أنه حيق ألي شخص يف بوتسوانا التمتع هبذه احلقوق واحلريات األساسية  

  . )٩ (         ما إىل ذلك       واجلنس و

  احلق يف املشاركة يف احلكم الدميقراطي - ١

                                                      وترصد اللجنة االنتخابية املستقلة إجراء االنتخابـات         .                                                ينص الدستور على إجراء انتخابات حرة ونزيهة        -   ٤٣
   ز       يـرب                                              التزام احلكومة باملشاركة يف احلكم الدميقراطي      و  .                                                        وتقوم بتثقيف األمة يف جمال الدميقراطية وأمهية التصويت       

                                        ، وخباصة مـن خـالل جلـان التحقيـق              متسهم                املسائل اليت           البت يف                                         يف استعدادها إلشراك عامة الناس يف            ً أيضاً
        ً  قبلياً                                 ً  لتعديل الدستور من أجل جعله حمايداً    ٢٠٠٠                                  جلنة بالويب اليت أنشاها الرئيس سنة                       ً واالستفتاءات، ومنها مثالً

  احلق يف احلياة - ٢

                        بيـد أن بوتـسوانا       .                                              الذي ينص على متتع مجيع األفراد هبذا احلق         ،      لدستور                           احلق يف احلياة حممي مبوجب ا       -   ٤٤
                     يث ميكن فيها إزهاق     حب                    رة على حنو معقول                                      َّ        ويوجز الدستور الظروف اليت تعترب مربَّ       .                             ال تزال تعمل بعقوبة اإلعدام    

                    لقانون اجلنائي قائمة          كما يضع ا  .                                                              ويذكر القانون اجلنائي أنه جيوز حملكمة قانون أن حتكم باإلعدام كعقوبة  .      الروح
ُ                                                       وقد ُوضعت ضمانات حلماية املتهمني جبرائم يعاقـب عليهـا            .                                               باجلرائم اليت جتلب على مرتكبها عقوبة اإلعدام           

                                                                                                  وينص الدستور على أن حياكم املتهم حماكمة نزيهة يف وقت معقول من قبل حمكمة مستقلة وحمايـدة                   .        باإلعدام
             جبرمية يعاقب                                                  ً لة دون اإلزهاق التعسفي للروح عندما يكون املرء متهماً                  ومن آثار هذا احليلو  .                   منشأة مبوجب القانون

                                                                                                  توفري حمام يف إطار املساعدة القضائية لتمثيل املتهمني جبرائم يعاقب عليها باإلعـدام علـى                    ويتم  .               عليها باإلعدام 
  .           نفقة الدولة
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وهدف هذه األنظمة .  باإلعدامكما ينص قانون السجون على أنظمة تتعلق مبعاملة السجناء احملكوم عليهم  -   ٤٥
 .هو محاية السجناء من أي معاملة متعسفة

  .                       سنة أو على امرأة حامل  ١٨    دون     سنه                                وال جيوز احلكم باإلعدام على أي شخص   -   ٤٦

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة - ٣

تكمل الدستوَر يف هذا اجملال نـصوٌص       و. لالإنسانيةينص الدستور على احلماية من التعذيب والعقوبة ا         -   ٤٧
قانونية أخرى، من قبيل قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية الذي ينص على أن أي اعتراف جرى احلصول عليـه                  

 . وقانون السجون الذي حيمي بدوره السجناء من التعذيب،غري مقبولهو باستخدام التعذيب 

  لعقوبة البدنيةا - ٤

   .         ة التعليم                                                                         عقوبة البدنية يف املدارس مبوجب قانون التعليم وأنظمة هذا القانون اليت حتكم إدار  ال      يسمح ب  -   ٤٨

  بيد أنـه  . ويدخل ضمن صالحيات احملاكم العرفية احلكم بعقوبات بدنية يف حدود قانون احملاكم العرفية          -   ٤٩
 العادة اجلارية أن تسأل احملكمة اجملرم ومن. ال جيوز احلكم بعقوبة بدنية على أي امرأة أو رجل تعدى سن األربعني

عند إصدار احلكم ما إذا كان له أي مانع صحي حيول دونه وقضاء العقوبة البدنية، وإذا قال بوجود مثل هـذا                     
املانع، ال حيكم بالعقوبة البدنية إال بعد فحص اجملرم من قبل طبيب على نفقة الدولة وإصدار شهادة طبية تثبـت                    

 .نية الطبية على اخلضوع للعقوبة البدقدرته من الناحية

  حقوق األقليات - ٥

فلـديها احلـق يف   . تتمتع جبميع حقوقها يف إطار قوانني البلد      هي   و ، أقليات مجاعاتتوجد يف بوتسوانا      -   ٥٠
 . بلغاهتا اخلاصةوالتحدثممارسة ثقافتها اخلاصة 

كما أن احلصول على . صة على السواءوتعتمد فرص العمل على االستحقاق يف املؤسسات احلكومية واخلا  -   ٥١
 .اخلدمات االجتماعية متاح ألي شخص دون متييز

                        وكان ينظر إىل هذا األمر  ،Ntlo Ya Dikgosi /                                               مل تكن بعض جمموعات األقليات ممثلة يف نتلو يا ديكغوسي  -   ٥٢
                      م الدستورية اليت يزعم                                                 وهلذا عينت حكومة بوتسوانا جلنة لدراسة األحكا        .                                          يف بعض الدوائر على أنه يتسم بالتمييز      

   .                 أهنا تتسم بالتمييز

وقـد جـرى    .  جلعلها حمايدة قبلياً   ها تعديل ويلزم وكانت استنتاجات اللجنة أن هذه األجزاء تتسم بالتمييز فعالً          -  ٥٣
 . األحكام املتسمة بالتمييزحلذفالدستور تعديل و)  بقانون بوغوسيالذي يشار إليه حالياً(تعديل قانون املشيخة 

 وهي مجعية النهوض بلغة ، األقليات مسجلة لدى مسجِّل اجلمعياتجلماعات أربع رابطات وتوجد حالياً  -   ٥٤
وتتمثل األهداف األساسية هلذه اجلمعيات يف      . اإليكاالنغا، ولينتسوي ال باتسوابونغ، ورابطة كاماناكاو، وريتينغ      

 .ثقافاهتا وصوهنا ومحايتها وتنميتهاوالنهوض بلغاهتا 
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  ية االحتكام إىل القضاءإمكان - ٦

 تقـدمي املـساعدة إىل      إمكانية االحتكام إىل القضاء   من السبل اليت تسعى احلكومة من خالهلا إىل كفالة            -   ٥٥
 أتعاب  لدفع اإلمكانيات   لديهماملدعى عليهم يف قضايا جنائية املتهمني جبرائم يعاقب عليها باإلعدام الذين ليست             

ومعايري انتداب حمام يف إطار املساعدة القضائية هي ما إذا . يت يعاقب عليها باإلعداممتثيلهم القانوين يف جرائمهم ال
مهنة القانون  من قانون ممارسي ٥٦ والباب. )١٠( للعدالة أن حيصل مستأنف الدعوى على معونة قانونيةكان مفيداً

نتدب قلم  َيحكام الباب املذكور، بأوعمالً.  العمل يف إطار املساعدة القضائية واجَبيفرض على كلٍ من ممارسيها
بيد أن رسوم املساعدة القانونية اليت تدفعها احلكومة .  للعمل يف إطار املساعدة القانونيةاحملامنياحملكمة العليا أحد 

فاخنفاض الرسوم مثبط للمحامني   . حماميهم من   املَوكِّلني وهلذا األمر آثار على التمثيل القانوين الذي يتلقاه          ،زهيدة
ذه هب يتم األخذ وعندما  . ي التجربة الذين ال يرغبون يف أخذ القضايا يف إطار املساعدة القضائية برسوم زهيدة             ذو

 . يف اإلعداد للقضية ألن الرسوم منخفضة كبرياًالتعليمات، ال يبذل بعض احملامني جهداً

                      يساعد املتقاضني الذين    س     نية                          نظام للمعونة القانو           على وضع            احلكومة       تعكف                  عاجلة هذا األمر،     مل         ً ومواصلةً  -   ٥٦
   ).   ١٠٤           يف الفقرة             البحث الوارد     انظر    (           يسرية الكلفة                خدمات قانونية          احلصول على      على            شديدي الفقر      عتربون  ُ ُي

  حرية التعبري - ٧

                  وتوجد وسـائط     ،                             فحرية الصحافة حتظى باالحترام     . ُ   َ                                                    ُتكفَل الشفافية عن طريق حرية الصحافة ونشر املعلومات         -  ٥٧
  .          املعلومات          للحصول على                                                    كما توجد حرية التعبري وتكوين اجلمعيات وإمكانية معقولة   .         ا مستقلة              إعالم صغرية لكنه

                                                           لوسائط اإلعالم مهمته األساسية هي النهوض بوسائط اإلعالم يف اجملال          ً  استشارياً                  ً وأنشأت احلكومة جملساً  -   ٥٨
                        ويوفر جملس وسائط اإلعـالم    .  َّ       ثَّلة فيه              اجلهات املعنية مم                            وسائط اإلعالم اخلاصة وغريها من   و                       العام واحلفاظ عليها؛    

    .                                   ملواصلة النهوض باحلق يف حرية التعبري   ً جماالً

                                           مسؤولة عن أمور منها إصدار تـراخيص                            ً     كوكالة منشأة قانوناً       ١٩٩٦                               وأنشئ اجمللس الوطين للبث سنة        -   ٥٩
َ  ِّ     اجلهات املَشغِّلة                                                              البث؛ واإلشراف على أنشطة البث؛ ورصد املنازعات فيما بني                                ا؛ وختصيص طيف البث              وتسويته         

  .      أمثل                        ً وإدارة استخدامه استخداماً

  اإلجراءات الرامية إىل القضاء على التمييز - ٨

 أخرى، منها على     قانونيةٌ  أحكامٌ  الدستورَ وُتكَمِّل. مواطين البلد يضمن دستور بوتسوانا املساواة جلميع        -   ٦٠
 رفض تسجيل املنظمـات     يقضي بإلزامية عيات الذي    وقانون اجلم  ،سبيل املثال القانون اجلنائي الذي حيظر التمييز      

 . هلا، العنصرية والتمييز العنصري أهدافاًاليت تتخذ، صراحة أو ضمناً

وهذا أمر يضمنه . لكل فرد يف بوتسوانا احلق يف ممارسة ثقافته واعتناق ديانته وممارستها واحلديث بلغته             و  -   ٦١
 عدد كبري من معتنقي وهناك أيضاً.  الديانة املهيمنة هي املسيحيةال يوجد يف بوتسوانا دين رمسي؛ بيد أن. الدستور

 .اإلسالم والبهائية واهلندوسية
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   يف جمال حقوق اإلنسان لنظامية القوات اتدريب - ٩

وتشكل حقوق اإلنسان .  يف جمال حقوق اإلنسان أفرادهاقامت دائرة الشرطة يف بوتسوانا بتعميم تدريب  -   ٦٢
ويشمل التدريب مفاهيم حقوق اإلنسان؛     . اخلدمة وأثناءها يف معهد الشرطة يف بوتسوانا       من التدريب قبل     جزءاً

 والقضايا ذات الصلة بـاإلخالل ؛ والقوانني احمللية السارية املعمول هباوالصكوك القانونية الدولية حلقوق اإلنسان  
 .قوق اإلنسانحب

                                           ً عاجلة مسائل االعتداء على حقوق اإلنسان، كتيباً   م    ً         سعياً منها إىل                                   وقد قدمت إدارة الشرطة يف بوتسوانا،    -   ٦٣
 ُ                                            ثُل حقوق اإلنسان اليت مت اعتمادها يف مدونة قواعد       ُ تؤمن ُمب   هي    و ،                                         لألسس االستراتيجية لدائرة الشرطة يف بوتسوانا

   ).                                دائرة الشرطة يف بوتسوانا عضو فيها و (                                                           السلوك ملنظمة التعاون اإلقليمي لرؤساء الشرطة يف اجلنوب األفريقي 

                                                            القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان يف تدريبها               بأحكام                           قوات الدفاع يف بوتسوانا             تسترشد   و  -  ٤ ٦
  .               األساسي للمجندين

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والعوائق -       ًرابعا 
   اإلجنازات وأفضل املمارسات- ألف

 من الصكوك القانونية مـن       احلكومة عدداً  فقد عدلت . حدثت تطورات هامة يف االعتراف حبقوق املرأة        -   ٦٥
 : توازن بني اجلنسنيوإقامةأجل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

                                                     حبيث أصبح جيوز ملواطن من بوتسوانا اكتسب جنسية بلد آخر     ٢٠٠٣                   ل قانون اجلنسية سنة  ِّ دِّ ُ ُع  ) أ ( 
   ؛          مواطنيته        استعادته    طلب  و             نسية املكتسبة                                                            نتيجة الزواج أن يستعيد جنسيته البوتسوانية، عند التخلي عن اجل

                                      بإزالة القيود املفروضة على عمل املرأة     ١٩٩٦    سنة  ل  ر  َ َج                           َ كومة قانون املناجم ومقالع احلَ  احل     عدلت   ) ب ( 
                   حتت األرض يف املناجم؛

           جللـسات       ً      ً  صوتاً وصورةً                                                                   ل قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية لينص على التسجيل اإللزامي           ِّ دِّ ُ ُع  ) ج ( 
                                جرائم جنسية من قبيل االغتصاب؛    بشأن        االستماع 

   :               من أجل ما يلي    ١٩٩٦    سنة  ل                السندات امللكية              ل قانون تسجيل  ِّ دِّ ُ ُع  ) د ( 

                                  أم ال، من حترير سندات ملكية                      امللكية املشتركة                                                 متكني املرأة، سواء كانت متزوجة يف إطار نظام            ‘ ١ ‘
                           جل سـندات امللكيـة دون                                                                            أو غريها من الوثائق املطلوبة أو املتاحة هلا من أجل التسجيل يف س            

   ؛             موافقة زوجها 

 امللكية املـشتركة إتاحة نقل أو التنازل عن املمتلكات غري املنقولة المرأة متزوجة يف إطار نظام            ‘ ٢ ‘
ومتكني تلك املرأة من امتالك عقارها اخلاص املنفصل الذي يكون، مبوجب شرط اإلرث أو اهلبة، 

  اجية؛ والسلطة الزوامللكية املشتركةمستثىن من 
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 يف  تصرفاً منفـرداً   امللكية املشتركة كفالة عدم تصرف أي من الطرفني يف زواج يف إطار نظام              ‘٣‘
 ،اآلخـر الطرف   من امللكية املشتركة، دون موافقة مكتوبة من         املمتلكات غري املنقولة اليت تشكل جزءاً     

  .أمر من احملكمة ذلك بُمَخوَّالًبصرف النظر عمن سجلت امللكية بامسه؛ إال إذا كان هذا الطرف 

                           سب؛ وقانون الوظيفة العامة؛                                          َ  القانون اجلنائي؛ وقانون إجراءات إثبات الَن                         ً وعدلت حكومة بوتسوانا أيضاً  -   ٦٦
  . )١١ (                                                                     وقانون الزواج؛ وقانون إلغاء السلطة الزواجية؛ كما سنت قانون العنف املرتيل

  حتقيق الصحة للجميع - ١

                                                                     احلكومة يف بداية السبعينات استراتيجية للرعاية الـصحية األوليـة                                           للنهوض باحلق يف احلياة، اعتمدت        -   ٦٧
  .                                     تدبرت أمر تنفيذها وإدخال حتسينات عليها و

                                مـع إعـالن أملـا آتـا                ً  ، متاشياً          األولية               لرعاية الصحية  ا                                                ويرتكز تقدمي الرعاية الصحية على استراتيجية         -   ٦٨
  . )١٢ (    ١٩٧٨     لسنة 

       ، يف حني  ١     ٤٢٦     إىل    ١٠٠                           ، زاد عدد املراكز الصحية من     ٢٠٠٢     عام                                    ويف الفترة املمتدة بني االستقالل و       -   ٦٩
      ٦٥,٣       إىل       ١٩٦٦             سنة عام      ٤٦                                                                               أفضت التحسينات واهلياكل األساسية إىل ارتفاع العمر املتوقع عند الوالدة من            

  .    ١٩٩١        سنة عام 

  ُ     ُتقدم      وانا       يف بوتس                    اخلدمات الصحية     فإن                                                                ويف مسعى إىل توفري الرعاية الصحية املتاحة وامليسورة الكلفة،            -   ٧٠
           كلم من    ٥                                               يف املائة من السكان يف حميط دائرة قطرها            ٨٠                    ويوجد أكثر من      ،                              برسوم زهيدة جلميع املواطنني         ً حالياً

  .             أقرب مرفق صحي

                                                                                       وقد حتققت قفزات هامة يف مكافحة والوقاية من األمراض املعدية، من قبيل السل واملالريا وفريوس نقص   -   ٧١
  .                                   من قبيل شلل األطفال والكزاز واحلصبة ،    طفال  األ             اإليدز وأمراض  /              املناعة البشرية

  :                                                      التدابري التالية ملعاجلة االحتياجات واملشاكل الصحية الناشئة   ت   اختذ   ،                           استراتيجية الرعاية الصحية       ويف إطار  -   ٧٢

       بأمراض                                                                           رصد جودة إمدادات املياه يف املدن واملناطق الريفية، حبيث تقلصت بذلك خماطر اإلصابة   ) أ ( 
        تـشهد                ، يف حـني مل                                      األمراض حتصد األرواح يف املنطقـة                    وال تزال هذه      .                                          من قبيل الكولريا والتيفوئيد وما إليها     

                                                                           بوتسوانا حاالت تفشي هذه األمراض يف السنوات األخرية نتيجة اإلمداد باملياه النقية؛

كـن  مياألطفال اليت   أدى تنفيذ برنامج موسع للتحصني ضد أمراض        : برنامج جيد لرفاه الطفل     ) ب ( 
وأدى برنامج رصد منو األطفال دون سن اخلامسة وتغذية الرضع إىل .  يف املائة٩٠الوقاية منها إىل حتصني أكثر من 

ونتيجة هلذه املبادرات، .  يف املائة١ يف املائة، بينما تراجع انتشار سوء التغذية الشديد إىل ٥تراجع سوء التغذية إىل 
 مولود حي بسبب التوافر الكبري      ١ ٠٠٠ لكل   ٤٨ مولود حي إىل     ١ ٠٠٠ لكل   ٥٦ن  تراجعت وفيات الرضع م   

  لربنامج الوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطفل؛
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بفضل مبادرة األمومة املأمونة، فـإن      : الرعاية الصحية لألم والطفل، مبا يف ذلك ختطيط األسرة          ) ج ( 
   ١٦٧ إىل   ٢٠٠٤ امـرأة سـنة      ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١٧٥ من   الصحيةمعدل الوفيات النفاسية قد تراجع يف املرافق        

  وقد أدى برنامج جيد للتخطيط العائلي إىل اخنفاض حاالت محل املراهقات؛. ٢٠٠٦ امرأة سنة ١٠٠ ٠٠٠لكل 

                                                                                                 أدت الوقاية من األمراض املعدية الرئيسية، من قبيل املالريا والسل، ومكافحتها إىل تراجع عدد                ) د ( 
                  ، كان معدل اإلخطار     ١٩٨٩       ويف سنة   .     ٢٠٠٧      سنة   ٣٤     ٠٠٠            إىل ما دون   ٧٢     ٠٠٠        الريا من                حاالت اإلصابة بامل

           نسمة سنة    ١٠٠     ٠٠٠   كل    بني        حالة    ٦٤٩                     نسمة، حيث ارتفع إىل    ١٠٠     ٠٠٠       بني كل       حالة    ٢٠٢          حباالت السل 
     ١٠٠     ٠٠٠   كل    بني        حالة    ٥١١     إىل            ً وتراجع الحقاً  ،      اإليدز /                                        بسبب ظهور وباء فريوس نقص املناعة البشرية    ٢٠٠٢
      وقـد    .                                                                                     بسبب التوافر الكبري للعالج مبضادات الفريوسات العكوسة وعالج أيزونيازيد الوقائي              ٢٠٠٦        سنة     نسمة

ُ                                                                                                               ُشرع يف إعطاء عالج أيزونيازيد الوقائي للمرضى املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية لوقايتهم من اإلصـابة                
           ستنفد بسبب   امل     ناعي   امل    هاز   اجل     ذوي              أوساط املرضى                                                     بالسل النشيط الذي يعد السبب الرئيسي للوفيات، وخباصة يف

   ؛                       فريوس نقص املناعة البشرية

                اإليدز برنـامج    /                                                                               من الربامج األخرى اليت بدأ العمل هبا نتيجة وباء فريوس نقص املناعة البشرية              ) ه ( 
               تغذية الرضع؛ 

  ،  ناميـاً  ها بلـداً   بوتسوانا، بوصف  إن: الوقاية من األمراض غري املعدية واإلصابات ومكافحتها        ) و ( 
 وداء السكري ، والسرطان،ارتفاع ضغط الدم:  بدورها زيادة مطردة يف األمراض غري املعدية، وهيما فتئت تشهد

فارتفاع ضغط الدم، وهو أحد عوامل اخلطر يف مرض أوعية القلب، أكثر األسباب             ). تقارير إحصاءات الصحة  (
، بتعاون مع منظمة الصحة العاملية، دراسة بشأن ارتفـاع           حالياً جري وزارة الصحة  وُت.  لالعتالل والوفاة  شيوعاً

وستكون .  سنة فما فوق   ٥٠ضغط الدم وداء السكري والسكتة الدماغية يف صفوف األشخاص البالغة أعمارهم            
  نتائج هذه الدراسة مفيدة يف وضع سياسات صحية لرعاية املسنني فيما يتعلق هبذه األمراض؛

ُشرع يف برنامج متكامل ملراقبة األمراض يف الوحدة بوصـفه مبـادرة            : ملعديةمراقبة األمراض ا    ) ز ( 
  . لألوبئةوالتصديإقليمية رئيسية لتعزيز مراقبة األمراض 

  لتوعية حبقوق اإلنسان ا  يف جمال الزعماء التقليدينيتدريب - ٢

                          لعنصري والعهد اخلاص باحلقوق                         جلنة القضاء على التمييز ا (                            بعض اهليئات املنشأة مبعاهدات               أمام ما أثارته  -   ٧٣
                                                       بشأن قدرة الزعماء التقليديني على إقامة العدل يف املسائل           من هواجس                   واملنظمات غري احلكومية  )                 املدنية والسياسية

                                                                                                            املتعلقة حبقوق اإلنسان، ارتأت احلكومة ضرورة بناء القدرات يف جمال االلتزامات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان                 
            رؤسـاء أو    (         ديكغوسي  ال             وجرى تدريب     .                                                عمل لتعزيز إقامة العدل يف احملاكم العرفية        ُ            وُنظمت حلقات   .         وتنفيذها

     مـن          أثري     ما                                     وكان القصد من التدريب هو معاجلة         .                                    على عناصر الرتاهة يف إقامة العدل       )                        زعماء أو رؤساء احملاكم   
   .                       دة لتدريب هيئات رئاستها                                                                 تنفيذ القانون العريف وإجراءات احملاكم العرفية، وبشأن املستويات احملدو          هواجس بشأن

                        رؤساء أو زعماء أو رؤساء  (        ديكغوسي   ال            يف بوتسوانا                                              يشرف على إنفاذ القانون العريف يف احملاكم العرفية و  -   ٧٤
    ).                           مكان االجتماع العام التقليدي (      كغوتال   ال                       عادة ما تعاجل القضايا يف  و  .                       مبساعدة شيوخ اجملتمع احمللي  )      احملاكم
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                                                 قضايا من قبيل اخليانة، وثنائيـة األزواج                الفصل يف            متنعهم من       هي      و  ،            نائية حمدودة                     واليتهم القضائية اجل   و  -   ٧٥
          وعالوة على   .                                                                                 أو الزوجات، والفساد، واستغالل املنصب، واالغتصاب، وقطع الطريق، وغريها من اجلرائم اخلطرية

   .     إلعسار      أو ا ،                  أو الوراثة بوصية ،                                 يف قضايا من قبيل فسخ الزجيات املدنية         ال ينظرون     فهم      ذلك، 

  العنف املرتيل - ٣

  بأن اهلياكل املوجودة مل تكن كافية ملعاجلة ظواهر العنف املرتيل، سنت حكومة بوتسوانا قانونـاً               اعترافاً  -   ٧٦
وبالرغم من عدم .  العنف املرتيل وعلى أمور ذات صلةضحاياوينص القانون على محاية . ٢٠٠٧للعنف املرتيل سنة 

 .، فإن مقتضيات قانونية أخرى من قبيل القانون اجلنائي تتطرق للمسألةثى حتديداًاإلشارة إىل مسألة قتل األن

  دمج اتفاقية حقوق الطفل يف القانون احمللي - ٤

                                                                                   إصالحات لتحسني وضع الطفل، ومنها على وجه اخلصوص مـشروع قـانون الطفـل                         ً  أدخلت أيضاً   -   ٧٧
  .    ٢٠٠٨                              بشأن مشروع قانون الطفل لسنة                                        وما فتئت وزارة احلكومة احمللية جتري مشاورات  .     ٢٠٠٨     لسنة 

  اإليدز/استجابة احلكومة لفريوس نقص املناعة البشرية - ٥

 تثبته اجتاهات انتشار     ما  لوباء فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز على حنو         تتصدى  احلكومة ما برحت   - ٧٨
، ١٩- ١٥ات السن من الفئة العمرية  يف أوساط فئة احلوامل الصغري تراجعاًتشهداملناعة البشرية اليت  نقص فريوس

وتؤيد التراجع يف   . ٢٠٠٧ يف املائة سنة     ١٧,٢ إىل   ١٩٩٨ يف املائة سنة     ٢٨,٦حيث تراجع معدل االنتشار من      
  .٢٠٠٧- ٢٠٠٥ الدراسات األولية لإلصابة للفترة اإلصابات اجلديدة أيضاً

 يف املائة ٨٩ إن حيث ، تغطيته نطاقمن زاد قد برنامج الوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطفل وإن  - ٧٩
 من وسائل الوقاية للحد من نقـل        ٢٠٠٧ سنة    قد استنفدن  من احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية      

، وهو ما أدى إىل تراجع يف نقل العدوى من ٢٠٠٣ يف املائة سنة ٣٧العدوى إىل الطفل غري املولود، مقارنة بنسبة 
العمل بالفحص الروتيين لفريوس نقص املناعة البشرية  ٢٠٠٤سنة وبدأ  .  يف املائة  ٤يقدر بأقل من    األم إىل الطفل    

 عدد األشخاص الذين جرى فحصهم من سبيل املقارنة، فإنوعلى . لزيادة إمكانية الوصول إىل اختبارات الفريوس
 بينما، ٢٠٠٤ سنة ١٠٩ ٤٠٣ إىل   ٢٠٠٤ سنة   ٧٣ ٥٥١ من    قد ارتفع  خالل املشورة والفحوص بصورة طوعية    

 ٢٠٠٤ سنة ٦٠ ٨٤٦ارتفع عدد من جرى فحصهم من خالل الفحص الروتيين لفريوس نقص املناعة البشرية من 
  .٢٠٠٦ سنة ١٧٨ ١٧٦إىل 

منتجات الدم  يف  وجرى تراجع هام يف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف عينات الدم ما قبل النقل و                 - ٨٠
  .٢٠٠٥ يف املائة سنة ٣,٨ إىل ٢٠٠١ يف املائة سنة ٩من 

ومع بدء توفري الدولة ملضادات الفريوسات العكوسة على حنو واسع وزيادة بقاء املرضى حتت العالج على   - ٨١
  .٢٠٠٦ سنة عام ٥٨ إىل ٢٠٠١ سنة عام ٥٦قيد احلياة، زاد العمر املتوقع من 
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   يف مجيع املرافق الـصحية العامـة منـذ          وأصبح الفحص الروتيين لفريوس نقص املناعة البشرية متوافراً         - ٨٢
 برنامج وطين يرمي إىل الوقاية من انتقال العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية من األم ويوجد أيضاً. ٢٠٠٤سنة 

ويعمل برنامج الوقاية من انتقال العدوى .  وكذلك برنامج وطين للعالج مبضادات الفريوسات العكوسة،إىل الطفل
 وهو متوافر كجزء من خدمات الرعاية الروتينية قبل الوالدة يف مجيع مرافق الصحة              ،فل على نطاق الوطن   من األم إىل الط   

 جرى توسيع الربنامج الوطين للعالج مبضادات الفريوسات العكوسة ليفي باالحتياجات الـصحية             ذاتهويف الوقت   . العامة
 يف   من القطاع العام، لكنه متوافر أيضاً      ات العكوسة جماناً  ويتلقى املرضى العالج مبضادات الفريوس    . العامة للمجتمع ككل  

  .وإضافة إىل ذلك، يوجد عالج مبضادات الفريوسات العكوسة لألطفال. القطاع اخلاص

وميكن ملن ثبتت إصابتهم بفريوس نقص املناعة .  هارفرد-  وجيري فحص الرضع يف خمترب شراكة بوتسوانا  - ٨٣
كما . فال من أي مركز للعالج مبضادات الفريوسات العكوسة على نطاق البلد          البشرية احلصول على أدوية لألط    

دون سـن احلاديـة     لألطفال متخصصاًبايلور عالجاً -  يقدم مركز االمتياز يف طب األطفال السريري بوتسوانا       
  . املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةعشرة

رنامج الوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطفـل  لت زيادة يف عدد األشخاص املستفيدين من ب     جِّوُس  - ٨٤
 .ومن برامج العالج مبضادات الفريوسات العكوسة، ما يشري إىل أن البلد اعتمد استراتيجية فعالة ملعاجلة املشكل

   اللجنة االنتخابية املستقلة- ٦

والغرض . خابية املستقلة  اللجنة االنت  ١٩٩٧ لعام   ١٨الدستور رقم   ) تعديل(، أنشأ قانون    ١٩٩٧يف سنة     - ٨٥
 لإلطار   بإجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة وفقاً      من وجود اللجنة هو تيسري تشكيل حكومة منتخبة دميقراطياً        

وتتمثل والية اللجنة يف إدارة العملية االنتخابية ونشر معلومات لتوعية الناخبني؛ كما . القانوين القائم يف بوتسوانا
  .حصول الناخبني على معلومات عن العملية االنتخابية وتعبئة الناس للتسجيل والتصويتأهنا مسؤولة عن كفالة 

ومن مسؤولية اللجنة إجراء انتخابات أعضاء اجلمعية الوطنية وكذا السلطة احمللية واإلشـراف عليهـا،                 - ٨٦
وقد أجرت اللجنة . الرتاهةوإجراء االستفتاءات وكفالة سري االنتخابات بطريقة تتسم بالكفاءة واملالءمة واحلرية و

  . االنتخابية املستقلة منذ إنشائها اقتراعني أعلن املراقبون احملليون واإلقليميون والدوليون أهنما حران ونزيهان

وقد عززت اللجنة االنتخابية املستقلة نزاهتها بتقيدها باملبادئ واملعايري االنتخابية اإلقليميـة والدوليـة                - ٨٧
 قبيل مبادئ إدارة االنتخابات، والرصد واملراقبة يف منطقة اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب               احملددة يف صكوك من   

 القواعد واملعايري يف منطقة اجلماعـة اإلمنائيـة         -  األفريقي، واملنتدى الربملاين للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي      
 .للجنوب األفريقي

   تأسيس النقابات- ٧

. وقد عدل القانون بعدها ليسمح بتأسيس النقابات.  تأسيس سوى اجلمعيات  يف البداية مل يكن باإلمكان      - ٨٨
 . نقابات سجلت لدى مسجِّل النقاباتوتوجد حالياً
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   التحديات والقيود-  باء

   الدخل"املتوسطة"الفقر يف البلدان  - ١

. ي والبطالة ال ترال بوتسوانا، بعد أن وصلت مركز بلد متوسط الدخل، تواجه حتديات التنوع االقتصاد               - ٨٩
).  يف املائة  ٣٠حوايل  ( الفقر   دون حد  من النسبة املئوية املرتفعة للسكان الذين يعيشون         وال يزال الفقر يبدو جلياً    

وفيما يتعلق بتقلبـات    . وعالوة على ذلك، ال تزال البطالة مرتفعة، وخباصة يف أوساط الشباب يف العامل القروي             
خالل فترات الركود ومعدالت منخفضة عندما يكون االقتصاد ينمـو          معدالت البطالة، لوحظت معدالت عالية      

 على مكاسـب    سلباًقد أثر   اإليدز  / االنتشار الكبري لفريوس نقص املناعة البشرية      فإنوإضافة إىل ذلك،    . بسرعة
   .٢٠١٦  حبلول عاملقضاء على الفقرا  وهدف البلد ال يتالءم الفقر هذهأوضاع استمرار وإن. التنمية البشرية

ويبقى التحدي الرئيسي هو احلد من الفقر بالسرعة والعمق املطلوبني لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة                 - ٩٠
  .٢٠١٦ حبلول عام وهدف القضاء على الفقر املدقع) وخباصة غاية احلد من فقر املداخيل (٢٠١٥حبلول 

الوطنية للحد من الفقر، وهي خطة   االستراتيجية   ٢٠٠٣، قدمت حكومة بوتسوانا سنة      ومن هذا املنطلق    - ٩١
 ).١١٦ إىل ١١٤ يف الفقرات من البحث الواردانظر (حاولت ختفيض مستويات الفقر 

   منو السكان والتنمية- ٢

. وما فتئ معدل النمو يتراجع مع مر السنني       .  يف املائة  ٢,٤منت ساكنة بوتسوانا مبعدل سنوي متوسطه         - ٩٢
 ٤,٥ نـسبة    ،١٩٩١ و ١٩٨١ وكذلك يف الفترة بني      ،١٩٨١ و ١٩٧١ة بني   وبلغ املعدل السنوي للنمو يف الفتر     

وبالرغم من أن وباء اإليدز قد يكون ساهم إىل حد ما يف التراجع خالل الـسنوات                .  يف املائة على التوايل    ٣,٥و
بالفعل، و. اإليدز/األخرية، جتب اإلشارة إىل أنه كان هناك تراجع خالل فترة ما قبل فريوس نقص املناعة البشرية               

قد يكون لعوامل من قبيل تراجع معدالت اخلصوبة وزيادة مشاركة املرأة يف األنشطة االقتصادية وزيادة معدالت                
  . رعاية صحية أفضل وما إىل ذلك أثر عميق على منو السكاناحلصول علىحمو األمية وإمكانية 

. عمر املتوقع، وزيادة معدل الوفيـات     وتتمثل السمات األساسية لساكنة بوتسوانا يف تراجع اخلصوبة وال          - ٩٣
 بسبب وبـاء فـريوس نقـص املناعـة           أساساً ،١٩٩١ و ١٩٨١وارتفع معدل الوفيات اإلمجايل يف الفترة بني        

. ٢٠٠١ سنة عام    ٥٥,٧ إىل   ١٩٩١ سنة عام    ٦٥,٣كما اخنفض العمر املتوقع عند الوالدة من        . اإليدز/البشرية
 .اجع ملحوظ يف مجيع مؤشرات اخلصوبة ترُسجِّلوفيما يتعلق مبعدل اخلصوبة، 

   التعليمإمكانية َتلَقي - ٣

 التعليم، فإهنا ال تزال تواجه      إمكانية َتلَقي بالرغم من أن احلكومة حققت قفزات هامة يف جهودها لتوفري             - ٩٤
 :، وهيحتديات شىت

  ؛ تشريع جيعل التعليم االبتدائي أو األساسي إجبارياًعدم وجود  )أ(
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  ؛ املوجود سلفاًاألميةمشكل فاقم تيف بة التسرب يف السنوات األوىل نساستمرار   )ب(

 ونتيجة  ،فرادى اخلواص واملنظمات غري احلكومية    من قبل    التعليم ما قبل املدرسي إال       ريوفعدم ت   )ج(
  التعليم ما قبل املدرسي منخفض؛اإلقبال على لذلك فإن 

  .اطق النائية يف التعليم االبتدائي ومتابعتهم له وإمتامه ولغوية تعوق قبول أطفال املنة حواجز ثقافيوجود  )د(

  قنيوثَّ املهاجرون غري امل- ٤

وعنـد  . قني املهاجرين غري املـوثَّ     بتوقيف  رجال الشرطة وغريهم من وكالء إنفاذ القانون       يقومعادة ما     - ٩٥
 الشرعيني أو املهـاجرين  توقيف هؤالء املهاجرين يوضعون يف مأوى آمن قبل أن ينقلوا إىل مركز للمهاجرين غري     

وهذا هو املرفق الوحيد من نوعـه يف        . غري املوثقني أو األشخاص املوقوفني لوجودهم يف البلد بشكل غري قانوين          
وللمهاجرين يف املركز احلق يف عدد غري حمـدود مـن         . أشخاص ٥٠٤ل تسع  وي البلد وهو يوجد يف مشايل      ،البلد

 جلنة الصليب األمحر    من بينهم موظفو  يتلقون زيارات من الديلوماسيني،     كما  . الزيارات من األصدقاء واألقارب   
  .ل املهاجرون غري املوثقني يف املركز، وجيري إخطار بلداهنم األصلية قبل تنفيذ الترحيلويسجَّ. الدولية

صورة قبل بناء املركز، كان جيري االحتفاظ باملهاجرين أو األشخاص الذين يعتقلون لوجودهم يف البلد ب                - ٩٦
  .ذاهتا املستحقينها حالياً احلقوق مستحقنيغري قانونية يف السجون بصفتهم معتقلي هجرة وكانوا 

 إىل  ٢٠٠٦أبريـل   /في الفترة املمتدة من نيسان    ف. من زمبابوي ينحدرون  أغلب املهاجرين غري املوثقني     و  - ٩٧
 ١١ ٠٠٠ ٠٠٠ بلغ جمموعها     زمبابوي إىل وطنهم بكلفة    ١١٨ ٣٤٣، متت إعادة ما يقارب      ٢٠٠٨مارس  /آذار

يوليـه  /متـوز أبريل إىل   /ويف الفترة من نيسان   ).  من دوالرات الواليات املتحدة    ١ ٨٣٣ ٣٣٣ما يقارب   (بوال  
، دون  )اً دوالر ٤٣ ٢٥٣ما يقارب   ( بوال   ٢٥٩ ٥١٦ زمبايوي إىل وطنهم بكلفة قدرها       ٩ ٥٥٤، أعيد   ٢٠٠٨

  .احتساب نفقات الشرطة والسجون

وعالوة .  على املوارد املالية والبشرية للحكومة      ضخماً الكبري للمهاجرين غري املوثقني عبئاً    ويرتب العدد     - ٩٨
َتـَورَّط  ُسجلت زيادة يف األنشطة اإلجرامية اليت       ( يف جمال إنفاذ القانون واألمن       يطرحون حتدياً فإهنم  على ذلك،   

 ).ن غري موثقنيو مهاجرفيها

   الالجئون- ٥

   ،           وأنغـوال   ،        وإريتريا   ،              هي إثيوبيا   ،        ً   أفريقياً      ً   بلداً  ٢ ١       من         وافدون                يف بوتسوانا          الجئ  ٣     ٠٠٠            يوجد حوايل     -   ٩٩
   ،             والـصومال   ،             والـسودان   ،           وزمبابوي  ،          ورواندا  ،                               ومجهورية الكونغو الدميقراطية    ،          واجلزائر  ،           وبوروندي  ،       وأوغندا
                 اللجوء الـذين           الجئ لطاليب                           اليت ال تشجع منح صفة        "                 بلد اللجوء األول   "                                         وبالرغم من أن بوتسوانا تنتهج سياسة         .         وناميبيا

   .                              هذه الطلبات العتبارات إنسانية                                                            ً  آمنة ومل يطلبوا اللجوء يف طريقهم إىل بوتسوانا، فإهنا راعت دائماً           ً عربوا بلداناً
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        احللول       ومن بني  .                                                                            ويزيد ارتفاع عدد الالجئني من أمهية اجلهود الرامية إىل إجياد حلول دائمة هلذه املشاكل  -    ١٠٠
                                         فالبلدان اليت كانت تقبل الالجئني إلعادة        .                                                    اإلعادة إىل الوطن؛ وإعادة التوطني؛ وإعادة اإلدماج        :                 الدائمة ما يلي  

   .                                          وال تقوم بوتسوانا بإعادة الالجئني إىل بلداهنم .               للقانون الدويل                      ً توقفت عن فعل ذلك، وفقاً   قد         توطينهم 

                            ن الالجئني علـى أن حيـدد                 وينص قانو   .                                                          ومثة صعوبة أخرى هي طول عملية حتديد وضع طاليب اللجوء           -    ١٠١
   .         العملية         املمارسة        على صعيد       ً  يوماً  ٢٨               االلتزام بأجل       ً  دائماً          ، لكن مل جير     ً  يوماً  ٢٨             الوضع يف غضون 

  .                              بسبب قيود االستدامة املاليـة  ،                                         بتغطية العالج مبضادات الفريوسات العكوسة          الالجئون              ً   وال حيظى حالياً    -    ١٠٢
  .                                                    وفري العالج مبضادات الفريوسات العكوسة  لالجئني بشكل مستدام                              رض على احلكومة متويل من املاحنني لت     ُ وقد ُع

 االكتظاظ يف السجون - ٦

حسبما ينص  آمن وصون األمن، وإصالح السجناء وإعادة تأهيلهم، احتجاز سلطات السجون توفري تتوىل  -    ١٠٣
. هدات الدوليـة  وتضطلع سلطات السجون بواليتها داخل نطاق قانون السجون واملعا        . )١٣( قانون السجون  عليه

.  يف السجون يعيق مسعاها إىل توفري معاملة إنسانية وكرمية أثناء االعتقال   سلطات السجون ازدحاماً   وتعاين حالياً 
 .بصدد بناء سجون إضافية ملعاجلة املشاكل اليت يسببها االكتظاظهي  حكومة بوتسوانا فإنهلذه الغاية، حتقيقاً و

  لتجاوز التحديات لتعليقات الوطنية األولويات واملبادرات وا-       ًخامسا 
   القضائيةدعاوى نظام إدارة ال-  ألف

       يف حل  ً اً     بطء               ً  وأن هناك عموماً ،                                   حاالت تأخر شديد يف البت يف القضايا      يشهد                           لوحظ أن النظام القضائي       -    ١٠٤
  .          لقـضائية                                   اعتماد نظام إدارة الدعاوى ا      )١٤ (                                وهلذا السبب، قررت إدارة العدل      .                                 القضايا يؤدي إىل تراكم التأخري    

                                                                                                                  وتتوقع إدارة العدل أن حتقق، من خالل نظام إدارة الدعاوى القضائية، إقامة العدل بطريقة تتـسم باإلنـصاف                  
  .                                                                                         والكفاءة والسرعة عن طريق كفالة البت يف القضايا اجلديدة على وجه السرعة والتصدي لتراكم التأخري

  تقدمي املعونة القانونية - ١

                                            بيد أن املساعدة احلكومية إىل املدعى عليهم         .                     املعونة القانونية             قانوين بشأن     نص                            ال يوجد يف بوتسوانا أي        -    ١٠٥
   .                      ئم يعاقب عليها باإلعدام ا        تهمون جبر                          ُ يف املسائل اجلنائية تقدم ملن ُي

    .                               خدمات قانونية جمانية للمعوزين    تقدمي             شىت تدعو إىل           جهات معينة                                ويوجد عدد من التوصيات املقدمة من   -   ١٠٦

          لتـسوية                                                                                 خبري استشاري إلجراء دراسة جدوى بشأن املعونة القانونية واآلليات البديلة                 ً مؤخراً   ني       ُ  وقد عُ   -    ١٠٧
          يف هنايـة    و  .              ذه املبـادرة   هب                بضرورة القيام                                                                      املنازعات يف بوتسوانا، ويعود ذلك إىل حد كبري إىل اعتراف احلكومة            

          ً  متماشياً               ً وسيكون هذا أيضاً  .          املعوزين                                                  احلكومة على إعمال احلق يف التمثيل القانوين لفائدة                 ، سيساعد هذا       املطاف
                                                                                        من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي ينص على حق كل متهم جبرميـة                 )  د   ) ( ٣ (  ١٤           مع املادة   

   .                                    جنائية يف احلصول على املساعدة القانونية
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                  يه حلقـة عمـل              وسـتل      ٢٠٠٨        أكتوبر   /                                                            ومن املقرر أن يقدم اخلبري االستشاري تقريره يف تشرين األول           -    ١٠٨
  .                                 ألصحاب املصلحة لتقييم نتائج الدراسة

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية - ٢

              اإليدز، لوكالة  /ُ                                                                         ُخصصت حصة ضخمة من امليزانية الوطنية، يف إطار مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  -    ١٠٩
   .               الشامل للوباء                ، املكلفة بالتصدي                     التنسيق الوطنية لإليدز

                 اإليدز يف إطار عمل  /                                                             كومة استراتيجيتها الكاملة ملكافحة آثار فريوس نقص املناعة البشرية            وقد أدرجت احل  -    ١١٠
          اإليـدز   /                                  فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                كافحـة                                               إطار العمل االستراتيجي الوطين لبوتسوانا مل         هو          مكتوب،  

       الالحق             إطار العمل      وضع   على                    ً وقد بدأ العمل سلفاً  .        هنايته          إلطار العمل        الزمين            ويشارف املدى   . )    ٢٠٠٩-     ٢٠٠٣ (
                                                يف إطار العمل االستراتيجي الوطين الثاين لبوتسوانا     ٢٠٠٩                       الوطين للوباء بعد سنة         يف التصدي     د به     َ سترَش ُ ُي      الذي س

                                                        ويتوقع أن يؤدي إطار العمل إىل مزيد من التراجع يف            .   ١٠                                     املتوافق مع اخلطة اإلمنائية الوطنية        )     ٢٠١٦-     ٢٠٠٩ (
  .                  عدد اإلصابات اجلديدة

   األطفالتشغيل على القضاء - ٣

              بوتـسوانا         وضـعت    ،      ٢٠١٥                 األطفال حبلول         تشغيل                                                       هدف منظمة العمل الدولية املتمثل يف القضاء على               لبلوغ  -   ١١١
  .    ٢٠٠٨     مايو  /         مل يف أيار   الع                           ضعت الصيغة النهائية لربنامج      ُ وقد ُو  .         األطفال     تشغيل                      برنامج عمل للقضاء على 

  والربوتوكوالت واالتفاقياتتعزيز اللجنة الوزارية املعنية باملعاهدات  - ٤

                                                           إليها والية تيسري تنفيذ املعاهدات، وخباصة إعداد التقارير على   ُ  ِ    وأُسنِدت      ٢٠٠٢ ُ                     أُنشئت جلنة وزارية سنة   -    ١١٢
              ، مل تـضطلع                على القدرات                            املالية والبشرية املفروضة               للقيود        ً ونظراً  .                                        نحو املطلوب يف خمتلف املعاهدات الدولية       ال

                                                                بتعزيز قدرة اللجنة، ويقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي                                 ً    وقد التزمت احلكومة مؤخراً     .                         اللجنة بواليتها بفعالية  
  .          هلذه الغاية     ً  حتقيقاً         مبساعدهتا 

   التعليم        َ  َ ّ إمكانية ت ل ق ي - ٥

  :                املبادرات التالية ب       احلكومة        اضطلعت                             بعض التحديات املبينة أعاله،       ملواجهة  -    ١١٣

                                          دة وصول أطفال املناطق النائية إىل التعليم؛                                إنشاء مدارس متعددة املستويات لزيا  ) أ ( 

   ؛                             ً ون جلعل التعليم األساسي إجبارياً                نظر احلكومة يف قان  ) ب ( 

                                                             التعليم ما قبل االبتدائي كجزء ال يتجزأ من نظام التعليم الرمسي؛      إدخال   ) ج ( 

                                      السياسات والربامج واملشاريع التعليمية؛      مجيع    يف                        مراعاة هواجس كل من اجلنسني  ) د ( 
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                                     إنشاء مراكز لألطفال متعددي اإلعاقات؛   ) ه ( 

                                      تنفيذ برنامج للتعليم األساسي للبالغني؛  ) و ( 

                                                تنفيذ برنامج لتعليم األطفال غري امللتحقني باملدارس؛  ) ز ( 

   .                                      برنامج متكامل للتعليم يف الطفولة املبكرة         الشروع يف   ) ح ( 

   من الفقرللتقليلاالستراتيجية الوطنية  - ٦

  .      ً     شـامالً                ً     من الفقر هدفاً          التقليل                 اليت جتعل من      ،        الفقر            للتقليل من                           مة االستراتيجية الوطنية                اعتمدت احلكو   -    ١١٤
              االسـتثمار                      إمكانية احلصول على                                                                            وهي تسعى إىل تعزيز سبل العيش املستدامة، حبيث توسع فرص العمل وحتسن             

                         من قبيـل العـاطلني       ،      ستضعفة     امل        اجلماعات                                             عدد من السياسات والربامج ملعاجلة قضايا                   ً  وللبلد أيضاً   .         االجتماعي
   .                                                                        والفقراء واملعوزين واملهمشني، وبرامج للرفاه االجتماعي وشبكات للضمان االجتماعي

                                                                                                       توفر االستراتيجية إطار العمل السياسي والتنفيذي من أجل حتقيق األهداف والغايات اإلمنائية لأللفيـة               و  -    ١١٥
ُ  ُ           وُمثُل رؤية                                                           من الفقر املنصوص عليها يف االستراتيجية الوطنيـة             قليل   للت                         املسارات االستراتيجية           ومن بني   .     ٢٠١٦ 

  :                 من الفقر ما يلي       للتقليل

                          منو اقتصادي واسع القاعدة؛         على حتقيق       تشجيع   ال  ) أ ( 

   ؛          َ  َ ّ                    زيادة فرص َتلَقّي تعليم أساسي جيد  ) ب ( 

                          الصحة والتغذية للفقراء؛      توفري   ) ج ( 

                                    احلد من اآلثار املفاقمة للمرض على       (     يدز    اإل /                                      الفعال لفريوس نقص املناعة البشرية           التصدي       تعزيز    ) د ( 
   ؛ )               العمل واإلنتاجية

                       مع زيادة قدرة مؤسسات  ،      مركزية                                                      مشاركة الفقراء يف العملية اإلمنائية من خالل عملية ختطيط ال  ) ه ( 
       احمللي؛     صعيد         على ال ر         من الفق       التقليل         تكاليف    حتمل                 احلكومة احمللية على 

    .                   من الفقر بفعالية       التقليل                   ارة التنمية من أجل                              تعزيز القدرة الوطنية يف جمال إد  ) و ( 

          بالتقليل                                                                                                وتشرف احلكومة، عن طريق جملس التنمية الريفية، وبدعم من اللجنة املتعددة القطاعات املعنية                -    ١١٦
                                    تنسيق ورصد وتقييم خمتلف سياسـات                  بطرق منها                 من الفقر           للتقليل                                              من الفقر، على تنفيذ االستراتيجية الوطنية       

    .              خفيف من الفقر          وبرامج الت
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  ٢٠١٦رؤية  - ٧

               ، والتنميـة،                                                  املبادئ الوطنية اخلمسة، وهـي الدميقراطيـة        ى     عل                                   ً     استندت اخلطط اإلمنائية لبوتسوانا دوماً      -    ١١٧
                                           وال تزال هذه املبادئ صحيحة اليوم، وجرت          ).                     االحترام بالسيستوانا  (            والبوثو    ،          والوحدة  ،                    واالعتماد على الذات  

    .                                          ري واالستجابة ملستوى التنمية احلايل يف بوتسوانا       التغي     لتشمل              إعادة تركيزها 

    وهي   .                       بعد مشاورة وطنية مكثفة  )     ٢٠١٦     رؤية  (                         رؤية بوتسوانا طويلة األجل       ١٩٩٧      يف سنة              اعتمد البلد و  -    ١١٨
                                                                                                             بيان باألهداف الطويلة األجل اليت تسعى إىل التصدي للتحديات اليت تواجهها بوتسوانا وتقترح جمموعـة مـن                 

   .                    اليت من شأهنا حتقيقها            االستراتيجيات

             أفضل حبلول                          ً تسعى إىل جعل بوتسوانا جمتمعاً   هي    و ،                         الدليل األساسي حلكم البلد    ٢٠١٦                وتعد وثيقة رؤية   -    ١١٩
ُ  ُ                أو ُمثُل جيب حتقيقها،  "     أركان "       سبعة       ً  حتديداً    ٢٠١٦       ولرؤية   .                  سنة بعد االستقالل  ٥٠                ، وهو ما سيوافق     ٢٠١٦     عام     
                                                                         زدهرة ومنتجة وجمددة؛ وعطوفة وعادلة ومهتمة؛ وساملة وآمنة؛ ومنفتحـة                                         بناء أمة متعلمة ومستنرية؛ وم      :    وهي

   .                        ومتساحمة؛ وموحدة وفخورة       وأخالقية                           ودميقراطية وخاضعة للمساءلة؛ 

  :                                                                 وهلذه األركان مسائل ذات صلة مباشرة حبقوق اإلنسان، منها على سبيل املثال  -    ١٢٠

وسيكون مبقـدور مجيـع النـاس    . رية بوتسوانا أمة متعلمة ومستن   ستصبح،  ٢٠١٦حبلول سنة     ) أ ( 
.  وإجباريـاً   عامـاً   الثـانوي   التعليم وسيصبح. احلصول على تعليم ذي جودة جيدة متوائم مع احتياجات البلد         

 كبـديل عـن الدراسـة       ا وما بعده  ة الثانوي املرحلة يف    اجلودة اجليدة متاحاً   و التدريب املهين والتقين ذ    وسيصبح
ولن . ةي الدراس املراحل ال يتجزأ من مجيع      يم املشاريع واألعمال التجارية جزءاً     مهارات تنظ  وستصبح. األكادميية

  ؛ أو نأي سكناهلغته أو جنسهيتعرض أي تلميذ للحرمان بسبب أصله اإلثين أو نوع 

وسيكون مثة  .  بوتسوانا أمة منفتحة ودميقراطية وخاضعة للمساءلة      ستصبح،  ٢٠١٦وحبلول سنة     ) ب ( 
 يف تنمية البلد، إىل  كامالً اجملتمع املدين دوراًوسيؤدي. راطية الالمركزية والتسامح السياسينظام يقوم على الدميق

وسيكون قد مت تعزيز دور  .  قادة البلد منفتحني على الشعب وخاضعني للمساءلة أمامه        وسيصبح. جانب احلكومة 
   كاملة؛وستكون حرية التعبري وكذا حرية الصحافة حممية محاية. الزعماء التقليديني

وستكون هناك معـايري عاليـة      .  ومتساحمة أخالقية بوتسوانا أمة    ستصبح،  ٢٠١٦وحبلول سنة     ) ج ( 
لألخالق الشخصية، ومواقف اجتماعية متساحمة إزاء الناس من خمتلف الثقافات أو التقاليد اإلثنية أو الديانات أو                

  ؛ذوي اإلعاقة

  ورمـوزاً   وأهـدافاً   ُمثُالً تتشاطر وفخورة    بوتسوانا أمة موحدة   ستصبح،  ٢٠١٦وحبلول سنة     ) د ( 
  . تراعي التقاليد مراعاة شديدة وتفخر بتارخيهاراسخةرية َس على قيم أُوسيكون اجملتمع قائماً. مشتركة
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  التوقعات فيما يتعلق باملساعدة التقنية -      ًسادسا 
  :                                                      تسعى حكومة بوتسوانا إىل احلصول على الدعم يف اجملاالت التالية  -    ١٢١

                                                      إعداد التقارير إىل اهليئات املنشأة مبعاهدات، ومتابعـة      على                           بناء القدرات الوطنية        على         املساعدة    ) أ ( 
                                                                                                تنفيذ املالحظات والتوصيات اخلتامية لإلجراءات واآلليات اخلاصة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك الرصد الوطين لتنفيذ 

                             الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛

                                           قوات النظامية يف جمال القانون اإلنساين الدويل؛                      مواصلة تثقيف وتدريب ال  ) ب ( 

                                           وإجراءات التعقب على نطاق العدالة اجلنائية؛               دعاوى القضائية     ة ال        حتسني إدار  ) ج ( 

               الفقر والتجارة    (-                                                                  دعم تعزيز القدرات على نطاق جمموعة من مكونات النظام اإلحصائي الوطين  ) د ( 
                  قائمة على األدلة؛   وال              راعية للفقراء   امل       سياسات      ضع ال    ً          دعماً لعملية و  )         والتعليم       والصحة           واالستثمار 

    ).    ٢٠١٦                            األهداف اإلمنائية لأللفية، رؤية  (                      تعزيز نظم رصد التنمية   ) ه ( 

  
Notes 
  ـــــــــــــــــــــ
1  Botswana has an inter-ministerial committee on Treaties, Conventions and Protocols’, which Committee 
was responsible for coordinating the preparation of this report. 
2  The civil jurisdiction of the Customary Court does not allow the courts to deal with matters such as the 
dissolution of civil marriages, testate succession or insolvency. 
3  The criminal jurisdiction of the Customary Court is limited and prevents the court from dealing with cases 
such as treason, bigamy, corruption, abuse of office, robbery, rape and other serious offences. 
4  See paragraphs 32 to 36, 41 and 67 to 72. 
5  The land mark case of Attorney General v Dow (1992) B.L.R 119 also clarified the courts approach to 
international instruments, and held, “…the courts must interpret domestic statutory laws in a way as is 
compatible with the States responsibility not to be in breach of international law as laid down by law 
creating treaties, conventions agreements and protocols within the United Nations Organisation and the 
Organisation of the African Unity”(page 172). 
6  Good v Attorney General (2205) 1 BLR 462. 
7  Interpretation Act CAP (01:04) of the Laws of Botswana. 
8  Although girls used to account for over half the net and gross enrolments at both primary and secondary 
level of education current statistics show that the percentage of boys and girls is almost the same at these 
levels. Even at tertiary level where the access and participation of girls used to be low in the 1990s, their 
current share of total enrolment has increased substantially. However vocational education remains the only 
area where girls’ participation lags behind mainly due to the socialization process from the family through 
the community and school as agents of socialization. 
9  Dow; Kamanakao; Good; CKGR Several actions have been brought before the courts for the protection of 
such rights, Unity Dow v Attorney General is an example of such action where the Citizenship Act was 
successfully challenged because it was discriminatory. 
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10  Rule 48 of the Court of Appeal Rules (04:01). 
11  The Penal code was amended in 1998 to make the offence of rape gender sensitive and deny bail to 
persons accused of the offence. The amendment introduced  a minimum sentence of ten years and mandatory 
HIV testing for persons convicted of rape; The Affiliations Proceedings Act  was amended in1998 to make it 
possible for a person other than a mother to institute legal proceedings under the Act for child support; The 
Public Service Act was amended in 2000 to recognise sexual harassment as misconduct in the workplace and 
introduced appropriate penalties ;  The Marriage Act was amended to make it illegal for any person under 
the age of 18 years to marry; and the Abolition of Marital Power Act abolished the common law principle of 
marital power which recognised the husband as the head of the family; As a consequence of these various 
amendments, the Miscellaneous Amendments Act  was passed to align with Abolition of Marital Power Act. 
12  The Declaration of Alma-Ata was adopted at the International Conference on Primary Health Care, at Alma-Ata, 
Kazakhstan (6 to 12 September 1978). It expressed the need for urgent action by all governments, all health and 
development workers, and the world community to protect and promote the health of all the people of the world. It 
was the first international declaration underlining the importance of primary health care. The primary health care 
approach has since then been accepted by member countries of WHO as the key to achieving the goal of "Health for 
All". Primary Health Care is essential care made universally accessible to individuals and families in the community 
through their full participation. 
13  Prison Act Cap (21:03). 
14  The mission of the Department of the Administration of Justice is “… to maintain, sustain, and develop 
an efficient and effective judicial system that dispenses justice fairly, impartially and effective judicial 
system … expeditiously … in accordance with the Constitution of Botswana.”    
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