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 مقدمة

 ١٨ املؤرخ   ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان                -١
وأُجري االستعراض املتعلـق    . ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ١٥ إىل   ١ يف الفترة من     الثالثةه  ، دورتَ ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
ديغاغاماتسو  سعادة السيد    بوتسوانا وترأس وفدَ . ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ١ املعقودة يف    وىلاأل يف اجللسة    ببوتسوانا
 ٣ يف جلسته املعقـودة يف       املتعلق ببوتسوانا وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير       . وزير الدفاع والعدل واألمن   ،  سرييتسي

 . ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

 جملس حقوق اإلنسان، من أجل تيسري استعراض حالة حقوق اإلنـسان يف             تاراخ،  ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول ٨ويف    -٢
 .أوروغواي، والسنغال، وسلوفاكيا ):اجملموعة الثالثية(، جمموعة املقررين التالية بوتسوانا

ان ـوق اإلنس ـة حق ـ، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حال       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
 :انابوتسويف 

 ؛)A/HRC/WG.6/3/BWA/1) (أ(١٥ وفقاً للفقرة قدم عرض كتايب/تقرير وطين )أ( 

) ب(١٥جتميــع للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة   )ب( 
)A/HRC/WG.6/3/BWA/2(؛ 

 ).A/HRC/WG.6/3/BWA/3) (ج(١٥لفقرة ل اًموجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفق )ج( 

 اجلمهورية التشيكية، واململكة  عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدها مسبقاً كل منبوتسواناوأحيلت إىل   -٤
وهذه األسئلة متاحة على املوقع . ، والسويد، وهولندا، وأملانيا، والدامنرك والتفياتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةامل

 .ستعراض الدوري الشاملالشبكي اخلارجي لال

  موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف

، أدىل بالبيان االستهاليل رئيس الوفـد، سـعادة   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١يف اجللسة األوىل، املعقودة يف        -٥
 .دل واألمنسرييتسي، وزير الدفاع والع. السيد ديغاغاماتسو ن

وأقرت بوتسوانا بوجوب اإلبانة عن االلتزام بتنفيذ صكوك حقوق اإلنسان عرب سلسلة من اإلجراءات، منـها                   -٦
 .بيد أهنا أشارت إىل وجود بعض القيود واحلاجة إىل دعم تقين. دمج املعاهدات يف القانون الداخلي ورفع التقارير

وذكر أن احلكومة تشاورت لدى إعداد التقرير مع طائفة من .  لبوتسواناوقدم الوزير حملة عامة عن التقرير الوطين  -٧
 .مؤسسات اجملتمع املدين وراعت تعليقاهتا وإسهاماهتا
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وأوضحت بوتسوانا أهنا تواجه حتديات متنوعة بصفتها بلداً ناشئاً وأن عليها التركيز على بناء البلد وعلى القضايا   -٨
ملاضية، خطت بوتسوانا خطوات كبرية يف جماالت احلرية االقتصادية، والـشفافية واحلكـم   ففي العقود األربعة ا   . اإلمنائية
ـ                . الرشيد ا ـوظلت بوتسوانا مصممة على إجياد سبل ابتكارية كفيلة بضمان التمتع الكامل حبقـوق اإلنـسان لرعاياه

 .واملقيمني هبا

أهنا مهتمة باحتياجات الـشعب وال ميكنـها اختـاذ        وأشار الوزير إىل أن بوتسوانا ملتزمة بالعملية الدميقراطية و          -٩
بيد أنه أكد أن منظمات اجملتمع املدين حرة يف تعبئة الدعم وتثقيف الناس بـشأن احلاجـة إىل                  . مبادرات منافية ملصاحله  

ـ          . تغيريات حمددة، ترى من شأهنا تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان         ة وعلى هذه اخللفية ينبغي فهم موقف احلكومة مـن عقوب
 .اإلعدام، والعقاب البدين، وحقوق املثليني واملثليات جنسياً

فأكد نية بوتسوانا إنشاء مؤسـسة وطنيـة حلقـوق          . ومضى الوزير يرد على األسئلة الكتابية اليت قدمت سلفاً          -١٠
 .واملشاورات جارية لبدء هذه العملية ومن املتوقع إنشاء هذه املؤسسة حبلول االستعراض املقبل. اإلنسان

 من الدستور متييزية، وأن     ٧٩ إىل   ٧٧وفيما يتعلق مبسألة القوانني التمييزية، انتهت جلنة التحقيق إىل أن املواد من               -١١
 .هذه املواد قد ُعدلت استجابةً ملا أعرب عنه من قلق بشأهنا

، وضعت بوتسوانا   وفيما خيص التدابري املتخذة إلعمال حقوق الطفل ومنع العنف واالستغالل اجلنسي لألطفال             -١٢
   /مشروع قـانون يتـضمن أحكـام اتفاقيـة حقـوق الطفـل، مـن املقـرر عرضـه علـى الربملـان يف شـباط                         

 . من االتفاقية١وبعد سن القانون املنقح، تعتزم بوتسوانا سحب حتفظها على املادة . ٢٠٠٩فرباير 

 . ينفَّذ ضمنه العقاب البدينوذكرت بوتسوانا مجلة أمور منها أن قانون التعليم ينص على إطار صارم  -١٣

وتناول الوزير مسائل أثريت بشأن حقوق املرأة، ال سيما فيما يتعلق بالقوانني العرفية اليت تنال من املساواة بـني                 -١٤
وذُكر بشكل خاص اعتماد قانون إلغاء السلطة الزوجية  . اجلنسني، واالغتصاب الزوجي والتدابري املتخذة ملنع العنف املرتيل       

ُيستشارون، بصفتهم محاة القانون العريف، فيما خيص مجيع ) Ntlo ya Dikgosi(، وأن أعضاء جملس الرؤساء ٢٠٠٤ لعام
 .القوانني املؤثرة يف العرف وقد قبلوا هذا القانون اجلديد

ن ففيما يتعلق باالغتصاب الزوجي، لوحظ أن مثة مواطن قصور يف القانون احلايل وأن ذلك قد يقتضي سن قانو                   -١٥
وملنع العنف املرتيل، مضت احلكومة يف محلة تثقيفية مكثفة استهدفت اجلمهور ومشلت            . بعد التشاور على النحو الواجب    

 لتثقيف اجلمهور وتوعيته بشأن أحكام      )kgotla(اإلذاعة والتلفزيون، ووسائط اإلعالم املطبوعة واجتماعات جمالس القبيلة         
 دائرة الشرطة البوتسوانية يف تشغيل أخصائيني اجتماعيني إلسداء املشورة وتلبيـة       ولقد شرعت . قانون العنف املرتيل أيضاً   

 .احتياجات الضحايا

وأقرت بوتسوانا بضرورة دمج املعاهدات يف القانون الداخلي وتنفيذها، وأنشأت، هلذا الغرض، جلنة مـشتركة                 -١٦
تقنية واملالية اليت تعتزم التصدي هلا وأعربت عن أملـها يف           غري أهنا أشارت إىل التحديات املتعلقة بالقدرة ال       . بني الوزارات 

 .االستفادة من دعم اجملتمع الدويل
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وبشأن التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أوضحت بوتسوانا أهنـا                -١٧
 .ة على ذلك أمر حاسمستنضم إىل العهد عندما تصبح قادرة على تنفيذ أحكامه وأكدت أن القدر

 .وأشارت بوتسوانا إىل أهنا بصدد بناء سجون جديدة واستكشاف تدابري بديلة لالحتجاز  -١٨

وأكد الوفد أن القانون يف بوتسوانا جيرم األنشطة اجلنسية املثلية؛ بيد أهنا تسمح بتسجيل منظمات اجملتمع املدين                   -١٩
 .ليني واملزدوجني جنسياً، من أجل الدفاع عن حقوق هذه الفئات رغم ذلكاليت مل ُتنشأ للدفاع عن حقوق املثليات واملث

) الباساروا( والقاضي بالسماح لقبائل السان      ٢٠٠٦ديسمرب  /وبشأن القرار الصادر عن احملكمة يف كانون األول         -٢٠
قدم الذي أحرز منذ    بالعودة إىل أراضي أجدادهم يف حممية الصيد يف كاالهاري الوسطى ومستوى احلوار الذي جرى والت              

 .صدور هذا القرار، ذكرت حكومة بوتسوانا أن نفذت أمر احملكمة بالكامل

فـالتقى  . وبعدما أدركت احلكومة أن مسألة احملمية ليست جمرد قضية قانونية، فتحت احلوار مع السكان بشأهنا                -٢١
 إىل اللجنة املشتركة بني الوزارات اته الحقاً، وأصدر تعليم  ٢٠٠٨ هيوني/ حزيران ١٢رئيس بوتسوانا مبمثلني عن احملمية يف       
 من أجل   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦والتقت اللجنة مبمثلي سكان احملمية يف       . املعنية باحملمية من أجل مواصلة احلوار     

كـل  ، حيث سـيعرض     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٣ أو   ٢٢واتفق اجلانبان على اللقاء يف      . إجياد سبيل للسري فيه قدماً    
 .طرف قائمة باملسائل املعروضة للنقاش من أجل حل هذه القضية ودياً

. وبشأن عقوبة اإلعدام، أوضح الوفد أن ال وجود لنية إلغاء عقوبة اإلعدام أو فرض وقف اختيـاري لتطبيقهـا            -٢٢
مهور يؤيد اإلبقـاء علـى       تبني منه أن اجل    ١٩٩٧ يف   وأشار الوفد إىل أن اللجنة الربملانية إلصالح القوانني أعدت تقريراً         

 .عقوبة اإلعدام

أو احملامني معقولة   /وفيما خيص إجراءات العفو، ردت احلكومة بأن خماوف الدول األعضاء بشأن بيانات األسر و               -٢٣
 .وسُتنقل إىل السلطات املختصة

 الوفد أن بوتسوانا وأوضح. أما فيما يتعلق بالتعذيب، أنكر الوفد بشدة أي تعذيب على نطاق واسع يف بوتسوانا               -٢٤
ال تعارض التصديق على الربتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وإمنا االلتزام هبياكل إضافية، كما يقتضي             

 . على موارد بوتسواناالتصديق ذلك، هو الذي من شأنه أن يشكل عبئاً

ة وأهنا أنشأت وزارة مسؤولة عن الشباب وأتت وأكد الوفد أن احلكومة ترى يف بطالة الشباب مسألة ذات أولوي  -٢٥
 .مببادرات، من قبيل استحداث موظفني لشؤون الشباب يف كل وزارة وإنشاء صندوق للمزارعني الشباب

وأوضحت بوتسوانا أهنا ستنظر يف توجيه دعوات دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة غـري أهنـا مرتاحـة اآلن                     -٢٦
 .لوضعها كما هو عليه اآلن

 .وأكد الوزير من جديد التزام بوتسوانا بعمل اجمللس وبنجاح االستعراض الدوري الشامل  -٢٧
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  تفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراضالوار احل - باء

وجرى الترحيب باملشاورات الواسعة اليت أجريت يف إطار إعداد         .  ببيانات  وفداً ٤٢خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٨
 وأثىن عـدد مـن      .ومبا أبانت عنه بوتسوانا من انفتاح والتزام باحلوار املتعلق باالستعراض الدوري الشامل           التقرير الوطين   

الوفود على التقدم احملرز يف جمال إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال سيما مـن خـالل اإلشـارة إىل                    
طوات املتقدمة اليت أحرزت يف جمال التعلـيم األويل الـشامل،           ، واخل "٢٠١٦أفق  "االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر      

ووضع استراتيجية وطنية للرعاية الصحية األولية وإنشاء مؤسسة وطنية للوقاية من األوبئة ومعاجلتها، ال سـيما فـريوس                  
أة، ويف جمال متكني املرأة     ومت الثناء على اجلهود املبذولة من أجل القضاء على التمييز ضد املر           . اإليدز/نقص املناعة البشرية  

ويف هذا الصدد، ُخص بالذكر إنشاء إدارة شؤون املرأة، وحتسني عدة صـكوك قانونيـة               . وضمان املساواة بني اجلنسني   
لضمان حقوق املرأة، مبا يف ذلك إلغاء قانون السلطة الزوجية واعتماد مشروع قانون العنف املرتيل، وترمجة اتفاقية القضاء                  

وجـرى  . ل التمييز ضد املرأة إىل لغة سيتسوانا واجلهود املبذولة من أجل مراعاة الفوارق بني اجلنـسني               على مجيع أشكا  
. ٢٠١٦-٢٠٠٦الترحيب جبهود بوتسوانا من أجل تعزيز حقوق الطفل، ال سيما عرب اعتماد خطة العمل الوطنية للطفل                 

ل ذوي اإلعاقة وإعفاء األسر املعيشية احملتاجة إىل مـساعدة          وأُشري إىل اجلهود الرامية إىل تلبية االحتياجات اخلاصة لألطفا        
 على الثقافة الدميقراطية السائدة يف بوتسوانا بدعم مـن دميقراطيـة            وأثىن عدد من الوفود أيضاً    . من دفع الرسوم املدرسية   

. ن واحلكـم الرشـيد    حزبية تعددية عتيدة، وعلى ترسيخ حقوق املساواة واحلريات األساسية يف الدستور، وسيادة القانو            
 بإنشاء جلنـة    وجرى الترحيب أيضاً  .  اللتزام احلكومة حبقوق اإلنسان    وأشار بعض الوفود إىل إنشاء ديوان املظامل عربوناً       

وأثىن بعض الوفود على اجلهود املبذولة من أجل إهناء التمييز ضـد            . حتقيق لدراسة األحكام التمييزية الواردة يف الدستور      
وعـالوة  . أشارت الوفود إىل أن بوتسوانا طرف يف معظم املعاهدات واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان  و. فئات األقليات 

 . إقليمياً للسالم وتسوية الرتاعاتعلى ذلك، أُثين على دور بوتسوانا بصفتها وسيطاً

 باالنـضمام إىل     أيضاً وأوصت. وأوصت اجلزائر مبواصلة اجلهود، ال سيما املبذول منها لصاحل املرأة يف األرياف             -٢٩
. العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا أن بوتسوانا تطبق أحكام العهـد يف أرض الواقـع                 

اإليدز وأوصـت بـأن متكـن       /وهنأت اجلزائر بوتسوانا على مشروعها النموذجي ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          
 .ستفادة منهاملهاجرين والالجئني من اال

وطلب املغرب معلومات إضافية عن مشاركة املرأة يف احلياة العامة وطبيعة الصعوبات القائمة يف تنفيذ الـسياسة         -٣٠
ـ          وتساءل املغرب أيضاً  . الوطنية املعنية باملرأة   ة ـ عن الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة الكفيلة مبساعدة احلكوم

 .حلماية األطفال

 كوبا مبواصلة إدراج أحكام اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه ضمن القوانني          وأوصت  -٣١
، وشجعت احلكومة على مواصلة اجلهود من أجل        ٢٠٠٣وأثنت على االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر لعام         . الوطنية

، من أجل التغلب ٢٠١٦-٢٠٠٦خطة العمل الوطنية وأوصت مبواصلة تنفيذ . ٢٠١٦حتقيق اهلدف املرسوم يف خطة أفق    
 .على الصعاب اليت وقفت عليها احلكومة يف تقريرها الوطين

والتمست إسبانيا معلومات بشأن مشروع قانون محاية األطفال وعن التدابري املتخذة مؤخراً ملواجهـة العـدد                  -٣٢
 عن السياسة املتعلقة باملهاجرين غري القانونيني، ال سيما         أيضاًوتساءلت  . اإليدز/املتزايد ليتامى فريوس نقص املناعة البشرية     
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وأوصت . وطلبت إسبانيا معلومات عن التدابري املتخذة مؤخراً من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني            . القادمني من زمبابوي  
وقالت إهنا تتطلع إىل تسوية     . بأن تستكشف بوتسوانا إمكانية إعالن وقف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام أو إلغائها هنائياً            

وأوصت بعدم جترمي العالقات واملمارسات     . الرتاع القائم بني قبائل السان يف حممية الصيد بكاالهاري الوسطى واحلكومة          
 .املثلية جنسياً

 اإليدز ما تزال عالية وتساءلت عن النهج الـيت        /والحظت بلجيكا أن نسبة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية          -٣٣
وأوصت . ستسلكها بوتسوانا ملنع انتقال فريوس نقل املناعة البشرية من األم إىل الطفل ومواجهة التحديات املتصلة بذلك               

. بلجيكا بإجراء متابعة طبية لألمهات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية واألطفال الذين تلقوا الفـريوس مـن األم                 
وس نقص املناعة البشرية بني نزالء السجون وتساءلت عن النهج الكفيلة بوقف            وأشارت إىل ارتفاع معدالت اإلصابة بفري     

اإليـدز وبـاحترام    /وأوصت بلجيكا بتثقيف نزالء السجون بشأن خماطر انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية            . انتشاره
 .الظروف الصحية للسجون

ات ترمي إىل متكني املرأة وتطورها وإدراج       وأعربت شيلي عن تقديرها إلنشاء إدارة لشؤون املرأة ووضع سياس           -٣٤
ويف معرض اإلعراب عن قلقها البـالغ       . هذه السياسات ضمن النظام التعليمي، موصيةً بأن تواصل بوتسوانا تلك اجلهود          

بشأن العقاب البدين لألطفال، أوصت شيلي بأن تواصل بوتسوانا إدراج أحكام اتفاقية حقوق الطفل ضـمن القـانون                  
 بالنظر يف تعيني مؤسسة مسؤولة عن تنـسيق الـسياسة املعنيـة           وأوصت أيضاً ). ١(١٩ سيما أحكام املادة     الداخلي، ال 

ويف إثر املالحظات اليت أبدهتا بوتسوانا بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة              . باألطفال وتنفيذها 
 .د لالنضمام إىل العهدوالثقافية، تساءلت شيلي عما إذا كان للحكومة موعد حمد

وأشارت فنلندا إىل االختبار الروتيين للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية الذي بدأ العمل بـه يف مرافـق                     -٣٥
وأوصت بأن حترص بوتسوانا على التنفيذ الفوري والفعـال         . الصحة العامة مالحظةً أن نسبة انتشار الفريوس يف اخنفاض        

وأعربت فنلندا عن قلقها بشأن ارتباط جتارة املاس بإخالء الشعوب . وس نقص املناعة البشريةلربناجمها املخصص ليتامى فري
وسألت فنلندا احلكومة عما تنوي عمله لضمان احترام . األصلية قسراً أو مبنعهم من الوصول إىل آبارهم أو كسب عيشهم

وأوصت بأن تتخذ بوتسوانا . عاملة يف هذه التجارةحقوق الشعوب األصلية اليت تسكن املناطق املهمة بالنسبة للشركات ال         
 .إجراء فورياً يف هذا الصدد

 يف التنامي إزاء العمال املهـاجرين، ال         لألجانب آخذاً   معادياً وفيما يتعلق بالبطالة، الحظت فرنسا أن مثة موقفاً         -٣٦
نون العقوبات جيرم العالقات اجلنـسية    أن قا  والحظت فرنسا أيضاً  . سيما الزمبابويني، وتساءلت عن وجود تدابري مضادة      

، ٢٠٠٣ويف  . بني أفراد اجلنس الواحد وأن الدستور ال ينص على محاية األشخاص املميَّز ضدهم على أساس امليل اجلنسي                
 من الدستور؛ ويف هذا الصدد، تساءلت فرنسا عمـا إذا           ١٦٤ يقضي بوجود متييز يف املادة       أصدرت حمكمة النقض قراراً   

وأوصت فرنسا بأن تعتمد بوتـسوانا  . انا تعتزم عدم جترمي النشاط اجلنسي بالتراضي بني أفراد اجلنس الواحد كانت بوتسو 
، وعلـى اجلنـسانية،     اجلنسيالتدابري الالزمة ملكافحة التمييز جبميع أشكاله، مبا يف ذلك أشكال التمييز القائمة على امليل               

أن تضع بوتسوانا حداً، من حيث القانون والواقع، ملمارسة العقوبـة           وأوصت فرنسا ب  . واللون، والدين والرأي السياسي   
والحظت أن الدستور يضمن حرية التعبري والصحافة، لكن بعض الترهيب والتهديد قد . البدنية يف النظم القضائية التقليدية   
وأوصت . عالم على اإلعالم   عن أثر قانون العاملني يف وسائط اإل       وتساءلت فرنسا أيضاً  . لوحظت ممارسته إزاء الصحفيني   

 .فرنسا بأن تصدق بوتسوانا على الربوتوكول امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب
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وذكرت هولندا أن الدستور مينع التمييز على أساس اإلثنية أو العرقية أو اجلنسية أو املعتقد أو اجلنس أو املركـز                      -٣٧
 حرمت مـن    وق املثليات واملثليني واملزدوجني واملتحولني جنسياً     االجتماعي، لكن منظمات اجملتمع املدين املدافعة عن حق       

وأوصت هولندا . احلصول على وضع قانوين وأن األنشطة اجلنسية بني أفراد اجلنس الواحد من الكبار بالتراضي تظل جرمية 
ة يف إلغـاء عقوبـة      وأوصت بأن تنظر احلكوم   . احلكومة بعدم جترمي هذه األنشطة ومبنع التمييز على أساس امليل اجلنسي          

 .آلخر القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة اإلعدام، وفقاً

وأشارت موريشيوس إىل رد بوتسوانا بشأن إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان وتساءلت عما إذا كانـت تواجـه                   -٣٨
ملزيد من املعلومات بشأن مسألة     وطلبت موريشيوس ا  . عقبات من حيث القدرة على إنشائها من الناحية البشرية أو املالية          

وبعدما الحظت التحديات الـيت تواجههـا       . املعونة القانونية، مشريةً إىل تعيني املستشار من أجل إجراء دراسة للجدوى          
بوتسوانا فيما يتعلق بالفقر والتهميش والبطالة، دعت الشركاء اإلمنائيني إىل مساعدة بوتسوانا بالدعم التقين الالزم وغريه                

الدعم من أجل تعزيز قدرة بوتسوانا على التنفيذ والتنمية فيما يتعلق بصكوك حقوق اإلنسان وإدراجها ضمن القانون                 من  
 .الداخلي كلما اقتضى األمر ذلك

وأشارت املكسيك إىل أن املمارسات العرفية تنال من حقوق النساء واألجانب واألطفال والـشعوب األصـلية            -٣٩
ملكسيك وجوب احترام الطعون اليت قدمتها الشعوب األصلية وقرار احملكمة العليـا الـصادر              وأكدت ا . وفئات األقليات 

املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان        وأوصت املكسيك بأن تقبل بوتسوانا زيارات       . لفائدة الشعوب األصلية  
 وأوصت بالنظر بشكل إجيايب يف      عنصريةاملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة لل      و واحلريات األساسية للشعوب األصلية   

وأوصت املكسيك باعتماد مجيع    .  املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية    ١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
لعهـد  وأوصت بأن تنضم بوتسوانا إىل ا  . التدابري الالزمة ملواءمة القوانني العرفية مع الصكوك الدولية اليت وقعتها بوتسوانا          

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال     
وأوصت املكسيك بأن توجه بوتسوانا دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة وأشارت إىل أن هذه              . املهاجرين وأفراد أسرهم  

 .اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة والدعم يف جمال حقوق اإلنسانالتوصية قُدمت يف سياق دعوة بوتسوانا 

 على القضايا اليت أثريت، أشارت بوتسوانا إىل أن القيود املالية تشكل عقبة تعترض تصديقها على العهـد                  ورداً  -٤٠
مية احلالية الـيت تـشمل      بيد أهنا أشارت إىل السياسات احلكو     . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

القضايا املنصوص عليها يف أحكام العهد وإىل اجلهود املبذولة يف سبيل تقدمي السكن اجملاين لكل شخص، مبا يف ذلك عرب                    
 .برنامج من املقرر إطالقه يف السنة املالية القادمة

حكام املنـصوص عليهـا يف      وأكدت بوتسوانا من جديد أن مشروع القانون املتعلق باألطفال يتضمن مجيع األ             -٤١
ـ  ـل، سيسح ـاتفاقية حقوق الطفل وأشارت إىل أن التحفظ الوحيد اليت أبدته، بشأن تعريف الطف             ـ  ـب ل ن ـدى س

 .القانون الوطين

وأشارت إىل الدور الذي يقوم به اجملتمع املـدين يف          . وأكدت بوتسوانا من جديد موقفها بشأن عقوبة اإلعدام         -٤٢
وأكدت مـن جديـد     . الدفاع عن التغيري بشأن قضية عقوبة اإلعدام وجترمي أنشطة املثليني جنسياً          جمال تثقيف الناس ويف     

 .انفتاحها على املنظمات املدافعة عن هاتني القضيتني
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وفيما يتعلق بقبائل السان، أشارت بوتسوانا إىل فتح احلوار والتشاور وأعربت عن أملـها يف أن يتوصـلوا إىل                     -٤٣
 . البساروا يف حممية الصيد بكاالهاري الوسطىتسوية ودية مع شعب

وأنكرت بوتسوانا أن كره األجانب يف البلد سار بشكل يثري اجلزع، وإن كانت أقرت بوجـود أنبـاء عـن                      -٤٤
وأشارت إىل مشكلة املهاجرين غري املوثقني القادمني مـن زمبـابوي           . شكاوى، ال سيما املتعلق منها بتشغيل املهاجرين      

وبّينت أن املهاجرين غري القانونيني يؤخذون . ق الناس على البلد من شأنه أن تكون له عواقب اجتماعية         وأوضحت أن تدف  
 .إىل مراكز احتجاز خاصة وُيعادون إىل الوطن، بتكلفة تقارب مليوين بوال يف السنة

راجمها اليت ُيقـدم مبوجبـها   وفيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية وانتقاله إىل األجنة، أشارت بوتسوانا إىل ب     -٤٥
 .العالج إىل األمهات احلوامل، وأشارت إىل وقوع حتسن كبري يف معدالت انتشار الفريوس يف البلد

وفيما يتعلق بالعقاب البدين، أكدت بوتسوانا من جديد أن هذه املمارسة هي جزء من ثقافـة اآلبـاء وأهنـم                      -٤٦
 .يعتقدون أن ذلك شكل مهم من أشكال التأديب

 لوجود أنظمـة يـتعني علـى    وذكرت بوتسوانا أن هناك حرية للصحافة يف البلد وإن كانت غري مطلقة، نظراً             -٤٧
 ائط اإلعالم معروض حاليـاً    ـلني يف وس  ـوأشارت إىل أن قانون العام    . وسائط اإلعالم احترامها يف اضطالعها مبهامها     

 .على الربملان

على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، لكنـها    وأعربت بوتسوانا عن رغبتها يف التصديق         -٤٨
 .كررت من جديد أولوية حاجتها إىل حتديد التحديات اليت ستواجهها فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة جديدة حلقوق اإلنسان

اقيات والربوتوكوالت، والحظت سلوفاكيا مقدرةً إنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية باملعاهدات، واالتف     -٤٩
وشجعت احلكومة على النظر يف التوقيع على العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             . طالبةً املزيد من املعلومات   

والثقافية واالنضمام إليه والتعاون يف هذا الصدد مع املكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي التابع ملفوضية األمـم املتحـدة                  
 بالتوضيح الذي قدمته بوتسوانا، لكن مع اإلشارة إىل أن الدول األطراف يف العهد ال                مع اإلحاطة علماً   حلقوق اإلنسان، 

ـ    .  للعهد، إال يف أقصى ما تتيحه مواردها       تتخذ من اخلطوات، وفقاً    ة بـاحلقوق املدنيـة     ـورددت توصية اللجنة املعني
ملتعلقة بتجرمي األنشطة اجلنسية بني أفراد اجلنس الواحد مـن          والسياسية، مقترحة أن تلغي بوتسوانا من قوانينها األحكام ا        

 .الكبار بالتراضي

وأوصت اجلمهورية التشيكية بأن تواصل بوتسوانا اجلهود من أجل وضع إطار مؤسسي شامل من أجل تعزيـز                   -٥٠
 جهودها الراميـة إىل     اًحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل تزويد بوتسوانا مبا يلزم من متويل وأفراد، وأن تواصل أيض                

ورحبت بقرار سن قانون وطين حيرص على تنفيـذ التزامـات بوتـسوانا         . ضمان عدم التمييز ضد مجيع األقليات اإلثنية      
مبوجب اتفاقية حقوق الطفل وأوصت باعتماد تدابري عملية إضافية يف هذا الصدد، ال سيما يف جمال منع العنـف ضـد                     

صت كذلك بأن تنضم بوتسوانا إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة مناهـضة             وأو. األطفال واستغالهلم جنسياً  
وأوصت بعدم جترمي النشاط اجلنسي بني أفراد اجلنس الواحد مـن           .  لذلك التعذيب وأن تنشئ آليتها الوقائية الوطنية وفقاً      

 املزيد من الربامج التعليمية الفعالـة أكثـر   يضاًالكبار بالتراضي، وباختاذ تدابري لتعزيز التسامح يف هذا الصدد، مما سيتيح أ           
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لبية ـة، وبت ـراءات اخلاص ـوأوصت بتوجيه دعوة دائمة إىل ممثلي اإلج      . اإليدز/للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية     
 .هذه الدعوة

أن تعدل حكومـة    وأوصت أملانيا ب  . وأشارت أملانيا إىل أن بإمكان احلكومة القيام بدور قيادي يف تثقيف الناس             -٥١
بوتسوانا تعريف التمييز يف الدستور حبيث يشمل التمييز القائم على أساس النسب، وأن تلغي تلك القوانني الـيت جتيـز                    

 .التمييز على أساس اإلثنية، واللغة والثقافة

ية للحكومة،  وأثنت تركيا على إنشاء مديرية ملكافحة الفساد واجلرمية االقتصادية، وقدرت السياسات االقتصاد             -٥٢
 واالنتهاء من ٢٠١٦-٢٠٠٦ورحبت باعتماد خطة العمل الوطنية لألطفال . مشجعة أنشطة السلطات يف مكافحة البطالة

برنامج عمل للقضاء على عمالة األطفال، طالبةً معلومات بشأن التحديات اليت واجهتها بوتسوانا يف تنفيذمها، وموصـيةً                 
وأوصت بوضـع جـدول زمـين       .  حتقيق املعايري الدولية املتعلقة مبنع عمالة األطفال       بأن تعمل احلكومة هبما متاماً هبدف     

 .للتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 للتحديات اليت جيسدها جمتمع متعدد الثقافات، طلبت الربازيل معلومات إضافية بشأن الكيفيـة الـيت                وإدراكاً  -٥٣
 إىل أن اجلمعيـة العامـة       وأشارت أيضاً . هبا بوتسوانا للتمييز، ال سيما القائم على أساس النسب واألصل اإلثين          تتصدى  

 لتنفيذ عقوبات اإلعدام هبدف إلغائهـا وتـساءلت عـن            اختيارياً ، الدول أن تعلن وقفاً    ٦٢/١٤٩ناشدت، يف قرارها    
 بشأن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان         ساءلت أيضاً وت. اخلطوات املتخذة بغية التقييد التدرجيي للجوء إليها      

ويف حوار بناء مفتوح، أشارت الربازيل إىل أهنا ترى الفرصة ساحنة           . وعما إذا كانت هناك أي آفاق بشأن التعاون الدويل        
تصادية واالجتماعيـة   لكي تقترح على حكومة بوتسوانا النظر يف إمكانية االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االق              

وشـجعت  .  باجلهود الرامية إىل إلغاء عقوبات اإلعدام وبالتدابري املتخذة ملنع العقاب البـدين            وسترحب أيضاً . والثقافية
الربازيل حكومة بوتسوانا على التدرج يف حتقيق أهداف حقوق اإلنسان اليت حددها جملس حقوق اإلنـسان يف قـراره                   

 بتطلعات بوتسوانا يف جماالت بناء القدرات الوطنية بشأن رفع التقارير هليئات املعاهدات،             وأحاطت الربازيل علماً  . ٩/١٢
والتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، ودعم قدرة عناصر املنظومة اإلحصائية الوطنية وتعزيز املنظومة لرصد التطور       

التعاون يف ميدان حقوق اإلنسان، دعت الوفود القادرة  إىل تشديد االستعراض الدوري الشامل على تعزيز         ونظراً. احلاصل
 . إىل النظر بشكل إجيايب يف مساعدة حكومة بوتسوانا يف هذه املساعيمادياً

 للجنة حقوق الطفل بشأن حظر العقاب البدين لألطفال ودراسة األمني ٨وأشارت سلوفينيا إىل التعليم العام رقم   -٥٤
للذين مت التوصية فيهما بفرض حظر شامل على العقاب البدين لألطفال حبلـول عـام               العام بشأن العنف ضد األطفال، ا     

وأوصت سلوفينيا بالنظر يف تغيري القوانني من أجل التعجيل حبظر مجيع أشكال العقاب البدين يف مجيع األوساط                 . ٢٠٠٩
وعية اجلمهور وتغيري موقفه إزاء   ببذل اجلهود من أجل ت     وأوصت سلوفينيا أيضاً  . من بيت ومدرسة وغريمها من املؤسسات     

وأشارت سلوفينيا إىل قلق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من اكتظاظ السجون، وازدياد عدد األشـخاص               . العقاب البدين 
وتساءلت سلوفينيا عن كيفية مراعاة     . املوجودين رهن احلبس االحتياطي وحمدودية وصول األسر إىل األشخاص احملتجزين         

وأوصت سلوفينيا بأن تضع بوتسوانا بدائل غري احتجازيـة         . لفضلى عند اعتقال أحد األبوين واحلكم عليه      مصاحل الطفل ا  
مثل أوامر خبدمة اجملتمع وترتيبات الكفالة، وأوصت بشكل خاص بتنفيذ البدائل املتعلقة بالراعي الوحيـد أو األساسـي                  

ماية املصاحل الفضلى للرضع واألطفال املتـضررين مـن         وأوصت سلوفينيا كذلك بأن تتخذ بوتسوانا تدابري حل       . لألطفال
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وتساءلت عن كيفية إدراج املنظور اجلنساين لدى اإلعداد لالسـتعراض الـدوري            . احتجاز أحد األبوين أو من السجن     
 .الشامل وأوصت بإدراج منظور جنساين يف عملية متابعة االستعراض بطريقة منتظمة ومتواصلة

صل احلكومة جهودها لضمان التنفيذ الفعال التفاقية حقوق الطفل، وخباصة مواصـلة            وأوصت السويد بأن توا     -٥٥
وأوصت بأن تواصل احلكومة تعزيز املساواة بني اجلنـسني واملـضي يف            . جهود إلغاء العقاب البدين ال سيما يف املدارس       

وبشأن تطبيق املعـايري    . ويةالعمل على سن قانون جديد بشأن االغتصاب الزوجي، ووضع قوانني جديدة من باب األول             
اجلديدة، أوصت بأن تنظر احلكومة يف اختاذ تدابري إضافية، من قبيل املبادرات أو احلمالت املتعلقة بتوعية اجلمهور مـن                   

 .أجل تعزيز إعمال احلقوق يف القوانني املعنية

 . اجملاالت املذكورة يف التقرير الوطينوطلب السودان إىل اجملتمع الدويل أن يقدم إىل احلكومة املساعدة التقنية يف  -٥٦

واستفسرت اململكة املتحدة عن قاعدة بيانات مجيع املعاهدات املستخدمة لقياس التقدم احملرز علـى مـستوى                  -٥٧
وأوصت باختاذ خطوات من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام، واستفسرت عن مستوى النقاش الـدائر يف               . التشريعات الداخلية 
أن عقوبة اإلعدام، وأعربت عن قلقها من كون أسر السجناء أو حماميهم ال ُيبلَّغون مسبقاً بتاريخ تنفيذ أوساط اجلمهور بش

. حكم اإلعدام ومن عدم تسليم اجلثة إىل األسرة لدفنها يف جنازة خاصة، وتساءلت عن كيفية تنـاول هـذه القـضية                    
دد املتزايد لألشخاص املوجودين رهـن االحتجـاز        والحظت اململكة املتحدة أيضاً االكتظاظ احلاصل يف السجون والع        

ويف معرض اإلشارة إىل توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان لبوتسوانا بزيادة جهودها من أجـل               . االحتياطي يف السجون  
العمل على معاملة احملتجزين بإنسانية وكرامة، وضمان عيشهم يف ظروف صحية، وحصوهلم على ما يكفي من الرعايـة                  

وأشارت إىل أن بوتسوانا تتناول قضايا . ية والغذاء، تساءلت اململكة املتحدة عن كيفية معاجلة بوتسوانا هلذه القضايا    الصح
والحظـت اململكـة    . من قبيل العنف املرتيل عرب قانون العنف املرتيل، رغم أن اإلبالغ عن حاالت العنف ما يزال قليالً                

وأوصت أن تتخـذ  . ت إنفاذ القانون على التصدي للعنف املرتيل بالطريقة املالئمة املتحدة أيضاً القدرة غري الكافية لوكاال     
وتـساءلت  . حكومة بوتسوانا املزيد من اخلطوات من أجل تعزيز تطبيق قانون العنف املرتيل وإلغاء قانون السلطة الزوجية               

. نسبة لفئات األقليات يف املناطق الريفيـة      عن نية بوتسوانا ضمان احلصول على اخلدمات يف مجيع أحناء البلد، ال سيما بال             
 .وتساءلت اململكة املتحدة أيضاً عن مدى احلرص على اتباعها يف جمال التنمية لنهج قائم على احلقوق بقدر أكرب

وأوصت جيبويت بأن تضاعف بوتسوانا جهودها الرامية إىل حتسني ظروف االحتجاز يف السجون وضمان تطابق                 -٥٨
 .سة الثقافيةاحلقوق مع املمار

ورداً على تعليقات إضافية، اتفقت بوتسوانا على ضرورة قيام احلكومة بدور رائد وحذر يف جمال تثقيف شعبها                   -٥٩
 .حىت ال يتزعزع استقرار البلد

وقد أنشئت جلنة للنظر يف بعـض       . وأشارت احلكومة إىل أن التمييز ضد األقليات اإلثنية ال يوجد يف بوتسوانا             -٦٠
وأشارت إىل التحديات اليت يواجهها جمتمع متعدد       . دستور اليت تبني أهنا متييزية أو تتعامل مع قضايا إثنية حساسة          أحكام ال 

الثقافات واللغات وأهنا بصدد تشجيع خمتلف الفئات اإلثنية على تطوير لغتها هبدف تدريس هذه اللغـات باملـدارس يف                   
 .املستقبل، شريطة وجود املوارد والقدرة



A/HRC/10/69 
Page 12 

 

بوتسوانا إىل برناجمها املتعلق باليتامى، الذي يتضمن تقـدمي الرعايـة الـصحية اجملانيـة، والتعلـيم،                 وأشارت   -٦١
 .واالستشارة، وغري ذلك من اخلدمات االجتماعية

وشجعت زامبيا بوتسوانا على مواصلة تناول مسألة الفوارق ومدى درجة تطبيق قانون الزوجية على الزجيـات                  -٦٢
اإليدز ومعاجلة القضايا اليت    /شدت احلكومة مواصلة عملها اجليد يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية          ونا. العرفية والدينية 

واستفسرت زامبيا عن التحديات القائمة     . تثريها هيئات املعاهدات يف التقرير الذي تعده املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          
ن مشروع القانون املتعلق بإدراج أحكام اتفاقية حقـوق الطفـل       يف جمال تنفيذ خطة العمل الوطنية لألطفال وعما إذا كا         

 .٢٠٠٨نوفمرب / وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه قد تقرر عرضه على الربملان يف تشرين الثاين

 وأعربت إيطاليا عن أملها يف إعادة فتح النقاش الوطين بشأن عقوبة اإلعدام وإشراك اجملتمع املدين بكاملـه، وأن                   -٦٣
وأوصـت  . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧تثقف احلكومة اجلمهور بشأن القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بشأن عقوبة اإلعدام يف      

وأعربت إيطاليا عن قلقها    . بأن ُتقر بوتسوانا وقفاً اختيارياً بشأن تطبيق عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها من تشريعاهتا الوطنية             
. تظاظ السجون، وعدم كفاية اإلنارة هبا وافتقارها إىل اخلدمات األساسية، مثل املاء           بشأن ظروف احملتجزين بالنظر إىل اك     

والحظت إيطاليا أن أسـوأ  . وأوصت إيطاليا بأن تطابق بوتسوانا تشريعاهتا وممارستها مع املعايري الدولية املتعلقة بالسجون   
ع أي برنامج عمل للقضاء عليها، حسب ما ذهبت         أشكال عمالة األطفال ما تزال متارس يف بوتسوانا وأن احلكومة مل تض           

والحظت إيطاليا أيضاً أن عمالة األطفال ارتبطت حباالت االستغالل اجلنسي          . إليه جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية      
ألطفـال،  وأوصت بأن تعجل بوتسوانا بوضع واعتماد برامج العمل الالزمة للتصدي ملشكلة عمالة ا            . هلم ألغراض جتارية  

وأشارت إيطاليا إىل أمهية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف      . على حنو ما طلبته جلنة حقوق الطفل ومنظمة العمل الدولية         
ويف هذا الصدد، أوصت إيطاليا بأن تضع بوتسوانا استراتيجية وطنية للتثقيـف يف             . النظم املدرسية على مجيع املستويات    

 للربنامج العاملي للتثقيف    ٢٠٠٩-٢٠٠٥املدرسي على مجيع املستويات وفقاً خلطة العمل        جمال حقوق اإلنسان يف النظام      
يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك استعراض وتنقيح املناهج الدراسية والكتب املدرسية، وتدريب املدرسني وممارسـة                 

 .حقوق اإلنسان يف الوسط املدرسي

. وطلبت جنوب أفريقيا معلومات إضافية عن الدروس املستفادة بعد االنتهاء من خطتـها الوطنيـة لألطفـال                  -٦٤
وأوصت جنوب أفريقيا بأن تنظر بوتسوانا يف تقدمي املوارد الكافية لديوان املظامل حىت يسري العمل فيه بفعالية، وأوصت أن                

الفرع السادس املتعلق بالتوقعات املرتبطة باملساعدة التقنيـة يف التقريـر           يتيح اجمللس الدعم املطلوب يف اجملاالت املبينة يف         
 .الوطين لبوتسوانا

ويف معرض اإلشارة إىل أن حقوق اإلنسان العاملية ُوجِدت حلماية األقليات من سلطة األغلبية، أشارت كندا إىل                   -٦٥
املدين وحده، وال سيما إذا مل ُيسمح هلم باالعتراف  أن احلكومات ال ينبغي هلا أن تدع مسألة التقدم االجتماعي للمجتمع            

وأوصت كندا بأن ال ُتجرِّم بوتسوانا النشاط اجلنسي بني أفراد اجلنس . فعلى احلكومات مسؤولية القيادة بضرب املثل   . هبم
ييز املنصوص وأوصت كندا بأن تستعرض بوتسوانا تعريف التم   . الواحد يف أوساط الذكور وأن ُتلغي تطبيق عقوبة اإلعدام        

. عليه يف الفرع الثالث من الدستور فيما يتعلق بتوافقه مع حظر التمييز على أساس النسب واألصل القـومي أو اإلثـين                    
 من الدستور امتثاالً كامالً ملقتضيات العهد الدويل ١٥وأوصت بأن تتخذ بوتسوانا التدابري املالئمة لكي متتثل أحكام املادة      

وبعد ما أعربت كندا عن قلقها بشأن إخالء القبائل املقيمة يف حممية الصيد بكالهاري              .  والسياسية اخلاص باحلقوق املدنية  
الوسطى، أوصت كندا بأن تتخذ بوتسوانا اخلطوات الالزمة لتعزيز حل عادل ومنصف عرب جتديد املفاوضات مع األفراد                 
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وتسوانا احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         وأوصت كندا أيضاً بأن حتترم ب     . املتضررين املنتمني هلذه القبائل   
وأوصت كندا بأن تتبع بوتسوانا توصية      . لألشخاص املنتمني إىل األقليات اليت تعيش يف احملمية أو كانت تعيش فيها سابقاً            

علـى القـوانني   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن زيادة اجلهود الرامية إىل زيادة الوعي بأولوية القـانون الدسـتوري               
  .واملمارسات العرفية من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني

  وأوصت التفيا بأن تنظر بوتسوانا يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيـع املكلفـني بواليـة ضـمن اإلجـراءات                      -٦٦
  .اخلاصة للمجلس

وال سيما البصاروا، ويف    والحظت ملديف أن بوتسوانا تواجِه حتديات معقّدة متعلقة حبقوق الشعوب األصلية،              -٦٧
محاية األطفال، والعنف املرتيل، وإقامة العدل، وتقدمي املعونة القانونية وظروف السجون، وأضافت أن من احليوي أن يقوم          

. اجملتمع الدويل، بقيادة اجمللس ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بتقدمي املساعدة يف التصدي هلذه القـضايا     
ت ملديف عّما إذا كانت احلكومة تنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، مضيفة أن الواليات، مبا فيها وتساءل

والية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاء واحملامني، واملقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين مبسألة                 
وتساءلت أيضاً عّما إذا كانت احلكومة تنظر يف التصديق علـى الربوتوكـول      . دة عملية العنف ضد املرأة قد تقدم مساع     

االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وهو آلية من شأهنا دعم اجلهود الرامية إىل حتسني إقامة العـدل وظـروف                   
إىل حتسني القدرة الوطنية بشأن إعداد وأوصت بأن تدعم مفوضية حقوق اإلنسان بوتسوانا يف جهودها الرامية        . االحتجاز

ة مشتركة، إذا رغبت بوتسوانا     ـة أساسي ـداد وثيق ـالتقارير املتعلقة باملعاهدات، مبا يف ذلك عرب استكشاف إمكانية إع         
  .يف ذلك

ابيـة  وأشارت الصني إىل التحديات اليت تواجهها بوتسوانا يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وإىل اجلهود اإلجي                -٦٨
 من أجل احلد من الفقر وبشأن الصعوبات ٢٠٠٣وتساءلت بشأن تنفيذ االستراتيجية الوطنية لعام     . املبذولة يف هذا الصدد   
واستفسرت الصني عن مدى احلصول على املساعدة الدولية وعن طبيعة الدعم املطلوب من اجملتمع              . اليت واجهتها يف ذلك   

  .‘٢٠١٦آفاق ‘، عن التحديات القائمة يف إطار مشروع بوتسوانا الطموحوتساءلت عن التقدم احملَرز و. الدويل

ويف معرض اإلشارة إىل قلق جلنة حقوق الطفل إزاء مستويات االعتداء البدين واجلنسي على األطفال، استفسرت    -٦٩
ءات األخرى املتخـذة    أستراليا عّما إذا كانت خطة العمل الوطنية تتناول بالتحديد مسألة االعتداء وتساءلت عن اإلجرا             

وأشارت إىل أن بوتسوانا قد تقوم بدور ريادي يف جمال عقوبة           . ملكافحة هذه الظاهرة إذا مل تتناول اخلطة مسألة االعتداء        
وأوصت أستراليا بأن ُتصدِّق بوتسوانا على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد         . اإلعدام وعدم جترمي املثلية اجلنسية    

وتساءلت أستراليا مىت تعتزم بوتسوانا التوقيع على       . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام        الدويل  
  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ورحبت النرويج باملبادرات اليت اختذهتا احلكومة بشأن حالة الشعوب األصلية واألقليات، ولكنها أضافت أن مثة                 -٧٠
.  تزال معلّقة، وختص حق الشعوب األصلية يف امتالك األراضي، ويف التعليم بالنسبة لألطفال املنتمني هلذه الفئات                قضايا ما 

والتمست النرويج من بوتسوانا إبداء تعليقات بشأن ذلك وأوصت بأن توافق بوتسوانا على طلب املقرر اخلـاص املعـين     
جود نظامني قضائيني متوازيني يف بوتسوانا يطرح حتديات خاصة فيما          وقالت إن و  . حبقوق الشعوب األصلية للقيام بزيارة    

وأضافت أن عدم انطباق إلغاء قانون السلطة الزوجية على الزجيات العرفيـة والدينيـة يبـيِّن               . خيص ضمان حقوق املرأة   
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ورحبـت  . ت الدولية ضرورة تنقيح مجيع القوانني ذات الصلة لضمان النص على حقوق املرأة كما هي واردة يف االتفاقيا               
  .بنية بوتسوانا تعديل قانون الزواج لضمان تسجيل مجيع الزجيات، وأوصت بوضع جدول زمين لتنفيذ هذا التعديل

وأوصت بأن ُتكيِّف بوتسوانا تشريعاهتا الداخليـة       . وشّددت األرجنتني على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل         -٧١
مان محاية الطفالت من االعتداء اجلنسي، مبا أن التقاليـد واألعـراف ال تراعـي               ملنع االعتداء البدين على القاصرين وض     

وأشارت األرجنتني أيضاً إىل التقدم احملَرز يف جمال متكني املرأة وتعزيز القضايا اجلنسانية يف الـسياسة الوطنيـة                  . االتفاقية
 العادات املضرة حبقوق املرأة، من قبيـل عقـد          لبوتسوانا، مشرية إىل اختاذ تدابري ملموسة من أجل القضاء على استمرار          

وهنأت األرجنتني بوتسوانا على سياساهتا املّتبعة يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعـة              . الزواج املبكِّر وتعدُّد الزوجات   
  .ءاإليدز والتحكم فيه، إال أهنا أشارت بقلق إىل العدد الكبري من األشخاص الذين يعانون هذا الدا/البشرية

بيد أنه أشار إىل أن هـذا       . ٢٠٠٤وأثىن الكرسي الرسويل على بوتسوانا بشأن إلغاء قانون السلطة الزوجية يف              -٧٢
اإللغاء ال ينطبق على الزجيات العرفية والدينية، إذ ُينظَر إىل املرأة اليت تتزوج مبوجب القانون التقليدي على أهنا قاصر مـن                 

وأوصى بـأن تلغـي     .  املشاورات ترمي إىل التصدي للفوارق وتساءل بشأن التقدم احملَرز         وأشار إىل أن  . الناحية القانونية 
وأشار الكرسي الرسويل إىل أن احملكمة العليا أعلنت أن إخالء البـصاروا مـن أراضـي                . بوتسوانا عقوبة اإلعدام متاماً   

عودة إىل أراضي أجدادهم بسبب القيود      أجدادهم غري قانوين وغري دستوري وأن البصاروا ال يزالون يكافحون من أجل ال            
  .وتساءل عن التدابري اليت ميكن للحكومة اختاذها من أجل حتسني الوضع. اليت فرضتها السلطات على منط عيشهم

وأشارت اليابان إىل أن املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، وجلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء علـى                    -٧٣
صري أعربوا عن قلقهم إزاء عدم وجود تشريعات تضمن التعليم جلميع األطفال وإزاء العقبات الثقافية واللغوية                التمييز العن 

وأعربت اليابان عن أملها يف أن تتخذ بوتسوانا خطوات من أجل حتقيق هدفها املتمثل              . اليت تعترض احلصول على التعليم    
، واستفسرت عن وجود تدابري ملموسة يف هـذا  ٢٠١٦ثانوي حبلول عام يف مشولية التعليم وجمانيته حىت مستوى التعليم ال 

وفيما خيص القضاء على التمييز اجلنساين واجلهود الرامية إىل متكني املرأة، قّدرت اليابان اإلجنازات اليت حتققـت،                 . الشأن
املرأة يف الزواج ويف املرتل ما تزال       ولكنها قالت إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجدت أن املمارسات التمييزية يف أدوار              

وبشأن تشريد قبيلة البصاروا الـيت أثارهتـا        . قائمة وطلبت املزيد من املعلومات بشأن اجلهود الرامية إىل حل هذه املسألة           
ـ                   زم هبـا  ـاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري، تساءلت عن نظرة احلكومة إىل هذا الوضع وعن الكيفية اليت تعت

  .املضي قدماً

وتساءلت عـن   . وأشارت غانا إىل أن السلطات تواجه االكتظاظ يف السجون وأن مرافق جديدة يف طور البناء                -٧٤
وطلبت غانا معلومات عن نظام إدارة الـدعاوى        . التدابري املتَّخذة من أجل التخفيف من حدة االكتظاظ يف انتظار البناء          

وشجعت غانا بوتسوانا على زيادة جهودها من أجل حتـسني          . جراءات إقامة العدل  القضائية، الذي من شأنه أن ُيسرِّع إ      
حصول األطفال، ال سيما البنات واألقليات، على التعليم يف املناطق النائية، وحثت اجملتمع الدويل على مواصلة املسامهة يف              

  .جهود احلكومة من أجل تعزيز واحترام حقوق شعبها

 املتحدة باختاذ إجراءات ملموسة لنقض االجتاه السائد املتمثل يف اهلدر املدرسي بالتعليم             وأوصت مجهورية ترتانيا    -٧٥
وقالت مجهورية ترتانيا املتحدة إهنا مسرورة للتقدم احملَرز فيما . الثانوي والذي قد يكون نتيجة بدء العمل بتقاسم التكاليف     

ويف معرض اإلشـارة إىل تقـدمي       .  تدعيم هذه املساعي   وأوصت مبزيد من العمل من أجل     . يتعلق حبقوق فئات األقليات   
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العالج املضاد للفريوسات العكوسة على نطاق واسع، أوصت بأن تتخذ احلكومة إجراء من أجل التصدي ملسألة عـدم                  
وأوصت بأن تعلن بوتـسوانا بـشكل هنـائي         . تغطية العالج يف أوساط السكان الالجئني على النحو الوارد يف التقرير          

وأوصت مجهورية ترتانيا املتحدة بأن تتخذ      . ا إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        انضمامه
  .بوتسوانا إجراء من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

عن كيفية تناول احلكومـة لـضرورة       وأشارت آيرلندا إىل أن مسألة العنف املرتيل ما تزال مشكلة، وتساءلت              -٧٦
وأوصت بأن حترص الدولة على     . املوازنة بني أمهية احترام التقاليد والعمل على ضمان املساواة يف احلقوق واحلماية للمرأة            

املشاركة الكاملة للمرأة يف استعراض القوانني واملمارسات العرفية والثين عن استمرار املمارسات العرفية املضّرة حبقـوق                
وتفهمت آيرلندا أن عدد املهاجرين غري القانونيني وملتمسي اللجوء القادمني إىل بوتسوانا ال سيما من زمبابوي قد                 . املرأة

وقالت إن هذه املسألة تثري القلـق       . يرتفع بشكل هائل وأن بعضهم احُتجِز يف السجون بسبب عدم وجود حيز إليوائهم            
وتساءلت آيرلندا عـن    . وأوصت بأن تعمل احلكومة على إهناء هذه املمارسة       . ألن هؤالء األشخاص مل ُيدانوا بأي جرمية      

. اإلجراء اجلاري اختاذه من أجل ضمان التمثيل العادل لفئات األقليات، ال سيما فئة السان اإلثنيـة يف جملـس الزعمـاء               
هم يف املـساواة وعـدم      وأوصت بأن تتعامل احلكومة مع الفئات اإلثنية على أساس متواصل منتظم، من أجل ضمان حق              

ويف ضوء السجل اإلجيايب لبوتسوانا يف جمال حقوق اإلنسان عموماً، أوصت بأن تقوم احلكومة بـدور ريـادي                  . التمييز
  .وباختاذ خطوات ملموسة يف اجتاه إلغاء عقوبة اإلعدام

بشرية، مبا يف ذلك عن محالت      وسألت الفلبني احلكومة عن التدابري الرامية إىل الوقاية من فريوس نقص املناعة ال              -٧٧
وأعربت عن تقديرها إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وتساءلت عما إذا كانت بوتسوانا . التثقيف والتوعية واإلعالم

وتساءلت أيـضاً عمـا إذا      . تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم            
  . التِّجار بالبشر تثري القلق وعن طبيعة التدابري املتَّخذة ملكافحتهكانت مسألة ا

وأشارت بنغالديش إىل أنه نظراً إىل القيود املتنوعة اليت تواجهها بوتسوانا بصفتها بلداً نامياً، فإن عليها أن ترتِّب                    -٧٨
ن أجل الثبات يف هنج السياسات املراعية تعهداهتا حسب األولوية على أساس حاجة اجملتمع احلقيقية واحتياجات احلكومة م

. ملصاحل الشعب، غري أنه ينبغي أن ال ختيفها اإلشارات املتعلقة بالقضايا اليت ال حتظى بقبول عاملي بصفتها معايري اجتماعية                  
اإليدز؛ /وأوصت بنغالديش بأن تقوم بوتسوانا، بدعم من اجملتمع الدويل، مبواصلة مكافحتها لفريوس نقص املناعة البشرية              

ومواصلة مكافحة الفقر، مع ضمان املزايا جلميع املواطنني يف مجيع املناطق من البلد؛ ومواصلة حتقيـق مشوليـة التعلـيم                    
  .األساسي واحلد من معدل اهلدر يف املدارس االبتدائية

أوصت بأن تواصل   و. وأعربت مصر عن اهتمامها بديوان املظامل وحّيت إجنازات بوتسوانا يف جمال حقوق املرأة              -٧٩
احلكومة جهودها من أجل تعزيز هياكلها الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عرب مواصلة تطوير التـدريب يف                    
جمال حقوق اإلنسان، بدعم دويل، وممارسة بناء القدرات بالنسبة إىل اجلهاز القضائي وموظفي إنفاذ القـوانني، ودمـج                  

وأوصت كذلك مبواصلة اجلهود من أجل مكافحة الفقر وحتقيق         . ي، يف مجيع املستويات   حقوق اإلنسان يف النظام التعليم    
وأوصت بأن يساعد كل من مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان            . ٢٠١٦األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف أفق      

وطنية لرفـع التقـارير إىل هيئـات    واجملتمع الدويل احلكومة يف اجملاالت اليت حددهتا، ال سيما فيما خيص بناء القدرات ال           
املعاهدات، والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وحتسني نظام العدالة وتعزيز رصد التقدم احملَرز يف جمال حتقيق األهـداف                  
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، حاثّة مجيع   ٥/١وأشارت إىل أساس االستعراض على النحو الوارد يف قرار اجمللس           . ٢٠١٦اإلمنائية لأللفية وأهداف أفق     
  . على التقيد بشكل صارم مبا اتُّفق عليه يف ذلك القراراألطراف

وأشـارت إىل   . والحظت نيجرييا أمهية الربامج املتعلقة بتمكني املرأة، ومراعاة الفوارق اجلنسانية ومحاية الطفل             -٨٠
لثقافية بوصف ذلـك   مجع بوتسوانا لسياساهتا يف جمال تعزيز احلقوق املدنية والسياسية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا            

وأثنت نيجرييا على بوتسوانا ملا تبذله من جهود يف جمال السالم على            . خطوات ترمي إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      
  .الصعيد اإلقليمي وشّجعتها على مواصلة عملية انتقاهلا إىل الدميقراطية

. الهاري الوسطى ا األراضي التقليدية حملمية صيد ك     وأشارت الدامنرك إىل احلكم الصادر عن احملكمة العليا بشأن          -٨١
ومع تقديرها للحوار اجلاري بني احلكومة والبصاروا، الحظت الدامنرك أنه ال يكفي واستفسرت عن اخلطوات امللموسة                

يف وأوصت الدامنرك بأن تتيح حكومة بوتسوانا سبل الوصول والـدعم للمقـيمني             . الرامية إىل تنفيذ حكم احملكمة العليا     
. احملمية على أساس احلق يف أراضيهم، على النحو املنصوص عليه يف إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية                 

وأوصت الدامنرك كذلك بأن تعمل احلكومة مع جمالس األراضي مبختلف املقاطعات من أجل ضمان املساواة يف ختصيص                 
وأوصـت بإلغـاء    . اعية ورعوية، ومصادر املياه ومواقع األعمال التجارية      األراضي جلميع املطاِلبني بأراضي سكنية، وزر     

وأوصت الدامنرك بأن تتبع حكومة بوتـسوانا       . التمييز على أساس اإلثنية، واللغة والثقافة مبا يف ذلك التمييز حبكم القانون           
وأوصت بأن تضاعف بوتسوانا من     . يزيةسياسة تقضي بتعليم اللغة األم باالرتباط مع اللغتني الوطنيتني لسيتسوانا واإلنكل          

جهودها من أجل منع التعذيب وإساءة املعاملة وأن تصدِّق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعـذيب     
  .بأقصى ما يكون من األمهية

 تطبيـق احلقـوق     وطلبت الكامريون معلومات إضافية بشأن أمهية احملاكم العرفية، وعّما إذا كانت ُتضِعف من              -٨٢
وتساءلت أيضاً عن نوعية التدابري اجلاري اختاذها من أجـل تعزيـز حقـوق              . املعيارية وحتول دون دمج املعايري الدولية     

وذكرت الكامريون أهنا تود من بوتسوانا أن ُتنشئ جلنـة          . الهارياالشعوب األصلية، ال سيما حقوق شعوب صحراء ك       
؛ وأن تنتهي من خمتلف التقارير اليت جاء موعد تقدميها هليئات املعاهدات، ال سيما              وطنية معنية حبقوق اإلنسان واحلريات    

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، إذ سيمكن ذلك من تقييم أفضل للجهود واإلجراءات املتَّخذة لفائدة املرأة؛                  
عايري الدولية يف هذا اجملال؛ وحذف الصالحية الزوجيـة    ورفع سن املسؤولية اجلنائية إىل املستوى ذاته املنصوص عليه يف امل          

  .يف الزواج العريف والديين

ورداً على أسئلة إضافية، أشارت بوتسوانا إىل أن مجيع قرارات نظام احملاكم العرفية قابلة لالستئناف لدى حمكمة                   -٨٣
وأشارت إىل أن هذا النظـام يعمـل        . ةاالستئناف العرفية ولدى حمكمة االستئناف اخلاصة باألراضي، وهي أعلى حمكم         

  .بشكل جيد

وذكرت احلكومة أن جلميع اجلنسيات أو اجلماعات اإلثنية يف بوتسوانا احلُق يف مجيع املزايا واحلقوق، مبا يف ذلك   -٨٤
والحظت بوتسوانا أن البصاروا مسموح هلم بـالعودة إىل أراضـيهم وأن            . البصاروا يف حممية صيد كاالهاري الوسطى     

ايا ـوقالت إن احملكمة منفتحة أيضاً على احلوار، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بالقـض               . كومة نفذت أمر احملكمة بالكامل    احل
ي جملـس   ـوأشارت بوتسوانا أيضاً إىل أن البصاروا ممثلون ف       . األخرى، وأعربت عن أملها يف أن حتل هذه املسألة ودياً         

  .الزعماء التقليدي
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  .انا ال تودع ملتمسي اللجوء يف السجون وإمنا يف مراكزوأكد الوفد على أن بوتسو  -٨٥

وقالت بوتسوانا إهنا تعتزم توسيع نطاق العالج املضاد للفريوسات العكوسة ليشمل الالجئني؛ وقـد تعهـدت                  -٨٦
  .الواليات املتحدة باملساعدة يف هذا الصدد

 القضية من املتقاضني ويضعها يف يد القضاة وأشارت إىل أن نظام إدارة الدعاوى القضائية يرتع سلطة التحكم يف  -٨٧
  .الرؤساء ويعمل على تزامن املواعيد واالستنتاجات

وأشار الوفد إىل أن تنفيذ خطة العمل الوطنية لألطفال آخذٌ مساره وأن الربامج االجتماعية واالقتـصادية قـد                    -٨٨
  .نفذت، مبا فيها ما يتعلق مبعاجلة مسألة عمالة األطفال

 بوتسوانا أن للجنة املشتركة بني الوزارات املعنية باملعاهدات واالتفاقيات، إىل جانب الوزارات املعنية، وأوضحت  -٨٩
  .والية التوقيع على االتفاقيات والتصديق عليها وتنفيذها

وقـد  . ةوفيما يتعلق بالقضايا اجلنسانية، توجد بوتسوانا بصدد استعراض سياستها املتعلقة باملرأة يف جمال التنمي               -٩٠
  . وأجرت أنشطة تتعلق مبراعاة الفوارق اجلنسانية داخل عدد من الوزارات٢٠٠٨سنت أيضاً قانون العنف املرتيل لعام 

وأعرب الوزير يف معرض مالحظاته اخلتامية عن امتنانه جلميع اجلهود على تعليقاهتا، وأسئلتها وتوصياهتا وأشار                  -٩١
وأحاط الوفد علماً بالتوصيات الشديدة اليت قُدمت خصوصاً        . ود يف الوقت املناسب   إىل أن بوتسوانا ستقدم املزيد من الرد      

وأكد الوفد من جديد الدور الرائد للحكومة  . بشأن العقاب البدين، وعقوبة اإلعدام وعدم جترمي املمارسات املثلية جنسانياً         
  . وأمهية وجود عملية دميقراطية يف صنع القرار

  أو التوصيات/ االستنتاجات و-ثانياً 
  :يف معرض املناقشة، جرت التوصية بأن تقوم بوتسوانا مبا يلي  -٩٢

؛ النظـر يف    )اجلزائـر (االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة             -١
؛ )املكسيك(املستقلة   املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان        ١٦٩التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم       

؛ النظر يف التصديق على العهـد       )املكسيك(اعتماد التدابري الالزمة ملواءمة القوانني العرفية مع الصكوك الدولية          
املكـسيك، سـلوفاكيا، الربازيـل،      (الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالنضمام إليه         

؛ )املكـسيك (ق على اتفاقية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم            ؛ التصدي )مجهورية ترتانيا املتحدة  
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة                

؛ )شيكية، الـدامنرك  اجلمهورية الت (وإنشاء آلية وقائية وطنية وفقاً لذلك       ) فرنسا(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
؛ )تركيـا (وضع جدول زمين للتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة              

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإلغاء عقوبة              
  ؛)أستراليا(اإلعدام 
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تلف تقارير املعاهدات املتبقية، ال سيما التقارير املرفوعة إىل اللجنة املعنية بالقضاء علـى              االنتهاء من خم    -٢
  ؛)الكامريون(التمييز ضد املرأة 

؛ )الربازيل (٩/١٢التدرج يف حتقيق غايات حقوق اإلنسان اليت حددها جملس حقوق اإلنسان يف قراره                -٣
ـ           من الدس  ١٥واختاذ تدابري لضمان امتثال املادة       وق ـتور امتثاالً كامالً ألحكام العهد الـدويل اخلـاص باحلق

  ؛)كندا(ة والسياسية ـاملدني

التفيا، املكسيك، اجلمهورية   (النظر يف توجيه دورة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان              -٤
ان واحلريـات األساسـية     ؛ املوافقة على طلب الزيارة الذي قدمه املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـس            )التشيكية

  ؛)املكسيك(املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة ) املكسيك، النرويج(للشعوب األصلية 

اجلمهوريـة  (واإلطار املؤسسي   ) مصر(مواصلة اجلهود من أجل تعزيز اهليكل الوطين حلقوق اإلنسان            -٥
؛ مواصلة تطوير التدريب    )اجلمهورية التشيكية (د  ، مبا يف ذلك من خالل تقدمي ما يلزم من متويل وأفرا           )التشيكية

يف جمال حقوق اإلنسان وممارسة بناء القدرات، بدعم دويل، لفائدة اجلهاز القضائي وموظفي إنفـاذ القـوانني                 
  ؛)جنوب أفريقيا(؛ تقدمي املوارد الكافية إىل ديوان املظامل حىت يسري العمل فيه بفعالية )مصر(

مجهورية ترتانيا  (نشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس          اختاذ إجراء من أجل إ      -٦
  ؛)الكامريون(إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان واحلريات ) املتحدة

مضاعفة اجلهود الرامية إىل التوعية بأولوية القانون الدستوري على القوانني واملمارسات العرفيـة مـن           -٧
  ؛)كندا(اجلنسني أجل تعزيز املساواة بني 

ووضع استراتيجية وطنية للتثقيف يف جمـال حقـوق         ) مصر(دمج حقوق اإلنسان يف النظام التعليمي         -٨
 للربنامج العاملي للتثقيـف يف      ٢٠٠٩-٢٠٠٥اإلنسان يف النظام املدرسي يف مجيع املستويات، وفقاً خلطة العمل           

 الدراسية والكتب املدرسية، وتـدريب املدرسـني        جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك استعراض وتنقيح املناهج        
  ؛)إيطاليا(وممارسة حقوق اإلنسان يف الوسط املدرسي 

وبشأن القضايا اجلنسانية، مبا يف ذلـك       ) اجلزائر(مواصلة اجلهود املبذولة لفائدة املرأة يف املناطق الريفية           -٩
؛ تعزيز املساواة بني اجلنسني ومواصـلة       )شيلي(مي  السياسات الرامية إىل متكني املرأة وإدماجها يف النظام التعلي        

والنظر يف اختاذ تدابري إضافية، مثل      . العمل من أجل سن تشريعات تتعلق باالغتصاب الزوجي من باب األولوية          
  ؛)السويد(مبادرات أو محالت توعية للجمهور من أجل تعزيز تنفيذ احلقوق يف التشريعات املعنية 

الكاملة للمرأة يف استعراض القوانني العرفية واملمارسات العرفيـة، والـثين عـن      العمل على املشاركة      -١٠
  ؛)آيرلندا(استمرار املمارسات املضرة حبقوق املرأة 

؛ وضع جدول زمـين     )اململكة املتحدة (تعزيز تطبيق قانون العنف املرتيل وإلغاء قانون السلطة الزوجية            -١١
؛ اختاذ التدابري الرامية إىل القضاء علـى اسـتمرار        )النرويج(ون الزواج   حمدد لتنفيذ التعديل الذي أجري على قان      
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؛ رفع سن املـسؤولية     )األرجنتني(التقاليد املضرة حبقوق املرأة، مبا يف ذلك عقود الزواج املبكر وتعدد الزوجات             
  ؛)لكامريونا(اجلنائية إىل مستوى املعايري الدولية وحذف الصالحية الزوجية يف الزواج العريف والديين 

  ؛)سلوفيينا(إدراج منظور جنساين يف استعراض عملية املتابعة بطريقة منتظمة   -١٢

مواصلة دمج أحكام اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه ضمن التـشريعات                -١٣
ا يف جمـال منـع العنـف        ؛ اختاذ تدابري إضافية العتماد قوانني تضمن تنفيذ االتفاقية، ال سـيم           )كوبا(الوطنية  

؛ ضمان محاية البنات مـن االعتـداء اجلنـسي          )اجلمهورية التشيكية، األرجنتني  (واالستغالل اجلنسي لألطفال    
  ؛)األرجنتني(

؛ االلتزام خبطة العمـل الوطنيـة       )كوبا (٢٠١٦-٢٠٠٦مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية لألطفال         -١٤
؛ وضع واعتماد برامج    )فنلندا(؛ تنفيذ برنامج يتامى اإليدز      )تركيا(ال  لألطفال وبرنامج القضاء على عمالة األطف     

؛ النظر يف إنشاء )إيطاليا(عمل بشأن عمالة األطفال، على حنو ما طلبته جلنة حقوق الطفل ومنظمة العمل الدولية 
  ؛ )شيلي(مؤسسة لتنسيق وتنفيذ سياسة بشأن األطفال 

؛ اختاذ تدابري حلماية    )سلوفيينا(بالراعي الوحيد أو األويل لألطفال      وضع بدائل غري احتجازية فيما يتعلق         -١٥
  ؛)سلوفيينا(املصاحل الفضلى للرضع واألطفال املتضررين من احتجاز األبوين أو سجنهما 

مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق مشولية التعليم األساسي واحلد من معدالت اهلدر املدرسي يف املدارس                 -١٦
مجهورية ترتانيا  (؛ اختاذ تدابري لنتيجة بدء العمل بتقاسم التكاليف         )بنغالديش( بدعم من اجملتمع الدويل      االبتدائية،
  ؛)املتحدة

مجهوريـة ترتانيـا   (اختاذ مزيد من اإلجراءات من أجل تعزيز اجلهود فيما يتعلق حبقوق فئات األقليات         -١٧
لية اليت تعيش يف مناطق هتتم هبا الشركات العاملـة يف  ؛ اختاذ إجراء فوري لضمان احترام الشعوب األص   )املتحدة

؛ اختاذ خطوات لتعزيز حل عادل ومنصف عرب جتديد املفاوضات مع القبائل املتضررة             )فنلندا(قطاع جتارة املاس    
يف حممية صيد كاالهاري الوسطى واحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألقليات الـيت تعـيش يف                

؛ التعامل مع اجلماعات اإلثنية، على أساس متواصل ومنتظم، لضمان )كندا(ة أو اليت كانت تعيش هبا سابقاً احملمي
؛ إتاحة سبل الوصول إىل األراضي وتقدمي الدعم للمقيمني باحملميـة،           )آيرلندا(حقوقهم يف املساواة وعدم التمييز      

حبقوق الشعوب األصلية، والعمل مع جمالس األراضي       على النحو املنصوص عليه يف إعالن األمم املتحدة املتعلق          
يف خمتلف املقاطعات لضمان املساواة يف ختصيص األراضي جلميع املطالبني بأراضي سكنية وزراعيـة ورعويـة،            

؛ هنج سياسة تقضي بتعليم اللغة األم باالرتباط مـع اللغـتني            )الدامنرك(ومصادر مياه ومواقع األعمال التجارية      
  ؛)إسبانيا(، حل الرتاع مع قبيلة السان يف احملمية )الدامنرك(تسوانا واإلنكليزية الوطنيتني سي

 امليـل اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة التمييز جبميع أشكاله، مبا يف ذلك أشكال التمييز القائمـة علـى                   -١٨
ز يف الدسـتور بطريقـة      ؛ تعديل تعريف التميي   )فرنسا(اجلنسي، واجلنسانية، واللون، والدين، والرأي السياسي       

تشمل التمييز القائم على أساس النسب وإلغاء القوانني اليت جتيز التمييز على أساس اإلثنيـة، واللغـة والثقافـة                   
؛ استعراض تعريف التمييز املنصوص عليه يف الفرع الثالث من الدستور من حيث تطابقه مع حظر التمييز                 )أملانيا(
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؛ إلغاء التمييز على أساس اإلثنية، واللغة والثقافـة، مبـا يف            )كندا( اإلثين   على أساس النسب واألصل القومي أو     
  ؛)الدامنرك(التمييز حبكم القانون 

؛ مضاعفة اجلهود من    )سلوفيينا(وضع بدائل غري احتجازية، من قبيل اخلدمة اجملتمعية وترتيبات الكفالة             -١٩
؛ مطابقـة   )جيبويت(ق مع املمارسات الثقافية     أجل حتسني ظروف االحتجاز يف السجون، وضمان تطابق احلقو        
  ؛)إيطاليا(قوانني بوتسوانا وممارستها مع املعايري الدولية فيما يتعلق بالسجون 

، فيمـا   )١(١٩مواصلة دمج أحكام اتفاقية حقوق الطفل ضمن التشريعات الداخلية، ال سيما املـادة                -٢٠
؛ النظر يف تغيري التشريعات من أجل حظر        )شيلي( لألطفال   يتعلق مبا أعرب عنه من قلق بالغ إزاء العقاب البدين         

وبـذل  ) يف املرتل، ويف املدارس واملؤسسات األخـرى      (صريح جلميع أشكال العقاب البدين يف مجيع األوساط         
؛ مواصلة اجلهود الرامية إىل القـضاء علـى         )سلوفيينا(جهود التوعية لتغيري موقف اجلمهور من العقاب البدين         

؛ وضع حد من حيث القانون والواقع ملمارسة        )السويد(، ال سيما يف املدارس      )الربازيل، السويد (بدين  العقاب ال 
  ؛)فرنسا(ائية التقليدية ـظم القضـدين يف النـالعقاب الب

استكشاف إمكانية العمل بوقف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام يف اجتاه إلغائها متاماً، وفقـاً آلخـر                  -٢١
إسبانيا، الربازيل، هولندا، إيطاليا، كنـدا، الكرسـي   (رة عن اجلمعية العامة بشأن هذا املوضوع    القرارات الصاد 

اململكـة  (واختاذ خطوات ملموسة للمضي يف اجتاه إلغاء عقوبة اإلعدام          ) آيرلندا(؛ القيام بدور ريادي     )الرسويل
  ؛)املتحدة، آيرلندا

  ؛)الدامنرك(عاملة مضاعفة اجلهود من أجل منع التعذيب وإساءة امل  -٢٢

األنشطة اجلنسية بني الكبار من اجلنس الواحد بالتراضي        /عدم جترمي العالقات واملمارسات املثلية جنسياً       -٢٣
ري ـراً غ ـسي أم ـ اجلن امليل؛ جعل التمييز على أساس      )إسبانيا، هولندا، سلوفاكيا، اجلمهورية التشيكية، كندا     (

  ؛)هولندا(قانوين 

تابعة الطبية لألمهات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية وألطفـاهلن املـصابني            تقدمي خدمات امل    -٢٤
اإليدز واالهتمام بالظروف الـصحية للـسجون       /؛ تثقيف نزالء السجون بشأن نقص املناعة البشرية       )بلجيكا(
دابري لتعزيز التسامح   ؛ فيما يتعلق بالنشاط اجلنسي بني الكبار من أفراد اجلنس الواحد بالتراضي، اختاذ ت             )بلجيكا(

؛ )اجلمهوريـة التـشيكية  (اإليـدز  /والسماح بربامج تثقيفية فعالة بشأن الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       
  ؛)بنغالديش(اإليدز بدعم من اجملتمع الدويل /مواصلة مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

 النموذجي ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة     متكني الالجئني واملهاجرين من االستفادة من املشروع      -٢٥
؛ اختاذ إجراء ملعاجلة مسألة عدم تغطية العالج املضاد للفريوسـات العكوسـة لفائـدة               )اجلزائر(اإليدز  /البشرية

ـ ـي السجـ؛ العمل على إهناء ممارسة احتجاز ملتمسي اللجوء ف    )مجهورية ترتانيا املتحدة  (الالجئني   دم ـون لع
  ؛)يرلنداآ(ود حيز إليوائهم ـوج
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وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف   ) بنغالديش، مصر (وبدعم من اجملتمع، مواصلة مكافحة الفقر         -٢٦
  ؛)كوبا (٢٠١٦؛ مواصلة اجلهود املبذولة من أجل حتقيق أهداف آفاق )مصر (٢٠١٦آفاق 

 تعزيز تنفيذ وتطوير القـدرة      التماس املساعدة التقنية وغريها من الدعم من الشركاء اإلمنائيني من أجل            -٢٧
؛ التماس املساعدة مـن     )موريشيوس(فيما يتعلق بصكوك حقوق اإلنسان وإدراجها ضمن التشريعات الداخلية          

الوفود القادرة مالياً على مساعدة بوتسوانا يف إطار مساعيها فيما يتعلق بإعـداد التقـارير املرفوعـة هليئـات                   
ل حقوق اإلنسان، وبعناصر نظام إحصائي وطين ونظام رصـد التطـور            املعاهدات، والتثقيف والتدريب يف جما    

لتمـاس إسـهام    ا؛  )جنوب أفريقيا (لتماس الدعم من اجمللس يف اجملاالت اليت أبرزها التقرير الوطين           ا؛  )الربازيل(
 حلقـوق    مفوضية األمم املتحدة   التماس دعم ؛  )غانا(اجملتمع الدويل يف جهود احلكومة الرامية إىل تعزيز احلقوق          

يف إطار جهود بوتسوانا الرامية إىل حتسني القدرة الوطنية بشأن إعداد التقـارير املقدمـة إىل هيئـات                  اإلنسان  
؛ التمـاس   )ملديف(املعاهدات، مبا يف ذلك استكشاف إمكانية وضع وثيقة أساسية مشتركة إن رغبت يف ذلك               

يف جمال حقوق اإلنسان، وحتسني نظـام       التثقيف  مساعدة مفوضية حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل فيما يتعلق ب        
  ).مصر (٢٠١٦العدالة وتعزيز رصد التقدم احملرز يف جمال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف آفاق 

وسيدرج رد بوتسوانا على التوصيات الواردة أعاله ضمن التقرير اخلتامي، املقرر أن يعتمـده جملـس                  -٩٣
  .عاشرةحقوق اإلنسان يف دورته ال

أو الدولـة   /أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدول املقدمة و         /وجتسد مجيع االستنتاجات و     -٩٤
  .وال ينبغي النظر إليها على أساس أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككل. موضوع االستعراض



A/HRC/10/69 
Page 22 

 

  املرفق
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