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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةةامسالدورة اخل
  ٢٠١٣فرباير /شباط ١ -  يناير/كانون الثاين ٢١

وفقـاً       السامية حلقـوق اإلنـسان   املفوضية  أعدتهجتميع للمعلومات   
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  ٥ للفقرة

  بوتسوانا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
ضية الـسامية   املفومن  واخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية           

والتقرير مقدم يف   . ، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          حلقوق اإلنسان 
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

 وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن           . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  
 يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   توروعي.  يف التقرير  الواردة

  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  احلالة خالل الدورة السابقة  
اإلجراءات املتخذة 

  مل تقبل/مل ُيصدَّق عليها  بعد االستعراض
التصديق 

االنضمام   أو
  اخلالفة  أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال        
  ) ١٩٧٤(التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
)٢٠٠٠ (  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        
  ) ١٩٩٦(املرأة 

ه مـن ضـروب     اتفاقية مناهضة التعذيب وغري   
املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو         

  ) ٢٠٠٠(املهينة 
  ) ١٩٩٥(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة       

)٢٠٠٤ (  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      

غاء األطفال واسـتغالل    املتعلق ببيع األطفال وب   
  ) ٢٠٠٣(األطفال يف املواد اإلباحية 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الربوتوكول االختياري الثـاين    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     

  باحلقوق املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقية   
مناهضة التعذيب وغـريه مـن      

ب املعاملـة أو العقوبـة      ضرو
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

االتفاقية الدولية حلماية حقوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    

  اإلعاقة 
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري

        
أو /التحفظات و
أو /اإلعالنات و
   التفامهات

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
  )٢٠٠٠، )٢(١٣ و٧حتفظات على املادتني (

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب        
املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو         

  )٢٠٠٠، ١حتفظ على املادة (املهينة 
ـ    (اتفاقية حقوق الطفل     ، ١ ادةحتفظ علـى امل

١٩٩٥(  

    

        
راءات إج

الشكوى 
والتحقيق 

واإلجراءات 
  )٣(العاجلة

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      
  )٢٠٠٧ (٨ أشكال التمييز ضد املرأة، املادة

  ) ٢٠٠٠ (٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 

االتفاقية الدولية للقضاء علـى       
مجيع أشكال التمييز العنصري،    

  ١٤ املادة
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  احلالة خالل الدورة السابقة  
اإلجراءات املتخذة 

  مل تقبل/مل ُيصدَّق عليها  بعد االستعراض
ختياري امللحـق   الربوتوكول اال 

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق    
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  ٤١املدنية والسياسية، املادة 
الربوتوكول االختيـاري األول    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     

  باحلقوق املدنية والسياسية
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    

ة أو العقوبـة    من ضروب املعامل  
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،     

  ٢٢ و٢١املادتان 
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء     

  تقدمي البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     
أســـرهم، والربوتوكـــول 
االختياري التفاقيـة حقـوق     

ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ، األش
واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
         األشخاص من االختفاء القسري

 على التمييز ضد املرأة بوتسوانا علـى        بالقضاء، حثت اللجنة املعنية     ٢٠١٠يف عام     -١
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة واالتفاقيـة            

ال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع         الدولية حلماية حقوق مجيع العم    
  . )٤(األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

إلنسان عن أسـفها ألن بوتـسوانا       ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق ا     ٢٠١١ويف عام     -٢
لعهـد الـدويل اخلـاص     من ا١٢ و٧تتخذ تدابري يف سبيل سحب حتفظاهتا على املادتني   مل

  . )٥(باحلقوق املدنية والسياسية
  
  



A/HRC/WG.6/15/BWA/2 

GE.12-18124 4 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة خالل الدورة السابقة  
اإلجراءات املتخذة 

  مل ُيصدَّق عليها  بعد االستعراض
التصديق 

االنضمام   أو
  اخلالفة  أو

  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  )٦(بروتوكول بالريمو

  )٧(االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي اجلنسية
 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

  )٨(اإلضافيةوبروتوكوالهتا 
  )٩(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

اتفاقية منع جرمية اإلبـادة       
  اجلماعية واملعاقبة عليها

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية    
  )١٠(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 

اتفاقية اليونسكو ملكافحـة    
  التمييز يف جمال التعليم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن بوتسوانا مل تدمج                -٣

  . )١١(االتفاقية يف قانوهنا احمللي
ة عن قلقها ألن تعريف التمييـز       وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ         -٤

ودعت .  من االتفاقية غري مدمج يف دستور بوتسوانا أو تشريعاهتا         ١ ضد املرأة الوارد يف املادة    
  . )١٢(بوتسوانا إىل دمج هذا التعريف الذي يشمل التمييز املباشر والتمييز غري املباشر

  ري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتداب  -جيم  
الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن بوتسوانا قبلـت التوصـية          -٥

املقدمة خالل االستعراض الدوري الشامل املتعلق هبا واهلادفة إىل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة 
سسة وطنية وأوصت بأن تنشئ بوتسوانا مؤ. حلقوق اإلنسان، لكن هذه املؤسسة مل ُتنَشأ بعد    

  .)١٣(مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق أن إدارة شؤون املـرأة                -٦

التابعة لوزارة العمل والشؤون الداخلية تفتقر إىل السلطة أو القدرة الالزمتني لـدعم تنفيـذ               
والحظت بقلق  . لبعد اجلنساين يف مجيع مستويات احلكم     االتفاقية بصورة فعالة وتعزيز دمج ا     

أيضاً نقص الوعي بأمهية اآللية الوطنية للمساواة بني املرأة والرجل، ونقص اإلرادة الـسياسية     
وناشدت بوتسوانا تدعيم هذه اآلليـة      . الالزمة لتطوير القدرات املؤسسية هلذه اآللية الوطنية      

  . )١٤(ت اختاذ القرار واملوارد البشرية واملاليةالوطنية وتزويدها بالسلطات وصالحيا
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )١٥(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

هيئات 
  املعاهدات

ــات  املالحظ
اخلتامية الواردة  
يف االستعراض  

  السابق

آخر تقريـر   
قُــدِّم منــذ 

االستعراض 
  السابق

آخر مالحظات  
  حالة اإلبالغ  اميةخت

جلنة القضاء على 
  التمييز العنصري

ــارس /آذار م
٢٠٠٦  

تأخر تقدمي التقريرين السابع عشر والثـامن         -  -
  ٢٠٠٩عشر منذ عام 

اللجنة املعنية 
  حبقوق اإلنسان

ــارس /آذار م
٢٠٠٨  

مـارس  /تأخر تقدمي التقرير الثاين منـذ آذار        -  -
٢٠١٢  

اللجنة املعنية 
بالقضاء على 

  ضد املرأة التمييز

 /كانون الثـاين    ٢٠٠٨  -
  ٢٠١٠يناير 

  ٢٠١٤حيل موعد تقدمي التقرير الرابع يف عام 

جلنة مناهضة 
  التعذيب

  ٢٠٠١تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -  -  -

جلنة حقوق 
  الطفل 

 /تشرين األول 
  ٢٠٠٤أكتوبر 

تأخر تقدمي التقريرين الثاين والثالث منذ عام         -  -
٢٠٠٧  

 على التوايل   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ر منذ عامي    تأخ        
تقدمي التقريرين األوليني بشأن الربوتوكـول      
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع      
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال      
يف املواد اإلباحية والربوتوكول االختيـاري      
التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال      

  .سلحةيف الرتاعات امل

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن سـكان            ٢٠٠٦يف عام     -٧
حممية وسط كالهاري للصيد الربي أُجربوا على الرحيل بواسطة تدابري مثل إهناء خـدمات              
أساسية وضرورية يف احملمية، وتفكيك البىن األساسية القائمة، ومصادرة املاشـية، وحتـرش             

ات ببعض السكان وإساءة معاملتهم، وحظر الصيد، وتقييد حرية التنقل          الشرطة وحرس الغاب  
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تويل بوتسوانا اهتماماً خاصـاً       . داخل احملمية 

الربساوا بأراضي أسالفهم؛ كمـا أوصـتها       /للصالت الثقافية الوطيدة اليت تربط أفراد السان      
الربساوا؛ ودراسة مجيع البدائل املمكنة إلعادة توطينـهم؛        /للسانحبماية األنشطة االقتصادية    

. )١٦(والتماس املوافقة املسبقة واحلرة واملستنرية من كل األشخاص املعنيني واجلماعات املعنية          
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الربساوا خمالف للقـانون    / يف بوتسوانا بأن طرد السان     ، قضت احملكمة العليا   ٢٠٠٦يف عام   و
  .)١٧(وللدستور

، نظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف إطار إجرائها املتعلق           ٢٠١٠ويف عام     -٨
الربساوا األصلية اليت ُيـدَّعى أهنـا       /باإلنذار املبكر والتدخل العاجل، يف حالة شعوب السان       

وبعثت رسالة  . أُجربت على مغادرة أراضيها التقليدية يف حممية وسط كالهاري للصيد الربي          
ات عن تنفيذ قرار احملكمة     يها عن قلقها إزاء ما ُيدعى من امتناع السلط        إىل بوتسوانا أعربت ف   

حالـة شـعوب    وطلبت إىل بوتسوانا تقدمي معلومـات شـاملة عـن           .  يف بوتسوانا  العليا
؛ وعن التدابري املتخذة لتنفيذ مـا       )١٨(؛ وعن تنفيذ قرار احملكمة العليا     الربساوا األصلي /السان

  .)١٩(ت هبذا الشأنسبق أن قدمته اللجنة من توصيا

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
قدمت يف   املوضوع حيل موعد تقدميها يف   املعاهداتهيئات

جلنة القضاء على   
  التمييز العنصري

الطابع التمييزي لقانون املشيخة؛ وعدم التشاور مع سكان حمميـة            ٢٠٠٧
سط كالهاري للصيد الربي؛ والعقبات اليت يواجههـا أطفـال          و

ى القبائل غري التسوانية يف جمال التعليم؛ والالجئون؛ واحلصول عل        
  .عالج فريوس نقص املناعة البشري

-  

اللجنـة املعنيـة   
  حبقوق اإلنسان 

٢٠٠٩  
٢٠١١  

تقدم القانون الدستوري على القانون العريف؛ وعقوبـة اإلعـدام؛        
  .؛ واكتظاظ السجون١٢ و٧على املادتني والتحفظات 
  .)٢٠(احلوار مستمر

٢٠١١  

اللجنـة املعنيـة   
بالقضاء علـى   
  التمييز ضد املرأة

    .توطني االتفاقية؛ وانتهاكات حقوق املرأة  ٢٠١٢

، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف إطار متابعة مـا سـبق             ٢٠١١يف عام     -٩
وطلبـت معلومـات    .  منقوصة )٢١( املقدمة من بوتسوانا   تقدميه من توصيات، أن املعلومات    

إضافية وأكثر حتديداً عن التدابري املتصلة بإعالم السكان بتقدم القـانون الدسـتوري علـى              
القوانني واملمارسات العرفية، وعن عدد عقوبات اإلعدام اليت فرضتها احملاكم، واملعايري الـيت             

تياطي للمتهمني مبخالفات جنائية، واهلياكل الرمسيـة       تتبعها احملاكم يف متديد فترة احلبس االح      
القائمة لضمان امتثال املعايري الدولية املتعلقة مبعاملة السجناء، وعـدد التـهم املوجهـة إىل               

  .)٢٢(موظفني خبصوص إساءة معاملة السجناء، والتدابري املتخذة للحد من اكتظاظ السجون



A/HRC/WG.6/15/BWA/2 

7 GE.12-18124 

   )٢٣(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل الدورة السابقة  

  ال  ال  دعوة دائمة
 / أيلـول  ٢٦ زيارة يف الفترة من      -التعليم    الزيارات املضطلع هبا

  ٢٠٠٥ أكتوبر/ تشرين األول٤سبتمرب إىل 
٢٧-١٩(الشعوب األصلية   

  )٢٠٠٩مارس /آذار
الزيارات املتفق عليها من    

  حيث املبدأ
صحياملياه ومرافق الصرف ال  

الردود علـى رسـائل     
 االدعاء والنداءات العاجلة

أرسل بالغ واحـد خـالل الفتـرة قيـد          
  .االستعراض وردت احلكومة على هذا البالغ

  

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
قدمت بوتسوانا مسامهة مالية إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان              -١٠

  .)٢٤(٢٠١١ يف عام )املفوضية(

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب تطبيقه

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا إزاء املواقـف األبويـة                  -١١

راسخة فيما يتصل بأدوار النساء ومسؤولياهتن، مما يؤبد تبعيتهن داخل األسرة           والقوالب النمطية ال  
. املترسـخة واجملتمع؛ كما أعربت عن قلقها إزاء القواعد واملمارسات التقليدية والثقافية الـضارة     
  .)٢٥(وحثت بوتسوانا على تغيري أو إلغاء تلك املمارسات الثقافية والقوالب النمطية السلبية

) ٤(١٥بت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن املـادة              وأعر  -١٢
 التبين والزواج والطالق والدفن وشؤون اإلرث وغري ذلك من مـسائل            استثنتمن الدستور   

وحثت بوتسوانا  . قانون األحوال الشخصية من نطاق احلكم الدستوري املتعلق بعدم التمييز         
  .)٢٦(على إلغاء هذا احلكم

غـري مدركـة    والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن بوتسوانا             -١٣
 مـن االتفاقيـة   ٤ من املـادة  ١الغاية من التدابري اخلاصة املذكورة يف الفقرة        فيه الكفاية    مبا

وأوصت بأن تتخذ بوتسوانا تدابري خاصة مؤقتة من أجل حتقيـق املـساواة             . واحلاجة إليها 
  . )٢٧(فائدة النساءالفعلية ل
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وأوصى املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للـسكان              -١٤
األصليني بأن تقوم السلطات، عند تصميم الربامج اإلمنائية وتنفيذها، بتحديد االحتياجـات            

يـز  اخلاصة لنساء وأطفال الشعوب األصلية وإعطائها األولوية وباستهداف املمارسات اليت مت          
  .)٢٨(ضد نساء الشعوب األصلية والقضاء عليها

 مجيع الربامج احلكومية وإصـالحها حـسب        مبراجعةوأوصى املقرر اخلاص أيضاً       -١٥
االقتضاء، لضمان عدم متييزها ضد فئات معينة والتأكد من مالءمتها ودعمها للتنوع الثقـايف     

  .)٢٩(وتقيدها بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
إلنسان عن أسـفها ألن بوتـسوانا       ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق ا     ٢٠٠٨يف عام     -١٦
زالت متمسكة بعقوبة اإلعدام، والحظت بانشغال التزامها بسرية تواريخ اإلعدام وعـدم             ما

، أعربت اللجنـة    ٢٠١١ويف عام   . )٣٠(إعادة جثمان الشخص املعدم إىل عائلته لتتكفل بدفنه       
املعنية حبقوق اإلنسان، يف إطار إجراء املتابعة، عن أسفها ألن بوتسوانا مل تتخذ أي تـدابري                

  .)٣١(خبصوص إعادة جثامني األشخاص املعدمني إىل أسرهم لتتكفل بدفنهم
، أفادت اليونيسيف بأن ثالثاً من كل مخس نساء يتعرضـن للعنـف             ٢٠١١ويف عام     -١٧
  .)٣٢(وال يزال الضرب واالغتصاب والقتل من املشاكل اخلطرية وعالمات تراجعها قليلة. جلنساينا

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن العنف بالنساء               -١٨
). ٢٠٠٨(، وأحاطت علماً بقانون العنـف املـرتيل         )٣٣(والفتيات، مبا يشمل العنف املرتيل    

بوتسوانا على سن تشريعات حمددة بشأن العنف املرتيل لضمان جترمي العنف بالنـساء      وحثت  
والفتيات، ووصول الضحايا إىل سبل اجلرب واحلماية الفورية، ومقاضاة من ُيدعى ضلوعه يف             

وأوصت بتوفري التدريب سيما ملوظفي إنفاذ القـانون ومقـدمي اخلـدمات            . تلك األفعال 
  .)٣٤(خدمات املشورة للضحاياالصحية؛ كما أوصت بتوفري 

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن جزعها أمام ارتفاع عـدد               -١٩
الفتيات الاليت يتعرضن لالعتداء والتحرش اجلنسيني من قبل مدرسني وكذلك ارتفاع عـدد             

ناشـدت  و. الفتيات الاليت يتعرضن للتحرش والعنف اجلنسيني يف طـريقهن إىل املدرسـة           
بوتسوانا توفري النقل املأمون إىل املدرسة ومنها وهتيئة بيئة تعليمية آمنة خالية مـن التمييـز                

وناشدهتا أيضاً تدعيم توعية وتدريب العاملني يف املدارس والطالب حرصـاً علـى    . والعنف
  .)٣٥(مقاضاة من ُيدعى ضلوعهم يف االعتداء والتحرش اجلنسيني

ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن العقاب البـدين            وأعربت اللجنة املعني    -٢٠
مقبول يف املدرسة ويف املرتل، وأوصت بأن حتظر بوتسوانا صراحة العقاب البدين يف مجيـع               

  .)٣٦(األماكن
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استغالل البغايا               -٢١
وأعربت عن قلقها أيـضاً     . تعلقة بالتدابري املتخذة للتصدي هلذه املشكلة     ونقص املعلومات امل  

وحثت بوتسوانا على تيسري إعادة إدمـاج       . ألن النساء والفتيات ميارسن البغاء بسبب الفقر      
  .)٣٧(البغايا يف اجملتمع وتوفري الربامج الالزمة إلعادة تأهيلهن ومتكينهن االقتصادي

جلنـة  (ة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصـيات        ، حثت جلن  ٢٠١٢ويف عام     -٢٢
بوتسوانا على تدعيم جهودها يف سبيل تقدمي املساعدة املباشرة         ) خرباء منظمة العمل الدولية   

الالزمة واملناسبة النتشال األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي لألغراض التجارية من حمنتـهم            
  .)٣٨(تمع، بسبل منها تدابري احلد من الفقروضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجمل

  إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بوتسوانا على إذكـاء الـوعي                -٢٣

 القانون الدستوري على املمارسات والقوانني العرفية، كما حثتـها علـى مواءمـة              بأسبقية
مع إجراءات احملاكم العادية، وضمان إمكانية اسـتئناف قـرارات          إجراءات احملاكم العرفية    

  .)٣٩(احملاكم العرفية أمام احملاكم العادية
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء نقص الـوعي                -٢٤

  .)٤٠(القانونباالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، سيما لدى أفراد اجلهاز القضائي وموظفي إنفاذ 
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن انشغاهلا ألن قدرة النـساء         -٢٥

، وألن معظم النساء خيـضعن لواليـة   )٤١(على ممارسة حقهن يف الوصول إىل العدالة حمدودة 
ء ال يدركن   وأعربت عن قلقها أيضاً ألن النسا     . )٤٢(احملاكم التقليدية اليت تطبق القانون العريف     

حقوقهن وتعوزهن القدرة على املطالبة حبقوقهن، وحثت بوتسوانا على اعتماد تدابري لضمان            
وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة         . )٤٣(وصول النساء إىل احملاكم املدنية    

 القانونية،  إزالة العقبات اليت حتول دون وصول النساء إىل العدالة، وبتوفري خدمات املساعدة           
  .)٤٤(وبنشر معلومات عن كيفية استخدام السبل القانونية املتاحة لالنتصاف من التمييز

  احلق يف الزواج ويف حياة أسرية  -دال  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء وضع النساء غري                -٢٦

. سرية بسبب املمارسات العرفية والتقليديـة     املتكافئ مع وضع الرجال يف الزواج واحلياة األ       
الذي خيول طريف الزواج املـدين سـلطات        (والحظت بقلق أن قانون إلغاء السلطة الزوجية        

الـذي خيـول النـساء تـسجيل        (وتعديل قانون السجل العقاري     ) متساوية داخل األسرة  
الذي ينظم شؤون   (ة   الزوجي القضايامن قانون   ) ٦(٢٩واملادة  ) املمتلكات العقارية بأمسائهن  

من قانون الزواج   ) ١(٢٩واملادة  ) الطالق واالنفصال القضائي وغريها من الشؤون العرضية      
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ال تنطبق  )  سنة كسن دنيا لزواج األوالد والبنات      ١٨اليت تنظم تسجيل الزواج وحتدد سن       (
ملعنيـة  وحثت اللجنة ا  . )٤٥(من الدستور ) ٤(١٥على الزواج العريف والديين، يف ضوء املادة        

بالقضاء على التمييز ضد املرأة بوتسوانا على توسيع نطاق تلك القوانني حبيث تشمل الزواج              
العريف والديين بغية التصدي للقوانني العرفية القدمية اليت تعوق املساواة بني اجلنسني وتفـضي             

  . )٤٦(إىل التمييز بينهما داخل األسرة

  ياسيةحق املشاركة يف احلياة العامة والس  -هاء  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء نقص متثيل النساء                -٢٧

يف احلياة السياسية والعامة، وشجعت بوتسوانا على زيادة عدد النساء يف مناصـب صـنع               
وأوصت باإلسراع يف املساواة بني الرجال والنساء يف احلياة العامة والسياسية علـى             . القرار
يع املستويات، وبتنفيذ برامج للتوعية، وبإبراز أمهية مشاركة النـساء مـشاركة كاملـة              مج

  . )٤٧(ومتساوية مع الرجال
والحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للـسكان              -٢٨

 يف   منقوصـاً   عن أغلبية قبائل التسوانا ممثلة متثيالً      األصليني أن الشعوب األصلية املنفصلة إثنياً     
املؤسسات التشريعية واإلدارية، وأوصت باملضي يف تطوير التدابري اإلجيابية وتنفيذها بالتشاور           
مع الشعوب املعنية قصد تدعيم متثيل األقليات األصلية على مجيـع املـستويات ويف كـل                

  . )٤٨(مؤسسات احلكم

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا ألن مبـدأ األجـر       أعربت    -٢٩

 العمالة وأن حكم عدم التمييـز       تساوي القيمة مل يدرج بعد يف قانون      املاملتساوي لقاء العمل    
 عن قلقها ألن األحكام القانونية اليت تنظم        وأعربت أيضاً . ينطبق إال على إهناء االستخدام     ال

ومة يف القطاع العام ال تنطبق على القطاع اخلاص وال توجد قوانني تتصدى             استحقاقات األم 
وناشدت اللجنة بوتسوانا إعادة النظر يف قانون العمالة بغية تضمينه مبـدأ            . للتحرش اجلنسي 

تساوي القيمة، وتوسيع نطاق حظر التمييز؛ كما ناشدهتا إيالء         املاألجر املتساوي لقاء العمل     
؛ وإنشاء آلية رصد وتنظـيم      النظاميلنساء العامالت يف القطاع غري      اهتمام خاص لظروف ا   

تعىن مبسائل العمالة واملمارسات السائدة يف القطاع اخلاص؛ وضمان تطبيق القطاع اخلـاص             
األحكام القانونية املتعلقة باستحقاقات األمومة؛ واعتماد تشريعات بشأن التحرش اجلنـسي           

  .)٤٩(السواءتطبق يف القطاع العام واخلاص على 
وكررت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية نداءها السابق الذي دعت فيه بوتسوانا إىل               -٣٠

 اخلـاص  ٢٠٠٣من قانون عـام  ) ١(باء-٤٨لعمل ذات الصلة، سيما املادة تعديل تشريعات ا  
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الذي منح تـسهيالت معينـة منـها        ) تعديالت(بنقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل      
 احب العمل لعقد االجتماعات أو متثيل العمال وجعل هذه التسهيالت حكراً          استخدام مقر ص  

 من القانون ذاته،    ١٠على النقابات اليت متثل ما ال يقل عن ثلث املوظفني يف منشأة ما؛ واملادة               
حبيث تتاح للمنظمات فرصة تدارك غياب بعض شروط التسجيل الرمسية املنصوص عليهـا يف              

 من قانون املنازعات التجارية، اليت ختـول املفـوض         ١٤ و ١٣و) ب)(١(٩هذه املادة؛ واملواد    
  .)٥٠(إحالة منازعة يف اخلدمات األساسية إىل هيئة حتكيم أو حمكمة صناعية للفصل فيها

 مـن اتفاقيـة     ٤ من املادة    ١وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل الفقرة           -٣١
انا على مواصلة جهودها الرامية إىل ضـمان         وحثت بوتسو  ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم     

 يف املستقبل القريب قائمة بأنواع العمل اخلطر احملظورة على األشخاص دون سـن              اعتمادها
  .)٥١(الثامنة عشرة

   الئقالضمان االجتماعي ويف مستوى معيشياحلق يف   -زاي  
ـ             -٣٢ د يـصنف   أفادت اليونيسيف بأن مستويات الفقر يف بوتسوانا ظلت مرتفعة يف بل

وتتغري ديناميات الفقر إذ يتراجع يف املناطق الريفية        . ضمن البلدان ذات الدخل فوق املتوسط     
 من األهداف اإلمنائية لأللفيـة املتعلـق        ١وباإلشارة إىل اهلدف    . ويتزايد يف املناطق احلضرية   

بلغ هدف  بالقضاء على الفقر املدقع واجلوع، أفادت اليونيسيف بأن بوتسوانا من املرجح أن ت            
  .)٥٢(ختفيض نسبة من يقل دخلهم عن دوالر يف اليوم إىل النصف

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩وأفادت اليونيسيف بأن الدراسة االستقصائية اليت أجريت يف عامي     -٣٣
 لدى الـشباب    أعلىخبصوص مؤشرات الرفاه العام يف بوتسوانا كشفت أن معدالت البطالة           

الذين تتراوح  يف املائة، ولدى أولئك ٤١ سنة وتبلغ ١٩سنة و١٥أعمارهم بني  الذين تتراوح   
  . )٥٣( يف املائة٣٤ سنة وتبلغ ٢٤ سنة و٢٠أعمارهم بني 

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن تفشي الفقر يف                -٣٤
بني أسباب التمييز ضد النـساء      صفوف النساء وتدين الظروف االجتماعية واالقتصادية من        

  .)٥٤(وانتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة هبن
تمييز ضد املرأة عن قلقها على نساء األرياف        الوأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على        -٣٥

وأعربت عن أسفها ألن بوتـسوانا      . والنساء ربات األسر بالنظر إىل تدين ظروفهن املعيشية       
له من جهود يف سبيل وضع استراتيجيات للحد مـن الفقـر            تركز على النساء يف ما تبذ      ال

وحثت بوتسوانا على تعزيز املساواة بني اجلنسني يف خططها         . وترويج األنشطة املدرة للدخل   
وسياساهتا اإلمنائية الوطنية، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات نساء األرياف والنساء ربـات            

ع القرار ووصوهلن الكامـل إىل العدالـة        األسر، على حنو يكفل مشاركتهن يف عمليات صن       
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والتعليم واخلدمات الصحية ومرافق االئتمان؛ كما حثتها على القضاء على مجيـع أشـكال              
  . )٥٥(التمييز ضد املرأة يف ملكية األراضي ووراثتها

اليتامى وغريهـم مـن األطفـال       اليت يعيشها   ضعف  حالة ال وأفادت اليونيسيف بأن      -٣٦
هم أطفال املناطق النائية واألطفال العاملون وأطفال الشوارع وأطفال األسر          املستضعفني، مبن في  

اليت يعوهلا أطفال واألطفال املخالفون للقانون واألطفال ذوو اإلعاقة، يتفاقم بـسبب انعـدام              
فرص وفضاءات وسبل املشاركة يف جمتمع جعلهم أكثر عرضة لإلمهال والعنف واالسـتغالل             

  . )٥٦( واالعتداء اجلنسي وغريه من ضروب اإلساءةناعة البشريصابة بفريوس نقص املواإل

  احلق يف الصحة  -حاء  
أفادت اليونيسيف بأن تقدم بوتسوانا صوب بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف جمال              -٣٧

 الرضـع   )٥٧( وأن من غري املرجح أن يبلغ البلد أهدافه املتصلة بوفيات          الصحة ال يزال حمدوداً   
 بأن اإلسهال وااللتهاب الرئوي واإلنتان الدموي       وأفادت أيضاً . ن سن اخلامسة  واألطفال دو 

وفقدان السوائل وفريوس نقص املناعة البشري واإليدز هي األسباب اخلمسة الرئيسية لوفـاة             
يف أكثر من نصف وفيات     جمتمعة  ، وأن هذه األمراض تتسبب      )٥٨(األطفال دون سن اخلامسة   

  . )٥٩(مريةالعفئة تلك اليف األطفال 
وأفادت اليونيسيف بأن بوتسوانا لن تبلغ هدف ختفيض حاالت نقص الوزن لـدى               -٣٨

ومثة حاجة خاصـة إىل زيـادة       . ٢٠١٥األطفال دون سن اخلامسة إىل النصف حبلول عام         
 اخلمس األدىن وباألسر اليت تعوهلا اإلناث وباألقاليم اليت تسجل          شرائح االهتمام باألطفال يف  

 بأن ممارسات تغذيـة الرضـع       وأفادت اليونيسيف أيضاً  . ىن املؤشرات التغذوية  باستمرار أد 
واألطفال الصغار دون املثلى تستدعي ضرورة االهتمام هبذه الفئة على حنو مستعجل بغيـة              
حتسني تدخالت تغذية الرضع واألطفال الصغار للتخفيف مـن حـدة الوضـع التغـذوي               

  . )٦٠(املتدين
ية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع           وأعربت اللجنة املعن    -٣٩

 عن انشغاهلا إزاء    وأعربت أيضاً . معدل وفيات األمهات وعدم صياغة استراتيجيات لتخفيضه      
نقص املعلومات املتعلقة حبصول فئات النساء الضعيفة على خدمات الصحة اإلجنابية سيما يف             

 اإلجهاض غري القانوين وغري املأمون وعواقبه ومعدل محـل          املناطق الريفية، وانتشار حاالت   
املراهقات، وحالة اخلدمات واملشورة املقدمة إىل النساء الاليت يعانني مشاكل متصلة بالصحة            

وناشدت اللجنة بوتسوانا إنشاء نظام جلمع البيانات يعزز فعالية صياغة الـسياسات            . العقلية
 ومحل املراهقات؛  بالوقاية من األمراض املنقولة جنسياً  يصاًاملتعلقة بالصحة النسائية ويعىن خص    
   .)٦١(لقة باإلجهاض تنفيذاً فعاالًكما ناشدهتا تنفيذ األحكام املتع
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 نقص  ن وباء فريوس  وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها أل            -٤٠
 أعربت  ا سيما يف صفوف النساء، كما     اإليدز متفش على حنو خطري يف بوتسوان      /املناعة البشري 

 يتامى فريوس نقـص املناعـة        من عن قلقها إزاء عدد األسر اليت يعول فيها األطفال أطفاالً         
وأوصت بأن تتصدى بوتسوانا آلثار هذا الوباء على النساء والفتيـات وأن            . اإليدز/البشري

  . )٦٢(اإليدز/قص املناعة البشريتعلقة بفريوس ن يف سياساهتا وبراجمها امل جنسانياًتدرج منظوراً

  احلق يف التعليم  -طاء  
أللفية املتعلق بتعميم    اإلمنائية ل  هدافاأل من   ٢أشارت اليونيسيف إىل اهلدف اإلمنائي        -٤١

 هدفها املتمثـل  ٢٠١٥التعليم االبتدائي وأفادت بأن بوتسوانا من املرجح أن تبلغ حبلول عام      
  . )٦٣(، على إكمال التعليم املدرسي االبتدائيثاًذكوراً وإنايف ضمان قدرة األطفال، 

 وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء اخنفاض معدل               -٤٢
ي والعايل وارتفاع معدالت تـسرب البنـات، وألن هـذه           تسجيل البنات يف التعليم الثانو    

وأوصت بـأن   . مل املبكر والزواج املبكر   الظاهرة ترّد إىل أسباب منها املواقف التقليدية واحل       
 وعلى قدم املساواة مع الـذكور إىل مجيـع          تكفل بوتسوانا وصول البنات والشابات فعلياً     

مستويات التعليم؛ وأن تتغلب على املواقف التقليدية اليت تعوق متتع النساء والبنات حبقهن يف              
 الشابات إىل املدرسة بعد احلمل؛      التعليم؛ وأن تبقي البنات يف املدارس وتعزز سياسات عودة        

  . )٦٤(وأن تزيد تسجيل البنات يف التعليم الثانوي والعايل؛ وأن تطبق تدابري خاصة مؤقتة

  احلقوق الثقافية  -ياء  
الحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للـسكان               -٤٣

المتثال توصية اللجنة الوطنية للتعلـيم      األصليني أن بوتسوانا شرعت يف اختاذ خطوات مهمة         
وأفاد بأن هذا اجلهد ينبغي املضي يف دعمه وتعزيزه         . بدمج التعلم بلغة األم يف النظام التعليمي      

بسبل منها ختصيص ما يلزم من املوارد لتدريب وتعيني موظفني ناطقني بتلك اللغات خلدمـة      
  . )٦٥(اجملتمعات النائية

تشاور مـع الـشعوب     بال  تعكف،  بأن بوتسوانا ينبغي أن    يضاًوأفاد املقرر اخلاص أ     -٤٤
اهتا التعليمية كي تعكس على حنو أفضل ما يتسم به البلـد            ررمق، على تعديل    األصلية املتأثرة 

  . )٦٦(من تنوع ثقايف، مبا يف ذلك تاريخ القبائل غري املهيمنة وثقافتها وهويتها وحالتها الراهنة

  الشعوب األصلية  -كاف  
اد املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني           أف  -٤٥

بأن الشعوب األصلية املهمشة يف بوتسوانا مازالت تواجه مشاكل خطرية تقترن بفقداهنا على             
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واستنتج املقرر اخلاص أن عدم     . مدى التاريخ مساحات شاسعة من األراضي واملوارد الطبيعية       
الئم ألضرار املاضي كان له تأثري عميق على الشعوب األصلية يف احلاضر، وأن             توفري اجلرب امل  

.  يساهم يف الكثري من املشاكل اليت تواجهها هذه الشعوب          مهماً فقدان األراضي يظل عامالً   
واعترب املقرر اخلاص أن عمق هذه املشاكل يتجسد يف ترحيل السكان األصليني عن حمميـة               

  .)٦٧(يوسط كالهاري للصيد الرب
واحلريات األساسـية للـسكان     وأوصى املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان          -٤٦

 للمعايري العاملية حلقـوق  ني بأن تعزز بوتسوانا التدابري اإلجيابية وتعتمد املزيد منها طبقاً األصلي
 اإلنسان بغية محاية حقوق اجملموعات األصلية غري املهيمنة يف صون وتنمية خمتلف عناصـر             

هوياهتا الثقافية املميزة سيما فيما يتصل حبقوق األرض وهنج التنميـة واهلياكـل الـسياسية               
  . )٦٨(وهياكل صنع القرار

وأوصى املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للـسكان              -٤٧
 األنـشطة   لتعزيـز ،   من قبيل برنامج تنمية املناطق النائية      ،ربامج إمنائية ب يستفاداألصليني بأن   

االقتصادية وغريها من األنشطة اإلمنائية املالئمة لثقافة اجملتمعات املستهدفة، مبا يشمل أنشطة            
 بأن تعمل بوتـسوانا     وأوصى أيضاً . )٦٩(الصيد والقطف، وذلك بالتشاور مع تلك اجملتمعات      

 وأن تـدمج  على حتديد األراضي اليت كانت تستخدمها تلك اجملموعات األصلية وتقيم فيها،      
 واالعتراف  )٧٠(يف نظام جمالس األراضي مبدأ احترام مصاحل تلك اجملموعات يف تلك األراضي           

  مع شعوهبا األصلية على وضع وتنفيذ سياسـة         أوصى بأن تعمل بوتسوانا بالتشاور     كما. هبا
 تيسري املشاورات مع اجملتمعـات احملليـة        ة يتوخى حتديداً  شاملة وإجراء مقترن بتلك السياس    

 اخلاصة، وعلى املـضي يف بلـورة        )٧١(بشأن مجيع املسائل اليت تؤثر على حقوقها ومصاحلها       
سياسات وبرامج حمددة من أجل تصحيح املظامل القدمية، مبا يشمل الـسياسات والـربامج              

  .)٧٢( لربنامج تنمية املناطق النائية٢٠٠٣ املوصى هبا يف استعراض عام
د الربي، أوصى املقرر اخلاص املعين حبالـة        وخبصوص حممية وسط كالهاري للصي      -٤٨

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني بأن تنفذ بوتسوانا بأمانة وبالكامـل            
 وتتخـذ املزيـد مـن       ن ضد النيابة العامة   روي سيسانا وآخرو   يف قضية    العلياقرار احملكمة   

لشعوب األصـلية عـن أراضـيها     للمعايري الدولية املتصلة بترحيل اإجراءات التصحيح وفقاً 
 بأن تشمل تلك اإلجراءات التصحيحية كحد أدىن تيسري عودة مجيع           وأوصى أيضاً . التقليدية

الراغبني يف العودة ممن سبق ترحيلهم عن احملمية ومتكينهم من ممارسة أنشطة الصيد والقطف              
لغريهم من املقـيمني يف      لتقاليدهم وتزويدهم باخلدمات احلكومية ذاهتا املتاحة        املعيشية وفقاً 

  .)٧٣(بوتسوانا، مبا يف ذلك احلصول على املياه
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  احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -الم  
أفادت اليونيسيف بأن ارتقاء بوتسوانا إىل فئة البلدان ذات الدخل فـوق املتوسـط         -٤٩

ـ     . أسفر عن تراجع يف الدعم املقدم من املاحنني        ى اسـتخراج   وميثل استمرار اعتماد البلد عل
لذا يكتسي التنويع االقتصادي أمهية قصوى كي حتافظ بوتسوانا         . األملاس أكرب مصادر ضعفه   

وبناء عليه، تكمن مصلحة بوتسوانا على سبيل األولوية يف إقامة شراكات مـن             . على منوها 
 أجل توسيع جتارهتا اخلارجية وزيادة االستثمار األجنيب املباشر واحلصول على التكنولوجيات          

  . )٧٤(اجلديدة
 من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلـق بـضمان         ٧وأشارت اليونيسيف إىل اهلدف       -٥٠

 يف ٩١االستقرار وأفادت بأن بوتسوانا بلغت هدفها املتصل باحلصول على املياه، إذ حيـصل      
وأضافت اليونيسيف أن بوتسوانا تتقدم صـوب       . املائة من سكاهنا على مياه الشرب املأمونة      

  . )٧٥(دف املتعلق مبرافق الصرف الصحي ومن املرجح أن تبلغهاهل
وأفادت اليونيسيف بأن وضع وتنفيذ تشريعات وبرامج هتدف إىل ضمان االستقرار             -٥١

البيئي مل حيل دون استمرار عدد من التحديات مبا يف ذلك االفتقار إىل قانون للتخطيط البيئي                
لى وضع حسابات للموارد الطبيعية، مما يفضي إىل        املنسق وعوز القدرة املؤسسية والقدرة ع     

نـاطق  ثغرات يف تلك احلسابات، عالوة على عدم تدوير مياه الـصرف والنفايـات يف امل              
  .)٧٦(احلضرية

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of 
the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations 
compilation on Botswana from the previous cycle (A/HRC/WG.6/3/BWA/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
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OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 
pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 

1; OP-CRC-IC, art.5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 3. Inquiry 
procedure. OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 
11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 
32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30.  

 4 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
(CEDAW/C/BOT/CO/3), para. 48. 

 5 Letter dated 24 November 2011 from the Human Rights Committee to the Permanent Mission of 
the Republic of Botswana in Geneva, p. 2, available at 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/followup/BotswanaFUNovember2011.pdf. 

 6 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 7 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the Status of Stateless Persons. Botswana did not ratify the 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness.  

 8 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
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