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 مقدمة   

عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورق اللدددامس، املنلددد  وفقدددا  لقدددرار  لددد  حقدددو   -1
 .2020كددددانون اللاا/يندددداير   31إىل  20، دورتدددده اةامسددددة واللفرتددددم د القدددد ة املمتدددددة مددددن 5/1اإلنسددددان 

وترأس وفد . 2020كانون اللاا/يناير   22وايُتعرضت احلالة د ليسوتو د اجللسة اةامسة، املعقودة د 
واعتمدددد القريدددق العامدددس التقريدددر . ليسدددوتو وزيدددر العددددل واللدددةون الديدددتورية، ييلسدددتوس  ا وفدددانو لي ددداا

 .2020كانون اللاا/يناير   24سوتو د جلسته التايعة، املعقودة د ياملتعلق  ل
اجملموعدة ) يل، اختار  ل  حقو  اإلنسان فريق املقدررين التدا2020كانون اللاا/يناير   14ود  -2

 لتيسري ايتعرا، احلالة د ليسوتو: األرجنتم و وركينا فايو ومج ورية كوراي. (اللفرتية

 ،16/21مدن مرفدق قدرار اجمللد   5، والققدرة 5/1مدن مرفدق قدرار  لد  حقدو  اإلنسدان  15ووفقا  للققدرة  -3
 صدرت الواثئق التالية ألغرا، ايتعرا، احلالة د ليسوتو:

 ؛(A/HRC/WG.6/35/LSO/1( )أ)15تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقا  للققرة  (أ) 
 (املقوضية) جتميع للمعلومات أعدته مقوضية األمم املتحدة السامية حلقو  اإلنسان (ب) 

 ؛(A/HRC/WG.6/35/LSO/2( )ب)15وفقا  للققرة 
 A/HRC/WG.6/31/CHN/3( )ج)15مددددددددددوجز أعدتدددددددددده املقوضددددددددددية وفقددددددددددا  للققدددددددددددرة  (ج) 

 .(Corr.1و
وأحيلددت إىل ليسددوتو، عددن طريددق اجملموعددة اللفرتيددة، قائمددة أيددألة أعدددلا يددلقا  أملانيددا وال تغددال  -4

الددوطل، وليختنلددتاين، ابيددم  موعددة األصدددقا  املعنيددة فليددات التنقيددب واإل ددفل واملتا عددة علدد  ال ددعيد 
. وإيددبانيا ويددلوفينيا واململلددة املتحدددة ل يعانيددا العدمدد  وأيرلندددا اللددمالية والددورايت املتحدددة األمريليددة

 وميلن ارطفع عل   به األيألة د املوقع اللبلي لفيتعرا، الدورق اللامس.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 الستعراضعرض احلالة من جانب الدولة موضوع ا -ألف 

وعلدد  قدددر  أفدداد رئددي  الوفددد ان إعددداد التقريددر الددوطل كددان علدد  درجددة عاليددة مددن التلدداركية  -5
 2019أيلول/يددبتم   25ونُدمددت حلقددة عمددس مددن أجددس امل ددادقة د . كامددس مددن اإلدمدداج علدد  السددوا 

اجملتمدددع شددداري في دددا أصدددحاب امل دددلحة د الدددوزارات احللوميدددة، واملندمدددات غدددري احللوميدددة، ومندمدددات 
وختلَّدس . املدا، والسلعة القضائية، وشركا  التنمية، واهليأات الرقا ية، ملس اجلمعية الوطنيدة وأماندة املددام

وُأجريت مدداورت . حلقة العمس تبادرت  نا ة لآلرا  يامهت د إغنا  حمتوى التقرير واررتقا   نوعيته
  ل ن التقرير د جو من ارنقتاح.

كوييلة للوفا  ابلتزامالا الدوليدة، ملواج دة  عدل التحددايت د   ليسوتو مساعدة تقنيةوطلبت  -6
وعلد  .  ال حقو  اإلنسان، ملس التدريب عل  قضااي حقو  اإلنسان وإعداد تقارير الدول األطدرا 

الرغم مدن أن ليسدوتو دولدة طدر  د مجيدع ال دلوي الرئيسدية حلقدو  اإلنسدان، فعندا ختلقدت عدن الوفدا  
ومدن . ابلتزامالا  تقدمي التقارير وعن َين تلريعالا الوطنية الضرورية لتعبيق ملس  به ال دلوي الدوليدة

ومدا زالدت . أيباب  به احلالدة عددم وجدود ةليدة رمسيدة إلعدداد التقدارير الديت تقددم إىل  يأدات املعا ددات
 اجل ود جارية إلنلا  ةلية وطنية لتقدمي التقارير واملتا عة.
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ا  إىل التعاون مع  يأات املعا دات واإلجرا ات اةاصة، درس البلد املفحدات اةتامية ويعي -7
، ارتقاقيدددة الدوليدددة حلمايدددة حقدددو  مجيدددع العمدددال امل ددداجرين وأفدددراد أيدددر م لددد ن تقريدددره األويل  وجدددب 

ددددات أمدددا التوصددديات الدددواردة د املفح. وكدددبلق تقريدددره الددددورق اللددداا  وجدددب اتقاقيدددة حقدددو  العقدددس
وجترق صياغة التقرير الدورق التايل  وجب اتقاقية القضا  علد  مجيدع . اةتامية للجان ف ي قيد التنقيب

أشددددلال التمييددددز ضددددد املددددرأة، والتقريددددر الدددددورق اللدددداا  وجددددب الع ددددد الدددددويل اةددددا  ابحلقددددو  املدنيددددة 
ضةةة  ملاامغاهأةةةناق اا غ   ةةةنااتفاقيةةةناهضا اةةةناا وغةةةمن ا  ةةة  اهةةة اوالسيايدددية، والتقريدددر األويل  وجدددب 

. ، ويتقدَّم  دبه التقدارير إىل  يأدات املعا ددات املعنيدة هبدا د مواعيدد اا  اسيناق اا الإنسانيناق اامهيضن
وعفوة عل  ذلق، وج ت ليسوتو دعوة دائمة إىل املقرر اةدا  املعدل  دق اإلنسدان د احل دول علد  

. 2019شدبا//ف اير  15إىل  4الدبق زار البلدد د القد ة مدن مياه اللرب امل مونة وخدمات ال ر  ال حي، 
وجيدرق تنقيدب التوصديات الدواردة . وُقدم تقرير الزايرة إىل  ل  حقو  اإلنسان د دورته اللانية واألر عدم

 تدرجييا   ل ن اإلمداد ابملياه وتوفري خدمات ال ر  ال حي. فيه

و عددد إصدددار قددانون اللجنددة الوطنيددة . الوطنيددة حلقددو  اإلنسددانوُأحددرز تقدددم د إنلددا  اللجنددة  -8
، أعر دددت مندمدددات غدددري حلوميدددة عدددن قلق دددا إزا  عددددم امتلدددال القدددانون 2016حلقدددو  اإلنسدددان د عدددام 

ورفعدددت . (مبدددادمل ابريددد ) للمبدددادمل املتعلقدددة  ركدددز املةيسدددات الوطنيدددة لتعزيدددز و ايدددة حقدددو  اإلنسدددان
وردَّت احمللمدة العليدا الددعوى، وس ايدتأنا  قرار دا رد .  دبا ال ددد املندمات غدري احللوميدة دعدوى د

الدعوى وللنه ُيحب فيما  عد عندما وافقت احللومة واملندمات غدري احللوميدة علد  مراجعدة القدانون 
وُعرضت عل   ل  الوزرا  مبكرة وزارية ُحددت في ا التغيريات املزمع إجراؤ ا د القدانون . وفقا  لبلق

 و جرد أن متت املوافقة علي ا، قُدمت تعليمات  ل ن ال ياغة إىل املستلار ال ملاا.. ح كي يُندر في اواللوائ

. وفيما يتعلق  قو  املرأة، أحرزت ليسوتو تقدما  د تعزيز املسداواة  دم اجلنسدم ومتلدم املدرأة -9
ود مةمتر . األجر خارج القعاع الزراعيوُأحيط علما   ا ُأحرز من تقدم د  ايَل التعليم والعمس املدفوع 

، فدددازت ليسدددوتو ابجلدددائزة 2016 يوليدددهقمدددة ارحتددداد األفريقدددي السدددا ع والعلدددرين، املعقدددود  روانددددا د متوز/
،  وصددددق ا أحددددد أفضددددس البلدددددان أدا   د الن ددددو، ابحلقددددو  2016األفريقيددددة للمسددددائس اجلنسددددانية لعددددام 

ت خعوات للحد من ارجتار ابألشخا  وكبح العنف اجلنساا، واخُتب. ارقت ادية وارجتماعية للمرأة
ورغم تلق التدا ري، ر يزال العنف اجلنساا يللس حتداي  للمرأة . ملروع قانون العنف املنزيل وضعملس 

 د ليسوتو.

تعدددددديس قدددددانون  ايدددددة ورفددددداه العقولدددددة وفيمدددددا يتعلدددددق  قدددددو  العقدددددس، تعلدددددف احللومدددددة علددددد   -10
اعتبداَر زواج األطقدال جرميدة  2019لعدام  ملروع تعدديس قدانون  ايدة ورفداه العقولدةلمس وي. 2011 لعام

 كما ألغ  ملروع القانون مجيع أشلال عمس األطقال..  يعاقب علي ا القانون

ملدروع قدانون إن دا  األشدخا  ذوق اعُتمد وفيما يتعلق  قو  األشخا  ذوق اإلعاقة،  -11
. اللانيدة واللاللددة د اجلمعيدة الوطنيددة و ددو حاليدا  معددروح للمناقلدة د  لدد  اللدديو اإلعاقدة د القددرا تم 

 ويتضمن أحلاما   ل ن التعليم اجلامع.

وفيمددا يتعلددق ابحلددق د التعلدديم واحلددق د ال دددحة، تتملددس  عددل التحدددايت الدديت تواجدده قعددداع  -12
 ارتقددداع معددددل تسدددرب القتيدددات مدددن التعلددديم د زواج األطقدددال والدددزواج املبلدددر والقسدددرق،  دددا يسددد م د

و نددداي  دددفت توعيدددة مسدددتمرة الغدددر، من دددا تلدددجيع كدددس مدددن املعلمدددم وأوليدددا  األمدددور علددد  . املددددارس
 السماح للقتيات احلوامس  واصلة الدراية أطول مدة  لنة.

 ددددحة، وزايدة  د متتددددع املددددرأة الريقيددددة  قوق ددددا د ال ددددحة اجلنسددددية واإل ا يددددة، اختددددبت وزارة ال -13
ابلتعاون مع املندمات غري احللوميدة ومندمدات اجملتمدع املددا وشدركا  التنميدة، التددا ري التاليدة: تو يدف 
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وتنميددة قدددرالم، ومددن م ددام م توزيددع لددوازم تنددديم األيددرة وتددوفري  عدداملم د القعدداع ال ددحي د القددرى
ال حة أيضا  دليس املوزعم عل   وحدرتت وزارة. املعلومات عن تنديم األيرة عل  مستوى اجملتمع احمللي
 مستوى اجملتمع احمللي إىل توزيع لوازم تنديم األيرة.

وفيما يتعلق  درو  ارحتجاز، أنل ت دائرة السجون د ليسوتو قسما  لللدةون ال دحية يضدم  -14
ومقتلدددم د منسدددقا  معنيدددا   قدددريوس نقدددش املناعدددة البلدددرية/اإليدز، و رضدددم و رضدددات و ت دددي تغبيدددة، 

، جدددرى تدددوفري الوقايددة مدددن انتقدددال عددددوى يدددجن النسددا ود . القعدداع ال دددحي، وتقنيدددم د  ددال ال ددديدلة
وأُطلدق  درام  . فريوس نقش املناعة البلرية/اإليدز من األم إىل طقل دا والرعايدة مدا قبدس الدوردة ومدا  عدد ا

إملانيددة ليتلقدد  مجيددع السددجنا  العددفج  وكانددت  ندداي. 2015ال ددحة اجلنسددية واإل ا يددة د أيلول/يددبتم  
املضدددداد لقريويددددات النسدددد  العلسددددي،  ددددن فددددي م األجانددددب، وُشددددللت أفرقددددة دعددددم د معدددددم املةيسددددات 

 كما ُدر ب اللباب عل  التعامس مع فريوس نقش املناعة البلرية/اإليدز وامل ارات احلياتية.. السجنية

انيددددة مددددن اريددددتعرا، الدددددورق اللددددامس،  ميددددع وأحاطددددت ليسددددوتو علمددددا ، د أرتنددددا  اجلولددددة الل -15
التوصيات اليت تتناول فأات يلانية رئيسية، ملس امللليات وامللليم ومزدوجي امليس اجلنسدي ومغدايرق اهلويدة 

وأُحددرز . اجلنسدانية وحداملي صددقات اجلنسدم، وكددبلق التوصديات املتعلقددة  ندزع ال ددقة اجلرميدة عددن التلد ري
 زايدة  ،2020/2019وتع دت احللومة، د خعاهبا املتعلق ابمليزانية للسنة املالية . املسائستقدم  ل ن  به 

عددددد اختبدددارات الللدددف عدددن امل دددا م  قدددريوس نقدددش املناعدددة البلدددرية/اإليدز، واةددددمات املقدمدددة إىل 
اجلنسددانية فأدات رئيسددية مددن السددلان، تلددمس امللليددات وامللليددم ومزدوجددي امليددس اجلنسددي ومغددايرق اهلويددة 

وأجرت احللومة، من خفل وحدة حقو  اإلنسان د وزارة العدل واللةون . وحاملي صقات اجلنسم
، تقييمددا  لاطددار القددانوا املتعلددق  قددريوس نقددش املناعددة البلددرية/اإليدز،  دددعم 2014الديددتورية، د عددام 

 تددوافر املعلومددات، واجلوانددب ويتملددس اهلددد  مددن التقيدديم د حتسددم. مددن  ددرام  األمددم املتحدددة اإل ددائي
القانونية والتنديمية اليت تدندم املسدائس املت دلة  قدريوس نقدش املناعدة البلدرية/اإليدز، مدع مراعداة حقدو  
فأددات رئيسددية مددن السددلان، ملدددس امللليددات وامللليددم ومزدوجددي امليدددس اجلنسددي ومغددايرق اهلويددة اجلنسدددانية 

 وحاملي صقات اجلنسم.

خعددوات إللغددا  قددوانم جتددرمي التلدد ري أو قددوانم جتددرمي السددب والقددب ، الدديت واختددبت ليسددوتو  -16
 21وأعلندددت احمللمدددة العليدددا، املنعقددددة  وصدددق ا احمللمدددة الديدددتورية، د . تقدددف عائقدددا  أمدددام حريدددة التعبدددري

 ورأت احمللمة الديتورية أن جترمي التل ري يلحق ضررا  . ، أن جترمي التل ري غري ديتورق2018أاير/مايو 
شديدا   رية التعبري د اجملال ال حقي، ف و يدفع ال حقيم إىل  ارية الرقا ة الباتية، ويقضدي مدن   

 وقد نُقبت إىل حد ما التوصيات املقدمة د  با الل ن .. إىل مج ور أقس اطفعا  عل  املعلومات

لتلدريعات األمنيدة أما عن املستجدات، فتجرق ليسوتو إصفحات تلمس الديتور وال ملان وا -17
والسددددلعة القضددددائية واةدددددمات العامددددة، و ددددي إصددددفحات أيايدددديةهل ابلنسددددبة ريددددتقرار ليسددددوتو وحتو هلددددا 

 ارقت ادق د األجس العويس.

ومن التحدايت اليت تواجده البلدد ااقدا، اإلنتداج الزراعدي نتيجدة تدد ور حالدة املراعدي، وتعريدة  -18
د نتيجددة لدبلق مددن عجدز غددبائي متقداقم  وصددقه  لددا  اميددا  يعتمددد ويعدداا البلد. ال  دة، واجلقددا  الددورق

وعلدد  الددرغم مددن  ددبه .  لدددة علدد  ايددترياد األغبيددة،  ددا يسدد م د تزايددد الققددر وانعدددام األمددن الغددبائي
 التحدايت، تتعلع ليسوتو إىل املستقبس  ماس.

 ت ا اململلة املتحدة.واختتم رئي  الوفد كلمته ابإلجا ة عل  األيألة اليت يبق أن طرح -19
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 

وتدددرد التوصددديات املقدمدددة خدددفل اجللسدددة د . أرتندددا  جلسدددة التحددداور د وفددددا   بيددداات 81أدىل  -20
 القرع "اثنيا " من  با التقرير.

جيبددوع عددن تقدددير ا للت ددديق علدد  ارتقاقيددة الدوليددة حلمايددة مجيددع األشددخا  مددن  ر ددتوأع -21
 ارختقا  القسرق فضف  عن اعتماد عدد من صلوي حقو  اإلنسان.

وأرتنت م ر عل  تعزيدز حقدو  النسدا  واألطقدال ذوق اإلعاقدة، وأشدادت ابجل دود املببولدة د  -22
 قساد، ورحبت إبنلا  اللجنة الوطنية حلقو  اإلنسان. ارت التعليم والرعاية ال حية وملافحة ال

ورحبت إيواتيل  وفد ليسوتو وشلرته عل  التقرير اللامس البق أعده، ور ييما ذلق اجلز   -23
 . منه املتعلق  تنقيب التوصيات ال ادرة عن جولة اريتعرا، اللانية

ل ددادرة عددن جولددة اريددتعرا، ورحبددت فيجددي ابإل ددازات الدديت حتققددت د تنقيددب التوصدديات ا -24
واإلطددار  2017املتعلقددة  تغددري املنددا  لعددام  السددا قة، وأرتنددت علدد  ليسددوتو ألنددا وضددعت ييايددت ا الوطنيددة

من أجدس در   داطر اللدوارا والتخقيدف  2030-2017اري اتيجي الوطل للقدرة عل  ال مود للق ة 
 من حدلا.

ليسوتو لتعميم مراعاة احلد من  اطر اللدوارا والقددرة  وأرتنت إرتيو يا عل  القرار البق اختبته -25
ال دمود، ورحبدت تعت دا د  علد   اهبت دا مدن خدفل اعتمداد اإلطدار اريد اتيجي الدوطل للقددرة علد 

 قعاع ال حة اليت لد  إىل ختقيل وفيات األم ات.

ملانيدة اريدتقادة مدن د يدبيس زايدة إ وأعر ت فرنسا عن تقدير ا للج ود اليت تبدبهلا ليسدوتو -26
 اةدمات ال حية والتمتع  قو  العقس، للن ا تود التنبيه إىل أن حالة حقو  اإلنسان ر تزال  لة.

ورحبت جورجيدا ابلتددا ري الديت اختدبلا احللومدة مللافحدة ارجتدار ابألشدخا ، ور يديما من دا  -27
 .2011ار ابألشخا  لعام وضع اللوائح وخعة العمس الوطنية لتنقيب قانون ملافحة ارجت

وأ دت أملانيا تقدير ا لعملية اإلصفح الوطنية اجلارية الديت تضدعلع هبدا ليسدوتو وإلنلدا  اهليأدة  -28
الوطنيددة لاصددفحات، وللن ددا أعر ددت عددن قلق ددا إزا  الددزايدة األخددرية د عنددف اللددرطة، الدديت أدت إىل 

 اللرطة.وفاة عدد من احملتجزين كانوا حتت حراية 

وأرتندددت غددداا علددد  احللومدددة رلتزام دددا ابحددد ام يددديادة القدددانون، وتعزيدددز املسددداواة  دددم اجلنسدددم،  -29
 ومتلم املرأة، وملافحة ارجتار ابألشخا ، وكبلق تعزيز و اية حقو  العقس.

ورحبت  ندوراس ابلت ديق عل  مجيع املعا دات الدولية األيايية حلقو  اإلنسان، وكبلق  -30
لف صلوي مندمدة العمدس الدوليدة، وأعر دت عدن ارتياح دا ملدا ُأحدرز مدن تقددم د تلدافة اجلنسدم د  ت

  ال التعليم.

وأعر ددت أيسددلندا عددن أمل ددا د مواصددلة تنقيددب اةعددوات املدرجددة د التقريددر الددوطل، ور يدديما  -31
مان املسداواة د احل دول علدد  ارلتدزام امللبَدت ابلت ددق للعندف اجلنسداا والتغيددريات املزمدع إحددارت ا لضد

 اجلنسية.

وأحاطت اهلند علما  مع التقدير  عملية التلاور اليت جترق، واليت تتضدمن إنلدا  جلندة ملد كة  -32
  م الوزارات معنية ابريتعرا، الدورق اللامس هبد  إعداد التقرير الوطل.
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يسددوتو لفرتقددا   تنقيددب السيايددات وأشددادت إندونيسدديا ابجل ددود املتعددددة اجلوانددب الدديت تبددبهلا ل -33
ارجتماعيددة، وكددبلق اجل ددود الدديت يبددبهلا البلددد لتعمدديم السيايددات واإلجددرا ات د  ددال احلددد مددن  دداطر 

 اللوارا.

وأعر ددت مج وريددة إيددران اإليددفمية عددن تقدددير ا للخعددوات املتخددبة تعزيددزا  حلقددو  العقددس مددن  -34
مدة تعريدف "العقددس" د مجيدع التلدريعات ذات ال دلة وجعلدده خدفل عمليدة إصدفح القددوانم اجلاريدة ملوا 

 متمليا  مع التعريف الوارد د اتقاقية حقو  العقس.

وأرتدددل العددددرا  علدددد  ليسدددوتو للعمليددددة التلدددداورية الددديت صدددداحبت إعددددداد التقريدددر الددددوطل ورحددددب  -35
ة اريد اتيجية الوطنيدة ابنضمام ا إىل مجيع ال لوي الدولية األيايية حلقدو  اإلنسدان وابةعدة اإل ائيد

 اللانية.

يددتلون ذات أمهيددة ابلنسددبة ملواصددلة تعزيددز  وأقددرت أيرلندددا ان عمليددة اإلصددفح الددوطل احلاليددة -36
حقو  اإلنسان وشجعت ليسوتو عل  مواصلة ج ود ا الراميدة إىل تعزيدز فعاليدة اللجندة الوطنيدة حلقدو  

 اإلنسان.

مندب جولدة اريدتعرا، اللانيدة، ور يديما اعتمداد السيايدات وأشادت إيعاليا ابجل دود املببولدة  -37
اجلنسددانية واإل ائيددة واملبددادمل التوجي يددة  لدد ن القتيددان الرعدداة، وكددبلق املبددادرات الدديت لددد  إىل توعيددة 

 الرأق العام امهية منع زواج األطقال والزواج املبلر والقسرق.

د  ددال حقددو  اإلنسددان، وتددود أيضددا  أن وأرتنددت اللويددت علدد  ليسددوتو ملددا تببلدده مددن ج ددود  -38
 .2023-2019تعرب عن تقدير ا لوضع اري اتيجية وخعة العمس املرتبعتم ابألغبية والتغبية للق ة 

ورحبت ليبيا ابةعوات اإلجيا ية املتخدبة د  دال تعزيدز حقدو  اإلنسدان، الديت تلدمس القضدا   -39
 فضف  عن اإلصفحات املةيسية والقانونية د البلد.عل  مجيع أشلال التمييز ضد املرأة، 

وأعر ت مايل عن تقدير ا للج ود اليت  بلت ا احللومة واليت ملَّنت ا من إنلا  اللجنة الوطنية  -40
 ، وللن ا تود اإلشارة إىل ضرورة مراجعة  عل أحلام القانون.2016حلقو  اإلنسان د عام 

لاصفحات القانونية والديتورية اليت أجرلا هبد  اعتماد وأرتنت جزر مارشال عل  ليسوتو  -41
تلريعات وطنية خُتو هلا ين القوانم لتقعيس مجيع املعا دات الدولية حلقو  اإلنسان اليت صدقت علي ا، 

 وأشادت ابجل ود املببولة لتعديس قانون  اية ورفاه العقولة.

متتددع  التلددريعية املزمددع تنقيددب ا ل يددي وأشددادت موريلدديوس  ختلددف التعددديفت والسيايددات  -42
املدددواطنم  قدددو  اإلنسدددان د ليسدددوتو  غيدددة اررتقدددا   ددددرو  معيلدددت م، وأشدددادت إبقدددرار قدددانون اللجندددة 

 الوطنية حلقو  اإلنسان.

وأعر دددت امللسددديق عدددن تقددددير ا للتقددددم الدددبق أحرزتددده ليسدددوتو، مدددن قبيدددس اإلصدددفحات الددديت  -43
 نون  اية ورفاه العقولة، واليت لد  إىل القضا  عل  زواج األطقال.أجرلا د قانون الزواج وقا

وأحددددا/ اجلبددددس األيددددود علمددددا  ابلتعددددورات اإلجيا يددددة فيمددددا يتعلددددق ابلت ددددديق علدددد  املعا دددددات  -44
األيايدددية حلقدددو  اإلنسدددان، وللنددده يدددود الت كيدددد علددد  دواعدددي قلقددده إزا  أيدددوأ أشدددلال عمدددس األطقدددال 

 األطقال.وايتغفل األطقال وزواج 

وأعرب املغرب عن أتييده ملا نُقب من إصفحات ديتورية، ور ييما د  ال ملافحة ارجتار  -45
ابلبلدددر، ورعتمددداد اريددد اتيجية اللقيلدددة  لافحدددة القسددداد، واجل دددود الراميدددة إىل تعزيدددز يددديادة القدددانون 

 وإملانية اللجو  إىل القضا .
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تببلدده مددن ج ددود د يددبيس تقدددمي التقددارير الدديت فددات موعددد وأرتنددت موزامبيددق علدد  ليسددوتو ملددا  -46
تقدددمي ا إىل  تلددف  يأددات معا دددات حقددو  اإلنسددان الدوليددة واإلقليميددة، يددعيا  من ددا إىل تعزيددز و ايددة 

 حقو  اإلنسان للعب ا.

وأرتندت ميا دار علد  اجل ددود الديت تبدبهلا ليسددوتو ملوا مدة تلدريعالا مددع معا ددات األمدم املتحدددة  -47
 حلقو  اإلنسان، ملس اتقاقية حقو  العقس واتقاقية القضا  عل  مجيع أشلال التمييز ضد املرأة.

وأرتنت اميبيا عل  ليسوتو ملا تببله من ج ود للن و،  قو  املرأة ارقت ادية وارجتماعية،  -48
 وكبلق  قو  العقس، ورحبت ابحلملة اجلارية الرامية إىل القضا  عل  زواج األطقال.

ورحبددت نيبددال ابملبددادرات الدديت اختددبلا ليسددوتو ومددن مجلت ددا، علدد  يددبيس امللددال، إعددادة إنلددا   -49
اللجنة الوطنية املعنية ابإليدز واري اتيجية الوطنية ل حة املرا قم واللباب ملنع انتلار فدريوس نقدش 

 املناعة البلرية/اإليدز.

، وللن دددا 2030تعدددة التنميدددة املسدددتدامة لعدددام وأعر دددت  ولنددددا عدددن تقددددير ا رلتدددزام احللومدددة  -50
تددزال تلددعر ابلقلددق إزا  ارتقدداع درجددة التمييددز والعنددف الددبق ميدداَرس علدد  امللليددات وامللليددم ومزدوجددي  ر

امليدس اجلنسدي ومغدايرق اهلويدة اجلنسددانية وحداملي صدقات اجلنسدم، فضددف  عدن ملدللة العندف اجلنسدداا 
 عل  نعا  وايع.

لندا ابإلصفحات الديتورية واإلصفحات الوايعة النعدا  الديت أجرلدا ليسدوتو وأشادت نيوزي -51
د قعاع األمن، ونوَّ ت  واصلة التزام ا  لافحة القساد، وللن ا أعر ت عن قلق دا إزا  عددم ح دول 

 النسا  الققريات والريقيات عل  الرعاية ال حية.

وصددديات إبلغدددا  عقو دددة تر، ومدددن  ين دددا الوأشدددارت ليسدددوتو إىل التوصددديات الددديت قددددم ا احلضدددو  -52
اإلعدام، وتقدمي تقارير الدول األطرا  اليت فات موعد تقدمي ا، وإ رام املعا دات الدولية عل  ال عيد 
الددددوطل، وإنلددددا  اللجندددددة الوطنيددددة حلقددددو  اإلنسدددددان، وعمددددس األطقددددال، وارجتدددددار ابألشددددخا ، وحالدددددة 

 املنا ، وحقو  امل اجرين.األشخا  ذوق اإلعاقة، ويياية الت دق لتغري 

وردا  علددد   عدددل البيددداات، أشدددارت ليسدددوتو إىل أن إلغدددا  عقو دددة اإلعددددام قدددد طُدددرح للمناقلدددة  -53
الوطنيددة د إطدددار عمليدددة اإلصدددفح الدددوطل نددددرا  إىل أن الديدددتور يدددنش علي دددا ابعتبار دددا حددددا  للحدددق د 

امللحق ابلع د الدويل اةا  ابحلقو  املدنية ويتوقف الت ديق عل  ال وتوكول ارختيارق اللاا . احلياة
 والسيايية، اهلاد  إىل إلغا  عقو ة اإلعدام، عل  نتيجة اإلصفحات الوطنية.

ورحدددددب النيجدددددر ابملبدددددادرات الددددديت اختدددددبلا ليسدددددوتو هبدددددد  احلدددددد مدددددن الققدددددر وضدددددمان التنميدددددة  -54
 املوارد والقدرات. فتقار إىلارارقت ادية للبلد عل  الرغم من ال عوابت املختلقة، ومن  ين ا 

وأحاطدددت نيجدددرياي علمدددا  مدددع التلدددجيع ابجل دددود الددديت تبدددبهلا ليسدددوتو لتوطيدددد إطاَري دددا القدددانوا  -55
واملةيسددي فيمددا يتعلددق  تعزيددز و ايددة حقددو  اإلنسددان، وأرتنددت علدد  احللومددة لت ددميم ا علدد  ملافحددة 

 القساد وتعزيز احلوكمة الرشيدة.

 ددود الدديت تبددبهلا ليسددوتو للحددد مددن الققددر املدددقع وانعدددام األمددن الغددبائي ورحبددت ابكسددتان ابجل -56
، الديت لدد  إىل حقدز الدوعي البيأدي 2017والبعالة، وأشادت ابلسيايدة الوطنيدة املتعلقدة ابللدباب لعدام 

  م اللباب وتلجيع م عل  ارضعفع  سةوليالم جتاه اريتدامة البيأية واحلد من الققر.

قلبم عن تقدير ا رعتماد اي اتيجيات وطنية تويل األولوية الواجبدة للنمدو اللدامس وأعر ت ال -57
 واملستدام، وللتنمية ارجتماعية ارقت ادية، وتعزيز حسن التد ري واملسا لة.



A/HRC/44/8 

GE.20-04188 8 

وشدددلرت ال تغدددال ليسدددوتو علددد  تقددددمي تقرير دددا الدددوطل وأرتندددت علي دددا لت دددديق ا علددد  مجيدددع  -58
اإلنسدددددان، وكدددددبلق علددددد  عددددددد مدددددن صدددددلوي مندمدددددة العمدددددس الدوليدددددة،  املعا ددددددات األيايدددددية حلقدددددو 

 رنضمام ا إلي ا. أو

ورحبددت رواندددا ابلتدددا ري الراميددة إىل تعزيددز و ايددة حقددو  اإلنسددان،  ددا في ددا تنقيددب التوصدديات  -59
املتلاملدددة السددا قة و ددبل اجل دددود الراميددة إىل معاجلددة القضدددااي املعلقددة د احملدداكم مدددن خددفل ندددام اإلدارة 

 للقضااي.

ورحبت السنغال ابلتدا ري املتخبة ملعاجلة اكتداظ السجون وانتلار اإلصاابت  قريوس نقدش  -60
املناعة البلرية/اإليدز، وابةعوات املتخبة ألخب توصيات تتعلق ابرتقاقية الدولية حلماية حقو  مجيدع 

 العمال امل اجرين وأفراد أير م  عم ارعتبار.

صر يا  تعاون السلعات املخت ة مع ةليات األمم املتحدة عل  تنديم دورات تدريبيدة ورحبت  -61
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.

لضددو  علدد  السيايددات اجلنسددانية واإل ائيددة، وصددياغة ملددروع قددانون  ايددة  ويددلعت ييلدديس ا -62
كبددار السددن، واعتمدداد السيايددة الوطنيددة لتغددري املنددا  وخعددة عمددس وطنيددة لتنقيددب قددانون ملافحددة ارجتددار 

 ابألشخا .

مددددن أ دددددا  التنميددددة املسددددتدامة  10و 1ورحبددددت يددددرياليون ابلتقدددددم احملددددرز د حتقيددددق اهلدددددفم  -63
للققر وعددم املسداواة، وكدبلق ال كيدز علد  تعزيدز املسداواة  دم اجلنسدم، و ند ت ليسدوتو علد   للت دق

 .2016فوز ا ابجلائزة األفريقية للمسائس اجلنسانية لعام 
وشددددجعت يددددلوفينيا ليسددددوتو علدددد  الت ددددديق علدددد  ال وتوكددددول ارختيددددارق رتقاقيددددة منا ضددددة  -64

و ة القايية أو الفإنسدانية أو امل يندة، وال وتوكدول ارختيدارق التعبيب وغريه من ضروب املعاملة أو العق
رتقاقيدددددة حقدددددو  العقدددددس املتعلدددددق إبجدددددرا  تقددددددمي البفغدددددات، وال وتوكدددددول ارختيدددددارق رتقاقيدددددة حقدددددو  
األشددخا  ذوق اإلعاقددة، وال وتوكددول ارختيددارق اللدداا امللحددق ابلع ددد الدددويل اةددا  ابحلقددو  املدنيددة 

وأعر دت عدن قلق دا إزا  التقدارير املتعلقدة ابيدتمرار  اريدة . د  إىل إلغدا  عقو دة اإلعدداموالسيايية، اهلا
 التمييز والعنف عل  النسا  والقتيات وإيا ة معاملة األطقال.

و ندددد ت جددددزر يددددليمان ليسددددوتو علدددد  العديددددد مددددن إ ازالددددا،  ددددا في ددددا ت ددددديق ا علدددد  مجيددددع  -65
 املعا دات األيايية حلقو  اإلنسان.

ورحبت . وأرتنت ال ومال عل  ليسوتو لتلاور ا مع اجملتمع املدا أرتنا  صياغة تقرير ا الوطل -66
 سن قانون ملافحة ارجتار ابألشخا  و وضع خعة عمل ا الوطنيدة، فضدف  عدن ايد اتيجيت ا الوطنيدة 

 مللافحة القساد.

دق للعندف اجلنسداا،  ويدائس وأعر ت جنوب أفريقيا عن تقاؤهلا ابجل ود املببولة ألجس الت د -67
، وإلجددرا  ملدداورات  لدد ن ملددروع قددانون ملافحددة العنددف املنددزيل السيايددات اجلنسددانية واإل ائيددةمن ددا 

 وإقامة شراكات إقليمية ألجس الت دق لفجتار ابألشخا .

 وتقدم جنوب السودان  توصيات. -68

يدة حددر زواج األطقدال، وارلتدزام ورحبت إيبانيا  مفت التوعية ابرجتار ابألشخا ، وعمل -69
  توفري التمويس للتعليم، و ن ت ليسوتو عل  حتقيق التلافة  م اجلنسم د  ال التعليم ار تدائي.
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وأرتددل السددودان علدد  اجل ددود الراميددة إىل تعزيددز حقددو  اإلنسددان منددب جولددة اريددتعرا، السددا قة  -70
 اإلنسان.وأشاد  ليسوتو لتعاونا املستمر مع  ل  حقو  

وأشادت اتيلند ابةعة اإل ائية اري اتيجية الوطنية اللانيدة، والسيايدات اجلنسدانية واإل ائيدة،  -71
وابلت دددق لقددريوس نقددش املناعددة البلددرية/اإليدز القددائم علدد  حقددو  اإلنسددان، وابختدداذ تدددا ري مللافحددة 

ايتعداد ملواصلة  را  ا للتعاون  و ي عل . ارجتار ابألشخا  وزواج األطقال وعمس األطقال واجلوع
 التقل مع ليسوتو.

ليليت علمدا  مدع التقددير إبصدفح القدوانم ملوا مدة تعريدف "العقدس" وحلددر  -وأحاطت تيمور  -72
زواج األطقددددال، وابجل ددددود الراميددددة إىل متلددددم الفجأددددم مددددن احل ددددول علدددد  الرعايددددة ال ددددحية األيايددددية 

 والتعليم.

يسوتو ملا تببله من ج ود د  ال حقو  اإلنسدان مندب جولدة اريدتعرا، وأرتنت توغو عل  ل -73
 وحلت اجملتمع الدويل واللركا  التقنيم عل  دعم ليسوتو.. السا قة،  ا د ذلق ضمان  اية الفجأم

وأحاطت تون  علما  ابلت ديق عل  ارتقاقية الدوليدة حلمايدة مجيدع األشدخا  مدن ارختقدا   -74
القسدرق، وابلقدوانم والدد ام  الوطنيدة املتعلقدة ابرجتددار ابألشدخا  والقضدا  علدد  الققدر وتنقيدب أ دددا  

 التنمية املستدامة.

وأعر دددت أوكرانيدددا عدددن تقددددير ا للمعلومدددات الدددواردة د التقريدددر الدددوطل  لددد ن تنقيدددب التوصددديات  -75
والتعلدديم، والتلددريعات املتعلقددة  لافحددة  املتعلقددة  قددو  املددرأة، وارجتددار ابألشددخا ، واحلددق د ال ددحة
 القساد، والتعاون مع  يأات املعا دات واإلجرا ات اةاصة.

ورحبددددت اململلددددة املتحدددددة ابلتعدددداون األخددددري  ددددم احللومددددة ومندمددددات اجملتمددددع املدددددا  لدددد ن  -76
ري اللديد وحلت ليسوتو عل  تق ري الت خ. اإلصفحات وعملية إنلا  اللجنة الوطنية حلقو  اإلنسان

 وأعر ت عن قلق ا إزا  التقارير اليت تقيد ابيتخدام التعبيب و وحلية اللرطة.. د الندام القضائي

 وأشادت مج ورية تنزانيا املتحدة ابلتقدم البق أحرزته ليسوتو منب جولة اريتعرا، األخرية. -77

ية اللدرطة وحلدت ليسدوتو وأعر ت الورايت املتحدة األمريلية عن قلق ا إزا  ادعدا ات  وحلد -78
وأحاطدددت علمدددا  ان حريدددة ويدددائط اإلعدددفم ر تدددزال  لدددة . علددد  أن تضدددمن املسدددا لة عدددن  دددبه اجلدددرائم

 وشجعت ليسوتو عل  إعادة أتكيد التزامالا  ماية حرية التعبري.

وأشددددادت أوروغددددواق ابجل ددددود الراميددددة إىل موا مددددة التلددددريعات مددددع صددددلوي حقددددو  اإلنسددددان  -79
 ددا وإبدخددال التعددديفت الديددتورية الدديت تتدديح ازدواج اجلنسددية وحتدددر إنددزال العقو ددة البدنيددة امل ددد  علي
 ابألطقال.

ورحبدددت فدددانواتو ابةعدددة اإل ائيدددة اريددد اتيجية الوطنيدددة اللانيدددة، الددديت تتنددداول القضدددااي املتعدددددة  -80
إلعاقدة، فضدف عدن السيايدات اجلوانب ملس الققر، واجلنسانية، وفريوس نقش املناعة البلدرية/اإليدز، وا

 اجلنسانية واإل ائية الَعلرية.

وأعر ددت مج وريددة فنددزويف البوليقاريددة عددن تقدددير ا للج ددود الراميددة إىل تنقيددب ارتقاقيددة الدوليددة  -81
حلمايدددددة حقدددددو  مجيدددددع العمدددددال امل ددددداجرين وأفدددددراد أيدددددر م، واريددددد اتيجية ال دددددحية الوطنيدددددة للمدددددرا قم 

 جتار ابألشخا .واللباب، وملافحة ار

وأشادت زامبيا  سن قانون ملافحة ارجتار ابألشدخا  وإبطدف   لدة تددعو إىل إندا  زواج  -82
 األطقال.
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وأحاطدددت زمبددددا وق علمدددا  ابةعددددة اإل ائيددددة اريددد اتيجية الوطنيددددة اللانيددددة للت ددددق لعدددددد مددددن  -83
كددبلق اإلصددفحات الديددتورية لضددمان التحددايت، ملددس تلددق املتعلقددة  تغددري املنددا ، والبيأدة، واإلعاقددة، و 

 اريتقرار السيايي والتحول ارقت ادق.

وأرتنددددت اجلزائددددر علدددد  ليسددددوتو لت ددددديق ا علدددد   روتوكددددول امليلددددا  األفريقددددي حلقددددو  اإلنسددددان  -84
واللدددعوب  لددد ن حقدددو  كبدددار السدددن د أفريقيدددا وللتددددا ري الددديت اختدددبلا مللافحدددة ارجتدددار ابألشدددخا ، 

 .2011انون عام ييما من خفل ق ور
وأشادت أنغور ابلتقدم احملرز د تعزيز املساواة  م اجلنسدم ومتلدم املدرأة، ور يديما د  دايل  -85

. التعلدددديم والعمالددددة خددددارج القعدددداع الزراعددددي، ورحبددددت ابلتدددددا ري املتخددددبة مللافحددددة ارجتددددار ابألشددددخا 
 جرائم ارجتار ابألشخا .وشجعت ليسوتو عل  مواصلة تعزيز التدا ري املتخبة ضد مرتليب 

و نددد ت األرجنتدددم ليسدددوتو علددد  اإلجدددرا ات الددديت اختدددبلا إلنلدددا  ةليدددة وطنيدددة لتقددددمي التقدددارير  -86
ومتا عة تنقيب توصيات  يأات املعا دات، وشجعت ليسوتو عل  مواصلة العمدس مدن أجدس حتقيدق  دبا 

 اهلد .

قددو  اإلنسددان وشددجعت ليسددوتو علدد  ونوَّ ددت أيدد اليا ابلعمددس علدد  إنلددا  مةيسددة وطنيددة حل -87
وقالددت إن ارنت اكددات وارعتدددا ات واردعددا ات اجلنسددانية املرتبعددة ايدداليب . مواصددلة  ددبا اإلصددفح

 التعبيب عل  يد قوات األمن ر يزال هلا أترتري ا عل  الناس.

وأشددددادت أذر يجدددددان  ليسددددوتو لتنقيدددددب ا التوصددددديات ال ددددادرة عدددددن املندمددددات الدوليدددددة  لددددد ن  -88
 .ولةالعق ورفاه ملروع تعديس قانون  ايةملةيسات اإلصفحية واعتماد ا ا

وأشدددادت جدددزر الب امدددا ابلعمدددس علددد  إنلدددا  ةليدددة وطنيدددة للتنقيدددب واإل دددفل واملتا عدددة، و نددد ت  -89
 ليسوتو عل  ما  بلته من ج ود د يبيس تعزيز حقو  اإلنسان، ور ييما احلق د التعليم.

 دددددرابدوس  ليسدددددوتو ملدددددا اختبتددددده مدددددن إجدددددرا ات للن دددددو،  قدددددو  املدددددرأة ارقت دددددادية وأشدددددادت  -90
 وارجتماعية وللخعوات اليت اختبلا للتخقيف من ةاثر تغري املنا .

وأحاطددددت  ددددنن علمددددا  مددددع اررتيدددداح ابعتمدددداد عدددددد مددددن اإلصددددفحات التلددددريعية واملةيسددددية،  -91
 ج األطقال دون ايتلنا .ييما حلماية حقو  النسا  واألطقال وحدر زوا  ور

ورحبت  وتسواا ابيتعرا، قانون زعامة القبائس والتعداون مدع  يأدات املعا ددات واإلجدرا ات  -92
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.

وشجعت ال ازيس ليسوتو علد  يدن ملدروع القدانون املتعلدق ابلعندف املندزيل ومواصدلة ج ود دا  -93
ورحبددت إبعددادة إنلددا  اللجنددة الوطنيددة املعنيددة . الراميددة إىل ملافحددة فددريوس نقددش املناعددة البلددرية/اإليدز

ا ري الراميددة إىل  ايددة  قددريوس نقددش املناعددة البلددرية/اإليدز، وخعددة العمددس الوطنيددة املعنيددة ابإليدددز، والتددد
 القأات الضعيقة من العنف.

وأشددددددادت  وركينددددددا فايددددددو ابلتعددددددديفت الديددددددتورية لتعزيددددددز املسدددددداواة  ددددددم اجلنسددددددم وابةعددددددة  -94
 اري اتيجية املتعلقة ابل حة اجلنسية واإل ا ية.

ام  الراميددة إىل وأشددادت  وروندددق ابعتمدداد اةعددة اإل ائيددة اريدد اتيجية الوطنيددة اللانيددة، والدد   -95
تعزيدددز حقدددو  األشدددخا  ذوق اإلعاقدددة، و ريدددم السيايدددات اجلنسدددانية واإل ائيدددة وفقدددا  أل ددددا  التنميدددة 

 املستدامة وال لوي الدولية واإلقليمية.



A/HRC/44/8 

11 GE.20-04188 

ورحبدددت كنددددا ابرلتدددزام إبندددا  زواج األطقدددال، وللن دددا أعر دددت عدددن قلق دددا إزا  ايدددتخدام القدددوة مدددن  -96
ن. وشجعت ليسوتو علد  تدوفري التددريب لقدوات اللدرطة هبدد  مندع ارعتقدارت جانب مو قي إنقاذ القانو 

 التعسقية والتعبيب، وعل  خت يش املوارد الفزمة لتحسم إملانية احل ول عل  مياه اللرب.

وأحاطت شيلي علما  مع ار تمام ابةعة اإل ائية اري اتيجية الوطنية اللانية و ن ت ليسوتو  -97
إل فل عن التوصيات ال ادرة فيما يتعلق ابلرامية إىل امللاركة د أنلعة تنمية القدرات عل  ج ود ا ا

 عن  يأات املعا دات ومتا عت ا.

وأشادت ال م ابجل ود الرامية إىل اعتماد اةعة اإل ائية اري اتيجية الوطنية اللانيدة، وتنقيدب  -98
ال ددحية والتعلددديم، وملافحدددة الققددر وارجتدددار ابألشدددخا ، أ دددا  التنميدددة املسددتدامة، وحتسدددم الرعايدددة 

 وتعزيز حقو  النسا  واألطقال.

وأشادت اللونغو ابلتقدم احملرز د ضمان املساواة  م اجلنسم د  ال التعليم ار تددائي ود  -99
نسدان  اية حقو  امل اجرين، وحلت البلد عل  مضاعقة ج وده لتقعيس عمس جلنته الوطنية حلقدو  اإل

  ا يتماش  مع مبادمل ابري .

ورحبت كويتاريلا ابلتقدم احملرز د القضا  عل  زواج األطقال وحلدت ليسدوتو علد  مواصدلة  -100
وقالت إنه ينبغي لليسوتو أن تببل مزيدا  من اجل ود د الت دق جلائحة فريوس نقش املناعة . ج ود ا

 اية ال حية، وملافحة ارجتار ابألشخا .البلرية/اإليدز، وزايدة إملانية احل ول عل  الرع

وأشدددادت كدددوت ديقدددوار ابعتمددداد السيايدددات القعاعيدددة واةعدددة اإل ائيدددة اريددد اتيجية الوطنيدددة  -101
 وحلت ليسوتو عل  مواصلة عمل ا.. اللانية وابلت ديق عل  ال لوي األيايية حلقو  اإلنسان

واإل ائيدة الديت تنعدوق علد  ند  متعددد  ويلعت كواب الضو  عل  وضع السيايات اجلنسدانية -102
 القعاعات وملاركة اجل ات القاعلة احللومية وغري احللومية.

وأشدددادت الددددا ري ابةعدددوات املتخدددبة إلدراج التلقيدددف د  دددال حقدددو  اإلنسدددان د املندددا    -103
تلدار العندف اجلنسدي الدرايية للمدارس ار تدائية، وللن دا أعر دت عدن قلق دا إزا  التقدارير الديت تقيدد ابن

 واجلنساا عل  نعا  وايع،  ا د ذلق عدم احلماية من زواج األطقال.

وأشدددارت ليسدددوتو إىل التوصددديات الددديت قددددم ا احلضدددور،  دددا في دددا التوصددديات املتعلقدددة ابملعاملدددة  -104
حتجدداز القايدية والفإنسددانية وحريددة التعبددري وحقددو  العقدس واةدددمات ال ددحية واركتددداظ د مراكددز ار

ووحلددددية اللددددرطة وإصدددددار قددددانون احل ددددول علدددد  املعلومددددات وانعدددددام األمددددن الغددددبائي والددددزواج القسددددرق 
لألطقال وح ول املرأة الريقية عل  الرعاية ال حية وارلتزامات الدولية  تقدمي التقارير والتعليم ار تدائي 

 اجملاا واألطقال امل اجرين.

 لد  وقدد وافدق . و اعتماد تلريعات ملافحدة التعدبيبواخُتبت خعوات حمددة األ دا  حن -105
ريم ييايات ختش التعبيب من ش نا أن تةدق إىل صياغة قانون موحد وشامس يتماش  الوزرا  عل  

وفيمددددا يتعلددددق . مدددع التزامددددات ليسددددوتو  نددددع التعدددبيب واملعاقبددددة عليدددده وتددددوفري يدددبس ارنت ددددا  لضددددحاايه
وجب اتقاقية منا ضة التعبيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقو دة ابلتزامات ليسوتو  تقدمي التقارير  

وطلبت ليسوتو تقدمي التقرير عن طريق . القايية أو الفإنسانية أو امل ينة، قامت   ياغة تقرير ا األويل
 اإلجرا  املبسط لتقدمي التقارير.

ة املعلومات للمواطنم، وقد صيغ ملروع قانون احل ول عل  املعلومات وتلقي ا لضمان إاتح -106
أمددا احللومددة، فتدددعم املددزارعم ابلبددبور واألمسدددة وتددوفر هلددم اجلددرارات، . وللندده م يقدددَّم  عددد إىل ال ملددان

وعلدد  صددعيد اجملتمددع احمللددي، جددرى تدددريب أرابب األيددر،  ددن . إدراكددا  من ددا للعجددز الغددبائي د ليسددوتو
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ولضددددمان . ية صدددغرية ألغددددرا، اللقدددا  والتجددددارةفدددي م النسددددا ، علددد  زراعددددة اةضدددروات د قعددددع أرضدددد
معدددرت التسددرب مددن املدددارس، أُعددد  ددرام  للتغبيددة املدريددية يلقددس  أترتددري علدد يلددون للجددوع أق  أر

 توفري الغبا  جلميع األطقال د املدارس العامة.

 إنقداذ ود حماولة للت دق حلدارت زواج األطقدال والدزواج املبلدر والقسدرق والقضدا  علي دا، س -107
وتعمدددس احللومدددة أيضدددا  مدددع املندمدددات غدددري . األطقدددال د احلدددارت الددديت جدددرى اإل دددفل في دددا عدددن ذلدددق

 احللومية، ملس مجعية األحفم اجلميلة، إلعادة أت يس  ةر  األطقال وتوفري امل وى والتعليم هلم.

اجلنسددددية واإل ا يددددة، اختدددددبت وزارة متتيددددع املددددرأة الريقيددددة أكلددددر  قوق ددددا د ال ددددحة  ويددددعيا  إىل -108
 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 لددوازم تندديم األيددرة، وإنلدا  عيددادات متنقلدة د القددرى 

 . تنديم األيرة لتقدمي اةدمات ال حية،  ا في ا خدمات

وأعرب رئي  الوفد عن تقديره للقرصة اليت أاتحت ا ةلية اريتعرا، الدورق اللدامس لليسدوتو   -109
كددي تعددر، إ ازالددا وتقييَم ددا إاي ددا عددن طريددق النقددد الددباع، وحتديددد القجددوات والتحدددايت القائمددة د 

 يامهوا د إ اح العملية. وأعرب عن شلره جلميع البين.  ال تعزيز حقو  اإلنسان و ايت ا

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

نظرررت ليسرروتو ت التوصرريات املقدمررة أةنرراء جلسررة التحاور/املدرجررة أد    وأعربرر  عررن  -110
 أتييدها هلا:

تقدمي تقارير الدول األطراف املتأخرة مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغري   110-1
وبرة القاسرية أو النسنسرانية أو املةينرة  والعةرد الردو  ا را  من ضروب املعاملرة أو العق

ابحلقوق املدنية والسياسية  واتفاقية القضاء على مجير  أكرلال التمييرز ضرد املررأة  جرزر 
 ماركال(؛

اعتمرراد تشررريعات وطنيررة مللاتحررة التعررذيب لضررمان تنفيررذ اتفاقيررة مناهضررة  110-2
 البةاما(؛التعذيب بلاملةا  جزر 

تقدمي تقارير سىل خمتلف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ت الوق  املناسب  110-3
  موزامبيق(؛

مواصلة جةودها الرامية سىل تقدمي تقريرها الدوري عن االلتزامات الناكئة من  110-4
 الصلوك الدولية حلقوق اإلنسان ت أقرب وق  مملن  السنغال(؛

تقررردمي التقرررارير ت مواعيررردها  ومتابعرررة تنفيرررذ التوصررريات سنشررراء ةليرررة تضرررمن  110-5
 الصادرة عن خمتلف هيئات املعاهدات  سرياليون(؛

ابتفاقيرررة حقررروق الالفرررل واالتفاقيرررة الدوليرررة  املتعلقرررةتنفيرررذ مجيررر  التوصررريات  110-6
 حلماية حقوق مجي  العمال املةاجرين وأتراد أسرهم  جنوب السودان(؛

ءات علنيررة وقاةمررة علررى اجلرردارة عنررد اختيررار املركررح  اعتمرراد سلسررلة سجرررا 110-7
علرى الصررعيد الرروطين النتاراابت األعضرراء ت هيئررات معاهردات األمررم املتحرردة  اململلررة 

 املتحدة لربيالانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛
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العهدددلدالدددلص دا ددد  دتقررردمي مرررا أتخرررر مرررن تقرررارير الدولرررة الالررررف مبوجرررب  110-8
الددددلص دا دددد  دابحلقدددداالدا ل يددددةددوالعةرررديةدصاصجدم عيددددةدصاليق  يددددة دابحلقددداالداصاد دددد  

صالسي سدددية دصاقي ايدددةدالقىددد  دعكدددادتيددد دد دددأ  دالدمييدددزدندددلدا ددد د د تها يدددةدق زا يددد د
 ا دحل (؛

تنفيذ التوصريات الصرادرة عرن االتفاقيرة الدوليرة حلمايرة حقروق مجير  العمرال  110-9
ة النةاةيررة ملشررروع خالررة العمررل ت هررذا الصررردد املةرراجرين وأتررراد أسرررهم ووضرر  الصرريغ

  زمبابوي(؛
تقرردمي مررا أتخررر مررن تقررارير الدولررة اطرررف مبوجررب الصررلوك الدوليررة حلقرروق  110-10

اإلنسان اليت هي طرف تيةا  زمبابوي(؛ وتعزيز اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان  
 متشياا م  مبادئ ابريس  هندوراس(؛

 نفيذ الفعال للاالط اإلمناةية االسرتاتيجية الوطنية  اهلند(؛النظر ت الت 110-11
 تعزيز اجلةود الرامية سىل تفعيل عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  اهلند(؛ 110-12
 السعي سىل تفعيل عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  اللوي (؛ 110-13
الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران مبررا يتماكررى النظرر ت التفعيررل الفرروري لعمررل اللجنررة  110-14

م  مبادئ ابريس  تضنا عن سملانية سجراء تبادالت ةناةية وما ب  األقراليم والتعراون مر  
 غريها من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  سندونيسيا(؛

 سنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  العراق(؛ 110-15
تقنل اللجنرة الوطنيرة حلقروق اإلنسران بغيرة اختاذ التدابري النزمة لضرمان اسر 110-16

 مواءمتةا م  مبادئ ابريس  ما (؛
سنشرررراء جلنررررة وطنيررررة مسررررتقلة حلقرررروق اإلنسرررران متت ررررل ملبررررادئ ابريررررس  جررررزر  110-17

 ماركال(؛
متل  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من البدء ت عملةا وتقاا ملبادئ ابريس  110-18

  املغرب(؛
سدراج أحلررررراك الصرررررلوك الدوليرررررة واإلقليميرررررة حلقررررروق اإلنسررررران السرررررعي سىل  110-19

 املصدق عليةا ت القوان  احمللية  موزامبيق(؛
تعزيررز اجلةررود الراميررة سىل سنشرراء جلنررة وطنيررة حلقرروق اإلنسرران امت رراالا ملبررادئ  110-20

 ابريس  نيبال(؛
حريرة التعبرري ت مواءمة األحلاك القانونيرة الوطنيرة مر  املعرايري الدوليرة بشرأن  110-21

 سطار العةد الدو  ا ا  ابحلقوق املدنية والسياسية  هولندا(؛
سنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متشياا م  مبادئ ابريس  وحث اجملتمر   110-22

 الدو  على تقدمي املساعدة التقنية الضرورية  النيجر(؛
تماس الدعم النزك لتعزيز مواصلة اجلةود الرامية سىل دعم حقوق اإلنسان وال 110-23

 قدرهتا على العمل ت هذا الصدد  نيجرياي(؛
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مواصرررلة االضرررالنع ابإلصرررنحات النزمرررة لنرتقررراء ابلسياسرررات والرررربام   110-24
 املوجةة حنو احرتاك وتعزيز حقوق اإلنسان  ابكستان(؛

 (؛ضمان ختصيص املوارد اللاتية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  الفلب  110-25
وض  الصيغة النةاةية إلنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  امت راالا ملبرادئ  110-26

ابريررس  وضررمان أن تركررز مةمتةررا أيضرراا علررى احلقرروق االقتصررادية واالجتماعيررة وال قاتيررة 
  الربتغال(؛

تعزيز جةودها الرامية سىل سنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان امت االا ملبادئ  110-27
 يس  رواندا(؛ابر 

تعزيررررز اجلةررررود الراميررررة سىل تفعيررررل عمررررل اللجنررررة الوطنيررررة حلقرررروق اإلنسرررران  110-28
  تيجي(؛

مواصررررررلة جةودهررررررا الراميررررررة سىل تعزيررررررز و ايررررررة حقرررررروق اإلنسرررررران ت البلررررررد  110-29
  الصومال(؛

تفعيل عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان على حنو كامرل متشرياا مر  مبرادئ  110-30
  جنوب أتريقيا(؛ابريس 

اإلسررررراع ت االضررررالنع بعمليررررات سدراج أحلرررراك الصررررلوك الدوليررررة حلقرررروق  110-31
 اإلنسان اليت صدق عليةا البلد ت القوان  احمللية  جنوب أتريقيا(؛

وض  مشروع قانون  اية كبار السن ت صيغته النةاةية لضمان  اية وتعزيز  110-32
  جنوب أتريقيا(؛حقوق اإلنسان الواجبة هلم 

تعزيز اجلةرود الراميرة سىل سنشراء اللجنرة الوطنيرة حلقروق اإلنسران وتقراا ملبرادئ  110-33
 ابريس  جنوب السودان(؛

مواصررلة اجلةررود الراميررة سىل النظررر ت سنشرراء اللجنررة الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران  110-34
 متشياا م  مبادئ ابريس  تونس(؛

الدولررة مبوجررب الصررلوك الدوليررة حلقرروق اإلنسرران  االمت ررال الترراك اللتزامررات 110-35
الررريت هررري طررررف تيةررررا  بوسررراةل منةرررا تقررردمي التقررررارير الدوريرررة ت مواعيررردها سىل هيئررررات 
 املعاهدات املعنية وسدراج التزاماهتا ت جمال حقوق اإلنسان ت القوان  احمللية  أوكرانيا(؛

  بوسراةل منةرا 2011اا  لعاك التنفيذ اللامل لقانون ملاتحة االجتار ابألك 110-36
اختررراذ ترررردابري لضرررمان التحقيررررق مرررر  املتهجررررين ابلبشررررر ومنحقرررتةم قضرررراةياا وسدانررررتةم ت 
حماكمرررات عادلرررة  مبرررن تررريةم املسرررؤولون املتواطئرررون ت جرررراةم االجترررار  اململلرررة املتحررردة 

 لربيالانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛
 ة حلقوق اإلنسان  مجةورية تنزانيا املتحدة(؛النظر ت سنشاء اللجنة الوطني 110-37
االنتةرراء مرررن سنشرراء اللجنرررة الوطنيرررة حلقرروق اإلنسررران امت رراالا ملبرررادئ ابريرررس  110-38

  تانواتو(؛
رررن اللجنرررة الوطنيرررة حلقررروق اإلنسررران مرررن القيررراك مبةمتةرررا  110-39 اختررراذ خالررروات متللج
 يتماكى م  مبادئ ابريس  ترنسا(؛ مبا
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عمليرررة سنشررراء ةليرررات وطنيرررة حلرررل مسرررألة التقرررارير الررريت أتخررررت اإلسرررراع ت  110-40
 الدولة الالرف ت تقدميةا  أنغوال(؛

ضمان أن ينشئ البلد مؤسسة حلقوق اإلنسان قادرة علرى أداء وييفتةرا كري  110-41
 تلعىن بتعزيز و اية حقوق مجي  املواطن   أنغوال(؛

وق اإلنسررران  وتقررراا ملبرررادئ اإلسرررراع ت سنشررراء مؤسسرررة وطنيرررة مسرررتقلة حلقررر 110-42
 ابريس  أسرتاليا(؛

مواصلة اختاذ خالروات دردف سنشراء اللجنرة الوطنيرة حلقروق اإلنسران امت راالا  110-43
ملبادئ ابريس  واعتماد خالة التنفيذ للتعليم اجلام   وقياك الربملان ابعتماد مشروع قانون 

 املساواة لألكاا  ذوي اإلعاقة  بنن(؛
دهررا الراميررة سىل سنشرراء اللجنررة الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران ووضرر  مواصررلة جةو  110-44

 خالة العمل حلقوق اإلنسان  جورجيا(؛
الشروع ت اختراذ ا الروات إلنشراء ةليرة وطنيرة لتقردمي التقرارير ومتابعرة تنفيرذ  110-45

 التوصيات الصادرة عن هيئات رصد املعاهدات  جورجيا(؛
ةلية وطنية ومتابعة حل مسألة التقرارير الريت أتخررت اإلسراع ت عملية سنشاء  110-46

 الدولة اطرف ت تقدميةا  اللوي (؛
 2028-2018اختاذ تدابري تعالة لضمان تنفيذ السياسات اجلنسرانية واإلمناةيرة للفررتة  110-47

 بوصفةا وسيلة من الوساةل اململنة ملعاجلة أوجه عدك املساواة ب  اجلنس   بوتسوا (؛
إلسرررراع ت عمليرررة سنشررراء اللجنرررة الوطنيرررة حلقررروق اإلنسررران وتفعيرررل دورهرررا ا 110-48

  بوروندي(؛
 سنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  امت االا ملبادئ ابريس  كيلي(؛ 110-49
 سنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  امت االا ملبادئ ابريس  كوستاريلا(؛ 110-50
ق اإلنسان من خرنل بردء نفراذ قرانون سنشراء تفعيل دور اللجنة الوطنية حلقو  110-51

 هذ  اهليئة على حنو تعلي  كوت ديفوار(؛
تعزيز اجلةود الرامية سىل التافيف مرن ااثاثر السرلبية للممارسرات الريت ميلرن  110-52
 سىل التمييز ب  الذكور واإل ث  سندونيسيا(؛ تفضيأن 

وجرري امليررل اجلنسرري ومغررايري اعتمرراد معررايري تلفررل للم ليررات وامل ليرر  ومزد 110-53
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 (؛
د وضررمان احلوكمررة الركرريدة عرردك الرتاجرر  عررن عزمةررا علررى ملاتحررة الفسررا 110-54

  نيجرياي(؛
مواصلة سينء األولوية الواجبرة للشرراةا الضرعيفة ت جةرود اجملتمعرات احملليرة  110-55

 القاةمة على الصمود ت وجه اللوارث والتليف م  املناخ  الفلب (؛
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املنررراخ ضرررمان أن يلرررون تنفيرررذ سياسررراهتا وأطرررر املرونرررة لرررديةا املتعلقرررة بتغرررري  110-56
مراعيراا للمنظرور اجلنسراش وكررامنا ل،عاقرة  مبرا يتسرق مرر  اتفاقيرة األمرم املتحردة اإلطاريررة 
بشأن تغري املناخ وسطار سنداي للحد من خماطر اللوارث  من أجل التصردي بفعاليرة ملرا 
مي لررره تغرررري املنررراخ مرررن أتةرررريات وثررردايت اقتصرررادية وةقاتيرررة واجتماعيرررة  ولبلرررو  التمتررر  

 والفعلي ققوق اإلنسان امللفولة للجمي ؛اللامل 
ضررررمان أن يتجلررررى اتبرررراع ارررر  حقرررروق اإلنسرررران تيمررررا تقدمرررره احللومررررة مررررن  110-57

  تيجي(؛ 2020مسامهات مستعَرضة حمددة وطنياا ت عاك 
مواصلة است مار املوارد توخياا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ثقيقاا تعراالا  110-58

 تنزانيا املتحدة(؛ مجةورية 
مواصلة ملاتحة الفساد  بوساةل منةا النظر ت سملانية سنشاء حملمة خاصة  110-59

 للنظر ت قضااي الفساد اللربى  مجةورية تنزانيا املتحدة(؛
التنفيررذ اللامررل للسياسرررة الوطنيررة املتعلقرررة بتغررري املنرراخ ووضررر  نظرراك كرررامل  110-60

 انواتو(؛لرصد وتقييم تنفيذ هذ  السياسة  ت
مواصررررلة اجلةررررود الراميررررة سىل ملاتحررررة االجتررررار ابلبشررررر  وال سرررريما األطفررررال  110-61

 والنساء  مصر(؛
مواصلة تنفيذ املزيرد مرن أنشرالة التوعيرة العامرة مبلاتحرة االجترار ابألكراا   110-62

  الفلب (؛
ا  مواءمة مجي  األطر القانونية لضمان متل  مجير  ضرحااي االجترار ابألكرا 110-63

 من اللجوء سىل القضاء  سسبانيا(؛

تعرديل قرانون ملاتحرة االجترار ابلبشرر قيرث ال يلعتررب تيره اسرتاداك القروة أو  110-64
 اإلكرا  أو االحتيال كرطاا مسبقاا إلضفاء الصفة اجلرمية على االجتار ابألطفال  سسبانيا(؛

دمي مرتلبيه سىل العدالرة اختاذ مزيد من التدابري ملن  االجتار ابلبشر وضمان تق 110-65
 ليشيت(؛ - تيمور 

والفسررراد ت صرررفوف  سجرررراء ثقيقرررات نزيةرررة ت ادعررراءات وحشرررية الشررررطة 110-66
أترادها وانتةاكاهتا حقوق اإلنسان وجتاوزاهتا سايها  مبا ت ذلك ما ألبلر  عنره مرن عمليرات 

و  ومواصرلة قتل وتعرذيب خرارج نالراق القضراء مرن جانرب داةررة كررطة ا يالرة ت ليسروت
 تفعيل هيئة الشلاوى ا اصة ابلشرطة  الوالايت املتحدة األمريلية(؛

اإلااء الفوري للقيرود غرري املرربرة املفروضرة علرى حريرة التعبرري واختراذ موقرف  110-67
يتسررراما سطنقررراا مررر  ترهيرررب الصرررحاتة  مبرررا تيررره اعتقرررال الصرررحفي  تعسرررفاا ومضرررايقة  ال

  الوالايت املتحدة األمريلية(؛حمالات اإلذاعة 
مواصلة اجلةود الرامية سىل ملاتحة االجتار ابلبشر بتقدمي مرتلبيه سىل العدالة  110-68

 بصورة منةجية  ترنسا(؛
تنظيم دورات تدريبيرة ت جمرال حقروق اإلنسران ألترراد الشررطة ومنر  اعتقرال  110-69

 التعسفي والتعذيب  زامبيا(؛
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مسررتقلة وغررري متحيجررزة ت االدعرراءات الرريت تفيررد  ن قرروات سجررراء ثقيقررات  110-70
الشرطة وقوات األمن ترتلب انتةاكرات حلقروق اإلنسران  مبرا تيةرا التعرذيب والقترل غرري 

 القانوش  والشروعل ت املنحقات القضاةية  أسرتاليا(؛
 غو(؛بذل املزيد من اجلةود الرامية سىل من  االجتار ابلبشر وملاتحته  اللون 110-71
اختاذ تدابري تعالة ملنر  املزيرد مرن أعمرال التعرذيب وغرري  مرن ضرروب العنرف  110-72

 اليت ترتلبةا قوات الشرطة  وتقدمي مرتليب هذ  اجلراةم سىل العدالة  أملانيا(؛
تعزيز ةليات التحقيق ت حاالت العمل القسري  وال سيما منةا وحدة  اية  110-73

وزايدة اجلةررود الراميررة سىل ضررمان منحقررة مرررتليب االجتررار  الالفولررة والشررؤون اجلنسررانية 
 واالستغنل وسساءة املعاملة قانونياا  أملانيا(؛

النظر ت اختاذ تدابري للتحقيرق ت مجير  حراالت التعرذيب وغرري  مرن ضرروب  110-74
 املعاملة النسنسانية واملةينة ومعاقبة مرتلبيةا وتقاا لذلك  غا (؛

زيز نظاك العدالة وغري  من ااثليات ملن  انتةاكات حقوق اإلنسان مواصلة تع 110-75
واالنتصرراف ملررن يتعرررض هلررا وضررمان املسرراءلة عنةررا  بوسرراةل منةررا اعتمرراد ترردابري تلفررل 

 استقنهلا اإلداري واملا   الربازيل(؛
 سن تشريعات بشأن احلصول على املعلومات  سيشيل(؛ 110-76
ررم املنفررتا والشررفاف  وضررمان احلصررول اخترراذ سجررراءات عاجلررة ل 110-77 تعزيررز احلل 

علرررى املعلومرررات عرررن طريرررق سرررن قرررانون حريرررة اإلعرررنك  وتلبيرررة طلبرررات احلصرررول علرررى 
 املعلومات  اململلة املتحدة لربيالانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛

اخترراذ مجيرر  الترردابري النزمررة لضررمان حريررة التعبررري واإلعررنك  وضررمان متلررن  110-78
ي  ووساةط اإلعنك من القياك بعملةم ت بيئة ةمنة  خالية من الرتهيب واألعمال الصحف

 االنتقامية  وتقاا للمعايري الدولية  أوروغواي(؛
 سن التشريعات اليت تلفل حرية الصحاتة  كندا(؛ 110-79
 اختاذ التدابري النزمة لتعزيز كفاءة وتعالية النظاك القضاةي  سيالاليا(؛ 110-80
ختصرريص مرروارد سضرراتية ألجررل التصرردي لنكتظرراص والظررروف الصررحية غررري  110-81

 املنةمة واالتتقار سىل الرعاية الالبية ت السجون ومراكز االحتجاز  كندا(؛
 تعبئة املوارد لبناء جممعات صناعية من أجل سجياد تر  عمل  سةيوبيا(؛ 110-82
الفقررر املرردق   ومررن انعررداك األمررن مواصررلة اخترراذ الترردابري اجلاريررة للحررد مررن  110-83

 الغذاةي  وتوتري تر  العمل  اهلند(؛
( ألجررررل التصرررردي لسرررروء 2016مواصررررلة تنفيررررذ سياسررررات التغذيررررة الوطنيررررة   110-84

 التغذية بواسالة اتباع خالط عمل قاةمة على األدلة  ابكستان(؛
بررذل املزيررد مررن اجلةررود ت سرربيل ملاتحررة الفقررر واجلرروع  وضررمان احلصررول  110-85

 على ميا  الشرب ااثمنة وخدمات الصرف الصحي  السودان(؛ 
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مواصلة تعزيرز اجلةرود الراميرة سىل القضراء علرى اجلروع وسروء التغذيرة وانعرداك  110-86
ب  اجلةات املتعددة األمن الغذاةي  بوساةل منةا االست مارات الزراعية والشراكات تيما 

 ذات املصلحة حملياا ودولياا  اتيلند(؛
مواصررلة سياسرراهتا االجتماعيررة الناجحررة لترروتري أقصررى قرردر مملررن مررن الرتررا   110-87

وأرترر  مسررتوى معيشررة لشررعبةا برردعم اجملتمرر  الرردو  هلررا وتعاونرره معةررا  مجةوريررة تنررزوين 
 البوليفارية(؛

املدارس جبمي  مستوايهتا على امليا  وخردمات سينء األولوية لضمان حصول  110-88
الصررررف الصرررحي  حرررحل ت دور احلضرررانة والرعايرررة قبرررل املدرسرررية  وكرررذلك ت األرايف 

 البةاما(؛  جزر
تل يررف اجلةررود الراميررة سىل التصرردي للفقررر املرردق  وانعررداك األمررن الغررذاةي   110-89

و تعرررال وسنشررراء جملرررس بوسررراةل منةرررا ضرررمان تنفيرررذ سياسرررات التغذيرررة الوطنيرررة علرررى حنررر
 لألغذية والتغذية  بوتسوا (؛

مواصلة تعزيز التنمية االقتصرادية واالجتماعيرة املسرتدامة  واالرتقراء بشررو   110-90
 العيش بغية سرساء أساس مت  يلفل لشعبةا التمت  جبمي  حقوق اإلنسان  الص (؛

اعيرررة وتغاليتةرررا مرررن مواصرررلة العمرررل علرررى زايدة كفررراءة بررررام  احلمايرررة االجتم 110-91
خرررنل تعزيرررز التنسررريق املؤسسررري واألطرررر القانونيرررة  تضرررنا عرررن توطيرررد بررررام  املسررراعدة 

 االجتماعية القاةمة  كواب(؛
علرى حنرو  2023-2019تنفيذ اسرتاتيجية الغذاء والتغذية وخالة العمل للفرتة  110-92

 كواب(؛تعال من أجل ضمان األمن الغذاةي واحلق ت الغذاء جلمي  السلان  
مواصلة اجلةود املبذولة لتعزيز تر  احلصول على خدمات الرعاية الصحية   110-93

 وال سيما تيما يتعلق ابلرعاية املرتبالة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز  اهلند(؛
ممارسررة النرراس حقةررم ت الصررحة وحقةررم ت خرردمات الصرررف الصررحي علررى  110-94

   نوعية ميا  الشرب  مجةورية سيران اإلسنمية(؛حنو تعال  ال سيما عن طريق ثس
مواصلة اجلةود اليت يبذهلا البلد ت جمال تعزيز النظاك الصحي وتوسري  داةررة  110-95

 تقدمي ا دمات الصحية كي حيصل عليةا مجي  تئات اجملتم   ليبيا(؛
تري مراترق ختصيص املوارد النزمة من أجل أتم  اللوادر الالبيرة املؤهلرة وترو  110-96

 الرعاية الصحية للسلان ت املناطق الناةية  موريشيوس(؛
وضررررر  خالرررررة وطنيرررررة لضرررررمان حصرررررول األكررررراا  ذوي اإلعاقرررررة والنسررررراء  110-97

والفتيررات واملررراهق   مررن برر  تئررات أخرررى  علررى ا رردمات الصررحية  مبررا تيةررا خرردمات 
 الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية  امللسيك(؛

تعزيرز اجلةرود الراميرة سىل ضررمان حصرول احلوامرل علررى الرعايرة الصرحية بغيررة  110-98
 احلد من وتيات األمةات  ميامنار(؛

مواصرررلة اختررراذ التررردابري الراميرررة سىل احلرررد مرررن انتشرررار متنزمرررة نقرررص املناعرررة  110-99
امللتسررب/اإليدز ت جةودهررا املبذولررة لتحسرر  تررر  احلصررول علررى ا رردمات الصررحية 

  نيبال(؛
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اختاذ سجراءات لتحس  صحة األمةات وضرمان تلراتؤ ترصرةن ت احلصرول  110-100
 على ا دمات الصحية  نيوزيلندا(؛

تنفيرذها هلرا  و  تعزيز تشريعاهتا ومبادةةا التوجيةية بشأن السياسات الصرحية  110-101
بغية ثس  ترر  األكراا  ذوي اإلعاقرة والنسراء والشرباب  علرى وجره ا صرو   ت 

ل علررى ا رردمات الصررحية  مبررا تيةررا خرردمات الرعايررة الصررحية اجلنسررية واإلجنابيررة احلصررو 
  الربتغال(؛

اخترررراذ املزيررررد مررررن الترررردابري لتحسرررر  اهلياكررررل األساسررررية للرعايررررة الصررررحية   110-102
واحلصول على الرعايرة أةنراء عمليرات التوليرد املسرتعجلة  وتردريب القرابنت  وختصريص 

 ألمةات  جزر سليمان(؛املوارد للحفاص على صحة ا
تعزيز اجلةود الرامية سىل أتم  سنمة األمةات والرض  أةناء احلمل والوالدة   110-103

مررر  سيرررنء اهتمررراك خرررا  لتحسررر  ترررر  النسررراء مرررن األوسرررا  الفقررررية و/أو الريفيرررة ت 
 احلصول على الرعاية الصحية  جزر سليمان(؛

ول سررررلان األرايف علررررى ا رررردمات تعزيررررز اجلةررررود الراميررررة سىل ضررررمان حصرررر 110-104
 الصحية  جنوب أتريقيا(؛

مواصلة انتةاج السياسة اليت تشمل تدبري النظاتة الصحية والنظاتة احليضرية  110-105
 ت سطار السياسة الوطنية  سسبانيا(؛

مواصررلة اجلةررود الراميررة سىل ترروتري الرعايررة الصررحية وتعزيررز الصررحة اإلجنابيررة  110-106
 ما ت األرايف  تونس(؛للمرأة  وال سي

اختراذ خالرروات تعالررة للحررد مررن جاةحرة تررريوس نقررص املناعررة البشرررية/اإليدز  110-107
  أوكرانيا(؛

تعزيز التشريعات الصحية وتالبيق السياسات واملبرادئ التوجيةيرة اهلادترة سىل  110-108
ثسررر  ترررر  األكررراا  ذوي اإلعاقرررة والنسررراء والشرررباب  علرررى وجررره ا صرررو   ت 

ل علررى ا رردمات الصررحية  مبررا تيةررا خرردمات الرعايررة الصررحية اجلنسررية واإلجنابيررة احلصررو 
  اجلزاةر(؛

وتل يفةرا  احلفاص على مجي  التدابري الرامية سىل تعزيرز حرق اجلمير  ت التعلريم 110-109
وتنظررريم  رررنت توعيرررة بغيرررة زايدة ترررر  األطفرررال ت احلصرررول علرررى التعلررريم ت األرايف 

  جيبويت(؛
مواصلة اختاذ التدابري التشريعية اليت هتدف سىل ضمان التعليم اجليرد واجلرام   110-110

  ليبيا(؛
مواصرررلة تالبيرررق تررردبريها الرامررري سىل تنفيرررذ سياسرررة التعلررريم اجلرررام  علرررى حنرررو  110-111

 تعال  وختصيص موارد كاتية ت هذا الصدد  ميامنار(؛
التعلررريم قبرررل االبترررداةي  وكرررذلك التعلررريم ختصررريص املزيرررد مرررن املررروارد لررردعم  110-112

 ال انوي واجلامعي  سسبانيا(؛
مواصلة اجلةود الرامية سىل تنفيذ اسرتاتيجيات وطنيرة هتردف سىل ضرمان احلرق  110-113

 ت التعليم للجمي   السودان(؛
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 املضي ت تعزيز سياساهتا لتوتري التغذية املدرسية  سةيوبيا(؛ 110-114
 ةود الرامية سىل ضمان احلق ت التعليم للجمي   تونس(؛مواصلة اجل 110-115
سررن مشررروع قررانون العنررف املنررز   ودعررم تنفيررذ  الفرروري  وتعزيررز ا رردمات  110-116

األساسررررية املنسررررقة ومسررررارات اإلحالررررة برررر  قالاعررررات الصررررحة وا رررردمات االجتماعيررررة 
 والقضاء بغية التصدي للعنف اجلنساش  أيسلندا(؛ والشرطة

النةوض ابلسياسات واإلجراءات اليت هتدف سىل هتيئة بيئة متلاتئة ومشجعة  110-117
 ملشاركة املرأة ت مواق  صن  القرار  سندونيسيا(؛

 زايدة اجلةود الرامية سىل سااء مجي  أكلال التمييز ت حق املرأة  العراق(؛ 110-118
انو ا ومواصرررلة ليصررربا قررر 2018اعتمررراد مشرررروع قرررانون العنرررف املنرررز  لعررراك  110-119

 اجلةود الرامية سىل ملاتحة العنف اجلنساش ت ليسوتو  أيرلندا(؛
مواءمررة الررنظم القانونيررة املزدوجررة بقصررد التصرردي لألحلرراك التمييزيررة ت حررق  110-120

النساء والفتيات  وسن مشروع قانون العنف املنز   وتنفيرذ مشرروع تعرديل قرانون  ايرة 
نرررر  زواج األطفررررال والررررزواج املبلررررر والقسررررري ورتررررا  الالفولررررة علررررى حنررررو كا مررررل قيررررث ميل

  سيالاليا(؛
 مواصلة اختاذ التدابري الرامية سىل ملاتحة العنف اجلنساش  ليبيا(؛ 110-121
تل يف األنشالة الراميرة سىل تروتري احلمايرة القانونيرة اللاتيرة للمررأة مرن مجير   110-122

 لينةا  اجلبل األسود(؛أكلال التمييز  وتوتري تلاتؤ الفر  هلا ومت
مواصررلة اجلةررود النزمررة للحررد مررن حرراالت االجتررار ابلبشررر  ال سرريما عنرردما  110-123

 يتعلق األمر ابلنساء واألطفال  املغرب(؛
تسررررري  عمليررررة سررررن مشررررروع قررررانون العنررررف املنررررز  ودعررررم تنفيررررذ  الفرررروري  110-124

   ميبيا(؛
تعزيز تدابري وبرام  السياسرات الراميرة سىل مضاعفة اجلةود املبذولة ت سبيل  110-125

 من  العنف اجلنساش والتصدي له  الفلب (؛
تل يررف اجلةررود الراميررة سىل ملاتحررة العنررف اجلنسرراش  بوسرراةل منةررا اعتمرراد  110-126

 مشروع قانون العنف املنز  وتنفيذ  الفعال  رواندا(؛
 ف اجلنساش  سرياليون(؛اعتماد تدابري تشريعية تعالة مللاتحة العن 110-127
تل يررف اجلةررود الراميررة سىل ملاتحررة العنررف علررى املرررأة وتعزيررز املسرراواة برر   110-128

 اجلنس   وكذلك تعزيز حقوق الالفل واألكاا  ذوي اإلعاقة  السودان(؛
تعزيز سنفاذ القوان  ذات الصلة مللاتحة أعمال العنف املنرز  والعنرف علرى  110-129

 ز ت حق املرأة واملعاقبة عليةا  اتيلند(؛املرأة والتميي
 ليشيت(؛ -سن قانون العنف املنز  ودعم تنفيذ   تيمور  110-130
الشرررروع ت سصررردار قرررانون ملاتحرررة العنرررف املنرررز  وضرررمان تنفيرررذ  الفعرررال  110-131

  توغو(؛
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ضرررمان سحرررراز تقررردك تعلررري ت جمرررال حقررروق املررررأة علرررى الصرررعيدين القرررانوش  110-132
 سسي  ترنسا(؛ واملؤ 
تعزيز اجلةود املبذولة ت التصردي للعنرف املنرز  ومجير  أكرلال العنرف علرى  110-133

 املرأة وضمان تقدمي مرتلبيه سىل العدالة ومعاقبتةم على النحو الواجب  زامبيا(؛
تعميررق اجلةرررود املبذولرررة والتررردابري املتاررذة الررريت هتررردف سىل التصررردي للعنرررف  110-134

 وس(؛اجلنساش  برابد
مواصلة جةودها الرامية سىل االنتةاء من اعتماد قانون ملاتحة العنف املنز   110-135

  جورجيا(؛
مضرررراعفة جةودهررررا الراميررررة سىل ملاتحررررة مجيرررر  أكررررلال العنررررف علررررى املرررررأة  110-136

 وضمان تقدمي مرتليب هذ  األعمال سىل العدالة  بوركينا تاسو(؛
ة ملن  العنف على املرأة ومللاتحته  مبا تيره القترل اختاذ مجي  ا الوات النزم 110-137

 العمد واالستغنل اجلنسي والعنف اجلنسي  بوركينا تاسو(؛
مضاعفة جةودهرا الراميرة سىل ملاتحرة االجترار ابلبشرر  الرذي تلرون ضرحااي   110-138

 ابألساس من النساء واألطفال  بوروندي(؛
مللاتحررة العنررف املنررز  وضررمان سصرردار تنظرريم وتنفيررذ  ررنت توعيررة عامررة  110-139

 وتنفيذ مشروع قانون العنف املنز   كندا(؛
مواصررلة تعزيررز املسرراواة برر  اجلنسرر   وملاتحررة االجتررار ابلبشررر  ومواصررلة  110-140

  اية حقوق املرأة والالفل  الص (؛
ابحلررري  تنظررريم  رررنت سعنميرررة و رررنت توعيرررة مللاتحرررة الوصرررم املررررتبط  110-141

  كوستاريلا(؛
تل يررف جةودهررا الراميررة سىل  ايررة األطفررال  بوسرراةل منةررا وضرر  اللمسررات  110-142

  مجةورية سيران اإلسنمية(؛ 2011األخرية على استعراض قانون  اية ورتا  الالفولة لعاك 
التنفيذ اللامل لقانون ملاتحة االجتار ابألكاا  وتعزيز اجلةرود الراميرة سىل  110-143

 لتحقيق ت حاالت عمل األطفال واالجتار ابألكاا  وسىل مقاضاة اجملرم   سيالاليا(؛ا
 مواصلة اجلةود الرامية سىل القضاء على زواج األطفال  مصر(؛ 110-144
مواصلة التصردي لقضرااي عمرل األطفرال عرن طريرق تنفيرذ خالرة عمرل لتعزيرز  110-145

 ماركال(؛وسنفاذ القوان  اليت ثظر عمل األطفال  جزر 
 تنفيذ سياسات هتدف سىل ثس  صحة الالفل وتعليمه  موريشيوس(؛ 110-146
سنة للل من الفتيات والفتيان  عن طريرق  18رت  السن القانوش للزواج سىل  110-147

الذي يسما للفتيات ابلزواج  1974تعديل التشريعات املتضاربة  م ل قانون الزواج لعاك 
 سنة   ميبيا(؛ 16ت سن 

ت أقرررب وقرر   2019سررن مشررروع تعررديل قررانون  ايررة ورتررا  الالفولررة لعرراك  110-148
 مملن  سلوتينيا(؛
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سن قانون بشأن  اية األطفال ورتراهةم  توخيراا حلمايرة األطفرال مرن الرزواج  110-149
 القسري وزواج األطفال  سسبانيا(؛

اتحررررة زواج األطفررررال اخترررراذ الترررردابري النزمررررة لتعزيررررز التشررررريعات اجلاريررررة ملل 110-150
  توغو(؛

مواصلة سنشاء نظاك كرامل حلمايرة حقروق األطفرال ووضر  اسررتاتيجية وطنيرة  110-151
 ترمي سىل من  مجي  أكلال العنف عليةم والتصدي هلا  أوكرانيا(؛

تنفيررذ خالررة العمررل الوطنيررة للقضرراء علررى عمررل األطفررال والتصرردي للعوامررل  110-152
 الايت املتحدة األمريلية(؛اليت تشج  عمل األطفال  الو 

اختاذ التدابري امللموسة النزمة ملن  وملاتحة سساءة معاملة األطفال  مبا تيةا  110-153
 العنف املنز  واالستغنل واالنتةاك اجلنسيان  تانواتو(؛

تنفيررذ سياسررات هترردف سىل ثسرر  صررحة الالفررل وتعزيررز الترردابري الراميررة سىل  110-154
 األطفال  ححل ت املناطق الناةية  زامبيا(؛ختفي  معدل وتيات 

رصررد مررا يلفرري مررن األمرروال واإلعررا ت لضررمان تررر  األطفررال ت احلصررول  110-155
على التعليم قبل االبتداةي وال انوي والعا  واختاذ تدابري خاصة لضمان بقاء األطفال ت 

  اجلزاةر(؛ املدارس  ال سيما ت األرايف
 اختاذ خالوات سجيابية إلااء زواج األطفال  أذربيجان(؛مواصلة  110-156
ختصرريص مرروارد كاتيررة لضررمان قيرراك املؤسسررات  م ررل حملمررة الالفررل ووحرردة  110-157

  اية الالفولة والشؤون اجلنسانية  قماية حقوق الالفل على حنو تعال  برابدوس(؛
غيرررة ترررروتري مواصرررلة تقيرررريم وصرررقل السياسررررات واالسررررتاتيجيات املوضرررروعة ب 110-158

 التعليم اجملاش واإللزامي واجلام  لألطفال  برابدوس(؛
تل يررف اجلةررود الراميررة سىل منرر  وملاتحررة سسرراءة معاملررة األطفررال  مبررا تيةررا  110-159

العنف املنز  واالستغنل اجلنسي وتشويه أجزاء اجلسم وعمل األطفال  مبا يشمل وض  
 ازيل(؛برام  واسرتاتيجيات وطنية وتعزيزها  الرب 

تعزيرررز ةليرررات ملاتحرررة عمرررل األطفرررال عرررن طريرررق تعرررديل اإلطرررار التشرررريعي  110-160
مرررن مجيررر  أكرررلال العمرررل اجلرررربي ويرررروف  18لضرررمان  ايرررة مجيررر  األطفرررال دون سرررن 

 األعمال ا الرة  كندا(؛
اختاذ مجي  ا الوات النزمة ملن  وملاتحرة سسراءة معاملرة األطفرال  مبرا تيةرا  110-161

 ز  واالستغنل واالعتداء اجلنسيان  كيلي(؛العنف املن
اعتمررراد مشرررروع تعرررديل قرررانون  ايرررة ورترررا  الالفولرررة دون مزيرررد مرررن الترررأخري  110-162

  الدامنرك(؛
مواصرلة تعزيررز اجلةرود الراميررة سىل منر  وملاتحررة سسراءة معاملررة األطفرال  مبررا  110-163

 ؛تيةا االستغنل واالعتداء املنزليان واجلنسيان  غا (
مواصرلة تعزيررز بررام  احلمايررة االجتماعيرة  مرر  الرتكيرز علررى األكرراا  ذوي  110-164

 اإلعاقة  مجةورية تنزوين البوليفارية(؛
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ضمان سحراز تقدك ت سعرداد التردابري القانونيرة واإلداريرة الريت تلفرل حصرول  110-165
 األكاا  ذوي اإلعاقة اللامل على التعليم  األرجنت (؛

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

االرتقرررراء برررروعي مررررويفي داةرررررة اهلجرررررة واملررررويف  املللفرررر   نفرررراذ القررررانون  110-167
  العراق(؛

املواليرررد وتيسرررري  ابجملررران  وتررروتري تعرررديل التشرررريعات لضرررمان تسرررجيل مجيررر   110-168
ضما ت كاتية ثمي األطفال املولودين ت اإلقليم من انعداك اجلنسرية  تضرنا عرن تروتري 

 الضما ت ت عملية ختلي املواطن عن جنسيته وتغيريها  الربتغال(.

 : دانظرت ليسوتو ت التوصيات املقدمة أةناء جلسة التحاور/املدرجة أد   وأخذت علماا  -111
مضاعفة اجلةود املبذولة للتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق  111-1

 األكاا  ذوي اإلعاقة  جيبويت(؛

التصررررديق علررررى اتفاقيررررة منظمررررة العمررررل الدوليررررة بشررررأن الشررررعوب األصررررلية  111-2
 (  هندوراس(؛169 رقم  1989والقبلية  

التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهضررة التعررذيب وغررري  مررن  111-3
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو النسنسانية أو املةينة  هنردوراس(  اجلبرل األسرود( 

 امبيق(  السنغال(  أوكرانيا(  كيلي(  كوستاريلا(  أملانيا(  الدامنرك(؛ موز 

التصديق على الربوتوكول االختيراري امللحرق ابلعةرد الردو  ا را  ابحلقروق  111-4
 االقتصادية واالجتماعية وال قاتية  هندوراس(؛

اري ال راش سلغاء عقوبة اإلعرداك سلغراءا اتمراا والتصرديق علرى الربوتوكرول االختير 111-5
 امللحق ابلعةد الدو  ا ا  ابحلقوق املدنية والسياسية  أيسلندا(؛

اخترراذ مجيرر  الترردابري النزمررة إللغرراء عقوبررة اإلعررداك رايرراا  ومررن مجلتةررا سلغرراء  111-6
عقوبرررة اإلعرررداك مبوجرررب دسرررتور ليسررروتو والتصرررديق علرررى الربوتوكرررول االختيررراري ال ررراش 

 ابحلقوق املدنية والسياسية  أيرلندا(؛امللحق ابلعةد الدو  ا ا  

سن قانون عاك ملنر  التعرذيب وغرري  مرن ضرروب املعاملرة القاسرية أو العقوبرة  111-7
املةينرررة والتحقيرررق ت حدوةررره ومعاقبرررة مرتلبيررره  والتصرررديق علرررى الربوتوكرررول االختيررراري 

 التفاقية مناهضة التعذيب  امللسيك(؛

اك ابلتصديق على الربوتوكول االختيراري ال راش العمل على سلغاء عقوبة اإلعد 111-8
 امللحق ابلعةد الدو  ا ا  ابحلقوق املدنية والسياسية  نيوزيلندا(؛

ترروخي سملانيررة التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري امللحررق ابلعةررد الرردو   111-9
اقية حقوق ا ا  ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال قاتية والربوتوكول االختياري التف

 األكاا  ذوي اإلعاقة  النيجر(؛

التصرررديق علرررى االتفاقيرررة بشرررأن ملاتحرررة التمييرررز ت جمرررال التعلررريم  صرررربيا(  111-10
  اللونغو(؛
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االنضررماك سىل الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة حقرروق الالفررل املتعلررق  جررراء  111-11
 تقدمي البنغات  سيشيل(؛

سىل الربوتوكررررول االختيرررراري التفاقيررررة مناهضررررة  اإلسررررراع ت عمليررررة االنضررررماك 111-12
التعرررررذيب وغرررررري  مرررررن ضرررررروب املعاملرررررة أو العقوبرررررة القاسرررررية أو النسنسرررررانية أو املةينرررررة 

  سرياليون(؛

 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب  الصومال(؛ 111-13

التعررذيب الشرروع ت التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهضررة  111-14
 وغري  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو النسنسانية أو املةينة  توغو(؛

التصديق على الربوتوكول االختيراري امللحرق ابلعةرد الردو  ا را  ابحلقروق  111-15
االقتصادية واالجتماعية وال قاتية  والربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقيرة حقروق الالفرل 

 ذوي األكراا  حقروق التفاقيرة االختيراري والربوتوكرول تقدمي البنغات؛ املتعلق  جراء
 ؛(أوكرانيا  اإلعاقة

النظر ت التصديق على الربوتوكول االختياري امللحرق ابلعةرد الردو  ا را   111-16
 ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال قاتية  أوروغواي(؛

كررول االختيرراري ال رراش امللحررق ابلعةررد سعررادة النظررر ت التصررديق علررى الربوتو  111-17
 الدو  ا ا  ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف سىل سلغاء عقوبة اإلعداك  أوروغواي(؛

سلغرراء عقوبررة اإلعررداك والتصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري ال رراش امللحررق  111-18
 ابلعةد الدو  ا ا  ابحلقوق املدنية والسياسية  أسرتاليا(؛

النظررر ت التصرررديق علرررى الربوتوكرررول االختيررراري التفاقيرررة مناهضرررة التعرررذيب  111-19
 وغري  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو النسنسانية أو املةينة  أذربيجان(؛

التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري ال رراش امللحررق ابلعةررد الرردو  ا ررا   111-20
 سىل سلغاء عقوبة اإلعداك  كوستاريلا(؛ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف 

التصديق على الصلوك الدولية الرةيسية حلقوق اإلنسان اليت مل يصبا البلد  111-21
 طرتاا تيةا بعد  كوت ديفوار(؛

التصرديق علرى الربوتوكررول االختيراري ال الرث التفاقيررة حقروق الالفرل املتعلررق  111-22
قررانون  ايررة ورتررا  الالفولررة تنفيررذاا اتمرراا  وضررمان سنفرراذ  جررراء تقرردمي البنغررات  وتنفيررذ 
 القوان  على حنو تعال  أملانيا(؛

النظرررر ت التصرررديق علرررى مرررا تبقرررى مرررن معاهررردات واتفاقرررات دوليرررة أساسرررية  111-23
حلقرروق اإلنسرران  مبررا تيةررا الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهضررة التعررذيب وغررري  مررن 

 ة القاسية أو النسنسانية أو املةينة  غا (؛ضروب املعاملة أو العقوب

جتررررمي كراهيررررة امل ليرررر  ومغررررايري اهلويررررة اجلنسرررانية درررردف منرررر  العنررررف علررررى  111-24
امل ليرررات وامل ليررر  ومزدوجررري امليرررل اجلنسررري ومغرررايري اهلويرررة اجلنسرررانية وحررراملي صرررفات 

 اجلنس  والتمييز ت حقةم  هندوراس(؛
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ن العنقرات اجلنسرية القاةمرة علرى الرتاضري بر  ابلغرر  نرزع الصرفة اجلرميرة عر 111-25
من نفس نوع اجلنس وتوسي  نالاق قانون مناهضة التمييز كي يشمل حظرر التمييرز علرى 

 أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية  أيسلندا(؛

كرري يشررمل األزواج مررن نفررس   1974مررن قررانون الررزواج لعرراك  3تعررديل املررادة  111-26
 (؛اجلنس  أيسلندا

سدراج حلررم ت التشرررري  حيظرررر التمييررز القررراةم علرررى امليررل اجلنسررري أو اهلويرررة  111-27
اجلنسرررانية  وسصرررنا القررروان  الررريت جتررررك العنقرررات اجلنسرررية القاةمرررة علرررى الرتاضررري بررر  

  وقرانون اإلجرراءات 2010األكاا  مرن نفرس نروع اجلرنس  م رل قرانون العقروابت لعراك 
 (  امللسيك(؛5 187واألدلة اجلناةية  املادة 

اسرررتعراض وتعرررديل اإلطرررار التشرررريعي لضرررمان سدراج امليرررل اجلنسررري واهلويرررة  111-28
 اجلنسانية ت األسباب املشمولة ابحلماية تيما يتعلق قظر التمييز  هولندا(؛

نرزع الصرفة اجلرميرة عررن العنقرات اجلنسرية امل ليرة القاةمررة علرى الرتاضري برر   111-29
  كرراملة مللاتحررة التمييررز تشررمل امليررل اجلنسرري واهلويررة اجلنسررانية البررالغ   ووضرر  قرروان

  نيوزيلندا(؛

سلغاء األحلاك الواردة ت قانون العقوابت اليت جترك العنقات اجلنسية امل ليرة  111-30
القاةمة على الرتاضي ب  البالغ   وتعديل التشريعات ذات الصلة لضمان حظرر التمييرز 

 اجلنسي واهلوية اجلنسانية حظراا صرحياا  أسرتاليا(؛القاةم على امليل 

تنفيررذ سصررنحات قانونيررة حلمايررة حقرروق اإلنسرران جلميرر  األكرراا  بصرررف  111-31
 النظر عن ميوهلم اجلنسية وهويتةم اجلنسانية  أملانيا(؛

ضررمان الوضرر  القررانوش لألكرراا  ذوي اإلعاقررة عررن طريررق اعتمرراد مشررروع  111-32
 تلاتؤ الفر  بلامله  الذي ينص على دت  استحقاق سعاقة ترنسا(؛القانون املتعلق ب

النظررر ت اخترراذ مجيرر  ا الرروات الضرررورية ليلالبهررق قلررم القررانون وقررفل العمررل  111-33
بعقوبررة اإلعررداك  قصررد سلغاةةررا متامرراا  بوسرراةل منةررا التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري 

 وق املدنية والسياسية  سيالاليا(؛ال اش امللحق ابلعةد الدو  ا ا  ابحلق

النظررر بصررورة سجيابيررة ت سقرررار وقررف اختيرراري لعقوبررة اإلعررداك بقصررد سلغاةةررا  111-34
  تيجي(؛

سلغرراء عقوبررة اإلعررداك والتصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة مناهضررة  111-35
النسنسانية أو املةينة والربوتوكول التعذيب وغري  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 االختياري ال اش امللحق ابلعةد الدو  ا ا  ابحلقوق املدنية والسياسية  ترنسا(؛
 سلغاء عقوبة اإلعداك  كيلي(؛ 111-36
وضررررر  حرررررد للتةديررررردات وعمليرررررات الرتهيرررررب الررررريت تسرررررتةدف الصرررررحفي   111-37

  الررريت يلفلةرررا الدسرررتور  وذلرررك واملرررداتع  عرررن حقررروق اإلنسررران وتعزيرررز حريرررة التعبرررري
 ابلرتاج  عن مفةوك "جرمية زرع الفنت" الواردة ت قانون العقوابت  ترنسا(؛

سلغاء التشريعات اليت ميلن أن تفضي سىل الرقابة الذاتية  مبا تيةا سعنن زرع  111-38
  الدامنرك(؛ 1984وقانون األمن الداخلي لعاك  1938الفنت لعاك 



A/HRC/44/8 

GE.20-04188 26 

لاك التشريعية اليت تنالوي على متييز ت حق النسراء والفتيرات ت تعديل األح 111-39
 جماالت الزواج واملرياث واألسرة   ميبيا(؛

عردك االسرتجابة سىل دعروات زايدة ثريرر عمليرات اإلجةراض وتنفيرذ القروان   111-40
 اليت ترمي  بدالا من ذلك  سىل  اية حق اجلن  ت احلياة  جزر سليمان(؛

من دستور ليسوتو  اليت تسما ابلتمييرز ت  ( ج(4 18 تعديل أو سلغاء املادة 111-41
 حق املرأة تيما يتعلق ابلتبين والزواج والالنق والدتن وأيلولة املمتللات عند الوتاة  كندا(؛

التأكيررد علررى أن احلررق ت احليرراة ينالبررق منررذ احلمررل وحررحل املرروت الالبيعرري   111-42
  احلق ت  اية حياته أو حياهتا على الصعد كاتة  جزر سليمان(؛وعلى هذا النحو تإن للجن 

( ج( من دستورها بغية  اية النساء واألكراا  4 18 تعديل أو سلغاء املادة 111-43
 . ذوي اإلعاقة من التمييز  جزر البةاما(

 الدولرررةمجيررر  االسرررتنتاجات و/أو التوصررريات الرررواردة ت هرررذا التقريرررر تعررررب عرررن موقرررف  -112
وال ينبغي أن يلفةم أاا ثظى بتأييد الفريرق . اليت قدمتةا و/أو الدولة موضوع االستعراض (الدول)

 العامل بلامله.
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