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  آراء سوازيلند بشأن االستنتاجات والتوصيات
  البلد  الرد  التوصية  
أن تصدق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة  -١

  .االختفاء القسري مجيع األشخاص من
  ١١-٧٧ و١٠-٧٧ و١-٧٧ت التوصيا

 فرنسا األرجنتني، إسبانيا،  .مقبولة

 األساسـيأن تصدق على نظـام رومـا        -٢
  .للمحكمة اجلنائية الدولية

  ٩-٧٧ و٧-٧٧ و١-٧٧التوصيات 

 فرنسا، الربازيل، سلوفينيا  .مقبولة

أن تصدق على الربوتوكـول االختيـاري  -٣
  .التفاقية مناهضة التعذيب

  ١٣-٧٧ و١٢-٧٧ و٢-٧٧التوصيات 

،فرنسا، الكرسي الرسويل    .مقبولة
  اململكة املتحدة

أن ُتنشئ اآللية الوطنية ملنع التعذيب علـى  -٤
لغـيُتني يف ذلك الصك؛ وأن      بامل،  النحو

 املتعلـق بقمـع٢٠٠٨أحكام قانون عام    
اسـتخداماليت ميكـن أن جتيـز       اإلرهاب  

  )٢-٧٧. (الشرطة للتعذيب

ــلوفاكيا،  .مقبولة ــبانيا، س إس
يسرا، فرنسا،السويد، سو 

  النرويج ،اململكة املتحدة

أن ُتجّرم التعذيب على وجه التحديد وتضع  
.تدابري فعالة ملنعه واملعاقبة على اسـتخدامه      

)٢٥-٧٧(  

    .مقبولة

نني ُتجّرمأن تسّن، على سبيل األولوية، قوا       
ـ      التحقيـقمنضاستخدام التعذيب وأن ت

ا مبوجبـاماهتوالفعال متاشياً مع التز   الرتيه  
  )٣٤-٧٧ (.اتفاقية مناهضة التعذيب

    .مقبولة

ف وُتجّرم التعذيب علىأن تسّن قوانني ُتعرّ     
وجه التحديد وتنص على تدابري فعالة ملنـع

  )٣٥-٧٧ (. واملعاقبة عليهاأي انتهاكات

    .مقبولة

ــيات    ــضاً التوص ٤٤-٧٧ و٢٧-٧٧أي
  .٤٦-٧٧و

    .مقبولة

حكـام التـشريعيةأن ُتلغي دون تأخري األ      -٥
والتنظيمة اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة
وأن تعتمد قوانني جديدة متوافقة مع مبـدأ
املساواة بني اجلنسني على حنو ما ُتبينه اتفاقية
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة

  )٢٠-٧٧ (.اليت صّدقت عليها سوازيلند

ــل،  .مقبولة ــتني، الربازي األرجن
سويسرا، غانـا،تركيا،  

  فرنسا، كندا
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  البلد  الرد  التوصية  

أن تتخذ تدابري ملموسة إللغـاء القـوانني  
واملمارسات اليت تنطوي على التمييز ضـد
املرأة، مبا يف ذلك فيما يتعلق باملمتلكـات

  )٢١-٧٧ (.وملكية األراضي والزواج

    .مقبولة

أن تتخذ تدابري إضـافية للقـضاء علـى  
.ييـز املمارسات الثقافية املنطوية على التم    

)٢٢-٧٧(  

ومع ذلـك، فـإن. مقبولة
املمارسات الثقافية غري مقننة
وهي ختتلف مـن أسـرة إىل

 وبذلك فمن الصعب،أخرى
  .مراجعة املمارسات

  

عدل القوانني السارية املفعول لـتمكنيتأن    
النساء من فتح حسابات مصرفية وتسجيل

  )٢٣-٧٧ (.سندات امللكية بأمسائهن

    .مقبولة

ستراتيجية وطنية للقـضاءاوُتنفذ  أن تضع     -٦
على الوصم والتمييز اللذين يتعرض هلمـا
املصابون بفريوس نقص املناعة البـشري

اإليدز، وأن حتـرص علـى أن حيـصل/
األطفال املُيتمون واملستـضعفون علـى

وأنخدمات الرعاية الـصحية والتعلـيم       
.يتمتعوا باحلماية من العنـف واالعتـداء      

)١٧-٧٦(  

 السياسة الوطنيـةإن. مقبولة
راعــيألطفــال تاملتعلقــة با
مجيع األطفال مبـناحتياجات  

ــون ــال املُيّتم ــيهم األطف ف
ولتنفيذ هـذه. واملستضعفون

 هناك خطـة عمـل،السياسة
تشملوطنية متعلقة باألطفال    

  .٢٠١٥-٢٠١١لفترة ا
هنــاك بالفعــل خطــواتو

للقضاء على الوصم والتمييز،
أجري تقيـيم ملؤشـرحيث  

وأهم. ٢٠١١يف عام   الوصم  
ما تبني من هذا التقييم هو أن

للوصـم هـوالبارز  الشكل  
  .الداخليالوصم 

  كندا

أن تضع برامج تدريبية يف جمـال حقـوق  -٧
ياإلنسان للمنتمني إىل اجلهـاز القـضائ      

وملوظفي إنفاذ القوانني، مبن فيهم موظفـو
الشرطة وقـوات األمـن واملؤسـسات

  )٣٥-٧٦ (.اإلصالحية

  كندا  .مقبولة

أن تتخذ تدابري ملموسة وفورية لـضمان  -٨
  )٣٦-٧٦. (استقالل القضاء وحياده

  كندا  .مقبولة

أن تعتمد قـوانني حتمـي الطفـل وفقـاً  -٩
للمالحظات اخلتامية والتوصـيات الـيت
قدمتها جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل يف

  )٦-٧٦. (٢٠٠٦عام 

  هنغاريا  .مقبولة
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  البلد  الرد  التوصية  

 الوطنية مع املعايري الدوليةأن توائم القوانني   -١٠
لضمان حرية التجمع وتكوين اجلمعيـات،
وخباصة فيما يتعلـق باإلخطـار بتنظـيم

  )٤٩-٧٧ (.التجمعات السلمية

  النرويج وهنغاريا  .مقبولة

أن توجد بيئة مؤاتية للمجتمع املدين يتمتع  
فيها املواطنون حبريـة ممارسـة حقـوقهم

ي وتكـوينالكاملة يف حرية التجمع السلم    
اجلمعيات وفقاً ملبادئ الدميقراطية ومتـشياً
مع االلتزامات الدولية مبوجب العهد الدويل
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويشمل

.١٩٧٣ذلك إلغاء املرسوم امللكي لعـام       
)٥٣-٧٧(  

    .مقبولة

إىل الربوتوكول االختياري الثاينضم أن تن -١١
املدنيـة بـاحلقوق    للعهد الدويل اخلاص  

.عقوبـة اإلعـدام    ىوالسياسية وأن تلغ  
١٦-٧٧ و ١٤-٧٧ و ٨-٧٧ و ٦-٣-٧٧(
٣٠-٧٧ و ٢٩-٧٧ و ٢٦-٧٧ و ٢٤-٧٧و
)٤٣-٣٩-٧٧ و٣٧-٧٧ و٣٣-٣٢-٧٧و

ستعدةمن سوازيلند ليست    إ
  .لقبول هذه التوصيةبعد 

ــبانيا، ــتني، إس األرجن
ملانيا، الربازيل،أأستراليا،  

ــال، ب ــدي،والربتغ رون
تركيا، رومانيا، سلوفينيا،
سويسرا، فرنسا، الكرسي
ــسيك ــويل، املك ،الرس

  هنغاريا

العقــاب البـدين يف مجيــعظـر  أن حت -١٢
  )٣٨- ٧٧ و٣١- ٧٧( .األوساط

  سلوفينيا، أوروغواي  .مقبولة فيما يتعلق بالبالغني

بـاحلق دون عوائق    أن توفر اجملال للتمتع    -١٣
تزامـات البلـد الل يف حرية التعبري وفقاً   

  )٥٠- ٧٧(. الدولية

  النرويج، سلوفاكيا  .مقبولة

لغاء القوانني اليتإلأن تتخذ خطوات فورية       
أو تقيد حرية التعـبري واإلعـالم،/ُتجّرم و 

وخباصة القانون املتعلق بزرع الفتنة وممارسة
ــة  ــشطة التخريبي ــانون) ١٩٣٨(األن وق

 )٥٤-٧٧( ).١٩٦٨(املنشورات احملظورة 

    .مقبولة

أن تنظر يف مـسألة الـسماح بتـسجيل -١٤
وعملها وإتاحـة قـدراألحزاب السياسية   

أكرب من احلريات السياسية مـن خـالل
.ابات دميقراطية حرة ونزيهة وشفاف؛    انتخ

)٥٤-٧٧(  

إن البلـد غـري. غري مقبولة 
مستعد بعـد لقبـول هـذه

  .التوصية

ــلوفاكيا، ــتراليا، س أس
  سويسرا، فرنسا
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  البلد  الرد  التوصية  

يود التشريعية والعملية الـيتإلغاء مجيع الق    
تعيق املمارسة احلـرة للحقـوق املدنيـة
والسياسية، وال سيما تلك املتعلقة حبريـة
التعبري وتكوين اجلمعيات بغيـة الـسماح

ياسية واحتـرامبتشكيل األحـزاب الـس    
  )٤٨-٧٧ (النقابات العمالية؛

إن البلد لـيس. غري مقبولية 
مستعداً بعد لقبـول هـذه

  .التوصية

  

أن تتخذ تدابري تشريعية لتيـسري وجـود  
  )٥٢-٧٧ (؛األحزاب السياسية

إن البلد غري مستعد. غري مقبولة 
  .بعد لقبول هذه التوصية

  

أن تتخذ خطوات ملواصلة جهود التحـول  
الدميقراطي، مبا يف ذلك بسن قوانني تيـسر

  )٥٥-٧٧ (.تسجيل األحزاب السياسية

إن البلـد غـري. غري مقبولة 
عـد لقبـول هـذهمستعد ب 
  .التوصية

  

أن ُتنشئ جلاناً للتحقيق يف مجيع الوفيـات -١٥
اليت تقع يف مراكـز االحتجـاز التابعـة

 ودوائـر،للشرطة الوطنيـة وللجـيش    
  )٢٨- ٧٧. (السجون

  مقبولة

يتم تعيني قضاة التحقيق فيما
لعـام،  يتعلق بقانون التحقيق  

 كلما كانت هنـاك١٩٥٤
  حالة وفاة أثناء االحتجاز 

  سويسرا

أن تتخذ خطوات إلهناء حاالت اإلفـالت -١٦
من العقـاب علـى ممارسـات احلـبس
االحتياطي الواسعة النطاق واملعاملة السيئة
والتعذيب املزعوم لألشـخاص يف مراكـز
االحتجاز التابعة للشرطة، وذلك بالتحقيق

  )٤٥-٧٧. (مع مجيع اجلناة ومالحقتهم

  النرويج  مقبولة

ة دائمة إىل املقرين اخلاصـنيأن توجه دعو   -١٧
واألفرقة العاملة التابعة لنظام األمم املتحدة

  )١٧-٧٧(حلقوق اإلنسان؛ 

أن توجه دعوة دائمة لإلجراءات اخلاصـة
التابعة جمللس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
وتعزز تعاوهنا مع مجيع هيئـات حقـوق

  )١٨-٧٧(اإلنسان؛ 
ارة الذيأن تنظر بروح إجيابية يف طلب الزي      

قدمه املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق
يف حرية الرأي والتعبري وأن توجه يف هنايـة
املطاف دعوة دائمة إىل مجيع اإلجـراءات
.اخلاصة التابعة جمللس حقـوق اإلنـسان      

)١٩-٧٧(  

ن سوازيلند غري مستعدة بعدإ
لقبول هذه التوصـيات ألن
املؤسسات واهلياكل واآلليات

 وبالتايلال حديثة العهد  ال تز 
البلـد يفـضل تعزيـزفإن  

  املؤسسات واهلياكل احمللية

  النرويج، رومانيا، التفيا
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  البلد  الرد  التوصية  

أن تنفذ تدابري ملنع العنـف ضـد مجاعـة -١٨
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي
ومغايري اهلوية اجلنـسانية مـن خـالل

  )٤٧-٧٧. (التدريب ومحالت التوعية

يتعلق األمر  مقبولة بقدر ما    
  مبنع العنف

الواليات املتحدة األمريكية

أن توائم قوانينها مع التزاماهتـا يف جمـال -١٩
حقوق اإلنسان بإلغاء األحكام الـيت قـد

بـالغنيدم لتجرمي العالقة املثلية بني      ُتستخ
متراضيني، وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة
لضمان التمتع باحلق يف أعلـى مـستوى

ن بلوغه، وذلك دون متييز علىللصحة ميك 
.أساس امليل اجلنسي أو اهلويـة اجلنـسانية    

)٦-٧٨(  

إن إلغاء جترمي العالقة املثلية     
أمـا  . اجلنسية غري مقبـول   

مجيع التوصية املتعلقة باختاذ    
التدابري الالزمـة لـضمان     
التمتــع بــاحلق يف أعلــى 
مـستوى للــصحة ميكــن  
بلوغه، وذلك دون التمييـز     

 اجلنسي أو   على أساس امليل  
اهلوية اجلنسانية، فهي توصية    

  .مقبولة

  الربتغال

أن جتري مراجعة عاجلة للقوانني واألنظمة -٢٠
واإلجراءات املتعلقة باستعمال مـوظفي
.إنفاذ القوانني للقوة واألسـلحة الناريـة      

)٣٦- ٧٧(  

  السويد  .مقبولة

على االتفاقية الدوليـة حلمايـةأن تصدق    -٢١
املهـاجرين وأفـرادحقوق مجيع العمال    

  )١٥-٧٧ و١١-٧٧ (.أسرهم

 بوركينا فاسو، األرجنتني  .مقبولة

أن تعــزز املؤســسات املنــشأة حلمايــة -٢٢
  )٥٦-٧٧. (الدميقراطية

  جنوب أفريقيا  .مقبولة

أن ُتلغي أو تعدل عـاجالً قـانون قمـع -٢٣
 وغريه من نـصوص٢٠٠٨اإلرهاب لعام   

يري الدوليةالقوانني األمنية ملواءمتها مع املعا    
  )٥٧-٧٧. (حلقوق اإلنسان

  السويد  .مقبولة

        


