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  ها الوفودتتسوانا على التوصيات اليت قدموردود حكومة ب
  تسواناوأثناء االستعراض الدوري الشامل لب

كـان   و ناابوتسودمتها الوفود أثناء االستعراض الدوري الشامل ل       يف التوصيات اليت ق    بوتسوانانظرت حكومة     
  :يتآلردها كا

  الرد   التوصية

االنضمام إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           - ١
؛ النظر يف )اجلزائر(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

لعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       االتصديق على   
النضمام إليـه   وااالقتصادية واالجتماعية والثقافية    

؛ وضـع  )املكسيك وسلوفاكيا والربازيل وترتانيـا    (
جدول زمين للتصديق على العهد الدويل اخلـاص        

  ؛)تركيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق ( علماً بالتوصية بوتسوانا يطحت 
 أهنـا   ، لكنها أشارت إىل   )االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

نها من تنفيـذ    ستنضم إىل العهد عندما تكون يف وضع ميكّ       
 أمر التنفيذهذا القدرة على توفـر دت أن ـه وأكـأحكام

  . بالغ األمهية

النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة           
 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان       ١٦٩رقم  

  ؛ )املكسيك(املستقلة 

  .التوصيةهذه  وانابوتسال تقبل  

الزمة ملواءمة القوانني العرفيـة مـع       التدابري  الاعتماد    
  ؛ )املكسيك(الصكوك الدولية 

 العريف يتناقض مع الـصكوك ا أن قانوهن  بوتسواناال تعترب    
  .التوصيةهذه ال تقبل الدولية ولذلك فإهنا 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع          
  ؛)املكسيك(جرين وأفراد أسرهم العمال املها

 أن  ال تعتـرب   روح االتفاقية وقصدها لكنها      بوتسوانا ؤيدت 
التفاقية هو أولوية، وذلك ألن هناك قـوانني   إىل ا االنضمام  

  .مطبقة فعالً حتمي املهاجرين

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة        
وبة القاسية التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العق   

 الوقائية ةياآلل وإنشاء ،)فرنسا(أو الالإنسانية أو املهينة 
  ؛)اجلمهورية التشيكية والدامنرك(الوطنية وفقاً لذلك 

وستنظر احلكومة يف   . التوصية هذهً   حاليا بوتسواناال تؤيد    
 اختاذوفيما يتعلق ب.  لذلكاالنضمام إليها عندما تتاح املوارد    

وطنية، تؤكد احلكومة على وجود آليات      الوقائية  التدابري  ال
  .وقائية فعالة

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق         
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        

  ؛)أستراليا(واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

اء ـط إللغ ـال توجد خط  و.  هذه التوصية  بوتسوانا ترفض 
  .عقوبة اإلعدام



A/HRC/10/69/Add.1 
Page 3 

  الرد   التوصية

اليت يـتعني تقـدميها     خمتلف التقارير املعلقة    إكمال    - ٢
 وال سيما التقرير الواجب تقدميه      ،مبوجب معاهدات 

إىل  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة           
  ؛)الكامريون(

تقريـر  الوقد قدمت احلكومة    .  هذه التوصية  بوتسوانا تقبل 
التمييز ضـد  إىل اللجنة املعنية بالقضاء على   الواجب تقدميه   

وُتبذل جهود لكـي    . ٢٠٠٨نوفمرب  /املرأة يف تشرين الثاين   
  .يفي البلد بالتزاماته املتعلقة بتقدمي التقارير يف موعدها

هداف حقوق اإلنسان اليت    االجناز التدرجيي أل  حتقيق    - ٣
 ؛)الربازيل (٩/١٢حددها قرار جملس حقوق اإلنسان 

  . هذه التوصيةبوتسوانا تقبل 

 مـن   ١٥ابري لضمان تطابق أحكام املـادة       اختاذ تد   
 مع أحكام العهد الدويل اخلاص الًكامتطابقاً الدستور 

  ؛)كندا(باحلقوق املدنية والسياسية 

 ها من دستور  ١٥ على القول بأن املادة      بوتسواناال توافق    
تناقض مع أحكام العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       ت

  .والسياسية

املكلفني بواليات يف   دعوة دائمة إىل     توجيهالنظر يف     - ٤
جمللس حقوق اإلنسان   التابعة  اإلجراءات اخلاصة   إطار  

  ؛)التفيا واملكسيك واجلمهورية التشيكية(

املكلفني بواليـات يف     دائماً على زيارات     بوتسواناوافقت   
 اخلروج عن التزام    وهي ال تنوي   ،اإلجراءات اخلاصة إطار  

التوصية هذه  ولذلك فإن   . الاحلكومة بالتعاون يف هذا اجمل    
  .غري مقبولة

طلب قيام املقرر اخلاص املعين باحلقوق      ملوافقة على   ا  
بزيارة البلـد   واحلريات األساسية للشعوب األصلية     

  ؛)املكسيك والنرويج(

ت احلكومة بالفعل   وجهوقد  . التوصيةهذه   بوتسوانا بلتق 
لبلـد يف   املقرر اخلاص الذي من املتوقع أن يزور ا       دعوة إىل   

  .٢٠٠٩مارس /آذار

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية          
  ؛)املكسيك(

نه مل ُيوجه طلب إلجراء     أل.  هذه التوصية  بوتسواناال تقبل    
ومبا أن اتفاقية القـضاء علـى التمييـز         . مثل هذه الزيارة  

، فإن احلكومة تعـرب     بوتسواناالعنصري مطبقة بالفعل يف     
التعاون مع املقرر اخلاص، مبا يف ذلك عنـدما         عن التزامها ب  

  .بوتسوانايعرب عن رغبته يف زيارة 

مواصلة اجلهود لتعزيز اهليكل الوطين حلقوق اإلنـسان          - ٥
، مبـا   )اجلمهورية التشيكية (واإلطار املؤسسي   ) مصر(

يف ذلك من خالل توفري ما هو ضروري من مـوارد           
اصلة تطـوير   ملو) اجلمهورية التشيكية (وموظفني  مالية  
لتدريب وبناء القـدرات يف جمـال حقـوق          ل برنامج

اإلنسان، مبساعدة دولية، للعاملني يف جمـايل القـضاء        
كافيـة  ماليـة   ؛ وتوفري موارد    )مصر( القانون   نفاذوإ

جنـوب  (ملكتب أمني املظامل للقيام بعملـه بفعاليـة         
  ؛)أفريقيا

ن مها  ء احلكومة ندا  كرروت. التوصياتهذه   بوتسواناتقبل   
ذات حلصول على املساعدة التقنية للتصدي للتحديات أجل ا
  .يف هذا الصددالصلة 
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  الرد   التوصية

 إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق      اتاختاذ إجراء   - ٦
وإنشاء جلنـة   ) ترتانيا(اإلنسان عمالً مببادئ باريس     

  ؛)الكامريون(وطنية حلقوق اإلنسان وحرياته 

شاورات بشأن انتهت املوقد . التوصياتهذه  بوتسواناتقبل  
 حلقوق اإلنسان عمالً مببادئ     ة مستقل ة وطني ؤسسةإنشاء م 
لى جملـس   عقريب  يف وقت    التوصيات   عرضوسُت. باريس

  .الوزراء لكي ينظر فيها

ن وزيادة اجلهود لبث الوعي فيما يتعلق بعلو القـان          - ٧
من أجل  الدستوري على القوانني واملمارسات العرفية      

  ؛)كندا( املساواة بني اجلنسنيتعزيز 

القانون العريف ال يتناقض    ف. التوصيةهذه   بوتسواناال تقبل    
  .ن الدستوريومع القان

) مصر(نظام التعليم   صلب  إدماج حقوق اإلنسان يف       - ٨
ووضع استراتيجية وطنية للتثقيف يف جمال حقـوق        
اإلنسان يف النظام املدرسي على مجيع املستويات عمالً 

نامج العاملي للتثقيف    للرب ٢٠٠٩- ٢٠٠٥خبطة العمل   
يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مراجعة وتنقيح         
املناهج الدراسية والكتب املدرسية، وتدريب املعلمني      
وممارسة حقوق اإلنـسان يف األوسـاط املدرسـية         

  ؛)إيطاليا(

  .التوصياتهذه  بوتسوانا بلتق 

ة لصاحل املرأة يف املناطق الريفي    املبذولة  مواصلة اجلهود     - ٩
، مبا يف ذلك    انيةقضايا اجلنس الوفيما يتعلق ب  ) اجلزائر(

السياسات الرامية إىل متكني املرأة وإدماجها يف نظام        
؛ القيام من باب األولويـة بتعزيـز        )شيلي(التعليم  

املساواة بني اجلنسني ومواصلة العمل املتعلق بإصدار       
تشريع يتعلق باالغتصاب الزوجي، والنظر يف اختـاذ        

أو ضافية إلصدار تشريع جديد، مثل مبادرات       تدابري إ 
إعمال بث الوعي يف صفوف اجلمهور لتعزيز       محالت  

  ؛)السويد(احلقوق يف التشريع املعين 

  .التوصياتهذه  بوتسوانا بلتق 

ضمان املشاركة الكاملة للمرأة يف مراجعة القوانني        - ١٠
ح املمارسات اليت تـضر     كبواملمارسات العرفية، و  

  ؛)يرلنداآ(حبقوق املرأة 

  

  . هذه التوصيةبوتسواناتقبل  
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  الرد   التوصية

تعزيز تطبيق القانون املتعلق بالعنف املـرتيل وإلغـاء           - ١١
  ؛)اململكة املتحدة(قانون السلطة الزوجية 

وقد اختذت احلكومة التـدابري     .  هذه التوصية  بوتسوانا بلتق 
  .عّدلالالزمة لضمان التنفيذ الفوري للتشريع امل

الذي أُدخـل   تنفيذ التعديل   وضع جدول زمين حمدد ل      
  ؛)النرويج(قانون الزواج على 

جدول ، إذ ال ميكنها وضع      التوصيةهذه   بوتسواناال تقبل    
  . يف هذا الشأنزمين حمدد

 استمرار التقاليد الضارة حبقوق املرأة      نعاختاذ تدابري مل    
 ؛)األرجنتني(بكر وتعدد األزواج املزواج المبا يف ذلك 

 أية  بوتسواناال توجد يف    ف. التوصيةهذه   بوتسواناال تقبل    
  .تقاليد ضارة حبقوق املرأة

رفع املسؤولية اجلنائية إىل مستوى املعـايري الدوليـة           
وإلغاء الوالية الزوجية يف الزواج العـريف والـديين         

  ؛)الكامريون(

قـد اختـذت    ف.  هذه التوصـية   بوتسواناحكومة  ال تقبل    
 لتنفيذ هذه التوصـية مـن       احلكومة بالفعل التدابري الالزمة   

  .خالل قانون إلغاء السلطة الزوجية

إدراج املنظور اجلنساين يف عملية متابعة االستعراض         - ١٢
  ؛)بريطانيا (هجيةنالدوري الشامل بطريقة م

  .التوصيةهذه  بوتسواناتقبل  

مواصلة إدماج أحكام اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق         - ١٣
رفاهـه يف التـشريع     األفريقي بشأن حقوق الطفل و    

؛ اختاذ مزيد من التدابري العتماد تشريع )كوبا(الوطين 
يكفل تنفيذ االتفاقية، وال سيما يف جمال منع العنـف     

اجلمهورية التـشيكية   (واالستغالل اجلنسي لألطفال    
وضمان محاية الفتيات مـن االعتـداء       ) واألرجنتني

  ؛)األرجنتني(اجلنسي 

حالياً تعديل قـانون    وجيري  . التوصيةهذه   بوتسواناتقبل   
ومشروع . الطفل، مما سيدمج االتفاقية يف القانون الداخلي      

  .الربملان لقراءته للمرة الثانيةمعروض على القانون 

ذ خطة العمـل الوطنيـة للطفـل        ـة تنفي ـمواصل  - ١٤
العمل الوطنية  خبطة   لتقيد؛ ا )كوبا (٢٠١٦- ٢٠٠٦

؛ )ركيات(للطفل وبرنامج القضاء على عمل األطفال       
؛ تصميم  )فنلندا(ز  ديإليتامى ا اخلاص ب ربنامج  التنفيذ  

تعلق بعمل األطفال على النحو     تواعتماد برامج عمل    
الذي طلبته جلنة حقوق الطفل ومنظمة العمل الدولية        

؛ النظر يف تسمية مؤسسة لتنسيق وتنفيـذ        )إيطاليا(
  ؛)شيلي(السياسة املتعلقة بالطفل 

  

هذه وتنوي احلكومة معاجلة    . ياتالتوصهذه   بوتسوانا   تقبل 
 .حالياًمراجعته ري جتالشواغل من خالل قانون الطفل الذي 
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  الرد   التوصية

الحتجاز األطفال الذين يعيلهم ُمعيـل      وضع بدائل     - ١٥
؛ اختاذ تـدابري حلمايـة      )سلوفينيا. (وحيد أو رئيسي  
األطفال الـذين يتـأثرون     ورضع  للاملصاحل الفضلى   

  ؛)فينياسلو(بسبب احتجاز أو حبس والديهم 

  . التوصية هذه بوتسواناتقبل 

مواصلة حتقيق اهلدف املتمثل يف التعلـيم األساسـي           - ١٦
واحلد من حاالت التسرب مـن املـدارس        للجميع  

؛ اختاذ  )بنغالديش(دعم من اجملتمع الدويل     باالبتدائية،  
 اجتاه حاالت التسرب مـن املـدارس        عكستدابري ل 
تطبيق اإلجـراء املتمثـل يف تقاسـم        بسبب  الثانوية  

  ؛)ترتانيا. (تكاليف الدراسة

تشري فيمـا يتعلـق     ، لكنها   التوصياتهذه  بوتسوانا  تقبل   
 الت أنه سيتم تقييم حا     إىل مبوضوع تقاسم تكلفة الدراسة   

األطفال، وسُيعفى األطفال الذين ال يتمكنون من حتمُّـل         
  .تكاليف الدراسة من دفع الرسوم الدراسية

يف جمال  املبذولة  اختاذ مزيد من التدابري لدعم املساعي         - ١٧
  ؛)ترتانيا(حقوق جمموعات األقليات 

  .ينيبوتسوانمجيع الحقوق ، حتُترم يف بوتسوانا 

 لضمان احترام حقوق السكان     ة فوري اتاختاذ إجراء   
ـ       اهتمـام   ذباألصليني الذين يعيشون يف مناطق جت

  ؛)نلنداف(األملاس جمال يف عاملة لشركات الا

اختاذ خطوات لتعزيز إجياد حل عادل يقـوم علـى            
 فـراد املساواة من خالل جتديد املفاوضـات مـع أ        

معات حمميات الصيد يف وسط كاالهاري واحترام       تجم
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألقليـات      

؛ )كندا(كانت تعيش سابقاً يف احملمية      تعيش أو   اليت  
 اإلثنية، على أساس مـستمر      التحاور مع اجملموعات  

ومنتظم لضمان حقوقها يف املساواة وعـدم التمييـز     
الوصول إىل األرض وتقدمي الـدعم      إتاحة  ؛  )آيرلندا(

إعـالن  يف  دد  ، على النحو احمل   اتللمقيمني يف احملمي  
األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، والعمل     
 مع اجملالس املعنية باألرض يف خمتلـف املقاطعـات        

 على مجيع مقدمي    يضالضمان املساواة يف توزيع األر    
الطلبات للحصول على أرض لإلقامة أو الزراعـة أو         

 وارد املائية أو السـتخدام    حصول على امل  أو لل الرعي  
  ؛)الدامنرك. ( كموقع لألعمال التجاريةاألرض

هبدف إجياد حلول للمشاكل بصورة ودية فيما بني أبنـاء           
بنشاط يف مشاورات مع وة بالفعل شارك احلكومتبوتسوانا، 

ولدى احلكومـة بالفعـل     .  املعنيني ةمجيع أصحاب املصلح  
 يتناول قضايا   يضااألرحليازة  سياسة واضحة وفعالة ونظام     

إىل األرض جلميع أبناء بوتسوانا، مبن      إتاحة الوصول   تتعلق ب 
 ال تقبـل  وهلذا الغرض،   . فيهم املقيمون يف حمميات الصيد    

  . صياتاحلكومة هذه التو
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لغـات  إىل جانـب    مواصلة سياسة التعليم بلغة األم        
  ؛)الدامنرك(بوتسوانا الوطنية واللغة اإلنكليزية 

واحلكومة بـصدد تـشجيع     . التوصيةهذه   بوتسوانا   تقبل 
هتا هبدف تدريسها   اخمتلف اجملموعات اإلثنية على تطوير لغ     

  .يف املدارس يف املستقبل

أهنا نفذت بالكامل حكم    أن ذكرت   كومة بوتسوانا   حل سبق   ؛)إسبانيا(ان يف احملمية إجياد حل للرتاع بني أهايل س  
غري ولذلك فإن التوصية . احملكمة فيما يتعلق بالرتاع املذكور

  .مقبولة

اعتماد التدابري الضرورية ملكافحة التمييـز جبميـع          - ١٨
 مليول اجلنسية القائم على ا  التمييز  أشكاله، مبا يف ذلك     

اجلنس، واللون، والدين والرأي السياسي نوع و، املثلية
؛ تعديل تعريف التمييز الوارد يف الدسـتور        )فرنسا(
 وإلغـاء   لنسبل يضم التمييز القائم على ا     مشيث ي حب

القوانني اليت تسمح بالتمييز القائم على اإلثنيـة        تلك  
؛ مراجعة تعريف التمييز الوارد     )أملانيا(واللغة والثقافة   

تطابقه مع حظر   لضمان   من الدستور    ةثثالاليف املادة   
 أو اإلثين   قومي واألصل ال  لنسبالتمييز القائم على ا   

؛ إلغاء التمييز القائم على األصل اإلثين واللغة        )كندا(
 ؛)الدامنرك (حبكم القانون مبا يف ذلك التمييز ،والثقافة

ال قـوانني بوتـسوانا     ف.  التوصيات  هذه  بوتسوانا ال تقبل  
 ١٥وتنص املادة   . شاط جنسي بني مثليني   مبمارسة ن تسمح  

من دستور بوتسوانا على معاجلة مجيع القـضايا املتعلقـة          
احلكومـة  تعتزم  وال  . بالتمييز معاجلة شاملة وبشكل فعال    

  .  مع هذه التوصياتمبا يتوافقتعديل الدستور 

مثل اخلدمات اجملتمعية   لالحتجاز   حلول بديلة    اعتماد  - ١٩
؛ مضاعفة اجلهود   )سلوفينيا (الةبكفوترتيبات اإلفراج   

كفـل  مبـا ي  لتحسني ظروف االحتجاز يف السجون      
  ؛)جيبويت(تطابق احلقوق مع املمارسة الثقافية 

واحلكومة تنفِّـذ بالفعـل     . التوصياتهذه  بوتسوانا  تقبل   
  . نومبادرات وتدابري ترمي إىل حتسني الظروف يف السج

لدولية املتعلقة  تشريعها وممارستها مع املعايري ا    مواءمة    
  ؛)إيطاليا(بالسجون 

وترى احلكومة أن التشريع    . بوتسوانا هذه التوصية  ال تؤيد    
 املتعلقـة واملمارسة احلاليني يتطابقان مع املعايري الدوليـة        

  .السجونب

مواصلة إدماج أحكام اتفاقية حقوق الطفل يف القانون   - ٢٠
  ؛ )١(١٩ وال سيما املادة ،الوطين

تعديل قانون الطفـل    وجيري  . التوصيةهذه   بوتسوانا قبلت 
  .هبدف إدماج أحكام االتفاقية يف القوانني الداخلية
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وفيما يتعلق بأوجه القلق العميـق بـشأن العقـاب            
 النظر يف تغيري التشريعات     ،)شيلي(اجلسدي لألطفال   

لكي حتظر صراحة مجيع أشكال العقاب اجلسدي يف        
ـ مجيع ا  ـ      : طاألوس دارس أو يف   يف املـرتل أو يف امل

 واالضطالع جبهـود لتوعيـة      ،خرىاألؤسسات  امل
اجلمهور لتغيري عقلية السكان وآرائهم فيما يتعلـق        

؛ مواصلة اجلهود للقضاء    )سلوفينيا(بالعقاب اجلسدي   
، )الربازيل والسويد (العقاب اجلسدي   ممارسـة  على  

، مبوجب  ؛ وضع حد  )السويد(وال سيما يف املدارس     
ملمارسة العقاب اجلسدي  الواقع، القانون وحبكم األمر

  ؛ )فرنسا(يف النظم القضائية التقليدية 

إلغـاء   احلكومة   مزتعتومع ذلك، ال    . التوصية غري مقبولة   
فهي ترى أن هذه املمارسة هـي       العقاب اجلسدي،   ممارسة  

شكل مشروع ومقبول من أشكال العقاب، كمـا متليـه          
قاب اجلسدي ضمن    الع اَرسموُي. يف اجملتمع السائدة  املعايري  

للتشريعات يف إطار قانون احملاكم العرفية،      احلدود الصارمة   
  .  وقانون التعليموقانون العقوبات

استطالع إمكانية الوقف االختياري لتطبيق عقوبـة         - ٢١
اإلعدام هبدف إلغائها بشكل هنـائي عمـالً بـآخر          

إسـبانيا  (املوضوع  بشأن هذا   قرارات اجلمعية العامة    
هولنـدا وإيطاليـا وكنـدا والكرسـي        والربازيل و 
يف ؛ أداء دور رائد واختاذ خطوات ملموسة        )الرسويل

 ؛ )اململكة املتحدة وآيرلندا(إلغاء عقوبة اإلعدام اجتاه 

ال تعتزم إلغاء   احلكومة  ف. بوتسوانا هذه التوصيات  ال تقبل    
  . طبيقهاعقوبة اإلعدام وال فرض وقف اختياري على ت

التعـذيب وسـوء    حدوث  تجنب  لمضاعفة اجلهود     - ٢٢
  ؛)الدامنرك(املعاملة 

احلكومة تؤكد باستمرار   ف. التوصيةهذه   بوتسوانا   ال تقبل  
  . عدم وجود حاالت تعذيب أو سوء معاملة متأكَّد منها

ـ اجلنسية  العالقات  جترمي  عدم    - ٢٣ ني واملثليـات  يبني املثل
اليت تتم برضا شخصني بـالغني       اجلنسية   واملمارسات
إسـبانيا وهولنـدا وسـلوفاكيا      (اجلنس  من نفس   

؛ حظر التمييز القـائم     ) واجلمهورية التشيكية وكندا  
  ؛)هولندا (ةاجلنسيأساس امليول على 

ال يـسمح  القـانون  ف. التوصـيات هذه  بوتسوانا  ال تقبل    
، وهو   بني شخصني من نفس اجلنس     مارسة نشاط جنسي  مب

مـع  موقف يعكس املعـايري األخالقيـة والدينيـة يف اجملت         
  .بوتسواينال

توفري متابعة طبية لألمهات املصابات بفريوس نقـص          - ٢٤
؛ )بلجيكـا (اإليدز وأطفاهلن املصابني    /املناعة البشرية 

فـريوس نقـص املناعـة      بـشأن   تثقيف السجناء   
اإلصـحاح يف   متطلبـات    مراعـاة اإليدز و /البشرية

  ؛)بلجيكا(السجون 

هـي تتمـشى مـع      ف. التوصـيات هـذه    بوتسوانا   قبلت 
 ري تنفيـذها ستراتيجيات احلكومة فيما يتعلق بالصحة وجي ا

  .حالياً
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بـني  الذي يتم بالتراضي النشاط اجلنسي  بفيما يتعلق     
 ، اعتماد تدابري لتعزيز التسامح،بالغني من نفس اجلنس

برامج تثقيفية فعالة بشأن منع فريوس  تنفيذ  والسماح ب 
؛ )اجلمهورية التـشيكية  (اإليدز  /نقص املناعة البشرية  

اإليدز /مواصلة مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     
  ؛)بنغالديش(بدعم من اجملتمع الدويل 

ربامج التثقيف ومحـالت    ف. التوصيةهذه   بوتسوانا   ال تقبل  
اإليدز تستهدف  /التوعية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     

  .مجيع البالغني

شروع املمتكني املهاجرين والالجئني من االستفادة من   - ٢٥
اإليـدز  /رائد ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     ال
 حلل مشكلة عدم التغطيـة      ات؛ اختاذ إجراء  )اجلزائر(

مبضادات فريوسات النـسخ العكـسي يف أوسـاط         
  ؛)ترتانيا(الالجئني 

التوصيات بقدر ما تتعلـق بـالالجئني       هذه  بوتسوانا  تقبل   
وتؤكد احلكومة مـن جديـد علـى        . وليس باملهاجرين 

الالزمـة  املـوارد   نقص  حديات اليت ذكرهتا فيما يتعلق ب     الت
  .لتنفيذ قراراهتا يف هذا اجملال

العمل من أجل وضع حد ملمارسة احتجـاز بعـض            
توفر أماكن  ملتمسي اللجوء يف السجون بسبب عدم       

  ؛)يرلنداآ (خمصصة هلم

وتؤكد احلكومة علـى أن     . التوصيةهذه  بوتسوانا  ال تقبل    
يف السجون بل   بوتسوانا ال ُيحتجزون    يف  ملتمسي اللجوء   

  .جيداًجتهيزاً جمهزة وودعون يف مراكز خمصصة ي

بدعم من اجملتمع الدويل، مواصلة مكافحـة الفقـر           - ٢٦
، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     )بنغالديش ومصر (

، مواصلة اجلهود   )مصر (٢٠١٦رؤية عام   سياق  يف  
  ؛)كوبا( ٢٠١٦املبذولة لتحقيق أهداف رؤية عام 

  .التوصياتهذه بوتسوانا تقبل  

التماس املساعدة التقنية وغريها من أشكال الدعم من          - ٢٧
القدرات التنفيذية واإلمنائية   الشركاء يف التنمية لتعزيز     

فيما يتعلق بـصكوك حقـوق اإلنـسان        لبوتسوانا  
؛ التمـاس   )موريشيوس(وإدماجها يف القوانني احمللية     

ادرة مادياً علـى مـساعدة      قالوفود  الاملساعدة من   
بوتسوانا يف مساعيها فيما يتعلق بتقدمي التقـارير إىل         

، والتـدريب يف جمـال       والتثقيف هيئات املعاهدات 
حقوق اإلنسان، ومكونات النظام اإلحصائي الوطين      

؛ التماس الدعم مـن     )الربازيل(ونظام رصد التنمية    
مت تـسليط   الـيت   االت  اجملجملس حقوق اإلنسان يف     

؛ )جنـوب أفريقيـا   (ء عليها يف التقرير الوطين      الضو
 من اجملتمـع الـدويل يف جهـود         سامهاتالتماس امل 

  .بوتسوانا هذه التوصياتتقبل  
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ساعدة امل؛ التماس   )غانا(احلكومة حنو تعزيز احلقوق     
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان       من  

واجملتمع الدويل فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصـلية        
 والعنف  ،ماية الطفل حبباساروا، و الوال سيما حقوق    

 وظروف  ، وإقامة العدل، واملساعدة القانونية    ،املرتيل
السجون، وكذلك إعداد وثيقة أساسـية مـشتركة        

، التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وحتسني       )ملديف(
النظام القضائي وتعزيز رصد التقدم احملرز يف بلـوغ         

واألهداف املدرجة يف سياق    األهداف اإلمنائية لأللفية    
  ).مصر (٢٠١٦عام ة رؤي

 -  -  -  -  -  

  

  


