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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عماًل بقرار جملس حقوو   -1

. 2018كووانون اليناي/ينوواير   26إىل  15، دورتووه التاسووعة والعشوورين ة الفوو ة موون 5/1اإلنسووان 
وأجوووري اسوووتعراض بوتسوووواا ة اجللسوووة اخلامسوووة املعقوووودة يووووم 17  كوووانون اليناي/ينووواير 2018. 
وتوورأس وفوودب بوتسووواا وزيوور اجلنسووية واونوورة و،وودون اجلنسووش، إدويوون ا. ابتشووو. واعتموود الفريووق 
  العامل التقرير املتعلق ببوتسواا ة جلسته العا،رة املعقودة ة 19  كانون اليناي/يناير 2018.

اختووار جملووس حقووو  اإلنسووان فريووق املقووررين التووا   ،2018كووانون اليناي/ينوواير   10وة  -2
)اجملموعة الينالثية( من أجل تيسري استعراض احلالوة ة بوتسووااا ال وش وكوواب والووالتح املتحودة 

 األمريكية.
مووون مرفوووق  5، وللفقووورة 5/1مووون مرفوووق قووورار جملوووس حقوووو  اإلنسوووان  15ووفقووواً للفقووورة  -٣

 ألغراض استعراض احلالة ة بوتسوااا، صدرح الواثئق التالية 16/21 قراره
 (؛A/HRC/WG.6/29/BWA/1)أ( )15تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة  )أ( 
جتميع للمعلوماح أعدته مفوضية األمم املتحودة السوامية حلقوو  اإلنسوان وفقواً  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/29/BWA/2)ب( )15للفقرة 

)ا( 15السوامية حلقوو  اإلنسوان وفقواً للفقورة  موجز أعدته مفوضوية األموم املتحودة )ا( 
(A/HRC/WG.6/29/BWA/3.) 
مووون  لوُأحيلوووىل إىل بوتسوووواا عووون طريوووق اجملموعوووة الينالثيوووة قائموووة أسووو لة أعووود ا سووولفاً كووو -٤

أملانيووا، والزازيوول، والزتغووال، وبلنيكووا، وسوولوفينيا، والسووويد، واململكووة املتحوودة لزي انيووا الع موو  
 ض الدوري الشامل.لالستعرا الشبكي املوقع عل  متاحة األس لة وهذهة. وآيرلندا الشمالي

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ذكووور الوفووود أن التقريووور الووووطين أعووود ابلتعوووواون موووع من مووواح اجملتموووع املووودي. وستسووووع   -5
خ ووط عموول وطنيووة لتنفيووذ التوصووياح املقدمووة  احلكومووة، ابلتعوواون مووع اجملتمووع املوودي، إىل وضووع

 خالل االستعراض احلا .
، بوصفها خري ة 20٣6، رؤية عام ةالوطني ةيلي ة التحو اخل، اسُتهلىل 2016وة عام  -6

القادمة، وتوجيه بوتسواا علو  طريوق التنميوة  20 طريق لتحقيق الت لعاح الوطنية ة السنواح الو
رؤية من خالل توسيع ن ا  االقت اد احمللوي ة الوقوىل الوذي نك ون الشاملة. ومن املقرر حتقيق ال

فيه املواطنون من املشاركة النافعة ة تنمية البلود. واعتمودح اخل وة اإليائيوة الوطنيوة احلاديوة عشورة 
 .20٣6 عام لتوجيه التنمية االقت ادية املتوس ة األجل بوصفها خ وة أوىل ة طريق تنفيذ رؤية

 5عل  تعديل قانون أمش امل امل، وهو القوانون رقوم  201٤ة عام جملس الوزراء وافق و  -7
حقو  اإلنسان. وبلغوىل . ويعهد هذا التعديل إىل مكتب أمش امل امل بوالية ة جمال 1995لعام 



A/HRC/38/8 

3 GE.18-05685 

ملووان املقوورر خووالل دورة الز  صوياغة مشووروع تعووديل قووانون أمووش امل ووامل مرحلوة متقدمووة؛ وسوويقدم املشووروع
حلقوو  اإلنسوان. وستنشوأ،  ، األمر الذي نك ن من إنشاء مدسسوة وطنيوة2018عقدها ة متوز/يوليه 

إضووافة إىل ذلووح، وحوودة حلقووو  اإلنسووان ة مكتووب رئوويس اجلمهوريووة موون ،ووأ ا أن تسووهم ة ضوومان 
 التقيد اباللتزاماح املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب خمتلف املعاهداح.

إىل جلنوة حقوو  ال فول واللننوة املعنيوة ابلق واء اً تقريور  2017ىل بوتسواا ة عوام وقدم -8
 العقوبووة علوو  التمييووز ضوود املوورأة. وفيمووا يتعلووق ابتفاقيووة مناه ووة التعووذيب وغووريه موون ضووروب املعاملووة أو

 دوليووة للق وواءالقاسووية أو الالإنسووانية أو املهينووة، لووري حاليوواً اإلعووداد للتقريوور األو  . وعوون االتفاقيووة ال
اختوووارح  علووو   يوووع أ،وووكال التمييوووز العن وووري والعهووود الووودو  اخلوووا، ابحلقوووو  املدنيوووة والسياسوووية،

 لتقدمي تقاريرها الدورية العالقة.احلكومة استخدام اإلجراء املبسط 
ائية ، أصدر الزملان القانون املتعلق بن ام روما األساسي للمحكمة اجلن2017وة عام  -9

عل  ال عيد الوطين، مون  ،الحقن تالتزام بوتسواا أب الشيء الذي يعكس، 2017الدولية لعام 
. وأدى اعتقواد احلكوموة الراسول ابلورويت الويت ن ام روما األساسويشتبه ة ارتكاهبم جرائم يع ف هبا يُ 

وتسواا إىل املشاركة ة تقدمي ورقة بشأن تفعيل اخت ا، احملكمة اجلنائية الدولية بب أومىل إنشاء
 العدوان.نة احملكمة ة جر 

 وُوضووعىل سياسوواح وبوورامري لتوووفري اسووتينماراح كبوورية ة جمووال ال وومان االجتموواعي وال ووحة -10
مون  والتعليم. وال تزال تنف ذ مبادراح الق اء علو  الفقور، الويت  ودف إىل متكوش الفقوراء اقت وادتً 

 خالل إمداد املستفيدين ابملهاراح واألموال حبيث يعيشون عيشة كرنة.
ملواءموة األولووتح  2016-2010، نُقح اإلطوار االسو اتيني الووطين 201٤وة عام  -11

، 2016الووواردة فيووه مووع آخوور الت وووراح املت وولة بفووريوس نقوو/ املناعووة البشوورية/اإليدز. وة عووام 
موووون أهووووداف  90-90-90يووووعا. وأيوووودح احلكومووووة اووووودف اسووووُتهلىل ااسوووو اتينية عووووالا اجلم

بوورامري األمووم املتحوودة املشوو ف املعووين بفووريوس نقوو/ املناعووة البشوورية/اإليدز، كمووا أيوودح اجلهووود 
. ونكووون للنميوووع التووودخل ملكافحوووة فوووريوس 20٣0الراميوووة إىل الق ووواء علووو  اإليووودز حبلوووول عوووام 

تدخالح الستهداف أي ف ة سولباً أو وصومها. نق/ املناعة البشرية/اإليدز، وال ُتستخدم هذه ال
حتديث دف هبوالبلد عل  و،ح االخنراط ة دراسة بوتسواا االستق ائية اخلامسة بشأن اإليدز 

أول البيوااح املوجووودة عوون فووريوس نقوو/ املناعووة البشوورية/اإليدز. وسووُيزاوبا بووش الدراسووة املووذكورة و 
 بشأن انتشار السل. عل  اإلطال استق ائية دراسة 
وي وول احل ووول علوو  اخلوودماح ال ووحية اجليوودة أولويووة؛ لووذا ُوضووعىل اسوو اتينية توودريب  -12

 خلمس سنواح وخ ط سنوية للتدريب  دف إىل تعزيوز قودراح العواملش ة جموال الرعايوة ال وحية.
املراجعة وأن املسودة األوليوة قيد يوجد حالياً  1971أضف إىل ذلح أن قانون ال حة العقلية لعام 

 قد أجنزح. 2022-2017األمراض غري الوُمعدية للف ة  الس اتينية
وأحوورز تقوودم ة حتسووش حيوواة أفووراد اجملتمعوواح احملليووة الواقعووة ة املنوواطق النائيووة ة إطووار  -1٣

شواوراح جاريوة موع اجلماعواح احملليوة ا. واملاملناطق النائيةة  احملليةلمنتمعاح لاالتدابري اإللابية 
املعنيوووة، مبوووا فيهوووا تلوووح الواقعوووة ة يووويط يميوووة كاالهووواري الوسووو   لل ووويد، بشوووأن املسوووائل الووويت 

 متسها.
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وُحفرح سىل آابر ة يمية كاالهواري الوسو   لل ويد كوي يسوتخدمها املقيموون فيهوا؛  -1٤
كوووول ،ووووهر خووووزااح ميوووواه تبلوووو  مُتوووو   عووووالوة علوووو  ذلووووح، واخل ووووط جاريووووة لووووزتدة هووووذا العوووودد. و 

وتوووز ع ح وو/ غذائيووة ة  ،لوو . وتقوودم عيووادة متنقلووة الرعايووة ال ووحية ،ووهرتً  10 000 سووعتها
الشهر. وال يد غري قانوي، ابستينناء مزارع ال يد اخلاصوة. وقوق إطار ال مان االجتماعي مرة ة 

 لالستهالف. ألفراد اجملتمعاح احمللية ة املناطق النائية جين الينمار الزية
 داخليووة هبوودف االن وومام إىل اتفاقيووة حقووو  األ،ووخا،راح مشوواو وجتووري بوتسووواا حاليوواً  -15

ذوي اإلعاقووة. وموون املتوقووع مناقشووة سياسووة وطنيووة منقحووة بشووأن رعايووة األ،ووخا، ذوي اإلعاقووة 
 .2018خالل الدورة الزملانية ة متوز/يوليه 

رصووود السياسوووة الوطنيوووة و بتنفيوووذ  حاليووواً  يةاناجلنسوووشووودون ابل املعنيوووة اللننوووة الوطنيوووة تقوووومو  -16
 .2015التنمية اليت اعتمدح ة عام و ةياناجلنسللشدون 

ويعاد إدماا الفتياح اللوايت توبربكن الدراسة نتينة للحمل والتحودتح األخورى ة الن وام  -17
 زتدة عدد الفتياح املسنالح ة التعليم اجلامعي.التعليمي، وهو  ري أدى إىل 

لكون يُت ودى لوه عون طريوق االسو اتينية الوطنيوة  ،حتودتً  شوكليوال يزال العنف اجلنسواي  -18
ن ووام جتريبيوواً ، نُفووذ 2017. وة متوز/يوليووه 2020-201٤للق وواء علوو  العنووف اجلنسوواي للفوو ة 
،واركىل إضوافة إىل ذلوح، طق الشمالية واجلنوبية من البلد. و إلحالة ضحات العنف اجلنساي ة املنا

 ة دمري املن ور اجلنساي ة ن ام الق اء العرة. (Dikgosi))ديكغوزي( قياداح تقليدية 
، ومون املتوقوع أن يبودأ 2015ودخل قانون مكافحة االجتار ابلبشور حيوز النفواذ ة عوام  -19

. وتركووز اخل ووة علوو  2018ابلبشوور ة نيسووان/أبريل  تنفيووذ خ ووة العموول الوطنيووة ملكافحووة االجتووار
 مع ال كوف الدولية املتعلقة ابالجتار ابأل،خا،. الوقاية واحلماية واملالحقة الق ائية والشراكة، متشياً 

مون أ،وكال  حلقوو  اإلنسوان أو ،وكالً اً وترى بوتسواا أن عقوبة اإلعدام ليسىل انتهاك -20
 توووارختة اجلنائيوووة. وبوتسوووواا حتوووتفي ابحلوووق السووويادي ة أن التعوووذيب، بووول مسوووألة تتعلوووق ابلعدالووو

اجلنائيووة، مبوا ة ذلووح اإلبقواء علو  عقوبووة اإلعودام. وهنوواف  تهاعودالن وام بنفسوها ب ريقوة مسووتقلة 
قوووانش صووارمة ومدسسوواح متينووة، مبووا ة ذلووح ق وواء مسووتقل، تكفوول عوودم فوورض عقوبووة اإلعوودام 

كوموووة إجوووراء مناقشووواح عاموووة بشوووأن عقوبوووة اإلعووودام، وسووو حب تعسوووفاً. وموووع ذلوووح، تعتوووزم احل
 ابملساعدة التقنية واملالية لتنفيذ هذه العملية.

اً تركووز حاليووهووي ة توووفري التعلوويم االبتوودائي للنميووع، و اً ملحوظوواً وأحوورزح بوتسووواا تقوودم -21
ي ووة بي ووة تعليميووة علوو  التعلوويم األساسووي والووتعلم موودى احليوواة اجلي وودين. وموون التحوودتح الكووزى  

تلووا احتياجوواح ال لبووة ذوي اإلمكووااح واالهتماموواح وامليووول واخلووزاح املهنيووة املتنوعووة والتعلوويم 
 ابللغاح األم.

، أنشوووو ىل وزارة التعلوووويم العووووا  والبحوووووو والعلوووووم والتكنولوجيووووا ق وووود 2016وة عووووام  -22
 حتويل بوتسواا إىل اقت اد قائم عل  املعرفة.

دة ال ووراع بووش البشوور واحليوواة الزيووة واملسوواعدة علوو  دفووع احليوووااح مينوول ولتخفيووف حوو -2٣
الفيلووة موون منوواطق اجملتمعوواح احملليووة واملنوواطق الزراعيووة، لووري ،ووراء موووارد ماديووة إضووافية، مبووا فيهووا 

 طائراح ومعداح لل يد.
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ا، املعين بوتسواا مبع م املالح اح اخلتامية والتوصياح اليت وضعها املقرر اخل رحبتو  -2٤
حبووق اإلنسوووان ة احل وووول علووو  ميووواه الشووورب املأمونوووة وخووودماح ال ووورف ال وووحي عقوووب زترتوووه 

ة  فيما م    يع طلباح الزترة اليت قدمها املكلفوون بووالتحبوتسواا قد قبلىل . و 2015عام  ة
ر طلبووواح إطوووار اإلجوووراءاح اخلاصوووة، وت ووول منفتحوووة علووو  أي طلبووواح ة املسوووتقبل. وقُبلوووىل آخووو

قوودمها كوول موون املقوووررة اخلاصووة املعنيووة ابحلوووق ة الغووذاء واملقوورر اخلوووا، املعووين بق ووات األقليووواح، 
 متفق عليها. مواعيدوستنري الزتراح ة 

تنفيوووذ امشوووروع األمووون املوووائي وكفووواءة اسوووتعمال امليووواه ة حووواالح ال ووووار  ة اً ولوووري حاليووو -25
مسوتوطنة.  60يزيد من توافر املاء ومعاجلة مياه ال ورف ال وحي ة بوتسوااا. ومن ،أن املشروع أن 

إىل مراجعوة السياسواح والتشوريعاح املتعلقوة بق واع امليواه. وُت وو ر القودراح ة جموال اً ويُعمبد حالي
 الت حايت، ومن املتوقع اعتماد سياسة وطنية جديدة إلدارة النفاتح.

لووووذوي الوووودخل املوووونخفس ة إطووووار سياسووووة اإلسووووكان  سووووكينالزامري الووووري تنفيووووذ ولوووو -26
إىل تووفري اً الوطنية، مع ال كيز عل  تسهيل احل ول عل  السكن الالئق وامليسوور التكلفوة. وسوعي

مالئووم جلميووع األ،ووخا، املعنيووش حبلووول  ايووة مووأوى توووفري املووأوى للمحوورومش، التزمووىل احلكومووة ب
 وحدة.  1 000ستهدف من الوحداح السكنية ة كل عام ة . وُحدد العدد امل2019 عام
ولزتدة األمون الغوذائي، تواصول احلكوموة تشونيع اإلنتواا الزراعوي مون خوالل بورامري مينول  -27

ت ووووير إدارة الينوووروة احليوانيوووة و بووورامري بووورامري الووودعم املتكامووول لتنميوووة األراضوووي ال ووواحلة للزراعوووة و 
 التحتية. البنية
ل بوتسووواا تواجوه حتوودتح مون قبيوول الب الووة، ال سويما بووش الشوباب، وتفوواوح الوودخل وال توزا -28
وموون املتوقوووع أن يووودثر اعتموواد البلووود بشوودة علووو  صووادراح املووواس، املقووورون  اً.متنوووع نسوووبياقت وواد غوووري و 

ابخنفاضوووواح ة اإليووووراداح موووون الق اعوووواح غووووري املعدنيووووة، نثوووورياً ضوووواراً علوووو  مسووووتوى النوووواتري احمللووووي 
احلكومووة، ة سوويا  إطاريهووا للسياسوواح والتخ وويط، أن التنويووع االقت ووادي خ وووة عتووز تو إل ووا . ا

 حامسة صوب تشنيع التوظيف والتنمية االقت ادية.
االقت وووادية علووو  مووودى العقوووود الينالثوووة املاضوووية نكسوووة كبووورية  - وعانوووىل التنميوووة االجتماعيوووة -29

فريوس نقو/ املناعوة البشورية/اإليدز. ودعوا الوفود إىل عدوى ملدمرة لبسبب اآلاثر البشرية واالجتماعية ا
 ، والتنمية، واحلرتح األساسية.حقو  اإلنسانومحاية املساعدة من ،ركاء التنمية لالرتقاء بتعزيز 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وتورد التوصوياح الويت قودمىل أثنواء اجللسوة  وفداً ببيوااح أثنواء جلسوة التحواور. 8٣أدىل  -٣0

 ا من هذا التقرير.ة الفرع ااثنياً 
أعوورب االحتوواد الروسووي عوون قلقووه إزاء معوودالح وفيوواح األمهوواح املرتفعووة ألن بوتسووواا و  -٣1

بلد منشأ وعبور ومق د لالجتوار ابلبشور وألن العقوبوة البدنيوة مشوروعة ة ن وام السونون، مبوا ة 
 حداو.ذلح ن ام ق اء األ

للمبواد  املتعلقوة مبركوز املدسسواح اً ورحبىل رواند إبنشاء مدسسة وطنية حلقو  اإلنسان وفقو -٣2
الوطنيووة لتعزيووز ومحايووة حقووو  اإلنسووان )مبوواد  ابريووس(. و،وونعىل بوتسووواا علوو  الن وور ة الت ووديق 

  األ،وووخا، علووو  العهووود الووودو  اخلوووا، ابحلقوووو  االقت وووادية واالجتماعيوووة والينقافيوووة واتفاقيوووة حقوووو 
 اإلعاقة. ذوي
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وأعربىل السنغال عن تقديرها اجلهود اليت تبذوا بوتسواا ة جما  التنمية والق واء علو   -٣٣
 الفقر، مبا ة ذلوح مون خوالل السياسواح والوزامري الراميوة إىل ضومان التمتوع ابحلوق ة الغوذاء، ومتكوش

 الشباب، وتعزيز وضع املرأة ة االقت اد.
يون بوتسووواا علو  مواصولة وضووع تودابري واجبوة التنفيووذ ترموي إىل الق وواء و،ونعىل سوريال -٣٤

عل  زواا األطفال والزواا املبكر والزواا القسري ة املنواطق الريفيوة وإىل تسونيل  يوع األطفوال 
 املولودين ة إقليمها.

ن وأثنووىل سوونغافورة علوو  اجلهووود الوويت تبووذوا بوتسووواا لتمكووش املوورأة ة سووو  العموول عوو -٣5
طريق زتدة ميزانية برامري التمكش االقت ادي للمرأة ولكي يبدأ  يع األطفال مسوار حيوا م ة 

 ظروف جيدة من خالل توسيع ن ا  مبادراح النماء ة مرحلة ال فولة املبكرة.
. 2015ورحبىل سلوفاكيا ابعتماد اخل ة االس اتينية لق اع التعليم والتودريب ة عوام  -٣6

ودعووىل بوتسووواا إىل رفووع مسووتوى تعاو ووا مووع آليوواح األمووم املتحوودة حلقووو  اإلنسووان، و،وونعتها 
 عل  توجيه دعوة دائمة إىل املكلفش بوالتح ة إطار اإلجراءاح اخلاصة.

وأ،وووادح سووولوفينيا ببوتسوووواا علووو  اختاذهوووا تووودابري تشوووريعية عووودة حل ووور  يوووع أ،وووكال  -٣7
أسفها لعدم خت ي وها حوا اآلن موا يكفوي مون التمويول املمارساح ال ارة. بيد أ ا أعربىل عن 

 لتنفيذ خ ة العمل الوطنية من أجل  يع األطفال.
وأثنووىل جنوووب أفريقيووا علوو  إنشوواء وحوودة حقووو  اإلنسووان ة مكتووب رئوويس اجلمهوريووة،  -٣8

 وقالىل إ ا تت لع إىل االس اتينية الوطنية حلقو  اإلنسان اليت ُكلفىل الوحدة بوضعها.
 كرح إسبانيا بوتسواا عل  مشاركتها ة االستعراض الدوري الشامل، وقدمىل توصياح.و، -٣9
 وأ،ادح دولة فلس ش ببوتسواا عل  اجلهود اليت بذلتها للحد من الفقر. -٤0
إعوووالن املووودارس اآلمنوووة، وهوووو مبينابوووة  2017وأ،وووار السوووودان إىل أن بوتسوووواا وقعوووىل ة عوووام  -٤1

وتوفري احلماية والتعليم املستدام ة زمن احلرب وخ وة كبرية حنو إعموال  التزام عاملي بتقدمي الدعم
 احلق األساسي ة التعليم.

 وحي وووىل السوووويد اسوووتمرار حكوموووة بوتسوووواا ة عملهوووا علووو  الوفووواء ابلتزاما وووا ة جموووال حقوووو  -٤2
 مزيد من اجلهود ة هذا امل مار.اإلنسان، و،نعتها عل  بذل 

 العربيوووة السوووورية أ وووا يبعوووىل بعنايوووة عووورض بوتسوووواا تقريرهوووا الووووطين وقووورأح وذكووورح اجلمهوريوووة -٤٣
 سووويما موووا يتعلوووق بتنفيوووذ بوتسوووواا تقريووورين أعووود ما مفوضوووية األموووم املتحووودة السوووامية حلقوووو  اإلنسوووان، ال

 توصياح االستعراض السابق.
يوذ سياسووا ا وأثنوىل ييلنود علو  التقودم الوذي أحرزتووه بوتسوواا، وال سويما مون حيوث تنف -٤٤

املتعلقووة ابلق وواء علوو  الفقوور، ومكافحووة فووريوس نقوو/ املناعووة البشوورية/اإليدز، ومحايووة اجملتمعوواح 
 احمللية احملرومة واملهمشة، وإدراا التينقيف ة جمال حقو  اإلنسان ة املناهري الدراسية.

موون الفقوور،  ابجلهووود الوويت تبووذوا بوتسووواا لتعزيووز التنميووة واحلوود ليشوويت -تيمووور ورحبووىل  -٤5
واعتوووزح التووودابري الووويت اختوووذ ا ملكافحوووة فوووريوس نقووو/ املناعوووة البشووورية/اإليدز خ ووووة إىل األموووام 

 تعزيز احلق ة ال حة. ة
وهنووأح توغووو بوتسووواا ابلتزامهووا بتحقيووق أهووداف التنميووة املسووتدامة موون خووالل بوورامري  -٤6
 رفاه  يع املواطنش.ضمان الذي يهدف إىل  20٣6 عام رؤية
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وأعربىل تونس عن تقوديرها الونهري التشواركي املعتمود ة صوياغة التقريور الووطين، ورحبوىل  -٤7
ابجلهووود املبذولووة لنشوور املعلوموواح املرتب ووة حبقووو  اإلنسووان موون خووالل دمووري املوضوووع ة منوواهري 

 موظفي اخلدمة املدنية.تدريب التعليم االبتدائي والينانوي وبرامري 
بوتسووواا ة ميوودان الق وواء علوو  الفقوور. وأوضووحىل أن بعووس وأثنووىل تركيووا علوو  بوورامري  -٤8

 أوجوه الق ووور ال تووزال قائمووة ا وو، ضوومان املسوواواة بووش اجلنسووش ومحايوة حقووو  ال فوول وأنووه ينبغووي
 من اجلهود لتحسش األوضاع ة هذا ال دد. اً مزيدلبوتسواا أن تبذل 

تموووع املووودي، كموووا جووواء ة التقريووور وأ،وووارح أوكرانيوووا إىل تعووواون بوتسوووواا الفعوووال موووع اجمل -٤9
الوووطين، و،وونعتها علوو  مواصوولة هووذه العمليووة أل ووا قوود تعووود ابلنفووع علوو  اجلميووع للتغلووب علوو  

 التحدتح القائمة.
ورحبوووىل اململكوووة املتحووودة ابخل وووواح الووويت خب بتهوووا بوتسوووواا إلدراا أحكوووام ن وووام روموووا  -50

وتوكوووول اجلماعوووة اإليائيوووة للننووووب األفريقوووي األساسوووي ة تشوووريعا ا الوطنيوووة وابلت وووديق علووو  بر 
 املتعلووق بنوووع اجلوونس والتنميووة. و،وونعتها علوو  محايووة ضووحات االجتووار ابلبشوور وت بيووق عقوووابح صووارمة

 عل  اجلناة.
مغوايري وأ،ادح الووالتح املتحودة ببوتسوواا علو  األحكوام الق وائية الويت تديود حقوو   -51

اوويوووة لوو  محايووة املينليوواح واملينليووش ومزدوجووي امليوول اجلنسووي ومغووايري اوويووة اجلنسووانية، وحينتهووا ع
 اجلنسووانية وحوواملي صووفاح اجلنسووش موون التمييووز، وأعربووىل عوون قلقهووا إزاء القيووود املفروضووة علوو 

 حرية التعبري.
وأثنىل أوروغوواي علو  مبوادرة بوتسوواا املتعلقوة مبكافحوة فوريوس نقو/ املناعوة البشورية/اإليدز  -52

نوووووع اجلوووونس والتنميووووة. وأعربووووىل عوووون أملهووووا ة أن توووودرا ب املتعلقووووةعتمادهووووا السياسووووة الوطنيووووة وعلوووو  ا
 بوتسواا أحكام ال كوف الدولية حلقو  اإلنسان اليت سبق أن صدقىل عليها ة تشريعا ا الوطنية.

قانون وأ،ادح  هورية فنزويال البوليفارية ابخل واح اليت خ تها بوتسواا للموافقة عل   -5٣
مكافحووة االجتووار ابلبشوور، ومكافحووة الفقوور وفووريوس نقوو/ املناعووة البشوورية/اإليدز، وتنميووة املنوواطق 
 النائية، وحتسش التعلويم. وأ،وارح إىل أنوه ينبغوي للمنتموع الودو  أن يووفر الودعم لبوتسوواا، و،ونعىل

 الدولة عل  مواصلة جهودها ة هذه امليادين.
 لووادارة الر،وويدة ة أفريقيووا وإلنشووائها مدسسوواحاً لكو ووا يوذجوو وأثنووىل زامبيووا علوو  بوتسووواا -5٤

 لتحقيق الشفافية. والح ىل أن احلوكمة لب أن تكون جامعة ومتك ن من املشاركة الواسعة.
، وتنفيووذ مبوووادراح 20٣6 عووام وأ،ووادح زمبووابوي ابخل ووواح حنوووو اعتموواد بوورامري رؤيوووة -55

الشوووباب، لتسوووهيل االلتحوووا  ابلتعلووويم العوووا  ودموووري  علووو  الفقووور، مبوووا ة ذلوووح خم وووط متكوووشالق ووواء 
 ة املناهري الدراسية. املن ور اجلنساي

وأثنىل أفغانسوتان علو  اإلجنوازاح الويت حققتهوا بوتسوواا منوذ االسوتعراض السوابق وعلو   -56
 اليت تركز عل  السكان الريفيش والنساء والشباب.مبادرا ا الرامية إىل الق اء عل  الفقر 

والح ووىل اجلزائوور بتقوودير التقوودم احملوورز ة تنفيووذ السياسوواح املت وولة ببنوواء األمووة والتنميووة  -57
 واحلد من الفقر، مبا ة ذلح االع اف حبق السكان احملليش ة إدارة املوارد ال بيعية واستغالوا.

قووق ة الق وواء علوو  الفقوور موون خووالل بوورامري الق وواء  -58 ورحبووىل أنغوووال ابلتقوودم الووذي حتب
 لوووووو  الفقوووووور، وحينووووووىل بوتسووووووواا علوووووو  مواصوووووولة جهودهووووووا. والح ووووووىل قائلووووووة إن بوووووورامري رؤيووووووةع
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وصوووندو  تنميوووة الشوووباب، وبووورامري التمكوووش االقت وووادي للمووورأة، أموووور هاموووة لتحقيوووق ، 20٣6 عوووام
 التنمية الشاملة.

 ديوهنأح األرجنتش بوتسواا مببادرا وا للق واء علو  الفقور الويت تركوز علو  التمكوش االقت وا -59
 اً.للسكان األكينر فقر 

 وأ،ادح أرمينيا ابجلهود اليت تبوذوا بوتسوواا إلنشواء وحودة حلقوو  اإلنسوان وتنفيوذ السياسوة -60
الوطنيووة ملشوواركة اجلنسووش ة عمليووة التنميووة، و،وونعتها علوو  مواصوولة جهودهووا ة هووذا امل وومار. 

 ليم ة الدستور.وحينتها عل  وقف العمل بعقوبة اإلعدام وعل  تكريس احلق ة التع
وأ،ووادح أسوو اليا بت ووديق بوتسووواا علوو  بروتوكووول اجلماعووة اإليائيووة للننوووب األفريقووي  -61

املتعلووق بنوووع اجلوونس والتنميووة، ودعتهووا إىل ضوومان محايووة حريووة التعبووري والتنمووع، ة الوقووىل الووذي 
 أعربىل فيه عن قلقها املستمر بشأن ت بيق عقوبة اإلعدام.

ان عوون تقووديرها تعوواون بوتسووواا البنوواء مووع آليوواح األمووم املتحوودة حلقووو  وأعربووىل أذربينوو -62
اإلنسوووان، معربووووة عوووون أملهووووا ة أن ترتقووووي اآلليووواح واملن موووواح املعنيووووة مبسووووتوى املسوووواعدة املاليووووة 

 لبوتسواا. والتقنية
وأثنىل بنغالديش عل  اإلجراءاح املتخذة إلدماا ن ام روما األساسي للمحكموة اجلنائيوة  -6٣
دوليوووة ة التشوووريعاح الوطنيوووة والعتمووواد السياسوووة الوطنيوووة املتعلقوووة بنووووع اجلووونس والتنميوووة، وقوووانون ال

 اقت وادتً  - اجتماعيواً اً مكافحة االجتار ابلبشر. وأ،ارح إىل أنه إذا كانىل بوتسوواا قود حققوىل تقودم
 فإ ا حتتاا إىل دعم دو  مستمر. اً،ملحوظ
ىل مكافحوة فوريوس نقوو/ املناعوة البشورية/اإليدز، مبووا ة وحي وىل بلنيكوا اجلهوود الراميووة إ -6٤

ذلووح موون خووالل اإلطووار االسوو اتيني الوووطين، معربووًة عوون اقتناعهووا أبنووه نكوون حتقيووق املزيوود موون 
التقووودم ة محايوووة الف ووواح ال وووعيفة. وأعربوووىل عووون قلقهوووا بشوووأن اسوووتمرار ورود عقوبوووة اإلعووودام ة 

 املدواح القانونية.
 دابري واملبووادراح الوويت اختووذ ا بوتسووواا والوويت ترمووي إىل حتقيووق التنميووة احملليووة،ورحبووىل بوونن ابلتوو -65

 واح ام حقو  اإلنسان، وحينتها عل  االستفادة من إجنازا ا.
وأ،ادح بوين ببوتسوواا علو  تنفيوذها توصوياح االسوتعراض السوابق، وطلبوىل إليهوا أن  -66

 ح حقو  اإلنسان.اجلهود اوادفة إىل الت ديق عل  معاهداتواصل 
وأ،ادح الزازيل ببوتسواا عل  املبادراح الرامية إىل معاجلة مشكلة عدم املساواة وعلو   -67

سياسا ا ال حية، وحي ىل اإلجراءاح اإللابية اليت اختذ ا ة جما  حرية التعبري وحرية ال حافة 
اذ مزيوود موون اإلجووراءاح ملنووع وضوومان متكووش املوورأة ومتينيلهووا ة احليوواة العامووة، و،وونعتها علوو  اختوو

 العقوبة البدنية.
حبيث يتوافق موع  2009قانون ال فل لعام  و،نعىل بوركينا فاسو بوتسواا عل  تنقيح -68

اتفاقيووة حقووو  ال فوول، وعلوو  خفووس معوودل وفيوواح األمومووة بقوودر كبووري، وعلوو  ضوومان تسوونيل 
  يع األطفال املولودين ة إقليمها.

بع وووية بوتسووواا اجلاريووة ة احملكمووة اجلنائيووة الدوليووة والتزامهووا إزاء اً وأحاطووىل كنوودا علموو -69
احملكمة. ورحبىل أبحكام احملاكم ة بوتسواا اليت جتيز ملغايري اووية اجلنسانية تغيري نوع جنسهم 

 عل  واثئق تسنيل اووية الوطنية كي جتس د هويتهم اجلنسانية.
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املتعلقووة بنوووع اجلوونس والتنميووة وإبنشوواء اللننووة ورحبووىل م وور ابعتموواد السياسووة الوطنيووة  -70
 الوطنية لق ات اجلنسش. والح ىل ابرتيايت قانون مكافحة االجتار ابلبشر.

ورحبوىل ،ويلي إبنشوواء جلنوة )ح وور( االجتوار ابلبشوور، واعتمواد التشووريعاح املت ولة ابملوضوووع،  -71
 إنشاء ثالو ياكم ابتدائية جديدة.واجلهود الرامية إىل توسيع ن ا  االحتكام إىل الق اء من خالل 

وأعربووىل كوووح ديفوووار عوون تقووديرها التوودابري اوادفووة إىل احلوود موون الفقوور املوودقع، ورحبووىل  -72
 ملباد  ابريس.اً ابجلهود الرامية إىل إنشاء مدسسة وطنية حلقو  اإلنسان وفق

ة الوطنيوووة و،وووددح كوووواب علووو  اعتمووواد قوووانون مكافحوووة االجتوووار ابلبشووور واخل وووة اإليائيووو -7٣
 احلادية عشرة.

ة االسوتعراض الودوري الشوامل الينواي  اً،وأ،ارح الدايرف إىل أن بوتسواا أحاطىل علمو -7٤
املتعلوووق هبوووا، ابلتوصوووياح الووويت تووودعو إىل الت وووديق علووو  الزوتوكوووول االختيووواري التفاقيوووة مناه وووة 

ة أو املهينة، وقالىل إن مبادرة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني
 اتفاقية مناه ة التعذيب مستعدة ملساعدة بوتسواا ة هذه املسألة.

 و،ووددح إكوووادور علوو  اعوو اف بوتسووواا ب وورورة تنقوويح القوووانش والسياسوواح الوويت تتعووارض -75
 مع التمتع الكامل ابحلقو  الدستورية واملعايري الدولية.

  جهودها الراميوة إىل مكافحوة الفقور وفوريوس نقو/ املناعوة وأ،ادح م ر ببوتسواا عل -76
 البشوورية/اإليدز، وتعزيووز حقووو  ال فوول موون خووالل إدراا ق ووات حقووو  اإلنسووان ة املنوواهري الدراسووية،

 ووضع حد للتمييز.
إىل الق واء علو  الفقور، مبوا ة ذلوح بوورامري الراميوة وأ،وادح إسوتونيا مببوادراح بوتسوواا  -77

 2017 ادي للمرأة، وقانون ن ام روما األساسي للمحكموة اجلنائيوة الدوليوة لعوام التمكش االقت
الووذي أدمووري ن ووام رومووا األساسووي ة التشووريعاح الوطنيووة. و،وونعتها علوو  التقليوول التوودرلي موون 

 التقارير الدورية اليت نخر تقدنها إىل هي اح املعاهداح.
واخل ووووة اإليائيووووة الوطنيووووة احلاديووووة  20٣6 عووووام وأ،ووووادح إثيوبيووووا ابعتموووواد بوووورامري رؤيووووة -78

 عشرة، والح ىل ابرتيايت املبادراح اليت اختذ ا احلكومة للق اء عل  الفقر.
وأ،ووارح فنلنوودا إىل ضوورورة توودعيم فوور، ح ووول أطفووال الشووعوب األصوولية علوو  التعلوويم  -79

 يووة ضوومان االمتينووالوإىل اجلهوود اجلاريووة الراميووة إىل إنشوواء مدسسوة وطنيووة حلقووو  اإلنسووان، وأكودح أم
 ملباد  ابريس.

ورحبىل فرنسا ابلتقدم الكبري الذي أحرزته بوتسواا ة جمال حقو  اإلنسان، وال سويما  -80
مووا يتعلووق حبريووة التعبووري وال ووحافة، واحلقووو  الينقافيووة ل قليوواح، ومكافحووة فووريوس نقوو/ املناعووة 

 البشرية/اإليدز.
حوووة الفقووور والتفووواوح االجتمووواعي وال وووعف، ورحبوووىل غوووابون ابإلجوووراءاح املتخوووذة ملكاف -81

 ورحبىل بزامري متكش املرأة وتعزيز املساواة بش اجلنسش.
ورحبووىل جورجيووا ابجلهووود الراميووة إىل إنشوواء مدسسووة وطنيووة حلقووو  اإلنسووان، و،وونعىل  -82

احلكومووة علوو  توودعيم التوودابري املتخووذة ة هووذا االجتوواه. و،وونعىل بوتسووواا علوو  تسووريع اجلهوووود 
 ة إىل منع العنف القائم عل  نوع اجلنس.الرامي
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 وأثنىل بوتسواا عل  التحسيناح املت لة ابحل ول عل  الرعاية ال حية والدراسة والتعليم. -8٣
ورحبوووىل غووواا ابلتقووودم احملووورز ة الق ووواء علووو  الفقووور، ومكافحوووة فوووريوس نقووو/ املناعوووة  -8٤

و  ال فول، واملسواواة بوش اجلنسوش. البشرية/اإليدز، والعنوف القوائم علو  نووع اجلونس، وتعزيوز حقو
وأعربىل عون قلقهوا ألن اجلهواح الفاعلوة ة اجملتموع املودي اسوُتبعدح مون بعينواح قيواس األداء إىل 

 مدسساح حقو  اإلنسان ة بعس البلدان األفريقية.
وأ،ووادح اليوووان ببوتسووواا علوو  تنفيووذها التوصووياح ال ووادرة عوون االسووتعراض السووابق،  -85

ة جمووال احلوود موون الفقوور، واجلهووود الوويت تبووذوا موون أجوول إنشوواء مدسسووة وطنيووة حلقووو  وإجنازا ووا 
 اإلنسان، وإدراجها أحكام ن ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ة تشريعا ا الوطنية.

وأ،اد الكرسي الرسو  ببوتسواا عل  ما تبذله من جهود لتنفيذ مبادراح الق واء علو   -86
 احلكومة عل  مواصلة هذا العمل. الفقر، و،نع

سوووويما ال ورحبووووىل هنوووودوراس ابجلهووووود املبذولووووة لتنفيووووذ توصووووياح االسووووتعراض السووووابق،  -87
 تعلق منها ابلتنمية واحلد من الفقر. ما
وأ،ادح آيسلندا ببوتسواا علو  التقودم الوذي أحرزتوه ة تنفيوذ التوصوياح ال وادرة عون  -88

 ري لتمكش املرأة.االستعراض السابق وعل  أخذها بزام
ورحبىل اوند بتعديل قانون أمش امل امل إلنشاء مدسسة وطنية حلقو  اإلنسان وابجلهود  -89

الوويت تبووذوا بوتسووواا للحوود موون الفقوور والب الووة، ومتكينهووا النسوواء والشووباب. وأ،ووارح إىل التقوودم 
 فحة الفريوس/اإليدز.احملرز ة إعمال احلق ة ال حة، مبا ة ذلح رسم اس اتينية وطنية ملكا

وأ،ادح إندونيسيا مبا تقوم به بوتسواا لتحويول مكتوب أموش امل وامل إىل مدسسوة وطنيوة  -90
حلقو  اإلنسان. وترى أنه ينبغي لشركاء التنمية واجملتمع الدو  أن يع وا األولوية لدعوة بوتسواا 

 اإليدز.إىل استمرار الدعم ة جمال مكافحة فريوس نق/ املناعة البشرية/
وأ،وواد العوورا  ابجلهووود الوويت تبووذوا بوتسووواا موون أجوول الق وواء علوو  الفقوور، خاصووة موون  -91

 عل  فريوس نق/ املناعة البشرية/اإليدز.اً خالل خ ة تنمية املناطق النائية، والق اء أي 
وأعربىل آيرلندا عن قلقها من أن النشاط اجلنسي ابل اضوي بوش البوالغش مون نفوس اجلونس  -92
يوووزال لووور م، وأن املينليووواح واملينليوووش ومزدوجوووي امليووول اجلنسوووي ومغوووايري اوويوووة اجلنسوووانية وحووواملي  ال

صوفاح اجلنسوش يتعرضوون للوصووم، وأن عقوبوة اإلعودام ال توزال قائمووة. وقالوىل، ة معورض تووذكريها 
 ابلتوصياح السابقة ذاح ال لة، إ ا نسف لعدم جترمي االغت اب ة إطار الزواا.

بووىل إي اليووا ابعتموواد قووانون ن ووام رومووا األساسووي للمحكمووة اجلنائيووة الدوليووة، وتنفيووذ ورح -9٣
مبادراح الق اء عل  الفقر، وإدراا التينقيف ة جمال حقوو  اإلنسوان ة املنواهري الدراسوية، ونييود 

 إعالن املدارس اآلمنة.
ان واحلورتح وأ،ادح كينيا ببوتسواا عل  موا أحرزتوه مون تقودم ة إعموال حقوو  اإلنسو -9٤

 األساسية وإنفاذ التوصياح املنبينقة عن االستعراض السابق.
ليواح األموم املتحودة، و،ونعتها علو  آبووأ،ادح ليبيا ابلتوزام بوتسوواا حبقوو  اإلنسوان  -95

 الت ديق عل  العهد الدو  اخلا، ابحلقو  االقت ادية واالجتماعية والينقافية.
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د الرامية إىل إنشاء مدسسة وطنيوة حلقوو  اإلنسوان. وأعربوىل ورحبىل ليختنشتاين ابجلهو  -96
 عن قلقها من استمرار مشروعية عقوبة اإلعدام والعقوبة البدنية وممارستهما.

وحي ووىل مدغشووقر التقوودم الووذي أحوورز ة مكافحووة الفقوور واالسووتينمار ة جمووال ال وومان  -97
لقووووووانش الوطنيوووووة مووووع ن وووووام روموووووا والتعلووووويم واخلوووودماح ال وووووحية. وأ،وووووارح إىل مواءمووووة ا االجتموووواعي

 .2015األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واعتماد سياسة بشأن املساواة بش اجلنسش ة عام 
وحي ووىل موواليزت التقوودم الووذي حتقووق ة الق وواء علوو  الفقوور وتعزيووز املسوواواة بووش اجلنسووش،  -98
قيواداح التقليديوة ة جهوود تورويري . وامتودحىل إ،وراف ال20٣6 عوام ما جاء ة بورامري رؤيوةحنو عل  
 مراعاة املن ور اجلنساي وتقدمي منح دراسية للفتياح. تعميم
لنهوووود املبذولوووة أعربوووىل عووون ارتياحهوووا ل. و 20٣6 عوووام ورحبوووىل ملوووديف بوووزامري رؤيوووة -99

بف ووول بوورامري متكووش الشووباب وبووورامري التمكووش االقت ووادي للموورأة. وأ،وووادح للق وواء علوو  الفقوور 
 نق/ املناعة البشرية/اإليدز من األولوتح. ل مكافحة فريوسجبع

ورحبوووىل موريتانيوووا ابجلهوووود الراميوووة إىل إنشووواء وحووودة حلقوووو  اإلنسوووان ة مكتوووب رئووويس  -100
اجلمهوريووة ووضووع بوورامري للتنميووة االجتماعيووة. لكنهووا ت وول تشووعر ابلقلووق إزاء قلووة مشوواركة املوورأة ة 

 احلياة العامة.
وس علووو  التقوودم املتعلوووق ابلتووودابري التشووريعية واملدسسوووية لتبديووود الشوووواغل وأثنووىل موريشوووي -101

االجتماعية، وتعزيز املساواة بوش اجلنسوش، وزتدة فور، احل وول علو  التعلويم. وأ،وادح بتحويول 
 مكتب أمش امل امل إىل املدسسة الوطنية حلقو  اإلنسان.

ومووا األساسووي للمحكمووة اجلنائيووة وأثنووىل املكسوويح علوو  إدراا بوتسووواا أحكووام ن ووام ر  -102
 الدولية ة التشريعاح الوطنية وعل  تعاو ا املتنامي مع اآللياح الدولية حلقو  اإلنسان.

 وأ،وواد اجلبوول األسووود ابجلهووود الراميووة إىل إنشوواء مدسسووة وطنيووة حلقووو  اإلنسووان وابإلجنووازاح -10٣
ة العديوود موون اً وتسووواا ليسووىل طرفووالوويت حتققووىل ة جمووا  التنميووة واحلوود موون الفقوور. والحووي أن ب
 معاهداح حقو  اإلنسان وأن هناف تقارير دورية متأخرة.

 ورحوووووب املغووووورب ابلتووووودابري املتخوووووذة لتيسوووووري احل وووووول علووووو  التعلووووويم ة إطوووووار بووووورامري رؤيوووووة -10٤
. وسوولط ال وووء علوو  جهووود احلكومووة املسووتمرة ة مكافحووة الفقوور وفووريوس نقوو/ املناعووة 20٣6 عووام

 يدز.البشرية/اإل
والح ووىل موزامبيووق التقوودم احملوورز ة تنفيووذ التوصووياح ال ووادرة عوون اجلولووة السووابقة موون  -105

سوووويما بشووووأن ق ووووات اجلنسووووش والعنووووف القووووائم علوووو  نوووووع اجلوووونس. ال االسووووتعراض الوووودوري الشووووامل، 
 ابإلجراءاح املتخذة لالرتقاء مبستوى تنفيذ برامري الق اء عل  الفقر. وأ،ادح
 ار ابلتزام بوتسواا مبكافحة آفوة فوريوس نقو/ املناعوة البشورية/اإليدز وابسوتهاللورحبىل مياي -106

. وأعربووىل عوون قلقهووا إزاء التقووارير الوويت تتحوودو عوون 2016ااسوو اتينية عووالا اجلميووعا ة عووام 
 االنتهاف اجلنسي ل طفال.

ة جموووا   وأثنوووىل اميبيوووا علووو  التقووودم الوووذي أحرزتوووه بوتسوووواا واإلجنوووازاح الووويت حققتهوووا -107
التنمية واحلد من الفقر. ودعىل اجملتمع الدو  إىل مساعدة بوتسواا عل  التنفيذ الكامل لوزامري 

 .20٣6 عام رؤية
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ة جملوس اً وأ،ادح هولنودا ببوتسوواا علو  موا ت و لع بوه مون دور نشوط بوصوفها ع وو  -108
أعربىل عن أسفها ألن  حقو  اإلنسان وبرغبتها ة إنشاء مدسسة وطنية حلقو  اإلنسان. لكنها

 بوتسواا مل تقبل التوصياح املتعلقة بعدم ، ب األنش ة اجلنسية املينلية من قائمة اجلرائم.
ما يووورد ة حسوووبوهنوووأ النينووور بوتسوووواا حبووود ها مووون الفقووور ة املنووواطق الريفيوووة واحل ووورية،  -109

 تقريرها الذي يلقي ال وء عل  حتقيق األهداف اإليائية ل لفية.
ة ميدان حقو  اإلنسان، خاصة اً ورحبىل ابراغواي مبا أحرزته بوتسواا من تقدم مدخر  -110

 ما يتعلق بقانون ن ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
وما ترتب عل   201٤وحي ىل الفلبش سن  بوتسواا قانون مكافحة االجتار ابلبشر لعام  -111

 االح االجتار ابلبشر واملهاجرين وختفيف وطأة الفقر.ذلح من تقدم أحرزته الدولة ة جم
 ورحبىل الزتغال ابجلهود الرامية إىل إنشاء مدسسة وطنية حلقو  اإلنسان. -112
والح ىل  هورية كوورت التقودم الوذي حتقوق ة جموا  التنميوة واحلود مون الفقور. وأعربوىل  -11٣

إىل ت وير االقت اد لتبديود ،وواغل اجملتمعواح عن أملها ة أن تنف ذ السياساح واملبادراح الرامية 
 احمللية احملرومة واملهمشة.

ما يتنلوو  حسووبوقووال وفوود بوتسووواا إن احلكومووة ملتزمووة بتوووفري احلمايووة جلميووع األطفووال،  -11٤
من الت ديق عل  ال كوف الدوليوة واإلقليميوة املت ولة ابملوضووع وإدراا أحكامهوا ة التشوريعاح 

 ير الذي قدمته إىل جلنة حقو  ال فل.الوطنية والتقر 
وتسووون ل الووووالداح بواسووو ة ن وووام حاسوووويب آي مووورتبط ابلن وووام الووووطين إلدارة اوووووتح.  -115

 وتوجوود مكاتووب تسوونيل يليووة المركزيووة ة  يووع أحنوواء البلوود. ولوودى كوول مستشووف  موون املستشووفياح
 اح ميدانيووة متنقلووة للوصووول إىل األطفووالالرئيسووية مكتووب لتسوونيل الوووالداح والوفيوواح، وهنوواف أفرقووة زتر 

 ة املناطق النائية.
علو  ال وعيدين الووطين واحمللوي مون خوالل هياكول وظيفيوة راسوخة،  ابحلماية األطفال يتمتعو  -116

من بينها اجمللس الوطين ل طفال، وجلان محاية ال فل القروية، واملنتودى االستشواري الووطين ل طفوال، 
 ك ن األطفال من املشاركة.نلذي األمر ا
 دراسوة استق ووائية عووناً وللوقووف علوو  حنوم االنتهوواف اجلنسوي ل طفووال، ُأجنوزح موودخر  -117

  العنف املمارس عل  األطفال. وسُتستكمل ال يغة النهائية خل ة االسوتنابة وتنشور حبلوول آذار/
 اً.. وُأجنز بروتوكول محاية ال فل، وسينشر أي 2018مارس 
ذح تدابري  -118 حل ر  يع أ،كال املمارساح الويت ت ور ابألطفوال. واسوتمر تينقيوف تشريعية واختخ
اكغوووووتالا  قووووانون ال فوووول وبنوووواء قوووودرا ا موووون خووووالل الووووونفووووذ ت يتالوووواجلهوووواح صوووواحبة امل وووولحة  خمتلووووف

("kgotla") .االجتماعاح التقليدية( وحلقاح العمل( 
اري حلالووة األيتووام واألطفووال ال ووعفاء أن توجووه مراجعوواح وموون ،ووأن نتووائري التحليوول اجلوو -119

( وخ وووووة العمووووول الوطنيوووووة 2016-2010خ وووووة العمووووول الوطنيوووووة ل يتوووووام واألطفوووووال ال وووووعفاء )
اإلنسووووان  حووووولوهنوووواف ن ووووام ،ووووامل لل وووومان االجتموووواعي يتمحووووور . 2016-2006ل طفووووال 
 الف اح ال عيفة.لفائدة 
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، ق و  األطفوال القوادمون 2009طق النائيوة املونقح لعوام ومن خوالل بورامري تنميوة املنوا -120
 من مناطق اجملتمعاح احمللية النائية ابملساعدة للح ول عل  التعليم.

 2من اتفاقية حقو  ال فل واملوادة  1وتعمل بوتسواا عل  سحب حتف ا ا عل  املادة  -121
عاح جلعل تعريف ال فول يتمشو  من امليينا  األفريقي حلقو  ال فل ورفاهه. ولري تعديل التشري

 مع التعريف الوارد ة تلح ال كوف.
ألن اجملتمعاح احملليوة  2009وأبقىل بوتسواا عل  العقوبة البدنية ة قانون ال فل لعام  -122

أصوورح علوو  أنووه ينبغووي عوودم إلغوواء هووذه املمارسووة. ولووري استكشوواف توودابري كفيلووة بتغيووري عقليووة 
 هذه اجملتمعاح احمللية.

وتقر السياسة الوطنية املتعلقة بنوع اجلنس والتنمية، اليت ُوف ق بينهوا وبوش أهوداف التنميوة  -12٣
 املستدامة، ابلودور احلاسوم الوذي تدديوه من مواح اجملتموع املودي، و،وركاء التنميوة، ووسوائط اإلعوالم،

 ة االرتقاء ابملساواة بش اجلنسش.
ي علوو  التمييووز ة حووق النسوواء، الالئووي نكوونهن وتوجوود بعووس القوووانش العرفيووة الوويت تن ووو  -12٤

التماس االنت واف مون يواكم القوانون العوام. ونكون للفقورياح احل وول علو  املسواعدة القانونيوة. 
 واستمرح احلكومة، ابلتعاون موع اجملتموع املودي، ة التفاعول موع اجملتمعواح احملليوة والقيواداح الدينيوة

 س عدم املساواة بش اجلنسش.وعامة الناس بشأن املسائل اليت تكر 
ويوجد ة املدارس وحوداح للتوجيوه واإلر،واد ملكافحوة العنوف القوائم علو  نووع اجلونس،  -125

الذي يشمل ة مع موه تبسول ط األقوران. وخ  وىل اجملوالس احملليوة عواملش ة احلقول االجتمواعي 
،وورطة بوتسووواا جهوواح  لتوطيوود اجلهووود الزاجميووة الوويت تكفوول السووالمة ة املوودارس. ولوودى جهوواز

مببوووادراح الرتقووواء اتنسووويق لتنسووويق الشووودون اجلنسوووانية، ولووودى قوووواح الووودفاع البوتسووووانية جهووواح ل
 تعميم مراعاة املن ور اجلنساي.

وتووفر من مواح اجملتموع املودي، بودعم موون احلكوموة، أمواكن آمنوة ل وحات العنوف القووائم  -126
إىل نتوووائري الدراسوووة اً نشووواء أمووواكن آمنوووة وتووودعيمها، اسوووتنادعلووو  نووووع اجلووونس. وتعتوووزم احلكوموووة إ

 .2017املرتب ة ابلعنف القائم عل  نوع اجلنس اليت أعدح ة عام 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
 :هلا أتييدهاوأعربت عن  درست بوتسواان التوصيات الواردة أدانه -127

اليت التزمت بوتسوواان ابلتصوديق علي وا  التصديق على الصكوك الدولية 127-1
 خالل اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل )مدغشقر(؛

 التعاون الكامل مو  هياوات املعاهودات مون خوالل الوالواء اباللتزاموات  127-2
 )مج ورية كوراي(؛اا املتعلقة بتقدمي التقارير بوصف ا دولة عضو 

ماهتووا بتعزيووز حقوووق اإلنسووان و ايت ووا مواصوولة العموول علووى تنفيوو  التزا ٣-127
 يف ضوء التوصيات اليت قبلت ا )السودان(؛
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النظووور يف انشووواء طليوووة وعنيوووة ملتابعوووة التوصووويات املتعلقوووة بقضوووااي  ٤-127
الوو ي موون  وو نك أن نكاوون موون املتابعووة الوااليووة لاللتزامووات حقوووق اإلنسووانم ا موور 

 والتوصيات اليت تقدم ا النظم اإلقليمية والعاملية حلقوق اإلنسان )ابراغواي(؛
ادراج أحكام اتفاقية القضاء على مجي  أ كال التمييز ضد املورأة  127-5

 (؛يف تشريعاهتا الوعنية من أجل تعزيز حقوق املرأة و ايت ا )انميبيا
مواصلة العمل حبيث متتثل املؤسسوة الوعنيوة حلقووق اإلنسوان الويت  127-6

 سُتنش  لقواعد ابريس )الربتغال(؛
التعجيل إبنشاء مؤسسة وعنية مستقلة حلقوق اإلنسان تتواالق م   127-7

 مبادئ ابريس )سرياليون(؛
تكثيووف اجل ووود الراميووة اء انشوواء مؤسسووة وعنيووة حلقوووق اإلنسووان  127-8
 ملبادئ ابريس )أوكرانيا(؛ والقاا 
ايالء ا ولوية إلنشاء مؤسسة وعنية حلقووق اإلنسوان والقواا ملبوادئ  127-9

 ابريس )جنوب أالريقيا(؛
تسري  عملية انشاء مؤسسوة وعنيوة حلقووق اإلنسوان متتثول ملبوادئ  127-10

 ابريس )توغو(؛
  التعجيل إبنشاء مؤسسة وعنية مستقلة حلقوق اإلنسان تتواالق م 127-11

 مبادئ ابريس )أالغانستان(؛
انشووواء مؤسسوووة وعنيوووة مسوووتقلة حلقووووق اإلنسوووانم دون مزيووود مووون  127-12

 الت خريم متتثل ملبادئ ابريس امتثاالا كامالا )ليختنشتاين(؛
انشووواء مؤسسوووة وعنيوووة حلقووووق اإلنسوووان تتواالوووق ومبوووادئ ابريوووس  127-1٣

 )املغرب(؛
نشواء املؤسسوة الوعنيوة حلقووق امتام اإلجراءات القانونية الالزمة إل 127-1٤

 اإلنسان )تونس(؛ 
اسوتكمال ج ودهوا الراميوة اء انشواء مؤسسوة وعنيوة حلقووق اإلنسوان  127-15

 تتواالق م  مبادئ ابريس )اليوانن(؛ 
انشوواء مؤسسووة وعنيووة حلقوووق اإلنسووان تتواالووق موو  مبووادئ ابريووس  127-16

 املظوا،م الو ي يع ود ملكتو  عن عريق وض  الصيغة الن ائية ملشوروع تعوديل قوانون أمون
 أمن املظا، بوالية يف جمال حقوق اإلنسانم واعتماده )اتيلند(؛

بووو ل قصوووارا ج ووودها لضووومان امتثوووال املؤسسوووة الوعنيوووة حلقووووق  127-17
 (؛ ليشيت -تيمور ملبادئ ابريس )اإلنسان 
ضمان استقاللية مكت  أمن املظا، بوصفك مؤسسة وعنية حلقوق  127-18

 م  مبادئ ابريس )كندا(؛اا متا ياإلنسان 
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اختوواإ اجووراءات ملموسووة لوضوو  الصوويغة الن ائيووة ملشووروع القووانون  127-19
 املتعلق بتحويل مكت  أمن املظا، اء مؤسسة وعنية هجينة حلقوق اإلنسان )انميبيا(؛

منح مكت  أمن املظا،م ابعتباره مؤسسة وعنية حلقووق اإلنسوانم  127-20
 زمة والتمويل الكايف والقاا ملبادئ ابريس )أملانيا(؛االستقاللية الال

م الووووووويت أنشوووووووات يف انيةلشوووووووؤون اجلنسووووووولاموووووووداد اللجنوووووووة الوعنيوووووووة  127-21
 داء وظائف ووا  انيةاجلنسوولشووؤون لرصوود تنفيوو  السياسووة الوعنيووة املتعلقووة اب ٢٠١٦ عووام

 بفعاليةم مبا يكفي من املوارد )سنغاالورة(؛
رسم اسرتاتيجية  املة حلقوق اإلنسان وخطوة عمول اهناء العمل على  127-22

 وعنية )تركيا(؛
االنت اء من خطط ا لوض  اسورتاتيجية وعنيوة حلقووق اإلنسوان وخطوة  127-2٣

 عمل وعنية )زمبابوي(؛
اختواإ تودابري لوزايدة الكفواءة وتعزيوز املسواءلة والشوفاالية يف ا دمووة  127-2٤

 العامة يف البلد )أإربيجان(؛
 تووودري  علووووى مبوووادئ والتزاموووات حقوووووق اإلنسوووان جلميوووو  تقووودمي 127-25

مووظفي انفواإ القوانونم ومواصولة التحقيوق يف ادعواءات انت اكوات حقووق اإلنسوانم 
 مبا يف إلك االنت اكات اليت يرتكب ا ضباط الشرعةم وحماسبة املسؤولن عن ا )اتيلند(؛

يف  سوويما الاختوواإ مووا يلووزم موون توودابري ملنوو  مجيوو  أ ووكال التمييووزم  127-26
حووق النسوواء وا  ووخاا إوي اإلعاقووة وغووريهم موون الفاووات الضووعيفةم ومكاالحت ووا 

 )ايطاليا(؛
مواصوولة اإلصووالحاتم الوويت تشوومل اختوواإ توودابري لتنويوو  االقتصوواد  127-27

وتسري  النموو االقتصوادي قصود زايدة اإلنتاجيوةم واحلود مون الفقورم وتقيوق التنميوة 
 (؛االجتماعية العادلة )اندونيسيا

عامووة بشوو ن الغوواء مشوواورات لضوومان اجووراء اختوواإ اجووراءات العالووة  127-28
 معلومووات عوون نتووائا هوو ه املشوواورات يف تقريرهووا القووادم املتعلووق ادراجو عقوبووة اإلعوودام 

 ابالستعراض الدوري الشامل )رواندا(؛
قوبووة جتديوود العموول موون أجوول اجووراء مناقشووة وعنيووة عامووة بشوو ن ع 127-29

 اإلعدام )أوكرانيا(؛
عاموووة سياسوووات جتووورمي العنوووف العوووائليم واالسوووتمرار يف رسوووم وتنفيووو   ٣0-127
اء منوووو  مجيوووو  أ ووووكال العنووووف املمووووارهل علووووى املوووورأة والتصوووودي هلووووا وقمع ووووا  هتوووود 

 مبا يف إلك بناء مراكز ملساعدة النساء ضحااي العنف )ابراغواي(؛ واستاصاهلام
مزيوود موون التوودابري ملكاالحووة العنووف القووائم علووى نوووع اجلوونس تنفيوو   ٣1-127

 واختاإ اجراءات لتدعيم احلماية القانونية لضحااي ه ا النوع من العنف )أسرتاليا(؛



A/HRC/38/8 

GE.18-05685 16 

توودري  ضووباط الشوورعة وأصووحاب مصوولحة طخوورين علووى التعاموول  ٣2-127
 م  قضااي العنف القائم على نوع اجلنس املبلغ عن ا )بلجيكا(؛

قبووووة املسووووؤولن عوووون العنووووف اجلنسووووي املسوووول  علووووى النسوووواء معا ٣٣-127
 )الرنسا(؛والفتيات 

يف اجلووووورائم  للتحقيوووووقالقوووووانوا اجلنوووووائي الووووووعين   وووووانظامتوعيووووود  ٣٤-127
 )اهلند(؛ بفعالية ومقاضاة مرتكبي ا

مواصلة اجل ود يف جموال املسواواة بون اجلنسونم خاصوة عون عريوق  ٣5-127
 الثغرات يف التشريعات الوعنية وتشجي  مشاركة النساء يف االقتصاد والسياسة سدا 

 )سلوالينيا(؛
مواصلة دراسة امكانية وض  تدابري وطليوات مون أجول زايدة متثيول  ٣6-127

 املرأة يف مواق  صن  القرار يف السياسة )موريتانيا(؛
ومقصود لالجتوار  اختاإ التدابري الالزمةم ابعتبارهوا بلود منشو  وعبوور ٣7-127

 ابلبشوور واالسووتغالل اجلنسووي ل عفووالم موون أجوول التصوودي هلوو ه اجلوورائم والتحقيووق الي ووا
 )اجلم ورية العربية السورية(؛

مواصووولة تعزيوووز التووودابري الراميوووة اء مكاالحوووة االجتوووار ابلبشووور عووون  ٣8-127
عريووق توووالري التوودري  ملقوودمي ا وودمات واجل ووات صوواحبة املصوولحة الوويت تعموول موو  

 ااي االجتار ابلبشر )ملديف(؛ضح
النسوواء  ةاختواإ توودابري ملموسوة ملنوو  االجتوار ابلبشوور واسوتغالهلمم خاصوو ٣9-127

 وا عفال )مج ورية كوراي(؛
التعوواون الوثيووق موو  املتموو  املوودا واملنظمووات غووري احلكوميووة علووى  ٤0-127

 معاجلة قضااي االجتار ابلبشر )الفلبن(؛
لضوووومان االجتموووواعي يف جموووواالت مثوووول طليووووات االرتقوووواء بووووربانما ا ٤1-127

 االست دا  واإلجراءات التنفي ية والتنسيق )دولة اللسطن(؛
تزويد أضعف الفاات ابملوارد االقتصادية حىت توتمكن مون العوي   ٤2-127

 الكرمي )ليبيا(؛
 مزيد من التدابري للقضاء على الفقر )أإربيجان(؛االستمرار يف اختاإ  ٤٣-127
اد سياسة حمددة تشمل تدابري اجيابية إلخراج الشوباب مون دائورة اعتم ٤٤-127

 َمن يعيشون يف املناعق الريفية )هندوراهل(؛ سيما الاإلقصاء والفقرم 
مواصلة العمل على مبادرات القضاء على الفقرم م  الرتكيز على  ٤5-127

 النساء وا عفال خاصة )بواتن(؛
اميوووة اء القضووواء علوووى الفقووور االسوووتمرار يف تووودعيم السياسوووات الر  ٤6-127

 )جورجيا(؛
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 (؛ليشيت -تيمور اعتماد تدابري لتحسن نوعية املياه ) ٤7-127
مواصووولة اجل وووود اهلادالوووة اء أتمووون احلوووق يف احلصوووول علوووى امليووواه  ٤8-127

 الصاحلة للشورب والتصوحاأب  ن تعتمودم يف هو ا الصوددم سياسوة وعنيوة لملموداد ابمليواه
 ا ابستدامة وتدابري لتحسن معاجلت ا )اسبانيا(؛تضم اسرتاتيجية إلدارهت

اعتماد سياسات مائية وعنيةم ورسوم اسورتاتيجية عويلوة ا جول إلدارة  ٤9-127
 ه ا املورد بطريقة مستدامة )السنغال(؛

اعتموواد سياسووات ترمووي اء تسوون نوعيووة امليوواه واسووتحدا  نظووام  127-50
 (؛رصد ممن ا ملعاجلة املياه )الكرسي الرسويل

اختوواإ التوودابري الالزمووة لتسوو يل احلصووول علووى ا وودمات الصووحيةم  127-51
 سيما لصاحل الفاات الضعيفةم مبن الي ا ا عفال والنساء )اجلزائر(؛ ال

زايدة الووورا احلصووووول علووووى رعايوووة التوليوووود يف احلوووواالت الطارئووووةم  127-52
نظوور يف زايدة واالرتقوواء مبسووتوا توودري  العوواملن يف القطوواع الطووة علووى القبالووةم وال

 املوارد املخصصة لصحة ا م ات )االتاد الروسي(؛
العموول علووى تسوون البنيووة التحتيووة للرعايووة الصووحيةم وزايدة الوورا  127-5٣

احلصووول علووى رعايووة التوليوود يف احلوواالت الطارئووةم والتوودري  علووى القبالووةم واملوووارد 
 املخصصة لصحة ا م ات )الكرسي الرسويل(؛

سن البنية التحتية للرعاية الصحية يف بوتسواانم وايوالء مواصلة ت 127-5٤
اهتمووام خوواا لوورباما التوعيووة بوون النسوواء واملراهقووات يف املنوواعق الريفيووة موون أجوول 

 التصدي للتحدي املتمثل يف الريوهل نقص املناعة البشرية/اإليدز )اهلند(؛
مواصوولة توودعيم برانجم ووا الوووعين للحوود موون انتشووار الووريوهل نقووص  127-55

 املناعة البشريةم خاصة يف أوساط الشباب )اندونيسيا(؛
  تدعيم السياسات الراميوة اء مكاالحوة الوريوهل نقوص املناعوة البشورية/ 127-56

 اإليدز )السنغال(؛
احلفوووال علوووى الووورباما احلكوميوووة املتعلقوووة مبكاالحوووة الوووريوهل نقوووص  127-57

ها من الشركاء الدولين املناعة البشرية/اإليدز بدعم من منظمة الصحة العاملية وغري 
 )أوكرانيا(؛

اختوواإ مزيوود موون اإلجووراءات لضوومان احلووق يف الصووحةم خاصووة موون  127-58
 خالل مكاالحة طالة الريوهل نقص املناعة البشرية/اإليدز )أإربيجان(؛

االسووتمرار يف اختوواإ اجووراءات لوورتويا بووراما التوعيووة موون أجوول الوقايووة  127-59
 إليدز )ميامنار(؛من الريوهل نقص املناعة البشرية/ا

تودعيم التوودخالت املوجا ووة بشوو ن امكانيووة اإلصووابة بفووريوهل نقووص  127-60
 املناعة البشرية والعنف القائم على نوع اجلنس )اثيوبيا(؛
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سويما  المواصلة اجل ود الرامية اء تعزيز سياسات التعليم الشاملم  127-61
 ( )الربازيل(؛٢٠٢٠-٢٠١5من خالل تنفي  خطة التعليم االسرتاتيجية الوعنية )

 تسن نوعية التعليم )العراق(؛ 127-62
تووورويا التثقيوووف يف جموووال حقووووق اإلنسوووان وتوعيوووة النووواهلم مبوووا يف  127-6٣

 إلك يف املدارهلم بواسطة الوزارات وغريها من اهلياات )غاان(؛
مواصوولة اجل ووود الراميووة اء تنفيوو  االلتزامووات ازاء اللجنووة املعنيوووة  127-6٤

 التمييز ضد املرأة وتعزيز حقوق املرأة و ايت ا )ملديف(؛ ابلقضاء على
االسووتمرار يف الرتكيووز علووى املسوواواة بوون اجلنسوون وضوومان حقوووق  127-65

 النساء والفتياتم مبوا يف إلوك تيسوري حصووهلم علوى التعلويمم بصور  النظور عون التع ود
 مرأة )ماليزاي(؛مزيد من موارد امليزانية لربانما التمكن االقتصادي للبتوالري 
النسوواء والفتيوواتم والتمييووز الوو ي  دضوواختوواإ توودابري إلهنوواء العنووف  127-66

بوون يعووانن منووك عوون عريووق التوو ثري علووى املمارسووات التقليديووة الوويت تقوووض املسوواواة 
 اجلنسن والتشجي  على زايدة مشاركة املرأة يف مجي  قطاعات املتم  )اسبانيا(؛

ود مكاالحة التمييز يف حق املورأة وتقيوق املسواواة بون مواصلة ج  127-67
 اجلنسن )تونس(؛

مواصوولة اجل ووود الراميووة اء تقيووق املسوواواة بوون اجلنسوون ومتكوون  127-68
 املرأة )مصر(؛

 االستمرار يف تدعيم براما التمكن االقتصادي للمرأة )كواب(؛ 127-69
يت هتوود  اء تعزيووز حقوووق مواصوولة تنفيوو  ا طوو  واالسوورتاتيجيات الوو 127-70

 الطفل )كواب(؛
االستمرار يف اجراء تليل حالة خطة العمل الوعنية ل يتوام وا عفوال  127-71

 الضعفاء )سلوالينيا(؛
ختصيص متويل  طة العمل الوعنية ل يتام وا عفال الضوعفاء كوي  127-72

 يكون التنفي  أكثر العالية )سنغاالورة(؛
اواة بن اجلنسن تعوزز امكانيوة حصوول الفتيوات تنفي  سياسات للمس 127-7٣

علوى على التعلويم وا ودمات الصوحية وتوعيوة السوكان ابلعنوف اجلنسوي والعنوف القوائم 
 نوع اجلنس )املكسيك(.

 وستنظر بوتسواان يف التوصيات الواردة أدانهم وستقدم ردوداا علي وا يف الوقوت املطلووب -128
 والثالثن مللس حقوق اإلنسان على أقصى تقدير:أو يف موعد انعقاد الدورة الثامنة 

مزيد من اجل وود لالمتثوال للمعوايري الدوليوة حلقووق اإلنسوانم ب ل  128-1
موون خووالل االسووتمرار يف عمليووة التصووديق علووى الصووكوك الدوليووة ا ساسووية اا وأيضوو

 )ايطاليا(؛
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النظوور يف الشووروع يف عمليووات التصووديق علووى املعاهوودات الرئيسووة  128-2
 حلقوق اإلنسان اليت ، يصدَّق علي ا بعد )ابراغواي(؛

االنضمام اء الصكوك الدولية حلقوق اإلنسوان الويت ، تصوبح بوتسوواان  ٣-128
 الي ا )النيجر(؛اا بعد عرال
التصديق علوى الع ود الودويل ا واا ابحلقووق االقتصوادية واالجتماعيوة  ٤-128

قووووةم واالتفاقيوووة الدوليووووة حلمايووووة والثقااليوووةم واتفاقيووووة حقووووق ا  ووووخاا إوي اإلعا
حقووووق مجيووو  العموووال امل ووواجرين وأالوووراد أسووورهمم واالتفاقيوووة الدوليوووة حلمايوووة مجيووو  

 ا  خاا من االختفاء القسري )سرياليون(؛
النظر يف التصديق على الع د الدويل ا اا ابحلقووق االقتصوادية  128-5

يووو  ا  وووخاا مووون االختفووواء واالجتماعيوووة والثقااليوووةم واالتفاقيوووة الدوليوووة حلمايوووة مج
القسريم واالتفاقيوة الدوليوة حلمايوة حقووق مجيو  العموال امل واجرين وأالوراد أسورهمم 
واتفاقيوووووة مناهضوووووة التعووووو ي  وغوووووريه مووووون ضوووووروب املعاملوووووة أو العقوبوووووة القاسوووووية 

الالانسانية أو امل ينة وبروتوكوهلا االختياريم وادماج ه ه الصكوك يف تشوريعاهتا  أو
 ركينا الاسو(؛الوعنية )بو 

التصديق علوى الع ود الودويل ا واا ابحلقووق االقتصوادية واالجتماعيوة  128-6
واالتفاقيووة الدوليووة حلمايووة حقوووق مجيوو  العمووال امل وواجرين وأالووراد أسوورهم  والثقااليووة

 )املكسيك(؛
التصووووديق علووووى االتفاقيووووة الدوليووووة حلمايووووة حقوووووق مجيوووو  العمووووال  128-7

تواليوووق بووون سياسوووت ا الوعنيوووة يف مضووومار اهلجووورة مووو  وال امل ووواجرين وأالوووراد أسووورهم
 املبادئ اليت تتبناها االتفاقية )الفلبن(؛

التفاقيووة مناهضووة التعوو ي   يالتصووديق علووى الربوتوكووول االختيووار  128-8
 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو امل ينة )الدامنرك(؛

التصووديق علووى الربوتوكووول االختيوواري تكثيووف ج ودهووا موون أجوول  128-9
 التفاقيووة مناهضووة التعوو ي  وغووريه موون ضووروب املعاملووة أو العقوبووة القاسووية أو الالانسووانية

 امل ينة )جورجيا(؛  أو
النظووور يف االنضووومام اء اتفاقيوووة حقووووق ا  وووخاا إوي اإلعاقوووة  128-10

 )اثيوبيا(؛
وق ا  ووخاا إوي التعجيوول يف عمليووة االنضوومام اء اتفاقيووة حقوو 128-11

 اإلعاقة )جورجيا(؛
تسووري  عمليووة االنضوومام اء اتفاقيووة حقوووق ا  ووخاا إوي اإلعاقووة  128-12

 )أإربيجان(؛
النظوور يف التصووديق علووى اتفاقيووة حقوووق ا  ووخاا إوي اإلعاقووة  128-1٣

 )موريشيوهل(؛ 
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 التصديق على اتفاقية حقوق ا  خاا إوي اإلعاقة )املغرب(؛  128-1٤
اا اصوولة عمليووة التصووديق علووى االتفاقيووات الدوليووة الوويت ليسووت عرالوومو  128-15

التصوووووديق علوووووى الع ووووود الووووودويل ا ووووواا ابحلقووووووق االقتصوووووادية  سووووويما الالي وووووا بعووووودم و 
 والثقاالية )غابون(؛ واالجتماعية

 التصديق علوى الع ود الودويل ا واا ابحلقووق االقتصوادية واالجتماعيوة 128-16
 )العراق( )مصر(؛والثقاالية )أرمينيا( )أنغوال( 

التصوووووديق علووووووى الع وووووود الوووووودويل ا وووووواا ابحلقوووووووق االقتصووووووادية  128-17
 واالجتماعية والثقااليةم واتفاقية مكاالحة التمييز يف جمال التعليم )هندوراهل(؛

التصديق علوى الع ود الودويل ا واا ابحلقووق االقتصوادية واالجتماعيوة  128-18
 واتفاقيوووة حقووووق ا  وووخاا إوي اإلعاقوووة كوالثقااليوووة والربوتوكوووول االختيووواري امللحوووق بووو

 )الربتغال(؛
املتعلقة خبفض حواالت انعودام  ١9٦١التصديق على اتفاقية عام  128-19

 اجلنسية )سرياليون(؛
املتعلقوة خبفوض حواالت انعودام  ١9٦١االنضمام اء اتفاقيوة عوام  128-20

وادراج أحكام وا  اجلنسية ملعاجلة حاالت انعودام اجلنسوية ل عفوال وانعودام اجلنسوية
 يف التشريعات الوعنية )كينيا(؛

املتعلقوة خبفوض حواالت انعودام  ١9٦١اتفاقيوة عوام  ءانضمام اال 128-21
 اجلنسية )سلوالاكيا(؛ 

املتعلقوة خبفوض حواالت انعودام  ١9٦١االنضمام اء اتفاقيوة عوام  128-22
 اجلنسية )كوت ديفوار(؛

ابدة اجلماعيوة واملعاقبوة علي وا التصديق على اتفاقية منو  جرنوة اإل 128-2٣
 )أرمينيا(؛
النظوووور يف التصووووديق علووووى اتفاقيووووة منوووو  جرنووووة اإلابدة اجلماعيووووة  128-2٤

 قرتاب ال كرا السنوية السبعن العتمادها )رواندا(؛النظراا واملعاقبة علي ا 
 التصديق على اتفاقية مكاالحة التمييز يف جمال التعليم )السنغال(؛ 128-25
دعووووة دائموووة اء املكلَّفووون بووووالايت يف اعوووار اإلجوووراءات  توجيوووك 128-26

 ا اصة )دولة اللسطن(؛
توجيوووك دعووووة دائموووة اء املكلفووون بووووالايت يف اعوووار اإلجوووراءات  128-27

 ا اصة )هندوراهل(؛
توجيك دعوة مفتوحة ودائمة اء اإلجراءات ا اصوة مللوس حقووق  128-28

 اإلنسان )أوكرانيا(؛ 
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وة دائمة اء اإلجوراءات ا اصوة مللوس حقووق اإلنسوان توجيك دع 128-29
 )الربتغال(؛

توجيوووك دعووووة دائموووة اء املكلفووون بووووالايت يف اعوووار اإلجوووراءات  ٣0-128
 ا اصة )اجلبل ا سود(؛

التعوووواون الكاموووول موووو  طليووووات ا مووووم املتحوووودة حلقوووووق اإلنسووووانم  ٣1-128
حقوووق اإلنسووان اء اجووراء سوويما دعوووة املقوورر ا وواا املعووين حبالووة املووداالعن عوون  ال

زايراتم وضمان عدم وجوود عوائوق توول دون زايرة املوداالعن عون حقووق اإلنسوان 
 ) يلي(؛
االعوورتا  ابختصوواا جلنووة مناهضووة التعوو ي  يف تلقاووي الشووكاوا  ٣2-128

من اتفاقية مناهضة التعو ي  وغوريه مون ضوروب املعاملوة  ٢٢الفردية مبوج  املادة 
 ؛الالانسانية أو امل ينة )املغرب( أو العقوبة القاسية أو

اعتمووواد عمليوووة واضوووحة تقووووم علوووى أسووواهل اجلووودارة عنووود اختيوووار  ٣٣-128
املر ووووحن علووووى الصووووعيد الوووووعين النتخوووواابت هياووووات معاهوووودات ا مووووم املتحوووودة 

 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وطيرلندا الشمالية(؛
املوووودام يف وضوووو  اعووووار النظوووورم ابلتشوووواور موووو  الربملووووان واملتموووو   ٣٤-128

للسياسات يوجك املمارسات واإلجراءات املتعلقة بعمليات املعاهودات الدوليوة الويت 
 والتزامات مبقتضى القانون الدويل )غاان(؛اا تنشئ حقوق

رسووووووووم خطووووووووة عموووووووول وعنيووووووووة لتنفيوووووووو  قوووووووورار جملووووووووس حقوووووووووق  ٣5-128
 ( )الربتغال(؛٢٠٠٠)١3٢5 اإلنسان
لووي لالتفاقيووة الدوليووة للقضوواء علووى مجيوو  االنت وواء موون التنفيوو  اح ٣6-128

أ وووكال التمييوووز العنصوووريم والع ووود الووودويل ا ووواا ابحلقووووق املدنيوووة والسياسووويةم 
واتفاقية القضواء علوى مجيو  أ وكال التمييوز ضود املورأةم واتفاقيوة مناهضوة التعو ي  

 ؛وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو امل ينة )تركيا(
اختووواإ اإلجوووراءات الالزموووة لتضووومن القووووانن الوعنيوووة االتفاقيوووات  ٣7-128

 الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت علي ا بوتسواان )سلوالاكيا(؛
تسووري  اجل ووود اجلاريووة إلدراج أحكووام املعاهوودات الدوليووة حلقوووق  ٣8-128

 اإلنسان اليت هي عر  الي ا يف تشريعاهتا الوعنية )زمبابوي(؛
ادراج أحكووام االتفاقيووات الدوليووة حلقوووق اإلنسووان الوويت صووودقت  ٣9-128

علي ا بوتسواان يف القانون الووعين؛ ومون هو ه االتفاقيوات اتفاقيوة مناهضوة التعو ي  
وغوووريه مووون ضوووروب املعاملوووة أو العقوبوووة القاسوووية أو الالانسوووانية أو امل ينوووةم والع ووود 

القضووواء علوووى مجيووو  أ وووكال الووودويل ا ووواا ابحلقووووق املدنيوووة والسياسووويةم واتفاقيوووة 
 التمييز ضد املرأةم حبيث تصبح قابلة للتطبيق أمام احاكم والسلطات اإلدارية )اليوانن(؛

يف ادراج أحكام االتفاقيات الدولية حلقووق اإلنسوان الويت ُصودق علي وا  ٤0-128
القانون الوعين؛ ومن ه ه االتفاقيوات اتفاقيوة مناهضوة التعو ي  وغوريه مون ضوروب 
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لة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو امل ينةم والع د الدويل ا اا ابحلقوق املعام
املدنية والسياسيةم واتفاقية القضاء على مجيو  أ وكال التمييوز ضود املورأةم وامليثواق 
ا الريقي حلقوق اإلنسان والشعوبم حبيث تصبح قابلة للتطبيق مبا رة أمام احاكم 

 (؛والسلطات اإلدارية )زامبيا
اإلدراج الكاموول  حكووام اتفاقيووة مناهضووة التعوو ي  وغووريه ضوومان  ٤1-128

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو امل ينوةم واالتفاقيوة الدوليوة 
للقضاء علوى مجيو  أ وكال التمييوز العنصوريم واتفاقيوة القضواء علوى مجيو  أ وكال 

 انستان(؛التمييز ضد املرأة يف التشريعات الوعنية )أالغ
مواصوولة ج ووود ادراج أحكووام اتفاقيووات حقوووق اإلنسووان الوويت صوودقت  ٤2-128

 علي ووام مثوول اتفاقيووة مناهضووة التعوو ي  وغووريه موون ضووروب املعاملووة القاسووية أو الالانسووانية
امل ينووةم والع وود الوودويل ا وواا ابحلقوووق املدنيووة والسياسوويةم وامليثوواق ا الريقووي  أو

 ا(؛حلقوق اإلنسان والشعوب )كيني
اعتموواد قوووانن إلدراج أحكووام الصووكوك الدوليووة حلقوووق اإلنسووان  ٤٣-128

 اليت هي عر  الي ا يف تشريعاهتا الوعنية )النيجر(؛
ادراج أحكوووام املعاهووودات الدوليوووة حلقووووق اإلنسوووان الووويت صووودقت  ٤٤-128

علي ا بوتسواان يف التشريعات الوعنية لضمان تطبيق ا يف احواكم وا ج وزة اإلداريوة 
 االتاد الروسي(؛)

مواصلة توعيد سياسواهتا االجتماعيوة وتلوك املتعلقوة حبقووق اإلنسوانم  ٤5-128
خاصة يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقااليةم مون أجول تسون نوعيوة 

 سيما أضعف الااتك )مج ورية النزويال البوليفارية(؛ال حياة  عب ام 
تصوولة ابلتمييووز القووائم علووى نوووع االسووتمرار يف تبديوود الشووواغل امل ٤6-128

 اجلنس أو امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية )الفلبن(؛
 الرتخيص يف تغيري نوع اجلنس )الرنسا(؛ ٤7-128
نفيوو  الكاموول ملختلووف الصووكوك الدوليووة حلقوووق االسووتمرار يف الت ٤8-128

قيووة اإلنسووانم خاصووة اتفاقيووة القضوواء علووى مجيوو  أ ووكال التمييووز ضوود املوورأةم واتفا
ب املعاملوووة أو العقوبوووة القاسوووية أو الالانسوووانية مناهضوووة التعووو ي  وغوووريه مووون ضووورو 

 امل ينةم قصد احلد من العنف القائم على نوع اجلنس )اندونيسيا(؛ أو
 رال  احلد ا دىن لسن املسؤولية اجلنائية )تركيا(؛ ٤9-128
تيسوري  توسي  نطاق نشر برانما املساعدة القانونيوة الو ي ي ود  اء 128-50

الرا االحتكام اء القضاءم وزايدة عدد مكاتو  املسواعدة القانونيوة يف مجيو  أ واء 
 البلدم وتوسي  نطاق والية الربانما حبيث يشمل القضااي اجلنائية )اجلزائر(؛

بكوول اإلعووالم  نشووطة احلكومووة  نموومجيوو  الصووحفين  مان متكوونضوو 128-51
 ت املتحدة ا مريكية(؛حرية دون هتديد أو مضايقة )الوالاي
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تسووون احلمايوووة القانونيوووة للصوووحفينم ال سووويما مووون يتلقوووى مووون م  128-52
معلومووات مووون املبلغووون عووون املخالفوووات أو تغطيوووة االحتجاجوووات املناوئوووة للحكوموووة 

 )أسرتاليا(؛
االمتنوواع عوون اسووتخدام الووت م اجلنائيووة لعرقلووة حريووة اإلعووالم والتعبووريم  128-5٣

 ين ال ين يتلقون معلومات من املبلغن عن املخالفات )هولندا(؛يف إلك للصحف مبا
زيود موون توسوي  مسواحة مشواركة املتموو  املودا كوي يتسووم احلكوم مب 128-5٤

 الدنقراعية ولتحقيق املزيد من اإلدماج االجتماعي )مج ورية كوراي(؛
 انشاء طليات لزايدة متثيل املرأة يف مواق  املسؤولية )توغو(؛ 128-55
زايدة متثيل املرأة يف مواق  صون  القورارم خاصوة يف جموايل احلصوول  128-56

 على املياه وا دمات )العراق(؛
لالجتووار اا حبيووث يتضوومن تعريفوو ٢٠٠9تعووديل قووانون الطفوول لعووام  128-57

اب عفووال وجيوورام أسوووأ أ ووكال عموول ا عفووال )اململكووة املتحوودة لربيطانيووا العظمووى 
 وطيرلندا الشمالية(؛

اختووواإ تووودابري العالوووة ملنووو  االجتوووار ابلبشووور واعوووادة أتهيووول الضوووحااي  128-58
 )االتاد الروسي(؛

عوووات التجاريوووة والنقووواابت حبيوووث يتما وووى مووو  ز انتعوووديل قوووانون امل 128-59
 املعايري الدوليةم مبا الي ا حق العمال يف التنظيم النقايب )الوالايت املتحدة ا مريكية(؛

لتحسن ظرو  العمال امل اجرين والقاا للمعايري  اختاإ تدابري العالة 128-60
 الدولية )الكرسي الرسويل(؛

توودعيم ج ودهووا يف جمووال القضوواء علووى الفقوورم بسووبل من ووا تووداُرك  128-61
 القصور يف براما القضاء على الفقر )ماليزاي(؛أوجك 
توسي  نطاق براما مكاالحة الريوهل نقص املناعة البشورية لتشومل  128-62

 واان )الرنسا(؛غري مواعين بوتس
اجلزم  نك ال يوجد أي حق دويل لملنسان يف اإلج واضم ومقاوموة  128-6٣

النداءات اء ترير اإلج اضم ومواصلة تنفي  القوانن الرامية اء  اية حوق اجلنون 
 يف احلياة )كينيا(؛

تعلويم اختاإ مجيو  التودابري املناسوبة لضومان حصوول ا عفوال علوى  128-6٤
 م املساواةم مبا يف إلكم عند اإلمكانم التعلم بلغاهتم ا م )النلندا(؛جيد على قد

اعتماد تدابري تقوم على مبدأ املساواة بن اجلنسن وتموي حقووق  128-65
وتعاقوو  علووى أي ممارسووة تنطوووي علووى متييووز يف حق ووا أو تضوور  ووا  ت اسووالماملوورأة و 

 )أوروغواي(؛
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كوات حقووق املورأة يف جمواالت تنقيح القوانن مون أجول وقوف انت ا  128-66
التبين والزواج والطالق والدالن وأيلولة املمتلكات عند الوالاة وغري إلك من قضااي 

 قانون ا حوال الشخصية )هندوراهل(؛
انشاء طلية رصد  املة بشو ن معاملوة ا عفوال بغيوة الكشوف عون  128-67

ااتحووة امكانيووة  حوواالت االنت وواك اجلنسوويم وسوووء املعاملووةم واإلذووالم مبووا يف إلووك
 اخراج ا عفال من البياات غري املواتية لنمائ م )أملانيا(؛

اختاإ تدابري العالة للقضاء على العنف املمارهل علوى ا عفوالم مبوا  128-68
 يف إلك االنت اك واالستغالل اجلنسيان )ميامنار(؛

تكثيف اجل ود الرامية اء تعزيز حقوق الشعوب ا صلية ورالاه وا  128-69
 فلبن(؛)ال

تدعيم التدابري الرامية اء  اية ا قليات والشعوب ا صولية الويت  128-70
 تعي  يف البلد )بنن(؛

تدعيم الرباما الرامية اء صون حقووق أالوراد ا قليوات وترسويخ ا  128-71
 )الرنسا(؛
علوووى ا وووودمات العامووووة واملوووواءم الشووووعوب ا صوووولية  مان حصووووولضووو 128-72

 دم بناء على ما أوصى بك مقرر ا مم املتحدة ا اا )كندا(؛والغاء حظر الصي
اعتموواد قوووانن تشووريعية ومعياريووة لضوومان حووق مجيوو  ا عفووال يف  128-7٣

 احلصول على اجلنسية وأال يولد أي عفل عدمي اجلنسية )االتاد الروسي(؛
تعديل تشريعاهتا مون أجول مونح اجلنسوية لكول عفول يولود يف بوتسوواان  128-7٤

 يكون عدمي اجلنسية لوال إلكم وك لك للقطاء )سرياليون(؛و 
التفاقيووة حقوووق الطفوولم اا تعووديل قووانون اجلنسووية وأنظمووة اجلنسووية والقوو 128-75

 وإلك من أجل ضمان حق كل عفل يف احلصول على اجلنسية )بلجيكا(؛
اعتماد تدابري تشريعية وتدابري وبراما ادارية تكفول تسوجيل مجيو   128-76
 ل املولودين داخل حدودهام بصر  النظور عون وضو  والودي م مون حيوث اهلجورةا عفا

أو اجلنسيةم مبن الوي م الالجاوون واللقطواء وا عفوال املولوودون خوارج املستشوفيات 
 )املكسيك(. 

واليمووا يلووي التوصوويات الوويت قوودمت أثنوواء جلسووة التحوواور والوويت أحاعووت بوتسووواان  -129
  ا: علماا 

ربوتوكووول االختيوواري التفاقيووة حقوووق الطفوول املتعلووق التصووديق علووى ال 129-1
تقوودمي البالغوواتم والربوتوكووول االختيوواري الثوواا امللحووق ابلع وود الوودويل ا وواا إبجووراء 
املدنيوووة والسياسوووية اهلووواد  اء الغووواء عقوبوووة اإلعووودامم واالتفاقيوووة الدوليوووة  ابحلقووووق

 حلماية مجي  ا  خاا من االختفاء القسري )سلوالاكيا(؛
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التصووديق علووى الربوتوكووول االختيوواري امللحووق ابلع وود الوودويل ا وواا  129-2
ابحلقووووق املدنيوووة والسياسوووية وبروتوكولوووك االختيووواري الثووواا اهلووواد  اء الغووواء عقوبوووة 
 اإلعوودامم والع وود الوودويل ا وواا ابحلقوووق االقتصووادية واالجتماعيووة والثقااليووة وبروتوكولووك

 االختياري )اسبانيا(؛
على الربوتوكول االختياري الثواا امللحوق ابلع ود الودويل  التصديق ٣-129

ا اا ابحلقوق املدنية والسياسوية اهلواد  اء الغواء عقوبوة اإلعودامم ووقوف العمول 
 ا ثناء )جنوب أالريقيا(؛ تلك بعقوبة اإلعدام يف

التصديق على الربوتوكول االختياري الثواا امللحوق ابلع ود الودويل  ٤-129
نيووووة والسياسوووويةم اهلوووواد  اء الغوووواء عقوبووووة اإلعوووودام )توغووووو( ا وووواا ابحلقوووووق املد

 ديفوار( )ليختنشتاين(؛ )كوت
التصديق على الربوتوكول االختياري الثواا امللحوق ابلع ود الودويل  129-5

اهلاد  اء الغاء عقوبة اإلعدامم واختاإ التودابري  ما اا ابحلقوق املدنية والسياسية
 من تشريعاهتا )ا رجنتن(؛الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام 

االنضوومام اء الربوتوكووول االختيوواري الثوواا امللحووق ابلع وود الوودويل  129-6
اهلاد  اء الغاء عقوبوة اإلعودامم ووقوف العمول  ما اا ابحلقوق املدنية والسياسية

 وابدال أحكام اإلعدام بعقوبة السجن )السويد(؛اا بعقوبة اإلعدام رمسي
الشوووعوب بشووو ن منظموووة العمووول الدوليوووة اقيوووة التصوووديق علوووى اتف 129-7

 )الدامنرك(؛ (١٦9 )رقم ١989ا صلية والقبليةم 
مواصوولة اجل ووود الراميووة اء مواءمووة القوووانن ومراجعووة النظووام املووزدوج  129-8
القانون العوريف والقوانون العوام ا نكلوسكسووا بغيوة ازالوة أوجوك التنواقض وعودم بن 

 االتساق )تونس(؛
شووريعات حمووددة حلمايووة ضووحااي العنووف وغووريه موون انت اكووات اعتموواد ت 129-9

 حقوق اإلنسان املرتكبة يف حق الناهل على أسواهل مويل م اجلنسوي أو هوويت م اجلنسوانية
موو  قوورار اللجنووة ا الريقيووة حلقوووق اإلنسووان والشووعوب اا احلقيقيووة أو املفرتضووةم متشووي

 )هولندا(؛ ٢٧5رقم 
 ماملعيارية املناالية ملبدأ عودم التمييوزابطال االستثناءات واملمارسات  129-10

 اليت ال تتما ى م  املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان )اكوادور(؛
سوونا تشوووريعات تظوور التمييوووز علووى أسووواهل امليوول اجلنسوووي واهلويوووة  129-11

 اجلنسانية )أسرتاليا(؛
اعتموواد تشووري  حموودد ملكاالحووة التمييووز وخطوواب الكراهيووة والعنووف  129-12

 مليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية )الربازيل(؛على أساهل ا
 ايووة املثليووات واملثليوون ومزدوجووي امليوول اجلنسووي ومغووايري اهلويووة  129-1٣

 ١٦٤اجلنسوووانية وحووواملي صوووفات اجلنسووون مووون التمييوووز عووون عريوووق تعوووديل املوووواد 
من قوانون عقووابت بوتسوواان لشوط  ا نشوطة اجلنسوية املثليوة بون  ١٦٧و ١٦5و
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رتاضوووون موووون قائمووووة اجلوووورائمم وعووون عريووووق ادراج امليوووول اجلنسووووي واهلويووووة البوووالغن امل
 من الدستور )أملانيا(؛ 3 ملادةااجلنسانيةم صراحةام ضمن أسباب عدم التمييز يف 

حظوور التمييووز يف حووق املثليووات واملثليوون ومزدوجووي امليوول اجلنسووي  129-1٤
نفسوووكم ضووومان ومغوووايري اهلويوووة اجلنسوووانية وحووواملي صوووفات اجلنسووون؛ ويف الوقوووت 

االحرتام التام حلقوق اإلنسان للجمي م بغض النظور عون مويل م اجلنسوي أو هوويت م 
 اجلنسانية )أوروغواي(؛

الشوووروع يف تنفيووو  أنشوووطة لتوعيوووة عاموووة النووواهل حبقووووق اإلنسوووان  129-15
 للمثليووات واملثليوون ومزدوجووي امليوول اجلنسووي ومغووايري اهلويووة اجلنسووانية وحوواملي صووفات

أجل من  الوصم والتمييزم ودعم الفاعلن يف املتمو  املودا يف ج وود اجلنسنم من 
 مماثلة )النلندا(؛

 الغاء عقوبة اإلعدام )الرنسا( )هندوراهل(؛ 129-16
 النظر يف الغاء عقوبة اإلعدام )موزامبيق(؛ 129-17
ايالء االعتبار الواج  ملس لة الغاء عقوبة اإلعدام قوانوانا وإلبودال  129-18

 م اإلعدام  حكام ابلسجن )ليختنشتاين(؛مجي  أحكا
 وقف العمل بعقوبة اإلعدام )اجلبل ا سود(؛ 129-19
 حكووام اإلعوودام والغوواء عقوبووة اإلعوودام اا اقوورار وقووف العموول رمسيوو 129-20

 )أملانيا(؛
اقرار وقف العمل بعقوبة اإلعدام كي يتسىن اجراء مناقشات غوري  129-21

 كسيك(؛)املاا رمسية بش ن الغائ ا كلي
والتصوديق  ااماقرار وقف العمل بعقوبة اإلعدام مت يداا إللغائ وا كليو 129-22

علووى الربوتوكووول االختيوواري الثوواا امللحووق ابلع وود الوودويل ا وواا ابحلقوووق املدنيووة 
 والسياسيةم اهلاد  اء الغاء عقوبة اإلعدام )الربتغال(؛

يوداا إللغائ وا يف هنايوة املواالقة على وقف العمول بعقوبوة اإلعودام مت  129-2٣
 املطا  بناء على توصية سابقة )طيرلندا(؛

الرض وقف العمل بعقوبوة اإلعودام يف كول أ واء البلود حبيوث جتمَّود  129-2٤
مجيووو  ا حكووام وعمليوووات اإلعووودام  وود  الغووواء عقوبوووة اإلعوودام الغووواءا كوووامالا اا الووور 

 )طيسلندا(؛
 اان(؛النظر يف وقف العمل بعقوبة اإلعدام )غ 129-25
وقوووف العمووول بعقوبوووة اإلعووودام قصووود الغائ وووام واالرتقووواء مبسوووتوا  129-26

 تعزيز احلق يف احلياة و ايتك )الكرسي الرسويل(؛
اا وقووف العموول بعقوبووة اإلعوودامم مت يووداا إللغوواء هوو ه املمارسووة كليوو 129-27

 )أسرتاليا(؛
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لغائ وا إلاا وقف العمول بعقوبوة اإلعودام يف القوانون واملمارسوة مت يود 129-28
 )بلجيكا(؛

وقووف العموول بعقوبووة اإلعوودام بغوورض الغائ ووا موون الناحيووة القانونيووة  129-29
 ويف املمارسة العملية ) يلي(؛ 

بنواء علوى توصوية  ااموقف العمل بعقوبة اإلعودام قصود الغائ وا متامو ٣0-129
 سابقة )استونيا(؛

لقووانون النظوور يف وقووف العموول بعقوبووة اإلعوودام بغوورض الغائ ووا يف ا ٣1-129
 واملمارسة )اكوادور(؛ 

اا الغوواء عقوبووة اإلعوودام والنظوور يف وقووف العموول  ووا ريثمووا تُلغووى كليوو ٣2-129
 )كندا(؛
عقد مشاورات عامة عن تطبيوق عقوبوة اإلعودامم والنظور يف التصوديق  ٣٣-129

علووى الربوتوكووول االختيوواري الثوواا امللحووق ابلع وود الوودويل ا وواا ابحلقوووق املدنيووة 
 م اهلاد  اء الغاء عقوبة اإلعدام )أوروغواي(؛والسياسية

النظر يف بدء مناقشوة عاموة  واملة عون تنفيو  وقوف العمول بعقوبوة  ٣٤-129
 اإلعدام قصد الغائ ا )أنغوال(؛

الإهنووا مم ااإ ترحوو  انميبيووا ابملناقشووات العامووة بشوو ن حكووم اإلعوودو  ٣5-129
ابودال مجيو  تشج  بوتسواان علوى النظور يف الورض وقوف العمول  حكوام اإلعودامم و 

أحكووام اإلعوودام بعقوووابت أخوورام والنظوور يف التصووديق علووى الربوتوكووول االختيوواري 
الثوواا امللحووق ابلع وود الوودويل ا وواا ابحلقوووق املدنيووة والسياسوويةم اهلوواد  اء الغوواء 

 عقوبة اإلعدام )انميبيا(؛
التشووجي  علووى اجووراء نقوواأ وعووين بشوو ن عقوبووة اإلعوودام  وود   ٣6-129

 ا )ايطاليا(؛وقف العمل  
وتنظوويم نقوواأ عووام هلوو ه الغايووة؛ ويف  اامالغوواء عقوبووة اإلعوودام هنائيوو ٣7-129

الوقت نفسكم اسباغ عاب  انساا على العملية للتخفيف من معواانة احكووم علوي م 
 وعائالهتم )اسبانيا(؛

اختوواإ التوودابري الراميووة اء القضوواء علووى مجيوو  أ ووكال العنووف اجلنسووي  ٣8-129
ائم علووى نووع اجلونسم مبووا يف إلوك عون عريووق جتورمي االغتصواب يف اعووار والعنوف القو

 الزواجم والتحقيق يف مجي  أعمال العنوف اجلنسوي ومقاضواة مرتكبي وام وتودري  مووظفي
 انفاإ القانون يف ميدان العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس )كندا(؛

لوى نووع اجلونسم اختاإ اجوراءات عاجلوة للتصودي للعنوف القوائم ع ٣9-129
مبووا يف إلووك سوونا قووانون جيعوول االغتصوواب يف اعووار الووزواج غووري قووانوا يف بوتسووواان 

 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وطيرلندا الشمالية(؛
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وضووومان  سووون تشوووريعات حموووددة عووون االغتصووواب يف اعوووار الوووزواجم ٤0-129
 )طيرلندا(؛اا ابقس بك على ما أوصيَ م النساء والفتيات ضد مجي  أ كال العنف جترمي
مالئمووة تعووديالت الغوواء ممارسووة العقوبووة البدنيووة عوون عريووق ادخووال  ٤1-129

 على التشريعات )االتاد الروسي(؛
اقرار حظور قوانوا صوريح للعقوبوة البدنيوة املمارسوة علوى ا عفوال  ٤2-129

 استونيا(؛ يف مجي  ا ماكنم مبا الي ا البيت واملدرسة والسجن )
 الغاء العقوبة البدنية يف مجي  ا ماكن )كينيا(؛ ٤٣-129
اختاإ تدابري تشريعية حلظور مجيو  أ وكال العقوبوة البدنيوة املمارسوة  ٤٤-129

 علوى ا عفووالم وتنظوويم  ووالت توعيووة لضومان ادارة أ ووكال الت ديوو  غووري العنيفووة ادارةا 
 تتفق م  كرامة الطفل )ليختنشتاين(؛

 املمارسة اجلنسية املثلية ابلرتاضي من قائمة اجلرائم )السويد(؛ ط   ٤5-129
اللتزاموات اا  ط  ا نشطة اجلنسية املثليةم وضمان عدم التمييز والق ٤6-129

 بوتسواان احلية والدولية يف جمال حقوق اإلنسان )طيسلندا(؛
مان ضوو الغاء القوانن اليت جترم السلوك اجلنسوي املثلوي بون البوالغنم  ٤7-129
تمييوز بنواء علوى امليول اجلنسوي أو ال نممجي  التشريعات والسياسات والرباما  خلو

 اهلوية اجلنسانية )كندا(؛
 ط  العالقات اجلنسية ابلرتاضي بن أ خاا من نفس اجلونس  ٤8-129

ل م من قائمة اجلورائمم والعمول علوى وقوف التمييوز الو ي يعواا منوك ُأانهل بسوب  موي
 )اسبانيا(؛ ياجلنس
تليل امكانية تعديل التشريعات الويت جتورم العالقوات اجلنسوية بون  ٤9-129

البالغن من نفس اجلنس من أجل ضمان حقووق املثليوات واملثليون ومزدوجوي امليول 
 اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسن )ا رجنتن(؛

 ة اجلنسية )الرنسا(؛الغاء القانون ال ي يقم  املثلي 129-50
االعتموواد علووى قوورارات احوواكم ا خوورية الوويت تؤيوود حقوووق اإلنسووان  129-51

ملغايري اهلوية اجلنسانيةم واختاإ اإلجراءات الالزمة لشط  صفة أو سلوك املثليات 
 واملثليوون ومزدوجووي امليوول اجلنسووي ومغووايري اهلويووة اجلنسووانية وحوواملي صووفات اجلنسوونم

 )الوالايت املتحدة ا مريكية(؛من قائمة اجلرائم 
توالري حلول مستدامة للتخفيف من حدة الفقور وخفوض معودالت  129-52

يف املائة مون جممووع القوادرين علوى العمول( )اجلم وريوة العربيوة  ٢٠البطالة املرتفعة )
 السورية(؛

توسي  نطاق براما القضواء علوى الفقور وزايدة امليزانيوة املخصصوة  129-5٣
 هلا )تركيا(؛

 ) يلي(؛ ضمان احلق يف تعليم ا عفال واملراهقن دستورايا  129-5٤
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 (؛ليشيت -تيمور تكريس احلق يف التعليم يف دستورها ) 129-55
تكوريس احلوق يف التعلويمم وهوو حووق أساسوي مون حقووق اإلنسووانم  129-56

 يف دستورهام و اية حق اجلمي  يف التعليم ا ساسي والتكميلي )دولة اللسطن(؛
ضوومان التعلووويم ومسووواواة مجيووو  املوووواعنن يف احلقووووق يف دسوووتورها  129-57

 )اجلم ورية العربية السورية(؛
رال  تفظاهتا على االتفاقية ا اصة بوض  الالجانم  د  تعديل  129-58

سياسووة احتجوواز عووالة اللجوووء والالجاوون يف املخيموواتم وموونح م تصوواريح العموولم 
 هندوراهل(.وتوالري الرا العمل الالئق هلم )

وتعرب مجي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ه ا التقرير عن موقوف الدولوة  -1٣0
)الوودول( الوويت قوودمت ا و/أو الدولووة موضوووع االسووتعراض. وال ينبغووي أتويل ووا علووى أهنووا تظووى 

 بت ييد الفريق العامل كامالا.
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