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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لبوتسوانا*
-1

نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لبوتس و ووانا

يومي  20و 21تشو و و و و و ورين ا و

()1

في جلسو ووت ا  3815و ،)2(3816المعقودت ن

تو ر  . 2021واعتمو و وودت اللجنو و ووة و و ووية الم

جلست ا  ،3827المعقودة في  1تشرين الثاني نوفمبر .2021

ظو و ووات ال تو و ووام و و ووة في

ألف -مقدمة
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تعرب اللجنة عن امتنان ا للدولة الطرف لقبول ا اإلجراء المبس و و و ووا لتقدير التقارير وتقديم ا تقرير ا

الدوري الثاني ردا على قائمة المسو ووائس السو ووايقة لتقدير التقارير التي عدت في اار يا اإلجراء  .وتعرب
()3

اللجنة عن تقدير ا يشو وولف ال رلو ووة التي ت د
و التداب ر المت ية خ

لتجديد وار ا البناء مع وفد الدولة الطرف الرف ع المسو ووتو

ال ترة المش و و و و و ومولة يالتقرير من جس تن ي

كام الع د .وتوجه اللجنة ش و و و و و ووكر ا

لى الوودولووة الطرف على الردود الشو و و و و و و ويووة التي قوودم ووا الوفوود وعلى المعلومووات الت م ل ووة التي ودت ب ووا

خط ا يعد الدوار.

باء -الجوانب اإليجابية
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تر ب اللجنة ياعتماد الدولة الطرف التداب ر التشريع ة التال ة وغ ر ا من التداب ر:
()

القانوف المتعلق بنظام روما ا ساسي للمدكمة الجنائ ة الدول ة ،في عام 2017؛

(ب)

قانوف مكافدة االتجار يالبشر ،في عام 2014؛

(ج)

قانوف مل ة ا ش اص المتزوج ن ،في عام 2014؛

(د)

قانوف المعونة القانون ة ،في عام 2013؛

( و)

قانوف العمس (تعديس) ،في عام 2010؛

*

اعتمدت ا اللجنة في دورت ا  11( 133تشرين ا و

( )1
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( )3
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(و)

اإلاار الواني للدماية االجتماع ة ،في عام 2020؛

( )

خطة العمس الوان ة لمكافدة االتجار يا ش اص ( ،)2018-2017في عام 2017؛

(ح)

االسو و ووترات ج ة الوان ة للقىو و وواء على العني الجنسو و وواني في بوتسو و ووانا ()2020-2016

واالسترات ج ة الوان ة لمشاركة الجنس ن في عمل ة التنم ة ،في عام .2016

وتر ب اللجنة يىووا يشنشوواء لجنة التنس و ق الوان ة لدقوا اإلنسوواف ،في عام  ،2020واالنىوومام
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لى ات اق ة قوا ا شو و و و و و و اص إوي اإلعاقة ،ونقرار البرلماف للسو و و و و و و اس و و و و و ووة المنقدة المتعلقة ياإلعاقة ،في

عام .2021

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
نطاق تطبيق العهد في النظام القانوني المحلي
ت
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ظ اللجنوة ف الع ود ال يطبق مبواشو و و و و و ورة في القوانوف المدلي .ولون كوانو

تر وب يوالج ود التي

تبويل وا الودولوة الطرف لمواءموة التشو و و و و و وريعوات القوانون وة والعرف وة مع الع ود ،فوشن وا تشو و و و و و ووعر يوالقلق نوه ال ت از

ثموة

كوام غ ر متسو و و و و و وقوة مع الع ود في التشو و و و و و وريعوات المدل وة ،وعلى وجوه ال وو و و و و و وووص القوان ن العرف وة.

موا يسو و و و و و وواور اللجنوة القلق ف الودولوة الطرف لر توو و و و و و وودا يعود على البروتوكو االخت واري ا و الملدق

يالع د (المادة .)2
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وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة( ،)4فإنه ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
()

مواصدددددددلة تقييم وتنقي التشدددددددريعات القانونية والعراية لواالة مواءمتها مق الحقوق

(ب)

توثيف جهودها الرامية إلى التوعية بأحكام العهد ،بوسدددددددائن منها نشدددددددر توصددددددديات

المكاولة في العهد ،وكاالة تاسير القوانين المحلية وتطبيقها وفقا ألحكامه؛

اللجنة على نطاق واسددددددق وتوفير تدريب محدد بشددددددأن العهد للمسدددددداولين الحكوميين والمدعين العامين
والقضاة في المحاكم الرسمية والعراية ،وكذلك للمحامين؛
(ج)

النظر في التصدددددديق على البروتوكوت اريتياري األوت الملحق بالعهد ،الذي ينشددد د

آلية لتقديم الشكاوى الاردية.
التحاظات
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يسو و و و و و وواور اللجنوة القلق ف الودولوة الطرف تبقي على تد ظوات وا على الموادت ن  7و 12من الع ود.

وف ما يتعلق يالتد ظ على المادة  7من الع د ،تش ر اللجنة لى ف التد ظات على ظر التعييب تتعارض

مع مواض ع الع د و دافه (المادة .)2
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وإذ تشدددددير اللجنة إلى توصدددددياتها السدددددابقة( ،)5فإنها تورر التأكيد أنه ينبغي للدولة الطرف أن

تنظر في سحب تحاظاتها على المادتين  7و 12من العهد.

2
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الماسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
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تر ب اللجنة يمش ووروع تعديس قانوف م ن المظالر ،اليي قرة البرلماف في عام  2021و ات ال ا

في الوق

ال م .ب د ف اللجنة تش و و و و ووعر يالقلق لعدم توافر معلومات عن عمل ة اخت ار م ن المظالر ،و ف
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميق التدابير الالزمة لواالة سددددددن مشدددد دروع تعدين قانون أمين

في انتظار موافقة رئ س البلد ،وتد ا علما بب اف الوفد اليي ي د يلنه س تر سن يا المشروع ل وبح قانونا

ل س لد

ية المؤسسة سو ر عة مكاتب لتغط ة  16منطقة (المادة .)2

المظدالم لوي يصدددددددددي قدانوندا ،دون إبطداء ،فضدددددددددال عن امتثدات مكتدب أمين المظدالم امتثدار تدامدا للمبداد
المتعلقة بمركز الماسددددددسددددددات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسددددددان مباد باري

 .وينبغي للدولة

الطرف أن تزود المكتب بما يكاي من الموارد البشرية والمالية لتنايذ وريته في جميق أنحاء البلد وكاالة

تعاونه مق النظم اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان.
عدم التمييز
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يسو و و و و و وواور اللجنوة القلق اء عودم وجود تشو و و و و و وريعوات شو و و و و و وواملوة لمكوافدوة التم ز ون اء اإليقواء على

المادة ()4(15ب)(-د) من الدس و ووتور التي تن

على اس و ووتثناءات من الدق في عدم التعرض للتم ز .كما

تشو و و و و و ووعر اللجنوة يوالقلق ف قرار المدكموة العل وا في بوتسو و و و و و ووانوا الو و و و و و و ووادر في عوام  2019في قىو و و و و و و وة

 ،Letsweletse Motshediemang v. Attorney Generalالويي يقىو و و و و و ووي يوشلغواء الموادة  164من

قانوف العقو ات التي تجرم الع قات الجنسو و و ة المثل ة ،لر ين ي يعد ،نت جة لطلب االس و ووتوناف المقدم من قبس
المدعي العام ،اليي ال ي از جاريا .كما تش و و و ووعر اللجنة يالقلق اء اس و و و ووتمرار القوان ن والممارس و و و ووات العرف ة

التم زية ضوود المرة ،وال س و ما ف ما يتعلق يالزواج والع قات ا س ورية ،والم ار  ،و قوا المل ة ،والولوواية
القانون ة التي يمارس ا الرجا على النساء غ ر المتزوجات (المواد  2و 3و 17و 26و.)27
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وفي ضوء التوصيات السابقة للجنة( )6ومق وضعها في ارعتبار ،ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
()

اعتماد تشريعات شاملة لحظر التمييز ،بما في ذلك التمييز المتعدد األشكات المباشر

وغير المباشددددددر في جميق المجارت ،سدددد دواء في القطاع العام أو الخاا ،القائم على أي من األسدددد د

المحظورة بمقتضدى العهد ،بما في ذلك نوع الجن  ،أو المين الجنسدي ،أو الهوية الجنسدانية ،أو الدين،

أو اإلعاقة ،أو الوضددددق ارجتماعي وارقتصددددادي ،أو اإلصددددابة بايروص نقم المناعة البشددددرية اإليدز،
أو ارنتماء اإلثني والسياسي ،أو أي وضق آير؛
(ب)

تعدين المادة  15من الدستور لجعلها متوائمة مق المواد  2و 3و 26من العهد؛

(ج)

إلغاء المادة  164من قانون العقوبات؛

(د)

اسدددتعرال القوانين والممارسدددات العراية التمييزية ضدددد المرأة لواالة امتثالها الوامن

ألحكام العهد؛
( و)

وضددددق وتنايذ اسددددتراتيجيات لمكافحة المواةف األبوية والقوالب النمطية بشددددأن أدوار

(و)

اتخاذ يطوات ملموسدددة ،مثن حمالت وأنشدددطة التوعية الشددداملة ،من أجن التصددددي

المرأة والرجن ومساولياتهما في األسرة وفي المجتمق ككن؛

للوصم والمواةف التمييزية وتعزيز اإلحساص باآلير واحترام التنوع بين عامة الجمهور.

( )6
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العنف ضد النساء واألطاات
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يسو و و وواور اللجنة القلق اء المسو و و ووتو المرت ع للعني ضو و و وود النسو و و وواء وا ا ا  ،يما في إل العني

الجنسو و و و و و ووي والعوائلي ،اليي ا داد يادة كب رة خ

جائدوة مرض ف روس كورونا ( وف ود ،)19-واسو و و و و و ووتمرار

الممارس و ووات التقل دية الى و ووارة اء النس و وواء وا ا ا  ،يما في إل

واج ا ا ا  ،وتعدد الزوجات ،واقوس

الترمس ،ودفع الم ر (يغادي) .كما تشوعر اللجنة يالقلق ف االغتوواب الزوجي والعني الجنسوي ال يعتبراف
جريمت ن في التش وريعات المدل ة ،ويس وواور ا القلق اء المس ووتو المتدني لذب ا عن ية الداالت والمعد

المرت ع لسو و وودب الشو و ووكاو  .كما تشو و ووعر اللجنة يالقلق اء عدم ك اية الدماية والدعر المقدم ن لى ضو و وودايا

العني العائلي و س وور ر ،يما في إل من

د عدد الم وي وتوافر ال دمات الطب ة والن س و ة وخدمات عادة

التل س .وتلس و ووي اللجنة لعدم تلق ا معلومات كاف ة عن عدد التد ،قات ،والم

قات القى و ووائ ة ،واإلدانات

الوادرة يدق الجناة في قىايا العني ضد النساء وا ا ا (المواد  2و 3و 6و 7و 24و.)26
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ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
تعزيز األطر القانونية والماسدسدية لحماية النسداء واألطاات من العنف ،بوسدائن منها

()

تجريم ارغتصددددددداي الزوجي والعنف الجنسدددددددي صددددد دراحة ،وكاالة التنايذ الوامن والاعات للقانون المتعلق

بالعنف العائلي  2008؛
(ب)

اتخاذ يطوات ملموسددددة للقضدددداء على الممارسددددات التقليدية الضددددارة ،بوسددددائن منها

(ج)

كاالة التحقيق الشددددامن في حارت العنف ضددددد النسدددداء واألطاات ،ومقاضدددداة الجناة

حمالت وبرامج التوعية المنهجية لتغيير المواةف ارجتماعية وطرق التاوير والقوالب النمطية السائدة؛

ومعاقبتهم بعقوبات مناسددبة في حات إدانتهم ،وحصددوت الضددحايا على سددبن ارنتصدداف الاعالة ووسددائن

الحمدايدة والمسددددددددداعددة الالزمدة ،بمدا في ذلدك إتداحدة المداوي في جميق أنحداء البلدد ومدا يكاي من يددمدات
الدعم على الصعيدين الطبي والناسي وفي مجات إعادة التأهين؛
(د)

تنظيم حمالت لتوعية عامة الجمهور بالعنف ضدددددددد النسددددددداء واألطاات ،بما يشدددددددمن

القانون المتعلق بالعنف العائلي  ، 2008وكاالة حصدددوت مو اي الشدددرطة والمدعين العامين والقضددداة
في المحاكم الجنائية والعراية على التدريب المناسب للتعامن مق هذه القضايا باعالية.

عقوبة اإلعدام
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توولسو و و و و و ووي اللجنووة ف الوودولووة الطرف ال تعتزم لغوواء عقو ووة اإلعوودام و فرض وقي للعمووس ب ووية

العقو ة ،وت رر اإلعراب عن قلق ا الس و ووتمرار فرض وتن ي

كام اإلعدام .ويس و وواور اللجنة القلق لعدم قبو

ي الب من البات التماس الر مة المعروض و ووة على اللجنة االس و ووتش و ووارية المعن ة يامت ا ات الر مة ،و ي

تلسو و و ووي لعدم توافر معلومات عن المعاي ر المطبقة لقبو و رفض ية الطلبات .كما يسو و و وواور ا القلق لعدم
توف ر الوق

ال افي إلعداد التماسات الرفة على الرغر من قرار مدكمة االستوناف الوادر في عام 2016

في قىو و و ة  ،Gabaakanye v. the Stateولعدم توج ه خطار مس و ووبق ب وم اإلعدام للس و ووجناء و سو و ور ر،
ولعدم عادة جثة الشو و و

يعد عدامه لى ا سو و ورة إلجراء م ارسو و وور دفن خالو و ووة .وت

ظ اللجنة ف عقو ة

اإلعودام لزام وة في جرائر القتوس وجرائر ال وانوة ،وت رر تول ود ري وا يولف ال رض اإللزامي لعقو وة اإلعودام على

ي جريمة يش و و و و و ووكس انت ا ا للمادة  )2(6من الع د .و اإلض و و و و و ووافة لى إل  ،تر اللجنة ف ال انة ال تدرج

ضمن شد الجرائر خطورة يالمعنى المقوود في المادة  )2(6من الع د (المواد  6و 7و 10و.)23
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وفي ضددددوء تعليق اللجنة العام رقم  2018 36وتوصدددديتها السددددابقة ،ومق وضددددعهما في ارعتبار(،)7

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
()

تنقي قددانون العقوبددات بحيددل يمتثددن امتثددار تددامددا ألحكددام المددادة  2 6من العهددد،

وحصددددددر الجرائم التي يجوز فرل عقوبة اإلعدام على مرتوبيها بأشددددددد الجرائم يطورة ،أي الجرائم التي

تنطوي على القتن العمد؛
(ب)

مضددددددداعاة جهودها الرامية إلى تخفيف عقوبة اإلعدام الصدددددددادرة بحق األشدددددددخاا

(ج)

كاالة إبالغ السددجناء وأسددرهم مسددبقا بتاريا اإلعدام وإعادة الجثة إلى األسددرة إلجراء

المحكوم عليهم باإلعدام لتصب عقوبة بالسجن مدى الحياة؛
مراسم دفن ياصة؛
(د)

النظر في بدء عملية سدياسدية وتشدري ية إللغاء عقوبة اإلعدام ،وبذت الجهود وتنظيم

الحمالت في مجات الدعوة العامة من أجن النهول بهذا الهدف ،بما في ذلك إجراء مناقشدة عامة بشدأن

عقوبة اإلعدام على أسدداص عرل كامن لجميق جوانب هذه المسددألة ،مق التركيز على أهمية إحراز تقدم
بشأن ضمان التمتق بالحق في الحياة.

حظر التعذيب وغيره من ضروي المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
-17

يس و و و وواور اللجنة القلق ف قانوف العقو ات ال يدرج تعري ا للتعييب ياعتبارة جريمة .كما يس و و و وواور ا

القلق اء عدم وجود آل ة مستقلة وفعالة ومت سرة لتلقي الشكاو المتعلقة بتعييب ونساءة معاملة ا ش اص
المدروم ن من ريت ر ،والتدق ق ف ا ،وتلسوي لعدم تلق ا معلومات عن ) ( :نشواء مؤسوسوة مسوتقلة لزيارة

ورلو و و وود ما ن الدرماف من الدرية؛ (ب) عدد الشو و و ووكاو الواردة ،والتد ،قات التي جري  ،والعقو ات التي

فرض و و و و و  ،والتداب ر التي ات يت في مجا عادة التل س ،و شو و و و ووكا االنتوو و و و وواف التي توفرت للىو و و و وودايا.

ما تلس ووي اللجنة ف الدولة الطرف لر تو وودا يعد على البروتوكو االخت اري الت اق ة منا ى ووة التعييب

وغ رة من ضروب المعاملة و العقو ة القاس ة و ال نسان ة و الم نة (المادتاف  7و.)10
-18

وفي ضوء التوصيات السابقة للجنة ومق مراعاتها( ،)8ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
()

اعتماد إطار تنظيمي بشدأن التعذيب ،بوسدائن منها إدراا التعذيب باعتباره جريمة في

(ب)

إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميق اردعاءات المتعلقة

قانون العقوبات ،على نحو يعك

المعايير الدولية ذات الصلة ويمتثن لها؛

بالتعذيب وإسداءة المعاملة ،وفقا لدلين التقصدي والتوثيق الاعالين للتعذيب وغيره من ضدروي المعاملة أو
العقوبة القاسددددية أو الالإنسددددانية أو المهينة بروتوكوت اسددددطنبوت  ،وكاالة مقاضدددداة الجناة ،ومعاقبتهم

بعقوبات مناسبة في حات إدانتهم ،وحصوت الضحايا على التعويض الوامن؛
(ج)

كاالة اإلمكانية لجميق األشدددددخاا المحرومين من حريتهم للجوء إلى آلية مسدددددتقلة

وفعدالدة لتقدديم الشددددددد دكداوى بييدة التحقيق في ادعداءات التعدذيدب وإسددددددددداءة المعداملدة ،على أن توادن اآللية

اللجوء الاوري والاعات والمباشددر إلى الهيتات المسدداولة عن معالجة هذه الشددكاوى ،بوسددائن منها تعزيز
استقاللية مكتب أمين المظالم وقدرته على ارستجابة للشكاوى؛

( )7
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(د)

إنشدداء ماس دسددة مسددتقلة مكلاة بإجراء زيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية ورصدددها،

وكاالة يضدوع جميق هذه األماكن للرصدد والتاتيا المسدتقلين والاعالين والمنتظمين دون إيطار مسدبق
وعلى أساص غير ياضق للرقابة؛
( و)

توفير التدددريدب المنتظم في مجددات حقوق اإلنسددددددددددان للقضدددددددددداة والمدددعين العددامين

والمحامين ومو اي األمن ومو اي إنااذ القانون ،ور سددديما ايما يتعلق بتوثيق حارت التعذيب وإسددداءة
المعاملة والتحقيق فيها ،بما في ذلك المواد المشمولة ببروتوكوت اسطنبوت؛
(و)

النظر في التصددديق على البروتوكوت اريتياري رتااةية مناهضددة التعذيب وغيره من

ضروي المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
العقوبة البدنية
-19

يساور اللجنة القلق ف المادة  25من قانوف العقو ات والمادة  90من قانوف الط س تنواف على

العقو ة البدن ة ياعتبار ا عقو ة غ ر ا تجا ية ،و ف المادت ن  114و 115من قانوف السوجوف تنوواف على

العقوبة البدنية باعتبارها تدبي ار تأديبيا معتمدا في السدجون .وتتخذ هذه العقوبة البدنية شدكن الضدري بالعصدي،

مما يمثس في د إاته انت ا ا للمادة  7من الع د (المادة .)7
-20

وإذ تشددير اللجنة إلى توصدديتها السددابقة( ،)9فإنه ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير التشددري ية

الالزمة لحظر العقوبة البدنية صدراحة في إقامة العدت ،وإلغاء أحكام تشددريعاتها التي تنم على عقوبات

تمثن انتهاكا للمادة  7من العهد.
حرية الارد واألمان على شخصه
-21

تعترف اللجنة يالتداب ر المت ية لتدس ن ظروف السجوف ،وتد ا علما يالمعلومات التي قدم ا الوفد

والتي ت د يلف النس ووبة الدال ة لش ووغس الس ووجوف تبل  91في المائة .غ ر ن ا تلس ووي لعدم تلق ا معلومات عن

عدد المدتجزين قبس المدا مة و متوسو ووا مدة اال تجا السو ووابق للمدا مة .وفي يا الوو وودد ،يسو وواور اللجنة

القلق ف المادة  133من قانوف اإلجراءات الجنائ ة وقانوف الب نة تن

على مكان ة اال تجا قبس المدا مة

ل ترة مطولة ،و ف التقارير ت د يا تجا ش اص قبس المدا مة ل ترات اويلة جدا ،بس ول ترات او من ي

عقو ات مدتملة عند اإلدانة .كما يس و و و وواور ا القلق اء التقارير التي ت د يلف المدتجزين اليين يعلن ن ر غ ر
قادرين على المثو مام المدكمة ي ىعوف ل

-22

تجا ل ترة غ ر مدددة (المادتاف .)10-9

وفي ضوء التوصية السابقة للجنة ومق مراعاتها( ،)10ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
()

مواصددددددددلة جهودها لواالة أن توون الظروف السددددددددائدة في أماكن ارحتجاز متوائمة

(ب)

زيادة اسدددددتخدام التدابير البديلة غير ارحتجازية ،بما في ذلك اإلفراا عن الشدددددخم

تماما مق قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قواعد نيلسون مانديال ؛

بكاالة ،وكاالة أن يكون ارحتجاز السدابق للمحاكمة تدبي ار اسدتثنائيا ومعقور وضدروريا يقوم على روف

فردية ،وأن يعتمد ألقصر فترة ممكنة ،وفقا ألحكام العهد ،وأن يستعرل على أساص منتظم؛
(ج)

اسدددددددددتعرال اإلجراءات القدانونيدة واإلداريدة للمحتجزين الدذين يعلن أنهم غير قدادرين

على المثوت أمام المحكمة لواالة عدم إيضاعهم لالحتجاز لاترة غير محددة.

6

( )9

المرجع ن سه ،ال قرة .19

()10

المرجع ن سه ،ال قرة .17
GE.21-17289A

CCPR/C/BWA/CO/2

إقامة العدت
-23

تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبيله من ج ود ل الة اسو ووتق ل ة سو وولطت ا القىو ووائ ة ومديرية

االدعاء العام .و نما تر ب اللجنة يالتداب ر المت ية لمعالجة النق

في الموظ ن القى و و و و و ووائ ن واإلداري ن

وللدد من ت ار ر القى ووايا المتلخرة غ ر المبتوت ف ا ،فشن ا ال ت از تش ووعر يالقلق ف العدد الدالي لموظ ي

القىو وواء واالدعاء قد ال يكوف كاف ا لىو ووماف مكان ة اللجوء لى القىو وواء في جم ع نداء البلد .كما يسو وواور

اللجنووة القلق اء عوودم توافر معلومووات واضو و و و و و ودووة عن ا من الوظ ي للموودع ن العووام ن ،الوويين يعتبروف
موظ ن عموم ن ،وعن مد مساءلة مديرية االدعاء العام (المادتاف  2و.)14

-24

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
تعزيز التدددابير الراميددة إلى كاددالددة إمكددانيددة اللجوء إلى القضدددددددددداء في جميق أنحدداء

()

أ ارضديها ،بوسدائن منها اسدتقدام مو اي القضداء واردعاء والمو اين اإلداريين الالزمين ،وزيادة اسدتخدام

نظم المحاكم المتنقلة؛
(ب)

مضداعاة جهودها الرامية إلى مواصدلة الحد من تراكم القضدايا المتأيرة غير المبتوت

(ج)

كاالة امتثات إجراءات ايتيار القضدداة والمدعين العامين وتعيينهم وترقيتهم ،والتدابير

فيها وتحسين كااءة دوائر القضاء واردعاء؛

التأديبية المتخذة بحقهم ،وإجراءات عزلهم من منصددددددبهم ،ألحكام العهد والمعايير الدولية ذات الصددددددلة،

بما في ذلك المباد األسددداسدددية بشدددأن اسدددتقالت السدددلطة القضدددائية والمباد التوجيهية المتعلقة بدور
أعضاء اردعاء العام.

ارتجار باألشخاا والعمن القسري
-25

تر ب اللجنة يالج ود التي تبيل ا الدولة الطرف لمكافدة االتجار يا شو و و و و و و اص .غ ر ف اللجنة

ال ت از تشووعر يالقلق يشوولف ما يلي ) ( :انتشووار االتجار يا شو اص ،وال سو ما يالنسوواء وا ا ا  ،غراض
االسو ووتغ

االقتوو ووادي واالسو ووتغ

الجنسو ووي غراض تجارية؛ (ب) ضو ووعي تن ي قانوف مكافدة االتجار

يالبشوور ()2014؛ (ج) المعد المن ض يشوودة للتد ،قات والم

قات القىووائ ة واإلدانات المتعلقة يجريمة

االتجار؛ (د) العقو ات المتسا لة التي ت رض على المتجرين؛ ( وو) المعد المن ض للتعرف على الىدايا.
ما تشو ووعر اللجنة يالقلق اء التقارير التي ت د عن العمس القسو ووري وعمس ا ا ا في رعي الماش و و ة ،مما يؤثر

بوجه خاص على ا ا جماعة ساف (المواد  8-7و.)24
-26

وفي ضوء التوصية السابقة للجنة ومق ومراعاتها( ،)11ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
()

توثيف جهودها الرامية إلى منق ارتجار باألشدخاا ومكافحته باعالية ،بوسدائن منها

(ب)

كاالة التحقيق الشددددددامن في جميق حارت ارتجار باألشددددددخاا ،ومقاضدددددداة الجناة،

(ج)

مضددددداعاة جهودها للتعرف على ضدددددحايا ارتجار وكاالة توفير الحماية والمسددددداعدة

إنااذ قانون مكافحة ارتجار بالبشر وتطبيقه تطبيقا كامال  2014؛

ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة ،وحصوت الضحايا على التعويض الوامن؛

لهم ،بمدددا في ذلدددك إمكدددانيدددة اللجوء إلى المالج والحصدددددددددوت على الخددددمدددات القدددانونيدددة والطبيدددة

والناسية المالئمة؛

()11
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توفير التدريب الوافي ،بما في ذلك بشدأن المعايير واإلجراءات المتعلقة بالتعرف على
(د)
ضددددددحايا ارتجار وسددددددبن إحالتهم ،لاائدة جميق مو اي الدولة المعنيين ،بمن فيهم القضدددددداة والمدعون
العامون ومو او إنااذ القانون ومو او شاون الهجرة والمو اون العاملون في جميق مرافق ارستقبات،
وكذلك المحامون؛
( و)

مضاعاة جهودها للقضاء على العمن القسري وجميق أشكات عمن األطاات ،ور سيما

في قطاع الزراعة ،بوسائن منها زيادة عمليات تاتيا العمن.
الحق في محاكمة عادلة
-27

تر ب اللجنة يشنشو و وواء دائرة بوتس و و ووانا للمعونة القانون ة .ب د ن ا ال ت از تشو و ووعر يالقلق لعدم توفر

المسوواعدة القانون ة المجان ة في جم ع القىووايا الجنائ ة ،و ف المادة  32من قانوف المدا ر العرف ة ال ت س

لو و ار ة التمث س القانوني في المدا ر العرف ة .كما يس وواور ا القلق اء نق

المتاح لزعماء ال،بائس واإلدارة القبل ة ،رغر ف ب

التدريب المتعلق يقانوف العقو ات

المدا ر العرف ة في القىوايا الجنائ ة يجب ف يسوتند لى

قانوف العقو ات .وتلسو و ووي اللجنة لعدم تلق ا معلومات عن عدد البات االسو و ووتوناف المقدمة لى نظام المدا ر

المدن ة والجنائ ة ضد الق اررات الوادرة عن المدا ر العرف ة (المواد  3-2و.)14
-28

وفي ضوء التوصيات السابقة للجنة ومق مراعاتها( ،)12ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
()

توسددديق ورية دائرة بوتسد دوانا للمعونة القانونية من أجن ضدددمان التمثين القانوني في

جميق القضدددايا الجنائية لمن ليسدددم لديهم الوسدددائن الوااية لتحمن التواليف ذات الصدددلة ،ور سددديما في

الحارت التي تستلزم فيها مصلحة العدالة ذلك ،وفقا للمادة  3 14د من العهد؛
(ب)

كادالدة أن يعمدن نظدام القدانون العرفي ومحداكمده بطريقدة متسددددددد دقدة مق المدادة  14من

العهددد والاقرة  24من تعليق اللجنددة العددام رقم  2007 32وأن يضدددددددددمن ،على وجدده الخصدددددددددوا،

التمثين القانوني؛
(ج)

توفير التدددريددب بشددددددددددأن قددانون العقوبددات والعهددد والمعددايير الدددوليددة األيرى لحقوق

(د)

توعية السدكان بالحق في تقديم طلب إحالة القضدية من المحاكم العراية إلى المحاكم

اإلنسان لاائدة زعماء القبائن واإلدارة القبلية ،ور سيما قضاة المحاكم العراية؛
المدنية والجنائية ،والحق في استتناف ق اررات المحاكم العراية.
معاملة الالجتين وملتمسي اللجوء ومنق انعدام الجنسية
-29

تر ب اللجنة يو و و اغة مشو ووروع قانوف ال جو ن (االعتراف والمراقبة) ،ال ن ا تشو ووعر يالقلق اء

ما يلي ) ( :التقارير الواردة عن ارد الم اجرين وملتمسو و و و ووي اللجوء ،يما في إل من يدتاجوف لى الدماية
الدول ة ،دوف جراء التق مات ال ردية ال مة؛ (ب) التقارير الواردة عن رفض لدار وثائق وية لملتمسي
اللجوء اليين يتعرضو و و وووف ل عتقا والتر س نت جة لعدم وو و و ووول ر على وثائق؛ (ج) التقارير التي ت د يلف

غلب ة البات اللجوء غ ر المقبولة ترفض فقا على ساس م ومي "بلد اللجوء ا و " و "البلد الثالد اآلمن"؛

(د) التقارير الواردة عن اال تجا اإللزامي والمطو لملتمس و ووي اللجوء في مركز فرانسو و و س و ووتاوف ،ووجوب
قامة ال جو ن في م ر دوكوي دوف ف تتاح ل ر مكان ة الول و و و و و ووو لى سو و و و و و ووا العمس خارج الم ر؛

(ه) عدم توافر الى و وومانات ال اف ة لمنع انعدام الجنس و و ة في التش و وريع الدالي اليي ينظر ش و وورو المواانة،
لجملة سوباب من ا نه ال يىومن ا تسواب جنسو ة بوتسووانا ل ا ا المولودين في بوتسووانا و اللقطاء اليين

س كونوف لوال إل عديمي الجنس ة (المواد  2و 7و 10-9و 13و.)24
()12
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ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
()

كادالدة أن يكون مشدددددددددروع قدانون الالجتين ارعتراف والمراةبدة ممتثال تمدامدا للعهدد

والمعايير الدولية ذات الصدلة ،بوسدائن منها مواصدلة التعاون والعمن مق ماوضدية األمم المتحدة لشداون

الالجتين في جميق مراحن عملية الصياغة؛
(ب)

وضدق إجراءات لجوء عادلة وفعالة تتاق مق المعايير الدولية ،وتشدمن آلية اسدتتناف

مسددتقلة ذات أثر إيقافي إزاء الق اررات السددلبية المتعلقة باللجوء ،وتنم على توافر ضددمانات كااية ضددد

ارحتجاز التعساي والترحين واإلعادة القسرية؛
(ج)

كاالة أر يجري احتجاز ملتمسدددددددددي اللجوء إر كخيار أيير ،ووضدددددددددق بدائن رحتجاز

(د)

إصدددددار وتجديد وثائق الهوية لملتمسددددي اللجوء في الوقم المناسددددب لمنق احتجازهم

األطاات واألسر التي لديها أطاات؛
تعساا وترحيلهم؛
( و)

اتخاذ التدابير التشددددددددري ية الالزمة لواالة أن تنم التشددددددددريعات المتعلقة بالمواطنة

(و)

النظر في التصدددددددددددديق على اتادداةيددة عددام  1961المتعلقددة بخاض حددارت انعدددام

على ضمانات كااية لمنق حارت انعدام الجنسية ،وفقا للمعايير الدولية؛

الجنسية ،وسحب التحاظ على اتااةية عام  1951الخاصة بوضق الالجتين.
المراةبة والحق في الخصوصية
-31

يس و و وواور اللجنة القلق اء التقارير التي ت د بزيادة عمل ات رل و و وود ا نش و و ووطة المى و و ووطلع ب ا عن

اريق اإلنترن  ،ولجوء ج زة ا من واالس ووت بارات التايعة للدولة لى ا س ووال ب التدخل ة لجمع المعلومات،

يما في إل في س اا تداب ر الة الطوارئ إات الولة يكوف د ،19-وعدم وجود آل ات للرقاية و ضمانات
اف ة ض وود التدخس التعسو و ي في الدق في ال و ووولو و ة ف ما يتعلق يلنش ووطة المراقبة واعتراض االتو وواالت

التي تن ي ا سلطات الدولة (المادة .)17
-32

ينبغي للدولة الطرف أن توان ما يلي:
()

يضددوع جميق أنواع أنشددطة المراةبة والتدين في الخصددوصددية ،بما في ذلك المراةبة

عن طريق اإلنترنم ،واعترال ارتصددددددددارت ،وارطالع على بيانات ارتصددددددددارت ،واسددددددددتعادة البيانات،
للتشدددددددددريعدات المنداسددددددد دبدة التي تتاق مق مواد العهدد ،ور سددددددددديمدا المدادة  ،17ومق مبداد الشدددددددددرعيدة

والتناسب والضرورة؛
(ب)

ارضددطالع بأنشددطة المراةبة واعترال ارتصددارت رهنا بالحصددوت على إذن قضددائي

والخضددددددوع آلليات رقابة فعالة ومسددددددتقلة ،وكاالة إمكانية لجوء األشددددددخاا المتضددددددررين ،على النحو

الواجب ،إلى سبن ارنتصاف الاعالة في حات إساءة استخدام األنشطة أعاله.
حرية التعبير
-33

يسو و و و و و و وواور اللجنووة القلق ف ا

كووام المدل ووة السو و و و و و و وواريووة قوود تق ود دوف وجووه ق ريووة التعب ر

والدوو و و و و و ووو على المعلوم و ووات .وي و ويكر من ب ن و ووية ا

ك و ووام ق و ووانوف ا من الواني ،وق و ووانوف ال تن و ووة،

وقووانوف اإلع م ن ( ،)2008وقووانوف الجريمووة اإلل ترون ووة والجرائر إات الوو و و و و و ولووة ،المواد  91-90و93
و 199-192من قانوف العقو ات ،وقانوف الوو
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ما تشو و و و و ووعر اللجنة يالقلق ف التشو و و و و و ر ال ي از يجرم في الدولة الطرف ،و نه ال توجد

كام مدددة في

التشو وريعات المدل ة لدماية الو وود ن والمدافع ن عن قوا اإلنس وواف ثناء داء عمل ر .وفي يا الو وودد،
يساور اللجنة القلق اء التقارير التي ت د يممارسة الدكومة الىغا وعمل ات االعتقا والتعييب واالعتداء

ب مبرر اء فراد المعارضووة الس و اس و ة ،والووود ن والمدافع ن عن قوا اإلنسوواف وغ ر ر ممن ينتقدوف

الدكومة ،مما قد ي لي ث ار مثبطا في الد ز المدني (المادة .)19
-34

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
()

أن تنق التشريعات الوطنية التي قد تقيد دون مبرر الحق في حرية التعبير ،بما في

ذلك القوانين المذكورة أعاله ،لجعلها متوائمة مق التزاماتها بمقتضدى العهد ،في ن مراعاة تعليق اللجنة

العام رقم  2011 34؛
(ب)

أن توادن امتثدات أي قيود يجري فرضددددددد دهدا على ممدارسدددددددددة حريدة التعبير للمتطلبدات

(ج)

أن تنظر في إنهاء تجريم التشدددددهير ،وعدم اللجوء بأي حات من األحوات إلى القانون

الصارمة المنصوا عليها في المادة  3 19من العهد؛

الجنائي إر في أشدددد القضدددايا يطورة ،وأن تضدددق في اعتبارها أن السدددجن ر يشدددكن قة عقوبة مناسدددبة
تارل على التشهير ،على النحو المبين في التعليق العام رقم  2011 34؛
(د)

أن توان الحماية للصددددحايين والمدافعين عن حقوق اإلنسددددان ،وأن تحقق في جميق

عمليات المضدددايقة ،وارعتقات وارحتجاز التعسدددايين إزاءهم ،وأن تقاضدددي وتعاقب المسددداولين عن هذه
الحارت ،وأن تقدم التعويض الوامن للضحايا.
التجمق السلمي
-35

يسوواور اللجنة القلق ف قانوف النظام العام يتطلب الدوووو على تو وريح من الشووراة من جس

التجمع ،ض ووافة لى ورود تقارير ت د يلف يا الش وور يس ووت دم في الممارس ووة العمل ة لرفض اإلإف يالتجمع

السلمي .ويساور اللجنة القلق يىا اء التقارير التي ت د ياست دام سلطات الدولة الم ر للقوة يغ ة ت ريق
المدتج ن ،و ا تجا المدتج ن واعتقال ر تعس ا لممارست ر ق ر في التجمع السلمي (المواد  7و 9و.)21

-36

ومق مراعاة التعليق العام للجنة رقم  ، 2020 37ينبغي للدولة الطرف أن توائم جميق القوانين

والممارسدددددات التي تنظم التجمق السدددددلمي ،ور سددددديما قانون النظام العام ،لتصدددددب ممتثلة امتثار كامال
للعهد ،وأن توان امتثات أي قيود يتم فرضدها للمتطلبات الصدارمة الواردة ايه .وينبغي لها أيضدا أن تجري
تحقيقدات فعدالة في جميق حارت العنف وارعتقدات وارحتجداز التعسدددددددددايين إزاء المحتجين المسدددددددددالمين،

وتقديم المسدددداولين عنها إلى المحاكمة .وينبغي أن تتم مواءمة اسددددتعمات القوة من جانب مو اي إنااذ

القانون أثناء التجمعات السددددلمية مق التوجيهات المتعلقة بحقوق اإلنسددددان الصددددادرة عن األمم المتحدة
بشددأن اسددتخدام األسددلحة األقن فتوا في سددياق إنااذ القانون ،والمباد األسدداسددية بشددأن اسددتخدام القوة
واألسلحة النارية من جانب المو اين المكلاين بإنااذ القوانين.

حقوق األقليات ومجتمعات الشعوي األصلية
-37

يسو و وواور اللجنة القلق اء الوو و ووعو ات التي تواج ا ا قل ات ومجتمعات الشو و ووعوب ا لو و وول ة في

الدوو و ووو على ال دمات العامة ،يما في إل الرعاية الوو و وود ة والتعل ر ،وفي التمتع يدقوق ا في ارضو و و ا
التقل وديوة وموارد وا الطب ع وة وفي مموارسو و و و و و ووة قوق وا اللغويوة .ويسو و و و و و وواور وا القلق بوجوه خواص اء موا يلي:

( ) مطالبة الم ،م ن الس و و ووايق ن في مدم ة كاال اري الوس و و ووطى ،وال س و و و ما فراد الباس و و وواروا والبا غاالغادي،
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اليين لر يتقدموا يطلبات في قى و و ة روي س و و سو ووانا وآخروف ضو وود المدعي العام ،يالدوو ووو على توو وواريح

لدخو المدم ة؛ (ب) يداع ا ا ا المنتم ن لى ا قل ات في المنااق النائ ة ،وال س و ما ا ا الباس وواروا،

في دور يواء تقع يع دا جدا عن س و وور ر ب دف تلقي التعل ر االبتدائي .وت د التقارير يلف ية ا ما ن غ ر

آمنة وت تقر

انا لى الم اة و ال ر اء؛ (ج) ظر اللغات غ ر اللغت ن اإلن ل زية والسو و تسو ووان ة في نشو ووطة

البد اإلإاعي ووسو و ووائا اإلع م المطبوعة ال الو و ووة والمدطات اإلإاع ة ال الو و ووة؛ (د) عدم توافر

ق ووانوف

و ووة تنظ ر االتو و و و و و و وواالت ( )2012من ج ووس الب وود المجتمعي المدلي ،ورفض منح تراخ

كام في
الب وود

لمدطات اإلإاعة المجتمع ة المدل ة ،سبما فادت يه تقارير؛ (ه) عدم ل ة فراد ا قل ات اليين ال يت لموف

اإلن ل زية ف ينت بوا عىاء في الجمع ة الوان ة ،يمقتىى الدستور (المواد  2و 19و.)27-25
-38

وفي ضوء التوصية السابقة للجنة ومق مراعاتها( ،)13ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
()

كاالة تعزيز حقوق األقليات ومجتمعات الشدددددعوي األصدددددلية وحمايتها وارعتراف بها

في القانون وفي الممارسدة العملية ،ور سديما ايما يتعلق بأ ارضديها التقليدية ومواردها الطبي ية وحقوقها

اللغوية ،بوسائن منها وضق وسن تشريعات مخصصة لضمان تمتعها بحقوق العهد دون تمييز؛
(ب)

كاالة التطبيق المتسددددددددق والاعات لمبدأ الموافقة الحرة والمسددددددددبقة والمسددددددددتنيرة قبن

ارضددطالع بأي أنشددطة إنمائية أو غيرها من األنشددطة في األراضددي التي تسددتخدمها األقليات ومجتمعات

الشعوي األصلية أو تشغلها أو تملوها تقليديا؛
(ج)

كادالدة عددم فرل قيود على المقيمين الحداليين والسددددددددددابقين في محميدة كدارهداري

الوسدطى ،بما يشدمن الذين لم يتقدموا بطلبات في قضدية روي سديسدانا وآيرون ضدد المدعي العام ،تحوت

دون عودتهم إلى المحمية والبقاء فيها؛
(د)

اسدتعرال ممارسدة إيداع األطاات المنتمين إلى األقليات في المناطق النائية في دور

( و)

كاددالددة قدددرة مجتمعددات الشدددددددددعوي األصدددددددددليددة على التعبير عن ناسدددددددددهددا بلغدداتهددا

إيواء لغرل تلقي التعليم ،وإيجاد البدائن المناسبة؛

الخاصددددة وتعزيز ثقافاتها ،بسددددبن منها البل اإلذاعي ،ووسددددائة اإلعالم المطبوعة الخاصددددة ،والمحطات
اإلذاعية الخاصة.

-39

ويسو و وواور اللجنة القلق ف القواعد الدال ة المتعلقة يالتع نات في مجلس ا ع اف ()Ntlo ya Dikgosi

ال تىو و و وومن التمث س العاد لل،بائس غ ر التس و و و ووانا ،رغر التعدي ت التش و و و وريع ة المعتمدة ،وال س و و و و ما ) ( :ف

الدسو و و و و ووتور ال ي از يمنح المركز الم ى و و و و و وس ل،بائس التس و و و و و ووانا والتع ن التلقائي ال علي لزعمائ ا لد مجلس

ا ع اف؛ (ب) نه لر يجر االعتراف ال ببىو ووع قبائس غ ر التسو ووانا يمقتىو ووى قانوف بوغوسو ووي لعام 2008

(المواد .)27-25
-40

وإذ تشددير اللجنة إلى توصدديتها السددابقة( ،)14فإنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميق التدابير

التشددددددري ية الالزمة إللغاء أي عنصددددددر تمييزي في تعيين القبائن وتمثيلها لدى مجل
التمثين العادت للقبائن غير التسوانا.

()13

المرجع ن سه ،ال قرة .23

()14

المرجع ن سه ،ال قرة .24
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دات -النشر والمتابعة
-41

ينبغي للدولة الطرف أن تنشددددددر على نطاق واسددددددق نم العهد ،وتقريرها الدوري الثاني ،وهذه

المالحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بالحقوق التي يكرسددددها العهد في أوسددددات السددددلطات القضددددائية

والتشدددددددددري ية واإلدارية ،والمجتمق المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد ،وعامة الجمهور.

وينبغي للددولدة الطرف أن توادن ترجمدة التقرير الددوري وهدذه المالحظدات الختداميدة إلى اللغدات الرسدددددددددميدة

للدولة الطرف.
-42

ووفقدا للاقرة  1من المدادة  75من النظدام الددايلي للجندة ،يطلدب إلى الددولدة الطرف أن تقددم،

بحلوت  5تشدددددددددرين الثدداني نوفمبر  ،2024معلومددات عن تنايددذ التوصددددددددديددات التي قدددمتهددا اللجنددة في

الاقرات  22حرية الارد واألمان على شدددددخصددددده  ،و 26ارتجار باألشدددددخاا والعمن القسدددددري  ،و30
معاملة الالجتين وملتمسي اللجوء ومنق انعدام الجنسية أعاله.

-43

ووفقا لجولة ارستعرال المتوقعة للجنة ،ستتلقى الدولة الطرف في عام  2027قائمة المسائن

السدابقة لتقديم التقرير التي تعدها اللجنة ،وينتظر أن تقدم ردودها على قائمة المسدائن في غضدون سدنة
واحدة ،على أن يشدكن ذلك تقريرها الدوري الثالل .وتطلب اللجنة أيضدا إلى الدولة الطرف أن تعقد ،لدى
إعداد التقرير ،مشداورات واسدعة النطاق مق المجتمق المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

ووفقدا لقرار الجم يدة العدامدة  ،268 68ينبغي أر يتجداوز عددد كلمدات التقرير  21 200كلمدة .وسددددددددديعقد

الحوار البناء المقبن مق الدولة الطرف في عام  2029في جنيف.
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