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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عملا بقرار جملس حقوق
اإلنس ووا  1/5امل و و ر  18حزي و ورا /يقني و و  ،2007دورت و و احلادي ووع والعش و ورين يف الف وون م وون 19
إىل  30كانون الثاين/يناير  .2015واستعرضت احلالوع يف ليسوقتق يف اجللسوع السادسـة ،املعقوقد
يف  21ك ــانون الثاين/ين ــاير  .2015وتو وروف و وود ليس ووقتق الس وويد ف وواي ق قل ووق واعتم وود الفري ووق
العامل التقرير املتعلق بليسوتو يف جلست العاشر املعققد يف  23كانق الثاين/يناير 2015
 -2ويف  13كوانق الثوواين/ينوواير  ،2015اختووار جملووس حقوق اإلنسووا ريووق املقووررين التووا
(اجملمقعع الثلثيع) من وجل تيسري استعراض احلالع يف ليسقتق :فرنسا وغانا وملديف.
 -3ووفقـا للفقوور  15موون مر ووق القورار  1/5والفقوور  5موون مر ووق القورار  ،21/16صوودر
القثائق التاليع ألغراض استعراض احلالع يف ليسقتق:
(و)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفق ا للفقر (15و) ()A/HRC/WG.6/21/LSO/1؛

(ب) جتمي و و و و للمعلقمو و و ووا وعدت و و و و املفقضو و و وويع السو و و وواميع حلقو و و ووق اإلنسو و و ووا وفق ـ ـ ـ ـا
للفقر (15ب) ()A/HRC/WG.6/21/LSO/2؛
(ج) م و و و و و ووقجز وعدت و و و و و و مفقض و و و و و وويع حق و و و و و ووق اإلنس و و و و و ووا وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـا للفق و و و و و وور (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/21/LSO/3
 -4وأحيلــإ ليســوتو مــن لــجملم اةموعــة الثجملثيــة قائمــة أســدلة أعــدنا مقــدم ا س ـ انيا،
وأملانيــا ،وســلوفينيا ،واململكــة املتحــدة لنياانيــا العيمــد وأيرلنــدا الشــمالية .وميكــن العــجملع علــد
تلك األسدلة من لجملم املوقع الش كي اخلارجي لجملستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز وقائع عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أعــرا الوفــد باســم مملكــة ليســوتو عــن تقــدير للفرصــة املتاحــة لـ لتقــدا التقريــر الــوع .
وقد أعد التقرير الوع علد حنو تشاركي وشامل ،ونوقش حبرية وبدون قيود.
 -6ويف حزيران/يوني ـ  ،2014أرج ـ ص ـاحب اجلجمللــة امللــك ليتســي الثال ـ التــاريحمل احملــدد
لنعقــاد النملــان مــن أجــل لطيــد الاريــق أمــاي األح ـزاا السياســية حل ـل اخلجملفــات القائمــة بينطــا.
ونش ـ ـ ـ ت بع ـ ــد لـ ـ ــك لجملف ـ ــات ب ـ ـ ـ الش ـ ــركاء يف الئـ ـ ــتجملم احلك ـ ــومي وبـُ ـ ــذلإ يف  30آا/
أغسـ ــا  2014حماولـ ــة لجملنقـ ــجملا .واسـ ــت ابة ل ،مـ ــة ،عقـ ــدت اجلماعـ ــة ا ائيـ ــة لل نـ ــوا
األفريقــي يف  15أيلوم/سـ تمن  2014قمــة ثجملثيــة مزدوجــة لرؤســاء الــدوم واحلكومــات أســفرت
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عــن عــجملن ماس ـ و للتيس ـ  .ووفق ـ ا لإلعــجملن ،دعــي النملــان مــرة ألــرل لجملنعقــاد يف  17تش ـرين
األوم/أكتــوبر  2014و ُحــل يف  5كــانون األوم/ديســمن  .2014وســتعقد النتخابــات يف 28
شـ ـ ـ ا /فناير ع ـ ــاي  .2015وب ـ ــدأت املفوض ـ ــية العلي ـ ــا املس ـ ــتقلة لجملنتخاب ـ ــات الس ـ ــتعداد ـ ــذ
النتخابات.
 -7وأشــار الوفــد أن ـ لــجملم الســتعراض الــذي جــرل يف عــاي  ،2010وافقــإ ليســوتو
علـ ــد  96توصـ ــية ورف ـ ـإ  .22ووضـ ــعإ لاـ ــة عمـ ــل بعـ ــد لـ ــك ل ـ ــمان التنفيـ ــذ املتناسـ ــق
للتوصيات .وكانإ لاة العمل نتاجا لتوافق اآلراء ب اجلطات املعنية ومبثابة أداة عمل ا.
 -8ومن ـ ــذ الس ـ ــتعراض الس ـ ــابق ،ص ـ ــدقإ ليس ـ ــوتو عل ـ ــد التفاقي ـ ــة الدولي ـ ــة حلماي ـ ــة ي ـ ــع
األش ـ ـ ــخات م ـ ـ ــن اللتف ـ ـ ــاء القسـ ـ ـ ــري يف  6ك ـ ـ ــانون األوم/ديس ـ ـ ــمن  .2013واعتمـ ـ ـ ــدت يف
ع ــاي  ،2011بع ــد التص ــديق عل ــد اتفاقي ــة حق ــويف األش ــخات وي ا عاق ــة يف ع ــاي ،2008
السياس ـ ـة الوعنيـ ــة لإلعاقـ ــة و عـ ــادة الت هيـ ــل .وأدرجـ ــإ بروتوكـ ــوم منـ ــع وقمـ ــع ومعاق ـ ــة الاجتـ ــار
باألشـخات ،وااصــة النسـاء واألعفــام ،املكمـل لتفاقيــة األمـم املتحــدة ملكافحـة اجلرميــة املنيمــة
عن الوعنية (النوتوكوم بش ن الاجتار باألشخات ،يف ا عار الـوع مـن لـجملم قـانون مكافحـة
الاجت ــار باألش ــخات لع ــاي  .2011وأعل ــق ر ي ـ ـ ا ا ع ــار الس ـ ـخاتي ي ولا ــة العم ــل الوعني ـ ـة
ملكافحــة الاجتــار باألشــخات للفــخة  2016-2014يف لو /يولي ـ  .2014وأدرجــإ ك ـجملا مــن
اتفاقيــة حقــويف الافــل وامليثــايف األفريقــي حلقــويف ورفــا الافــل يف ا عــار الــوع مــن لــجملم قــانون
محاية الافل ورفاه الصادر يف عاي .2011
 -9ويف ع ــاي  ،2011ق ــدمإ ليس ــوتو تقريره ــا املتعل ــق بتنفي ــذ اتفاقي ــة الق ــاء عل ــد ي ــع
أشــكام التمييــز ضــد امل ـرأة جلنــة مكافحــة التمييــز ضــد امل ـرأة .وقــدمإ تقريرهــا بش ـ ن اتفاقيــة
حقويف الافل جلنة حقويف الافل .وتنتير مشاريع التقارير بشـ ن تنفيـذ العطـد الـدوخل اخلـات
بــاحلقويف املدنيــة والسياســية ،والعطــد الــدوخل اخلــات بــاحلقويف القتص ـادية والجتماعيــة والثقافيــة،
واتفاقية مناه ة التعذيب وغ من ضروا املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الجمل نسـانية أو املطينـة،
موافقــة سل ـ الــو راء ،وســتقدي مب ــرد املوافقــة عليطــا هيدــات رصــد املعاهــدات ات الصــلة.
وينتيــر مشــروع التقريــر بشـ ن اتفاقيــة الق ــاء علــد يــع أشــكام التمييــز العنصــري املصــادقة مــن
اجلطات املعنية.
 -10وعلـد املسـتول ا قليمـي ،قــدي التقريـر املتعلـق بامليثـايف األفريقــي حلقـويف ورفـا الافــل
سل ـ الــو راء للموافقــة علي ـ  ،يف ح ـ ينتيــر التقريــر املتعلــق بامليثــايف األفريقــي حلقــويف ا نســان
والشــعوا املصــادقة مــن أصــحاا املصـلحة ق ــل تقدميـ اةلـ  .ويشـ لــك بوضــون أن
ليس ــوتو ت ــذم جط ــدا ك ـ ـ ا لتق ــدا التقـ ـارير املس ــتحقة مبوج ــب املعاه ــدات املختلف ــة رغ ــم القي ــود
املفروضة علد املوارد.
 -11وجي ــري حاليـ ـا وض ــع اخلاـ ـ الجمل م ــة نش ــاء جلن ــة حق ــويف ا نس ــان .يف ع ــاي ،2011
صــديف النملــان علــد التعــديل الســاد للدســتور الــذي يــنى علــد نشــاء جلنــة حقــويف ا نســان.
4
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وأُعــد مشــروع القــانون املتعلــق بل نــة حقــويف ا نســان وحــا علــد موافقــة مكتــب النائــب العــاي.
ونيــر سل ـ الــو راء أي ـا يف مشــروع القــانون وس ـيُعرض املشــروع علــد النملــان يف دورت ـ التاســعة
للمص ــادقة عليـ ـ و ص ــدار كق ــانون .وستواص ــل احلكوم ــة الس ــعي حن ــو تفعي ــل الل ن ــة .وعق ــدت
احلكومـة حلقـات عمــل لوسـائل ا عــجملي وأع ـاء النملــان والشـ اا والسـ ناء ومـو في السـ ون
بش ن عمل الل نة املتولاة.
وعقــدت حلقــات عمــل ل،شــخات وي ا عاقــة واملعلم ـ وأع ــاء النملــان والســلاة
ُ -12
الق ــائية لتســلي ال ــوء علــد ق ــايا حقــويف ا نســان .ومبناس ـ ة اليــوي العــاملي حلقــويف ا نســان،
ألقد الو ير بيانا حوم موضوع العاي احلاخل .كمـا عقـدت اجتماعـات ملناقشـة اةـالت املواضـيعية
املختلفة حلقويف ا نسان مع اجلمطور.
 -13وقام ـ ــإ الل ن ـ ــة األفريقي ـ ــة حلق ـ ــويف ا نس ـ ــان والش ـ ــعوا ب عث ـ ــة تروجيي ـ ــة ليس ـ ــوتو يف
عاي  .2012واشخك يف ال عثة املقرر اخلات املعـ حبريـة التع ـ والوصـوم املعلومـات ،واملقـرر
اخلــات املعـ بالسـ ون وأمــاكن الحت ــا يف أفريقيــا .وتنفــذ احلكومــة حاليـ ا التوصــيات املقدمــة
من ال عثة.
 -14ول يـزام الفقــر منتشــرا يف ليســوتو ،ويعــيش كثــر مــن نصــف الســكان ــإ ل ـ الفقــر.
ويرجع لك أساسـ ا تـدهور األراضـي وت ـ املنـا  ،وااصـة اجلفـام املسـتمر والفي ـانات
والصقيع امل كـر الـذي تسـ ب يف اففـاض ا نتاجيـة الزراعيـة يف السـنوات األلـ ة .وسـاهم تفـاقم
الع ز ال ذائي وكذلك العدد املتزايد يف ال اسوتو العائدين من العمل يف اخلارج يف هذا الفقر.
 -15وملعاجلة مشكلة الففـاض يف ا نتـاج الزراعـي يف السـنة املاليـة  ،2014-2013ادت
احلكومــة امليزانيــة املخصصــة لـو ارة الزراعــة بنسـ ة  43يف املائــة ،وأمكــن بف ــل هــذ الزيــادة تــوف
الـدعم ألسـعار املـدلجملت الزراعيـة مثـل ال ـذور واأل ـدة وم يـدات األعشـاا وامل يـدات احلشـرية.
ووضعإ احلكومة برامج وسياسات للحد من الفقر ،مثل اخلاة الوعنية السخاتي ية للتنمية الـ
تعتن مبثابـة اسـخاتي ية تنفيـذ للرؤيـة الوعنيـة لعـاي  2020للسـنوات اخلمـ القادمـة .ومـن املتوقـع
أن تؤدي اخلاة احلد من الفقر وتعزيز قيق التنمية املستدامة.
 -16وليس ــوتو عل ــد الاري ــق الص ــحيا لتحقي ــق األه ــدام ا ائي ــة ل،لفي ــة املتعلق ــة ب ــالتعليم
البتـدائي واملسـاواة بـ اجلنسـ ولكـ املـرأة .وست ـاعف اجلطــود لتحقيـق األهـدام املت قيــة يف
فــخة مــا بعــد عــاي  .2015وستحشــد ليســوتو املزيــد مــن الشــركاء يف التنميــة وســتمار القيــادة
احلا ــة لتحقيــق الرؤيــة الوعنيــة لعــاي  2020بــالنير العجملقــة الوثيقــة ب ـ األهــدام ا ائيــة
ل،لفية والركائز الس ع للرؤية الوعنية لعاي .2020
 -17وفيما يتعلق بالتعليم ،تقدي ليسوتو املواد التعليمية باةـان ،وتسـتخدي املعلمـ املـؤهل ،
وتقــوي ب نــاء مــدار جديــدة يســطل ل،شــخات وي ا عاقــة الوصــوم ليطــا يف املنــاعق النائيــة
واملنــاعق الريفيــة .ومت أي ـا بنــاء فصــوم ضــافية يف املــدار القائمــة .وهنــاك يــادة حــادة يف عــدد
GE.15-07693

5

A/HRC/29/9

النســاء املتعلم ــات ،وتف ــويف مع ــدلت ا ن ــا امللتحقــات بامل ــدار وال ــجملس اس ــتكملن دراس ــتطن
املعدلت اخلاصة بالذكور.
 -18ويــؤثر فـ و نقــى املناعــة ال شـرية وا يــد بشــكل مــدمر علــد الســكان ونيــاي الرعايــة
الصــحية .وت ــذم احلكومــة جطــودا خمتلفــة مــن بينطــا محــجملت التوعيــة والفحــى والعــجملج ولتــان
الذكور ،وبرنامج الوقايـة مـن انتقـام العـدول مـن األي الافـل الـذي مبوج ـ ـق جلميـع النسـاء
احلوامــل املصــابات بفـ و نقــى املناعــة ال شـرية تلقــي العــجملج امل ــاد للف وســات مــدل احليــاة.
وهناك أي ا اخلاة السخاتي ية الوعنية احلالية ملكافحة ف و نقى املناعة ال شرية وا يد .
 -19و ادت وفيــات الرضــع واألعفــام يف الســنوات األل ـ ة نتي ــة لجمللتطــاا الرئــوي ،وســوء
الت ذيـ ــة ،واحلص ـ ـ ة ،وف ـ ـ و نقـ ــى املناعـ ــة ال ش ـ ـرية ،وا يـ ــد  ،وا سـ ــطام .وتشـ ــمل اخلـ ــدمات
احلكوميــة ،با ضــافة دعــم الرســوي واخلــدمات الصــحية املقدمــة ل،مطــات يف املراكــز الصــحية
باةــان ،لــدمات حكوميــة ألــرل مثــل ا دارة املتكاملــة لجملس ـخاتي ية املتعلقــة ب ـ مراض الافولــة،
وبرنامج الوقاية من انتقام العدول من األي الافـل ،وسياسـات مثـل السياسـة الوعنيـة للقاـاع
الصــحي ،واخلاــة السـخاتي ية ــذ السياســة ،وسياســة ت ذيــة األعفــام الصـ ار .و ســنإ أي ـ ا
اخل ــدمات املقدم ــة للنس ــاء واألعف ــام .ومت ت ــدريب م ــا يزي ــد عل ــد  600م ــن النس ــاء القروي ــات،
وتستخدمطن احلكومة يف يارة النساء احلوامل بانتياي وتش يعطن علد يارة املراكز الصحية.
 -20ووجــدت يــادة يف الاجتــار بال شــر ،حي ـ وقعــإ النســاء واألعفــام فريســة لوعــود وةيــة
بالعمــل وغ ـ لــك مــن وســائل كســب العــيش .واختــذت احلكومــة لا ـوات ل ــمان محايــة هــذ
الفدــات ال ــعيفة مــن لــجملم قــانون مكافحــة الاجتــار باألشــخات لعــاي  ،2011ونفــذت هــذ
اخلا ـوات مــن لــجملم ا عــار الس ـخاتي ي ولاــة العمــل الوعنيــة ملكافحــة الاجتــار باألشــخات
للفخة  .2016-2014وقادت و ارة الداللية فريقا متعدد القااعـات ملكافحـة الاجتـار بال شـر،
ووجــدت ش ـراكات مــع منيمــات اةتمــع املــدين وش ـ كات ستمعيــة ملعاجلــة الاجتــار بال شــر مــن
لجملم محجملت التوعية اةتمعية املركزة.
 -21وتعمــل ليســوتو علــد قيــق م ــدأ عــدي التمييــز واملســاواة ب ـ اجلنس ـ  ،وتعزيــز حقــويف
املرأة ،كما يت ا من تعي النساء يف مناصب عليا لصنع القرار ،مثل أمينة امليامل ورئيسة سل
الق ــاء األعلــد ،واعتمــدت لاــة عمــل وعنيــة لوضــع حــد للعنــف ضــد امل ـرأة القــائم علــد نــوع
اجلن  .وعقدت دورات تدري ية ل ناء القدرات بش ن ق ايا املساواة بـ اجلنسـ والعنـف القـائم
علــد نــوع اجلــن لرجــام الشــرعة ،وق ــاة احملــاكم ،وق ــاة الصــلا ،واملــدع العــام  ،والرؤســاء،
والزعماء التقليدي والديني .
 -22ول يزام احلفاظ علد املصاحل الف لي للافل هـو األسـا يف الـنامج احلكوميـة .ويـنى
قــانون محايــة الافــل ورفاهـ لعــاي  2011علـد احلــق يف التعلــيم والصــحة والـرأي جلميــع األعفــام،
ومحايــة األعفــام مــن الســت جملم وعمالــة األعفــام .ويــنى هــذا القــانون أي ـ ا علــد نشــاء حمكمــة
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ل،ح ــدا  ،وتعم ــل ه ــذ احملكم ــة يف الوق ــإ احل ــاخل .ويوج ــد يف و ارة التنمي ــة الجتماعي ــة قس ــم
خلدمات األعفام ،وهو مسؤوم عن رعاية ومحاية وتنمية األعفام.
 -23وفيم ــا يتعل ــق مبسـ ـ لة الفس ــاد ،أنش ــدإ مديري ــة مكافح ــة الفس ــاد واجل ـ ـرائم القتص ــادية
ووضــعإ اسـخاتي ية ولاــة عمــل وعنيــة ملكافحــة الفســاد .وهنــاك أي ـا مشـروع قــانون مكافحــة
الفساد لعاي  2013الذي يسعد تعزيز ا عار التشريعي واملؤسسي ورفع مستول املديريـة
مستول الل نة الو ارية.
 -24وجــار هــدي املؤسســات ا صــجملحية القدميــة وبن ـاء ألــرل جديــدة .وع ـ ن منســق بــدواي
كامــل لف ـ و نقــى املناعــة ال ش ـرية وا يــد  ،واجتــرل الت ــارات لف ـ و نقــى املناعــة ال ش ـرية
وتقـ ــدي املشـ ــورة كمـ ــا يقـ ــدي العـ ــجملج الـ ــجمل ي .وجيـ ــري تو يـ ــع الرفـ ــالت وتزويـ ــد يـ ــع املؤسسـ ــات
ا ص ــجملحية مبمرض ـات ومستوص ــف ملعاجل ــة األمـ ـراض ال س ــياة .ويتلق ــد ي ــع الس ـ ناء الرعاي ــة
الا ية يف املستشفيات احلكومية باةان.
 -25وردا علد األسدلة املس قة ،كر الوفد أن قانون محاية الافل ورفاهـ لعـاي  2011وضـع
ح ــدا لعم ــل األعف ــام .وجي ــو ملفتش ــي العم ــل اآلن تفت ــيش القا ــاع الر ــي لل حـ ـ ع ــن عمال ــة
األعف ــام والتح ــري ع ــن اجلـ ـرائم املتعلق ــة ب سـ ـوأ أش ــكام عم ــل األعف ــام .وم ــع ل ــك ،ل توج ــد
حصاءات حلالت العمالة امل لغ عنطا يف احملكمة املختصة بق ايا األعفـام .وجيـري حاليـ ا وضـع
برنامج للق اء علد عمالة األعفام بالشخاك مع خمتلف اجلطات املعنية.
 -26ول تزام التوعية واحلمجملت التثقيفية املتعلقة بالعنف القائم علـد نـوع اجلـن مسـتمرة يف
حماولة ملنع ومكافحة العنف املنزخل .وهناك برنـامج لـدعم ال ـحايا ،يشـمل تقـدا املشـورة .ويعـز
التع ـ ــديل الس ـ ــاد لدس ـ ــتور ع ـ ــاي  2011ال ـ ــدعم املت ـ ــان لل ـ ــحايا .ويق ـ ــدي اجلن ـ ــاة املزعومـ ـ ـون
للمحاكمة .وأعيد مشروع القانون املتعلق بـالعنف املنـزخل ملزيـد مـن املشـاورات وال حـ مـع تقـدا
الصياغة اجلديدة املخت ة علد لك.
 -27وســح إ ليســوتو الــتحف املقــدي علــد املــادة  2مــن اتفاقيــة الق ــاء علــد يــع أشــكام
التمييـز ضــد املـرأة جزئيـ ا يف عــاي  ،2004وبقيــإ فقـ التحفيــات املتعلقــة باخلجملفــة علــد العــر
ورئاسة الق ائل .وين ي أن تراعي أي حكومة منتخ ة القيم التقليدية ةتمع النال .
 -28وأبقــإ ليس ــوتو علــد عقوب ــة ا ع ــداي مبوجــب الق ـوان التش ـريعية كشــكل م ــن أش ــكام
الـردع .بيـد أن عقوبـة ا عــداي مل تنفـذ منـذ عــاي  .1995وهنـاك ضـمانات مثــل جلنـة العفـو العــاي
والعفو امللكي .ومع لك ،أحاعإ احلكومة علما بالاجتا الدوخل حنو ل اء عقوبة ا عداي.
 -29وفيمــا يتعلــق بةقامــة العــدم ،أجريــإ صــجملحات للتخفيـف مــن تـراكم الق ــايا و ــدي
ا جـراءات الق ــائية ،منطــا أداة دارة الق ــايا يف احملكمـة العليــا وا جـراءات املتعلقــة باملاال ــات
الص ة يف حمكمة الصلا.
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 -30وتواصل احلكومة اجتديد وترميم املؤسسات ا صجملحية يف يع املقاععـات العشـر ،رغـم
القيود الواقعة علد امليزانية .و اد الل وء العدالة ا صجملحية وغ ها من آليـات التسـوية ال ديلـة
للمنا ع ــات كم ــا وقع ــإ احمل ــاكم عقوب ــات غـ ـ مقي ــدة للحري ــة ،مب ــا يف ل ــك عقوب ــات اخلدم ــة
اةتمعية ،للحد من الكتياظ يف املؤسسات ا صجملحية.
 -31وتلتــزي ليســوتو مبنــع الاجتــار غ ـ املشــروع باألســلحة التقليديــة .وصــدقإ علــد التفاقيــة
الدوليــة حليــر أو تقييــد اســتعمام أســلحة تقليديــة معينــة ووقعــإ علــد املعاهــدة املتعلقــة بت ــارة
األسـلحة .ومينــع قــانون األمـن الــداللي (األســلحة والــذلائر) لعـاي  1966حيــا ة أو بيــع أو نقــل
األسـ ـ ــلحة الناري ـ ـ ـة و/أو الـ ـ ــذلائر دون تـ ـ ــرليى .وأنشـ ـ ــدإ وحـ ـ ــدة مكافحـ ـ ــة اجلرميـ ـ ــة يف آ ار/
مــار  2009وكلفــإ بال ح ـ عــن األســلحة الناريــة غ ـ املرلصــة وبةلقــاء الق ـ ع علــد اجلنــاة
املزعوم .
 -32وتامـ ــا ليسـ ــوتو يف اعتمـ ــاد علـ ــد وج ـ ـ السـ ــرعة أف ـ ــل املمارسـ ــات يف سـ ــام حقـ ــويف
ا نســان .وســتتوقف وتـ ة قيــق لــك علــد ت ـوافر املـوارد والقــدرات ،وكــذلك علــد تق ــل اةتمــع
بشكل جيد لتلك املمارسات.
 -33وتعــرا ليســوتو عــن تقــديرها للــدعم التق ـ واملــاخل وكــذلك للتعــاون الــذي أبدت ـ بصــورة
جيدة عدة بلدان ووكالت تابعة ل،مم املتحدة .ويعرا الوفد أي ا عن تقدير للتعاون يف عداد
التقرير الوع وتقدا األسدلة قيد ال ح ويتالع حوار بناء.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -34أد لجملم احلوار التفاعلي  64وفدا ب يانات ،وترد التوصيات املقدمـة لـجملم احلـوار يف
اجلزء الثاين من هذا التقرير.
 -35وأشادت طوريـة الكون ـو الدميقراعيـة بالتقـدي الـذي أحر تـ ليسـوتو ورغ تطـا يف سـ
حقويف ا نسان ،علد الرغم من التحديات .وأشارت اخلاة الوعنية السخاتي ية للتنمية الـ
ندم احلد من الفقر ،والتعليم اةاين ،واختـا تـداب ملكافحـة الفسـاد ،وتعزيـز حقـويف النسـاء
واألعفام واملسن واألشخات وي ا عاقة .ورح إ بالتعاون الدوخل مع ليسوتو.
 -36وأشارت الدا رك السـمان يدـات مثـل الل نـة الدوليـة للصـليب األمحـر بزيـارة وتفقـد
املؤسسات ا صجملحية وتقدا توصيات ،ولكن لحيإ أن ليسـوتو مل تتخـذ لاـوات مـن أجـل
التصــديق علــد النوتوكــوم اللتيــاري لتفاقيــة مناه ــة التعــذيب وغ ـ مــن ضــروا املعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الجمل نســانية أو املطينــة .وأشــارت أي ـ ا م ــادرة جلنــة مناه ــة التعــذيب الـ
ن ــدم مس ــاعدة احلكوم ــات عل ــد الت ل ــب عل ــد العق ــات الـ ـ ــوم دون التص ــديق عل ــد
التفاقية وتنفيذها كوسيلة ملساعدة ليسوتو.
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 -37وأعربـإ جي ــوس عـن تقــديرها لل طـود الـ ت ـذ ا ليســوتو لجملمتثـام للتوصــيات الســابقة،
علد الرغم من التحديات .وهن ت ليسوتو علد اعتماد قانون محاية الافل ورفاه  ،وقانون محاية
األشخات وي ا عاقة .ودعإ اةتمع الدوخل تقدا املساعدة التقنية ليسوتو.
 -38وأشارت مصر النطج الذي ات عت ليسوتو فيما يتعلق بتعزيز حقويف ا نسان يف ال لد
واخلاوات ا امة ال اختذنا نشاء احملكمة املختصة بق ـايا األعفـام ،و صـدار قـانون مكافحـة
الاجتار باألشخات ( ،)2011وقانون محاية الافل ورفاه ( ،)2011وقانون التعليم ()2010
الذي ينى علد سانية التعليم البتدائي وا لزامي.
 -39وأش ــارت ثيوبي ــا ا جن ــا ات ال ـ ـ حققتط ــا ليس ــوتو يف س ــالت الس ــجملي والس ــتقرار
السياسي ،واملساواة ب اجلنس  ،و قامة العدم ،وتس يل معدم عام للمعرفة بـالقراءة والكتابـة،
وتنمية املوارد ال شرية ،و يادة نس ة الت اية باخلـدمات العامـة .ولحيـإ مـع التقـدير الخكيـز علـد
التخفيف من حدة الفقر ،وضمان األمن ال ذائي ،واحلد من ال االة.
 -40وأشادت فرنسا بالتقـدي احملـر يف سـام السـتقرار بعـد األ مـة السياسـية الـ تعرضـإ ـا
ليســوتو يف عــاي  ،2014وأعرب ـإ عــن رغ تط ـا يف أن اجتــري النتخابــات العامــة ال ـ س ــتعقد يف
عــاي  2015وفق ـ ا لقواعــد الدميقراعيــة وحقــويف ا نســان .وهن ـ ت ليســوتو علــد تصــديقطا علــد
التفاقية الدولية حلماية يع األشخات من اللتفاء القسري.
 -41وأشارت ال ابون التصديق علد عدد من الصكوك الدولية حلقويف ا نسان ،واعتماد
قــانون بش ـ ن رفــا األعفــام ،واختــا تــداب ل،يتــاي واألعفــام وغ ـ هم مــن الفدــات ال ــعيفة مــن
السكان ل مان حقطم يف التعليم والصحة.
 -42ورح ــإ أملانيــا بالتقــدي احملــر يف ســالت محايــة األعفــام ،والق ــاء علــد التمييــز ضــد
املرأة ،واملشاركة السياسية للمرأة منذ الستعراض الدوري الشامل السـابق .بيـد أهنـا ل تـزام تشـعر
بالقلق اء استمرار ارتفاع معدم انتشار العنف ضد املرأة ،وق ايا التمييز وعـدي املسـاواة ،ف ـجملا
عن العتداء اجلنسي علد األعفام ،والزواج امل كر القسري ل،عفام ،وعمالة األعفام.
 -43وأشادت غانا بةنشاء جلنة وعنيـة حلقـويف ا نسـان وأعربـإ عـن أملطـا يف أن تعمـل هـذ
الل نــة بالمتثــام الكامــل مل ــادب بــاري  .وأشــادت أي ـ ا بقــانون مكافحــة الاجتــار باألشــخات،
وقــانون محايــة الافــل ورفاهـ  ،وشــاركإ يف أوجـ القلــق الـ أعربــإ عنطــا الل نــة املعنيــة بالق ــاء
علد التمييز ضد املرأة اء ارتفاع معدم الاجتار بالنساء والفتيات.
 -44وأشــارت ندونيســيا أن ليســوتو علــد الاريــق الصــحيا لتحقيــق األهــدام ا ائيــة
ل،لفيــة بش ـ ن تعمــيم التعلــيم البتــدائي وتعزيــز املســاواة ب ـ اجلنس ـ ولكـ املـرأة .وأعرب ـإ عــن
تقــديرها ملشــروع السياســة الوعنيــة للتنميــة الجتماعيــة وأعرب ـإ عــن أملط ـا يف املوافقــة علــد الفــور
علد تنفيذها .وأشارت أي ا أن الفساد ل يزام من العوامل السائدة ال تعويف التنمية.

GE.15-07693

9

A/HRC/29/9

 -45وأشادت أيرلندا بالتقـدي الـذي أحر تـ ليسـوتو يف قيـق املسـاواة بـ اجلنسـ  ،بيـد أهنـا
ل تزام تشعر بالقلق اء مستويات التمييز ضد املرأة يف اةـال العـاي واخلـات .ورح ـإ بـاجلطود
امل ذولــة ملعاجلــة ارتفــاع معــدلت الوفيــات بـ الرضــع واألمطــات ،وأشــارت بشــكل لــات أن
معدلت وفيات األعفام ل تزام مرتفعة بشكل خميف.
 -46وأش ــادت ياالي ــا با بق ــاء حبك ــم الواق ــع عل ــد الوق ــف اللتي ــاري لتنفي ــذ عقوب ــة ا ع ــداي،
ورح ـ ـإ بةص ــدار ق ــانون األهلي ــة القانوني ــة لل ــزواج لع ــاي  ،2006وأش ــادت باعتم ــاد ع ــدد م ــن
السياسات لتعزيز ومحاية حقويف الافل.
 -47وأعربإ الكويإ عن تقديرها لل طود امل ذولـة لتعزيـز ا عـار املعيـاري واملؤسسـي حلمايـة
حقــويف ا نســان .وأشــادت أي ـ ا بــاخلاوات ا جرائيــة ال ـ اختــذت لتنفيــذ التوصــيات ال ـ لــإ
قيـق املزيـد مـن ا جنـا ات يف محايـة حقـويف
املوافقة عليطا يف السـتعراض األوم والـ نـدم
ا نسان واحلريات.
 -48وهنـ ت لتفيــا ليســوتو علــد القـوان ولاـ العمــل واحلمــجملت املختلفــة الـ قامــإ ــا
حلمايــة وتعزيــز حقــويف املـرأة .ورح ــإ باعتمــاد قــانون محايــة الافــل ورفاهـ لعــاي  ،2011واخلاــة
قيـق
السخاتي ية الوعنية املعنيـة باألعفـام ال ـعفاء .وأحاعـإ لتفيـا علمـ ا بـاجلطود الراميـة
األهدام ا ائية ل،لفية يف سام التعليم البتدائي ،ولكنطا ل تـزام تشـعر بـالقلق ملـا ترتـب علـد
عدي تس يل املواليد من حرمان من اخلدمات األساسية.
 -49وأشـارت لي يـا التقـدي احملـر يف تعزيـز ومحايــة حقـويف ا نسـان .وأثنـإ علـد التصــديق
علــد عــدد مــن املعاهــدات ،مبــا يف لــك التفاقيــة الدوليــة حلمايــة يــع األشــخات مــن اللتفــاء
القسري ،واتفاقية حقويف األشخات وي ا عاقة ،وبروتوكوم مكافحة الاجتار باألشخات.
 -50وأشارت ماخل التصديق علد العديد من الصكوك الدولية حلقويف ا نسـان والمتثـام
للقوان الوعنيـة واللتزامـات الدوليـة .ورح ـإ أي ـا بـا جراءات الـ اختـذت لتـوف محايـة أف ـل
حلق ـ ــويف األش ـ ــخات وي ا عاق ـ ــة والفد ـ ــات ال ـ ــعيفة األل ـ ــرل ،وامل ـ ــادرات ا جيابي ـ ــة لتحقي ـ ــق
األهدام ا ائية ل،لفية.
 -51وأش ـ ــادت موريش ـ ــيو بتنفي ـ ــذ معي ـ ــم التوص ـ ــيات وبوض ـ ــع لاـ ـ ـ عم ـ ــل خمتلف ـ ــة من ـ ــذ
الســتعراض الســابق .وشـ عإ ليســوتو علــد مواصــلة تاــوير السياسـات الوعنيــة يف ســام حقــويف
ا نســان .ورح ــإ بامل ــادرات الراميــة نشــاء جلنــة وعنيــة حلقــويف ا نســان ،واقخحـإ أن تنيــر
ليسوتو يف الستفادة من اجتارا موريشيو .
 -52وأحاعإ املكسيك علما بالتصديق علد التفاقيـة الدوليـة حلمايـة يـع األشـخات مـن
اللتفــاء القســري ،واعتمــاد لاــة العمــل املعنيــة مبكافحــة الاجتــار بال شــر ،وتنفيــذ قــانون محايــة
الافل ورفاهـ  .ويف حـ أقـرت بالتقـدي الـذي أحر تـ ليسـوتو والتحـديات الـ تواجططـا ،أعربـإ
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املكسيك عن قلقطا اء التقارير املتـ لرة يدـات املعاهـدات .وأعربـإ عـن اسـتعدادها للمسـاعدة
ب ف ل ممارسانا.
 -53وعلــب اجل ــل األســود معلومــات عــن األنشــاة ال ـ يــتم الضــاجملع ــا لتفعيــل الل نــة
الوعني ــة حلق ــويف ا نس ــان ،وأسـ ـ اا ع ــدي التع ــاون م ــع هيد ــات املعاه ــدات ،واألنش ــاة الـ ـ ي ــتم
الضــاجملع ــا لــدمج اتفاقيــة الق ــاء علــد يــع أشــكام التمييــز ضــد امل ـرأة يف النيــاي القــانوين
احمللي .ورح إ بالتصديق علد التفاقية الدولية حلماية يع األشخات من اللتفاء القسري.
 -54ورحــب امل ــرا بالتصــديق علــد التفاقيــة الدوليــة حلمايــة يــع األشــخات مــن اللتفــاء
القسري ،و عجمليف لاـة العمـل املعنيـة مبكافحـة الاجتـار باألشـخات .وأشـاد بـاجلطود الـ بـذلتطا
ليســوتو يف ســام التعلــيم .وشـ ع علــد توحيــد اجلطــود يف ســالت ا صــجملن الق ــائي ومكافحــة
الفساد.
 -55وأشادت مو ام يق بليسوتو لعتماد السياسة الوعنية لإلعاقـة والت هيـل يف عـاي .2011
وأشـ ــارت أن ليسـ ــوتو علـ ــد الاريـ ــق الصـ ــحيا لتحقيـ ــق األهـ ــدام احملـ ــددة يف سـ ــام التعلـ ــيم
البتدائي الشامل ،واملسـاواة بـ اجلنسـ  ،ولكـ املـرأة .ورح ـإ بقـانون بااقـات ا ويـة الوعنيـة
لعاي  2011الذي أعاد للمرأة احلق يف احلصوم علد بااقة هوية دون ن وجطا.
 -56وأشــادت نامي يــا بــاجلطود ال ـ ت ــذ ا ليســوتو لتنفيــذ التوصــيات املقدمــة يف الســتعراض
األوم ،علد الرغم من العديـد مـن التحـديات .وأعربـإ عـن تقـديرها للتصـديق علـد قـانون محايـة
الاف ــل ورفاهـ ـ لع ــاي  2011ال ــذي يط ــدم تعزي ــز وتشـ ـ يع ومحاي ــة و عم ــام حق ــويف ورف ــا
األعفام .وأشادت نامي يـا بالتقـدي املسـتمر يف سـام احلـد مـن الفقـر ،ل سـيما بـاملنا الجتماعيـة
املقدمة لك ار السن واأليتاي واألعفام ال عفاء.
 -57وأشـادت هولنــدا بليسـوتو صــدارها قـانون محايــة الافـل ورفاهـ لعـاي  ،2011وأعربـإ
عـن تقـديرها لل طـود الـ ت ــذ ا ليسـوتو حلمايـة األعفـام الـذين يواجطــون روفـا صـع ة .بيـد أهنــا
ل تـزام قلقــة اء العنــف املنــزخل الــذي يرتكــب ضــد النســاء ،والعنــف الـذي يرتكــب مــن الشـريك
احلميم ،وعدي وجود حير حمدد للتمييز ضد املرأة يف القانون احمللي.
 -58ورح ـ ـإ نيو يلن ــدا بـ ـاجلطود امل ذول ــة ل ــمان جـ ـراء انتخاب ــات ح ــرة ونزيط ــة يف شـ ـ ا /
فنايــر  2015وأعلنــإ عــن ترحي طــا بالعمــل مــع ليســوتو وت ــادم اخل ـنات معطــا يف هــذا الصــدد.
وأشــادت بالتقــدي احملــر يف لثيــل امل ـرأة يف اةــام السياســي ورح ــإ بــاللتزاي مبزيــد مــن الشــفافية
واملساءلة يف مكافحة الفساد.
 -59وأشاد الني ر بالتقدي احملر منذ الستعراض األوم والذي يشمل ،يف لـة أمـور ،نشـاء
الل نة الوعنية حلقـويف ا نسـان ،واعتمـاد قـانون محايـة الافـل ورفاهـ  ،ومكافحـة الاجتـار بال شـر،
وتنفيذ لاة العمل الوعنية ملكافحة العنف ضد املرأة .وش ع ليسوتو علد قيق أهدام اخلاة
الوعنية السخاتي ية للتنمية.
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 -60وأثنــإ الفل ـ علــد ليســوتو للتقــدي احمل ـر علــد الــرغم مــن القيــود املفروضــة علــد امل ـوارد
والقدرات ،وااصة علد صدار قانون مكافحة الاجتار باألشخات ،وقانون محاية الافل ورفاهـ
لعــاي  .2011وأقــرت باحلاجــة شـراكات أقــول ملواصــلة تنفيــذ السياســات ،ول ســيما لتحقيــق
احلقويف القتصادية والجتماعية.
 -61وأشــارت النت ــام أن ليس ــوتو م ــن ال ل ــدان ال ـ لل ــك أح ــد أعل ــد مع ــدلت املعرف ــة
بالقراءة والكتابة يف أفريقيا جنوا الصحراء الكنل ،وأهنا علد الاريـق الصـحيا لتحقيـق ا ـدم
الثاين من األهـدام ا ائيـة ل،لفيـة الـذي يتعلـق بـالتعليم البتـدائي .وأعربـإ النت ـام عـن قلقطـا
اء حرمان الفتيات من الوصوم التعليم ،والتقارير الواردة بش ن العتداءات والعنـف اجلنسـي
يف املدار .
 -62وأحــا ال ــاد الروســي مــع الرتيــان بتنفيــذ الصــكوك القانونيــة الدوليــة .وأشــاد بليســوتو
س حالة حقويف ا نسان.
لعتمادها تشريعات وعنية ندم
 -63وهن ـ ت روانــدا ليســوتو علــد امل ــادرات ال ـ اختــذنا يف ســام احلــد مــن الفقــر ،وضــمان
التنميــة القتصــادية ،ووضــع لاــة وعنيــة للتنميــة الس ـخاتي ية ،و س ـ ا مــداد بامليــا والصــرم
الصحي ،و دراج بروتوكوم مكافحة الاجتار باألشخات يف القانون احمللي ،وحثإ اةتمـع الـدوخل
عل ــد تق ــدا املس ــاعدة التقني ــة وبن ــاء الق ــدرات ،يف ل ــة أم ــور ،نش ــاء الل ن ــة الوعني ــة حلق ــويف
ا نسان.
 -64وهن ـ ت الســن ام ليســوتو علــد امل ــادرات العديــدة ال ـ اختــذنا لتعزيــز حقــويف ا نســان،
ل ســيما لعتمــاد قــانون محاي ــة الافــل ورفاه ـ  ،ووضــع سياس ــة وعنيــة حلمايــة األش ــخات وي
ا عاقـة ولاــة عمــل ملكافحــة الاجتــار بال شــر .ودعـإ اةتمــع الــدوخل تقــدا املســاعدة التقنيــة
ليسوتو.
 -65وأشارت س اليون نشاء حمكمة خمتصة بق ايا األعفام ،واختا تداب ملشاركة املـرأة
يف احلياة السياسية ،والتقدي احملـر يف تـوف التعلـيم اةـاين واملتـوا ن بـ اجلنسـ  ،واجلطـود اجلاريـة
للح ــد م ــن انتش ــار فـ ـ و نق ــى املناع ــة ال شـ ـرية/ا يد  ،وأك ــدت عل ــد أن وج ــود اسـ ـخاتي ية
مستدامة للحد من خماعر الكوار الا يعية يعتن حا ا للتنمية القتصادية .بيد أهنا أعربإ عـن
قلقطا اء الف وات القائمة يف القدرات ب القااعات الصحية ،وش عإ الدعم الدوخل قامـة
نياي صحي سليم وكذلك التشريعات ال ير التمييز ضد املرأة.
 -66وأشــارت ســن افورة الخكيــز علــد رفــع املســتويات الجتماعيــة والقتصــادية ،وأحاعـإ
علمـ ـ ا م ــع الرتي ــان باخلا ــة الوعني ــة السـ ـخاتي ية للتنمي ــة .وأش ــارت كـ ـذلك اجلط ــود امل ذول ــة
ملكافحــة فـ و نقــى املناعــة ال شـرية/ا يد  ،مبــا يف لــك مــن لــجملم الوقايــة والرعايــة والعــجملج،
وكذلك لتحس تقدا اخلدمات عن عريق تعميم اخلدمات واملوارد يف املناعق الريفية.
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 -67ورح ـإ ســلوفينيا بقــانون محايــة الافــل ورفاهـ  ،و يــادة ســن املســؤولية اجلنائيــة ،و س ـ
ا م ــداد باملي ــا والص ــرم الص ــحي ،وارتف ــاع مس ــتول الس ــتثمار يف التعل ــيم ،والت ــداب املتخ ــذة
ملكافحــة انتشــار ف ـ و نقــى املناعــة ال شـرية ،ولاــة العمــل الوعنيــة لوضــع حــد للعنــف القــائم
عل ــد ن ــوع اجل ــن  ،والت ــداب الرامي ــة تعزي ــز املس ــاواة بـ ـ اجلنسـ ـ  .وأعرب ــإ ع ــن قلقط ــا اء
املمارسات التمييزية الراسخة يف العادات واملعتقدات والتقاليد احمللية.
 -68وأشادت جنوا أفريقيا بالتوقيع علد معيم الصكوك الدولية وا قليمية حلقويف ا نسان
والتصــديق عليطــا .وأكــدت ســددا اســتمرار دعمطــا جلطــود اجلماعــة ا ائيــة لل نــوا األفريقــي يف
تعزيز السلم واألمـن ،وشـ عإ علـد مواصـلة يـع اجلطـود الراميـة تعزيـز ومحايـة و عمـام كافـة
حقويف ا نسان ،مبا يف لك احلق يف التنمية.
 -69وأشــار الوف ــد وج ــود لا ـ حي ـاء الل ن ــة الوعني ــة ملكافح ــة ا ي ــد  .وهن ــاك ورق ــة
سياسـات حكوميـة بشـ ن محايــة األعفــام يف املنــاعق الريفيــة ،ولاصــة األولد الرعــاة ،تؤكــد علــد
ضرورة وصو م التعليم .وجاري التحقيق يف الدعاءات املتعلقة بالستخداي املفـر للقـوة مـن
جانب قوات األمن لـجملم األشـطر القليلـة املاضـية مبسـاعدة اجلماعـة ا ائيـة لل نـوا األفريقـي.
وستتم مساءلة اجلناة عند النتطاء من التحقيق وفقا للقانون.
 -70وأشار الوفد تعليقات السابقة بش ن نشاء مؤسسة وعنية حلقويف ا نسان ،وأكد أن
مشــروع القــانون ي الصــلة س ـيكون معروض ـا علــد النملــان يف دورت ـ التاســعة صــدار كقــانون.
وفيما يتعلق مبس لة عقوبة ا عداي ،أكد الوفد أن عقوبة ا عداي مل تنفذ منذ عاي .1995
 -71وفيما يتعلق بالتحف علد املادة  2مـن اتفاقيـة الق ـاء علـد يـع أشـكام التمييـز ضـد
املـرأة ،كــر الوفــد أن ليســوتو تتحــرك لاــوة ااــوة حنــو رفــع الــتحف  .وأوضــا أن ليســوتو تلتــزي
بتقاليدها وأن هذ التقاليد هي عماد الدولة .ولي من السطل البتعاد عن هذ التقاليد و تـاج
األم ــر ح ـوار واس ــع النا ــايف وتش ــارك احلكوم ــة يف ه ــذا احل ـوار ،ل س ــيما فيم ــا يتعل ــق مبس ـ لة
املناصب القيادية للمرأة .واجترل املناقشـات حاليـا ـدم عـادة النيـر يف الدسـتور والقـوان ات
الصلة.
 -72وفيم ــا يتعل ــق مبس ـ ـ لة الفس ــاد ،اخت ــذت احلكوم ــة ت ــداب فعال ــة لتعزي ــز املؤسس ــة املعني ــة
مبكافحــة الفســاد .وجــاري تقــدا شخصــيات رفيعــة املســتول للعدالــة ث ــات جديــة احلكومــة يف
وض ــع ح ــد للفس ــاد .و ك ــر الوف ــد أن احلكوم ــة تعم ــل جاه ــدة عل ــد احل ــد م ــن وفي ــات الرض ــع
واألمطــات وقــدي معلومــات عــن الننــامج الــذي وضــعت احلكومــة للعــامل الصــحي يف املنــاعق
الريفية يف هذا الش ن .وفيما يتعلق باألشخات وي ا عاقة ،أبلغ الوفد الفريق العامل بالسياسة
احلالية حلماية حقويف هؤلء األشخات ،وسيصدر يف هناية األمر قانون برملاين باملوافقة علد هذ
السياسة.
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 -73و كر الوفد أن مل يقدي أي من املثليات أو املثلي أو مزدوجي امليل اجلنسي أو م ـايري
ا وية اجلنسية أو حاملي صفات اجلنس للمحاكمـة ،وأكـد أن املسـ لة حساسـة بالنسـ ة للـخا
الثقايف واةتمع يف ليسوتو .وتشارك احلكومة يف حوار حوم هذ الق ية دم التوصل حل
بتوافق اآلراء.
 -74وهناك برنامج دارة خماعر الكوار  ،وتت ع هـذا الننـامج جلنـة معنيـة باجلوانـب الصـحية
والت ذيــة ،ت ــم جطــات خمتلفـة ،مــن بينطــا و ارات حكوميــة ،وشــركاء يف التنميــة ،ومنيمــات غ ـ
حكومية .وهناك أي ا أفرقة قليمية حملية دارة الكوار .
 -75واختــذت احلكومــة لا ـوات للحــد مــن الفقــر مــن لــجملم تــوف فــرت العمــل للســكان.
وعقــد مــؤلر قمــة للعمالــة يف آا/أغســا  2014ــدم اعتمــاد برنــامج العمــل املعـ بالتنميــة
الزراعي ـة والســياحة وغ ة ـا مــن وســائل تــوف فــرت العمــل .والتزمــإ احلكومــة بتــوف 10 000
فرصة عمل سنويا.
 -76وهن ـ ت س ـ انيا ليســوتو علــد التقــدي احملــر يف التش ـريعات املتعلقــة بالعجملقــات اجلنســية
املثلية يف عاي  .2012وأشارت ضرورة عدي تسيي اخلدمات العامة والقوات املسلحة ،و
نشاء مؤسسات حلماية حقويف ا نسان.
 -77وأشــاد الســودان بليس ــوتو لعتماده ـا تش ـريعات وسياســات يف س ــام حقــويف ا نس ــان،
وااص ــة ق ــانون مكافح ــة الاجت ــار باألش ــخات ،وق ــانون التص ــالت ،ف ـ ـجملا ع ــن اعتم ــاد اخلا ــة
الوعنية السخاتي ية للتنمية للفخة  ،2016-2013وا عار السـخاتي ي ولاـة العمـل الوعنيـة
ملكافحــة الاجتــار باألشــخات للفــخة  ،2016-2014ولاــة العمــل الوعنيــة للنســاء والفتيــات
ومكافحة ف و نقى املناعة ال شرية/ا يد .
 -78ولحيـ ــإ السـ ــويد اجلمـ ــود السياسـ ــي يف النملـ ــان وحـ ــل النملـ ــان .وأشـ ــارت حماولـ ــة
النقــجملا ،ومشــاركة اجلماعــة ا ائيــة لل نــوا األفريقــي ،و عــجملن ماس ـ و للتيس ـ الــذي يــنى
علد جراء النتخابات يف ش ا /فناير  .2015وأشارت أي ا اتفايف ماس و ل،من.
 -79وهنـ ت تايجملنــد ليســوتو علــد تصــديقطا علــد التفاقيــة الدوليــة حلمايــة يــع األشـخات
م ــن اللتف ــاء القس ــري وعل ــد مش ــاركتطا يف املنيم ــات الدولي ــة واجلط ــات املعني ــة حبماي ــة حق ــويف
ا نس ــان .ورح ــإ برف ــع مس ــتول مديري ــة الرعاي ــة الجتماعي ــة و ارة للتنمي ــة الجتماعي ــة م ــع
الخكيــز علــد محايــة الفدــات ال ــعيفة .وشـ عإ ليســوتو علــد مواصــلة العمــل حنــو تعمــيم التعلــيم
البتـدائي .وأعربــإ عــن قلقطــا اء انتشــار ف ـ و نقــى املناعــة ال شـرية وش ـ عإ ليســوتو علــد
م اعفة جطودها ملنع انتشار العدول ذا الف و .
اخلا ـوات ا جيابيــة املتخــذة لتعزيــز ومحايــة حقــويف ا نســان.
 -80وأشــارت تيمــور ليش ـ
وس ــلاإ ال ــوء عل ــد ص ــدار ق ــانون مكافح ــة الاجت ــار بال ش ــر ،وق ــانون محاي ــة الاف ــل ورفاهـ ـ ،
واعتمــاد قــانون التعلــيم الــذي يــنى علــد سانيــة التعلــيم البتــدائي وا لزامــي .وأثنــإ علــد تنفيــذ
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برن ــامج م ــنا األعف ــام ال ــذي س ــيؤدي
األعفام.

ي ــادة مع ــدلت اللتح ــايف بامل ــدار وافف ــاض عمال ــة

 -81وأش ــادت توغـ ــو بامل ــادرات ال ـ ـ اخت ــذنا ليسـ ــوتو للح ــد مـ ــن الفق ــر ،وضـ ــمان التنميـ ــة
القتصادية ،والتمك مـن احلصـوم علـد الرعايـة الصـحية باةـان .وشـ عإ ليسـوتو علـد تفعيـل
الل نة الوعنية حلقويف ا نسان.
 -82وسلاإ ترينيداد وتوباغو ال ـوء علـد التقـدي احملـر يف سـام حقـويف ا نسـان .وأشـارت
أن ليســوتو تعــاين م ـن التحــديات الدالليــة ،مبــا يف لــك الفقــر واألمــن ال ــذائي وت ـ املنــا
وارتفـاع معـدم ا صـابة بفـ و نقـى املناعـة ال شـرية/ا يد  .وتشـكل الا يعـة اجل رافيـة لليســوتو
أي ا عائق ا أماي توف السلع واخلدمات األساسية.
التصـ ــديق علـ ــد التفاقيـ ــة الدوليـ ــة حلمايـ ــة يـ ــع األشـ ــخات مـ ــن
 -83وأشـ ــارت تـ ــون
اللتفـ ــاء القسـ ــري ووضـ ــع سياسـ ــة وعنيـ ــة حلقـ ــويف ا نسـ ــان .وش ـ ـ عإ علـ ــد التصـ ــديق علـ ــد
النوتوكوم اللتياري لتفاقية مناه ة التعذيب ،واتفاقية اليونسكو ،واتفاقية مكافحة التمييـز يف
ســام التعلــيم ،ف ـجملا عــن دراج أحكــاي اتفاقيــة الق ــاء علــد يــع أشــكام التمييــز ضــد املـرأة يف
التشريعات الوعنية دم سـحب الـتحف علـد املـادة  .2وألـ ا ،حثـإ تـون مفوضـية حقـويف
ا نسان واةتمع الدوخل علد الست ابة لال ات املساعدة التقنية.
 -84وأشـ ــارت تركيـ ــا التقـ ــدي احملـ ــر يف سـ ــام حقـ ــويف ا نسـ ــان منـ ــذ السـ ــتعراض األوم،
ول سـيما التصــديق علـد التفاقيــات الدوليـة ،و نشــاء جلنــة وعنيـة حلقــويف ا نسـان ،واختــا تــداب
ملكافحـة الاجتـار بال شـر ،وتـوف منـا مجملئـم لجملنتخابـات الـ سـتعقد يف عـاي  .2015ول يـزام
العنف القائم علد نوع اجلن مصـدرا للقلـق ،علـد الـرغم مـن التقـدي احملـر يف سـام املسـاواة بـ
اجلنس .
 -85وحث ـإ اململكــة املتحــدة لنياانيــا العيمــد وأيرلنــدا الشــمالية ليســوتو علــد اح ـخاي حريــة
التع وتكوين اجلمعيات والت مع السلمي يف فخة ما ق ل النتخابـات وعلـد سـن تشـريع ل ـاء
عقوبــة ا عــداي .واعخفــإ بالتقــدي احملــر يف س ـ وضــع امل ـرأة ،ولكنطــا أعربــإ عــن قلقط ـا اء
القيود املفروضة علد حقويف املرأة مبوجب القانون العريف.
 -86وأشـ ــارت الوليـ ــات املتحـ ــدة األمريكيـ ــة الت ـ ـزاي ليسـ ــوتو بـ ــاحلوار املتعلـ ــق با صـ ــجملن
الدستوري والنملاين و تالعطا جراء انتخابات حرة ونزيطة وسلمية .بيد أهنـا ل تـزام تشـعر
بـالقلق اء الاجتـار بال شـر وعمالــة األعفـام ،ف ـجملا عـن ارتفــاع معـدلت ا صـابة بفـ و نقــى
املناعة ال شرية ،وحثإ ليسوتو علد تقدا العجملج باريقة غ لييزية.
 -87وأعربإ أوروغواي عن تقديرها للتصديق علد التفاقية الدولية حلمايـة يـع األشـخات
م ــن اللتف ــاء القس ــري واعتم ــاد ا ع ــار السـ ـخاتي ي ولا ــة العم ــل الوعني ــة ملكافح ــة الاجت ــار
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باألش ــخات للف ــخة  .2016-2014وشـ ـ عإ ليس ــوتو عل ــد تنفي ــذ التوص ــيات الص ــادرة ع ــن
الل نة األفريقية حلقويف ا نسان وحقويف الشعوا يف عاي .2012
 -88وأعربإ طورية فنزويجمل ال وليفارية عن سرورها لعتماد السياسـة الوعنيـة بشـ ن ا عاقـة
يف عــاي  ،2011و نش ـاء الل نــة الوعني ــة حلق ــويف ا نســان ،ووض ــع اخلاــة الوعني ــة الس ـخاتي ية
للتنمية.
 -89وأش ــارت م ــابوي عا ــاء األولوي ــة يف ليس ــوتو لزي ــادة ال ــوعي بـ ـ الوك ــالت املعني ــة
بةنفا القانون حبقويف ا نسـان ،و صـدار السياسـة الجملمركزيـة الوعنيـة ،ولحيـإ أن ليسـوتو علـد
الاريق الصحيا لتحقيق األهدام ا ائية ل،لفية املتعلقة بتعميم التعليم البتدائي واملسـاواة بـ
اجلنسـ ولكـ املـرأة .وقـد صــدقإ ليسـوتو علــد التفاقيـة الدوليــة حلمايـة يــع األشـخات مــن
اللتفاء القسري ،وأدرجإ بروتوكوم مكافحة الاجتار باألشخات يف القانون الداللي.
 -90وأشــارت الــيمن التــداب التش ـريعية ال ـ اختــذت يف ســيايف التزامــات ليســوتو مبوجــب
معاهدات حقويف ا نسان ،مثل سن قانون مكافحة الاجتار باألشخات لعاي  .2011وأشـارت
أي ـ ـا اعتمـ ــاد ا عـ ــار الس ـ ـخاتي ي ولاـ ــة العمـ ــل الوعنيـ ــة ملكافحـ ــة الاجتـ ــار باألشـ ــخات
للفخة  ،2016-2014وقانون محاية الافـل ورفاهـ لعـاي  ،2011واخلاـة الوعنيـة السـخاتي ية
للتنمية.
 -91وأشارت اجلزائر اجلطود ال ت ذ ا ليسوتو لتنفيذ التوصيات السابقة ،علد الرغم من
القي ــود املالي ــة ،مث ــل اعتم ــاد ق ـ ـانون محاي ــة الاف ــل ورفاه ـ ـ وق ــانون مكافح ــة الاجت ــار بال ش ــر يف
عاي  ،2011وامل ادرات ال اختذنا للحد مـن الفقـر و سـ التعلـيم والرعايـة الصـحية .وقـدمإ
توصيات.
 -92وأش ــارت أن ــول التص ــديق عل ــد اتفاقي ــة حق ــويف األش ــخات وي ا عاق ــة واعتم ــاد
سياسـة وعنيـة فيمـا يتعلـق ـذ التفاقيـة وكــذلك التـداب التشـريعية لتعزيـز اآلليـات الوعنيـة لتعزيـز
ومحاية حقويف ا نسان .وهن ت ليسوتو أي ا علد نشاء جلنة وعنية حلقويف ا نسان.
 -93وهنـ ت األرجنت ـ ليســوتو علــد التقــدي احملــر منــذ الســتعراض الســابق ،وأشــادت علــد
وج اخلصوت بالتصديق علد التفاقية الدوليـة حلمايـة يـع األشـخات مـن اللتفـاء القسـري،
واعتماد قانون محاية الافل ورفاه  ،وقانون التعليم ،والننامج الوع املع با عاقة.
 -94وأعربإ أسخاليا عن لشيتطا من أن يشكل استمرار الفقر وانتشار ف و نقى املناعة
ال شرية/ا يد وانعداي األمن ال ذائي عق ة ك ة أماي التمتـع حبقـويف ا نسـان يف ليسـوتو ورح ـإ
باعتم ــاد اخلا ــة الوعني ــة الس ـخاتي ية للتنمي ــة .ورح ــإ أي ـا بالتش ـريع املرتق ــب نش ــاء الل ن ــة
الوعنيـة حلقـويف ا نســان .وأعربـإ أسـخاليا عـن قلقطــا بشـ ن عقوبــة ا عـداي والتمييــز علـد أســا
امليل اجلنسي وا وية اجلنسية.
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 -95ورح إ بنن بالتقدي احملر يف تنفيذ التوصيات .وأشادت بتصديق ليسوتو علد التفاقية
الدوليـة حلمايــة يــع األشــخات مــن اللتفــاء القســري .وأشــادت أي ـا بتعزيــز النيــاي الق ــائي،
وتعزيز املساواة ب اجلنس  ،والتاورات يف سالت الصحة والتعليم.
 -96وأشارت بوتسوانا سن قوان بش ن الاجتار باألشخات ومحاية األعفام ،ف جملا عـن
التداب املتخذة بش ن املساواة بـ اجلنسـ  ،واحلـد مـن الفقـر ،والعنـف القـائم علـد نـوع اجلـن .
وأشـارت اجلطــود امل ذولــة للتصــدي للتحــديات السياسـية والدســتورية ومشــاركة األعفــام الــذين
تقــل أعمــارهم عــن  15عامـ ا يف اخلدمــة املنزليــة ،وال يــع يف الشـوارع ،والزراعــة .وأشــارت أي ـ ا
التحديات ال تواجططا ليسوتو يف توف مرافق ولدمات الرعاية الصحية املجملئمة.
 -97وأعربــإ النا يــل عــن ســرورها للتاــورات ال ـ حــدثإ يف ليســوتو يف ســام حريــة التع ـ
وتعزيز حقويف النساء واألعفام واملثليات واملثلي ومزدوجي امليل اجلنسي وم ايري ا ويـة اجلنسـية
وحاملي صفات اجلنس وكذلك يف نشاء مكتب أم امليامل .وأشارت أن هناك مـع لـك
سالا للتحس .
 -98ورح ــإ كنــدا بـاللتزاي بتعزيــز ومحايــة حقــويف ا نســان ،وش ـ عإ ليســوتو علــد مواصــلة
اخلاـ ـوات التشـ ـريعية املتخ ــذة نش ــاء جلن ــة حلق ــويف ا نس ــان مب ــا يتماش ــد م ــع م ــادب ب ــاري
س ـتكون هــذ الل نــة أداة هامــة حلمايــة وتعزيــز حقــويف ا نســان جلميــع األشــخات ،مبــا يف لــك
حقويف النساء واألعفام.
 -99وش عإ طورية أفريقيا الوساد ليسوتو علد التصديق علد اتفاقية مناه ة التعذيب
وض ــمان الس ــجملمة اجلس ــدية ملواعنيط ــا .وأش ــارت أنـ ـ عل ــد ال ــرغم م ــن الص ــعوبات ،ص ــدقإ
ليسـوتو علـد التفاقيــة الدوليـة حلمايــة يـع األشـخات مــن اللتفـاء القســري ،ووضـعإ سياســة
لتعزيــز حقــويف األشــخات وي ا عاقــة ،واعتمــدت قانون ـ ا حلمايــة حقــويف الافــل مبــا يتفــق مــع
املواثيق الدولية.
 -100وأحاعإ شيلي علمـ ا بـاجلطود الـ ت ـذ ا ليسـوتو حلمايـة حقـويف ا نسـان وتعزيـز بنيتطـا
املؤسسية وسن األعر القانونية ،علد الرغم من التحديات.
التقـ ــدي احملـ ــر يف تعزيـ ــز املسـ ــاواة ب ـ ـ اجلنس ـ ـ  ،ولك ـ ـ امل ـ ـرأة،
 -101وأشـ ــارت الص ـ ـ
ومكافح ــة الاجت ــار بالنس ــاء واألعف ــام ،والعن ــف اجلنس ــي .ولحي ــإ الص ــعوبات الـ ـ تواجطط ــا
ليسوتو يف الزراعة ،وتوليد فـرت العمـل ،والصـحة العامـة .وأبـر ت الصـعوبات يف الوقايـة والعـجملج
من ا يد  ،ودعإ اةتمع الدوخل تقدا املزيد من املساعدة.
 -102ورح إ الكون و بالتصديق علد التفاقية الدولية حلماية يع األشـخات مـن اللتفـاء
القسري واعتماد قوان ملكافحـة الاجتـار باألشـخات وتعزيـز حقـويف ا نسـان .وشـ عإ ليسـوتو
علــد م ــاعفة جطوده ــا للت لــب عل ــد التحــديات القتص ــادية والجتماعيــة وتعزي ــز التعــاون م ــع
آليات سل حقويف ا نسان.
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 -103وأحاعإ كوستاريكا علم ا بالتداب الجمل مـة لتنفيـذ التوصـيات السـابقة .ورح ـإ بالتقـدي
احملر يف محاية حقويف ا نسان ،وتعزيز النياي الق ائي ،ومكافحة الاجتار بال شر ،وتعزيز حقويف
األشخات وي ا عاقة واألعفام من لجملم اعتماد قانون حلماية الافل ورفاه .
 -104وأشادت كوبا بالهتمـاي الـذي ت ديـ ليسـوتو لتعزيـز النمـو القتصـادي الشـامل والتزامطـا
ب ـالتعليم اةــاين مــن لــجملم قــانون التعلــيم لعــاي  .2010وأحاعــإ علم ـا بارتفــاع معــدم ا صــابة
بنقى املناعة ال شرية/ا يد وت ثر ليسوتو باأل مة املالية العاملية .ودعإ اةتمع الـدوخل تقـدا
املساعدة التقنية.
 -105وأحاع ــإ كيني ــا علمـ ـ ا بالتح ــديات الـ ـ تواجـ ـ ليس ــوتو يف معاجل ــة ع ــدي املس ــاواة بـ ـ
اجلنسـ ـ والاجت ــار باألش ــخات .ورح ــإ ب ــاجلطود امل ذول ــة لتاوي ــع األدوات األساس ــية حلق ــويف
ا نس ــان ،وأش ــارت التـ ـزاي التع ــاون م ــع آلي ــات األم ــم املتح ــدة حلق ــويف ا نس ــان .وشـ ـ عإ
ليسوتو علد الستمرار يف اختا تداب ملعاجلة الاجتار بال شر.
 -106و كـر الوفـد أن احلكومــة اختـذت موقفـا فيمـا يتعلـق بعــدي تسـيي اخلدمــة العامـة .وعلــد
سـ يل املثــام ،مــع النتخابــات املق لـة ،صــدرت تعليمــات جلميــع املـو ف العمــومي الــذين أعربـوا
عن اعتزامطم املشاركة يف احلياة السياسية بالستقالة من اخلدمة العامة.
 -107والتعليم البتدائي ساين ،وهناك م ادرة لتا يق لك علد املـدار الثانويـة أي ـا .وتقـدي
منا دراسية للاجملا يف مرحلة التعليم العـاخل .ويتلقـد األعفـام الرعـاة تعليمـ ا أساسـي ا بـديجملا ،مـع
بعع الرواب بالتعليم الر ي.
 -108واعــخم الوفــد ب ـ ن التقــارير املســتحقة ل ـ عع الل ــان مت ـ لرة و كــر أن لــك يرجــع
النقى يف املوارد والفتقار القدرات .وست ذم ليسوتو قصارل جطـدها لجملمتثـام
حد ك
للتزامانــا املتعلقــة بتقــدا التقــارير .وا ــدم مــن قــانون التشــط هــو الــردع ،ومــن النــادر جــدا أن
توج انامات للنا مبوجب هذا القانون.
 -109وتواص ــل احلكوم ــة تنفي ــذ ا ع ــار السياس ــي للمس ــاواة بـ ـ اجلنسـ ـ ولكـ ـ املـ ـرأة م ــن
املســاةة يف التنميــة واحلــد مــن الفقــر .ووضــعإ أي ـا لاا ـا عديــدة لتــوف احلمايــة الجتماعيــة
ل،شخات وي ا عاقة ،واألعفام األيتـاي واملعرضـ للخاـر ،ـدم أساسـي هـو الوقايـة واحلـد
م ــن ال ــعف القتص ــادي والجتم ــاعي .وتس ــود عمال ــة األعف ــام يف القا ــاع اخل ــات .وج ــاري
اســتعراض قــانون العمــل لعــاي  1992ملــنا مفتشــي العمــل احلــق يف مراجعــة املمارســات املتعلقــة
بعمل األعفام يف القااع غ الر ي .وجيري وضع لاة عمل للق اء علد عمل األعفام.
 -110وفيما يتعلق بالتدهور ال يدـي ،اختـذت تـداب ملنـع تاكـل الخبـة مـن لـجملم ألاديـد ويـل
امليا واحلراثة الكونتوريـة .و كـر الوفـد أن عـجملن ماسـ و للتيسـ واتفـايف ماسـ و ل،مـن سـينفذان
بالكامـل وســيقوي امليسـر التــابع لل ماعـة ا ائيــة لل نـوا األفريقــي بزيـارات منتيمــة للت كـد مــن
لك.
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يــع آليــات سل ـ حقــويف
 -111و كــر الوفــد أن ليســوتو توافــق علــد توجي ـ دعــوة دائمــة
ا نس ــان؛ وأن تس ـ يل املوالي ــد ي ــتم سان ـا م ــن ل ــجملم الت مع ــات العام ــة؛ وأن ل ــدمات الرعاي ــة
الص ـ ــحية األولي ـ ــة تق ـ ــدي للنس ـ ــاء والفتي ـ ــات برس ـ ـوي مدعوم ـ ـة يف ي ـ ــع املستش ـ ــفيات والعي ـ ــادات
احلكومية؛ وأن عيادات الرعاية الصحية للنساء والفتيات متوفرة يف يع املناعق العشر.
 -112وأع ــرا الوف ــد باس ــم ليس ــوتو ع ــن عمي ــق تق ــدير وش ــكر جلمي ــع الوف ــود عل ــد األس ــدلة
والتعليقات والتوصيات وق ل كـل شـيء علـد الاريقـة ال نـاءة الـ جـرت ـا املناقشـات .وأكـد أن
التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقويف ا نسان مس لة ات أولوية عالية يف الننـامج احلكـومي.
وأضام أن الستعراض الدوري الشامل عملية جـديرة بالهتمـاي ويسـما بـالتفك يف األولويـات
والحتياجــات وتــوف بيدــة مواتيــة للتمكـ مــن أجــل تعزيــز عمــام حقــويف ا نســان .وأكــد الوفــد
التزاي احلكومة باحلفاظ علد حقويف ا نسان الواج ة جلميع ال اسوتو.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -113فيما يلي التوصيات التي تحظى بتأييد ليسوتو:
 -1-113اتخااا الخطااوات المةمااة لمن ااما إلااى الصااكوا الدوليااة لح ااو
اإلنسان األساسية التي لم تن م إليها بعد أو للتصديق عليها (الكويت)؛
 -2-113إدراج أحكااا فااي الدسااتور و ياارل مااي ال ااوانيي لمن ا التمييااض ضااد
المرأة في مساال ملا التيناي ،والاضواج ،والطام  ،ون ا الملكياة ،والادفي والوفااة
(كندا)؛
 -3-113إدراج أحكا الصكوا ال انونية الدولية التي صدقت عليها ليساوتو
في التشريعات المحلية (السنغال)؛
 -4-113إدراج اتفاقيااة ال اااء علااى جمي ا أمااكال التمييااض ضااد الم ارأة فااي
ال وانيي الداخلية (هولندا)؛
 -5-113إدراج مياادأ المساااواة باايي الجنساايي فااي ال اوانيي الداخلي اة وحظاار
التمييض على أساس الجنس والعنف المنضلي بموجب ال انون (كوستاريكا)؛
 -6-113مواصاالة مواءمااة ال ااوانيي الو نيااة ،وبوجااا خااا التش اريعات دون
الدستورية والممارساات ال انونياة العرفياة ،ما التضاماات ليساوتو الدولياة فاي مجاال
ح ااو اإلنسااان ،ال ساايما فااي مجااال المساااواة باايي الجنساايي ومن ا العنااف ضااد
المرأة ،وستكون اليرامج والسياسات الخاصة موضعا لترحيب بالغ (اليراةي )؛
__________

** مل رر الستنتاجات والتوصيات.
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 -7-113إعط اااء األولوي ااة العتم اااد وإص اادار ق ااانون العن ااف المنضل ااي واتخ ااا
المضيد مي التدابير الشاملة لمن ومعالجة العنف ال الم على نوع الجنس ،بماا فاي
لك إنشاء مؤسسات لدعم ال حايا (ألمانيا)؛
 -8-113اعتماد مشروع قانون العنف المنضلي وإصدارل ،وضمان التعام ما
حاالت العنف المنضلي الم يلة بشك حاسم (المملكة المتحدة ليريطانياا العظماى
وأيرلندا الشمالية)؛
 -9-113إدراج ميدأ المساواة بيي الجنسيي في جمي مجاالت ال اانون عاي
ريق إلغاء أو تعدي جمي التشريعات التمييضية ال المة مي أج تح ياق المسااواة
ال انونيااة الكاملااة للم ارأة فااي ليسااوتو بحكاام ال ااانون ،وف ااا لملتضامااات التعاهديااة
الدولية للدولة (التفيا)؛
 -10-113إدراج اتفاقيا ااة ح ا ااو األما ااخا وش اإلعاقا ااة فا ااي التش ا اريعات
الو نية واتخا التدابير المةمة لحصولهم على فر للعم (ليييا)؛
 -11-113النظ اار ف ااي تع اادي األحك ااا التمييضي ااة والل ااوال اإلداري ااة المتعل ااة
باألسرة ،والضواج ،والطم  ،وت اسم الملكية الضوجية ،و لاك بهادا ال ااء علاى
التمييض ضد المرأة (ناميييا)؛
 -12-113أن تتمامى التشريعات المحلياة ما نظاا روماا األساساي للمحكماة
الجنالية الدولية (كوستاريكا)؛
 -13-113اتخا خطوات إلنشاء مؤسسة و نية مست لة لح او اإلنساان بماا
يتمامى م ميادئ باريس (كينيا)؛
 -14-113مواص االة العملي ااة الجاري ااة العتم اااد مش ااروع قا اانون اللجن ااة الو ني ااة
لح ااو اإلنسااان لعااا  2014مااي أج ا أن تكااون جاااهضة تمامااا للعم ا (فنااضويم
(جمهورية  -اليوليفارية))؛
 -15-113اإلسا اراع ف ااي إص اادار التشا اريعات المح ااددة إلنش اااء لجن ااة ح ااو
اإلنسان (أستراليا)؛
 -16-113إتما ااا المشا ااروع المتعلا ااق بإنشا اااء لجنا ااة و نيا ااة مسا اات لة لح ا ااو
اإلنسان بما يتمامى م ميادئ باريس (جييوتي)؛
 -17-113اختتا الجهود الرامية إلاى إنشااء لجناة و نياة لح او اإلنساان بماا
يتمامى م ميادئ باريس (فرنسا)؛
 -18-113إنشاء لجنة و نية لح و اإلنسان (الغابون)؛
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 -19-113اتخااا التاادابير المةمااة الختتااا عمليااة إنشاااء لجنااة و نيااة لح ااو
اإلنسان (مالي)؛
 -20-113تكليااف الجهااود الراميااة إلااى إنشاااء مؤسسااة و نيااة مساات لة لح ااو
اإلنسان فورا بما يتمامى م ميادئ باريس (المكسيك)؛
 -21-113أن تكون المؤسساة الو نياة لح او اإلنساان جااهضة للعما بشاك
كام وضمان عملها وف ا لميادئ باريس (المغرب)؛
 -22-113مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيا اللجناة الو نياة لح او اإلنساان
(رواندا)؛
 -23-113إنش اااء مؤسس ااة و ني ااة لح ااو اإلنس ااان بم ااا يتمام ااى ما ا مي ااادئ
باريس (سيراليون)؛
 -24-113إنشاء لجنة و نية لح و اإلنسان (إسيانيا)؛
 -25-113إنشاء مؤسسة و نية مست لة لح و اإلنساان وف اا لمياادئ بااريس
(تيمور  -ليشتي)؛
 -26-113مواصاالة العمليااة الجاريااة لتفعي ا اللجنااة الو نيااة لح ااو اإلنسااان
(ةميابوش)؛
 -27-113إنشااء وإقاماة لجناة ح او اإلنسااان بماا يتماماى ما مياادئ باااريس
(ميلي)؛
 -28-113مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيا اللجناة الو نياة لح او اإلنساان
وف ا لميادئ باريس (جنوب أفري يا)؛
 -29-113تسا اري عملي ااة إنش اااء لجن ااة و ني ااة لح ااو اإلنس ااان ،ب اادعم م ااي
المجتم الدولي (موةامييق)؛
 -30-113وض ا ا ب ا ارامج للمسا اااعدة الت نيا ااة لتعضيا ااض قا اادرات أما اايي المظا ااالم
(المغرب)؛
 -31-113اتخاا جميا التادابير المةماة ل امان تنفيا السياساة وخطاة العما
الو نية لح و اإلنسان بصورة فعالة (كينيا)؛
 -32-113مواصاالة الجهااود المي ولااة لوض ا سياسااة و نيااة لح ااو اإلنسااان
وإنشاء مؤسسة و نية مست لة لح و اإلنسان وف ا لميادئ باريس (اليمي)؛
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 -33-113مواصاالة الجهااود المي ولااة لتنفيا االسااتراتيجيات الو نيااة المعتماادة
والرامي ااة إل ااى تا اوفير المضي ااد م ااي الحماي ااة وال اادعم لح ااو اإلنس ااان ف ااي ليس ااوتو
(السودان)؛
 -34-113مواص ا االة اإلص ا اامحات لتحس ا اايي السياس ا ااات واليا ا ارامج الخاص ا ااة
المتعل ة بتعضيض وحماية ح و اإلنسان (الكويت)؛
 -35-113مواصلة ت اديم الخادمات وضامان تحساينها وإمكاان الوصاول إليهاا
بسهولة ،ال سيما لل طاعات المهمشة مي السكان (ةميابوش)؛
 -36-113مواص االة تعضي ااض الحوكما اة الجي اادة عل ااى جميا ا المس ااتويات لتعضي ااض
ت ديم الخدمات (سنغافورة)؛
 -37-113م اااعفة الجهااود المي ولااة لتح يااق جااضء علااى األقا ممااا تي ااى مااي
األهداا اإلنمالية لأللفية (موةامييق)؛
 -38-113م اعفة الجهود المي ولة لمكافحاة ممارساات الفسااد فاي ليساوتو
(إندونيسيا)؛
 -39-113مواص االة دع اام الوك اااالت ملا ا مديري ااة مكافح ااة الفس اااد والجا ارالم
االقتص ا ااادية ،وتنفيا ا ا االس ا ااتراتيجية وخط ا ااة العما ا ا الو ني ا ااة لمكافح ا ااة الفس ا اااد
(نيوةيلندا)؛
 -40-113اتخا التدابير ال انونية المةمة لمكافحة الفساد بمضيد مي الفاعلياة
(االتحاد الروسي)؛
 -41-113مواص ا االة الحماي ا ااة الفعال ا ااة لح ا ااو النس ا اااء واأل ف ا ااال (االتح ا اااد
الروسي)؛
 -42-113تنفي إعمن ماسيرو للتيسير واتفا ماسايرو لألماي ماي أجا إعاادة
الحكا اام الا ااديم را ي والما اادني فا ااي اليلا ااد ،بعا ااد االنتخابا ااات التا ااي جا اارت فا ااي
مياط/فيراير ( 2015السويد)؛
 -43-113احت ارا األحكااا الااواردة فااي إع امن ماساايرو للتيسااير وتااوفير بيئااة
مملمة إلجراء انتخابات حرة ونضيهة وديم را ية (تركيا)؛
 -44-113االلتضا بالحكم الاديم را ي ،وسايادة ال اانون ،ومسااءلة السالطات
الحاكمة عي ريق إجراء انتخابات حرة ونضيهة وسلمية في مياط /فيرايار 2015
(الواليات المتحدة األمريكية)؛
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 -45-113تعضيض التعاون م هيئات المعاهادات ،وتكلياف الجهاود الرامياة إلاى
إدراج الصكوا ال انونية الدولية لح و اإلنسان في ال انون الداخلي بطلب تعضيض
ال درات في المجاالت التي ت و بتحديدها (النيجر)؛
 -46-113التم اااس المس اااعدة الت ني ااة للوف اااء بالتضاماته ااا ف ااي مج ااال ح ااو
اإلنسااان ،بم ااا ف ااي لااك ت ااديم الت ااارير المتااأخرة إل ااى هيئ ااات المعاه اادات ات
الصلة (سيراليون)؛
 -47-113ت اديم ت ريرهاا األولااي إلاى لجنااة مناه اة التعا يب فااي أقارب وقاات
ممكي (الدانمرا)؛
 -48-113تاادريب وتجهيااض المااويفيي الع ااميي المسااؤوليي عااي إعااداد الت ااارير
ال طرية (الغابون)؛
 -49-113ت ديم الت ارير األولية والدورية المتأخرة ،التي يساتحق الايعم منهاا
من عا  ،1994إلى مختلف هيئات معاهدات ح و اإلنسان ( انا)؛
 -50-113النظر في إصدار دعوة دالمة إلى اإلجراءات الخاصة ( انا)؛
 -51-113توجيا دعوة دالمة إلى جمي المكلفيي بواليات (التفيا)؛
 -52-113المواف ااة علااى لااب الضيااارة الم ااد مااي الم ااررة الخاصااة المعنيااة
بمس ااألة الف اار الم اادق وح ااو اإلنس ااان ،ال س اايما إليج اااد ال اادرات المؤسس ااية
المةما ااة لتعضيا ااض التعا اااون م ا ا هيئا ااات النظا ااا الا اادولي لحمايا ااة ح ا ااو اإلنسا ااان
(المكسيك)؛
 -53-113مواصاالة تعضيااض فهاام المساااواة باايي الجنساايي ،و لااك لل اااء علااى
المواقف األبوية والتنميط الجنساني (سلوفينيا)؛
 -54-113اتخااا التاادابير المةمااة لمكافحااة العنااف ضااد الم ارأة بصااورة فعالااة
وتعضيااض المساااواة باايي الجنساايي ،ال ساايما مااي خاامل إصاامر التشاريعات التمييضيااة
ضد المرأة (فرنسا)؛
 -55-113اتخا تدابير أكلر فعالية لمعالجة الممارسات الل افياة التاي تشاج
التمييض ضد المرأة ( انا)؛
 -56-113تعضيض الجهود الرامية إلى مكافحة جمي أمكال التمييض ضد المرأة
عي ريق ضمان التنفي الفعال للتشريعات ال المة (إيطاليا)؛
 -57-113تكليف الجهود الرامية إلى تحسيي المساواة بيي الجنسيي وكا لك
إلااى تعضيااض ح ااو األمااخا وش اإلعاقااة ،ال ساايما فيمااا يتعلااق بالوصااول إلااى
التعليم وفر العم (تايلند)؛
GE.15-07693
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 -58-113ضمان التنفي الفعال لتسجي المواليد عي ريق تخصيص الموارد
اليشارية والماليااة الكافيااة لااادارة الو نيااة للهويااة والسااج الماادني مااي أجا ةيااادة
فعالية نظا وعمليات تسجي المواليد (التفيا)؛
 -59-113اتخ ااا التا اادابير المةم ااة للتح ا ااق م ااي انتهاكا ااات ح ااو اإلنسا ااان
المضعومة التي يرتكيها أفراد األجهضة األمنية (مصر)؛
 -60-113مواصاالة الجهااود المي ولااة لمكافحااة حاااالت التع ا يب عااي ريااق
اعتماااد تشاريعات محااددة لتجاريم التعا يب ،ووضا بارامج تدريييااة ل ااوات األمااي،
وضمان ت ديم مرتكيي ه ل الجرالم للمحاكمة (فرنسا)؛
 -61-113تنفيا ا ا التشا ا اريعات والسياس ا ااات المتعل ا ااة باالتج ا ااار باألم ا ااخا
تدريجيا وبصورة فعالة (إثيوبيا)؛
 -62-113توفير ساي انتصااا قانونياة ومسااعدة ضاحايا االتجاار باألماخا
(سيراليون)؛
 -63-113مواصاالة مكافحااة االتجااار باليشاار مااي خاامل تنفي ا برنااامج مااام
لمكافحة ه ل الممارسة ودعم ال حايا (فرنسا)؛
 -64-113إنفا جمي ال اوانيي التاي تحماي األ فاال ماي االتجاار واالساتغمل
واالستخدا في أنشطة ير مشروعة (ليييا)؛
 -65-113أن ت اامي ليس ااوتو التنفيا ا الفع ااال لتشا اريعاتها المتعل ااة باإلتج ااار
باليشر (ترينيداد وتوبا و)؛
 -66-113ضمان محاكمة ومعاقية مرتكيي االتجاار باليشار وت اديم المسااعدة
المةمة لل حايا (تركيا)؛
 -67-113اتخااا المضيااد مااي الخطااوات لمنا العنااف ال ااالم علااى نااوع الجاانس
ومكافحة وفاة ومرض األمهات في الحاالت التي يمكي الوقاية منها (نيوةيلندا)؛
 -68-113مواصلة الجهود المي ولة لتنفي خطاة العما الو نياة إلنهااء العناف
ال الم على نوع الجنس ضد المرأة (جنوب أفري يا)؛
 -69-113توفير حماية ماملة للنساء المتي يتعرضي للعنف (تركيا)؛
 -70-113من ومكافحة العنف المنضلي (جييوتي)؛
 -71-113سااي قااانون بشااأن العنااف المنضلااي للتغلااب علااى أوجااا ال صااور فااي
قانون الع وبات في تغطية حاالت العنف المنضلي (تركيا)؛
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 -72-113تكليااف الجهااود المي ولااة العتماااد قااوانيي وتاادابير لمعالجااة العنااف
المنضلي بمضيد مي الفعالية (الفلييي)؛
 -73-113التح يااق فااي جميا حاااالت العنااف المنضلااي بالتعاااون ما المجتما
الماادني المعنااي به ا ا المجااال ووض ا اسااتراتيجية و نيااة ماااملة لتسااهي الوصااول
المتكافئ للفتيات والنساء إلى جمي مستويات ومجاالت التعليم (إيطاليا)؛
 -74-113مواصلة تنفي جمي االلتضامات المنصو عليها في اتفاقية ح و
الطف  ،وبخاصة لمكافحة العنف ضد األ فال والعم ال سرش (فرنسا)؛
 -75-113اتخااا تاادابير أكلاار انتشااارا لمن ا انتهاكااات ح ااو األ فااال عااي
ريااق ،فااي جملااة أمااور ،تاادريب المهنياايي مل ا المدرساايي واأل ياااء واألخصااالييي
االجتم اااعييي عل ااى تحدي ااد الح اااالت المحتمل ااة لس ااوء المعامل ااة واإلب اام عنه ااا
(اليراةي )؛
 -76-113توفير آليات مؤسسية فعالة لحماية الفتياات ،حساب األصاول ،ماي
االعتداءات الجنسية ،ومن الضواج الميكر وال سرش بصورة فعالة (ميلي)؛
 -77-113اتخا التدابير المةمة لتحسايي أوضااع الساجون وأمااكي االحتجااة
(مصر)؛
 -78-113اتخا تادابير ل امان احتارا ال امانات ال االية وح او اإلنساان
عند ال يم واالحتجاة بالشر ة (إسيانيا)؛
 -79-113اتخا ااا تا اادابير ل ا اامان سا ااممة وحمايا ااة السا ااجناء والمحتج ا اضيي،
ال سيما مي السجناء اآلخريي ،في ضاوء حااالت اال تصااب التاي أدت إلاى ةياادة
اإلصابة بفيروس ن ص المناعة اليشرية بيي النضالء في السجون (إسيانيا)؛
 -80-113ةيااادة الرقابااة علااى وكاااالت توييااف العمالااة المرخصااة فااي ليسااوتو،
وتس ا اري وتيا اارة اإلصا اامحات ال انونيا ااة لمكافحا ااة أسا ااوأ أما ااكال عم ا ا األ فا ااال
(الواليات المتحدة األمريكية)؛
 -81-113تعضيض التدابير الرامية إلاى حماياة األ فاال ماي أساوأ أماكال العما ،
وضمان التنفي الكام ل انون حماية الطف ورفاها (بوتسوانا)؛
 -82-113مواصالة تعضياض السياساات االجتماعياة الرامياة إلاى تاوفير المضياد مااي
الرفااال والمسااتوا المعيشااي لشااعيها ،والتااي يعتياار ال ادعم والتعاااون الاادولي أساساايا
بالنسية لها (فنضويم (جمهورية  -اليوليفارية))؛
 -83-113تعضي ااض الت اادابير الرامي ااة إل ااى تنفيا ا ق ااانون حماي ااة الطفا ا ورفاه ااا،
ال سايما فااي المناا ق الريفيااة ،و لاك لمنا األ فااال ماي االضااطرار إلاى العما فااي
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الح ااول أو فااي المنااضل مااي أجا تلييااة احتياجاااتهم واحتياجااات أساارهم (جمهوريااة
الكونغو الديم را ية)؛
 -84-113توفير الدعم الشام لمؤسسة األسرة (االتحاد الروسي)؛
 -85-113وض برناامج و ناي للحاد ماي مخاا ر الكاوار ومواجهاة األةماات
المتعل ة باألمي الغ الي (مصر)؛
 -86-113مواصلة الجهود المي ولة للتمكيي مي الوصول إلى الميال والمرافق
الصحية ومكافحة الفوار بيي المنا ق الح رية والمنا ق الريفية (تو و)؛
 -87-113مواصلة الجهود المي ولة للحاد ماي الف ار ،ال سايما للوفااء بح او
الفئات ال عيفة (إندونيسيا)؛
 -88-113مواصاالة العم ا الجااارش للتخفيااف مااي حاادة الف اار وتطااوير الاادوالر
االجتماعي اة واالقتصااادية فااي ساايا تح يااق الخط اة الو نيااة االسااتراتيجية للتنميااة
(االتحاد الروسي)؛
 -89-113تطااوير السياسااات االقتصااادية المسااتدامة للحااد مااي الف اار الماادق
وانعدا األمي الغ الي واليطالة (السنغال)؛
 -90-113تعضيااض التاادابير الراميااة إلااى الحااد مااي الف اار باايي الفئااات ال ااعيفة
(أنغوال)؛
 -91-113مواصاالة إعطاااء األولويااة للحااد مااي الف اار مااي أج ا حمايااة وتعضيااض
الح و االقتصادية واالجتماعياة والل افياة للساكان؛ وتعضياض بنااء نظامهاا الصاحي،
وتوس ااي نط ااا التغطي ااة بخ اادمات الرعاي ااة الطيي ااة ،وإي اامء المضي ااد م ااي االهتم ااا
لمكافحة اإليدة (الصيي)؛
 -92-113مواصا االة الجها ااود المي ولا ااة ل ا اامان حريا ااة الوصا ااول إلا ااى الرعايا ااة
الصحية في جمي أنحاء اليمد (الجضالر)؛
 -93-113التأكااد مااي وصااول الميااادرات الجدياادة إلااى المراكااض الصااحية فااي
جمي أنحاء المملكة (إثيوبيا)؛
 -94-113تعضيااض قاادرات المراكااض الصااحية وم اادمي الخاادمات الصااحية ،مااي
أجا ا تحس اايي ف اار وص ااول الس ااكان إل ااى خ اادمات ص ااحية ات ج ااودة عالي ااة،
ال سيما في المنا ق الريفية (الفلييي)؛
 -95-113وضا خطااة إلعااادة إنشاااء اللجناة الو نيااة المعنيااة بمكافحااة اإلياادة
و لااك لاادعم فعاليااة اليارامج والسياسااات المعنيااة بمكافحااة فيااروس ن ااص المناعااة
اليشرية/اإليدة (جمهورية الكونغو الديم را ية)؛
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 -96-113وضا ا اس ااتراتيجيات أكل اار فعالي ااة لمنا ا ومكافح ااة في ااروس ن ااص
المناعة اليشرية/اإليدة (تو و)؛
 -97-113تكليااف حماامت التوعيااة بالوسااال الفعالااة لمن ا ومكافحااة اإلياادة
(أنغوال)؛
 -98-113مواصلة إمراا الجهات الفاعلة في المجتما المادني فاي حمامت
التوعي ااة المتعل ااة ب اااألمراض المعدي ااة ،وال س اايما في ااروس ن ااص المناع ااة اليشا ارية
(السنغال)؛
 -99-113معالج ا ااة ع ا ااد التناس ا ااب ف ا ااي اإلص ا ااابة بفي ا ااروس ن ا ااص المناع ا ااة
اليشرية/اإليدة بيي النساء والفتيات وةياادة الجهاود المي ولاة لخفام عادد النسااء
والفتي ااات المص ااابات بفي ااروس ن ااص المناع ااة اليشا ارية وةي ااادة الوقاي ااة م ااي انت ااال
فيروس ن ص المناعة اليشرية واإليدة مي األ إلى الطف (ناميييا)؛
 -100-113تنفيا التاادابير المتوخاااة للحااد مااي انتشااار فيااروس ن ااص المناعااة
اليشرية/اإليدة بنسية  15في المالة على األق (كوبا)؛
 -101-113اتخا ااا إج ا اراءات علا ااى جمي ا ا المسا ااتويات لمعالجا ااة األسا ااياب
الج رية المترابطة للوفيات واألمراض التي يمكاي الوقاياة منهاا لادا األ فاال دون
سي الخامسة ،والنظر في تطييق "اإلرماادات الت نياة بشاأن تطيياق نهاج قاالم علاى
ح ااو اإلنسااان فااي تنفي ا السياسااات والي ارامج الراميااة إلااى الحااد مااي الوفيااات
واألم اراض التااي يمكااي الوقايااة منهااا لاادا األ فااال دون سااي الخامسااة وال اااء
عليها"( A/HRC/27/31 ،أيرلندا)؛
 -102-113مواصاالة تعضيااض تااوفير خاادمات الرعايااة الصااحية لشااعيها ،وبخاصااة
للنساء واأل فال (سنغافورة)؛
 -103-113أن تسااعى ليسااوتو إلااى ةيااادة فاار الحصااول علااى وسااال من ا
الحما بأسااعار مع ولاة والعاامج الم ااد للفيروسااات الرجعياة ،وتعضيااض التل ياف فااي
مجال الصحة الجنسية واإلنجابية (ترينيداد وتوبا و)؛
 -104-113تنفي ا ا السياسا ااات والخطا ااط الراميا ااة إلا ااى تحسا اايي صا ااحة األ
والطف  ،وضمان المساواة في الحصول علاى الخادمات الصاحية لمعالجاة وفياات
األمهات والرض بصورة فعالة (بوتسوانا)؛
 -105-113اتخااا التاادابير المةمااة ل اامان حااق جمي ا األ فااال فااي التعلاايم
(الجضالر)؛
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 -106-113ب ا ل المضيااد مااي الجهااود لمن ا عمالااة األ فااال وتجنااب تساارب
األ فال ال صر مي المدارس ،م إمارة خاصة إلى األ فال الرعاة ،وضمان تنفيا
قانون التعليم لعا  2010بصورة كاملة (إيطاليا)؛
 -107-113تنظيم حممت للتوعية إل كاء وعي المجتمعاات المحلياة بأهمياة
التعليم للينيي والينات على حد سواء (التفيا)؛
 -108-113إدراج التعلاايم فااي مجااال ح ااو اإلنسااان فااي المناااهج الدراسااية
وت ا ااديم المس ا اااعدة المةم ا ااة وبن ا اااء ال ا اادرات ف ا ااي ليس ا ااوتو ف ا ااي ها ا ا ا المج ا ااال
(موريشيوس)؛
 -109-113ض اامان الوص ااول إل ااى التعل اايم لجميا ا األ ف ااال ،بم ااا ف ااي ل ااك
األ فااال الموجااوديي فااي المنااا ق التااي يصااعب الوصااول إليهااا ،عااي ريااق ةيااادة
االسااتلمارات فااي الينيااة األساسااية للتعلاايم ،وتاادريب المعلماايي ،والسااعي بجمي ا
الطر الممكنة إلى الحصول على التعاون الدولي (الفلييي)؛
 -110-113اتخا تدابير مناسية للتصادش لحرماان الفتياات ماي الوصاول إلاى
التعل اايم ،وكا ا لك للت ااارير المتعل ااة ب ااالعنف الجنس ااي واالنتهاك ااات المرتكي ااة ف ااي
المدارس (اليرتغال)؛
 -111-113تخص اايص مضي ااد م ااي الم ااوارد لتحس اايي اليني ااة األساس ااية للتعل اايم
ف اام عااي اتخااا الخطااوات المةمااة ل اامان إدراا أع اااء المجتمعااات المحليااة،
ال سيما ال يي يعيشون في المناا ق الريفياة ،أهمياة التعلايم للفتياان والفتياات علاى
حد سواء (تايلند)؛
 -112-113ضمان نظا تعليماي ماام لتمكايي جميا األ فاال ماي الح اور
بالمدارس ،وبوجا خا الفتيات الحوام (تيمور  -ليشتي)؛
 -113-113أن تتخ ليسوتو خطوات لمواصلة العما علاى سياساتها الو نياة
للتغ ية (ترينيداد وتوبا و)؛
 -114-113مواصا االة تعضيا ااض ب ا ارامج الحمايا ااة االجتماعيا ااة المتخ ا ا ة لصا ااال
األمخا وش اإلعاقة (فنضويم (جمهورية  -اليوليفارية))؛
 -115-113وض واتخا التدابير ال انونية واإلدارياة الرامياة إلاى التمكايي ماي
الوصول إلى المرافاق التعليمياة ،وماي ناحياة أخارا ،إلاى تادريب المعلمايي ل امان
وصول جمي األمخا وش اإلعاقة إلى التعليم (األرجنتيي)؛
 -116-113اتخااا التاادابير المةمااة الراميااة إلااى مكافحااة االسااتغمل الجنسااي
للنساء واأل فال المهاجريي ،وخاصة الفتيات الصغيرات (مصر)؛
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 -117-113التنفيا الكام ا للخطااة الو نيااة للتنميااة االسااتراتيجية الراميااة إلااى
الحد مي الف ار وتح ياق التنمياة المساتدامة ،بماا فاي لاك عاي رياق ساي مشاروع
السياسة الو نية للتنمية االجتماعية (جنوب أفري يا)؛
 -118-113تحدي ا ااد وتوةيا ا ا الم ا ااوارد المةم ا ااة ،ال س ا اايما الم ا ااوارد اليشا ا ارية
والتشاريعية والماليااة ،مااي أجا تنفيا سياسااة حكومااة ليسااوتو الطموحااة فااي مجااال
الح ا ااو االقتصا ااادية واالجتماعيا ااة تنفي ا ا ا كا ااامم ،وخاصا ااة فيما ااا يتعلا ااق بالرعايا ااة
الصحية والتعليم (السنغال)؛
 -119-113التماااس المساااعدة الماليااة ألنشااطة التخفيااف والتكيااف للتصاادش
لآلثار الناجمة عي تغير المناخ (سيراليون)؛
 -120-113اتياع نهج وي األج للسياسات المستدامة لمواجهاة األةماات
مل تغير المناخ واألمي الغ الي (ترينيداد وتوبا و)؛
 -121-113مواصاالة اتخااا تاادابير للحااد مااي التاادهور الييئااي باعتيارهااا ماار ا
أساسيا للحد مي آثار الف ر (كوبا).
 -114وفيما يلاي التوصايات التاي ساتنظر فيهاا ليساوتو وسات د بشاأنها ردودا فاي الوقات
المناسب ،لكي في أج ال يتعدا الدورة التاسعة والعشريي لمجلس ح او اإلنساان التاي
سااتع د فااي الفتاارة مااي  15حضيران/يونيااا إلااى  3تموة/يوليااا  ،2015والتااي سااتدرج فااي
الت رير الختامي ال ش سيعتمدل مجلس ح و اإلنسان في تلك الدورة:
 -1-114التص ااديق عل ااى اليروتوك ااول االختي ااارش التفاقي ااة مناه ااة التعا ا يب
و ياارل مااي ضااروب المعاملااة أو الع وبااة ال اسااية أو المإنسااانية أو المهينااة (الجي ا
األسود)؛
 -2-114تكليااف الجهااود الراميااة إلااى التصااديق علااى اليروتوكااول االختيااارش
التفاقية مناه ة التع يب (الدانمرا)؛
 -3-114التوقيا ا والتص ااديق عل ااى اليروتوك ااول االختي ااارش التفاقي ااة مناه ااة
التع يب على النحو ال ش أوصت با إسيانيا في عا ( 2010إسيانيا)؛
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(تو و)؛

التص ااديق عل ااى اليروتوك ااول االختي ااارش التفاقي ااة مناه ااة التعا ا يب

-5-114
(ميلي)؛

االن ااما إل ااى اليروتوك ااول االختي ااارش التفاقي ااة مناه ااة التعا ا يب
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 -6-114التصديق على اليروتوكول االختيارش التفاقية مناه ة التع يب وفي
نف ااس الوق اات تعضي ااض التح ي ااات ف ااي الش ااكاوا الم دم ااة بش ااأن ها ا ل الممارس ااة
(كوستاريكا)؛
 -7-114التص ااديق عل ااى اليروتوك ااول االختي ااارش التفاقي ااة مناه ااة التعا ا يب
(المملكة المتحدة ليريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 -8-114التصديق على اليروتوكول االختيارش اللالا التفاقياة ح او الطفا
المتعلااق بااإجراء ت ااديم اليم ااات ،وتنفي ا قااانون حمايااة الطف ا ورفاهااا بالكام ا ،
وضمان اإلنفا الكام لل انون (ألمانيا)؛
 -9-114التص ااديق عل ااى اليروتوك ااول االختي ااارش التفاقي ااة مناه ااة التعا ا يب
واليروتوكااول االختيااارش للعهااد الاادولي الخااا بااالح و االقتصااادية واالجتماعيااة
والل افية (اليرتغال)؛
 -10-114التوقي ا ا والتصا ااديق علا ااى اليروتوكا ااول االختيا ااارش للعها ااد الا اادولي
الخااا بااالح و االقتصااادية واالجتماعيااة والل افيااة علااى النحااو ال ا ش أوصااى بااا
وفد إسيانيا في الجولة األولى (إسيانيا)؛
 -11-114التص ا ااديق عل ا ااى اليروتوك ا ااول االختي ا ااارش للعه ا ااد ال ا اادولي الخ ا ااا
بالح و االقتصادية واالجتماعية والل افية (أورو واش)؛
 -12-114االن ا ااما دون تحفا ااف إلا ااى اتفاقيا ااة عا ااد ت ا اااد ج ا ارالم الحا اارب
والجرالم المرتكية ضد اإلنسانية وتنفي ها في تشريعاتها المحلية (أورو واش)،
 -13-114التصااديق علااى اليروتوكااول االختيااارش التفاقيااة ح ااو األمااخا
وش اإلعاقة (بني)؛
 -14-114التصديق على اليروتوكول االختيارش التفاقية ح و الطف (بني)؛
 -15-114اتخا تدابير تشريعية للتح ق مي االتجار بالنساء والفتيات ( انا)؛
 -16-114اتخااا خطااوات لوض ا ح ااد لتج اريم التشااهير واسااتعراض قوانينه ااا
ات الصاالة بوسااالط اإلعاام  ،بمااا فااي لااك قااانون الطياعااة والنشاار لعااا 1967
( انا)؛
 -17-114تعضيض المستوا النظامي وبشك خا
ضد المرأة (ميلي)؛

األحكا التاي تمنا التميياض

 -18-114اس ااتعراض وتح اادي ال ااوانيي الت ااي يمك ااي أن ت ااؤدش إل ااى الرقاب ااة
ال اتيااة ،ملا ا قااانون إث ااارة الف ااتي واألمااي ال ااداخلي ،ل اامان االمتل ااال لملتضام ااات
الدولية لح و اإلنسان (كندا)؛
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 -19-114النظ اار ف ااي تط ااوير مؤما ارات ح ااو اإلنس ااان ،عل ااى النح ااو الا ا ش
اقترحتا مفوضية ح و اإلنساان ،كاأداة تسام بت يايم السياساات الو نياة لح او
اإلنسان بمضيد مي الدقة واالتسا (اليرتغال)؛
 -20-114اتخا تدابير ل مان التسجي الشام للمواليد ،بما فاي لاك عاي
ريق تيسيط المتطليات المةمة وإلغاء النف ات (المكسيك)؛
 -21-114تنفيا خطااة العما الو نيااة لمكافحااة االتجااار باألمااخا الصااادرة
ف ا ااي تموة/يولي ا ااا  2014وإص ا اادار الل ا ااوال المةم ا ااة ل ا ااانون مكافح ا ااة االتج ا ااار
باألمخا لعا  ،2011ما إجاراء التعاديمت المةماة للنظار فاي ق اايا االتجاار
فا ااي محا اااكم الصا اال ولا اايس أما ااا المحكما ااة العليا ااا ف ا ااط (الواليا ااات المتحا اادة
األمريكية)؛
 -22-114محاولااة التح يااق فااي جمي ا الج ارالم المتعل ااة بااالعنف الجنساااني،
ومعاقية مرتكيي ه ل الجرالم ،وتعويم ال حايا ( انا)؛
 -23-114تااوفير التعلاايم الجنسااي الشااام وضاامان الوصااول إلااى الخاادمات
الصحية الجنسية واإلنجابية ،بما في لك اإلجهاض ال انوني واآلمي (سلوفينيا)؛
 -24-114تح يق هدا تخصيص  15في المالة ماي اإلنفاا الحكاومي علاى
الصحة ،وف ا إلعمن أبوجا (سلوفينيا).
 -115وفيما يلي التوصيات التي ال تحظى بتأييد ليساوتو والتاي ساتدرج علاى ها ا النحاو
في الت رير:
 -1-115التصاديق علاى اليروتوكاول االختياارش اللااني للعهاد الادولي الخااا
بالح و المدنية والسياسية (إيطاليا)؛
 -2-115التصاديق علاى اليروتوكاول االختياارش اللااني للعهاد الادولي الخااا
بالح و المدنية والسياسية الهادا إلى إلغاء ع وبة اإلعدا (تيمور ليشتي)؛
 -3-115التصاديق علاى اليروتوكاول االختياارش اللااني للعهاد الادولي الخااا
بالح و المدنية والسياسية الهادا إلى إلغاء ع وبة اإلعدا (أورو واش)؛
 -4-115التصاديق علاى اليروتوكاول االختياارش اللااني للعهاد الادولي الخااا
بالح و المدنية والسياسية بشأن إلغاء ع وبة اإلعدا (اليرتغال)؛
 -5-115النظر فاي ساحب الاتحفف علاى الماادة  2ماي اتفاقياة ال ااء علاى
جمي أمكال التمييض ضد المرأة (رواندا)؛
 -6-115سحب التحفظات التي سجلتها على الماادة  2ماي اتفاقياة ال ااء
علااى جمي ا أمااكال التمييااض ضااد المارأة؛ واسااتعراض وإلغاااء جمي ا مااواد الدسااتور
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واألحكا التمييضية الياقية األخارا التاي تسام باالتمييض علاى أسااس ناوع الجانس؛
والاانص فااي الدسااتور ،و/أو فااي جمي ا التش اريعات المناسااية األخاارا ،علااى حظاار
التمييض الميامر و ير الميامر على أساس نوع الجنس (أيرلندا)؛
 -7-115إلغا اااء التش ا اريعات التا ااي تج ا ار ملليا ااة ال ا ا كور ،ووض ا ا سياسا ااات
تسااتهدا ال اااء علااى التمييااض علااى أساااس المي ا الجنسااي والهويااة الجنسااانية
(سلوفينيا)؛
 -8-115إلغاااء جمي ا األحكااا ال انونيااة التااي تجاار العمقااات الجنسااية باايي
أمخا رامديي بالتراضي بينهم (أستراليا)؛
 -9-115إلغ اااء التشا اريعات الت ااي تج اار العمق ااات الجنس ااية ب اايي أم ااخا
رامديي مي نفس نوع الجنس بالتراضي بينهم (كندا)؛
 -10-115إلغاء ع وبة اإلعدا مي التشريعات الو نية (ميلي)؛
 -11-115مواصالة تعضيااض وإنفااا مياادأ عااد التميياض ،ال ساايما عااي ريااق تعليااق
التحفف على المادة  2مي اتفاقية ال اء علاى جميا أماكال التميياض ضاد المارأة
التي ت حدا للتمييض ضد المرأة في مجاالت الملكية وقانون الميرا (ألمانيا)؛
 -12-115ض اامان المس اااواة الكامل ااة ب اايي الجنس اايي ف ااي العمق ااات الضوجي ااة
واألسرية ،بما في لك بالنص صراحة على حظر التمييض على أساس نوع الجنس،
وإلغاء األحكا التمييضية الياقية (سلوفينيا)؛
 -13-115اعتماد قواعد ت مي للملليات والمللييي ومضدوجي المي الجنساي
ومغااايرش الهويااة الجنسااية وحاااملي صاافات الجنساايي التمت ا الكام ا والمتكااافئ
بح وقهم ،وت مي في نفس الوقت عد تجريمهم ووصمهم (األرجنتيي)؛
 -14-115اتخاا تادابير لمكافحاة التمييااض ضاد المللياات والملليايي ومضدوجااي
الميا ا الجنس ااي ومغ ااايرش الهوي ااة الجنس ااية وح اااملي ص اافات الجنس اايي ،وض اامان
وصولهم المتكافئ إلى الخدمات العامة مل الرعاية الصحية والتعليم (هولندا)؛
 -15-115إحا اراة ت ااد تج ااال حماي ااة المللي ااات والمللي اايي ومضدوج ااي الميا ا
الجنسااي ومغااايرش الهويااة الجنسااية وح اااملي صاافات الجنساايي عااي ريااق ت ااوفير
األوضاع التي تسم لهم بالوصول إلاى الخادمات األساساية فاي مجااالت الصاحة
والعما ا واألنش ااطة الديني ااة ،وإلغ اااء جريم ااة الل ااواط م ااي ال ااانون الجن ااالي نهاليا ااا
(ميلي)؛
 -16-115إلغاء ع وبة اإلعدا (جييوتي؛ فرنسا؛ السويد)؛
 -17-115النظر في إلغاء ع وبة اإلعدا (رواندا)؛
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 -18-115اتخا ااا التا اادابير المةما ااة إلضا اافاء الطا اااب الرسا اامي علا ااى الوقا ااف
االختيااارش لتنفيا ع وبااة اإلعاادا ف اام عااي التصااديق علااى اليروتوكااول االختيااارش
اللاني للعهد الدولي الخا بالح و المدنية والسياسية (إسيانيا)؛
 -19-115اإلعاامن رسااميا عااي وقااف اختيااارش لتنفي ا ع وبااة اإلعاادا تمهياادا
للتص ااديق عل ااى اليروتوك ااول االختي ااارش الل اااني للعه ااد ال اادولي الخ ااا ب ااالح و
المدنية والسياسية (أستراليا)؛
 -20-115اإلعاامن عااي وقااف اختيااارش لتنفيا ع وبااة اإلعاادا بغيااة إلغاااء ها ل
الع وبة بالنسية لجمي الجرالم (أورو واش)؛
 -21-115اإلعمن رسميا عي وقف اختيارش لتنفيا ع وباة اإلعادا بغياة إلغااء
ها ا ل الع وب ااة ،واس ااتيدال جميا ا األحك ااا الص ااادرة باإلع اادا بالس ااجي ،وض اامان
االمتلال الصاار لجميا األحكاا الصاادرة باإلعادا للمعاايير الدولياة للمحاكماات
(ألمانيا)؛
 -22-115اإلعاامن عااي وقااف اختيااارش لتوقي ا ع وبااة اإلعاادا والعم ا علااى
إلغااء ها ل الع وبااة ،بمااا فاي لااك عااي ريااق التصاديق علااى اليروتوكااول االختيااارش
اللاني للعهد الدولي الخا بالح و المدنية والسياسية (نيوةيلندا)؛
 -23-115اإلعمن رسميا عي وقف اختيارش فورش لتوقي ع وبة اإلعدا بغياة
إلغاااء ه ا ل الع وبااة ،واالن ااما إلااى اليروتوكااول االختيااارش اللاااني للعهااد الاادولي
الخا بالح و المدنية والسياسية (الجي األسود)؛
 -24-115النظ اار ف ااي اتخ ااا جميا ا الخط ااوات المةم ااة لاع اامن ع ااي وق ااف
اختيااارش لتنفي ا ع وبااة اإلعاادا ب ااوة ال ااانون مااي أج ا إلغاااء ه ا ل الع وبااة نهاليااا
(إيطاليا).
 -116وتعك ااس جميا ا االس ااتنتاجات و/أو التوص اايات الميين ااة ف ااي ها ا ا الت ري اار مواق ااف
الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو مواقف الدولة موضوع االستعراض .وال ينيغي تأوي ها ل
االستنتاجات و/أو التوصيات على أنها تحظى بتأييد الفريق العام كك .
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المرفق
تشكيلة الوفد
[English only]
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