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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

يف الفتـرة   اخلامسة عـشرة    ه  ، دورتَ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 ببوتسواناراض املتعلق   وأُجري االستع . ٢٠١٣ فرباير/ شباط ١ إىل   يناير/ كانون الثاين  ٢١ من

  سـعادةُ بوتسوانا وترأس وفَد. ٢٠١٣ نايري/الثاين كانون ٢٣ املعقودة يف اخلامسةيف اجللسة  
املتعلـق  وقد اعتمد الفريق العامل هـذا التقريـر         . سرييتسي راماديلوكاديغاغاماتسو  السيد  

 . ٢٠١٣  نايري/الثاين كانون ٢٥املعقودة يف العاشرة،  يف جلسته ببوتسوانا

 جملس حقوق اإلنسان، من أجل تيسري       اختار،  ٢٠١٣ يناير   /كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
 ):اجملموعـة الثالثيـة  (، جمموعة املقررين التالية بوتسوانااستعراض حالة حقوق اإلنسان يف 

 .النمسا، وبولندا، ونداأوغ

، ١٦/٢١قم   من املرفق بالقرار ر    ٥والفقرة  ،  ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
 :بوتسواناان يف ـوق اإلنسـة حقـصدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حال

ــين  )أ(  ــر وط ــايب /تقري ــرض كت ــدم ع ــرة  ق ــاً للفق ) أ(١٥ وفق
)A/HRC/WG.6/15/BWA/1(؛ 

جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة            )ب( 
 ؛)A/HRC/WG.6/15/BWA/2) (ب(١٥

ـ         )ج(  ) ج(١٥لفقـرة   ل اًموجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفق
)A/HRC/WG.6/15/BWA/3.( 

  عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدها مسبقاً كل من          بوتسواناوأحيلت إىل     -٤
تحدة لربيطانيا العظمـى    اململكة امل و سلوفينيا، واملكسيك، جلمهورية التشيكية، و  وا إسبانيا،
وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلـارجي        . ، وهولندا النرويج، و لندا الشمالية وآير

 .لالستعراض الدوري الشامل

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

لشامل، بعد  أعرب الوفد عن ارتياحه للعودة إىل الشكل السابق لالستعراض الدوري ا            -٥
فقد جتسد االنتهاء بشكل ناجح من الـدورة        . مراجعة عمل وسري إدارة جملس حقوق اإلنسان      

  .وق اإلنسان من االضطالع بواليتهاألوىل لالستعراض الدوري الشامل يف متكن جملس حق
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الوفد أن قيمة االستعراض الدوري الشامل تعتمد على موافقة الدول األعضاء           وذكر    -٦
اعتبار موضوع تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان موضـوعاً    ميكن من اآلن فصاعداً     على أنه ال    

  .جانبياً يف اخلطاب العاملي املتعلق بالتنمية البشرية
على أن التقرير هو مثرة مشاورات واسـعة         لدى تقدمي التقرير الوطين،      ،وأكد الوفد   -٧

  . حلكوميةالنطاق اشتركت فيها احلكومة واجملتمع املدين واملنظمات غري ا
سيما من  الوفد أن بوتسوانا مستمرة يف االمتثال اللتزاماهتا كبلد دميقراطي وال      وذكر    -٨

، وينعكس ذلك يف عقـد      الرشيدخالل احترام سيادة القانون، واحلريات األساسية، واحلكم        
  . مشاورات وإشراك مجيع األطراف وكذلك احترام إرادة شعبها على النحو الواجب

الوفد أن احلكومة تـويل أولويـة عاليـة لتـوفري املـوارد      ذكر  ذلك، وفضالً عن   -٩
للمؤسسات املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مكتب أمني املظـامل، وإدارة              
  . النيابة العامة، ودوائر الشرطة، ودوائر السجون، واإلدارة املعنية بالفساد واجلرائم االقتصادية

ية محاية وضمان مصاحل السكان من سوء تصرف حمتمـل مـن            الوفد أنه بغ  وذكر    -١٠
، اعتمد  سوء املمارسة  من أشكال     ذلك جانب الشرطة، كممارسة التعذيب، والفساد، وغري     

  . من أجل إنشاء اللجنة املستقلة املعنية بالشكاوى ضد الشرطة٢٠١١اقتراح يف عام 
وجاء هذا  . ئة التشريعية  امرأة رئيسة للهي   ٢٠٠٩وفضالً عن ذلك، انتخبت يف عام         -١١

منصب حمافظ البنـك    منها  االنتخاب إىل جانب تعيينات رئيسية للمرأة يف مناصب قيادية،          
وتقلدت املرأة يف قطاع اخلدمـة      . املركزي يف بوتسوانا، ومنصب النائب العام وأمني املظامل       

  . يف املائة٤٠العامة مناصب قيادية جتاوزت نسبتها 
. ل إىل العدالة، أشار الوفد إىل إنشاء مزيد من احملاكم املتخصصة      وفيما يتعلق بالوصو    -١٢

وقد تعززت هذه املبادرة بصورة أكرب من خالل توسيع نطاق نظام إدارة الدعاوى القضائية،              
. من احملكمة العليا إىل حماكم أدىن، بغرض حتسني إدارة الدعاوى وتيسري إجياد حلول سريعة             

يف تنفيذ مـشروع جتـرييب للمـساعدة القانونيـة، يف           وفضالً عن ذلك، شرعت احلكومة      
  .، لتعزيز وصول مزيد من املواطنني املعوزين إىل العدالة ٢٠١١ عام
النـساء واألطفـال    الوفد أن احلكومة تواصل إيالء اهتمام خاص حلقـوق          وذكر    -١٣

وقد اعتمدت مبادرات تتعلق بتثقيف اجلمهور بـشأن فـريوس نقـص املناعـة              . والشباب
  . اإليدز، وبالعنف القائم على نوع اجلنس، وبالتوعية اجلنسانية/يةالبشر
من خالل إصـدار    يف التشريع احمللي     حقوق الطفل    ، أُدجمت اتفاقية  ٢٠٠٩ ويف عام   -١٤

  .قانون جديد للطفل يدمج شرعة حقوق الطفل
بـشأن  ) ٢٠١٦-٢٠١٠(واعتمدت خطة عمل وطنية شاملة ملدة ست سـنوات            -١٥

  .ال املستضعفني لتيسري رفاه ومحاية األطفال املستضعفنياليتامى و األطف
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الوفد أن احلكومة خطت هذه اخلطوات على الرغم من اقتـصادها الـصغري             وذكر    -١٦
  .والضعيف

للغاية إىل الدعم   ملحة  فبوتسوانا حباجة   . وأكد الوفد حاجة البلد للمساعدة والدعم       -١٧
إلنسان وهي مستعدة للمـشاركة مـع       لوضع استراتيجية شاملة وخطة عمل بشأن حقوق ا       

  . الشركاء احملليني والدوليني يف هذا الصدد
نح ، أية تغيريات تتعلق بإجراء م     ٢٠٠٨منذ عام    وأشار الوفد إىل أن احلكومة مل جتر        -١٨

  .شفافاً إىل درجة أنه ال يتطلب أية مراجعة العفو، ، ألهنا تعتربه إجراًء
. يع يتصدى بصفة خاصة لالغتـصاب الزوجـي       الوفد أنه ال يوجد أي تشر     وذكر    -١٩

وجتري حالياً مشاورات واسعة النطاق     . عتقدات ثقافية راسخة  منوطة مب وهذه مسألة حساسة    
  .مع اجلمهور واملشرعني

الوفد أن احلكومة وضعت برناجماً شامالً يتعلق بالتعليم العام         ذكر  وفضالً عن ذلك،      -٢٠
واحلكومة يف مرحلة متقدمة مـن      . تعلق بالعنف املرتيل  والتوعية لنشر معلومات عن القانون امل     

  .مراحل وضع لوائح تتعلق بقانون العنف املرتيل لتحسني تنفيذه
صياغة عدد من املبادرات أيضاً، مبا يف ذلك إنشاء نظام اإلحالة جتري وأفاد الوفد أنه   -٢١

ـ   يف حالة العنف القائم على نوع اجلنس، يرمي بالدرجة األوىل          ز التعـاون الوثيـق    إىل تعزي
احلكومـة  وتعكـف  . إىل الباقني على قيد احلياة واجلناة  الرئيسيني  خلدمات  مقدمي ا بني   فيما

 اليت مـن     بشأن مؤشرات العنف القائم على نوع اجلنس       ٢٠١٢دراسة عام   على إقرار   حالياً  
  .٢٠١٣سبتمرب / يف أيلولااالنتهاء منهاملفروض 

جلنسانية مستمرة يف العمـل مـع دائـرة         للشؤون ا طنية  وأشار الوفد إىل أن اآللية الو       -٢٢
الشرطة يف بوتسوانا لتدريب ضباط الشرطة بشأن القضايا املتعلقة بالعنف القائم علـى نـوع               

احلكومة أيضاً تقدمي الدعم ملنظمات اجملتمع املدين اليت تقدم اخلدمات إىل           قد واصلت   و. اجلنس
  .هذا الدعم متويل أنشطة حمددةومشل . نوع اجلنسضحايا العنف القائم على النساء واألطفال 

الوفد أن هناك مبادرة مشتركة بني الوزارات للتصدي للعنف القائم على نوع            وذكر    -٢٣
  .مجيع املبادرات والربامج القائمةلتعزيز اجلنس من منظور القضاء اجلنائي، 

امليول اجلنـسية،    وعالوفد أن احلكومة مل تتخذ أية تدابري إضافية تتعلق مبوض         وذكر    -٢٤
ومع ذلك، أوضح الوفد أن القانون اجلنائي ال يـزال          . ٢٠١٠بعد تعديل قانون العمل لعام      

  .العالقات اجلنسية املخالفة لسنن الطبيعةحيظر 
الوفد أن احلكومة تواصل مشاركة قبائل الباساروا من خالل هياكل مستقرة،           وذكر    -٢٥

وجيري تنفيذ  . يف كاالهاري الوسطى  احليوانية  مية  احملهبدف ضمان إجياد حل مستدام ملسألة       
القضاء على الفقر، والعمل اإلجيايب، والتعليم للجميع،       الربامج املتعلقة ب  منها  وبرامج متعددة،   
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عال ملنـاطق إدارة    وختطيط إدارة املواد الطبيعية القائم على اجملتمعات احمللية، واالستخدام الف         
  .احلياة الربية

د أن احلكومة بصدد العمل مع حتالف املنظمات غري احلكومية الذي كان            وذكر الوف   -٢٦
 يعكف على وضع خطة جمتمعية إلدارة استخدام األراضي ضمن احملمية احليوانية يف كاهلاري            

الوسطى بغرض استيعاب السياسات احلكومية الرامية إىل احلفاظ على التنـوع البيولـوجي             
  .وموارد احلياة الربية يف احملمية

تقدمي دوائر احلكومة ردودهـا علـى       يف  وفيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل اإلسراع         -٢٧
حث مجيع الدوائر للـرد     جرى   هالطلبات الين يقدمها مكتب أمني املظامل، أشار الوفد إىل أن         

وقد يؤثر عدم االمتثال لذلك على الدرجة الـيت         . مكتب أمني املظامل  استفسارات  فوراً على   
وزارة ما أو دائرة ما خالل االستعراضات الوزارية الدورية ورمبا يؤدي ذلك إىل             حتصل عليها   
  . نتائج وخيمة

وفيما يتعلق باخلطوات املتخذة لضمان مساواة املرأة مع الرجـل يف الوصـول إىل                -٢٨
  .التعليم والقضاء، أشار الوفد إىل عدم وجود عوائق مؤسسية أمام تعليم املرأة

الوفد أن مجيع األشخاص املقـيمني علـى        ذكر   ،وصول إىل القضاء  وفيما يتعلق بال    -٢٩
أدى وقـد   . أراضي بوتسوانا يستطيعون الوصول إىل احملاكم الوطنية للقضاء املدين واجلنائي         

املرأة على  حيظر  كان  املوقف األويل الذي    إىل تغيري    ٢٠٠٥إلغاء قانون السلطة الزوجية لعام      
قواعد احملكمة العليـا    تقر  وفضالً عن ذلك،    . زوجهارفع دعوى أمام حماكم دون مساعدة       

ُيرفع رفع دعوى قضائية أو     أن ت بإمكان الزوجة   أنه  إىل احملكمة العليا و   دون قيود   املرأة  بلجوء  
  . دون مساعدة زوجهادعوى قضائيةعليها 
وأشار الوفد إىل أن احلكومة مستمرة يف االمتثال للمعايري الدولية املتعلقـة مبعاملـة                -٣٠

دراسـة  إجـراء   شرعت احلكومـة يف     فقد  وفيما يتعلق باالكتظاظ يف السجون،      . السجناء
وكان ذلك باإلضافة إىل عدد من التـدابري  . مبساعدة أمانة الكومنولث، لوضع بدائل للسجن 

املنفذة بالفعل، مثل أحكام العفو والترتيبات املتعلقة باإليداع خارج الـسجون، املنـصوص             
  .ريعيف التشأصالً عليها 
وفيما يتعلق بالتوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصـلية،              -٣١

صلية األتتمتع باخلصوصية  أهنا  بعينها على   أي جمموعة   تنظر إىل   أشار الوفد إىل أن احلكومة ال       
ومع ذلك، أشار الوفـد  . ألرضيف هذه افجميع اجملموعات تعترب أهنا أصلية    . أكثر من غريها  

وقد أخذت .  أن بوتسوانا تعترف بأن مستوى التنمية ليس نفسه بالنسبة جلميع اجملموعات    إىل
احلكومة بتنفيذ استراتيجيات تفضيلية الستيعاب اجملتمعات احمللية األقل منواً يف التيار الرئيسي            

يـذ  إىل تنفأيضاً هبمة احلكومة وتسعى . القتصاد البالد، مبا يف ذلك من خالل العمل والتعليم      
نائية من أجل تعزيز االندماج االجتماعي وحتقيـق        الجملتمعات احمللية   يف ا تدابري العمل اإلجيايب    



A/HRC/23/7 

7 GE.13-12502 

اختذت إجـراءات   ويف هذا الصدد،     .املساواة يف الفرص للمشاركة الفعلية يف عملية التنمية       
ة اجملتمعات احمللية يف دوائر الشرطة وقوات الدفاع واخلدم       خاصة من أجل توظيف أفراد هذه       

  .العامة بشكل عام
، ترمي إىل   ٢٠١٠ع االقتصادي، اليت اعتمدت يف عام       يسياسة التنو أن  الوفد  وذكر    -٣٢

سيما يف املناطق الريفيـة      حتسني سبل العيش واألمن الغذائي على مستوى األسر املعيشية وال         
تحتية خصيـصاً   وفضالً عن ذلك، ُصمم برنامج إدارة الثروة احليوانية وتنمية البنية ال          . والنائية

  . البوتسوانيةلتحسني الوضع االقتصادي يف املناطق الريفية
ويف جمال التعليم، أشار الوفد إىل وضع عدد من السياسات واالستراتيجيات لضمان              -٣٣

  .ومل يعد مطلوباً من الطالبات احلوامل التوقف عن تعليمهن. والبناتالنساء عدم التمييز ضد 
الوفـد أن مكتـب التنـسيق       ذكر  ألشخاص ذوي اإلعاقة،    وفيما يتعلق بتمكني ا     -٣٤

 وقد عني املكتب هياكل تنسيقية يف مجيـع         .٢٠١٠لألشخاص ذوي اإلعاقة أُنشئ يف عام       
للتصدي للقـضايا   على مستوى املقاطعات    ووزارات احلكومة وإدارهتا على املستوى الوطين       

جعة مستمرة للقـوانني هبـدف      واضطلع املكتب أيضاً مبرا   . املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة   
أيضاً بوضع اسـتراتيجية للتـصدي      وتكفل  . األشخاص ذوي اإلعاقة  إدراج أحكام متعلقة ب   

  .لقضايا اإلعاقة
وأشار الوفد إىل وجود عقبات متعددة، مثل انعدام املوارد لتكييف البيئة الستيعاب              -٣٥

م مرافق التـدريب املناسـبة      ، وانعدا املؤهلنياألشخاص ذوي اإلعاقة، وإىل انعدام املوظفني       
  .للطالب ذوي اإلعاقة

وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة لوقف املمارسات الضارة حبقوق املرأة، أشار الوفد إىل              -٣٦
سـيما   اعتماد تدابري مثل توعية اجلمهور ومحالت التثقيـف وإصـالح التـشريعات، وال            

واختذت احلكومة أيضاً قراراً    . اثة األرض يتعلق باملساواة بني املرأة والرجل يف احلق يف ور         فيما
هبدف القضاء علـى املمارسـات      ) Dikgosi(لتوسيع نطاق احلملة لتشمل القادة التقليديني       

  .التقليدية والثقافية الضارة
الوفد ذكر بيئة أكثر أماناً يف السجون واحلد من املخاطر الصحية، توفري وفيما يتعلق ب  -٣٧

حقوق اإلنـسان يف منـاهج تـدريب مـوظفي     تثقيف يف  الأن احلكومة أدرجت موضوع     
وفضالً عن ذلك، يقدم موظفو التثقيـف الـصحي يف أفرقـة إدارة الـصحة يف          . السجون

اإليدز، لضمان  /بفريوس نقص املناعة البشرية    املقاطعات إىل السجناء التثقيف يف جمال اإلصابة      
التثقيف بشأن مسائل أخرى    ويقدم موظفو التثقيف الصحي أيضاً      . مواصلة التثقيف الصحي  

حتقيق بيئة أكثـر    يف  وتساهم هذه التدابري    .  الصحية تتعلق بالصحة العامة، مبا يف ذلك النظافة      
  .احلد من املخاطر الصحيةيف و أماناً للسجناء
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة قيد االستعراض  -باء  
ن االطالع على ما قُـدِّم مـن   وميك . وفداً ببيانات٦٩خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٨

  . توصيات خالل احلوار يف الفرع الثاين من هذا التقرير
تثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس       ما تقدمه من    هنأت تايلند بوتسوانا على       -٣٩

اإليـدز إىل التعلـيم،     /فريوس نقص املناعة البـشرية     وعلى حتقيق املساواة يف وصول يتامى     
والحظت جهود الدولة الرامية لوقف     . ذولة لتعزيز املساواة بني اجلنسني    والحظت اجلهود املب  

ومع ذلك، ال تزال التحديات     . يف القوانني العرفية، الضارة حبقوق املرأة     املتجذرة  املمارسات  
البطرياك والقوالب النمطية حيال املرأة شائعة يف       القائمة على التسلط األبوي     املتعلقة مبواقف   

  . تايلند توصياتوقدمت. اجملتمع
 حقـوق اإلنـسان     إىل معاهدات  ليشيت بوتسوانا على االنضمام      -وهنأت تيمور     -٤٠

ومـع  . والـشباب النساء واألطفال   والحظت االستراتيجيات احملددة حلماية وتعزيز حقوق       
ممارسة العقاب البدين يف املـرتل ويف       تتحدث عن   ذلك، أعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت        

  . ليشيت توصيات-وقدمت تيمور . املدارس
إىل العدالة  فرص اللجوء   ، األمر الذي حسن     إنشاء حماكم متخصصة  والحظت توغو     -٤١

ورحبت بالتدابري الـيت اختـذهتا      . تقليل عدد الدعاوى املتأخرة   ساهم يف   وجتهيز الدعاوى و  
  .وقدمت توغو توصيات. والشبابالنساء واألطفال بوتسوانا لتحسني ظروف معيشة 

النساء واألطفـال   إىل العدالة ومحاية حقوق     فرص اللجوء   والحظت تونس حتسني      -٤٢
وأشارت إىل أن التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني هي تدابري مرحـب        . والشباب

وأخذت علماً أيضاً   . للطفولةلشباب، وإنشاء اجمللس الوطين     لاملوجهة  ربامج  الهبا، إىل جانب    
وقدمت تونس . ارية إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريسباملشاورات اجل

  .توصيات
وسيادة القانون واحترام   الرشيد  ورحبت تركيا بالتزام بوتسوانا بالدميقراطية واحلكم         -٤٣

يف جمال مكافحة الفساد وإعداد مشروع      اإلجنازات اليت حتققت    وأثنت على   . حقوق اإلنسان 
  . وقدمت تركيا توصيات. الجتار باألشخاصقانون ملكافحة ا

اهلائلة فيما يتعلق بتقدمي العالج املـضاد لفـريوس    باإلجنازات  وأخذت أوغندا علماً      -٤٤
. نقص املناعة البشرية إىل الالجئني وتنظيم محالت توعية بالفريوس تستهدف جمتمع الالجئني           

الـشباب  التعليمية سيقدم إىل    والحظت أيضاً أن إدراج مواضيع حقوق اإلنسان يف املناهج          
  .وقدمت أوغندا توصية. اًتعليماً واسع

يرلندا الشمالية علماً بالتقدم اإلجيـايب      آوأخذت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       -٤٥
عية بفـريوس نقـص املناعـة       احملرز فيما يتعلق حبقوق الطفل، والظروف يف السجن، والتو        
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وأعربت عن أسفها أيضاً لتطبيـق   . تجرمي املثلية اجلنسية  لأسفها  وأعربت عن   . اإليدز/البشرية
. لقة بتنفيذ عقوبة اإلعدام   والنعدام الشفافية فيما يتعلق بالقرارات النهائية املتع      اإلعدام  عقوبة  
ـ ميـة   احملأن إحراز تقدم يف املفاوضات بني احلكومة ومقيمي سـان يف            ورأت   يف  ةاحليواني

وقدمت . هتمام عن كثب حبقوق املرأة   االوينبغي إيالء    .ى هو مسألة عاجلة   كاالهاري الوسط 
  .اململكة املتحدة توصيات

وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بقرار احملكمة العليا إلغاء القانون العريف الـذي              -٤٦
مينع املرأة من وراثة مرتل العائلة، وأعربت يف الوقت نفسه عن قلقها ألن املمارسات التقليدية               

وأعربت عن قلقهـا أيـضاً إزاء       . حتد من حقوق املرأة يف امللكية يف املناطق الريفية        تزال   ال
وأعربت عن  . اخنفاض معدالت اإلبالغ عن العنف املرتيل واالستمرار يف اإلفالت من العقاب          

حملكمة العليا الذي حيول دون السماح ملئات األشخاص        من جانب ا  القلق إزاء التفسري الضيق     
وقدمت الواليات املتحـدة    . ش على أراضي أجدادهم وممارسة الصيد فيها      من سان من العي   

  .توصيات
والحظت أوروغواي التقدم احملرز يف جماالت تنمية الـشباب، وحقـوق الطفـل،              -٤٧

وسيكون من املفيد تنظيم مناقشة عامة بـشأن عقوبـة          . والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
 فيما يتعلق حبقوق املرأة يف الزواج وإزاء القـانون          وأعربت عن قلقها  . اإلعدام هبدف إلغائها  

  .وقدمت أوروغواي توصيات. العريف ، وكذلك إزاء  الترتيبات املتبعة يف حماكم الطفل
سيما فيما يتعلق    يف السنوات األخرية، وال   اليت حتققت   فييت نام باإلجنازات    ونوهت    -٤٨

  .وقدمت توصية. ص ذوي اإلعاقةبتحسني الرعاية الصحية وإنشاء مكتب التنسيق لألشخا
وتسريع وهنأت زمبابوي بوتسوانا على التدابري املتخذة لتحسني الوصول إىل القضاء             -٤٩

جتهيز الدعاوى، وإصدار قانون الطفل الذي يتضمن أحكاماً رئيسية مـن اتفاقيـة حقـوق            
ال حقوق اإلنسان   التثقيف يف جم  وإدراج  الطفل، ولزيادة الدعم املايل املقدم إىل أمني املظامل،         

  . وقدمت زمبابوي توصيات. يف املدارس، وإنشاء مكتب التنسيق لألشخاص ذوي اإلعاقة
سيما اختيـار    وأخذت اجلزائر علماً بالتقدم احملرز يف جمال تعزيز حقوق املرأة، وال            -٥٠

التـصديق علـى   بوأخذت علماً أيـضاً     . لربملان، وحتسني الوصول إىل القضاء    رئيسة ل امرأة  
صكوك الدولية واإلقليمية، وبالشروع يف تنفيذ برامج لتنمية الشباب ومراجعـة الـسياسة             ال

  .وقدمت اجلزائر توصيات. الوطنية للصحة
وأخذت أنغوال علماً بالتشريع واالستراتيجيات املتعلقـة باألطفـال والـشباب،             -٥١

لريفية، وإنشاء مؤسسات   واالستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، ومتكني املرأة يف املناطق ا         
سيما التدابري املتخـذة لـصاحل       ورحبت بالتقدم احملرز يف جمال الصحة وال      . جديدة متعددة 

  .وقدمت أنغوال توصية. اعة البشريةفريوس نقص املناملصابني باألشخاص 
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خطة للرصد والتقيـيم يف     بإطالق  وللطفولة  ورحبت األرجنتني بإنشاء جملس وطين        -٥٢
  .وقدمت األرجنتني توصيات. اإليدز/وطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشريةإطار اخلطة ال

ورحبت أرمينيا بالتصديق على اتفاقيات وطنية متعـددة واألخـذ بآليـة لتنفيـذ                -٥٣
وأخذت علماً باملبادرات املتخذة لتعزيز التعلـيم       . االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     

تحسني حياة املرأة من خالل تنظـيم محـالت عامـة وحتـسني             والتنمية، وكذلك تدابري ل   
  .وقدمت أرمينيا توصيات. التشريعات

، وقدمت  ٢٠٠٨أستراليا بسن وتعزيز قانون يتعلق بالعنف املرتيل، يف عام          نوهت  و  -٥٤
  .توصيات

والحظت الربازيل التقدم احملرز يف مكافحة التمييز القـائم علـى نـوع اجلـنس،          -٥٥
. العريف الذي ُيميـز ضـد املـرأة   املرياث ر اهلام للمحكمة العليا بإلغاء قانون   سيما القرا  وال

  .وقدمت الربازيل توصيات
وشجَّعت بوركينا فاسو بوتسوانا على التصديق على مزيد من املعاهدات الدوليـة              -٥٦

 بتحلي البلـد بـاإلرادة    ووأخذت علماً باجلهود املبذولة يف اجملال القانوين        . حلقوق اإلنسان 
والحظت وجود قيود على بعض احلقوق، مبا يف ذلك . نشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانإل

  .وقدمت بوركينا فاسو توصيات. حق الالجئني يف التعليم
وأعربت عـن ارتياحهـا     . وهنأت بوروندي بوتسوانا على جهودها لتمكني املرأة        -٥٧

وحثـت  . كافحة العنف ضد املـرأة    ملوللتعبئة  املساواة بني اجلنسني    إلعطاء األولوية لتحقيق    
وقـدمت  . اإليـدز /بوتسوانا على مواصلة مبادرهتا لدعم يتامى فريوس نقص املناعة البشرية         

  .بوروندي توصية
تمكني املرأة ومحاية   املساعي ل واصلة تعزيز   عما تنوي بوتسوانا فعله مل    وتساءلت كندا     -٥٨

لشواغل املتعلقة بالالمـساواة يف     عاجلة ا انتهاجها مل بوتسوانا  الكيفية اليت تنوي    حقوقها، وعن   
الشركاء اإلقليميني لنـشر    وينبغي احلفاظ على العمل مع      . يةإطار القوانني واملمارسات العرف   

  .وقدمت كندا توصيات. ثقافة تقوم على احترام حقوق اإلنسان
والحظ الرأس األخضر التدابري التشريعية واملؤسسية املتخذة لتحسني حالة حقـوق             -٥٩

وشجع بوتسوانا على مواصلة جهودها يف جمال حقوق اإلنسان، على الرغم مـن             . اإلنسان
  .وقدم الرأس األخضر توصيات.  للممارسات االجتماعية التقليديةالسياق الصعب

. وأخذت تشاد علماً بتشكيل جلنة مستقلة لالنتخابات وبإنشاء مكتب أمني املظامل            -٦٠
ني املرأة، ودمج اتفاقية حقوق الطفل يف القـانون الـوطين           ورحبت بالتدابري الرامية إىل متك    

  .وقدمت تشاد توصية. برامج لتنمية الشبابتنفيذ والشروع يف 
.  من أهـداف األلفيـة     ٧ و ٢والحظت شيلي أن بوتسوانا قريبة من حتقيق اهلدفني           -٦١

  .وقدمت شيلي توصيات. ورحبت بالعمل إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
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أت الصني بوتسوانا على التقدم الذي أحرزته يف جمال مكافحة الفقر وأخـذت             وهن  -٦٢
نه على الـرغم مـن اخنفـاض        إوقالت  . علماً باجلهود املبذولة حلماية حقوق املرأة والطفل      

والعـالج،  الوقايـة   املعدالت اجلديدة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، بسبب حتسني          
  .وقدمت الصني توصية. تزال هناك حتديات عديدة ال

احلقوق وبرامج  ِشرعة  والحظ الكونغو اعتماد تشريع جديد بشأن الطفولة يتضمن           -٦٣
بلوغ أهداف التنمية لأللفيـة،  سبيل وعلى الرغم من إحراز تقدم ملحوظ يف   . لتنمية الشباب 

  .وقدم توصيات. تزال هناك حتديات تتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةال 
يف جمال حقوق املرأة ومتكني املرأة      على اإلجنازات اليت حتققت     كوستاريكا  وشددت    -٦٤

ورحبـت  . لربملـان رئيسة ل وأخذت علماً بانتخاب أول امرأة      . ومشاركتها يف احلياة العامة   
  .وقدمت كوستاريكا توصيات. بإدارة موارد البيئة

 ذوي اإلعاقة وخبطـة     ورحب كوت ديفوار بإنشاء مكتب تنسيق معين باألشخاص         -٦٥
وشجع بوتسوانا على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ . العمل الوطنية للطفل

  . باريس، وعلى تعزيز تعاوهنا مع هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة
سـيما   وأشارت كوبا إىل جهود بوتسوانا فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان وال            -٦٦

األمـر  واألقليات، واألشخاص ذوي اإلعاقة واجملموعات احملرومة،        ل، واملرأة ،  حقوق الطف 
والحظت أوجه التحسن فيما يتعلق     . الذي يشهد على التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       

سيما بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من فريوس نقص         بالتغطية الوطنية للرعاية الصحية وال    
  .وقدمت كوبا توصية. دزاإلي/املناعة البشرية

املـادي يف  غـري  التراث الثقايف محاية ورحبت قربص بتصديق بوتسوانا على اتفاقية       -٦٧
.  وانضمامها مؤخراً إىل جمموعة الدول األعضاء يف مكتب اليونسكو يف هراري           ٢٠١٠ عام

  .وقدمت قربص توصية
اإلنسان، وأخـذت   إطار حقوق  هاعلى تعزيز بوتسوانا  وهنأت اجلمهورية التشيكية      -٦٨

علماً، بصفة خاصة، بالربامج التثقيفية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان واعتماد قانون يتعلق             
  .وقدمت توصيات. ٢٠٠٨ بالعنف املرتيل، يف عام

والحظت جيبويت أن بوتسوانا مستمرة يف بذل اجلهود لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     -٦٩
  . وقدمت توصيات.  من تعدد العقباتودعم التماسك االجتماعي على الرغم

وأخذت إكوادور علماً جبهود بوتسوانا للقضاء على العنف القائم على نوع اجلنس،              -٧٠
والحظـت  . ٢٠١٦رؤية  الوإنشاء مكتب للتنسيق معين باألشخاص ذوي اإلعاقة، وبرنامج         

مت إكـوادور   وقـد . أيضاً اجلهود املبذولة لتقدمي الرعاية الصحية والتعلـيم إىل الالجـئني          
  .توصيات
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والحظت مصر اجلهود اليت تبذهلا بوتسوانا لدعم املبادئ األساسية للقانون الـدويل              -٧١
حلقوق اإلنسان وقدمت مالحظات بشأن دعم حقوق اإلنسان من خالل إطارها املؤسـسي           

 ورحبت باالنضمام إىل املعاهدات األساسية الدولية حلقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك              .القوي
فاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية            االت

  .وقدمت مصر توصيات. القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ورحبت إستونيا بالعمل يف جمال املساواة بني اجلنسني، وحقوق املرأة، مبا يف ذلـك                -٧٢

) ٢٠٠٠(١٣٢٥وتسوانا على تنفيذ قرار جملس األمن       وشجعت ب . احلقوق اجلنسية واإلجنابية  
وقـدمت  . ملكافحة التمييز القائم على نوع اجلنس والقضاء على الزواج املبكر والقـسري           

  .إستونيا توصية
وهنأت إثيوبيا بوتسوانا على التقدم الذي أحرزته يف تنفيذ التوصيات الـيت قبلتـها                -٧٣

دوري الشامل، وأخذت علماً مع االرتياح باخلطوات       األوىل لالستعراض ال  واملقدمة يف اجلولة    
. وي اإلعاقـة  اهلامة اليت اختذهتا بوتسوانا لتعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل واألشـخاص ذ           

  .وقدمت إثيوبيا توصية
وتساءلت فنلندا عن التدابري املتخذة لتنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعـين حبقـوق               -٧٤

وتساءلت أيضاً  ". السكان األصليني " املتعلقة باالعتراف مبفهوم     السكان األصليني وعن احلالة   
سيما  للتصدي الحتياجات أطفال السكان األصليني، وال     اليت ستتخذها   عن التدابري األخرى    

  .وقدمت فنلندا توصيات. فيما يتعلق باحلق يف التعليم
سوانا وشـجعت  ورحبت فرنسا بالتقدم اهلائل احملرز يف جمال حقوق اإلنسان يف بوت          -٧٥

  .وقدمت فرنسا توصيات. احلكومة على احملافظة على التزامها بعاملية حقوق اإلنسان
وهنأت أملانيا بوتسوانا على اجلهود اليت بذلتها إلنشاء مؤسسة مـستقلة حلقـوق               -٧٦

اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس وشجعتها على اختاذ إجراءات سريعة تتماشى مع املشورة الـيت              
  .وقدمت أملانيا توصيات. فوضية السامية حلقوق اإلنسانقدمتها امل

ورحبت غواتيماال باعتماد تشريع بشأن العنف املرتيل وحثت بوتسوانا على تنفيـذ              -٧٧
التوصية اليت قدمتها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة واملتمثلة بإزالة العقبات أمام وصـول               

 أن تنطبق أحكام التشريع املتعلق بقضايا الزواج أيضاً  وأشارت إىل أنه ينبغي   . املرأة إىل القضاء  
  .وقدمت غواتيماال توصية. على الزجيات الدينية والعرفية على السواء

واعترفت هنغاريا بأن إصالح نظام التعليم االبتدائي هو أمـر صـعب ألن نـسبة                 -٧٨
بري التـشريعية   وأخذت علماً بالتدا  .  يف املائة من السكان تتحدث لغات أقليات       ٦٠ تتجاوز

تزال تشعر بالقلق  السياساتية اجلديدة الرامية إىل حتسني تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، لكنها ال      و
  . وقدمت هنغاريا توصيات.  سنوات٨هو احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية ألن 
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ورحبت إندونيسيا باألخذ بإستراتيجية وطنية ملكافحة الفقر، وهـي إسـتراتيجية             -٧٩
وهنأت بوتسوانا على اجلهود املبذولة يف      . مت بالفعل يف احلد بصورة ملحوظة من الفقر       أسه

وإجياد جمال حقوق الطفل مبا يف ذلك إدماج أحكام اتفاقية حقوق الطفل يف القانون اجلديد               
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. هيئات خطط يف هذا اجملال

املـساواة يف   روحة باستمرار فيما يتعلق ب    املطقضايا  الوأعربت آيرلندا عن قلقها إزاء        -٨٠
ورحبت . قوق لقبائل األقليات، وشجعت بوتسوانا على ضمان تنفيذ أحكام احملاكم املعنيةاحل

الوعي حبقوق املرأة وإدماج القضايا اجلنسانية، لكنها أعربت عـن          إذكاء  باجلهود الرامية إىل    
 العنف القائم علـى نـوع    ساء تقعن ضحايا  بأن ثالثة أمخاس الن   قلقها إزاء التقارير اليت تفيد      

  .وقدمت آيرلندا توصيات. اجلنس
وتـساءلت  . ورحبت إيطاليا باجلهود املبذولة للقضاء على الفقر ومحاية حرية الدين           -٨١

عن الطريقة اليت تعتزم بوتسوانا إتباعها لتنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين حبقوق الـسكان              
وقـدمت إيطاليـا   . كاملـة وعات األصلية غري املهيمنة حبقوقها   األصليني ولضمان متتع اجملم   

  .توصيات
األوىل اجلولـة   وهنأت كينيا بوتسوانا على التقدم الذي أحرزته يف تنفيذ توصيات             -٨٢

. سيما فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات االجتماعية األساسـية        لالستعراض الدوري الشامل، وال   
 مـن  ٧ و٢برياً يف طريقها حنو حتقيـق اهلـدفني    والحظت أن بوتسوانا قد قطعت شوطاً ك      

  .وقدمت كينيا توصيات. ٢٠١٥ حبلول عاماإلمنائية لأللفية هداف األ
وهنأت الكويت بوتسوانا على إنشاء إطار مؤسسي تشريعي متني وعلى اخلطـوات            -٨٣

إقليمية املتخذة لالمتثال اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وانضمامها إىل معاهدات            
خطوة حنـو حتقيـق االنتعـاش       ميثل   الذي   ٢٠١٦ رؤيةالوهنأهتا أيضاً على برنامج     . ودولية

  .وقدمت الكويت توصيات. االقتصادي والقضاء على الفقر
يف تعاوهنا مع املكلفـني     حتلت باالنفتاح   والحظت التفيا مع االرتياح أن بوتسوانا         -٨٤

  .وقدمت التفيا توصية. حقوق اإلنسانبواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس 
مجيـع  حيظر العقاب البدين يف      وأعربت ليختنشتاين عن قلقها ألن قانون الطفل ال         -٨٥

وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء عدم متتع املرأة مبركز متساوٍ مع الرجل فيما يتعلـق               . األماكن
ـ           وقـدمت  . ة الفقـر  بالزواج واألسرة وعدم التركيز على املرأة يف اسـتراتيجيات مكافح

  .ليختنشتاين توصيات
والحظت ماليزيا مع االرتياح اخلطوات اهلامة واجلهود املستمرة لدعم حقوق الطفل             -٨٦

واملرأة واألقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة واجملموعات احملرومة، لكنها الحظت أيـضاً أن            
وقـدمت  . ئني والتعليم سيما فيما يتعلق بالالج    تزال تواجه حتديات خطرية وال     بوتسوانا ال 

  .ماليزيا توصيات
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ورحبت موريتانيا باجلهود املبذولة لضمان الوصول إىل العدالة وإعمال حقوق الطفل   -٨٧
واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات واجملموعات احملرومة وللقـضاء علـى        

تعزيز التنوع الثقايف   وشجعت بوتسوانا على مواصلة     . الفقر وحتسني حالة السكان األصليني    
  . وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وفقاً ملبادئ باريس

وشجعت املكسيك احملكمة العليا لبوتسوانا على مواصلة مراجعة املمارسات العرفية            -٨٨
والحظت أن بوتسوانا اعتمدت، رداً على توصية املكسيك، إستراتيجية         . اليت متيز ضد املرأة   

ليني وتلقت زيارة من املقرر اخلاص املعين حبقـوق الـسكان           تفضيلية تتعلق بالسكان األص   
  .وقدمت املكسيك توصيات. ٢٠٠٩األصليني يف عام 

وهنأ املغرب بوتسوانا على التزامها مببادئ حقوق اإلنسان واحترام حقوق الطفـل              -٨٩
وهنأها أيضاً على اجلهود املبذولة ملكافحة فريوس نقـص         . واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة   

خاصة تتعلق باملهاجرين والالجئني واألمهات     اعتماد تدابري   اإليدز، مبا يف ذلك     /ملناعة البشرية ا
فريوس نقص املناعة البشرية وأطفاهلن املصابني وبث الوعي يف صـفوف           احلوامل املصابات ب  

  .وقدم املغرب توصيات. السجناء
. لقانون األعلى يف البالدالوفد أن الدستور هو اذكر ، األسئلة اليت طرحتورداً على     -٩٠
يف حال وجود تضارب بني     باألسبقية  املمارسات الثقافية اليت تعترب خمالفة للدستور       ال تتمتع   و

  . االثنني
 وهي بلد غالبية سكانه من املـسيحيني،        ،الوفد أن بوتسوانا  ذكر  وفضالً عن ذلك،      -٩١
وسيكون من  . جنس واحد بني شخصني من    اجلنسية  األنشطة  فيها ب تصل إىل مرحلة تقبل      مل

الضروري املشاركة يف محالت تثقيفية عن هذا املوضوع وذلك لكي يتقبل الناس التغـيري يف               
  .القوانني

وفيما يتعلق باحلساسية الثقافية اليت تؤثر على التشريع القائم، أكد الوفـد التـزام                -٩٢
فإن احلكومة ُمصممة على    ويف هذا الصدد،    . بوتسوانا باالمتثال اللتزاماهتا مبوجب املعاهدات    

 من قبيل امليل اجلنسي والعقاب      ،االضطالع حبمالت توعية وتثقيف هبدف إثارة هذه مسائل       
وحىت اآلن، أكدت املشاورات العامة أن بوتسوانا ال تـزال تؤيـد            . البدين وعقوبة اإلعدام  

 من جنس   بني شخصني اجلنسية  االحتفاظ بالعقاب البدين وبعقوبة اإلعدام وبتجرمي األنشطة        
  . واحد
يف احليوانيـة   ميـة   احملوأشار الوفد أيضاً إىل أن مناطق إدارة احلياة الربية خـارج              -٩٣

. كاالهاري الوسطى قد أنشئت هبدف صون النظام اإليكولوجي وتعزيز السياحة املـستدامة           
ومع ذلـك، ينبغـي     . وقد صدرت إجازات صيد خاصة للصيد يف مناطق إدارة احلياة الربية          

ام الوسائل التقليدية عند الصيد، واالمتناع عن الصيد ألغراض جتارية باستخدام بنادق            استخد
  .الصيد
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، تنفذ بالكامل    دعماً كامالً  وأشار الوفد أن بوتسونا وهي بلد يدعم سيادة القانون          -٩٤
وفضالً عن ذلك، فقـد     . يف كاالهاري الوسطى  احليوانية  مية  بقضية احمل قرار احملكمة املتعلق    

  . ت احلكومة قراراً بتزويد مقيمي هذه املنطقة باملياهاختذ
ملقيمي املناطق النائية، وفّرت احلكومة مـدارس داخليـة         التعليم  وفيما يتعلق بتوفري      -٩٥

وبالنسبة لألطفال من منطقة . على إتاحة الفرصة ألطفاهلم للذهاب إىل املدرسة    اآلباء  لتشجيع  
، فقد شيدت هذه املدارس خارج احملمية، يف منـاطق          يف كاالهاري الوسطى  احليوانية  مية  احمل

وينص قانون الطفل على توفري الفرص جلميع األطفال لاللتحاق باملدرسة          . كسادي مثل نيو 
  .الذين حيرمون أطفاهلم من هذه الفرصة قضائياًاآلباء ومالحقة 

وهنأهتا  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،   لزيادة  وهنأت ناميبيا بوتسوانا على جهودها        -٩٦
الطفل واحلد من الفقـر     وعلى أوجه التقدم احملرز يف جمال إعمال حقوق املرأة          بشكل خاص   

وقـدمت ناميبيـا   . يف ذلك التركيز بشكل خاص على تنمية الشباب وبـرامج التعلـيم      مبا
  .توصيات

األوىل لالسـتعراض   اجلولة  وهنأت هولندا بوتسوانا على التقدم الذي أحرزته منذ           -٩٧
الشامل، لكنها الحظت استمرار التحديات القائمة اليت تشمل التمييز والعنف ضـد      الدوري  
والفتيات واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وجتـرمي          النساء  

والحظت أن بوتسوانا تعترب التعلـيم هـو        . أشخاص من نفس اجلنس   اجلنسية بني   األنشطة  
  .وقدمت هولندا توصيات. ملرأةاجملحفة بايري املواقف املستحكمة ثقافياً  لتغاً أساسياًعنصر
لقضايا اجلنسانية لكنها الحظت الشواغل املتعلقة بااالهتمام بزيادة ورحبت نيوزيلندا     -٩٨

. خطة إستراتيجية للتصدي هلـذه املـشكلة      األمومة وعدم وجود    بارتفاع معدالت وفيات    
مدى إدراج قضايا املرأة والصحة يف الربنـامج الـوطين          عن  مزيداً من التوضيحات    وطلبت  
  .وقدمت نيوزيلندا توصيات. األمومة، وال سيما التصدي لوفيات اجلنساين

جموعات السكان األصـليني واملـرأة والنظـام    بزيادة االهتمام مب  ورحبت النرويج     -٩٩
 . حتـدياً  نميـثال ن  ال يزاال العنف والتمييز ضد املرأة     والحظت أن   . القضائي منذ آخر تقرير   

لقانون العريف حيول دون متتع املرأة بنفس قدر احلماية         اهيمنة  القلق ألن   عن  النرويج  وأعربت  
  .وقدمت النرويج توصيات. اليت يتمتع هبا الرجل

والحظت دولة فلسطني التزام بوتسوانا بدعم حقوق الطفل واملـرأة واألشـخاص              -١٠٠
وهنأت بوتـسوانا علـى اعتمـاد       . موعات احملرومة ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات واجمل    

وقـدمت  . مبادرات تتعلق بالتعليم العام مثل التوعية باجلنسانية والعمل اإلجيايب لتمكني املرأة          
  .دولة فلسطني توصيات

علماًً بإدماج عدد من املعاهدات الدوليـة يف التـشريع الـوطين            باراغواي  وأخذت    -١٠١
وحثت بوتسوانا  . ية اليت ستحظى باألولوية يف املستقبل القريب      وتساءلت عن املبادرات التشريع   
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، للحصول على معاملة تفضيلية ملواصلة التمتع حبقهـا يف         غري ساحلي على املطالبة حبقها، كبلد     
  .وقدمت باراغواي توصيات. التنمية وال سيما فيما يتعلق بعالقاهتا مع البلدان اجملاورة

ى التصديق على العديد من معاهدات حقوق اإلنـسان         وهنأت الفلبني بوتسوانا عل     -١٠٢
ورحبت باجلهود املبذولة إلدمـاج حقـوق       . األساسية وعلى استعدادها لالمتثال اللتزاماته    

اإلنسان يف التعليم والحظت أن باإلمكان بلوغ هدف التعليم االبتـدائي الـشامل حبلـول               
  .وقدمت الفلبني توصية. ٢٠١٥ عام

اً بإنشاء حماكم متخصصة، وباعتماد قانون جديد للطفل وإنشاء         وأخذت رومانيا علم    -١٠٣
لجمعيـة الوطنيـة    رئيـسة ل  وهنأت بوتسوانا على انتخاب أول امرأة       . للطفولةجملس وطين   

  .وقدمت رومانيا توصيات. وشجعتها على تعزيز املؤسسات للقضاء على التمييز ضد املرأة
متخصصة ساعدت يف حتسني الوصـول      وهنأت رواندا بوتسوانا على إنشاء حماكم         -١٠٤

قضايا اجلنسانية لتثقيف اجلمهور يف جمال      الإىل القضاء، وعلى اعتماد مبادرات للتوعية بشأن        
  .وقدمت رواندا توصيات. حقوق املرأة

وأخذت السنغال علماً بالتقدم اهلائل الذي أحرزته بوتسوانا يف حتسني حقوق اإلنسان              -١٠٥
األوىل لالستعراض الدوري الشامل وال سيما يف نظام القـضاء          ولة  اجليف إطار متابعة توصيات     

  .وقدمت السنغال توصيات. وتعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة
والحظت سنغافورة أن اجلهود الدائبة لبوتسوانا تؤدي إىل احلد من الفقر بشكل منتظم            -١٠٦

ية البشرية وأهنا يف سبيلها إىل حتقيق التعليم االبتـدائي    وإىل حتسني مرتبتها من حيث مؤشر التنم      
وأخذت علماً أيضاً بالنجاح الـذي حققتـه        . الشامل واحلد من حاالت التسّرب من املدرسة      

  .وقدمت سنغافورة توصيات. اإليدز/بوتسوانا يف احلد من انتشار فريوس نقص املناعة البشرية
األوىل لالستعراض الدوري   اجلولة   مبتابعة توصيات    واعترفت سلوفاكيا بالتزام بوتسوانا     -١٠٧
اجلديـد  الطفولة  ومن اجلدير بالذكر بصفة خاصة اعتماد قانون العنف املرتيل وقانون           . الشامل

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. لأللفيةاإلمنائية  من أهداف ٧ و٢والتقدم احملرز لبلوغ اهلدفني 
بالتزاماهتا الدولية يف جمـال حقـوق   للوفاء  بوتسوانا على جهودها    وهنأت سلوفينيا   -١٠٨

اجلديد العقـاب  الطفولة قانون حظر ومع ذلك هناك ثغرات ينبغي سّدها مثل عدم        . اإلنسان
 والقدرات واملوارد املخصصة لدائرة شـؤون       ياتالصالحوالقصور يف   ،  كل مكان يف   البدين
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. املرأة
 جنوب أفريقيا أن بوتسوانا ال تزال ملتزمة بالوفاء بالتزاماهتا الدوليـة يف             تالحظو  -١٠٩

 اجملتمـع الـدويل     توناشـد . جمال حقوق اإلنسان على الرغم من العقبات والقيود احلالية        
 جنـوب   توقدم. مبساعدة بوتسوانا فيما يتعلق ببناء القدرات واملساعدة التقنية اليت طلبتها         

  .أفريقيا توصيات
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وقالت إسبانيا إن مناخ السلم واالستقرار السياسي السائد يف بوتسوانا والطريقة اليت              -١١٠
ورحبت بإصـالح  . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانبزيادة قتصاد الكلي مسح    االتتبعها يف إدارة    

املناهج املدرسية لتشمل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية منذ الطفولـة             
  . وقدمت إسبانيا توصيات.املبكرة
بـشكل  يتراجع  والحظت سري النكا التزام بوتسوانا يف القضاء على الفقر الذي             -١١١

وسلّمت بالتقدم احملرز يف قطاع الصحة وباجلهود املبذولة حلمايـة          . ٢٠٠٩منتظم منذ عام    
ني مـن  وتعزيز حقوق املرأة والطفل لكنها أعربت عن قلقها ألن ثالثة أمخاس من النساء يعان          

  .وقدمت سري النكا توصيات. العنف القائم على نوع اجلنس
بوتسوانا على مجيع املعاهدات األساسية تقريبـاً يف         وأشارت ليسوتو إىل أن تصديق      -١١٢

وفضالً عن ذلك، متكنـت     . على التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان    دليل  جمال حقوق اإلنسان    
يعات حلماية حقوق اإلنسان وفقاً لدستورها      تشروسن  بوتسوانا من تعزيز إطارها املؤسسي      

  .وقدمت ليسوتو توصية. والتزاماهتا الدولية
وأعربت بنغالديش عن إعجاهبا جبهود احلكومة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف              -١١٣

 االقتـصادية   -بوتسوانا والسيما من خالل اختاذ خطوات لتحسني التنميـة االجتماعيـة            
. حتديات عديدة ميكن التغلب عليها مبساعدة اجملتمع الـدويل        يواجه   البلدعلى أن   . ملواطنيها

  .وقدمت بنغالديش توصيات
وأخذ الوفد علماً، يف مالحظاته اخلتامية، بالتوصيات املقدمة من وفـود عديـدة،               -١١٤

هبدف قبول أكرب عدد ممكن منها، ضمن إطار قوانني البلد وسياساته؛ وأشـار إىل أن هـذه     
  . إسهاماً كبرياً يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف بوتسواناالتوصيات ستسهم

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  : وأعربت عن تأييدها هلادرست بوتسوانا التوصيات املدرجة أدناه   -١١٥

إدماج أحكام املعاهدات اليت انضمت إليها بوتـسوانا حبريـة يف             -١-١١٥
  ؛ )تشاد(قوانينها احمللية 

ضمان نقل األحكام الواردة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان           -٢-١١٥
  ؛)فرنسا(اليت صدَّقت عليها بوتسوانا إىل القوانني الوطنية 

__________ 

 .مل ُتحرَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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االنتهاء من عملية التنفيذ الكامل اللتزاماهتا مبوجب نظام رومـا            -٣-١١٥
سيما من خالل اعتماد أحكام تسمح بالتعـاون         األساسي يف القوانني احمللية وال    

  ؛)ليختنشتاين(كامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ال
 الكامل لتشريعاهتا الوطنية مع مجيـع االلتزامـات        ضمان التطابق   -٤-١١٥

  ؛)سلوفاكيا(مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
لقوانني الوطنية وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املعاهدات      مواصلة تنفيذ ا    -٥-١١٥

  ؛)١()ليسوتو(
توخي زيادة املوارد املخصصة من امليزانية إىل مكتب أمني املظـامل             -٦-١١٥

لتمكينه من التحقيق بفعالية يف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان وإنشاء مؤسـسة            
  ؛)املغرب(وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس 

بادئ اإلنسان وفقاً مل  إيالء األولوية إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق         -٧-١١٥
  ؛)جنوب أفريقيا(باريس وضمان ختصيص املوارد البشرية واملالية الالزمة هلا 

حلقـوق  تسريع جهودها الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة          -٨-١١٥
  ؛)توغو(اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس 

اإلنسان حلقوق  تسريع جهودها لكي تنشئ فعلياً مؤسسة وطنية          -٩-١١٥
  ؛)تونس(وفقاً ملبادئ باريس 

حلقـوق  تسريع اإلجراءات الرامية إىل إنشاء مؤسـسة وطنيـة            -١٠-١١٥
  ؛)شيلي(اإلنسان 
اإلنسان وفقاً حلقوق مواصلة العمل من أجل إنشاء مؤسسة وطنية   -١١-١١٥

  ؛)نيوزيلندا(ملبادئ باريس 
اإلنـسان  حلقوق  تسريع العملية الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية          -١٢-١١٥

  ؛)كينيا(الدولية ذات الصلة وفقاً للمعاير 
  ؛)تركيا(اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس حلقوق إنشاء مؤسسة وطنية   -١٣-١١٥
اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس    حلقوق  إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة       -١٤-١١٥

  ؛)بوروندي(

__________ 

قاً للمعايري واملبـادئ  مواصلة تنفيذ القوانني الوطنية وف : "التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآليت       )١(
 )".ليسوتو(املتفق عليها عاملياً يف جمال حقوق اإلنسان 
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تكثيف جهودها ليكون عملها الرامي إىل إنشاء جلنة وطنية حلقوق   -١٥-١١٥
  ؛)فاسو بوركينا(ادئ باريس فعلياً اإلنسان وفقاً ملب

اإلنـسان وفقـاً    حلقوق  تكثيف جهودها إلنشاء مؤسسة وطنية        -١٦-١١٥
  ؛)جيبويت(ملبادئ باريس 

اإلنـسان وفقـاً    حلقوق  التعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة        -١٧-١١٥
  ؛)فرنسا(متديد والية الوسيط املعين حبقوق اإلنسان  ملبادئ باريس، أو

اإلنسان حلقوق  جيل باجلهود الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية        التع  -١٨-١١٥
  ؛)أستراليا(واستراتيجية وطنية حلقوق اإلنسان 

مواصلة اجلهود لزيادة تعزيز حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة          -١٩-١١٥
  ؛)تركيا(القانون 
  ؛)املكسيك(اعتماد خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان   -٢٠-١١٥
إيالء األولوية للهدف املُحدَّد املتمثل يف وضع خطة عمل         النظر يف     -٢١-١١٥

  ؛)جنوب أفريقيا(وطنية شاملة حلقوق اإلنسان 
  ؛)تركيا(وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات اليت قبلتها   -٢٢-١١٥
يتعلق بسياستها وبراجمها لتخطيط التنمية      تعزيز بناء القدرات فيما     -٢٣-١١٥

  ؛)زمبابوي(على النتائج املواتية للفقراء والقائمة 
مواصلة تنفيذ اخلطة الوطنية لرصد وتقييم اخلطة التنفيذية الوطنية           -٢٤-١١٥

  ؛)اجلزائر) (٢٠١٦-٢٠١٢(اإليدز /ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
  ؛)اجلزائر(مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر   -٢٥-١١٥
  ؛)السنغال(كافحة الفقر مواصلة اجلهود يف جمال م  -٢٦-١١٥
مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر وضمان وصول          -٢٧-١١٥

  ؛)سنغافورة(اجلميع إىل تعليم ذي نوعية جيدة 
مواصلة جهودها لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية وإيـالء          -٢٨-١١٥

كني شعبها من التمتع األولوية للقضاء على الفقر يف خططها للتنمية الوطنية، ولتم
  ؛)الصني(حبقوق اإلنسان استناداً إىل أساس اقتصادي متني 

مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر ومواصلة          -٢٩-١١٥
  ؛)كوبا(عملها الرامي إىل حتسني التغطية بالرعاية الصحية 

رة أكرب  مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لكي يتسىن احلد بصو         -٣٠-١١٥
  ؛)إندونيسيا(من الفقر يف بوتسوانا 
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مواصلة جهودها ملكافحة الفقر، مبساعدة شـركائها اإلمنـائيني           -٣١-١١٥
  ؛)بنغالديش(

مواصلة تنفيذ برناجمها الوطين لتنمية الشباب كوسيلة من الوسائل           -٣٢-١١٥
  ؛)ماليزيا(اليت حتد من الفقر يف البالد 

تنفيذي الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة      مواصلة تطبيق اإلطار ال     -٣٣-١١٥
 واخلطة الوطنية االسـتراتيجية التنفيذيـة       ٢٠١٦-٢٠١٢اإليدز للفترة   /البشرية

  ؛)أنغوال (٢٠١٦-٢٠١١اإليدز للفترة /ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
 ٢٠١٦-٢٠٠٦التعجيل بتنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة للفترة          -٣٤-١١٥

  ؛)رومانيا(
إدماج املنظور اجلنساين يف سياساهتا وبراجمها ملكافحة فريوس نقص   -٣٥-١١٥

اإليدز، مع مراعاة املواضيع اليت أشارت إليهـا اللجنـة املعنيـة           /املناعة البشرية 
  ؛)شيلي(بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

  ؛)أرمينيا(مواصلة تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   -٣٦-١١٥
 ة إذكاء الوعي باملعايري الثقافيـة واملمارسـات التقليديـة        مواصل  -٣٧-١١٥

الضارة وكذلك األخذ بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان يف نظـام املـدارس              
  ؛)إثيوبيا(االبتدائية 

التماس الدعم واملساعدة من املؤسـسات الدوليـة للتـصدي            -٣٨-١١٥
حلق يف التعلـيم    سيما ا  للتحديات اليت تعوق اإلعمال الفعال لبعض احلقوق، وال       

  ؛)فاسو بوركينا(ومحاية الالجئني 
تسريع عملية تنفيذ خطة العمل الرامية إىل وضع برامج وعمليات            -٣٩-١١٥

  ؛)إندونيسيا(تدخُّل تستهدف رفاه ومحاية األطفال األكثر ضعفاً يف بوتسوانا 
مواصلة التماس املساعدة الالزمة من اجملتمع املدين لبلوغ أهداف           -٤٠-١١٥
  ؛)الكويت (٢٠١٦رؤية ال

مواصلة مراجعة وإعادة صياغة الربامج احلكومية وفقاً للمتطلبات          -٤١-١١٥
  ؛)دولة فلسطني(لضمان عدم التمييز ضد جمموعات حمددة 

تقدمي التدريب املستمر يف جمال حقوق اإلنسان لقـوات األمـن             -٤٢-١١٥
  ؛)جنوب أفريقيا(

رة العمل والشؤون الداخلية من     تعزيز دائرة شؤون املرأة ضمن وزا       -٤٣-١١٥
  ؛)سلوفينيا(خالل تزويدها بسلطة وصالحية اختاذ القرار، وباملوارد البشرية واملالية 
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مواصلة تنفيذ التوصيات اليت وافقـت عليهـا وغريهـا مـن              -٤٤-١١٥
االلتزامات احمللية والدولية مثل االلتزام مبوجب نظام تقدمي التقارير إىل هيئـات            

  ؛)بابويزم(املعاهدات 
  ؛)غواتيماال(مواصلة التعاون مع جملس حقوق اإلنسان وآلياته   -٤٥-١١٥
اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة التمييز ضد املرأة، وتعزيز تشريعاهتا           -٤٦-١١٥

الداخلية املتعلقة حبقوق املرأة وتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال             
  ؛)إيطاليا(التمييز ضد املرأة تنفيذاً مناسباً 

مواصلة تعزيز السياسات الالزمة للنهوض باملساواة بني اجلنسني،          -٤٧-١١٥
يتعلـق بـالعنف     مع التركيز على التعليم، واعتماد محالت لتوعية السكان فيما        

  ؛)إسبانيا(القائم على نوع اجلنس، ووضع تشريع حمدَّد ُيجرِّم العنف ضد املرأة 
 من اتفاقيـة    ٤ من املادة    ١وفقاً للفقرة   تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة       -٤٨-١١٥

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لتحقيق املساواة الفعلية بني الرجـل             
  ؛)٢()دولة فلسطني(واملرأة 
مواصلة جهودها للحـد مـن املواقـف التنميطيـة إزاء أدوار              -٤٩-١١٥

  ؛)أرمينيا(ومسؤوليات املرأة 
لتمييزية وختصيص األموال الكافية لتنفيـذ      مواصلة إلغاء القوانني ا     -٥٠-١١٥

  ؛)تايلند(الربنامج الوطين املتعلِّق باملسائل اجلنسانية لضمان عدم التمييز ضد املرأة 
تكثيف جهودها الرامية إىل تغيري املمارسات الثقافية والقوالـب           -٥١-١١٥

ل القضاء على هذه املمارسات اليت تشكِّل مـصدراً ألشـكا          النمطية الضارة أو  
  ؛)تونس(حمددة من التمييز ضد املرأة 

زيادة تعزيز اجملاالت اهلامة املتعلقة بسيادة القانون واملساواة بـني            -٥٢-١١٥
اجلنسني والرفاه االجتماعي لتحسني األوضاع العامة للمجموعات املستـضعفة         

  ؛)نام فييت(مثل النساء واألطفال والشباب 
سيما يف الوسط العائلي     رأة، وال النظر يف مواصلة تعزيز حقوق امل       -٥٣-١١٥

  ؛)ناميبيا(

__________ 

استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة لتحقيق املساواة الفعلية       : "التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآليت       )٢(
 )".دولة فلسطني(للمرأة 
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العمل على مواءمة القوانني واإلجراءات التقليدية مع املبادئ اليت           -٥٤-١١٥
 االقتصادية لكل من الرجل     -حتمي بصفة خاصة التوازن بني احلقوق االجتماعية        

  ؛)الرأس األخضر(واملرأة يف األسرة واجملتمع على السواء، وكذلك حقوق الطفل 
مواصلة إيالء اهتمام خاص الحتياجات املرأة الريفيـة وضـمان            -٥٥-١١٥

مشاركتها يف عمليات صنع القرار ومتتعها بالفرص الكاملة للجوء إىل القـضاء            
  ؛)مصر(واحلصول على التعليم واخلدمات الصحية والتسهيالت املالية 

ـ            -٥٦-١١٥ ات إيالء اهتمام خاص الحتياجات املرأة الريفيـة والنـساء رب
األسر، وضمان مشاركتهن يف عمليات صنع القرار ومتتعهن بـالفرص الكاملـة    
للجوء إىل القضاء واحلصول على التعليم واخلـدمات الـصحية والتـسهيالت            

يتعلَّق مبلكية األرض    االئتمانية؛ والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة فيما        
  ؛)ليختنشتاين(ووراثتها 

سيما يف املنـاطق     اجلهود لتحسني حالة املرأة وال    مواصلة تركيز     -٥٧-١١٥
 اخلدمات التعليميةيتعلق بالوصول إىل  الريفية اليت تترأس فيها النساء األسر، فيما   

  ؛)باراغواي(والقضاء وآليات االئتمان 
نشر املعلومات على سكان بوتسوانا بشأن ُسُبل ووسائل متكّنهم           -٥٨-١١٥

ف القضائية املتاحة املتعلقة بالتمييز ضـد املـرأة         من االستفادة من ُسُبل االنتصا    
  ؛)غواتيماال(

تنظيم مناقشة عامة بشأن عقوبة اإلعدام، يتم خالهلـا تـسليط             -٥٩-١١٥
  ؛)٣()أوروغواي(الضوء على مجيع جوانب هذا املوضوع بشكل شامل 

ويف الوقت نفسه تقدمي معلومات إىل األسر املعنية لكـي تكـون              -٦٠-١١٥
  ؛)٤()أوروغواي(قاً مبوعد تنفيذ عقوبة اإلعدام حبق ذويهم على علم مسب

  ؛)الكونغو(تكثيف اجلهود ملكافحة العنف ضد املرأة   -٦١-١١٥
العمل بشكل فعال من أجـل مكافحـة االغتـصاب والعنـف              -٦٢-١١٥
  ؛)توغو( املرتيل

__________ 

تنظيم مناقشة عامة عن عقوبة اإلعدام، يـتم فيهـا          : "التوصية املقدَّمة أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآليت       )٣(
تسليط الضوء على مجيع جوانب املوضوع بشكل شامل، بغية إلغائها من النظام القانوين احمللي والتـصديق                

 )".أوروغواي(على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ويف الوقت نفسه، تقدمي معلومات إىل اُألسر املعنيـة،         : " أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآليت     التوصية املقدمة  )٤(
لكي تكون على علم بشكل ُمسَبق مبوعد تنفيذ عقوبة اإلعدام حبق ذويها وضمان تسليم اجلُثث إىل األسر                 

 )".أوروغواي(لتتوىل دفنها بنفسها 
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  ؛)جيبويت(مواصلة العمل من أجل مكافحة العنف اجلنسي   -٦٣-١١٥
لعاجل للتدابري الرامية إىل حتسني معدَّالت اإلبالغ عـن         التنفيذ ا   -٦٤-١١٥

 غري احلكوميـة    Genderlinksالعنف القائم على نوع اجلنس، حيث ُتقدِّر منظمة         
 حالة يتم حالياً اإلبالغ عنها؛ وإىل زيادة حاالت         ٢٤أن حالة واحدة من جمموع      

  ؛)شماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا ال(مقاضاة اجلناة 
مكافحة مجيع أشكال التمييز والعنف القائم على  العمل حثيثاً على  -٦٥-١١٥

  ؛)فرنسا(سيما العنف املرتيل واجلنسي  نوع اجلنس مكافحة نشطة، وال
صياغة تعليمات للتنفيذ وتقدمي التدريب على قانون العنف املرتيل           -٦٦-١١٥

  ؛)مريكيةالواليات املتحدة األ(إىل أفراد الشرطة واجلمهور 
مواصلة اختاذ اخلطوات للقضاء على العنف القائم علـى نـوع             -٦٧-١١٥

يف ذلك من خالل تعزيز القوانني والسياسات الداخلية حلماية املـرأة            اجلنس، مبا 
  ؛)أستراليا(

النظر يف إصدار تشريع حمدَّد بشأن العنف املرتيل ملساءلة اجلنـاة             -٦٨-١١٥
  ؛)الربازيل(عن سلوكهم 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان اشتمال القانون اجلنائي على نـص            -٦٩-١١٥
صريح جيرِّم االعتداء اجلنسي الذي يرتكبه الزوج، وتثقيـف رؤسـاء القبائـل             
وغريهم من األشخاص الذين يطبقون القانون العريف لكي تكون قراراهتم متماشية   

  ؛)كندا(مللكية يتعلق بالزواج وحقوق ا سيما فيما مع القانون الدستوري، وال
  ؛)٥()آيرلندا(سنُّ تشريع حمدَّد بشأن االغتصاب الزوجي   -٧٠-١١٥
  ؛)هولندا(اختاذ تدابري ملموسة لضمان بيئة آمنة للنساء والفتيات   -٧١-١١٥
اختاذ خطوات فعالة لضمان محاية املرأة، حىت يف حالـة حـصول              -٧٢-١١٥

  ؛)النرويج(االعتداء داخل األسرة 
ُألطر واآلليات الوطنية للتصدي بفعالية للعنف ضد النساء        تعزيز ا   -٧٣-١١٥

  ؛)النكا سري(والفتيات ومكافحته 
  ؛)النرويج(اختاذ تدابري لتحسني الظروف يف السجون   -٧٤-١١٥

__________ 

سّن تشريع حمدَّد عن االغتصاب الزوجي لضمان جترمي        : " كاآليت التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت      )٥(
أي عنف ضد النساء والفتيات، ووصول الضحايا إىل ُسُبل اجلرب واحلماية الفورية ومقاضاة مجيـع اجلنـاة                 

 ).آيرلندا(
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زيادة جهودها إلذكاء الوعي حبق املرأة يف املطالبة بنقل دعـوى             -٧٥-١١٥
ام، على النحو الذي أوصت     من حمكمة عرفية إىل حمكمة من حماكم القانون الع         ما

  ؛)٦()نيوزيلندا (٢٠١٠ به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام
الوقت نفسه التأكُّد من عـدم       تعزيز فعالية النظام القضائي، ويف      -٧٦-١١٥

  ؛)النرويج(انتقاص حق أي فرد يف حماكمة عادلة 
د من متكُّن مجيـع الـسكان       مواصلة اختاذ التدابري الالزمة للتأكُّ      -٧٧-١١٥

  ؛)٧()املكسيك(بسهولة من تسجيل مواليدهم جماناً 
تنفيذ التدابري احملدَّدة وامللموسة هبدف زيادة مـشاركة املـرأة يف          -٧٨-١١٥

  ؛)الربازيل(احلياة السياسية واملؤسسية للبلد 
يف املستقبل القريب    مواصلة اجلهود اجلارية لضمان اعتماد قائمة       -٧٩-١١٥

 ١٨حدِّد أنواع األعمال اخلطرة احملظورة علـى مـن تقـلُّ أعمـارهم عـن           ُت
  ؛)مصر( عاماً
مواصلة التصدي، على سبيل األولوية، آلثار فريوس نقص املناعة           -٨٠-١١٥

خيص انتقال الفريوس مـن      سيما فيما  اإليدز على النساء واألطفال، وال    /البشرية
  ؛)تايلند(األم إىل طفلها 

مـن التـدابري ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة            وضع مزيد     -٨١-١١٥
اإليدز، مع التركيز بشكل خاص على احلد من وفيات الرضَّع واألطفال           /البشرية

  ؛)النكا سري(
مواصلة تنفيذ براجمها للوقاية والرعاية والعالج املتعلقة بفـريوس           -٨٢-١١٥

  ؛)سنغافورة(اإليدز لزيادة تقليص انتشار املرض /نقص املناعة البشرية
  ؛)السنغال(العمل على زيادة تعزيز ومحاية حقوق املسنني   -٨٣-١١٥
مواصلة اجلهود الرامية إىل توفري التعلـيم االبتـدائي الـشامل             -٨٤-١١٥

  ؛)الكويت(
مواصلة احلرص على متكني األطفال من الفرص كاملة للحصول           -٨٥-١١٥

  ؛)مصر(على التعليم 
__________ 

ملطالبـة  زيادة جهودها إلذكاء الوعي حبق املـرأة يف ا : "التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآليت      )٦(
من حمكمة تقليدية إىل حمكمة دستورية، على النحو الذي أوصت به اللجنة املعنية بالقـضاء            بنقل دعوى ما  

 )".نيوزيلندا (٢٠١٠ على التمييز ضد املرأة يف عام

ن اعتماد التدابري الالزمة للتأكُّد من متكُّن مجيع السكا       : "التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآليت       )٧(
 )".املكسيك(بسهولة من تسجيل مواليدهم جماناً 
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فرص للحصول على التعليم    مواصلة جهودها لضمان إتاحة كل ال       -٨٦-١١٥
  ؛)بنغالديش(

يف ذلـك    مضاعفة اجلهود لزيادة مشاركة املرأة يف التعليم، مبـا          -٨٧-١١٥
  ؛) ليشيت-تيمور (التعليم العايل 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز رفاه الـسكان ذوي اإلعاقـة،             -٨٨-١١٥
 األشخاص ذوي   يف ذلك اختاذ اخلطوات املناسبة للتصديق على اتفاقية حقوق         مبا

  ؛)ماليزيا(اإلعاقة 
أن تستمر احلكومة يف التركيز على حالة شعب سان وحقوقهم يف             -٨٩-١١٥

  ؛)النرويج(بوتسوانا 
 اختاذ التدابري املناسبة حلماية وتعزيز حقوق اجملموعات املستضعفة         -٩٠-١١٥

  ؛)٨()الكونغو(
لتعاون الدويل النظر يف إمكانية السعي إىل احلصول على مزيد من ا  -٩١-١١٥

  ؛)باراغواي(بغية إجياد حلول دائمة يف جمال قانون الالجئني 
يتعلـق بأسـبقية القـانون       تكثيف جهودها إلذكاء الوعي فيما      -٩٢-١١٥

  ؛)٩()أوروغواي(الدستوري على القوانني واملمارسات العرفية 
ضمان إمكانية استئناف القرارات الصادرة عن احملاكم العرفيـة           -٩٣-١١٥
  ؛)١٠()أوروغواي (م حماكم القانون العامأما

موقفها من كل واحـدة مـن هـذه         وستدرس بوتسوانا التوصيات التالية وستقدم        -١١٦
يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثالثة والعشرين جمللـس         العلى أ  ،ناسباملوقت  اليف  التوصيات  

  :٢٠١٣ يونيه/حزيرانحقوق اإلنسان يف 
يل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية       التصديق على العهد الـدو      -١-١١٦

  ؛) ليشيت-تيمور (واالجتماعية والثقافية وبروتوكوله االختياري 
__________ 

اختاذ التدابري املناسبة حلماية وتعزيز حقوق الـسكان        : "التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآليت       )٨(
 )".الكونغو(األصليني 

ق بأسـبقية   يتعل تكثيف جهودها إلذكاء الوعي فيما    : "التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآليت       )٩(
القانون الدستوري على القوانني واملمارسات العرفية؛ وضمان انسجام اإلجراءات القانونيـة يف احملـاكم              
العرفية مع نظريهتا يف احملاكم الوطنية وإمكانية الطعن يف قرارات احملـاكم العرفيـة أمـام هـذه احملـاكم                  

 )".أوروغواي(

يتعلق بأسـبقية    تكثيف جهودها إلذكاء الوعي فيما    : "كاآليتالتوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت        )١٠(
القانون الدستوري على القوانني واملمارسات العرفية؛ وضمان انسجام إجـراءات احملـاكم العرفيـة مـع       

 )".أوروغواي(إجراءات احملاكم احمللية وإمكانية الطعن يف قراراهتا أمام احملاكم احمللية 
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التصديق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             -٢-١١٦
  ؛)الكونغو(واالجتماعية والثقافية 

النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية           -٣-١١٦
والثقافية لتعزيز حقوق مواطين بوتسوانا يف التنميـة االقتـصادية          واالجتماعية  

  ؛)ناميبيا(
النظر يف االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            -٤-١١٦

  ؛)كينيا(واالجتماعية والثقافية 
النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            -٥-١١٦

، وكذلك على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد         واالجتماعية والثقافية 
  ؛)قربص(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

التصديق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             -٦-١١٦
  ؛)أستراليا(واالجتماعية والثقافية وعلى بروتوكوله االختياري 

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد            -٧-١١٦
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى اتفاقيـة محايـة          
مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،          

  ؛)١١()ريكاكوستا (١٨٩ و١٦٩وكذلك على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم 
  ؛)توغو(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٨-١١٦
سـيما   االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وال         -٩-١١٦

يطّبق بالفعل أحكام هذه االتفاقية عملياً، على النحو        ] بوتسوانا[وأن هذا البلد    
  ؛)املغرب(الذي يعكسه التزامها بتقدمي تقارير طوعية 

التوقيع والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          -١٠-١١٦
واالجتماعية والثقافية وكذلك على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال          

  ؛)تركيا(املهاجرين وأفراد أسرهم 
استطالع إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع            -١١-١١٦

  ؛)األرجنتني(ختفاء القسري األشخاص من اال
__________ 

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق       : "ر التفاعلي كانت كاآليت   التوصية املقدمة أثناء احلوا    )١١(
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية محاية مجيـع األشـخاص مـن               

العهـد  االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق ب           
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، وكذلك اتفاقييت منظمة العمـل               

 )".كوستاريكا (١٨٩ و١٦٩الدولية رقم 
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النظر يف التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة           -١٢-١١٦
  ؛)أرمينيا(عليها 
االنتهاء من تنسيق التشريعات الداخلية مع أحكام نظـام رومـا             -١٣-١١٦

 األساسي، والنظر يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية
املهينـة   العقوبة الالإنـسانية أو    مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو      

  ؛)تونس(
التصديق، يف أقرب وقت ممكن، على الربوتوكـول االختيـاري            -١٤-١١٦

العقوبة القاسـية    امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو        
  ؛)اجلمهورية التشيكية(ية وفقاً لذلك املهينة وإنشاء آلية وقائ الالإنسانية أو أو

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -١٥-١١٦
  ؛)توغو(املهينة  الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو وغريه من ضروب املعاملة أو

النظر يف إمكانية التصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             -١٦-١١٦
جتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق العمـال          االقتصادية واال 

  ؛)إكوادور(املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             -١٧-١١٦

 اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        االختفاء القسري، والعهد الدويل   
  ؛)فرنسا(الثقافية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و

التصديق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             -١٨-١١٦
واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري، واالنضمام إىل آليـة التحقيـق          

  ؛)أملانيا(واآللية اخلاصة بالرسائل املتبادلة بني الدول 
لتوقيع على بروتوكول اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب         النظر يف ا    -١٩-١١٦

  ؛)النرويج(األفريقي بشأن القضايا اجلنسانية واإلمنائية 
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع              -٢٠-١١٦

 ١٨٩العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم            
  ؛)الفلبني(

ق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال           التصدي  -٢١-١١٦
  ؛)رواندا(املهاجرين وأفراد أسرهم 

تسريع عملية التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي            -٢٢-١١٦
  ؛)رواندا(اإلعاقة 
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النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثالـث اجلديـد            -٢٣-١١٦
  ؛)سلوفاكيا( البالغات التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي

تعديل القانون العريف إلزالة القيود اليت حتول دون متّتع املرأة باحلق   -٢٤-١١٦
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(يف امللكية 

  ؛)توغو(رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية   -٢٥-١١٦
  ؛)تركيا(سن املسؤولية اجلنائية رفع   -٢٦-١١٦
  ؛)فرنسا( سنوات ٨  بؤولية اجلنائية احملدد حالياً رفع سن املس  -٢٧-١١٦
رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياً            -٢٨-١١٦
ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بيجني ومبادئ الرياض التوجيهيـة            ومبا

  ؛)أوروغواي(
معايري الدوليـة،   رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية وفقاً لل         -٢٩-١١٦
 من اتفاقية حقـوق الطفـل       ١ميكن بوتسوانا من سحب حتفظها على املادة         مبا
  ؛)١٢()هنغاريا(

 ٢٠٠٩ مراجعة أوجه عدم االتساق بني قـانون الطفـل لعـام            -٣٠-١١٦
وااللتزامات الدولية مبوجب اتفاقية حقوق الطفل مثل حظـر العقـاب البـدين         

  ؛)نليختنشتاي(لألطفال يف مجيع األماكن 
توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات             -٣١-١١٦

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
توجيه دعوة مفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات            -٣٢-١١٦

  ؛)غواتيماال(اخلاصة 
طـار جملـس    توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إ          -٣٣-١١٦

  ؛)هنغاريا(حقوق اإلنسان 
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار              -٣٤-١١٦

  ؛)التفيا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
اختاذ خطوات لوضع جمموعة كاملة من القوانني ملكافحة التمييـز            -٣٥-١١٦

  ؛)أستراليا( امليل اجلنسي من أجل القضاء بوجه خاص على التمييز على أساس

__________ 

تنسيق احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية املُحدد حالياً        : "التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآليت       )١٢(
 من اتفاقية   ١ات، مع املعايري الدولية، األمر الذي سيذلل العقبات أمام سحب حتفظها بشأن املادة               سنو ٨  ب

 )".هنغاريا(حقوق الطفل 
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ضمان تسليم جثث األشخاص الذين تنفذ فيهم أحكام اإلعـدام            -٣٦-١١٦
  ؛)١٣()أوروغواي(إىل أسرهم، ليتولوا دفنهم بأنفسهم 

ضمان احترام املعايري الدولية املتعلقة حبقوق الـسجناء احملكـوم            -٣٧-١١٦
  ؛)إيطاليا(عليهم باإلعدام 

لغاء القوانني اليت ُتجرم العالقات اجلنسية اليت املشاركة يف حوار إل  -٣٨-١١٦
  ؛)كندا(تتم بالتراضي بني بالغني من نفس اجلنس 

تقدمي الدعم على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل لتعزيز حق           -٣٩-١١٦
اإلنسان يف املاء الصاحل للشرب والنظافة الصحية وإلعمال هذا احلـق، عمـالً             

  ؛)إسبانيا(يف خمتلف قراراته عن املوضوع بالتوصية اليت قدمها اجمللس 
تسريع عملية استطالع احللول املمكنة لتقدمي التعليم بلغـة األم            -٤٠-١١٦

ووضع استراتيجية مناسبة لتخفيض معدالت الرسوب، قبـل اجلولـة املقبلـة            
  ؛)هنغاريا(لالستعراض الدوري الشامل 

  ؛)وغنداأ(مواصلة عملها من أجل حتسني حقوق الالجئني   -٤١-١١٦
حتسني ظروف استقبال الالجئني وظروف حصوهلم على الرعايـة          -٤٢-١١٦

الصحية واملياه والصرف الصحي والسكن املالئم والغذاء الكايف؛ والتأكد مـن           
عدم إعادة الالجئني إىل بلداهنم األصلية يف حالة تعّرض حياهتم للخطر وتعزيـز             

ئني، بواسطة سياسـات عامـة      اندماجهم الكامل يف اجملتمع خارج خميمات الالج      
  ؛)إكوادور(

مواصلة اجلهود اإلجيابية الرامية إىل إجياد حلول دائمـة بإعـادة             -٤٣-١١٦
  ؛)مصر(الالجئني إىل بلداهنم األصلية، وبإعادة اإلدماج بالوطن 

  :حتظى بدعمها  الدرست بوتسوانا التوصيات الواردة أدناه وهي  -١١٧
وتوكول االختياري الثـاين امللحـق      النظر يف التصديق على الرب      -١-١١٧

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام           
  ؛)١٤()كوستاريكا(
__________ 

ويف الوقت نفسه، تقدمي معلومات إىل اُألسر املعنيـة         : "التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآليت       )١٣(
 )".أوروغواي(سليم اجلثث إىل األسر لدفنها بنفسها إلعالمها مسبقاً مبوعد إعدام ذويها وضمان ت

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق       : "التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآليت       )١٤(
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية محاية مجيـع األشـخاص مـن               

ي، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد            االختفاء القسر 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، وكذلك اتفاقييت منظمة العمـل               

 )".كوستاريكا (١٨٩ و١٦٩الدولية رقم 
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حرصت أملانيا على تكرار توصيتها اليت قدمتها أثناء اجلولة األوىل            -٢-١١٧
ور حبيـث   لالستعراض الدوري الشامل بتعديل تعريف التمييز الوارد يف الدسـت         

ُيغطي التمييز القائم على األصل، وإلغاء القوانني اليت تسمح بالتمييز على أساس            
  ؛)أملانيا(األصل اإلثين واللغة والثقافة 

اختاذ إجراءات شاملة بغية حتقيـق املـساواة الكاملـة للمـرأة              -٣-١١٧
ـ       ) ٤(١٥ وباألخص إلغاء املادة   ن من الدستور ومراجعة القانون العريف لتنقيته م

األحكام اليت تنطوي على متييز مثل قاعدة املرياث اليت تنص على حـق الـذكر             
  ؛)أملانيا(وحده يف وراثة مرتل األسرة 

  ؛)النرويج(اختاذ خطوات للقضاء على عقوبة اإلعدام   -٤-١١٧
اعتماد وقف اختياري لتطبيقهـا      النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام أو       -٥-١١٧

  ؛)ناميبيا(
  ؛)رومانيا( إلغاء عقوبة اإلعدام النظر يف  -٦-١١٧
  ؛)توغو(اعتماد وقف اختياري لعقوبة اإلعدام   -٧-١١٧
  ؛)شيلي(عتماد وقف اختياري لعقوبة اإلعدام ا  -٨-١١٧
إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين          -٩-١١٧

  ؛)نياإسبا(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
عتماد وقف اختياري لعقوبة اإلعدام واسـتطالع بـدائل هلـا           ا  -١٠-١١٧

  ؛)هنغاريا(
املوافقة على اعتماد وقف اختياري لعقوبة اإلعدام كخطوة أوىل           -١١-١١٧

  ؛)آيرلندا(حنو إلغائها، يف وقت الحق 
النظر بصورة إجيابية يف اعتماد وقف اختيـاري لتنفيـذ عقوبـة              -١٢-١١٧

  ؛)لياإيطا(اإلعدام 
  ؛)إستونيا(إلغاء عقوبة اإلعدام بالكامل   -١٣-١١٧
اعتماد وقف اختياري لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها بالكامل، وفقاً           -١٤-١١٧

، ٦٥/٢٠٦ و٦٣/١٦٨ و٦٢/١٤٩لقرارات اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة       
  ؛)سلوفاكيا(وختفيف مجيع أحكام اإلعدام إىل السجن مدى احلياة 

د وقف اختياري لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها كليـاً وفقـاً           اعتما  -١٥-١١٧
  ؛)أملانيا(لقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة 

النظر يف إمكانية اعتماد وقف اختياري لتنفيذ أحكـام اإلعـدام             -١٦-١١٧
  ؛)األرجنتني(وتقييم إمكانية إلغائها مبوجب القانون 
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اد وقف اختياري لتطبيق عقوبـة اإلعـدام    النظر يف إمكانية اعتم     -١٧-١١٧
  ؛)الرأس األخضر(وإلغائها يف مرحلة الحقة 

وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام كخطـوة أوىل حنـو          اعتماد  -١٨-١١٧
إلغائها كلياً واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل           

  ؛)اأسترالي(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
حتسني شفافية إجراءات العفو يف حاالت عقوبة اإلعدام من خالل          -١٩-١١٧

اإلعالن عن األسباب وراء القرارات املتخذة وتقدمي جدول زمـين جللـسات            
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(االستماع 

 يف  النظر يف اعتماد وقف اختياري لعقوبة اإلعـدام والـشروع           -٢٠-١١٧
  ؛)فرنسا(مناقشة وطنية بشأن إلغائها 

عقوبة اإلعدام من النظام القانوين احمللي والتـصديق علـى          إلغاء    -٢١-١١٧
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

  ؛)١٥()أوروغواي(والسياسية 
املـرتل   سة ويف تطبيق تدابري صارمة حلظر العقاب البدين يف املدر         -٢٢-١١٧

  ؛) ليشيت-تيمور (
اختاذ تدابري للقضاء على العقاب البدين الذي قد يؤدي بالضحايا،            -٢٣-١١٧
املهينة  سيما األطفال، إىل التعرُّض للتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية أو         وال

  ؛)كوستاريكا(
 احلملة ضد العقاب البدين لألطفال يف مجيـع الظـروف           مواصلة  -٢٤-١١٧

  ؛)جيبويت(
  ؛)سلوفينيا(حظر العقاب البدين يف حق األطفال   -٢٥-١١٧
ضمان جترمي مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وضـمان            -٢٦-١١٧

حصول الضحايا فوراً على سبل االنتصاف واحلماية؛ ومالحقـة مجيـع اجلنـاة             
  ؛)١٦()آيرلندا(

__________ 

عقد مناقشة عامة عن عقوبة اإلعدام يتم فيها تسليط         : "ت كاآليت التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كان      )١٥(
الضوء على مجيع جوانب املوضوع بصورة شاملة، بغية إلغائها من النظام القانوين احمللي والتـصديق علـى                 

 )".أوروغواي(الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
سّن تشريع حمدد متعلق باالغتصاب الزوجي لـضمان    : "ملقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآليت     التوصية ا  )١٦(

جترمي مجيع أفعال العنف ضد النساء والفتيات، وحصول الضحايا فوراً على سبل االنتـصاف واحلمايـة؛                
 )".آيرلندا(ومقاضاة مجيع اجلناة 



A/HRC/23/7 

GE.13-12502 32 

شخـصني  ضي بـني    بالتراتتم  العالقات اجلنسية اليت    إلغاء جترمي     -٢٧-١١٧
  ؛)اجلمهورية التشيكية(تعزيز التسامح يف هذا اجملال  ونس،نفس اجلمن راشدين 
إجراء تقييم إللغاء جترمي العالقات اجلنسية بني أفراد مـن نفـس           -٢٨-١١٧

  ؛)األرجنتني(اجلنس 
إلغاء جترمي األنشطة اجلنسية بني أفراد من نفس اجلنس واعتمـاد             -٢٩-١١٧

التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي         سياسات للقضاء على    
  ؛)هولندا(ومغايري اهلوية اجلنسانية 

إلغاء جترمي العالقات اجلنسية اليت تتم بالتراضي بـني شخـصني             -٣٠-١١٧
وتعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة التمييز ضد أولئـك        . راشدين من نفس اجلنس   

م يف تكوين اجلمعيات والتمثيـل يف       الوقت نفسه احترام حقوقه    األشخاص، ويف 
  ؛)إسبانيا(اجملتمع املدين 

حذف املواد اليت ُتجرم العالقات اجلنسية بني شخصني من نفس             -٣١-١١٧
  ؛)سلوفاكيا(اجلنس من القانون اجلنائي 

كفالة احلقوق األساسية جلميع األشخاص الـذين يعيـشون يف            -٣٢-١١٧
اجلنسية اليت تتم بالتراضي بني شخـصني       بوتسوانا ومن مث إلغاء جترمي العالقات       

  ؛)فرنسا(راشدين من نفس اجلنس 
 ٢٠٠٦ للحكم الصادر عن احملكمة العليا يف عام      التنفيذ الكامل     -٣٣-١١٧

والسماح لكل من أراد من شعب سان بالعيش يف احملمية احليوانية يف كاالهاري             
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(الوسطى 

 جمتمعات سان إىل حممية كاالهاري، وتيسري حصوهلم        ضمان عودة   -٣٤-١١٧
  ؛)إسبانيا(على املاء الصاحل للشرب والصرف الصحي 

ضمان استمرار مشاريع التنمية السياحية يف احملمية احليوانيـة يف            -٣٥-١١٧
كاالهاري الوسطى يف السماح للسكان األصليني مبواصلة ممارساهتم التقليديـة،          

اد ألغراض البقـاء، وكـذلك الوصـول إىل امليـاه           يف ذلك الصيد واحلص    مبا
  ؛)املكسيك(

اعتماد تدابري فعالة لتعزيز مشاركة السكان األصليني يف القرارات       -٣٦-١١٧
  ؛ )فنلندا(اليت ختصهم وختص حقوقهم كسكان أصليني 

يف ذلك ختصيص املوارد الكافيـة       اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا      -٣٧-١١٧
 أطفال السكان األصليني على قدم املساواة مع غريهم على          لتعزيز سبل حصول  

  ؛)فنلندا(يف ذلك التعليم بلغتهم األصلية مىت أمكن ذلك  التعليم، مبا
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النظر يف تكثيف التدابري حلماية حقوق األقليات اإلثنية يف البالد            -٣٨-١١٧
  ؛)رالرأس األخض(يتعلق خبصائصهم الثقافية  ومتكينهم من حتقيق ذواهتم فيما

ضمان انسجام مجيع اإلجراءات القانونية املعمول هبا يف احملـاكم            -٣٩-١١٧
  ؛)١٧()أوروغواي(العرفية مع نظريتها املعمول هبا يف احملاكم احمللية 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير ُتعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١١٨
أهنـا حتظـى    ينبغي أن ُيفهم      وال .الستعراضأو الدولة موضوع ا   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل بكامله

__________ 

يتعلق بأسـبقية    تكثيف جهودها إلذكاء الوعي فيما    : "يتالتوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كانت كاآل       )١٧(
يتعلق بالقوانني واملمارسات العرفية؛ وضمان انسجام اإلجراءات القانونية يف احملاكم           القانون الدستوري فيما  

 )".أوروغواي(العرفية مع نظريهتا يف احملاكم احمللية وإمكانية الطعن يف القرارات أمام هذه احملاكم 
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 

 The delegation of Botswana was headed by Hon. Dikgakgamatso Ramadeluka 
SERETSE, Minister of Defence, Justice and Security, and composed of the following 
members: 

• His Excellency Mothusi B. R. PALAI Ambassador/Permanent Representative of 
Botswana to the United Nations office; 

• Ms. Valencia K. D. MOGEGEH Director of Women’s Affairs, Ministry of Labour 
and Home Affairs; 

• Mr. Charles MASOLE Deputy Ambassador, Mission of Botswana, Geneva; 

• Mr. O. Rhee HETANANG Deputy Director, Multilateral Department,  Ministry of 
Foreign Affairs and International Cooperation; 

• Ms. Eunice R. MALOTHA Legal Advisor, Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation; 

• Mr. Collen K. Diane First Secretary, Botswana Permanent Mission to the United 
Nations. 

       


