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وتأخذ احلكومـة التزاماهتـا     .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ١-١١٦التوصية    -١
صديق علـى   مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على حممل اجلد، وسوف تنظر يف الت           

  .العهد عندما تكون يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامه
وتأخذ احلكومـة التزاماهتـا     .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ٢-١١٦التوصية    -٢

مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على حممل اجلد، وسوف تنظر يف التصديق علـى              
  .العهد عندما تكون يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامه

وتأخذ احلكومة التزاماهتا مبوجب    .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل: ٣-١١٦توصية  ال  -٣
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على حممل اجلد، وسوف تنظر يف التصديق علـى العهـد               

ورغم أننا مل نصدق على العهد بعد فـإن  . عندما جتد نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامه      
  .ملواطنيهاا وسياساهتا فعالة يف النهوض باحلقوق االقتصادية احلكومة ترى حالياً أن براجمه

وتأخذ احلكومة التزاماهتا مبوجب    .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل: ٤-١١٦التوصية    -٤
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على حممل اجلد، وسوف تنظر يف التصديق علـى العهـد               

  .عندما جتد نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامه
وسوف تنظر احلكومة يف    . جزئياً بوتسوانا هذه التوصية     تقبل: ٥-١١٦التوصية    -٥

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عنـدما جتـد             
 اجلـزء املتعلـق     بوتسوانا ال تقبل  لكن  . نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامه تنفيذاً فعاالً        

تياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مـن           بالربوتوكول االخ 
وقد أكدت املشاورات العامة حىت اآلن أن بوتسوانا ال تزال تفـضل االحتفـاظ              . التوصية

أن تنظر يف إلغـاء  واحلكومة ملتزمة باالضطالع حبمالت توعية وتثقيف قبل        . بعقوبة اإلعدام 
  .عقوبة اإلعدام

وتأخذ احلكومـة التزاماهتـا     .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ٦-١١٦ التوصية  -٦
مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على حممل اجلد، وسوف تصدق على العهد عندما             

  . تكون يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامه
وفيمـا يتعلـق بـالربوتوكول      .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل: ٧-١١٦التوصية    -٧

لحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقيـة  االختياري امل 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، سوف 
تنظر احلكومة يف االنضمام إليها عندما جتد نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامها تنفيـذاً                

، فإن احلكومة سـوف     ١٨٩ و ١٦٩ق باتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم       وفيما يتعل . فعاالً
تنظر يف االنضمام إليهما بعد أن تنهي مشاورات شاملة مع أصحاب املـصلحة اآلخـرين                

  . كالعمال وأرباب العمل والنقابات العمالية
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وسوف تنظـر احلكومـة يف      .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ٨-١١٦التوصية    -٨
  . على االتفاقية عندما جتد نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامها تنفيذاً فعاالًالتصديق 

بيد أن بوتسوانا تنـوه     .  بوتسوانا حالياً هذه التوصية    ال تقبل : ٩-١١٦التوصية    -٩
بأمهية هذه االتفاقية، وتبذل حكومة بوتسوانا جهداً كبرياً لتعزيز ومحاية حقوق األشـخاص             

  . احلكومة أهنا تتقدم يف عملها حنو االنضمام إىل هذه االتفاقيةوتعترب . ذوي اإلعاقة
وسوف تنظر احلكومـة يف     .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل  :١٠-١١٦التوصية    -١٠

االنضمام إىل العهد واالتفاقية عندما جتد نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامهما تنفيذاً فعاالً 
ع مجيع أصحاب املصلحة كالعمـال وأربـاب العمـل          وبعد أن تنهي مشاوراهتا الشاملة م     

  .والنقابات العمالية
وسوف تنظـر احلكومـة يف      .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل: ١١-١١٦التوصية    -١١

  . االنضمام إىل االتفاقية عندما جتد نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامها تنفيذاً فعاالً
وسوف تنظـر احلكومـة يف      . توصية بوتسوانا هذه ال   تقبل: ١٢-١١٦التوصية    -١٢

لكـن  . االنضمام إىل االتفاقية عندما جتد نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامها تنفيذاً فعاالً        
ئية الدوليـة   جتدر اإلشارة إىل أن بوتسوانا صدقت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنا           

قت بوتـسوانا أيـضاً علـى       وصدَّ. يف تشريعاهتا الداخلية  هذا النظام    وأهنا يف صدد إدماج   
  .تعديالت كمباال املتعلقة جبرمية العدوان

 بوتسوانا التوصية باالنتهاء من مواءمـة التـشريعات         تقبل: ١٣-١١٦التوصية    -١٣
ويف هذا السياق، يتواصل إعداد القانون الذي جييز        . الداخلية مع أحكام نظام روما األساسي     

كما تتشاور احلكومة مـع أصـحاب       . لداخليةإدماج نظام روما األساسي يف التشريعات ا      
املصلحة املعنيني فيما يتعلق بإمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة            

  . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 الـيت تـدعوها إىل       هذه التوصـية   حالياً بوتسوانا   ال تؤيد : ١٤-١١٦التوصية    -١٤

التصديق، يف أقرب وقت ممكن، على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب       
  .ألن عليها أن تقوم باملشاورات مع أصحاب املصلحة املعنيني، حسب األصول القانونية

وسوف تنظر احلكومة   . حالياً بوتسوانا هذه التوصية     ال تؤيد : ١٥-١١٦التوصية    -١٥
  .االنضمام إىل الربوتوكول عندما جتد نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامه تنفيذاً فعاالًيف 
ففيما يتعلـق بالعهـد     .  هذه التوصية  جزئياً بوتسوانا   تقبل: ١٦-١١٦التوصية    -١٦

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي           
 احلكومة يف االنضمام إليهما عندما جتد نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيذمها       اإلعاقة، سوف تنظر  

أما فيما خيص االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،           . تنفيذاً فعاالً 
فال تعترب احلكومة أن التصديق على هذه االتفاقية ميثل أولوية عاجلـة، وسـوف تنظـر يف                 
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ا تنتهي من املشاورات الشاملة مع أصحاب املصلحة اآلخرين كالعمـال   التصديق عليها بعدم  
  .أرباب العمل والنقابات العماليةو

ففيما يتعلق بالعهد الـدويل     .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل  :١٧-١١٦التوصية    -١٧
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،          

ن احلكومة سوف تنظر يف االنضمام إليهما عندما جتد نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيـذمها                فإ
  .تنفيذاً فعاالً

ففيما يتعلق بالعهد الـدويل     .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ١٨-١١٦التوصية    -١٨
 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري امللحق به، ستنظر         

  .احلكومة يف االنضمام إليهما عندما جتد نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيذمها تنفيذاً فعاالً
وهي بصدد إجراء املـشاورات    .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل: ١٩-١١٦التوصية    -١٩

  .ذات الصلة
وتؤيد بوتـسوانا روح    . هذه التوصية  جزئياً بوتسوانا   تقبل: ٢٠-١١٦التوصية    -٢٠

ومقاصد االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، لكنها ال ترى             
 منظمة العمـل الدوليـة      وفيما يتعلق باتفاقييت  . لوية عاجلة أن التصديق على هذه االتفاقية أو     

ا عندما تنجز املشاورات   ميه، فإن احلكومة سوف تنظر يف االنضمام إل       ١٨٩ ورقم   ١٦٩ رقم
  .أرباب العمل والنقابات العماليةالشاملة مع أصحاب املصلحة اآلخرين كالعمال و

 أن  ال تـرى  تؤيد بوتسوانا روح ومقاصد االتفاقية، لكنها       : ٢١-١١٦التوصية    -٢١
وسوف تنظر احلكومة يف التصديق عليهـا  . التصديق على هذه االتفاقية يشكل أولوية عاجلة     

ا تنهي مشاوراهتا الشاملة مع أصحاب املصلحة اآلخرين كالعمـال وأربـاب العمـل              بعدم
  . والنقابات العمالية

وسوف تنظـر احلكومـة يف      .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل :٢٢-١١٦التوصية    -٢٢
  .التصديق على االتفاقية عندما جتد نفسها يف وضع يتيح هلا تنفيذ أحكامها تنفيذاً فعاالً

وقد برهنت بوتـسوانا علـى      .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل: ٢٣-١١٦التوصية    -٢٣
  . التزامها يف هذا الصدد من خالل التوقيع على الربوتوكولني االختياريني األول والثاين

وتود احلكومة أن تؤكد من     .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ٢٤-١١٦التوصية    -٢٤
 فإهنا لن تقوم بأي استعراض مربمج لـه يف أي           جديد أن القانون العريف غري مدون، وبالتايل      

  .مرحلة من املراحل
وترى احلكومة أن هذه التوصية     .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل: ٢٥-١١٦التوصية    -٢٥

  .  سنة١٤تتماشى مع قانون األطفال اجلديد الذي رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل 
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وترى احلكومـة أن التوصـية      .  هذه التوصية   بوتسوانا تقبل: ٢٦-١١٦التوصية    -٢٦
  .  سنة١٤تتماشى مع قانون األطفال اجلديد، الذي رفع سن املسؤولية اجلنائية إىل 

وترى احلكومـة أن التوصـية      .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل: ٢٧-١١٦التوصية    -٢٧
  . سنة١٤ائية إىل تتماشى مع قانون األطفال اجلديد، الذي رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلن

وترى احلكومـة أن التوصـية      .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل: ٢٨-١١٦التوصية    -٢٨
  . سنة١٤تتماشى مع قانون األطفال اجلديد، الذي رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل 

وتعترب احلكومة أن اجلزء األول     .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل: ٢٩-١١٦التوصية    -٢٩
التوصية يتماشى مع قانون األطفال اجلديد، الذي رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية             من  
 مـن  ١وجتري مشاورات حالياً للنظر يف سحب بوتسوانا لتحفظها على املادة       .  سنة ١٤إىل  

  .اتفاقية حقوق الطفل وما زالت هذه املشاورات مستمرة
وقد أكدت املشاورات العامة . توصية بوتسوانا هذه الال تقبل: ٣٠-١١٦التوصية   -٣٠

بيد أن احلكومة . اليت أجريت حىت اآلن، أن بوتسوانا ما تزال تفضِّل االحتفاظ بالعقاب البدين
ملتزمة بتنفيذ محالت توعية وتثقيف قبل أن تنظر يف حظر العقاب البدين لألطفال يف مجيـع                

  .البيئات
وتعترب احلكومة أن تعاوهنـا     . وصية بوتسوانا هذه الت   ال تقبل : ٣١-١١٦التوصية    -٣١

وسوف يـستمر توجيـه   . الكامل احلايل مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان كافياً    
الدعوات إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بعد النظر يف نواياهم املعلنة لزيارة              

  . البلد
وتعترب احلكومة أن تعاوهنـا     .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ٣٢-١١٦التوصية    -٣٢

وسوف يستمر توجيـه    . اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان كافٍ    الكامل احلايل مع اإلجراءات     
الدعوات إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بعد النظر يف نواياهم املعلنة لزيارة              

  .البلد
 احلكومة أن تعاوهنـا     وتعترب.  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ٣٣-١١٦ التوصية  -٣٣

وسوف يستمر توجيـه    . اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان كافٍ    الكامل احلايل مع اإلجراءات     
الدعوات إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بعد النظر يف نواياهم املعلنة لزيارة              

  .البلد
ال تزال تعترب أن بيد أن احلكومة .  بوتسوانا هذه التوصيةتقبل: ٣٤-١١٦التوصية   -٣٤

، لكنها قد تنظـر     اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان كافٍ    تعاوهنا الكامل احلايل مع اإلجراءات      
  .مستقبالً يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات

فبوتسوانا أمـة مـسيحية     .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ٣٥-١١٦التوصية    -٣٥
.  مرحلة تستطيع فيها قبول نشاط جنسي بـني املثلـيني          بأغلبيتها، ولذلك مل تصل بعد إىل     
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وسيكون من الضروري تنفيذ محالت تثقيفية حول هذه املسألة حىت يتقبلها الناس عندما تتغري   
  . القوانني اخلاصة هبذا النشاط

وال ترى احلكومة أن تسليم     .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ٣٦-١١٦التوصية    -٣٦
نفذ فيهم أحكام اإلعدام إىل أسرهم، ليتولوا دفنهم بأنفسهم، تدبري          جثث األشخاص الذين ت   

  . إجيايب
وتعترب احلكومـة أن عمليـة      .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ٣٧-١١٦التوصية    -٣٧

 باإلعدام، تتماشى مع املعـايري  ها، مبا يف ذلك السجناء احملكوم عليهممعاملة مجيع السجناء برمت   
  . الدولية
فبوتسوانا أمـة مـسيحية     .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ٣٨-١١٦ة  التوصي  -٣٨

. بأغلبيتها، ولذلك مل تصل بعد إىل مرحلة تستطيع فيها قبول نشاط جنسي بـني املثلـيني               
محالت تثقيفية حول هذه املسألة حىت يتقبلها الناس عنـدما          تنظيم  وسيكون من الضروري    

  .تتغري القوانني اخلاصة هبذا النشاط
فهي توفر فعالً املاء الـصاحل      .  بوتسوانا هذه التوصية   ال تقبل : ٣٩-١١٦التوصية    -٣٩

  .للشرب والنظافة الصحية يف حدود ما تسمح به مواردها احملدودة
سـيما    بوتسوانا التوصية بتسريع هذه العمليـة، ال       ال تقبل : ٤٠-١١٦التوصية    -٤٠

 هذه التوصية املتعلقة بتقـدمي التعلـيم        بيد أن بوتسوانا تؤيد مقاصد    . حتديد مهل زمنية معينة   
  .تشجيع اجملموعات اإلثنية املختلفة على تطوير لغاهتاجيري كما . باللغة األم

وترى احلكومة أنه ال بد مـن       .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل :٤١-١١٦التوصية    -٤١
  . حتسني حقوق الالجئنيعلى مواصلة العمل 

وترى احلكومة أهنا متماشية مع     . هذه التوصية  بوتسوانا   تقبل: ٤٢-١١٦التوصية    -٤٢
فاحلكومة ملتزمة بتأمني احلصول على خدمات املياه والصرف الـصحي وعلـى            . التزاماهتا

وتلتـزم  . السكن املالئم والغذاء الكايف، لالجئني ويف حدود ما تسمح به مواردها احملـدودة       
 مل ترسل أي الجئ إىل بلده األصـلي         بوتسوانا التزاماً متاماً مببدأ عدم اإلعادة القسرية وهي       

اإلعادة إىل الوطن، وإعـادة     (وبوتسوانا ملتزمة بتنفيذ احللول املستدامة الرئيسية       . رغماً عنه 
  .يف معاجلة مشاكل الالجئني) اإلدماج، وإعادة التوطني

وهي ملتزمة بتنفيـذ احللـول      .  بوتسوانا هذه التوصية   تقبل: ٤٣-١١٦التوصية    -٤٣
إعادة الالجئني إىل بلداهنم األصلية، وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وإعـادة           (رئيسية  املستدامة ال 
  . ملعاجلة مشاكل الالجئني) توطينهم

        


