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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة عشرة
  ٢٠١٣فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين٢١جنيف، 

 من مرفق   ٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        موجز أعدته     
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *تسواناوب    

من مخس جهات معنيـة إىل عمليـة         )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة       
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . ١٧/١١٩مقرره  إلنسان يف   حقوق ا 
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار        

وقد ذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص مراجـع           . فيما يتصل بادعاءات حمددة   
. بقي قدر اإلمكان على النصوص األصـلية دون تغـيري         املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُ     

فرع مـستقل  خيصص، حسب مقتضى احلال، ، ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان عمالً ب و
ناء إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة ب          

بكي للمفوضية الـسامية حلقـوق      وُتتاح على املوقع الش   . التقيد الكامل مببادئ باريس   على  
وقد روعيت يف إعداد هـذا      . اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة       

  .التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت أثناء تلك الفترة
  

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدمة من اجلهات املعنية  -أوالً

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  ق االلتزامات الدوليةنطا  -١  
أوصت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن توقع بوتسوانا العهد الدويل اخلاص             -١

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن            
د أسـرهم،   االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفرا         

  .)٢(واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأن تصدق على هذه الصكوك
 بالتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢

، والتصديق أيضاً علـى     بشكل دائم واالجتماعية والثقافية من أجل ضمان القضاء على الفقر         
 امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية           الربوتوكول االختياري الثاين  

والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             
 بوتسوانا تقدمي جدول زمـين      ١وناشدت الورقة املشتركة    . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
  .)٣(للتصديق على هذه الصكوك

  ر الدستوري والتشريعياإلطا  -٢  
أفاد فريق حقوق األقليات بأن دستور بوتسوانا حيمي األفراد لكنه ال يدعم أو حيمي                -٣

  .)٤(حقوق وحريات قبائل بوتسوانا بصفتها كيانات مجاعية
 بأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         ١وأفادت الورقة املشتركة      -٤

إنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز أو العقوبة القاسية أو الال
العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والعهـد الـدويل اخلـاص               

وأوصت بـدمج   . )٥(باحلقوق املدنية والسياسية صكوٌك غري مدجمة يف نظام بوتسوانا القانوين         
  .)٦( لبوتسواناانوين الوطينلقانظام الهذه الصكوك يف 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
أفادت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن بوتسوانا قبلت التوصيات املقدمـة             -٥

 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١يف  اخلـاص هبـا     إليها يف االستعراض الدوري الشامل      
فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتوافق مع مبادئ باريس،           ") اضاالستعر("

وباملضي يف تدعيم هيكل حقوق اإلنسان وإطارها املؤسسي على الصعيد الوطين من خـالل           
ـ  غري أن أمانة املظامل ظلت الوكالة الوحيدة اليت ت        . توفري األموال واملوارد الالزمة    سائل عىن مب

  .)٧(وة على ذلك، ال تزال والية أمانة املظامل ضيقة وتقييديةوعال. حقوق اإلنسان
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 بأن أعمال أمانة املظامل تتعثر بسبب بطء ردود اإلدارات          ١وأفادت الورقة املشتركة      -٦
احلكومية وما يقترن بذلك من اخنفاض يف معدالت تسوية القضايا، وهو ما يفضي إىل تبعات             

  .)٨(هاخطرية على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت
 بأن تتعهد بوتسوانا بوضع استراتيجية وطنية حلقـوق         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٧

وينبغـي أن تـشمل هـذه       . اإلنسان تكون مرتبطة باملبادئ واألولويات اإلمنائية الوطنيـة       
االستراتيجية بناء القدرات على حنو مفيد داخل احلكومة واجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص              

  .)٩(نية مستقلة حلقوق اإلنسان تتوافق مع مبادئ باريسوإنشاء مؤسسة وط
 إىل التوصيات اليت قبلتها بوتسوانا أثنـاء االسـتعراض          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٨

املتعلق هبا وأوصت بأن تضع بوتسوانا خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات املقبولـة والوفـاء             
منتصف املدة عن حالة تنفيذ هذه يف د تقرير بالعهود وااللتزامات الطوعية؛ كما أوصتها بإعدا

  .)١٠(التوصيات وااللتزامات

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
أفادت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن بوتسوانا قبلت أثنـاء االسـتعراض              -٩

رير متصلة باملعاهـدات، سـيما باتفاقيـة    التوصية املتعلقة بتقدمي كل ما تأخر تقدميه من تقا   
وقد تأخر أيضاً تقدمي تقارير متصلة باتفاقية       . )١١(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،               
 العنصري، واتفاقيـة حقـوق الطفـل        واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز      

 بأن تقدم بوتسوانا هذه التقارير      ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢(وبروتوكوليها االختياريني 
  .)١٣(دون تأخري

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
أفادت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن بوتسوانا قبلت التوصية املقدمة إليها             -١٠

اض واملتعلقة بدعوة املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية إىل زيارة البلـد وأن             أثناء االستعر 
  .)١٤(٢٠٠٩مارس /هذه الزيارة متت يف آذار

 بأن توجه بوتسوانا    ١وأوصت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان والورقة املشتركة          -١١
  .)١٥(دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

 بأن تنظر بوتسوانا يف دعوة املقرر اخلاص املعين بـالفقر      ١ت الورقة املشتركة    وأوص  -١٢
  .)١٦(املدقع وحقوق اإلنسان إىل زيارة البلد
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
وأضافت .  بانعدام املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق باإلرث     ١ورقة املشتركة   أفادت ال   -١٣

 العريف، الذي جيعل    نغواكيتسيأن جهة ما طعنت يف قرار حمكمة أدىن درجة مفاده أن قانون             
وراثة بيت العائلة حكراً على الذكور، ال ينتهك حق البنات يف املساواة وفقاً للدستور، وأن               

 بأن تعدل   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٧(٢٠١٢يوليه  / النظر يف متوز   هذا الطعن كان قيد   
  .)١٨(بوتسوانا القانون العريف بغية القضاء على التمييز ضد النساء يف امللكية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
 احلكومة  بأن بوتسوانا ال تزال تتمسك بعقوبة اإلعدام وأن١أفادت الورقة املشتركة   -١٤

 توصيات منـها  ١وقدمت الورقة املشتركة . )١٩(العمل هبذه العقوبةإمكانية تعليق  مل تنظر يف    
أن تعقد احلكومة مشاورات عامة للتأكد من الرغبة يف اإلبقاء على عقوبة اإلعدام ومـدى               

  .)٢٠(العمل بعقوبة اإلعدامتعليق فعاليتها يف املدى الطويل كإجراء ردعي، عالوة على 
 بأن العقاب البدين مطبق باعتباره شكالً مـن أشـكال           ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٥

وتوجد أحكـام ذات صـلة يف قـانون         . التأديب يف نظامي القانون املدون والقانون العريف      
ورغم أن تطبيق العقاب البدين مقتـرن بـشروط،   . العقوبات وقانون احملاكم العرفية كليهما  

 ومعاملة قاسية وال إنسانية ومهينة وتعدياً على كرامة الـشخص           يشكل هذا العقاب تعذيباً   
  .)٢١(املعاقب
وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال بـأن بوتـسوانا               -١٦

، لكنها قبلت التوصية املتعلقة باختاذ تـدابري        )٢٢(العقاب البدين بإلغاء  رفضت التوصية املتعلقة    
فهذه االتفاقية تلزم الـدول،     . )٢٣(ريعاهتا الوطنية أحكام اتفاقية حقوق الطفل     منها تضمني تش  

إىل جانب معاهدات أخرى حلقوق اإلنسان، بسن تشريعات حلظر العقاب البدين لألطفـال             
غري أن قـانون    .  أي يف املرتل واملدرسة والنظام اجلزائي وأماكن الرعاية        -يف مجيع األماكن    

 االستعراض بفترة وجيزة مل حيظر العقاب البدين يف مجيع األمـاكن            األطفال الذي اعتمد بعد   
العقوبات يف ذلك، حسب االقتضاء،     بل إنه جييز صراحة إخضاع األطفال للعقاب البدين مبا          

 بأن تعيد بوتسوانا النظـر يف أوجـه         ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٤(اليت تفرضها احملاكم  
والتزاماهتا القانونية الدولية باملبادئ األساسية التفاقية      ) ٢٠٠٩(التضارب بني قانون األطفال     

  .)٢٥(حقوق الطفل
 بأن ازدواج النظام القانوين الذي يضم القانون العـريف          ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٧

فـالرؤى  . والقانون العام جيعل من الصعب ضمان محاية النساء من العنف املرتيل محايةً كافية          
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 املرأة قاصرة على الدوام وخاضعة لرعاية أبيها أو زوجها أو عمها أو أخيها              الثقافية اليت تعترب  
  .)٢٦(قد سامهت يف إرساء بيئة يثبت فيها الذكور سلطتهم بالعنف

العنف املرتيل  " حيظر صراحة " بأن قانون العنف املرتيل ال       ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٨
 جتد نفعاً بصفة عامة، سيما بسبب ضـحالة         وأن جهود التصدي للعنف املرتيل واجلنساين مل      

  .)٢٧(املعلومات املنشورة عن القوانني والربامج اخلاصة بالضحايا
 توصيات مبا فيها تدعيم القوانني والسياسات، وإنـشاء         ١وقدمت الورقة املشتركة      -١٩

  .)٢٨(إطار الزوجيةوتوفري مالجئ مالئمة للضحايا، وجترمي االغتصاب يف 
 من السجناء     بأن املصابني بفريوس نقص املناعة البشري      ١رقة املشتركة   وأفادت الو   -٢٠

وأوصت بإعادة النظر يف    . )٢٩(غري املواطنني حيرمون من العالج مبضادات الفريوسات الرجعية       
  .)٣٠(هذه السياسة

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
ولية اجلنائية هي مثـاين     أفادت الشبكة الدولية حلقوق الطفل بأن السن الدنيا للمسؤ          -٢١

  .)٣٢(وأوصت برفع سن املسؤولية اجلنائية. )٣١(سنوات
. وأفادت الشبكة الدولية حلقوق الطفل بأن َجلد الذكور عقوبة بدنيـة مـشروعة              -٢٢

ويشمل . ويتضمن قانون العقوبات عدداً من اجلرائم اليت ُيعترب فيها العقاب البدين جزاًء مناسباً
.  وتلك املتصلة بالقتل واالعتداء والسرقة وركوب القطار بال تـذكرة          ذلك اجلرائم اجلنسية  

            سنة فما فوق للعقاب البدين إضـافة إىل الـسجن           ١٤وميكن إخضاع األشخاص البالغني     
وجييز قانون حماكم الصلح جلميع قضاة الصلح فرض عقوبة اجلَلد، بينما جييـز             . أو بدالً منه  

وأوصت الشبكة الدولية   . )٣٣(ض العقاب البدين على الشخص املُدان     قانون احملاكم العرفية فر   
         . حلقوق الطفل بإلغاء مجيع األحكام القانونية اليت جتيز العقاب البدين يف سـياق اجلـزاءات              

  .)٣٤( دون سن الثامنة عشرةناةكما أوصت بسّن تشريعات حتظر صراحة العقاب البدين للج
ة حلقوق الطفل بأن قانون العقوبات ال حيظر صراحة سـجن           وأفادت الشبكة الدولي    -٢٣

 فيها العصيان والقرصـنة     ألفعال اإلجرامية مبا  مدى احلياة يف سياق عدد من ا      اجلناة  األطفال  
وخطف الطائرات والشغب وسفاح احملارم والقتل اخلطأ والقتل العمد وإحلـاق إصـابات             

) ٢٠٠٩(كذلك أجاز قانون األطفال     . )٣٥(جسدية خطرية واالختطاف وإحراق املمتلكات    
وأوصت الشبكة الدوليـة حلقـوق      . )٣٦(ومل حيظر سجنهم مدى احلياة    اجلناة  حبس األطفال   

مدى احلياة واحتجازهم ألجـل غـري       اجلناة  الطفل بأن حتظر الدولة صراحة سجن األطفال        
وصت بسّن  كما أ . مسمى، مبا يشمل احلاالت اليت ُيستعاض فيها بذلك السجن عن اإلعدام          

  .)٣٧(تشريعات تنص على عدم احتجاز األطفال إال كحل أخري وألقصر فترة ممكنة
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  احلق يف اخلصوصية  -٤  
 من قـانون عقوبـات      ١٦٤أفادت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن املادة          -٢٤

 األفعال  ١٦٧، يف حني ُتجّرم املادة      "املخالفة لُسنن الطبيعة  "بوتسوانا ُتجّرم العالقات اجلنسية     
وأفادت مبادرة الكومنولث حلقـوق     . )٣٨(اليت ترتكب علناً أو يف اجملال اخلاص      املخلة باحلياء   

 أكد أن هذين احلكمني حيظران بالفعل العالقات    ٢٠٠٣اإلنسان بصدور قرار قضائي يف عام       
قـوق  وقدمت مبادرة الكومنولث حل   . )٣٩(املثلية وينطبقان على العالقات اجلنسية بني املثليات      

  .)٤٠( من قانون العقوبات١٦٧ و١٦٤اإلنسان توصيات منها إلغاء املادتني 
وأفادت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن جترمي العالقات املثلية يتعارض مـع              -٢٥

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ٢٦ و ١٧التزامات بوتسوانا مبوجب املادتني     
. )٤٢(رحيات الزعماء السياسيني تتعارض مع هذه االلتزامات      وأضافت أن تص  . )٤١(والسياسية

ويف هذا الـصدد، أفـادت      . ويساهم الزعماء الدينيون أيضاً يف إذكاء التمييز وكره املثليني        
مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن الرابطة اإلجنيلية لبوتسوانا نشرت بياناً يف صـحيفة             

  .)٤٣(دين الرامية إىل إلغاء جترمي املثلية اجلنسيةوطنية نددت فيه مببادرات اجملتمع امل
 بأن مغايري اهلوية اجلنسانية يواجهـون صـعوبات يف          ١وأفادت الورقة املشتركة      -٢٦

ويف حني  . احلصول على وثائق تثبت هويتهم اجلنسانية املغّيرة بعد التحول من جنس إىل آخر            
  .)٤٤(ص تغيري اهلويةيسمح القانون بتغيري االسم ال يوجد تشريع حمدد خبصو

 بأن على الراغبني يف تغيري هويتهم اجلنسية أن يقدموا إىل           ١وأفادت الورقة املشتركة      -٢٧
. وجيب أن توافق وزارة الصحة على هذا التقريـر        . احملكمة تقريراً طبياً عن هويتهم اجلنسية     

وية اجلنـسانية يف    ويتسّبب جهل املوظفني املدنيني وأفراد السلطة القضائية مبوضوع تغيري اهل         
  .)٤٥(إطالة العملية على حنو ال لزوم له

  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات  -٥  
أفادت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن عضواً غري حكومي يف الربملان عرض              -٢٨

وحيتاج هذا املشروع إىل تعديل كبري      ". قانون حرية املعلومات  " مشروعاً لسّن    ٢٠١٠يف عام   
وجيـب توسـيع    . )٤٦( إعمال احلق يف املعلومات وفقاً ألفضل املمارسات الدولية        كي يتسىن 

نطاق هذا املشروع حبيث يشمل الديوان الرئاسي وجلان التحقيق اخلاضعة للرئيس والـسلطة             
القضائية واألحزاب السياسية واهليئات اخلاصة اليت ُتستثمر فيها أمـوال عامـة أو تـضطلع               

وينبغي أن ُيلزم املشروع احلكومة بتوفري التدريب       . )٤٧(ات عامة بوظائف عامة أو تقدم خدم    
وجيب أيـضاً أن    . )٤٨(ملوظفيها املكلفني بتنفيذ ذلك القانون ولعامة الناس ممن ينطبق عليهم         

  .)٤٩(ينص صراحةً على عدم اشتراط ذكر األسباب عند تقدمي الطلبات
قضايا املثليات  اليت تعىن ب  ظمات  وأفادت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن املن        -٢٩

واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى حمرومـة مـن الـصفة              
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وينطوي ذلـك   . )٥٠(القانونية، وهو ما حيّد من قدرهتا على تعبئة األموال من اجلهات املاحنة           
مـن دسـتور    ) ١(١٣على انتهاك للحق يف تكوين اجلمعيات، وهو حق مكفول يف املادة            

  .)٥١( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٢بوتسوانا واملادة 

  احلق يف التعليم  -٦  
 بأن بوتسوانا قَبلت أثناء االستعراض التوصية املتعلقة بدمج       ١أفادت الورقة املشتركة      -٣٠

ف يف جمال حقـوق     حقوق اإلنسان يف نظام التعليم من خالل وضع استراتيجية وطنية للتثقي          
 للربنامج العاملي للتثقيف    ٢٠٠٩-٢٠٠٥اإلنسان يف النظام املدرسي وفقاً خلطة عمل الفترة         

وأوصت الورقـة   . )٥٢(غري أن هذه التوصية مل توضع موضع تنفيذ       . يف جمال حقوق اإلنسان   
 بأن تضع بوتسوانا استراتيجية وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان وخطـة   ١املشتركة  

  .)٥٣(دمج حقوق اإلنسان يف النظام املدرسيل

  احلقوق الثقافية  -٧  
        أفاد فريق حقوق األقليات بأن كل قبيلة يف بوتسوانا تتحدث بلغة خمتلفـة وبـأن                 -٣١
  .)٥٥(وأوصى بأن تعترف بوتسوانا هبذه اللغات. )٥٤( لغة غري معترف هبا٢٦مثة 
ا قَبلت أثناء االستعراض التوصية املتعلقـة       وأفاد فريق حقوق األقليات بأن بوتسوان       -٣٢

وخلص اجتماع عقدته وزارة التعليم وشاركت فيه املنظمات غـري          . بتوفري التعليم بلغة األم   
ومل ُيحـرز أي    . احلكومية إىل اتفاق بشأن تنظيم احلكومة مؤمتراً لتحديد سبيل املضي قدماً          

بأن تتخذ بوتسوانا خطوات إجيابية     وأوصى فريق حقوق األقليات     . )٥٦(تقدم منذ ذلك احلني   
  .)٥٧(نياألصليالسكان لتوفر التعليم االبتدائي بلغة األم ألطفال خمتلف القبائل وجمموعات 

  الشعوب األصلية  -٨  
أفاد فريق حقوق األقليات بأن بوتسوانا صوتت لصاحل اعتماد إعالن األمم املتحدة              -٣٣

           ق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة        غري أهنا مل تصدّ   . بشأن حقوق الشعوب األصلية   
بشأن الشعوب األصلية والقبلية، رغم أن احلكومة أبلغت املقرر اخلاص          ) ١٩٨٩(١٦٩رقم  

وأوصى فريـق   . )٥٨(املعين حبقوق الشعوب األصلية بدعمها ملبادئ االتفاقية وأهدافها العامة        
  .١٦٩لدولية رقم حقوق األقليات بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل ا

وأفاد فريق حقوق األقليات بأن بوتسوانا دولة متعددة اإلثنيات تعيش يف رحاهبـا               -٣٤
 جعل  ١٩٣٣وقانون األقاليم القبلية لعام     .  قبيلة تنتمي مثان منها إىل شعب التسوانا       ٤٥قرابة  

خـرى  احلقوق اجلماعية يف األراضي حكراً على قبائل التسوانا يف حني تكتفي القبائـل األ             
ونتيجـة  ). ١٩٩٣املنقح يف عـام      (١٩٧٠حبقوق فردية مستمدة من قانون األراضي لعام        

لذلك، تتمتع قبائل التسوانا باحلقوق اجلماعية واحلقوق الفردية يف األراضي يف حني تفتقـر              
وقّدم فريق حقـوق األقليـات      . )٥٩(الفئات اإلثنية األخرى إىل حقوق مجاعية يف هذا اجملال        
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لضمان متتع شيوخ القبائـل واجملموعـات       حثيثة  ا أن تتخذ بوتسوانا خطوات      توصيات منه 
القبلية حبقوق مجاعية يف أراضيهم، وأن تعتمد تدابري إجيابية لضمان قدرة القبائل غري املنتمية              

  .)٦٠(إىل شعب التسوانا على املشاركة بفعالية وحرية يف القرارات املتعلقة هبا وبأراضيها
عبارة عن هيئة استـشارية لـدى     " جملس الشيوخ "قوق األقليات بأن    وأفاد فريق ح    -٣٥

وجيب استشارته يف مجيع مشاريع القوانني املتعلقة بالتنظيم    . اجلمعية الوطنية املنتخبة يف الربملان    
القبلي أو امللكية القبلية، وتنظيم احملاكم العرفية وإدارهتا واختصاصاهتا، وشـؤون القـانون             

س هيئة دائمة تتألف من مثانية شيوخ ال ميثلون سوى قبائل التسوانا الكربى             وهذا اجملل . العريف
 عدد األعضاء لكنه مل ينص على       ٢٠٠٥ لعام   ٩وزاد قانون التعديل الدستوري رقم      . الثماين

وقد أثّر غياب ممثلني للقبائل غري املنتمية إىل شعب التسوانا على           . )٦١(متثيل كل قبيلة بشيخها   
  .)٦٢(القبائل على مناقشة شؤون القبائل والقانون العريف والتأثري فيهاقدرة أفراد تلك 

التسعينات بترحيـل   منتصف  وأفاد جمتمع الشعوب املهددة بأن السلطات قامت يف           -٣٦
ويف كـانون   . )٦٣(شعب البومشن قسراً عن مستوطناته يف حممية الصيد الربي لوسط كاهلاري          

يف بوتسوانا حق البومشن يف العودة إىل مستوطناهتم        ، أكدت أعلى حمكمة     ٢٠١١يناير  /الثاين
باحلصول البومشن  ، مسحت احلكومة لقبائل     ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران . القدمية يف تلك احملمية   

بالصيد داخل احملمية، فإن احلكومة     هذه القبائل   ورغم السماح ألفراد    . )٦٤(على مياه الشرب  
  .)٦٥(ما فتئت ترفض منحهم رخصة للصيد
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