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مقدمة
عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورق الل ددامس ،املنلد د وفق ددا لق درار ل د حق ددو
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اإلنس ددان  ،1/5دورت دده اةامس ددة واللفرت ددم د القد د ة املمت دددة م ددن  20إىل  31ك ددانون اللاا/ين دداير .2020
وايتُعرضت احلالة د ليسوتو د اجللسة اةامسة ،املعقودة د  22كانون اللاا/يناير  .2020وترأس وفد
ليسددوتو وزيددر العدددل واللددةون الديددتورية ،ييلسددتوس ا وفددانو لي دداا .واعتمددد القريددق العامددس التقريددر
املتعلق ليسوتو د جلسته التايعة ،املعقودة د  24كانون اللاا/يناير .2020
ود  14كانون اللاا/يناير  ،2020اختار ل حقو اإلنسان فريق املقدررين التدايل (اجملموعدة
-2
اللفرتية) لتيسري ايتعرا ،احلالة د ليسوتو :األرجنتم و وركينا فايو ومج ورية كوراي.
ووفقا للققدرة  15مدن مرفدق قدرار لد حقدو اإلنسدان  ،1/5والققدرة  5مدن مرفدق قدرار اجمللد ،21/16
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صدرت الواثئق التالية ألغرا ،ايتعرا ،احلالة د ليسوتو:
(أ )

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقا للققرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/35/LSO/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته مقوضية األمم املتحدة السامية حلقو اإلنسان (املقوضية)
وفقا للققرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/35/LSO/2؛
(ج )
و.)Corr.1

مد د د د ددوجز أعدتد د د د دده املقوضد د د د ددية وفقد د د د ددا للققد د د د ددرة (15ج)

(A/HRC/WG.6/31/CHN/3

وأحيلددت إىل ليسددوتو ،عددن طريددق اجملموعددة اللفرتيددة ،قائمددة أيددألة أعدددلا يددلقا أملانيددا وال تغددال
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وليختنلددتاين ،ابيددم موعددة األصدددقا املعنيددة فليددات التنقيددب واإل ددفل واملتا عددة علد ال ددعيد الددوطل،
وإيددبانيا ويددلوفينيا واململلددة املتحدددة ل يعانيددا العدمد وأيرلندددا اللددمالية والددورايت املتحدددة األمريليددة.
وميلن ارطفع عل به األيألة د املوقع اللبلي لفيتعرا ،الدورق اللامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
أفدداد رئددي الوفددد ان إعددداد التقريددر الددوطل كددان علد درجددة عاليددة مددن التلدداركية وعل د قدددر
-5
كامددس مددن اإلدمدداج علد السدوا  .ونُدمددت حلقددة عمددس مددن أجددس امل ددادقة د  25أيلول/يددبتم 2019
شدداري في ددا أصددحاب امل ددلحة د الددوزارات احللوميددة ،واملندمددات غددري احللوميددة ،ومندمددات اجملتمددع
املدا ،والسلعة القضائية ،وشركا التنمية ،واهليأات الرقا ية ،ملس اجلمعية الوطنيدة وأماندة املددام .وختلَّدس
حلقة العمس تبادرت نا ة لآلرا يامهت د إغنا حمتوى التقرير واررتقا نوعيته .وأُجريت مدداورت
ل ن التقرير د جو من ارنقتاح.
وطلبت ليسوتو مساعدة تقنية كوييلة للوفا ابلتزامالا الدوليدة ،ملواج دة عدل التحددايت د
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ال حقو اإلنسان ،ملس التدريب عل قضااي حقو اإلنسان وإعداد تقارير الدول األطدرا  .وعلد
الرغم مدن أن ليسدوتو دولدة طدر د مجيدع ال دلوي الرئيسدية حلقدو اإلنسدان ،فعندا ختلقدت عدن الوفدا
ابلتزامالا تقدمي التقارير وعن َين تلريعالا الوطنية الضرورية لتعبيق ملس به ال دلوي الدوليدة .ومدن
أيباب به احلالدة عددم وجدود ةليدة رمسيدة إلعدداد التقدارير الديت تقددم إىل يأدات املعا ددات .ومدا زالدت
اجل ود جارية إلنلا ةلية وطنية لتقدمي التقارير واملتا عة.
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ويعيا إىل التعاون مع يأات املعا دات واإلجرا ات اةاصة ،درس البلد املفحدات اةتامية
-7
ل د ن تقري ددره األويل وج ددب ارتقاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة حق ددو مجي ددع العم ددال امل دداجرين وأف دراد أي ددر م،
وك ددبلق تقري ددره ال دددورق الل دداا وج ددب اتقاقي ددة حق ددو العق ددس .أم ددا التوص دديات الد دواردة د املفحد ددات
اةتامية للجان ف ي قيد التنقيب .وجترق صياغة التقرير الدورق التايل وجب اتقاقية القضا علد مجيدع
أش ددلال التميي ددز ض ددد امل د درأة ،والتقري ددر ال دددورق الل دداا وج ددب الع ددد ال دددويل اة ددا ابحلق ددو املدني ددة
والسياي ددية ،والتقري ددر األويل وج ددب اتفاقي ةةناهضا ا ةةناا وغ ةةمن ا ة ة اه ة اضة ة ملاامغاهأ ةةناق اا غ ةةنا
ا اسيناق اا الإنسانيناق اامهيضن ،ويتقدَّم دبه التقدارير إىل يأدات املعا ددات املعنيدة هبدا د مواعيدد ا.
وعفوة عل ذلق ،وج ت ليسوتو دعوة دائمة إىل املقرر اةدا املعدل دق اإلنسدان د احل دول علد
مياه اللرب امل مونة وخدمات ال ر ال حي ،الدبق زار البلدد د القد ة مدن  4إىل  15شدبا//ف اير .2019
وقُدم تقرير الزايرة إىل ل حقو اإلنسان د دورته اللانية واألر عدم .وجيدرق تنقيدب التوصديات الدواردة
فيه تدرجييا ل ن اإلمداد ابملياه وتوفري خدمات ال ر ال حي.
وأُحددرز تقدددم د إنلددا اللجنددة الوطنيددة حلقددو اإلنسددان .و عددد إصدددار قددانون اللجنددة الوطنيددة
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حلقددو اإلنسددان د عددام  ،2016أعر ددت مندمددات غددري حلوميددة عددن قلق ددا إزا عدددم امتلددال القددانون
للمبددادمل املتعلق ددة رك ددز املةيس ددات الوطني ددة لتعزي ددز و اي ددة حق ددو اإلنس ددان (مب ددادمل ابري د ) .ورفع ددت
وردت احمللمدة العليدا الددعوى ،وس ايدتأنا قرار دا رد
املندمات غدري احللوميدة دعدوى د دبا ال دددَّ .
الدعوى وللنه ُيحب فيما عد عندما وافقت احللومة واملندمات غدري احللوميدة علد مراجعدة القدانون
وعرضت عل ل الوزرا مبكرة وزارية ُحددت في ا التغيريات املزمع إجراؤ ا د القدانون
وفقا لبلقُ .
واللوائح كي يُندر في ا .و جرد أن متت املوافقة علي ا ،قُدمت تعليمات ل ن ال ياغة إىل املستلار ال ملاا.
وفيما يتعلق قو املرأة ،أحرزت ليسوتو تقدما د تعزيز املسداواة دم اجلنسدم ومتلدم املدرأة.
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ايل التعليم والعمس املدفوع األجر خارج القعاع الزراعي .ود مةمتر
وأُحيط علما ا أُحرز من تقدم د َ
قمددة ارحت دداد األفريق ددي الس ددا ع والعل درين ،املعقددود روان دددا د متوز/يولي دده  ،2016ف ددازت ليس ددوتو ابجل ددائزة
األفريقي ددة للمسد ددائس اجلنس ددانية لعد ددام  ،2016وصد ددق ا أح ددد أفضد ددس البل دددان أدا د الن د ددو ،ابحلقد ددو
ارقت ادية وارجتماعية للمرأة .و ُاختبت خعوات للحد من ارجتار ابألشخا وكبح العنف اجلنساا،
ملس وضع ملروع قانون العنف املنزيل .ورغم تلق التدا ري ،ر يزال العنف اجلنساا يللس حتداي للمرأة
د ليسوتو.
 -10وفيمد ددا يتعلد ددق قد ددو العقد ددس ،تعلد ددف احللومد ددة عل د د تعد ددديس قد ددانون ايد ددة ورفد دداه العقولد ددة
لعام  .2011ويلمس ملروع تعدديس قدانون ايدة ورفداه العقولدة لعدام  2019اعتب َدار زواج األطقدال جرميدة
يعاقب علي ا القانون .كما ألغ ملروع القانون مجيع أشلال عمس األطقال.
 -11وفيما يتعلق قو األشخا ذوق اإلعاقة ،اعتُمد ملدروع قدانون إن دا األشدخا ذوق
اإلعاقدة د القدرا تم اللانيدة واللاللددة د اجلمعيدة الوطنيددة و ددو حاليدا معددروح للمناقلدة د لد اللدديو .
ويتضمن أحلاما ل ن التعليم اجلامع.
 -12وفيمددا يتعلددق ابحلددق د التعلدديم واحلددق د ال ددحة ،تتملددس عددل التحدددايت الدديت تواجدده قعدداع
التعل دديم د زواج األطق ددال وال ددزواج املبل ددر والقس ددرق ،ددا يسد د م د ارتق دداع مع دددل تس ددرب القتي ددات م ددن
املدددارس .و ندداي ددفت توعيددة مسددتمرة الغددر ،من ددا تلددجيع كددس مددن املعلمددم وأوليددا األمددور عل د
السماح للقتيات احلوامس واصلة الدراية أطول مدة لنة.
 -13وزايدة د متت ددع املد درأة الريقي ددة قوق ددا د ال ددحة اجلنس ددية واإل ا ي ددة ،اخت ددبت وزارة ال ددحة،
ابلتعاون مع املندمات غري احللوميدة ومندمدات اجملتمدع املددا وشدركا التنميدة ،التددا ري التاليدة :تو يدف
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عدداملم د القعدداع ال ددحي د القددرى وتنميددة قدددرالم ،ومددن م ددام م توزيددع ل دوازم تنددديم األيددرة وتددوفري
املعلومات عن تنديم األيرة عل مستوى اجملتمع احمللي .وحدرتت وزارة ال حة أيضا دليس املوزعم عل
مستوى اجملتمع احمللي إىل توزيع لوازم تنديم األيرة.
 -14وفيما يتعلق درو ارحتجاز ،أنل ت دائرة السجون د ليسوتو قسما لللدةون ال دحية يضدم
منس ددقا معني ددا ق ددريوس نق ددش املناع ددة البلد درية/اإليدز ،و رض ددم و رض ددات و ت ددي تغبي ددة ،ومقتل ددم د
القعدداع ال ددحي ،وتقنيددم د ددال ال دديدلة .ود يددجن النسددا  ،جددرى تددوفري الوقايددة مددن انتقددال عدددوى
فريوس نقش املناعة البلرية/اإليدز من األم إىل طقل دا والرعايدة مدا قبدس الدوردة ومدا عدد ا .وأُطلدق درام
ال ددحة اجلنسددية واإل ا يددة د أيلول/يددبتم  .2015وكانددت ندداي إملانيددة ليتلقد مجيددع السددجنا العددفج
وش ددللت أفرق ددة دع ددم د معد ددم املةيس ددات
املض دداد لقريوي ددات النسد د العلس ددي ،ددن ف ددي م األجان ددبُ ،
السجنية .كما ُدرب اللباب عل التعامس مع فريوس نقش املناعة البلرية/اإليدز وامل ارات احلياتية.

 -15وأحاط ددت ليس ددوتو علم ددا ،د أرتن ددا اجلول ددة اللاني ددة م ددن اري ددتعرا ،ال دددورق الل ددامس ،مي ددع
التوصيات اليت تتناول فأات يلانية رئيسية ،ملس امللليات وامللليم ومزدوجي امليس اجلنسدي ومغدايرق اهلويدة
اجلنسدانية وحداملي صددقات اجلنسدم ،وكددبلق التوصديات املتعلقددة ندزع ال ددقة اجلرميدة عددن التلد ري .وأُحددرز
تقدم ل ن به املسائس .وتع دت احللومة ،د خعاهبا املتعلق ابمليزانية للسنة املالية  ،2019/2020زايدة
عدددد اختبددارات الللددف عددن امل ددا م قددريوس نقددش املناعددة البل درية/اإليدز ،واةدددمات املقدمددة إىل
فأدات رئيسددية مددن السددلان ،تلددمس امللليددات وامللليددم ومزدوجددي امليددس اجلنسددي ومغددايرق اهلويددة اجلنسددانية
وحاملي صقات اجلنسم .وأجرت احللومة ،من خفل وحدة حقو اإلنسان د وزارة العدل واللةون
الديددتورية ،د عددام  ،2014تقييمددا لاطددار القددانوا املتعلددق قددريوس نقددش املناعددة البلدرية/اإليدز ،دددعم
مددن ددرام األمددم املتحدددة اإل ددائي .ويتملددس اهلددد مددن التقيدديم د حتسددم ت دوافر املعلومددات ،واجلوانددب
القانونية والتنديمية اليت تدندم املسدائس املت دلة قدريوس نقدش املناعدة البلدرية/اإليدز ،مدع مراعداة حقدو
فأددات رئيسددية مددن السددلان ،ملددس امللليددات وامللليددم ومزدوجددي امليددس اجلنسددي ومغددايرق اهلويددة اجلنسددانية
وحاملي صقات اجلنسم.
 -16واختددبت ليسددوتو خعدوات إللغددا قدوانم جتددرمي التلد ري أو قدوانم جتددرمي السددب والقددب  ،الدديت
تقددف عائقددا أمددام حريددة التعبددري .وأعلنددت احمللمددة العليددا ،املنعقدددة وصددق ا احمللمددة الديددتورية ،د 21
أاير/مايو  ،2018أن جترمي التل ري غري ديتورق .ورأت احمللمة الديتورية أن جترمي التل ري يلحق ضررا
شديدا رية التعبري د اجملال ال حقي ،ف و يدفع ال حقيم إىل ارية الرقا ة الباتية ،ويقضدي مدن
إىل مج ور أقس اطفعا عل املعلومات .وقد نُقبت إىل حد ما التوصيات املقدمة د با الل ن .
 -17أما عن املستجدات ،فتجرق ليسوتو إصفحات تلمس الديتور وال ملان والتلدريعات األمنيدة
والس ددلعة القض ددائية واة دددمات العام ددة ،و ددي إص ددفحات أياي دديةهل ابلنس ددبة ري ددتقرار ليس ددوتو وحتوهل ددا
ارقت ادق د األجس العويس.
 -18ومن التحدايت اليت تواجده البلدد ااقدا ،اإلنتداج الزراعدي نتيجدة تدد ور حالدة املراعدي ،وتعريدة
ال دة ،واجلقددا الددورق .ويعدداا البلدد نتيجددة لدبلق مددن عجدز غددبائي متقداقم وصددقه لددا اميددا يعتمددد
لدددة عل د ايددترياد األغبيددة ،ددا يس د م د تزايددد الققددر وانعدددام األمددن الغددبائي .وعل د الددرغم مددن ددبه
التحدايت ،تتعلع ليسوتو إىل املستقبس ماس.
-19
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واختتم رئي الوفد كلمته ابإلجا ة عل األيألة اليت يبق أن طرحت ا اململلة املتحدة.
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ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20أدىل  81وفدددا بيدداات د أرتنددا جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددفل اجللسددة د
القرع "اثنيا" من با التقرير.
 -21وأعر ددت جيبددوع عددن تقدددير ا للت ددديق عل د ارتقاقيددة الدوليددة حلمايددة مجيددع األشددخا
ارختقا القسرق فضف عن اعتماد عدد من صلوي حقو اإلنسان.

مددن

 -22وأرتنت م ر عل تعزيدز حقدو النسدا واألطقدال ذوق اإلعاقدة ،وأشدادت ابجل دود املببولدة د
ارت التعليم والرعاية ال حية وملافحة القساد ،ورحبت إبنلا اللجنة الوطنية حلقو اإلنسان.
 -23ورحبت إيواتيل وفد ليسوتو وشلرته عل التقرير اللامس البق أعده ،ور ييما ذلق اجلز
منه املتعلق تنقيب التوصيات ال ادرة عن جولة اريتعرا ،اللانية.
 -24ورحبددت فيجددي ابإل ددازات الدديت حتققددت د تنقيددب التوصدديات ال ددادرة عددن جولددة اريددتعرا،
السددا قة ،وأرتنددت علد ليسددوتو ألنددا وضددعت ييايددت ا الوطنيددة املتعلقددة تغددري املنددا لعددام  2017واإلطددار
اري اتيجي الوطل للقدرة عل ال مود للق ة  2030-2017من أجدس در داطر اللدوارا والتخقيدف
من حدلا.
 -25وأرتنت إرتيو يا عل القرار البق اختبته ليسوتو لتعميم مراعاة احلد من اطر اللدوارا والقددرة
علد اهبت دا مدن خدفل اعتمداد اإلطدار اريد اتيجي الدوطل للقددرة علد ال دمود ،ورحبدت تعت دا د
قعاع ال حة اليت لد إىل ختقيل وفيات األم ات.
 -26وأعر ت فرنسا عن تقدير ا للج ود اليت تبدبهلا ليسدوتو د يدبيس زايدة إملانيدة اريدتقادة مدن
اةدمات ال حية والتمتع قو العقس ،للن ا تود التنبيه إىل أن حالة حقو اإلنسان ر تزال لة.
 -27ورحبت جورجيدا ابلتددا ري الديت اختدبلا احللومدة مللافحدة ارجتدار ابألشدخا  ،ور يديما من دا
وضع اللوائح وخعة العمس الوطنية لتنقيب قانون ملافحة ارجتار ابألشخا لعام .2011
 -28وأ دت أملانيا تقدير ا لعملية اإلصفح الوطنية اجلارية الديت تضدعلع هبدا ليسدوتو وإلنلدا اهليأدة
الوطنيددة لاصددفحات ،وللن ددا أعر ددت عددن قلق ددا إزا الدزايدة األخددرية د عنددف اللددرطة ،الدديت أدت إىل
وفاة عدد من احملتجزين كانوا حتت حراية اللرطة.
 -29وأرتنددت غدداا عل د احللومددة رلتزام ددا ابح د ام يدديادة القددانون ،وتعزيددز املسدداواة ددم اجلنسددم،
ومتلم املرأة ،وملافحة ارجتار ابألشخا  ،وكبلق تعزيز و اية حقو العقس.
 -30ورحبت ندوراس ابلت ديق عل مجيع املعا دات الدولية األيايية حلقو اإلنسان ،وكبلق
ت لف صلوي مندمدة العمدس الدوليدة ،وأعر دت عدن ارتياح دا ملدا أُحدرز مدن تقددم د تلدافة اجلنسدم د
ال التعليم.
 -31وأعر ددت أيسددلندا عددن أمل ددا د مواصددلة تنقيددب اةعدوات املدرجددة د التقريددر الددوطل ،ور يدديما
ارلتدزام امللبَدت ابلت ددق للعندف اجلنسداا والتغيدريات املزمدع إحددارت ا لضدمان املسداواة د احل دول علد
اجلنسية.
 -32وأحاطت اهلند علما مع التقدير عملية التلاور اليت جترق ،واليت تتضدمن إنلدا جلندة ملد كة
م الوزارات معنية ابريتعرا ،الدورق اللامس هبد إعداد التقرير الوطل.
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 -33وأشددادت إندونيسدديا ابجل ددود املتعددددة اجلوانددب الدديت تبددبهلا ليسددوتو لفرتقددا تنقيددب السيايددات
ارجتماعيددة ،وكددبلق اجل ددود الدديت يبددبهلا البلددد لتعمدديم السيايددات واإلجدرا ات د ددال احلددد مددن دداطر
اللوارا.
 -34وأعر ددت مج وريددة إي دران اإليددفمية عددن تقدددير ا للخع دوات املتخددبة تعزي دزا حلقددو العقددس مددن
خدفل عمليدة إصدفح القدوانم اجلاريدة ملوا مدة تعريدف "العقددس" د مجيدع التلدريعات ذات ال دلة وجعلدده
متمليا مع التعريف الوارد د اتقاقية حقو العقس.
 -35وأرت ددل العد درا علد د ليس ددوتو للعملي ددة التل دداورية ال دديت ص دداحبت إع ددداد التقري ددر ال ددوطل ورح ددب
ابنضمام ا إىل مجيع ال لوي الدولية األيايية حلقدو اإلنسدان وابةعدة اإل ائيدة اريد اتيجية الوطنيدة
اللانية.
 -36وأقددرت أيرلندددا ان عمليددة اإلصددفح الددوطل احلاليددة يددتلون ذات أمهيددة ابلنسددبة ملواصددلة تعزيددز
حقو اإلنسان وشجعت ليسوتو عل مواصلة ج ود ا الراميدة إىل تعزيدز فعاليدة اللجندة الوطنيدة حلقدو
اإلنسان.
 -37وأشادت إيعاليا ابجل دود املببولدة مندب جولدة اريدتعرا ،اللانيدة ،ور يديما اعتمداد السيايدات
اجلنسددانية واإل ائيددة واملبددادمل التوجي يددة ل د ن القتيددان الرعدداة ،وكددبلق املبددادرات الدديت لددد إىل توعيددة
الرأق العام امهية منع زواج األطقال والزواج املبلر والقسرق.
 -38وأرتنددت اللويددت عل د ليسددوتو ملددا تببلدده مددن ج ددود د ددال حقددو اإلنسددان ،وتددود أيضددا أن
تعرب عن تقدير ا لوضع اري اتيجية وخعة العمس املرتبعتم ابألغبية والتغبية للق ة .2023-2019
 -39ورحبت ليبيا ابةعوات اإلجيا ية املتخدبة د دال تعزيدز حقدو اإلنسدان ،الديت تلدمس القضدا
عل مجيع أشلال التمييز ضد املرأة ،فضف عن اإلصفحات املةيسية والقانونية د البلد.
 -40وأعر ت مايل عن تقدير ا للج ود اليت بلت ا احللومة واليت َّ
ملنت ا من إنلا اللجنة الوطنية
حلقو اإلنسان د عام  ،2016وللن ا تود اإلشارة إىل ضرورة مراجعة عل أحلام القانون.
 -41وأرتنت جزر مارشال عل ليسوتو لاصفحات القانونية والديتورية اليت أجرلا هبد اعتماد
تلريعات وطنية ُختوهلا ين القوانم لتقعيس مجيع املعا دات الدولية حلقو اإلنسان اليت صدقت علي ا،
وأشادت ابجل ود املببولة لتعديس قانون اية ورفاه العقولة.
 -42وأشددادت موريلدديوس ختلددف التعددديفت والسيايددات التلدريعية املزمددع تنقيددب ا ل يددي متتددع
امل دواطنم قددو اإلنسددان د ليسددوتو غيددة اررتقددا دددرو معيلددت م ،وأشددادت إبق درار قددانون اللجنددة
الوطنية حلقو اإلنسان.
 -43وأعر ددت امللسدديق عددن تقدددير ا للتقدددم الددبق أحرزتدده ليسددوتو ،مددن قبيددس اإلصددفحات الدديت
أجرلا د قانون الزواج وقا نون اية ورفاه العقولة ،واليت لد إىل القضا عل زواج األطقال.
 -44وأح ددا /اجلب ددس األي ددود علم ددا ابلتع ددورات اإلجيا ي ددة فيم ددا يتعل ددق ابلت ددديق عل د د املعا دددات
األيايددية حلق ددو اإلنس ددان ،وللندده ي ددود الت كي ددد عل د دواع ددي قلق دده إزا أي دوأ أش ددلال عم ددس األطق ددال
وايتغفل األطقال وزواج األطقال.
 -45وأعرب املغرب عن أتييده ملا نُقب من إصفحات ديتورية ،ور ييما د ال ملافحة ارجتار
ابلبل ددر ،ورعتم دداد اري د اتيجية اللقيل ددة لافح ددة القس دداد ،واجل ددود الرامي ددة إىل تعزي ددز ي دديادة الق ددانون
وإملانية اللجو إىل القضا .
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 -46وأرتنددت موزامبيددق عل د ليسددوتو ملددا تببلدده مددن ج ددود د يددبيس تقدددمي التقددارير الدديت فددات موعددد
تقدددمي ا إىل تلددف يأددات معا دددات حقددو اإلنسددان الدوليددة واإلقليميددة ،يددعيا من ددا إىل تعزيددز و ايددة
حقو اإلنسان للعب ا.
 -47وأرتندت ميا دار علد اجل ددود الديت تبدبهلا ليسددوتو ملوا مدة تلدريعالا مددع معا ددات األمدم املتحدددة
حلقو اإلنسان ،ملس اتقاقية حقو العقس واتقاقية القضا عل مجيع أشلال التمييز ضد املرأة.
 -48وأرتنت اميبيا عل ليسوتو ملا تببله من ج ود للن و ،قو املرأة ارقت ادية وارجتماعية،
وكبلق قو العقس ،ورحبت ابحلملة اجلارية الرامية إىل القضا عل زواج األطقال.
 -49ورحبددت نيبددال ابملبددادرات الدديت اختددبلا ليسددوتو ومددن مجلت ددا ،علد يددبيس امللددال ،إعددادة إنلددا
اللجنة الوطنية املعنية ابإليدز واري اتيجية الوطنية ل حة املرا قم واللباب ملنع انتلار فدريوس نقدش
املناعة البلرية/اإليدز.
 -50وأعر ددت ولن دددا ع ددن تق دددير ا رلت دزام احللوم ددة تع ددة التنمي ددة املس ددتدامة لع ددام  ،2030وللن ددا
ر تدزال تلددعر ابلقلددق إزا ارتقدداع درجددة التمييددز والعنددف الددبق ميد َدارس علد امللليددات وامللليددم ومزدوجددي
امليدس اجلنسدي ومغدايرق اهلويدة اجلنسددانية وحداملي صدقات اجلنسدم ،فضددف عدن ملدللة العندف اجلنسدداا
عل نعا وايع.
 -51وأشادت نيوزيلندا ابإلصفحات الديتورية واإلصفحات الوايعة النعدا الديت أجرلدا ليسدوتو
ونو ت واصلة التزام ا لافحة القساد ،وللن ا أعر ت عن قلق دا إزا عددم ح دول
د قعاع األمنَّ ،
النسا الققريات والريقيات عل الرعاية ال حية.
 -52وأش ددارت ليس ددوتو إىل التوص دديات ال دديت ق دددم ا احلض ددور ،وم ددن ين ددا التوص دديات إبلغ ددا عقو ددة
اإلعدام ،وتقدمي تقارير الدول األطرا اليت فات موعد تقدمي ا ،وإ رام املعا دات الدولية عل ال عيد
الد ددوطل ،وإنلد ددا اللجند ددة الوطنيد ددة حلقد ددو اإلنسد ددان ،وعمد ددس األطقد ددال ،وارجتد ددار ابألشد ددخا  ،وحالد ددة
األشخا ذوق اإلعاقة ،ويياية الت دق لتغري املنا  ،وحقو امل اجرين.
 -53وردا عل د عددل البيدداات ،أشددارت ليسددوتو إىل أن إلغددا عقو ددة اإلعدددام قددد طُددرح للمناقلددة
الوطنيددة د إطددار عمليددة اإلصددفح الددوطل ند درا إىل أن الديددتور يددنش علي ددا ابعتبار ددا حدددا للحددق د
احلياة .ويتوقف الت ديق عل ال وتوكول ارختيارق اللاا امللحق ابلع د الدويل اةا ابحلقو املدنية
والسيايية ،اهلاد إىل إلغا عقو ة اإلعدام ،عل نتيجة اإلصفحات الوطنية.
 -54ورحد ددب النيجد ددر ابملبد ددادرات الد دديت اختد ددبلا ليسد ددوتو هبد ددد احلد ددد مد ددن الققد ددر وضد ددمان التنميد ددة
ارقت ادية للبلد عل الرغم من ال عوابت املختلقة ،ومن ين ا ارفتقار إىل املوارد والقدرات.
إطاري ددا القددانوا
 -55وأحاطددت نيجددرياي علمددا مددع التلددجيع ابجل ددود الدديت تبددبهلا ليسددوتو لتوطيددد َ
واملةيسددي فيمددا يتعلددق تعزيددز و ايددة حقددو اإلنسددان ،وأرتنددت علد احللومددة لت ددميم ا علد ملافحددة
القساد وتعزيز احلوكمة الرشيدة.
 -56ورحبددت ابكسددتان ابجل ددود الدديت تبددبهلا ليسددوتو للحددد مددن الققددر املدددقع وانعدددام األمددن الغددبائي
والبعالة ،وأشادت ابلسيايدة الوطنيدة املتعلقدة ابللدباب لعدام  ،2017الديت لدد إىل حقدز الدوعي البيأدي
م اللباب وتلجيع م عل ارضعفع سةوليالم جتاه اريتدامة البيأية واحلد من الققر.
 -57وأعر ت ال قلبم عن تقدير ا رعتماد اي اتيجيات وطنية تويل األولوية الواجبدة للنمدو اللدامس
واملستدام ،وللتنمية ارجتماعية ارقت ادية ،وتعزيز حسن التد ري واملسا لة.
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 -58وش ددلرت ال تغ ددال ليس ددوتو عل د تق دددمي تقرير ددا ال ددوطل وأرتن ددت علي ددا لت ددديق ا عل د مجي ددع
املعا د دددات األيايد ددية حلقد ددو اإلنسد ددان ،وكد ددبلق عل د د عد دددد مد ددن صد ددلوي مندمد ددة العمد ددس الدولي د ددة،
أو رنضمام ا إلي ا.
 -59ورحبددت رواندددا ابلتدددا ري الراميددة إىل تعزيددز و ايددة حقددو اإلنسددان ،ددا في ددا تنقيددب التوصدديات
السددا قة و ددبل اجل ددود الراميددة إىل معاجلددة القضددااي املعلقددة د احملدداكم مددن خددفل ندددام اإلدارة املتلاملددة
للقضااي.
 -60ورحبت السنغال ابلتدا ري املتخبة ملعاجلة اكتداظ السجون وانتلار اإلصاابت قريوس نقدش
املناعة البلرية/اإليدز ،وابةعوات املتخبة ألخب توصيات تتعلق ابرتقاقية الدولية حلماية حقو مجيدع
العمال امل اجرين وأفراد أير م عم ارعتبار.
 -61ورحبت صر يا تعاون السلعات املخت ة مع ةليات األمم املتحدة عل تنديم دورات تدريبيدة
للتوعية عايري األمدم املتحددة حلقدو اإلنسدان ،وأرتندت علد اجل دود الوطنيدة الراميدة إىل اإليدراع د اختداذ
اإلجرا ات الفزمة للقضا عل انعدام األمن الغبائي ويو التغبية.
 -62ويددلعت ييلدديس الضددو علد السيايددات اجلنسددانية واإل ائيددة ،وصددياغة ملددروع قددانون ايددة
كبددار السددن ،واعتمدداد السيايددة الوطنيددة لتغددري املنددا وخعددة عمددس وطنيددة لتنقيددب قددانون ملافحددة ارجتددار
ابألشخا .
 -63ورحب ددت ي د درياليون ابلتق دددم احمل ددرز د حتقي ددق اهل دددفم  1و 10م ددن أ دددا التنمي ددة املس ددتدامة
للت دق للققر وعددم املسداواة ،وكدبلق ال كيدز علد تعزيدز املسداواة دم اجلنسدم ،و ند ت ليسدوتو علد
فوز ا ابجلائزة األفريقية للمسائس اجلنسانية لعام .2016
 -64وش ددجعت ي ددلوفينيا ليس ددوتو عل د د الت ددديق عل د د ال وتوك ددول ارختي ددارق رتقاقي ددة منا ض ددة
التعبيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقو ة القايية أو الفإنسدانية أو امل يندة ،وال وتوكدول ارختيدارق
رتقاقيد ددة حقد ددو العقد ددس املتعلد ددق إبج د درا تقد دددمي البفغد ددات ،وال وتوكد ددول ارختيد ددارق رتقاقيد ددة حقد ددو
األشددخا ذوق اإلعاقددة ،وال وتوكددول ارختيددارق اللدداا امللحددق ابلع ددد الدددويل اةددا ابحلقددو املدنيددة
والسيايية ،اهلاد إىل إلغدا عقو دة اإلعددام .وأعر دت عدن قلق دا إزا التقدارير املتعلقدة ابيدتمرار اريدة
التمييز والعنف عل النسا والقتيات وإيا ة معاملة األطقال.
 -65و ند د ت ج ددزر ي ددليمان ليس ددوتو علد د العدي ددد م ددن إ ازال ددا ،ددا في ددا ت ددديق ا علد د مجي ددع
املعا دات األيايية حلقو اإلنسان.
 -66وأرتنت ال ومال عل ليسوتو لتلاور ا مع اجملتمع املدا أرتنا صياغة تقرير ا الوطل .ورحبت
سن قانون ملافحة ارجتار ابألشخا و وضع خعة عمل ا الوطنيدة ،فضدف عدن ايد اتيجيت ا الوطنيدة
مللافحة القساد.
 -67وأعر ت جنوب أفريقيا عن تقاؤهلا ابجل ود املببولة ألجس الت ددق للعندف اجلنسداا ،ويدائس
من ددا السيايددات اجلنسددانية واإل ائيددة ،وإلج درا ملدداورات ل د ن ملددروع قددانون ملافحددة العنددف املنددزيل
وإقامة شراكات إقليمية ألجس الت دق لفجتار ابألشخا .
-68

وتقدم جنوب السودان توصيات.

 -69ورحبت إيبانيا مفت التوعية ابرجتار ابألشخا  ،وعمليدة حددر زواج األطقدال ،وارلتدزام
توفري التمويس للتعليم ،و ن ت ليسوتو عل حتقيق التلافة م اجلنسم د ال التعليم ار تدائي.
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 -70وأرتددل السددودان علد اجل ددود الراميددة إىل تعزيددز حقددو اإلنسددان منددب جولددة اريددتعرا ،السددا قة
وأشاد ليسوتو لتعاونا املستمر مع ل حقو اإلنسان.
 -71وأشادت اتيلند ابةعة اإل ائية اري اتيجية الوطنية اللانيدة ،والسيايدات اجلنسدانية واإل ائيدة،
وابلت دددق لقددريوس نقددش املناعددة البلدرية/اإليدز القددائم علد حقددو اإلنسددان ،وابختدداذ تدددا ري مللافحددة
ارجتار ابألشخا وزواج األطقال وعمس األطقال واجلوع .و ي عل ايتعداد ملواصلة را ا للتعاون
التقل مع ليسوتو.
 -72وأحاطت تيمور  -ليليت علمدا مدع التقددير إبصدفح القدوانم ملوا مدة تعريدف "العقدس" وحلددر
زواج األطق ددال ،وابجل ددود الرامي ددة إىل متل ددم الفجأ ددم م ددن احل ددول علد د الرعاي ددة ال ددحية األياي ددية
والتعليم.
 -73وأرتنت توغو عل ليسوتو ملا تببله من ج ود د ال حقو اإلنسدان مندب جولدة اريدتعرا،
السا قة ،ا د ذلق ضمان اية الفجأم .وحلت اجملتمع الدويل واللركا التقنيم عل دعم ليسوتو.
 -74وأحاطت تون علما ابلت ديق عل ارتقاقية الدوليدة حلمايدة مجيدع األشدخا مدن ارختقدا
القسدرق ،وابلقدوانم والد ام الوطنيدة املتعلقدة ابرجتددار ابألشدخا والقضدا علد الققدر وتنقيدب أ دددا
التنمية املستدامة.
 -75وأعر ددت أوكرانيددا عددن تقدددير ا للمعلومددات ال دواردة د التقريددر الددوطل ل د ن تنقيددب التوصدديات
املتعلقددة قددو امل درأة ،وارجتددار ابألشددخا  ،واحلددق د ال ددحة والتعلدديم ،والتل دريعات املتعلقددة لافحددة
القساد ،والتعاون مع يأات املعا دات واإلجرا ات اةاصة.
 -76ورحب ددت اململل ددة املتح دددة ابلتع دداون األخ ددري د ددم احللوم ددة ومندم ددات اجملتم ددع امل دددا ل د د ن
اإلصفحات وعملية إنلا اللجنة الوطنية حلقو اإلنسان .وحلت ليسوتو عل تق ري الت خري اللديد
د الندام القضائي .وأعر ت عن قلق ا إزا التقارير اليت تقيد ابيتخدام التعبيب و وحلية اللرطة.
-77

وأشادت مج ورية تنزانيا املتحدة ابلتقدم البق أحرزته ليسوتو منب جولة اريتعرا ،األخرية.

 -78وأعر ت الورايت املتحدة األمريلية عن قلق ا إزا ادعدا ات وحلدية اللدرطة وحلدت ليسدوتو
عل د أن تضددمن املسددا لة عددن ددبه اجل درائم .وأحاطددت علمددا ان حريددة ويددائط اإلعددفم ر ت دزال لددة
وشجعت ليسوتو عل إعادة أتكيد التزامالا ماية حرية التعبري.
 -79وأش ددادت أوروغ د دواق ابجل ددود الرامي ددة إىل موا م ددة التل د دريعات م ددع ص ددلوي حق ددو اإلنس ددان
امل ددد علي ددا وإبدخددال التعددديفت الديددتورية الدديت تتدديح ازدواج اجلنسددية وحتدددر إن دزال العقو ددة البدنيددة
ابألطقال.
 -80ورحبددت فددانواتو ابةع ددة اإل ائيددة اري د اتيجية الوطني ددة اللانيددة ،الدديت تتن دداول القضددااي املتع ددددة
اجلوانب ملس الققر ،واجلنسانية ،وفريوس نقش املناعة البلدرية/اإليدز ،واإلعاقدة ،فضدف عدن السيايدات
العلرية.
اجلنسانية واإل ائية َ
 -81وأعر ددت مج وريددة فنددزويف البوليقاريددة عددن تقدددير ا للج ددود الراميددة إىل تنقيددب ارتقاقيددة الدوليددة
حلمايد ددة حقد ددو مجيد ددع العمد ددال امل د دداجرين وأف د دراد أيد ددر م ،واري د د اتيجية ال د ددحية الوطنيد ددة للم د درا قم
واللباب ،وملافحة ارجتار ابألشخا .
-82

األطقال.
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 -83وأحاط ددت زمب ددا وق علم ددا ابةع ددة اإل ائي ددة اريد د اتيجية الوطني ددة اللاني ددة للت دددق لع دددد م ددن
التحددايت ،ملددس تلددق املتعلقددة تغددري املنددا  ،والبيأدة ،واإلعاقددة ،وكددبلق اإلصددفحات الديددتورية لضددمان
اريتقرار السيايي والتحول ارقت ادق.
 -84وأرتن ددت اجلزائد ددر عل د د ليسد ددوتو لت ددديق ا عل د د روتوك ددول امليلد ددا األفريق ددي حلقد ددو اإلنسد ددان
واللددعوب ل د ن حق ددو كب ددار الس ددن د أفريقي ددا وللتدددا ري ال دديت اخت ددبلا مللافح ددة ارجت ددار ابألش ددخا ،
ور ييما من خفل قانون عام .2011
 -85وأشادت أنغور ابلتقدم احملرز د تعزيز املساواة م اجلنسدم ومتلدم املدرأة ،ور يديما د دايل
التعل دديم والعمالد ددة خد ددارج القعد دداع الزراعد ددي ،ورحب ددت ابلتد دددا ري املتخد ددبة مللافحد ددة ارجتد ددار ابألشد ددخا .
وشجعت ليسوتو عل مواصلة تعزيز التدا ري املتخبة ضد مرتليب جرائم ارجتار ابألشخا .
 -86و ن د ت األرجنتددم ليسددوتو عل د اإلج درا ات الدديت اختددبلا إلنلددا ةليددة وطنيددة لتقدددمي التقددارير
ومتا عة تنقيب توصيات يأات املعا دات ،وشجعت ليسوتو عل مواصلة العمدس مدن أجدس حتقيدق دبا
اهلد .
ونو ددت أيد اليا ابلعمددس علد إنلددا مةيسددة وطنيددة حلقددو اإلنسددان وشددجعت ليسددوتو علد
-87
َّ
مواصددلة ددبا اإلصددفح .وقالددت إن ارنت اكددات وارعتدددا ات واردعددا ات اجلنسددانية املرتبعددة ايدداليب
التعبيب عل يد قوات األمن ر يزال هلا أترتري ا عل الناس.
 -88وأشد ددادت أذر يجد ددان ليسد ددوتو لتنقيد ددب ا التوصد دديات ال د ددادرة عد ددن املندمد ددات الدوليد ددة ل د د ن
املةيسات اإلصفحية واعتماد ا ملروع تعديس قانون اية ورفاه العقولة.
 -89وأش ددادت ج ددزر الب ام ددا ابلعم ددس عل د إنل ددا ةلي ددة وطني ددة للتنقي ددب واإل ددفل واملتا ع ددة ،و ن د ت
ليسوتو عل ما بلته من ج ود د يبيس تعزيز حقو اإلنسان ،ور ييما احلق د التعليم.
 -90وأشد ددادت د درابدوس ليسد ددوتو ملد ددا اختبتد دده مد ددن إج د درا ات للن د ددو ،قد ددو امل د درأة ارقت د ددادية
وارجتماعية وللخعوات اليت اختبلا للتخقيف من ةاثر تغري املنا .
 -91وأحاط ددت ددنن علم ددا م ددع اررتي دداح ابعتم دداد ع دددد م ددن اإلص ددفحات التل د دريعية واملةيسد ددية،
ور ييما حلماية حقو النسا واألطقال وحدر زواج األطقال دون ايتلنا .
 -92ورحبت وتسواا ابيتعرا ،قانون زعامة القبائس والتعداون مدع يأدات املعا ددات واإلجدرا ات
اةاصة ،ومدن مجلتده تقددمي تقرير دا إىل جلندة حقدو العقدس ،وزايرة املقدرر اةدا املعدل دق اإلنسدان د
احل ول عل مياه اللرب امل مونة وخدمات ال ر ال حي.
 -93وشجعت ال ازيس ليسوتو علد يدن ملدروع القدانون املتعلدق ابلعندف املندزيل ومواصدلة ج ود دا
الراميددة إىل ملافحددة فددريوس نقددش املناعددة البلدرية/اإليدز .ورحبددت إبعددادة إنلددا اللجنددة الوطنيددة املعنيددة
قددريوس نقددش املناعددة البلدرية/اإليدز ،وخعددة العمددس الوطنيددة املعنيددة ابإليدددز ،والتدددا ري الراميددة إىل ايددة
القأات الضعيقة من العنف.
 -94وأش د ددادت وركين د ددا فايد د ددو ابلتع د ددديفت الديد د ددتورية لتعزي د ددز املس د دداواة د د ددم اجلنس د ددم وابةعد د ددة
اري اتيجية املتعلقة ابل حة اجلنسية واإل ا ية.
 -95وأشددادت وروندددق ابعتمدداد اةعددة اإل ائيددة اري د اتيجية الوطنيددة اللانيددة ،وال د ام الراميددة إىل
تعزيددز حقددو األشددخا ذوق اإلعاقددة ،و ريددم السيايددات اجلنسددانية واإل ائيددة وفقددا أل دددا التنميددة
املستدامة وال لوي الدولية واإلقليمية.
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 -96ورحبددت كندددا ابرلت دزام إبنددا زواج األطقددال ،وللن ددا أعر ددت عددن قلق ددا إزا ايددتخدام القددوة مددن
جانب مو قي إنقاذ القانون .وشجعت ليسوتو علد تدوفري التددريب لقدوات اللدرطة هبدد مندع ارعتقدارت
التعسقية والتعبيب ،وعل خت يش املوارد الفزمة لتحسم إملانية احل ول عل مياه اللرب.
 -97وأحاطت شيلي علما مع ار تمام ابةعة اإل ائية اري اتيجية الوطنية اللانية و ن ت ليسوتو
عل ج ود ا الرامية إىل امللاركة د أنلعة تنمية القدرات فيما يتعلق ابإل فل عن التوصيات ال ادرة
عن يأات املعا دات ومتا عت ا.
 -98وأشادت ال م ابجل ود الرامية إىل اعتماد اةعة اإل ائية اري اتيجية الوطنية اللانيدة ،وتنقيدب
أ دددا التنميددة املسددتدامة ،وحتسددم الرعايددة ال ددحية والتعلدديم ،وملافحددة الققددر وارجتددار ابألشددخا ،
وتعزيز حقو النسا واألطقال.
 -99وأشادت اللونغو ابلتقدم احملرز د ضمان املساواة م اجلنسم د ال التعليم ار تددائي ود
اية حقو امل اجرين ،وحلت البلد عل مضاعقة ج وده لتقعيس عمس جلنته الوطنية حلقدو اإلنسدان
ا يتماش مع مبادمل ابري .
 -100ورحبت كويتاريلا ابلتقدم احملرز د القضا عل زواج األطقال وحلدت ليسدوتو علد مواصدلة
ج ود ا .وقالت إنه ينبغي لليسوتو أن تببل مزيدا من اجل ود د الت دق جلائحة فريوس نقش املناعة
البلرية/اإليدز ،وزايدة إملانية احل ول عل الرعاية ال حية ،وملافحة ارجتار ابألشخا .
 -101وأشددادت كددوت ديق دوار ابعتمدداد السيايددات القعاعيددة واةعددة اإل ائيددة اري د اتيجية الوطنيددة
اللانية وابلت ديق عل ال لوي األيايية حلقو اإلنسان .وحلت ليسوتو عل مواصلة عمل ا.
 -102ويلعت كواب الضو عل وضع السيايات اجلنسدانية واإل ائيدة الديت تنعدوق علد ند متعددد
القعاعات وملاركة اجل ات القاعلة احللومية وغري احللومية.
 -103وأش ددادت ال دددا ري ابةع دوات املتخ ددبة إلدراج التلقي ددف د ددال حق ددو اإلنس ددان د املن ددا
الدرايية للمدارس ار تدائية ،وللن دا أعر دت عدن قلق دا إزا التقدارير الديت تقيدد ابنتلدار العندف اجلنسدي
واجلنساا عل نعا وايع ،ا د ذلق عدم احلماية من زواج األطقال.
 -104وأشددارت ليس ددوتو إىل التوص دديات الدديت ق دددم ا احلض ددور ،ددا في ددا التوص دديات املتعلق ددة ابملعامل ددة
القايدية والفإنسددانية وحريددة التعبددري وحقددو العقدس واةدددمات ال ددحية واركتددداظ د مراكددز ارحتجدداز
ووحل ددية الل ددرطة وإص دددار ق ددانون احل ددول علد د املعلوم ددات وانع دددام األم ددن الغ ددبائي وال ددزواج القس ددرق
لألطقال وح ول املرأة الريقية عل الرعاية ال حية وارلتزامات الدولية تقدمي التقارير والتعليم ار تدائي
اجملاا واألطقال امل اجرين.
 -105و ُاختبت خعوات حمددة األ دا حنو اعتماد تلريعات ملافحدة التعدبيب .وقدد وافدق لد
الوزرا عل ريم ييايات ختش التعبيب من ش نا أن تةدق إىل صياغة قانون موحد وشامس يتماش
م ددع التزام ددات ليس ددوتو ن ددع التع ددبيب واملعاقب ددة علي دده وت ددوفري ي ددبس ارنت ددا لض ددحاايه .وفيم ددا يتعل ددق
ابلتزامات ليسوتو تقدمي التقارير وجب اتقاقية منا ضة التعبيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقو دة
القايية أو الفإنسانية أو امل ينة ،قامت ياغة تقرير ا األويل .وطلبت ليسوتو تقدمي التقرير عن طريق
اإلجرا املبسط لتقدمي التقارير.
 -106وقد صيغ ملروع قانون احل ول عل املعلومات وتلقي ا لضمان إاتحة املعلومات للمواطنم،
وللندده م يقدددَّم عددد إىل ال ملددان .أمددا احللومددة ،فتدددعم امل دزارعم ابلبددبور واألمسدددة وتددوفر هلددم اجل درارات،
إدراكددا من ددا للعجددز الغددبائي د ليسددوتو .وعلد صددعيد اجملتمددع احمللددي ،جددرى تدددريب أرابب األيددر ،ددن
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ف ددي م النس ددا  ،علد د زراع ددة اةض ددروات د قع ددع أرضد دية ص ددغرية ألغد درا ،اللق ددا والتج ددارة .ولض ددمان
أر يلددون للجددوع أق أترتددري علد معدددرت التسددرب مددن املدددارس ،أُعددد ددرام للتغبيددة املدريددية يلقددس
توفري الغبا جلميع األطقال د املدارس العامة.
 -107ود حماولة للت دق حلدارت زواج األطقدال والدزواج املبلدر والقسدرق والقضدا علي دا ،س إنقداذ
األطقددال د احلددارت الدديت جددرى اإل ددفل في ددا عددن ذلددق .وتعمددس احللومددة أيضددا مددع املندمددات غددري
احللومية ،ملس مجعية األحفم اجلميلة ،إلعادة أت يس ةر األطقال وتوفري امل وى والتعليم هلم.
 -108ويد ددعيا إىل متتيد ددع امل د درأة الريقيد ددة أكلد ددر قوق د ددا د ال د ددحة اجلنسد ددية واإل ا يد ددة ،اختد ددبت وزارة
ال حة ،ابلتعاون مع املندمات غري احللومية ومندمات اجملتمع املدا ،التدا ري التالية :تو يف عاملم
د القعداع ال دحي د القددرى مدن م ددام م توزيدع لدوازم تندديم األيددرة ،وإنلدا عيددادات متنقلدة د القددرى
لتقدمي اةدمات ال حية ،ا في ا خدمات تنديم األيرة.
 -109وأعرب رئي الوفد عن تقديره للقرصة اليت أاتحت ا ةلية اريتعرا ،الدورق اللدامس لليسدوتو
وتقييم ددا إاي ددا عددن طريددق النقددد الددباع ،وحتديددد القجدوات والتحدددايت القائمددة د
كددي تعددر ،إ ازالددا
َ
ال تعزيز حقو اإلنسان و ايت ا .وأعرب عن شلره جلميع البين يامهوا د إ اح العملية.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -110نظرررت ليسرروتو ت التوصرريات املقدمررة أةنرراء جلسررة التحاور/املدرجررة أد
أتييدها هلا:

وأعرب ر عررن

 1-110تقدمي تقارير الدول األطراف املتأخرة مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغري
من ضروب املعاملرة أو العق وبرة القاسرية أو النسنسرانية أو املةينرة والعةرد الردو ا را
ابحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على مجير أكرلال التمييرز ضرد املررأة جرزر
ماركال)؛
 2-110اعتمرراد تشررريعات وطنيررة مللاتحررة التعررذيب لضررمان تنفيررذ اتفاقيررة مناهضررة
التعذيب بلاملةا جزر البةاما)؛
3-110

موزامبيق)؛

تقدمي تقارير سىل خمتلف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ت الوق املناسب

 4-110مواصلة جةودها الرامية سىل تقدمي تقريرها الدوري عن االلتزامات الناكئة من
الصلوك الدولية حلقوق اإلنسان ت أقرب وق مملن السنغال)؛
 5-110سنشرراء ةليررة تضررمن تقرردمي التقررارير ت مواعيرردها ومتابعررة تنفيررذ التوصرريات
الصادرة عن خمتلف هيئات املعاهدات سرياليون)؛
 6-110تنفي ررذ مجير ر التوص رريات املتعلق ررة ابتفاقي ررة حق رروق الالف ررل واالتفاقي ررة الدولي ررة
حلماية حقوق مجي العمال املةاجرين وأتراد أسرهم جنوب السودان)؛
 7-110اعتمرراد سلسررلة سجرراءات علنيررة وقاةمررة علررى اجلرردارة عنررد اختيررار املركررح
علرى الصررعيد الرروطين النتاراابت األعضرراء ت هيئررات معاهردات األمررم املتحرردة اململلررة
املتحدة لربيالانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
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 8-110تق رردمي م ررا أتخ ررر م ررن تق ررارير الدول ررة الال رررف مبوج ررب العه ددلدال ددلص دا د د د
ابحلق دداالداصاد د د يةدصاصجدم عي ددةدصاليق ي ددة دوالعة ررددال ددلص دا د د دابحلق دداالدا ل ي ددةد
صالسي س ددية دصاقي اي ددةدالقىد د دعك ددادتيد د دد ددأ دالدميي ددزدن ددلدا د د د د تها ي ددةدق زا يد د د
ا دحل )؛
 9-110تنفيذ التوصريات الصرادرة عرن االتفاقيرة الدوليرة حلمايرة حقروق مجير العمرال
املةرراجرين وأت رراد أسرررهم ووض ر الصرريغة النةاةيررة ملشررروع خالررة العمررل ت هررذا الصرردد
زمبابوي)؛
 10-110تقرردمي مررا أتخررر مررن تقررارير الدولررة اطرررف مبوجررب الصررلوك الدوليررة حلقرروق
اإلنسان اليت هي طرف تيةا زمبابوي)؛ وتعزيز اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان
متشيا م مبادئ ابريس هندوراس)؛
11-110

النظر ت الت نفيذ الفعال للاالط اإلمناةية االسرتاتيجية الوطنية اهلند)؛

12-110

تعزيز اجلةود الرامية سىل تفعيل عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اهلند)؛

13-110

السعي سىل تفعيل عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اللوي )؛

 14-110النظرر ت التفعيررل الفرروري لعمررل اللجنررة الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران مبررا يتماكررى
م مبادئ ابريس تضنا عن سملانية سجراء تبادالت ةناةية وما ب األقراليم والتعراون مر
غريها من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان سندونيسيا)؛
15-110

سنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان العراق)؛

 16-110اختاذ التدابري النزمة لضرمان اسرتقنل اللجنرة الوطنيرة حلقروق اإلنسران بغيرة
مواءمتةا م مبادئ ابريس ما )؛
17-110

ماركال)؛
18-110

املغرب)؛

سنش رراء جلن ررة وطني ررة مس ررتقلة حلق رروق اإلنس رران متت ررل ملب ررادئ ابري ررس ج ررزر
متل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من البدء ت عملةا وتقا ملبادئ ابريس

 19-110السر ررعي سىل سدراج أحلر رراك الصر ررلوك الدولير ررة واإلقليمير ررة حلقر رروق اإلنسر رران
املصدق عليةا ت القوان احمللية موزامبيق)؛
 20-110تعزيررز اجلةررود الراميررة سىل سنشرراء جلنررة وطنيررة حلقرروق اإلنسرران امت رراالا ملبررادئ
ابريس نيبال)؛
 21-110مواءمة األحلاك القانونيرة الوطنيرة مر املعرايري الدوليرة بشرأن حريرة التعبرري ت
سطار العةد الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية هولندا)؛
 22-110سنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متشيا م مبادئ ابريس وحث اجملتمر
الدو على تقدمي املساعدة التقنية الضرورية النيجر)؛
 23-110مواصلة اجلةود الرامية سىل دعم حقوق اإلنسان والتماس الدعم النزك لتعزيز
قدرهتا على العمل ت هذا الصدد نيجرياي)؛
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 24-110مواص ررلة االض ررالنع ابإلص ررنحات النزم ررة لنرتق رراء ابلسياس ررات والر رربام
املوجةة حنو احرتاك وتعزيز حقوق اإلنسان ابكستان)؛
25-110

ضمان ختصيص املوارد اللاتية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان الفلب )؛

 26-110وض الصيغة النةاةية إلنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان امت راالا ملبرادئ
ابريررس وضررمان أن تركررز مةمتةررا أيضر ا علررى احلقرروق االقتصررادية واالجتماعيررة وال قاتيررة
الربتغال)؛
 27-110تعزيز جةودها الرامية سىل سنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان امت االا ملبادئ
ابريس رواندا)؛
28-110

تيجي)؛

29-110

الصومال)؛

تعزير ررز اجلةر ررود الرامير ررة سىل تفعير ررل عمر ررل اللجنر ررة الوطنير ررة حلقر رروق اإلنسر رران
مواص ر ررلة جةوده ر ررا الرامي ر ررة سىل تعزي ر ررز و اي ر ررة حق ر رروق اإلنس ر رران ت البل ر ررد

 30-110تفعيل عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان على حنو كامرل متشري ا مر مبرادئ
ابريس جنوب أتريقيا)؛
 31-110اإلسر رراع ت االض ررالنع بعملي ررات سدراج أحل رراك الص ررلوك الدولي ررة حلق رروق
اإلنسان اليت صدق عليةا البلد ت القوان احمللية جنوب أتريقيا)؛
 32-110وض مشروع قانون اية كبار السن ت صيغته النةاةية لضمان اية وتعزيز
حقوق اإلنسان الواجبة هلم جنوب أتريقيا)؛
 33-110تعزيز اجلةرود الراميرة سىل سنشراء اللجنرة الوطنيرة حلقروق اإلنسران وتقرا ملبرادئ
ابريس جنوب السودان)؛
 34-110مواصررلة اجلةررود الراميررة سىل النظررر ت سنشرراء اللجنررة الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران
متشيا م مبادئ ابريس تونس)؛
 35-110االمت ررال الترراك اللتزامررات الدولررة مبوجررب الصررلوك الدوليررة حلقرروق اإلنسرران
ال رريت ه رري ط رررف تية ررا بوس رراةل منة ررا تق رردمي التق ررارير الدوري ررة ت مواعي رردها سىل هيئ ررات
املعاهدات املعنية وسدراج التزاماهتا ت جمال حقوق اإلنسان ت القوان احمللية أوكرانيا)؛
 36-110التنفيذ اللامل لقانون ملاتحة االجتار ابألكاا لعاك  2011بوسراةل منةرا
اخت رراذ ت رردابري لض ررمان التحقي ررق مر ر املتهج رررين ابلبش ررر ومنحق ررتةم قض رراةي ا وسدان ررتةم ت
حماكمررات عادلررة مبررن ترريةم املسررؤولون املتواطئررون ت ج رراةم االجتررار اململلررة املتحرردة
لربيالانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
37-110

النظر ت سنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مجةورية تنزانيا املتحدة)؛

38-110

االنتةرراء مررن سنشرراء اللجنررة الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران امت رراالا ملبررادئ ابريررس

تانواتو)؛

 39-110اخت رراذ خال رروات لمت جل ررن اللجن ررة الوطني ررة حلق رروق اإلنس رران م ررن القي رراك مبةمتة ررا
مبا يتماكى م مبادئ ابريس ترنسا)؛
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 40-110اإلس رراع ت عمليررة سنشرراء ةليررات وطني ررة حلررل مسررألة التقررارير الرريت أتخ رررت
الدولة الالرف ت تقدميةا أنغوال)؛
 41-110ضمان أن ينشئ البلد مؤسسة حلقوق اإلنسان قادرة علرى أداء وييفتةرا كري
تلعىن بتعزيز و اية حقوق مجي املواطن أنغوال)؛
 42-110اإلسر رراع ت سنش رراء مؤسس ررة وطني ررة مس ررتقلة حلقر روق اإلنس رران وتقر ر ا ملب ررادئ
ابريس أسرتاليا)؛
 43-110مواصلة اختاذ خالروات دردف سنشراء اللجنرة الوطنيرة حلقروق اإلنسران امت راالا
ملبادئ ابريس واعتماد خالة التنفيذ للتعليم اجلام وقياك الربملان ابعتماد مشروع قانون
املساواة لألكاا ذوي اإلعاقة بنن)؛
 44-110مواصررلة جةودهررا الراميررة سىل سنشرراء اللجنررة الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران ووض ر
خالة العمل حلقوق اإلنسان جورجيا)؛
 45-110الشروع ت اختراذ ا الروات إلنشراء ةليرة وطنيرة لتقردمي التقرارير ومتابعرة تنفيرذ
التوصيات الصادرة عن هيئات رصد املعاهدات جورجيا)؛
 46-110اإلسراع ت عملية سنشاء ةلية وطنية ومتابعة حل مسألة التقرارير الريت أتخررت
الدولة اطرف ت تقدميةا اللوي )؛
47-110

اختاذ تدابري تعالة لضمان تنفيذ السياسات اجلنسرانية واإلمناةيرة للفررتة 2028-2018

48-110

اإلسر رراع ت عملي ررة سنش رراء اللجن ررة الوطني ررة حلق رروق اإلنس رران وتفعي ررل دوره ررا

بوصفةا وسيلة من الوساةل اململنة ملعاجلة أوجه عدك املساواة ب اجلنس
بوروندي)؛

بوتسوا )؛

49-110

سنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان امت االا ملبادئ ابريس كيلي)؛

50-110

سنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان امت االا ملبادئ ابريس كوستاريلا)؛

 51-110تفعيل دور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من خرنل بردء نفراذ قرانون سنشراء
هذ اهليئة على حنو تعلي كوت ديفوار)؛
 52-110تعزيز اجلةود الرامية سىل التافيف مرن ااثاثر السرلبية للممارسرات الريت ميلرن
أن تفضي سىل التمييز ب الذكور واإل ث سندونيسيا)؛
 53-110اعتمرراد معررايري تلفررل للم ليررات وامل لي ر ومزدوجرري امليررل اجلنسرري ومغررايري
اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس التمت اللامرل ققروقةم علرى قردك املسراواة مر
غريهم ت مجي اجملاالت وملاتحة التمييز والقوالب النمالية السلبية اليت ال تزال راةجرة
ت اجملتم األرجنت )؛
54-110

نيجرياي)؛

عرردك الرتاج ر عررن عزمةررا علررى ملاتحررة الفسرراد وضررمان احلوكمررة الركرريدة

 55-110مواصلة سينء األولوية الواجبرة للشرراةا الضرعيفة ت جةرود اجملتمعرات احملليرة
القاةمة على الصمود ت وجه اللوارث والتليف م املناخ الفلب )؛
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 56-110ضررمان أن يلررون تنفيررذ سياسرراهتا وأطررر املرونررة لررديةا املتعلقررة بتغررري املنرراخ
مراعيرا للمنظرور اجلنسراش وكررامنا ل،عاقرة مبرا يتسرق مر اتفاقيرة األمرم املتحردة اإلطاريررة
بشأن تغري املناخ وسطار سنداي للحد من خماطر اللوارث من أجل التصردي بفعاليرة ملرا
مي لرره تغ ررري املنرراخ م ررن أتةر رريات وثرردايت اقتص ررادية وةقاتي ررة واجتماعيررة ولبل ررو التمتر ر
اللامل والفعلي ققوق اإلنسان امللفولة للجمي ؛
 57-110ض ررمان أن يتجل ررى اتب رراع ار ر حق رروق اإلنس رران تيم ررا تقدم رره احللوم ررة م ررن
مستعرضة حمددة وطنيا ت عاك  2020تيجي)؛
مسامهات
َ

 58-110مواصلة است مار املوارد توخيا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ثقيقا تعراالا
مجةورية تنزانيا املتحدة)؛
 59-110مواصلة ملاتحة الفساد بوساةل منةا النظر ت سملانية سنشاء حملمة خاصة
للنظر ت قضااي الفساد اللربى مجةورية تنزانيا املتحدة)؛
 60-110التنفيررذ اللامررل للسياسررة الوطنيررة املتعلقررة بتغررري املنرراخ ووض ر نظرراك كررامل
لرصد وتقييم تنفيذ هذ السياسة تانواتو)؛
 61-110مواص ررلة اجلة ررود الرامي ررة سىل ملاتح ررة االجت ررار ابلبش ررر وال س رريما األطف ررال
والنساء مصر)؛
62-110

الفلب )؛

مواصلة تنفيذ املزيرد مرن أنشرالة التوعيرة العامرة مبلاتحرة االجترار ابألكراا

 63-110مواءمة مجي األطر القانونية لضمان متل مجير ضرحااي االجترار ابألكراا
من اللجوء سىل القضاء سسبانيا)؛
 64-110تعرديل قرانون ملاتحرة االجترار ابلبشرر قيرث ال يلعتررب تيره اسرتاداك القروة أو
اإلكرا أو االحتيال كرط ا مسبق ا إلضفاء الصفة اجلرمية على االجتار ابألطفال سسبانيا)؛
 65-110اختاذ مزيد من التدابري ملن االجتار ابلبشر وضمان تقدمي مرتلبيه سىل العدالرة
تيمور  -ليشيت)؛
 66-110سجر رراء ثقيق ررات نزية ررة ت ادع رراءات وحش ررية الش رررطة والفس رراد ت ص ررفوف
أترادها وانتةاكاهتا حقوق اإلنسان وجتاوزاهتا سايها مبا ت ذلك ما ألبلر عنره مرن عمليرات
قتل وتعرذيب خرارج نالراق القضراء مرن جانرب داةررة كررطة ا يالرة ت ليسروتو ومواصرلة
تفعيل هيئة الشلاوى ا اصة ابلشرطة الوالايت املتحدة األمريلية)؛
 67-110اإلااء الفوري للقيرود غرري املرربرة املفروضرة علرى حريرة التعبرري واختراذ موقرف
ال يتسرراما سطنق را م ر ترهيررب الصررحاتة مبررا تيرره اعتقررال الصررحفي تعسررفا ومضررايقة
حمالات اإلذاعة الوالايت املتحدة األمريلية)؛
 68-110مواصلة اجلةود الرامية سىل ملاتحة االجتار ابلبشر بتقدمي مرتلبيه سىل العدالة
بصورة منةجية ترنسا)؛
 69-110تنظيم دورات تدريبيرة ت جمرال حقروق اإلنسران ألترراد الشررطة ومنر اعتقرال
التعسفي والتعذيب زامبيا)؛
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 70-110سج رراء ثقيقررات مسررتقلة وغررري متحيجررزة ت االدعرراءات الرريت تفيررد ن قرروات
الشرطة وقوات األمن ترتلب انتةاكرات حلقروق اإلنسران مبرا تيةرا التعرذيب والقترل غرري
والشروع ت املنحقات القضاةية أسرتاليا)؛
القانوش
ل
71-110

بذل املزيد من اجلةود الرامية سىل من االجتار ابلبشر وملاتحته اللونغو)؛

 72-110اختاذ تدابري تعالة ملنر املزيرد مرن أعمرال التعرذيب وغرري مرن ضرروب العنرف
اليت ترتلبةا قوات الشرطة وتقدمي مرتليب هذ اجلراةم سىل العدالة أملانيا)؛
 73-110تعزيز ةليات التحقيق ت حاالت العمل القسري وال سيما منةا وحدة اية
الالفولررة والشررؤون اجلنسررانية وزايدة اجلةررود الراميررة سىل ضررمان منحقررة مرررتليب االجتررار
واالستغنل وسساءة املعاملة قانونيا أملانيا)؛
 74-110النظر ت اختاذ تدابري للتحقيرق ت مجير حراالت التعرذيب وغرري مرن ضرروب
املعاملة النسنسانية واملةينة ومعاقبة مرتلبيةا وتق ا لذلك غا )؛
 75-110مواصلة تعزيز نظاك العدالة وغري من ااثليات ملن انتةاكات حقوق اإلنسان
واالنتصرراف ملررن يتعرررض هلررا وضررمان املسرراءلة عنةررا بوسرراةل منةررا اعتمرراد ترردابري تلفررل
استقنهلا اإلداري واملا الربازيل)؛
76-110

سن تشريعات بشأن احلصول على املعلومات سيشيل)؛

 77-110اخترراذ سج رراءات عاجلررة لتعزيررز احللررم املنفررتا والشررفاف وضررمان احلصررول
عل ررى املعلوم ررات ع ررن طري ررق س ررن ق ررانون حري ررة اإلع ررنك وتلبي ررة طلب ررات احلص ررول عل ررى
املعلومات اململلة املتحدة لربيالانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 78-110اخترراذ مجي ر الترردابري النزمررة لضررمان حريررة التعبررري واإلعررنك وضررمان متلررن
الصحفي ووساةط اإلعنك من القياك بعملةم ت بيئة ةمنة خالية من الرتهيب واألعمال
االنتقامية وتق ا للمعايري الدولية أوروغواي)؛
79-110

سن التشريعات اليت تلفل حرية الصحاتة كندا)؛

80-110

اختاذ التدابري النزمة لتعزيز كفاءة وتعالية النظاك القضاةي سيالاليا)؛

 81-110ختصرريص مرروارد سضرراتية ألجررل التصرردي لنكتظرراص والظررروف الصررحية غررري
املنةمة واالتتقار سىل الرعاية الالبية ت السجون ومراكز االحتجاز كندا)؛
82-110

تعبئة املوارد لبناء جممعات صناعية من أجل سجياد تر عمل سةيوبيا)؛

 83-110مواصررلة اخترراذ الترردابري اجلاريررة للحررد مررن الفقررر املرردق ومررن انعررداك األمررن
الغذاةي وتوتري تر العمل اهلند)؛
 84-110مواص ررلة تنفي ررذ سياس ررات التغذي ررة الوطني ررة  )2016ألج ررل التص رردي لس رروء
التغذية بواسالة اتباع خالط عمل قاةمة على األدلة ابكستان)؛
 85-110بررذل املزيررد مررن اجلةررود ت سرربيل ملاتحررة الفقررر واجلرروع وضررمان احلصررول
على ميا الشرب ااثمنة وخدمات الصرف الصحي السودان)؛
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 86-110مواصلة تعزيرز اجلةرود الراميرة سىل القضراء علرى اجلروع وسروء التغذيرة وانعرداك
األمن الغذاةي بوساةل منةا االست مارات الزراعية والشراكات تيما ب اجلةات املتعددة
ذات املصلحة حملي ا ودولي ا اتيلند)؛
 87-110مواصررلة سياسرراهتا االجتماعيررة الناجحررة لترروتري أقصررى قرردر مملررن مررن الرتررا
وأرتر مسررتوى معيشررة لشررعبةا برردعم اجملتم ر الرردو هلررا وتعاونرره معةررا مجةوريررة تنررزوين
البوليفارية)؛
 88-110سينء األولوية لضمان حصول املدارس جبمي مستوايهتا على امليا وخردمات
الص رررف الص ررحي ح ررحل ت دور احلض ررانة والرعاي ررة قب ررل املدرس ررية وك ررذلك ت األرايف
جزر البةاما)؛
 89-110تل يررف اجلةررود الراميررة سىل التصرردي للفقررر املرردق وانعررداك األمررن الغررذاةي
بوس رراةل منة ررا ض ررمان تنفي ررذ سياس ررات التغذي ررة الوطني ررة عل ررى حنر رو تع ررال وسنش رراء جمل ررس
لألغذية والتغذية بوتسوا )؛
 90-110مواصلة تعزيز التنمية االقتصرادية واالجتماعيرة املسرتدامة واالرتقراء بشررو
العيش بغية سرساء أساس مت يلفل لشعبةا التمت جبمي حقوق اإلنسان الص )؛
 91-110مواصررلة العمررل علررى زايدة كفرراءة ب ررام احلمايررة االجتماعيررة وتغاليتةررا مررن
خررنل تعزيررز التنسرريق املؤسسرري واألطررر القانونيررة تض رنا عررن توطيررد ب ررام املسرراعدة
االجتماعية القاةمة كواب)؛
 92-110تنفيذ اسرتاتيجية الغذاء والتغذية وخالة العمل للفرتة  2023-2019علرى حنرو
تعال من أجل ضمان األمن الغذاةي واحلق ت الغذاء جلمي السلان كواب)؛
 93-110مواصلة اجلةود املبذولة لتعزيز تر احلصول على خدمات الرعاية الصحية
وال سيما تيما يتعلق ابلرعاية املرتبالة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز اهلند)؛
 94-110ممارسررة النرراس حقةررم ت الصررحة وحقةررم ت خرردمات الصرررف الصررحي علررى
حنو تعال ال سيما عن طريق ثس نوعية ميا الشرب مجةورية سيران اإلسنمية)؛
 95-110مواصلة اجلةود اليت يبذهلا البلد ت جمال تعزيز النظاك الصحي وتوسري داةررة
تقدمي ا دمات الصحية كي حيصل عليةا مجي تئات اجملتم ليبيا)؛
 96-110ختصيص املوارد النزمة من أجل أتم اللوادر الالبيرة املؤهلرة وتروتري مراترق
الرعاية الصحية للسلان ت املناطق الناةية موريشيوس)؛
 97-110وض ر ر خالر ررة وطنير ررة لضر ررمان حصر ررول األكر رراا ذوي اإلعاقر ررة والنسر رراء
والفتيررات واملرراهق مررن بر تئررات أخرررى علررى ا رردمات الصررحية مبررا تيةررا خرردمات
الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية امللسيك)؛
 98-110تعزيرز اجلةرود الراميرة سىل ضررمان حصرول احلوامرل علررى الرعايرة الصرحية بغيررة
احلد من وتيات األمةات ميامنار)؛
 99-110مواصررلة اخت رراذ الت رردابري الراميررة سىل احل ررد م ررن انتشررار متنزم ررة نق ررص املناع ررة
امللتسررب/اإليدز ت جةودهررا املبذولررة لتحس ر تررر احلصررول علررى ا رردمات الصررحية
نيبال)؛
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 100-110اختاذ سجراءات لتحس صحة األمةات وضرمان تلراتؤ ترصرةن ت احلصرول
على ا دمات الصحية نيوزيلندا)؛
 101-110تعزيز تشريعاهتا ومبادةةا التوجيةية بشأن السياسات الصرحية وتنفيرذها هلرا
بغية ثس ترر األكراا ذوي اإلعاقرة والنسراء والشرباب علرى وجره ا صرو ت
احلصررول علررى ا رردمات الصررحية مبررا تيةررا خرردمات الرعايررة الصررحية اجلنسررية واإلجنابيررة
الربتغال)؛
 102-110اختر رراذ املزير ررد مر ررن التر رردابري لتحس ر ر اهلياكر ررل األساسر ررية للرعاير ررة الصر ررحية
واحلصول على الرعايرة أةنراء عمليرات التوليرد املسرتعجلة وتردريب القرابنت وختصريص
املوارد للحفاص على صحة األمةات جزر سليمان)؛
 103-110تعزيز اجلةود الرامية سىل أتم سنمة األمةات والرض أةناء احلمل والوالدة
م ر سيررنء اهتمرراك خررا لتحس ر تررر النسرراء مررن األوسررا الفقرررية و/أو الريفيررة ت
احلصول على الرعاية الصحية جزر سليمان)؛
 104-110تعزي ررز اجلة ررود الرامي ررة سىل ض ررمان حصر رول س ررلان األرايف عل ررى ا رردمات
الصحية جنوب أتريقيا)؛
 105-110مواصلة انتةاج السياسة اليت تشمل تدبري النظاتة الصحية والنظاتة احليضرية
ت سطار السياسة الوطنية سسبانيا)؛
 106-110مواصررلة اجلةررود الراميررة سىل ترروتري الرعايررة الصررحية وتعزيررز الصررحة اإلجنابيررة
للمرأة وال سيما ت األرايف تونس)؛
107-110

أوكرانيا)؛

اختراذ خالرروات تعالررة للحررد مررن جاةحرة تررريوس نقررص املناعررة البشرررية/اإليدز

 108-110تعزيز التشريعات الصحية وتالبيق السياسات واملبرادئ التوجيةيرة اهلادترة سىل
ثسر ر ت ررر األك رراا ذوي اإلعاق ررة والنس رراء والش ررباب عل ررى وج رره ا ص ررو ت
احلصررول علررى ا رردمات الصررحية مبررا تيةررا خرردمات الرعايررة الصررحية اجلنسررية واإلجنابيررة
اجلزاةر)؛
 109-110احلفاص على مجي التدابري الرامية سىل تعزيرز حرق اجلمير ت التعلريم وتل يفةرا
وتنظرريم ررنت توعيررة بغيررة زايدة تررر األطفررال ت احلصررول علررى التعلرريم ت األرايف
جيبويت)؛
110-110

ليبيا)؛

مواصلة اختاذ التدابري التشريعية اليت هتدف سىل ضمان التعليم اجليرد واجلرام

 111-110مواصررلة تالبيررق ترردبريها الرامرري سىل تنفيررذ سياسررة التعلرريم اجلررام علررى حنررو
تعال وختصيص موارد كاتية ت هذا الصدد ميامنار)؛
 112-110ختصرريص املزيررد مررن املرروارد لرردعم التعلرريم قبررل االبتررداةي وكررذلك التعلرريم
ال انوي واجلامعي سسبانيا)؛
 113-110مواصلة اجلةود الرامية سىل تنفيذ اسرتاتيجيات وطنيرة هتردف سىل ضرمان احلرق
ت التعليم للجمي السودان)؛
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114-110

املضي ت تعزيز سياساهتا لتوتري التغذية املدرسية سةيوبيا)؛

115-110

مواصلة اجلةود الرامية سىل ضمان احلق ت التعليم للجمي تونس)؛

 116-110سررن مشررروع قررانون العنررف املنررز ودعررم تنفيررذ الفرروري وتعزيررز ا رردمات
األساسر ررية املنسر ررقة ومسر ررارات اإلحالر ررة ب ر ر قالاعر ررات الصر ررحة وا ر رردمات االجتماعير ررة
والشرطة والقضاء بغية التصدي للعنف اجلنساش أيسلندا)؛
 117-110النةوض ابلسياسات واإلجراءات اليت هتدف سىل هتيئة بيئة متلاتئة ومشجعة
ملشاركة املرأة ت مواق صن القرار سندونيسيا)؛
118-110

زايدة اجلةود الرامية سىل سااء مجي أكلال التمييز ت حق املرأة العراق)؛

 119-110اعتم رراد مش ررروع ق ررانون العن ررف املن ررز لع رراك  2018ليص رربا قر رانو ا ومواص ررلة
اجلةود الرامية سىل ملاتحة العنف اجلنساش ت ليسوتو أيرلندا)؛
 120-110مواءمررة الررنظم القانونيررة املزدوجررة بقصررد التصرردي لألحلرراك التمييزيررة ت حررق
النساء والفتيات وسن مشروع قانون العنف املنز وتنفيرذ مشرروع تعرديل قرانون ايرة
ورت ررا الالفول ررة عل ررى حن ررو كام ررل قي ررث لمينر ر زواج األطف ررال وال ررزواج املبل ررر والقس ررري
سيالاليا)؛
121-110

مواصلة اختاذ التدابري الرامية سىل ملاتحة العنف اجلنساش ليبيا)؛

 122-110تل يف األنشالة الراميرة سىل تروتري احلمايرة القانونيرة اللاتيرة للمررأة مرن مجير
أكلال التمييز وتوتري تلاتؤ الفر هلا ومتلينةا اجلبل األسود)؛
 123-110مواصررلة اجلةررود النزمررة للحررد مررن حرراالت االجتررار ابلبشررر ال سرريما عنرردما
يتعلق األمر ابلنساء واألطفال املغرب)؛
124-110

ميبيا)؛

تس ررري عملي ررة سر ررن مش ررروع قر ررانون العن ررف املن ررز ودعر ررم تنفي ررذ الف رروري

 125-110مضاعفة اجلةود املبذولة ت سبيل تعزيز تدابري وبرام السياسرات الراميرة سىل
من العنف اجلنساش والتصدي له الفلب )؛
 126-110تل يررف اجلةررود الراميررة سىل ملاتحررة العنررف اجلنسرراش بوسرراةل منةررا اعتمرراد
مشروع قانون العنف املنز وتنفيذ الفعال رواندا)؛
127-110

اعتماد تدابري تشريعية تعالة مللاتحة العنف اجلنساش سرياليون)؛

 128-110تل يررف اجلةررود الراميررة سىل ملاتحررة العنررف علررى امل ررأة وتعزيررز املسرراواة ب ر
اجلنس وكذلك تعزيز حقوق الالفل واألكاا ذوي اإلعاقة السودان)؛
 129-110تعزيز سنفاذ القوان ذات الصلة مللاتحة أعمال العنف املنرز والعنرف علرى
املرأة والتمييز ت حق املرأة واملعاقبة عليةا اتيلند)؛
130-110

سن قانون العنف املنز ودعم تنفيذ تيمور  -ليشيت)؛

131-110

الش ررروع ت سص رردار ق ررانون ملاتح ررة العن ررف املن ررز وض ررمان تنفي ررذ الفع ررال

توغو)؛
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 132-110ضررمان سح رراز تقرردك تعلرري ت جم ررال حقرروق امل ررأة علررى الصررعيدين الق ررانوش
واملؤسسي ترنسا)؛
 133-110تعزيز اجلةود املبذولة ت التصردي للعنرف املنرز ومجير أكرلال العنرف علرى
املرأة وضمان تقدمي مرتلبيه سىل العدالة ومعاقبتةم على النحو الواجب زامبيا)؛
 134-110تعميررق اجلةررود املبذولررة والترردابري املتاررذة الرريت هترردف سىل التصرردي للعنررف
اجلنساش برابدوس)؛
135-110

جورجيا)؛

مواصلة جةودها الرامية سىل االنتةاء من اعتماد قانون ملاتحة العنف املنز

 136-110مض رراعفة جةوده ررا الرامي ررة سىل ملاتح ررة مجير ر أك ررلال العن ررف عل ررى املر ررأة
وضمان تقدمي مرتليب هذ األعمال سىل العدالة بوركينا تاسو)؛
 137-110اختاذ مجي ا الوات النزمة ملن العنف على املرأة ومللاتحته مبا تيره القترل
العمد واالستغنل اجلنسي والعنف اجلنسي بوركينا تاسو)؛
 138-110مضاعفة جةودهرا الراميرة سىل ملاتحرة االجترار ابلبشرر الرذي تلرون ضرحااي
ابألساس من النساء واألطفال بوروندي)؛
 139-110تنظرريم وتنفيررذ ررنت توعيررة عامررة مللاتحررة العنررف املنررز وضررمان سصرردار
وتنفيذ مشروع قانون العنف املنز كندا)؛
 140-110مواصررلة تعزيررز املسرراواة ب ر اجلنس ر
اية حقوق املرأة والالفل الص )؛

وملاتحررة االجتررار ابلبشررر ومواصررلة

 141-110تنظ رريم ررنت سعنمي ررة و ررنت توعي ررة مللاتح ررة الوص ررم املر ررتبط ابحل رري
كوستاريلا)؛
 142-110تل يررف جةودهررا الراميررة سىل ايررة األطفررال بوسرراةل منةررا وض ر اللمسررات
األخرية على استعراض قانون اية ورتا الالفولة لعاك  2011مجةورية سيران اإلسنمية)؛
 143-110التنفيذ اللامل لقانون ملاتحة االجتار ابألكاا وتعزيز اجلةرود الراميرة سىل
التحقيق ت حاالت عمل األطفال واالجتار ابألكاا وسىل مقاضاة اجملرم سيالاليا)؛
144-110

مواصلة اجلةود الرامية سىل القضاء على زواج األطفال مصر)؛

 145-110مواصلة التصردي لقضرااي عمرل األطفرال عرن طريرق تنفيرذ خالرة عمرل لتعزيرز
وسنفاذ القوان اليت ثظر عمل األطفال جزر ماركال)؛
146-110

تنفيذ سياسات هتدف سىل ثس صحة الالفل وتعليمه موريشيوس)؛

 147-110رت السن القانوش للزواج سىل  18سنة للل من الفتيات والفتيان عن طريرق
تعديل التشريعات املتضاربة م ل قانون الزواج لعاك  1974الذي يسما للفتيات ابلزواج
ت سن  16سنة ميبيا)؛
 148-110سررن مشررروع تعررديل قررانون ايررة ورتررا الالفولررة لعرراك  2019ت أقرررب وق ر
مملن سلوتينيا)؛
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 149-110سن قانون بشأن اية األطفال ورتراهةم توخير ا حلمايرة األطفرال مرن الرزواج
القسري وزواج األطفال سسبانيا)؛
150-110

توغو)؛

اخت رراذ الت رردابري النزم ررة لتعزي ررز التش ررريعات اجلاري ررة مللاتح ررة زواج األطف ررال

 151-110مواصلة سنشاء نظاك كرامل حلمايرة حقروق األطفرال ووضر اسررتاتيجية وطنيرة
ترمي سىل من مجي أكلال العنف عليةم والتصدي هلا أوكرانيا)؛
 152-110تنفيررذ خالررة العمررل الوطنيررة للقضرراء علررى عمررل األطفررال والتصرردي للعوامررل
اليت تشج عمل األطفال الوالايت املتحدة األمريلية)؛
 153-110اختاذ التدابري امللموسة النزمة ملن وملاتحة سساءة معاملة األطفال مبا تيةا
العنف املنز واالستغنل واالنتةاك اجلنسيان تانواتو)؛
 154-110تنفيررذ سياسررات هترردف سىل ثس ر صررحة الالفررل وتعزيررز الترردابري الراميررة سىل
ختفي معدل وتيات األطفال ححل ت املناطق الناةية زامبيا)؛
 155-110رصررد مررا يلفرري مررن األمرروال واإلعررا ت لضررمان تررر األطفررال ت احلصررول
على التعليم قبل االبتداةي وال انوي والعا واختاذ تدابري خاصة لضمان بقاء األطفال ت
املدارس ال سيما ت األرايف اجلزاةر)؛
156-110

مواصلة اختاذ خالوات سجيابية إلااء زواج األطفال أذربيجان)؛

 157-110ختصرريص مرروارد كاتيررة لضررمان قيرراك املؤسسررات م ررل حملمررة الالفررل ووحرردة
اية الالفولة والشؤون اجلنسانية قماية حقوق الالفل على حنو تعال برابدوس)؛
 158-110مواص ررلة تقي رريم وص ررقل السياس ررات واالسر ررتاتيجيات املوض رروعة بغي ررة ت رروتري
التعليم اجملاش واإللزامي واجلام لألطفال برابدوس)؛
 159-110تل يررف اجلةررود الراميررة سىل من ر وملاتحررة سسرراءة معاملررة األطفررال مبررا تيةررا
العنف املنز واالستغنل اجلنسي وتشويه أجزاء اجلسم وعمل األطفال مبا يشمل وض
برام واسرتاتيجيات وطنية وتعزيزها الربازيل)؛
 160-110تعزيررز ةليررات ملاتحررة عمررل األطفررال عررن طريررق تعررديل اإلطررار التشررريعي
لضررمان ايررة مجي ر األطفررال دون سررن  18مررن مجي ر أكررلال العمررل اجلررربي ويررروف
األعمال ا الرة كندا)؛
 161-110اختاذ مجي ا الوات النزمة ملن وملاتحرة سسراءة معاملرة األطفرال مبرا تيةرا
العنف املنز واالستغنل واالعتداء اجلنسيان كيلي)؛
162-110

الدامنرك)؛

اعتمرراد مشررروع تعررديل قررانون ايررة ورتررا الالفولررة دون مزيررد مررن التررأخري

 163-110مواصرلة تعزيررز اجلةرود الراميررة سىل منر وملاتحررة سسراءة معاملررة األطفرال مبررا
تيةا االستغنل واالعتداء املنزليان واجلنسيان غا )؛
 164-110مواصرلة تعزيررز بررام احلمايررة االجتماعيرة مر الرتكيرز علررى األكرراا
اإلعاقة مجةورية تنزوين البوليفارية)؛
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165-110

األكاا

ضمان سحراز تقدك ت سعرداد التردابري القانونيرة واإلداريرة الريت تلفرل حصرول
ذوي اإلعاقة اللامل على التعليم األرجنت )؛

 166-110اخترراذ ا الرروات النزمررة مللاتحررة التمييررز علررى أسرراس امليررل اجلنسرري واهلويررة
اجلنسانية والتمييز ت حق األكاا ذوي اإلعاقة كوستاريلا)؛
167-110

العراق)؛

االرتق رراء ب رروعي م ررويفي داة رررة اهلج رررة وامل ررويف املللفر ر

نف رراذ الق ررانون

 168-110تعررديل التشررريعات لضررمان تسررجيل مجي ر املواليررد وتيسررري ابجملرران وترروتري
ضما ت كاتية ثمي األطفال املولودين ت اإلقليم من انعداك اجلنسرية تضرنا عرن تروتري
الضما ت ت عملية ختلي املواطن عن جنسيته وتغيريها الربتغال).
-111

نظرت ليسوتو ت التوصيات املقدمة أةناء جلسة التحاور/املدرجة أد وأخذت علما دا:
1-111

األكاا

مضاعفة اجلةود املبذولة للتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق
ذوي اإلعاقة جيبويت)؛

 2-111التصرررديق علر ررى اتفاقير ررة منظمرررة العمر ررل الدولير ررة بشر ررأن الشر ررعوب األصر ررلية
والقبلية  1989رقم  )169هندوراس)؛
 3-111التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهضررة التعررذيب وغررري مررن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو النسنسانية أو املةينة هنردوراس) اجلبرل األسرود)
موزامبيق) السنغال) أوكرانيا) كيلي) كوستاريلا) أملانيا) الدامنرك)؛
 4-111التصديق على الربوتوكول االختيراري امللحرق ابلعةرد الردو ا را
االقتصادية واالجتماعية وال قاتية هندوراس)؛

ابحلقروق

راء اتمر ا والتصرديق علرى الربوتوكرول االختيراري ال راش
 5-111سلغاء عقوبة اإلعرداك سلغ ا
امللحق ابلعةد الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية أيسلندا)؛
 6-111اخترراذ مجير الترردابري النزمررة إللغرراء عقوبررة اإلعررداك رايرا ومررن مجلتةررا سلغرراء
عقوب ررة اإلع ررداك مبوج ررب دس ررتور ليس رروتو والتص ررديق عل ررى الربوتوك ررول االختي رراري ال رراش
امللحق ابلعةد الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية أيرلندا)؛
 7-111سن قانون عاك ملنر التعرذيب وغرري مرن ضرروب املعاملرة القاسرية أو العقوبرة
املةين ررة والتحقي ررق ت حدوة رره ومعاقب ررة مرتلبي رره والتص ررديق عل ررى الربوتوك ررول االختي رراري
التفاقية مناهضة التعذيب امللسيك)؛
 8-111العمل على سلغاء عقوبة اإلعداك ابلتصديق على الربوتوكول االختيراري ال راش
امللحق ابلعةد الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية نيوزيلندا)؛
 9-111ترروخي سملانيررة التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري امللحررق ابلعةررد الرردو
ا ا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال قاتية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق
األكاا ذوي اإلعاقة النيجر)؛
10-111

اللونغو)؛
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 11-111االنضررماك سىل الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة حقرروق الالفررل املتعلررق ج رراء
تقدمي البنغات سيشيل)؛
 12-111اإلسر رراع ت عملي ررة االنض ررماك سىل الربوتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة مناهض ررة
التعر ررذيب وغر ررري مر ررن ضر ررروب املعاملر ررة أو العقوبر ررة القاسر ررية أو النسنسر ررانية أو املةينر ررة
سرياليون)؛
13-111

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب الصومال)؛

 14-111الشرروع ت التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهضررة التعررذيب
وغري من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو النسنسانية أو املةينة توغو)؛
 15-111التصديق على الربوتوكول االختيراري امللحرق ابلعةرد الردو ا را ابحلقروق
االقتصادية واالجتماعية وال قاتية والربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقيرة حقروق الالفرل
املتعلق جراء تقدمي البنغات؛ والربوتوكرول االختيراري التفاقيرة حقروق األكراا ذوي
اإلعاقة أوكرانيا)؛
 16-111النظر ت التصديق على الربوتوكول االختياري امللحرق ابلعةرد الردو ا را
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال قاتية أوروغواي)؛
 17-111سعررادة النظررر ت التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري ال رراش امللحررق ابلعةررد
الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف سىل سلغاء عقوبة اإلعداك أوروغواي)؛
 18-111سلغرراء عقوبررة اإلعررداك والتصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري ال رراش امللحررق
ابلعةد الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية أسرتاليا)؛
 19-111النظررر ت التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهضررة التعررذيب
وغري من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو النسنسانية أو املةينة أذربيجان)؛
 20-111التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري ال رراش امللحررق ابلعةررد الرردو ا ررا
ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف سىل سلغاء عقوبة اإلعداك كوستاريلا)؛
 21-111التصديق على الصلوك الدولية الرةيسية حلقوق اإلنسان اليت مل يصبا البلد
طرتا تيةا بعد كوت ديفوار)؛
 22-111التصرديق علرى الربوتوكررول االختيراري ال الرث التفاقيررة حقروق الالفرل املتعلررق
جرراء تقرردمي البنغررات وتنفيررذ قررانون ايررة ورتررا الالفولررة تنفيررذ ا اتم ر ا وضررمان سنفرراذ
القوان على حنو تعال أملانيا)؛
 23-111النظررر ت التصررديق علررى مررا تبقررى مررن معاهرردات واتفاقررات دوليررة أساسررية
حلقرروق اإلنسرران مبررا تيةررا الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهضررة التعررذيب وغررري مررن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو النسنسانية أو املةينة غا )؛
 24-111جت رررمي كراهي ررة امل لير ر ومغ ررايري اهلوي ررة اجلنس ررانية د رردف منر ر العن ررف عل ررى
امل ليررات وامل لي ر ومزدوجرري امليررل اجلنسرري ومغررايري اهلويررة اجلنسررانية وحرراملي صررفات
اجلنس والتمييز ت حقةم هندوراس)؛
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 25-111نرزع الصرفة اجلرميرة عرن العنقرات اجلنسرية القاةمرة علرى الرتاضري بر ابلغر
من نفس نوع اجلنس وتوسي نالاق قانون مناهضة التمييز كي يشمل حظرر التمييرز علرى
أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية أيسلندا)؛
 26-111تعررديل املررادة  3مررن قررانون الررزواج لعرراك  1974كرري يشررمل األزواج مررن نفررس
اجلنس أيسلندا)؛
 27-111سدراج حلررم ت التشررري حيظررر التمييررز القرراةم علررى امليررل اجلنسرري أو اهلويررة
اجلنسررانية وسصررنا القرروان الرريت جترررك العنقررات اجلنسررية القاةمررة علررى الرتاضرري ب ر
األكاا مرن نفرس نروع اجلرنس م رل قرانون العقروابت لعراك  2010وقرانون اإلجرراءات
واألدلة اجلناةية املادة  )5 187امللسيك)؛
 28-111اس ررتعراض وتع ررديل اإلط ررار التش ررريعي لض ررمان سدراج املي ررل اجلنس رري واهلوي ررة
اجلنسانية ت األسباب املشمولة ابحلماية تيما يتعلق قظر التمييز هولندا)؛
 29-111نرزع الصرفة اجلرميرة عررن العنقرات اجلنسرية امل ليرة القاةمررة علرى الرتاضري بر
البررالغ ووض ر قرروان كرراملة مللاتحررة التمييررز تشررمل امليررل اجلنسرري واهلويررة اجلنسررانية
نيوزيلندا)؛
 30-111سلغاء األحلاك الواردة ت قانون العقوابت اليت جترك العنقات اجلنسية امل ليرة
القاةمة على الرتاضي ب البالغ وتعديل التشريعات ذات الصلة لضمان حظرر التمييرز
القاةم على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية حظرا صرحيا أسرتاليا)؛
 31-111تنفيررذ سصررنحات قانونيررة حلمايررة حقرروق اإلنسرران جلمي ر األكرراا
النظر عن ميوهلم اجلنسية وهويتةم اجلنسانية أملانيا)؛

بصرررف

 32-111ضررمان الوضر القررانوش لألكرراا ذوي اإلعاقررة عررن طريررق اعتمرراد مشررروع
القانون املتعلق بتلاتؤ الفر بلامله الذي ينص على دت استحقاق سعاقة ترنسا)؛
رف العمررل
 33-111النظررر ت اخترراذ مجير ا الرروات الضرررورية ليلالبهررق قلررم القررانون وقر ل
بعقوبررة اإلعررداك قصررد سلغاةةررا متامر ا بوسرراةل منةررا التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري
ال اش امللحق ابلعةد الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية سيالاليا)؛
34-111

تيجي)؛

النظررر بصررورة سجيابيررة ت سقررار وقررف اختيرراري لعقوبررة اإلعررداك بقصررد سلغاةةررا

 35-111سلغرراء عقوبررة اإلعررداك والتصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهضررة
التعذيب وغري من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو النسنسانية أو املةينة والربوتوكول
االختياري ال اش امللحق ابلعةد الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية ترنسا)؛
36-111

سلغاء عقوبة اإلعداك كيلي)؛

 37-111وض ر ر ح ر ررد للتةدي ر رردات وعملي ر ررات الرتهير ررب ال ر رريت تس ر ررتةدف الص ر ررحفي
وامل ررداتع ع ررن حق رروق اإلنس رران وتعزي ررز حري ررة التعب ررري ال رريت يلفلة ررا الدس ررتور وذل ررك
ابلرتاج عن مفةوك "جرمية زرع الفنت" الواردة ت قانون العقوابت ترنسا)؛
 38-111سلغاء التشريعات اليت ميلن أن تفضي سىل الرقابة الذاتية مبا تيةا سعنن زرع
الفنت لعاك  1938وقانون األمن الداخلي لعاك  1984الدامنرك)؛
GE.20-04188
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 39-111تعديل األحلاك التشريعية اليت تنالوي على متييز ت حق النسراء والفتيرات ت
جماالت الزواج واملرياث واألسرة ميبيا)؛
 40-111عردك االسرتجابة سىل دعروات زايدة ثريرر عمليرات اإلجةراض وتنفيرذ القروان
اليت ترمي بدالا من ذلك سىل اية حق اجلن ت احلياة جزر سليمان)؛
 41-111تعديل أو سلغاء املادة  )4 18ج) من دستور ليسوتو اليت تسما ابلتمييرز ت
حق املرأة تيما يتعلق ابلتبين والزواج والالنق والدتن وأيلولة املمتللات عند الوتاة كندا)؛
 42-111التأكيررد علررى أن احلررق ت احليرراة ينالبررق منررذ احلمررل وحررحل املرروت الالبيعرري
وعلى هذا النحو تإن للجن احلق ت اية حياته أو حياهتا على الصعد كاتة جزر سليمان)؛
 43-111تعديل أو سلغاء املادة  )4 18ج) من دستورها بغية اية النساء واألكراا
ذوي اإلعاقة من التمييز جزر البةاما).
 -112مجير ر االس ررتنتاجات و/أو التوص رريات ال ررواردة ت ه ررذا التقري ررر تع رررب ع ررن موق ررف الدول ررة
(الدول) اليت قدمتةا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يلفةم أاا ثظى بتأييد الفريرق
العامل بلامله.
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• Chief Legal Officer of Law, Constitutional Affairs and Human Rights Ms. Polo
Chabane;
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• Senior Legal Officer Ms. Thato Monyake;
• Legal Officer Ms. Bokang Lethunya;
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