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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املنشأ مبوجب قـرار جملـس          -١

وجـرى  . ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٤ إىل   ٣ دورته الثامنة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
وترأسـت  . ٢٠١٠مايو  / أيار ٥اجللسة السادسة املعقودة يف     يف  االستعراض املتعلق بليسوتو    

 مويلوا، وزيرة العدل وحقوق اإلنـسان وإعـادة   -وتو معايل السيدة مبيو ماهاسي      وفد ليس 
واعتمد الفريـق العامـل     .  مملكة ليسوتو   حكومة التأهيل والشؤون القانونية والدستورية يف    

  .٢٠١٠مايو / أيار٧التقرير املتعلق بليسوتو يف جلسته العاشرة املعقودة يف 
ر جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين التـايل         ، اختا ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
سلوفينيا والكامريون واململكة املتحدة    : لتيسري استعراض احلالة يف ليسوتو    ) اجملموعة الثالثية (

  .بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
، صدرت الوثائق التاليـة لغـرض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥حكام الفقرة   ووفقاً أل   -٣

  :ليسوتو  يفاستعراض احلالة
ــر )أ(  ــينتقري ــرة  / وط ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/8/LSO/1(؛   
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة            )ب( 

  ؛)A/HRC/WG.6/8/LSO/2) (ب(١٥
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة             )ج( 

)A/HRC/WG.6/8/LSO/3 .(  
وأحيلت إىل ليسوتو، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمـة أسـئلة أعـدهتا مـسبقاً        -٤

األرجنتني وأملانيا وآيرلندا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسـلوفينيا والـسويد والتفيـا            
متاحة وهذه األسئلة   . والنرويج واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا       

  .على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً 

  عرض من الدولة موضوع االستعراض -ألف  
مماثلة يف إطار اآللية مرت بعملية عرض وفد ليسوتو تقريرها الوطين وذكر أن البالد قد          -٥

إىل  وقد أُعد التقرير الوطين لليسوتو املقـدم         .٢٠٠٩يوليه  /األفريقية الستعراض األقران يف متوز    
  .الستعراض الدوري الشامل من خالل عملية مؤسسية متكاملة وبالتشاور مع اجملتمع املدينا
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 وواحدة من البلـدان الـيت       وأشار الوفد إىل أن ليسوتو واحدة من أقل البلدان منواً           -٦
وقد كانت لألزمات املالية واالقتصادية     . أقل حصة للفرد من املساعدة اإلمنائية الرمسية      تلقى  ت

التأثريات السلبية، فقـد خطـت      هذه  وبالرغم من   . العاملية آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة    
  . ليسوتو خطوات كبرية حنو التمتع الكامل حبقوق اإلنسان

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق    لوأشار الوفد إىل تقدمي تقارير وطنية عن التنفيذ احمللي            -٧
        ، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري          ١٩٩٩ملدنية والسياسية يف عام     ا

 مشاريع تقارير عـن العهـد       وهناك حالياً . ٢٠٠١اتفاقية حقوق الطفل عام     و،  ٢٠٠٠عام  
وتقرير دوري عن العهـد الـدويل       قتصادية واالجتماعية والثقافية    الدويل اخلاص باحلقوق اال   

لتقدمي التقرير إىل اللجنـة املعنيـة       اجلهود  بذل كل   تساملدنية والسياسية، و  اخلاص باحلقوق   
  .٢٠١٠بالقضاء على التمييز ضد املرأة قبل هناية عام 

 ، يف سياق فحص حالـة ليـسوتو،  وكانت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد قدمت    -٨
و قد سـنت،    وكانت ليسوت . توصيات بشأن بعض أحكام الدستور اليت ال تتسق مع العهد         

 الـذي   ٢٠٠٦مثل قانون األهلية القانونية لألشخاص املتزوجني لعام        قوانني  استجابة لذلك،   
 الذي تناول جوانـب     ٢٠٠٣، وقانون اجلرائم اجلنسية لعام      لغى التمييز ضد املرأة يف الزواج     أ

وكانت اللجنة قد علقت أيضا علـى ضـرورة      . القانون العام يف إطار   من جرمية االغتصاب    
  .  التجديدوضاع عن طريقني أوضاع السجون، وذكر الوفد أنه جيري حتسني األحتس
 مـع   ١٩٨٠وكانت جلنة حقوق الطفل قد أوصت مبواءمة قانون محاية الطفل لعام              -٩

 إىل الربملان مشروع قانون شـامل       ونتيجة لذلك، أحيل مؤخراً   . مبادئ اتفاقية حقوق الطفل   
  . حلماية الطفل ورفاهه

وفد إىل أن جلنة القضاء على التمييز العنصري كانت قلقة بـسبب عـدم              أشار ال و  -١٠
. وجود إطار تشريعي شامل حيظر أعمال التمييز العنصري وعدم وجود سبل انتصاف فعالـة   

 التسامح  دريس لت  ليشمل أحكاماً  ١٩٧١ق لعام   اعراألبني  عالقات  ال عدل قانون    ،بعد ذلك و
  . حدرين من أصول متنوعةاملناألشخاص والتعايش السلمي فيما بني 

  حيث جرى  حماولة جلعل الربملان أكثر استجابة الحتياجات السكان      إىل  وأشار الوفد     -١١
 اآلن جلان تشريعية تراقب الوزارات وتيسر       صبح لدى الربملان  تقدمي بعض تدابري اإلصالح، وأ    

  . املشاركة الشعبية يف صنع القوانني وصياغة السياسات وتقدمي االقتراحات
وأكـد  . تتوىل اللجنة االنتخابية املستقلة إجراء انتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة        و  -١٢

الوفد أن اللجنة االنتخابية املستقلة جلنة مستقلة وأهنا نظمت أول انتخابات للجمعية الوطنية             
املـراقبني  أن وأشار الوفـد إىل   . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢ عامي واالنتخابات اليت تلتها     ١٩٩٨عام  

  .حرة ونزيهةمجيعها كانت أعلنوا أن هذه االنتخابات اإلقليميني والدوليني احملليني و
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وقال إن مكتب أمني املظامل يكمل عمل السلطة القضائية باعتباره هيئة دسـتورية               -١٣
أضـاف  و. مكلفة بالتحقيق يف مجيع االدعاءات اليت تتعلق بأفعال ارتكبتها وكاالت احلكومة     

  . توصيات أمني املظامل وهو يعمل بشكل جيدالربملان يشرف على تنفيذ أن 
القتـل  : اجلرائم التالية يف  وأشار الوفد إىل أن ليسوتو مل تبق على عقوبة اإلعدام إال              -١٤

ـ     ذكر أن   و. لكن هناك ضمانات مناسبة   . واخليانة واالغتصاب   ذـعقوبة اإلعدام مل تنفذ من
  .أو لفترات طويلةمدى احلياة معظم األحكام قد خففت إىل أحكام بالسجن أن ، و١٩٩٥عام 
وأشارت ليسوتو إىل أهنا شهدت زيادة يف االجتار بالبشر تتعلق بالنساء واألطفـال               -١٥

  .وأن هناك خططا قيد التنفيذ لوضع إطار تشريعي للتصدي هلذا األمر
وأشار الوفد إىل أن إجنازات ليسوتو تشمل ارتفاع معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة              -١٦
وأوضح أن احلكومـة اختـذت   . النسيب املختلط العضويةللتمثيل نموذج االنتخايب   الماد  واعت
 ٢٠٠٤ عدل قـانون احلكـم احمللـي عـام           ،؛ ولذلك  خطوات لتمكني املرأة سياسياً    أيضاً

 يف املائة من املقاعد يف اجملالس احمللية للنساء، وقد حتقق يف الواقع متثيل املـرأة                ٣٠لتخصيص  
  .ائة يف امل٥٨بنسبة 
تـشمل  اإليدز، بذلت جهود شىت،     /وفيما يتعلق بوباء فريوس نقص املناعة البشرية        -١٧

وجيري إعداد مشروع قـانون     .  وإنشاء اللجنة الوطنية لإليدز    اًطوعإجراء االختبار   املشورة و 
وبـالرغم مـن    . سيوفر إطارا قانونيا للتـدخالت    الذي  اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   

  .  املتوفرةإىل اخلدمات الصحية اجملاين الوصولإمكانية تتاح للفقراء ارد، حمدودية املو
 التربة وتوايل   عريةتلوال تزال ليسوتو ترزح حتت وطأة تراجع اإلنتاج الزراعي نتيجة             -١٨

 يف العجز الغذائي واتساعا لرقعة الفقـر        ونتيجة لذلك، يعرف البلد تفاقماً    . اجلفافدورات  
وبالرغم من هذه االنتكاسات واآلثار السلبية، ال تزال احلكومة تعطي          . ئيوانعدام األمن الغذا  

األولوية لشبكات األمان االجتماعي، مثل التغذية املدرسية والربامج املخصـصة لألطفـال            
  .اليتامى واملستضعفني وبرامج معاش الشيخوخة

 بـسبب   وءاًبالفعل، زادت س  مرتفعة  اليت كانت    ،وذكر الوفد أن مستويات البطالة      -١٩
وقال إن االقتصاد يف حالة ُيرثى هلا، وإن احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            . األزمات العاملية 

وبالرغم من التحديات،   . ستكون مهددة هتديداً خطرياً ما مل يقدِّم اجملتمع الدويل دعماً إضافياً          
  .٢٠٢٠تراتيجي لرؤية عام ال تزال ليسوتو ملتزمة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واإلطار االس

ورداً على األسئلة املسبقة، ذكرت ليسوتو أهنا أبقت على عقوبة اإلعدام يف إطـار                -٢٠
القانون التشريعي كشكل من أشكال الردع؛ وأن عقوبة اإلعدام مل تنفذ خـالل اخلمـسة               

وقالت . موأحاطت احلكومة علماً باالجتاه الدويل حنو إلغاء عقوبة اإلعدا        . عشرة سنة املاضية  
إن الدستور يضمن السالمة من التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة وإن القـانون العـام               

، صدَّقت ليسوتو على اتفاقيـة مناهـضة        ٢٠٠٠حيظر ممارسته؛ ويف عام     به  اجلاري العمل   
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وقدمت معلومات عن هيئة تلقي الشكاوى ضد الشرطة ومكتب أمـني املظـامل             . التعذيب
وسيجري النظر يف التـصديق علـى       . نظر يف مزاعم التعذيب يف أماكن االحتجاز      املنشأين لل 

  .الربوتوكول اإلضايف التفاقية مناهضة التعذيب
وفيما يتعلق بأماكن االحتجاز، جرى حتسني الظروف بشكل ملحوظ بعـد جتديـد               -٢١

الء جيري  مؤسسة لألمراض العقلية للرت   مبا يف ذلك إقامة     بعض املؤسسات يف بعض املقاطعات،      
  .ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة إىل حتسينات للبنية التحتية، إذا مسحت املوارد. تشييدها حالياً

وأشار الوفد إىل أن ليسوتو تتقيَّد باحلق يف املشاركة حبرية يف املسريات والتجمعات               -٢٢
أن ليسوتو  وأضاف  . العامة، وكذلك حبرية التعبري، بقدر ما يتوجَّب عليها ضمان أمن الناس          

تسعى، عن طريق سّن مشروع قانون املسريات واالجتماعات العامة، إىل إقامة توازن بـني              
  .هذين االلتزامني

 حمطـات  ١٠وذكر الوفد أن حرية الصحافة قد ازدهرت يف ليسوتو وأن هناك حوايل    -٢٣
ـ    . إذاعية وُصحف مملوكة للخواص، تتمتع مجيعها حبرية البث والنشر         ستقلة وقال إن هيئات م

هيئة االتصاالت يف ليسوتو ومعهد وسائط اإلعالم يف ليسوتو وغريها تقوم بتنظيم شؤون             مثل  
  .وأضاف أن مشروع السياسة العامة لوسائط اإلعالم ُيقر احلق يف حرية التعبري. وسائط اإلعالم

وذكر الوفد أن مشروع قانون محاية الطفل ورفاهه املستلهم من اتفاقيـة حقـوق                -٢٤
وقد أقامت احلكومة وحدات للشؤون اجلنسانية   . سُيناقش خالل الدورة احلالية للربملان    الطفل  

كمـا  . وحلماية الطفل يف مجيع مراكز الشرطة ردا على مزاعم حدوث عنف ضد األطفـال   
  .أُنشئ خط هاتفي جماين ملساعدة الطفل على التبليغ عن االعتداءات

اإليدز قد يتمت عددا أكرب من األطفـال،        /ومبا أن آفة فريوس نقص املناعة البشرية        -٢٥
  .فإن احلكومة ُتسدد الرسوم الدراسية وُتقدم منحاً ورزماً غذائية شهرية هلؤالء األيتام

 .١٩٨٠وفيما يتعلق حبماية األطفال اجلاحنني، سنَّت احلكومة قانون محاية الطفـل لعـام                -٢٦
وزاد مشروع . ات العدالة اجلنائية املعتادةإجراءبدالً من  تطبيق العدالة اإلصالحية وانتهج البلد

  . األطفالقانون محاية الطفل ورفاهه من حتسني نظام قضاء
وتعكف ليسوتو علـى مـشاريع      .  سنة ١٨عند بلوغ   وحدَّد الدستور سن الرشد       -٢٧

  .تشريعية شىت ملواءمتها مع الدستور واملعايري الدولية
 من اتفاقية القضاء علـى      ٢املادة  احلايل على    وأشار الوفد إىل أنه، بالرغم من التحفظ        -٢٨

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اختذت ليسوتو تدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة، وكـذلك               
وتتـصدى وحـدة    . للمساواة بني اجلنسني، عن طريق مراجعة مجيع القوانني املتسمة بالتمييز         

  .ل املتصلة بالعنف القائم على نوع اجلنسالشؤون اجلنسانية ومحاية الطفل بشكل نشيط للمسائ
وسوف ُتـستخدم   وأشار الوفد إىل دراسة لتقييم مدى انتشار العنف املرتيل وأثره،             -٢٩

  .نتائجها إلتاحة معلومات لسّن قانون بشأن العنف املرتيل
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حبذر، حيث يتم البدء بتوعية اجلمهور من أجل متهيـد     التحرك  وذكر الوفد أنه يلزم       -٣٠
  . إلنشاء جلنة حلقوق اإلنسان، وأن مشروع القانون ذي الصلة موجود فعالًالطريق
وقد تأخرت ليسوتو يف تقدمي بعض التقارير مبوجب بعض صكوك حقوق اإلنسان              -٣١

  .لكن جيري اختاذ تدابري ملعاجلة الوضع. القدراتقلة بسبب مجلة أمور منها 
جراءات اخلاصة، أشار الوفد إىل     اإلأصحاب واليات   وفيما يتعلق بتوجيه دعوة إىل        -٣٢

أن ليسوتو جلأت سلفاً إىل هذه الوظيفة يف إطار اآللية األفريقية الستعراض األقـران وأهنـا                
  .وجدهتا مناسبة متاماً وأنه ينبغي تكرار اجلهود

. تكن أبـداً موضـع نـزاع       مل   ٢٠٠٧وأشار الوفد إىل أن االنتخابات العامة لعام          -٣٣
وقد َوزَّعت هذه املقاعـد     . نازع فيه هو توزيع مقاعد التمثيل النسيب      وأضاف أن ما جرى الت    

وقد اتفقت األحزاب علـى تعـديل القـوانني         . هيئةٌ مستقلة هي اللجنة االنتخابية املستقلة     
، بينما يتواصل احلوار بـشأن      ٢٠١٢االنتخابية ذات الصلة استعداداً لالنتخابات العامة لعام        

  . وغريه من املسائل العالقةتوزيع مقاعد التمثيل النسيب
واختتم الوفد باإلشارة إىل أن ليسوتو تطمح يف املضي قدماً بسرعة حنـو أفـضل                 -٣٤

  .ممارسة يف جمال حقوق اإلنسان

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
احلـوار  وقُدِّمت توصيات خالل هذا .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي    ٤٨أدىل    -٣٥

  .ترد يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
وشكر عدد من الوفود ليسوتو على تعاوهنا مع آلية االستعراض الـدوري الـشامل             -٣٦

  .أثناء إعداد التقرير الوطين، وكذلك بالعرض الشاملوا بالعملية التشاورية للوفد وأشاد
وأشارت إىل  . ٢٠٢٠ عامؤية  وأقرَّت نيكاراغوا بتنفيذ ليسوتو إطارها االستراتيجي، ر        -٣٧

وأعربت عـن   . أن الفقر والفقر املدقع مها العقبتان الرئيسيتان أمام التمتع التام حبقوق اإلنسان           
تقديرها الستراتيجيات ليسوتو للتنمية البديلة املتوائمة مع وضعها، والـيت ترمـي إىل حتقيـق               

وأشارت إىل  . التام حبقوق اإلنسان  دميقراطية مستقرة، والسلم واألمن، واحلكم الرشيد، والتمتع        
وتساءلت عن التدابري الرامية    . التأثري السليب لألزمة االقتصادية واملالية احلالية على اقتصاد ليسوتو        

  .وقدمت توصيات. إىل مواءمة نظامها القضائي املخضرم مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
يسوتو، وخباصة يف ظـل األوضـاع       وأشارت املكسيك إىل التحديات اليت تواجه ل        -٣٨

 اليت حتدَّد اجملاالت الـيت      ٢٠٢٠ورحبت بتنفيذ رؤية عام     . االقتصادية واالجتماعية العصيبة  
ينبغي أن حتظى باالهتمام على سبيل األولوية وبربامج التكيف اهليكلي من أجل احلـد مـن                

ـ           . الفقر وق اإلنـسان   وأحاطت علما بانضمام ليسوتو إىل عدد من الصكوك الدوليـة حلق
وتساءلت عن التأخري يف تقدمي التقارير إىل هيئة املعاهدات وعن إدمـاج            . وتصديقها عليها 
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وأعلنت تضامنها مع نداء ليـسوتو الـذي        . االلتزامات الدولية يف القوانني والقواعد الوطنية     
  .وقدمت توصيات. يطلب املساعدات املادية والتقنية واملالية

ال البوليفارية الضوء على جهود ليسوتو يف جمال التعلـيم،          وسلطت مجهورية فرتوي    -٣٩
وأشارت إىل بـدء العمـل      . األزمة االقتصادية واملالية العاملية اليت تؤثر على اقتصادها       رغم  

الوضع الذي تنفرد بـه     و" التعليم للجميع "، وتنفيذ برنامج    ٢٠٠٠بالتعليم األويل اجملاين عام     
 يف املائة عـام     ٨٤س  باملدارحيث بلغ معدل االلتحاق      ليسوتو يف أفريقيا جنوب الصحراء،    

الضوء على اجلهود الرامية إىل إقامة تعليم أويل إلزامي وعلـى تـشجيع             وسلطت  . ٢٠٠٦
  .وقدمت توصيات. إدخال تعديالت على قانون التعليم

وسلطت كوبا الضوء على االستراتيجيات اليت اعتمدهتا ليسوتو يف مكافحة الفقـر؛           -٤٠
قانون العالقات العرقية الذي ينص على احلماية من الكراهية العنصرية؛ وقانون البيئة            وتعديل  

وسلطت الضوء أيضاً على ما أُحرز من تقدم يف محاية حقوق األشخاص ذوي             . ٢٠٠٨لعام  
اإلعاقة والنساء واألطفال، حيث تضمن هلم إمكانية الوصول إىل الصحة والتعليم ويضمن هلم           

سلطت الضوء على اخلطة الوطنية لألمن الغذائي واالستراتيجيات الرامية إىل          و. احلق يف الغذاء  
  .وقدمت توصيات. حتسني اإلنتاجية الزراعية

وقالت إن اسـتمرار    . وأحاطت الربازيل علما بزيادة متثيل املرأة يف املناصب السياسية          -٤١
ها بشأن املـزاعم املتعلقـة      تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ُيثري قلقاً خاصاً، وأعربت عن قلق         

وتساءلت عن أفضل اجملاالت اليت ميكن أن يساعد فيهـا          . بالتحكم املفرط يف وسائط اإلعالم    
وتساءلت . اإليدز ومكافحته /اجملتمع الدويل يف السيطرة على انتشار فريوس نقص املناعة البشرية         

قتصادية والثقافيـة بـنفس     حتظى احلقوق االجتماعية واال   لكي  عن التدابري اليت جيري اختاذها      
  .وقدمت الربازيل توصيات. املعاملة اليت حتظى هبا احلقوق املدنية والسياسية يف إطار الدستور

وأشارت بيالروس إىل أن ليسوتو حتتاج إىل مساعدات دولية حلل املـشاكل الـيت                -٤٢
ن بناء القدرات   اإليدز والفقر، ولضما  /تواجهها فيما يتعلق بوباء فريوس نقص املناعة البشرية       

وهنأت ليسوتو على دعمها لليونيسيف وللمفوضية األوروبية  . من أجل محاية حقوق اإلنسان    
ورحبت بصياغة مشروع قانون بشأن     . يف جهودمها ملساعدة فئات األطفال، مبن فيهم األيتام       
  .وقدمت بيالروس توصيات. محاية الطفل ورفاهه الذي تعتربه احلكومة من أولوياهتا

أشارت اجلزائر إىل املساعدات التقنية اليت طلبتها ليسوتو فيما يتعلـق بتقاريرهـا             و  -٤٣
وتساءلت بدورها عن التدابري الـيت تعتـزم        . الدورية وإىل إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان      

نوع املساعدة الـيت    وتوضيح  ليسوتو اختاذها لتجاوز اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية واملالية         
. ميثـل أولويـة وطنيـة     وأشارت اجلزائر إىل أن حتسني عمل العدالة        . يف هذا اجملال  حتتاجها  

. وتساءلت عن التدابري اليت تعتزم ليسوتو اختاذها إلجياد حل دائم ملشكل انعدام األمن الغذائي             
  .وقدمت اجلزائر توصيات
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قضاء على  وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بليسوتو على جهودها الرامية إىل ال           -٤٤
وأشارت إىل البيان الـذي     . التمييز بني اجلنسني وإىل النهوض بدور املرأة يف اجملال السياسي         

وحثت على االستفادة من التركيز     . يعد بتقدمي أرقام عن مشاركة املرأة يف احلكومات احمللية        
ية إىل  وأشادت باجلهود الرام  . الدويل حلشد الدعم لقانون شامل ملكافحة االجتار باألشخاص       

وأشادت بإدراج مـشروع قـانون   . جعل الشرطة احترافية وإىل تفادي اإلفالت من العقاب 
محاية الطفل ورفاهه يف جدول عمل الربملان وأعربت عن أملها يف اعتماد مشروع القـانون               
على وجه السرعة، مع مراعاة ما جاء يف البيان الذي يفيد أنه استلهم من اتفاقيـة حقـوق                  

  .الواليات املتحدة توصياتوقدمت . الطفل
وأقرت األرجنتني بإنشاء وزارة الشؤون اجلنسانية ووحدة محاية املرأة والطفل، مـع         -٤٥

وتساءلت عن التـشريع    . التركيز على التمييز اإلجيايب املعتمد على مستوى احلكومات احمللية        
  .وقدمت توصيات. املتعلق بسن الرشد، وكذلك عن احلقوق املدنية للمرأة

وأشادت مصر باجلهود املبذولة يف مكافحة الفقر، ومنها ورقة استراتيجية احلد مـن        -٤٦
، استناداً إىل املبادئ الثالثة املتمثلة يف الدميقراطية واحلكـم          ٢٠٢٠الفقر والرؤية الوطنية لعام     

وحيَِّت اجلهود املبذولة لتقدمي خدمات صحية جيدة، إضـافة إىل          . الرشيد وحقوق اإلنسان  
ورحبت، على وجه اخلصوص، باعتمـاد      . أويل جماين إلزامي، ولتحقيق األمن الغذائي     تعليم  

نقص القدرات  تتعثر بسبب   بيد أهنا ذكرت أن هذه اجلهود       . ١٩٨٠قانون محاية الطفل لعام     
  .وقدمت مصر توصيات. واملوارد

مج وأعربت أملانيا عن تقديرها لبقاء مصاحل الطفل على رأس أولويات سياسات وبرا             -٤٧
ومن جهة أخرى، كانت جلنة حقوق الطفل قد أعربت عن قلقهـا البـالغ مـن                . احلكومة

حوادث العنف ضد األطفال اليت يرتكبها مسؤولو إنفاذ القانون ومن عدم التحقيق فيهـا أو               
ومثة مسألة أخرى كانت تثري قلقاً هي اإلشارات اليت تبني ارتفاع           . معاجلة العدالة اجلنائية هلا   

وتساءلت عن التدابري اليت اختذهتا أو ستتخذها احلكومة     . اءات اجلنسية على النساء   عدد االعتد 
  .وقدمت أملانيا توصيات. لتعزيز الوعي مبسائل حقوق الطفل داخل نظام العدالة اجلنائية

وأشارت النرويج إىل ما أُبلغ عنه تقدم يف املساواة بني اجلنسني، لكنها قلقة بـشأن                 -٤٨
وأعربت عن قلقهـا بـشأن   . ستمرار التمييز الذي يستند إىل القانون العريف    مجلة أمور منها ا   
.  وبتنظيمها ٢٠١٠للمعلومات املتعلقة باالنتخابات احمللية املقرر إجراؤها عام        النقص الواضح   

وأعربت عن قلقها بشأن اللجنة االنتخابية املستقلة ومدى قدرهتا علـى إجـراء العمليـات               
وأعربت عن قلقها بـشأن     . عي يف صفوف الناخبني ودورها فيهما     االنتخابية وعلى نشر الو   

رفع دعاوى التشهري ضد بعض الصحف بسبب تقدميها تقارير عن          تتحدث عن   التقارير اليت   
وأشادت مبشروع السياسة العامة لوسائط اإلعالم الذي يتـضمن تـدويناً     . القادة السياسيني 

  .  توصياتوقدمت النرويج. مالئماً للحق يف حرية التعبري
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وتساءل املغرب عن الربنامج اجملتمعي إلعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة الـذي              -٤٩
وأشار املغرب بارتيـاح إىل الرؤيـة       . ، وخباصة عن أهدافه وعملية تنفيذه     ٢٠٠٥عام  انطلق  

 باعتبارها إطاراً استراتيجياً للتنمية االقتصادية واالجتماعية والـسياسية         ٢٠٢٠الوطنية لعام   
وأخـرياً،  . وأشار إىل األثر السليب لألزمة املالية واالقتصادية الدولية على ليـسوتو    . البشريةو

. أعرب املغرب عن ارتياحه لألولوية املعطاة إلنشاء جلنة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس            
  .وقدم املغرب توصيات

واالقتـصادية  يا ليسوتو على مواصلة بناء أطر عملها االجتماعيـة          ريوشجعت نيج   -٥٠
. والسياسية من أجل تعزيز محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لشعبها والنهوض هبـا            

وأشارت إىل التحديات اليت تواجهها ليسوتو يف تنفيذ التزاماهتا الدولية والوطنيـة يف جمـال               
ولذلك دعت اجملتمع الدويل ووكاالت األمم املتحدة، من مثـل منظمـة            . حقوق اإلنسان 

وقـدمت نيجرييـا    . ة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة، إىل تقدمي الدعم إىل ليسوتو         الصح
  .توصية واحدة

وسلطت بنغالديش الضوء على التحديات اليت تواجهها ليسوتو بوصفها بلداً من أقل    -٥١
 وأعربت عن تقديرها للجهود املبذولة يف جمال التعليم ويف تعزيز مشاركة الطفل           . البلدان منواً 

 اللذين يتناوالن حقوق ٢٠٢٠يف مستوى التعليم األويل عن طريق التشريع ومبادرة رؤية عام 
وأعربت عن قلقها بشأن العنف ضـد املـرأة وانتـشار فـريوس نقـص املناعـة               . الطفل
وكررت تأكيد ضرورة نظر اجملتمع الدويل يف تقدمي املساعدة إىل ليسوتو من            . اإليدز/البشرية

  . وقدمت توصيات. اتأجل متابعة التوصي
. تصديقها على أغلب املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان      لوأشادت هولندا بليسوتو      -٥٢

. العنف ضد املرأة والطفل ال يزال موجوداً بالرغم من جهـود البلـد            ألن  وأعربت عن قلقها    
ل عن تدخل اجليش يف عمل الشرطة، وذلك يف مسائل من قبي     يقال  وأعربت عن قلقها بشأن ما      

وأشارت بقلق إىل ما ذُكر عـن عـدم اسـتقالل       . ٢٠٠٧املنازعات اليت تلت انتخابات عام      
وأشارت إىل مسالة حقوق املثليات واملثليني وثنائيي اجلنس واحملولني جنسياً،          . السلطة القضائية 

هم أن  وقالت إهنا تف  . وإىل كون العالقة اجلنسية بالتراضي بني رجلْين بالغْين ال تزال غري قانونية           
  . وقدمت هولندا توصيات. قانون اجلرائم اجلنسية قد جعل قانون اللواط عدمي الفائدة

ليسوتو قد صدقت على مجيع املعاهدات الرئيسية       أن  وأشارت إندونيسيا بتقدير إىل       -٥٣
ورحبت باجلهود اليت تبذهلا ليسوتو لتعزيز حقوق األشـخاص ذوي          . حلقوق اإلنسان تقريباً  

أن       وأشـارت أيـضاً إىل      . ق إنشاء وحدة إعادة التأهيل يف وزارة الـصحة        اإلعاقة عن طري  
وقـدمت  . اإليدز يعترب مبفرده التهديد األهم أمام التنمية يف البلد     /فريوس نقص املناعة البشرية   

  .إندونيسيا توصيات
وسلطت الصني الضوء على التقدم الذي أحرزته ليسوتو يف زيادة معـدل اإلملـام                -٥٤
ءة والكتابة، وحتسني الوضع السياسي للمرأة وكبح انتشار فـريوس نقـص املناعـة              بالقرا
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، وهي إطار عمل استراتيجي للحد مـن        ٢٠٢٠ورحبت الصني برؤية عام     . اإليدز/البشرية
والحظت أن التحديات تشمل    . الفقر وحتسني محاية حقوق املراهقني واألطفال ذوي اإلعاقة       

ودعت اجملتمع الدويل إىل تقـدمي      . ونقص األغذية اإليدز  /يةالفقر وفريوس نقص املناعة البشر    
املساعدة التقنية الالزمة من أجل مساعدة البلد على تذليل هذه الصعوبات وحتقيق األهداف             

  .وقدمت توصيات. اإلمنائية لأللفية
 ٢٠٠٦قانون األهلية القانونية للمتزوجني لعام      بإصدار  مجلة أمور   يف  ورحبت آيرلندا     -٥٥
وفيما يتعلق مبـشروع قـانون      . ري التعليم األويل اجملاين والقانون الذي جيعل التعليم إلزامياً        وتوف

املسريات واالجتماعات العامة املعروض على الربملان، أشارت إىل أنه سيكون على جمموعـات             
واعتربت أن الضمانات ينبغي أن تكفل عدم       . اجملتمع املدين واألحزاب السياسية طلب الترخيص     

وذكرت أهنـا   . ق أحكام مشروع القانون للحق يف حرية تكوين اجلمعيات وحق التجمع          خر
البلد، وقالت أهنا تود أن تشجع على جعـل  رمسياً يف   تدرك أن عقوبة اإلعدام ال تزال موجودة        

  .وقدمت آيرلندا توصيات. الوقف االختياري رمسياً وعلى إلغاء عقوبة اإلعدام
ير املستقلة وإىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ُمالِحظـة         وأشارت فرنسا إىل التقار     -٥٦

. لتعذيب وسوء املعاملة على يد الشرطة، وخاصة فيما يتعلق برتالء السجون          احوادث  تكرر  
ـ وأشارت فرنسا إىل هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، مستشهدة باسـتمرار          ستوى امل

وأحالت إىل التقرير   . يم واإلرث واحلق يف امللكية    طري من التمييز ضد املرأة يف العمل والتعل       اخل
ف ضد ـادة العنيـ الذي أشار إىل ز٢٠٠٧الصادر عن صندوق األمم املتحدة للسكان عام    

ـ /ةـاعة البشري ـاملرأة وإىل ارتفاع معدل اإلصابة بفريوس نقص املن        دز يف صـفوف    ـاإلي
 وقـدمت .  ملعاجلة هذا الوضـع    اـوتساءلت عن التدابري اليت تعتزم احلكومة اختاذه      . النساء

  .فرنسا توصيات
وأشارت الفلبني إىل التحديات اليت تواجهها ليسوتو وكذلك إىل تـصديقها علـى               -٥٧

أنه ينبغي للمجتمـع    وسلطت الضوء على    . نسان تقريباً مجيع الصكوك األساسية حلقوق اإل    
ذلك يف إنشاء مؤسسة    الدويل أن يساعد ليسوتو يف تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات، وك          

وأشارت إىل أن الربملـان     . مشروع القانون املتعلق هبا   وقد مت صياغة    وطنية حلقوق اإلنسان،    
بصدد النظر يف مشروع قانون محاية الطفل ورفاهه الذي نسج على منوال اتفاقيـة حقـوق       

، ورحبت كذلك بالنهوض    ١٩٩٥ورحبت بعدم تنفيذ أي حكم باإلعدام منذ عام         . الطفل
  . وقدمت توصيات. ساواة بني اجلنسني وحبقوق املرأةبامل
وبالرغم من عدم تنفيذ    . وأعربت أستراليا عن تطلعها إىل إنشاء جلنة حقوق اإلنسان          -٥٨

. ، فقد أعربت عن أسفها لعدم إلغاء ليسوتو لعقوبة اإلعدام رمسياً          ١٩٩٥أحكام اإلعدام منذ    
، فقد أعربت عن قلقها السـتمرار       حقوق املرأة ىل التقدم احملرز يف     ومع أن أستراليا أشارت إ    

وأشارت بقلق  . التمييز بني اجلنسني والعنف ضد املرأة وعدم املساواة يف احلصول على عمل           
. ، وكذلك عمالة األطفال   إىل التقارير اليت تفيد بوجود عنف ضد األطفال واستغالهلم جنسياً         



A/HRC/15/7 

GE.10-14437 12 

ـ . لتجرمي مثليـة الـذكور  وأعربت عن انزعاجها الستمرار التمييز ضد املثليني و        ت ـوقدم
  . أستراليا توصيات

 وقانون األهلية القانونيـة  ٢٠٠٣وشددت كندا على أن قانون اجلرائم اجلنسية لعام         -٥٩
وأعربـت عـن   .  يشكالن معلمتني هامتني يف النهوض حبقوق املرأة     ٢٠٠٦للمتزوجني لعام   

عتـداء علـيهم واالجتـار هبـم     التقارير املتعلقة حبدوث استغالل األطفال واال بسبب  قلقها  
وأشارت كندا إىل ملكية الدولة املباشرة      . وعمالتهم، ولكون بعض هذه االنتهاكات يف تزايد      

  . وقدمت كندا توصيات. للبث العمومي ومضمونه وحتكمها فيه
وأشارت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إىل حماوالت معاجلـة             -٦٠

، ومراجعة القانون االنتخايب، وأعربت عن أملها       ٢٠٠٧ نتائج انتخابات عام     اخلالفات بشأن 
وحثـت  . ٢٠١٢وجهات نظرها يف انتخابات     متثيل  يف أن تكون مجيع األحزاب واثقة من        

ورحبت مبواصـلة حتـسني ظـروف       . اململكة املتحدة على سن قانون بإلغاء عقوبة اإلعدام       
ا بدواعي القلق وحثت على إنشاء جملـس        وأحاطت علم . السجون وطلبت معلومات عنها   

وشجعت على إعطاء أولوية لقانون     . وسائط اإلعالم من أجل ضمان تعددية وسائط اإلعالم       
اختاذها للتصدي للعنف القائم علـى       عن التدابري األخرى اليت يتعني       العنف املرتيل وتساءلت  

  . وقدمت اململكة املتحدة توصيات. نوع اجلنس
ليسوتو طرف يف معظم الـصكوك القانونيـة        ألن  ل عن ارتياحها    وأعربت السنغا   -٦١

اعتمدت عدداً من القوانني حلماية هذه احلقوق، مبا فيها حقوق   وألهنا  الدولية حلقوق اإلنسان    
إىل أن ليسوتو أنشأت عدداً     وأشارت السنغال أيضاً    .  اإلعاقة املرأة والطفل واألشخاص ذوي   

اإلنسان وتعزيزها، مشددة على التثقيف يف جمال حقوق        من املؤسسات املكلفة حبماية حقوق      
  .وقدمت السنغال توصيات. اإلنسان، ورحبت هبذه الروح

وذكرت رئيسة الوفد أن ليسوتو     . الدول على أسئلتها  بالرد فشكر   وفد ليسوتو   وقام    -٦٢
 وفيما يتعلق بانعـدام األمـن     . ال متارس تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، على حد علمها        

هو الغذائي، ذكرت أن احلكومة تبذل قصارى جهدها الستثمار املوارد يف مشروع زراعي،             
وستكون ليسوتو،  . الفالحني على زيادة إنتاج الغذاء    ويهدف إىل مساعدة    ،  "معةالزراعة اجمل "

  .  حد مامبساعدة الشركاء املاحنني، قادرة على معاجلة مسألة انعدام األمن الغذائي إىل
تعلق بالتعامل مع مسألة احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية على قـدم           وفيما ي   -٦٣

املساواة مع احلقوق املدنية والسياسية، أشار الوفد إىل أن هذا األمر يتوقف على مجلة أمـور                
وعند النظر يف سياسات التعلـيم  . منها القوة االقتصادية وأنه جيري إحراز تقدم يف هذا اجملال       

  . ليسوتو حترز تقدماً يف كفالة التمتع هبذه احلقوقوالصحة، فإن 
وفيما يتعلق باإلبالغ مبوجب صكوك حقوق اإلنسان، فإن ليسوتو منخرطة بالفعل             -٦٤

يف مشاورات مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل احلصول على املساعدة التقنيـة              
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واعترب الوفد أن ليسوتو ستكون قـادرة       . رلكفالة امتثال البلد اللتزاماته يف جمال تقدمي التقاري       
  . على إجناز هذا قريباً

وفيما يتعلق بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان، أشار الوفد إىل املساعدة التقنية املقدمة من               -٦٥
وقـال إن   . تـشريع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليت أعدت ليسوتو بفضلها مـشروع           

. ئمة وانتداب املفوضني، نظراً حملدودية موارد ليـسوتو       إنشاء بنية حتتية مال   تشمل  التحديات  
ـ               يعرضوأضاف أن ليسوتو تقوم بتوعية اجلمهور، وهو ما سيمهد الطريق ملشروع قانون س

  .على الربملان
 عام  وفيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان، خالل فترات االضطراب السياسي، مثل اضطراب            -٦٦

وقال الوفد . فد أن احلكومة تشدد على سيادة القانونذكر الو على النحو املشار إليه،      ٢٠٠٧
إنه حيق للمواطنني املتضررين اللجوء إىل الوسائل القانونية واحملاكم وأمني املظامل وآلية تقدمي             
الشكاوى ضد الشرطة، مشدداً على أن مجيع احلاالت املبلغ عنها، حىت تلك املوجهة ضـد               

  .ها وتقدم إىل حماكم القانون إذا لزم األمرمسؤويل إنفاذ القانون، جيري التحقيق في
 ٢٠١٠ مايو/ أيار ٥ الربملان يوم     قدم إىل  وذكر الوفد أن قانون محاية الطفل ورفاهه        -٦٧

وأضاف أن املوارد املالية تعد حتدياً      . يف ضوء االستعدادات لذلك   يف تبنيه قريباً،    وتسود الثقة   
 أن  وأوضـح . على استحداث مؤسسات يتعني بناؤها    نه ينص    أمام تنفيذ مشروع القانون، أل     رئيسياً

  . عمالة األطفال وغريها من القضايا االجتماعية وقضايا الرفاه مدرجة يف مشروع القانون
تنتـهج  اإليدز، أشار الوفد إىل أن ليسوتو    /وفيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية       -٦٨

نون سيقدم إىل الربملان مـن أجـل        سياسة عامة يف هذا اجملال وأهنا بصدد صياغة مشروع قا         
  . معاجلة القضايا اليت تتعلق باملصابني، مبن فيهم األطفال ومجيع الفئات املتضررة من الوباء

تقتـصر  حيث  وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، ذكر وفد ليسوتو بأهنا ال تزال موجودة              -٦٩
.  يف تطبيقهـا    مقيداً جداً  احملاكم تتبىن دائماً هنجاً   وبعد ذلك، فإن     ،على ثالث جرائم كربى   

وحىت عندما يصدر احلكم بعقوبة اإلعدام، عادة ما توصي جلنة العفو رئيس الدولة مبمارسـة     
وذكر الوفد أن عقوبة اإلعدام     . صالحية العفو اليت ميلكها يف ختفيفها إىل السجن مدى احلياة         

   .ال توجد يف ليسوتو حقيقة، وإن كانت ال تزال توجد يف كتب القانون
، ذكر الوفد أنه    ٢٠١٠وفيما يتعلق بانتخابات احلكومات احمللية املقرر إجراؤها علم           -٧٠

جرى اتفاق مع مجيع أصحاب املصلحة على تأخري هذه االنتخابات مـن أجـل توضـيح                
وفيما يتعلق بقضية حرية التعبري، ذكر أهنـا        . وتصحيح بعض القضايا املتعلقة باجملالس احمللية     

آخرين، تقـرر احملـاكم     فيما يتصل بأشخاص    وعند ممارستها   . الدستورمنصوص عليها يف    
  .يف مثل هذه احلاالتالتقييدات 
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وذكر الوفد أنه فوجئ باألسئلة املتعلقة باستقاللية السلطة القضائية، إذ أن ليـسوتو               -٧١
وأضـاف أن احلكومـة     . فخورة بسلطتها القضائية املستقلة واحلرة اليت تستلهم الدسـتور        

  . كل املوارد املتاحة هلا حلماية استقاللية السلطة القضائية وتعزيزهاتستخدم
وفيما يتعلق باألطفال والقضاء، ذكر أن ليسوتو على استعداد لدعم حقوق الطفل،              -٧٢

وزيـادة  وتعمل ليسوتو دون كلل على إصالح قطـاع العدالـة           . ألهنا تعتربه هو املستقبل   
وقد استحدثت وحـدات    . عرضون لالتصال بالقانون  يتمعاملته لألطفال الذين    حساسيته يف   

داخل مصاحل الشرطة للعناية هبؤالء األطفال وتنفيذ برامج التدريب ذات الصلة لفائدة القضاة             
وتنفذ ليسوتو، مبساعدة األمم املتحدة، بـرامج       . ووكالء النيابة العامة وقضاة احملاكم اجلزئية     

ن يدخلون يف احتكاك مع النظام القضائي، امتثـاالً         توعية مستمرة لتوفري العناية لألطفال الذي     
  . ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية ذات الصلة

وأشادت سلوفينيا باإلجنازات احملققة يف جمال املساواة بني اجلنسني، مبـا يف ذلـك                -٧٣
 ذكرته  وبالرغم من التقدم احملرز، أعربت عن قلقها ملا       . للنساء يف الربملان  املئوية  ارتفاع النسبة   

وأعربـت  . التقارير عن السماح بالتمييز ضد املرأة يف إطار القانون العريف والقانون العـام            
. سلوفينيا عن ارتياحها ملعرفة أن مشروع قانون محاية الطفل ورفاهه معروض على الربملـان             
ر وأعربت عن القلق بشأن ما ذكرته التقارير من استخدام األطفال يف إنتاج املخدرات واالجتا        

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. هبا، وأحالت إىل توصية جلنة خرباء منظمة العمل الدولية
وسلطت إسبانيا الضوء على التدابري اليت تشجع املساواة بني اجلنسني ومحاية حقوق              -٧٤

، وكذلك  ٢٠٠٢الطفل عن طريق إنشاء فرع حلماية املرأة والطفل داخل قوات الشرطة عام             
  .وقدمت توصيات. نية يف وزارة شؤون املرأةإدارة للشؤون اجلنسا

اإليدز قد أثر سلباً علـى      /وأشارت هنغاريا بقلق إىل أن فريوس نقص املناعة البشرية          -٧٥
اإلعمال الفعال حلقوق اإلنسان عامة وحلقوق اإلنسان الواردة يف اتفاقية حقـوق الطفـل              

وحثت هنغاريا ليـسوتو    . صواتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بوجه خا         
على أن تنفذ تنفيذاً تاماً مبدأ عدم التمييز إزاء الفتاة واملرأة عن طريق حتسني مجلة أمور منها                 

وباإلشارة إىل تأخر تقدمي التقارير الوطنية إىل هيئـات         . إمكانية وصوهلن إىل التعليم والصحة    
رية، ال ينبغي أن حتل حمـل       املعاهدات، شددت على أن املساعدات التقنية، وإن كانت ضرو        

  .وقدمت هنغاريا توصيات. املسؤولية األساسية للدول يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها
. اجلنـساين وسلطت سلوفاكيا الضوء على تقرير يشري إىل ارتفاع مستويات العنف             -٧٦

ة النساء  ورحبت بإنشاء إدارة الشؤون اجلنسانية، وتوفري مجلة أمور منها مركز لالتصال لفائد           
واألطفال املعتدى عليهم، وإنشاء وحدة الشؤون اجلنسانية ومحاية الطفل، ومكتـب دعـم             

سبع سنوات،  بوذكرت أن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية، احملدد حالياً          . ضحايا اجلرائم 
 يشري إىل كثـرة حـدوث االعتـداء         ٢٠٠٧وأشارت إىل تقرير صادر عام      . منخفض جداً 

  . وقدمت سلوفاكيا توصيات. طفالاجلنسي على األ
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املـرأة  تتناقض مع حقـوق     استمرار ممارسات عرفية    من  وأعربت إيطاليا عن قلقها       -٧٧
ورحبـت بـالوقف    . العنف ضد املرأة والفتاة، ومنه العنف املرتيل واجلنسي       واتساع ظاهرة   

ـ     . ١٩٩٥االختياري لعقوبة اإلعدام القائم حبكم الواقع منذ                شريعات وأشـارت إىل أن الت
ال تعكس بشكل تام مبادئ ومقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلك احلد األدىن لـسن            

  .وقدمت توصيات. املسؤولية اجلنائية
اإليدز يف ليسوتو   /وأشارت سنغافورة إىل معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية          -٧٨

ملتعلق حبماية الطفل ورفاهه اجلاريـة      ورحبت مبشروع القانون ا   . من أعلى املعدالت يف العامل    
وأقرت بنجاح ليسوتو يف الترويج للمنظور اجلنساين، مبا يف ذلـك           . مناقشته حالياً يف الربملان   

عن طريق إنشاء وزارة للشؤون اجلنسانية ووضع سياسة للشؤون اجلنسانية واستحداث وحدة 
  .للشؤون اجلنسانية ومحاية الطفل

 ليسوتو إىل عدد من صكوك وبروتوكـوالت حقـوق          ورحب السودان بانضمام    -٧٩
وقال إن التقرير الوطين يعكس اجلهود املبذولة حلماية األسرة ومكافحـة اجلرميـة             . اإلنسان

وأوصى بزيادة التركيز علـى     . الشبابورفاه  والتخفيف من الفقر وحتسني املناهج الدراسية       
والحـظ أن  .  يف املائـة ٨٤,٤ قد بلـغ  التعليم وأشار إىل أن معدل اإلملام بالقراءة والكتابة   

ليسوتو تعاين من ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مـشرياً إىل األعـداد املتزايـدة               
وقدم الـسودان   . اإليدز، وخباصة الشباب  / بفريوس نقص املناعة البشرية    لألشخاص املصابني 

  .توصية واحدة
، ٢٠٢٠بادرات من قبيل رؤيـة عـام        املوأشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل أن         -٨٠

وورقة استراتيجية احلد من الفقر، ورؤية واستراتيجية قطاع العدالة من شأهنا أن تعزز التقدم              
وسلطت الـضوء   . يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وكذلك التنمية البشرية       

ارت إىل املشاكل اليت تواجه     وأش. على التشريعات والسياسات املتعلقة حبماية الطفل ورفاهه      
ليسوتو يف جمال عمالة األطفال واالستغالل التجاري لألطفال، وتساءلت عن تنفيذ الربنامج            

  .وقدمت توصيات. الرامي إىل القضاء على عمالة األطفال
 صكاً قانونياً   ١٣وأشارت موزامبيق إىل أن ليسوتو قد صدقت على ما ال يقل عن               -٨١

نها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلـاص           دولياً وإقليمياً، م  
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنـصري           

وأشارت إىل سياسة تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة الـيت           . واتفاقية حقوق الطفل  
 احلكومة على املضي بقوة يف الربامج الرامية إىل احتواء          اعتمدت قبل مخس سنوات وشجعت    

واعتربت أن ممارسة ختفيف عقوبة     . اإليدز وعكس اجتاهه  /انتشار فريوس نقص املناعة البشرية    
  .اإلعدام إىل أحكام بالسجن مدى احلياة ممارسة ينبغي أن تستمر

وأشارت نيبال إىل أن مكتب أمني املظامل له سلطة التحقيق يف أي ممارسة سـيئة يف                  -٨٢
املكاتب اإلدارية، بينما حتقق هيئة تلقي الشكاوى ضد الشرطة يف انتهاكات حقوق اإلنسان             



A/HRC/15/7 

GE.10-14437 16 

وأعربت نيبال عن ارتياحها لإلشارة إىل تأسيس وحدة        . اليت يزعم أن أفراد الشرطة ارتكبوها     
ان داخل وزارة العدل وحقوق اإلنسان وإعادة التأهيل، ورحبت باخلطة الرامية           حلقوق اإلنس 

وأشادت باجلهود الرامية إىل تعزيز التكافؤ بني اجلنسني . إىل إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان   
وقدمت . ملرأة يف شىت مستويات احلكومة    ارتفاع متثيل ا  وأشارت إىل النجاح احملقق يف ضمان       

  .احدةنيبال توصية و
وهنأت تشاد ليسوتو على العرض الواضح لتقريرها الوطين وأشارت بارتياح إىل أن              -٨٣

وقدمت . أو دولية كانت  ليسوتو طرف يف معظم الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان، إقليمية          
  .تشاد توصيات

 على مواصلة جهودها لتعزيز الوضـع وحتـسينه،         تووشجعت بوركينا فاسو ليسو     -٨٤
ها أن تطلب املساعدة من اهليئات الدولية املعنية، وخباصـة املـساعدة التقنيـة              مقترحةً علي 

؛ وأن تقدم    يف مجلة أمور   بناء القدرات، على النحو املشار إليه يف تقريرها الوطين        ل املساعدةو
تقاريرها الوطنية مبوجب الصكوك اليت تعترب طرفاً فيها؛ وأن تعزز فعالية نظامها القانوين؛ وأن      

لتنفيذ املخططة وتساءلت بوركينا فاسو عن االستراتيجيات . جهودها مع مبادئ باريستوائم 
املفاهيم األساسية حلقوق اإلنسان يف املناطق الريفية من أجل مساعدة السكان على حتقيـق              

  .التوازن الالزم بني القانون العريف واملبادئ الدستورية والدولية
نتيجة ملشاورات مشلـت    نشأ  رها الوطين الذي    وأشادت زمبابوي بليسوتو على تقري      -٨٥

. وأشارت إىل أن ليسوتو ملتزمة حبقوق اإلنسان وحيَّت إجنازاهتـا         . مجيع أصحاب املصلحة  
وأقرت زمبابوي، بصفتها بلداً من بلدان املنطقة، بالتحديات اليت تواجهها ليسوتو مشرية إىل             

  .وقدمت توصيات. أهنا حتديات ليس من املستحيل جتاوزها
وأشادت بوتسوانا بليسوتو على التدابري اليت اختذهتا لكفالة متتع مجاعة الباسوتو متتعاً              -٨٦

الرؤيـة الوطنيـة لعـام      يف سياق   تاماً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وخباصة        
وسلطت الضوء على   . ، ورؤية واستراتيجية قطاع العدالة، والسياسة الوطنية للشباب       ٢٠٢٠

ورحبت بصراحة ليسوتو فيما يتعلـق  . ليت قطعتها ليسوتو يف النهوض حبقوق املرأة األشواط ا 
 اإليدز وآثار األزمـة االقتـصادية     /بالتحديات اليت تواجهها، مثل وباء فريوس نقص املناعة البشرية        

  .وقدمت توصيات. واملالية اليت هتدد جبملة أمور منها تقويض شبكاهتا لألمان االجتماعي
نوب أفريقيا إىل التحديات اليت تواجهها ليسوتو بصفتها بلداً من أقـل            وأشارت ج   -٨٧

ورحبت باملـساعدة الـيت     . ، وهي حتديات زادت األزمات األخرية من تعقيدها       البلدان منواً 
تقدمها النرويج واليابان لتيسري إمكانية الوصول إىل التعليم واخلدمات األساسية لألشـخاص            

 احملرز يف القضاء على التمييز ضد املرأة، وبالتشريعات الـيت           وأشادت بالتقدم . ذوي اإلعاقة 
حتمي حقوق الطفل وغريه من الفئات املستضعفة، وإمكانية الوصول إىل العدالـة، وإعـادة              

وتساءلت عن التحديات اليت تواجههـا الـربامج   . تأهيل اجملرمني، وحتسني أوضاع السجون  
وأشـارت إىل حتفـظ   . ز والدروس املستفادة منهااإليد/املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية   
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وشـجعت  .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة  ٢ليسوتو على املادة  
. أصحاب املصلحة على مواصلة تعاوهنم مع ليسوتو يف جمال بناء القدرات ويف اجملال الـتقين              

  .وقدمت توصيات
اإلملام بالقراءة والكتابة، وبتنفيذ برامج املـنح       وأشادت غانا باالرتفاع النسيب ملعدل        -٨٨

 مدارس،  ١٠ األطفال األيتام، وبإدخال التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف           صاحلالدراسية ل 
 يف املائة يف انتخابات احلكومات احملليـة  ٥٨ورحبت بتمثيل املرأة بنسبة     . ةعلى سبيل التجرب  

ائية، ومنها انتشار الفقر واالرتفاع الشديد      وسلطت الضوء على التحديات اإلمن    . ٢٠٠٥لعام  
. اإليـدز /للبطالة وانعدام األمن الغذائي بصورة قاسية ووباء فريوس نقص املناعـة البـشرية            

وأعربت عن أملها يف أن يلقى طلب احلكومة للمساعدات التقنية ويف جمال بناء القدرات عينا           
لة اليت تبذهلا احلكومة إلنشاء جلنة وطنية       ورحبت باجلهود املتواص  . متعاطفة من اجملتمع الدويل   

  .وقدمت غانا توصيات. حلقوق اإلنسان
قت على معظم املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   وأشارت التفيا إىل أن ليسوتو صدَّ       -٨٩

وأعربت عن  . وأهنا انضمت مؤخراً إىل اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          
وقدمت التفيـا  .  على مسألة توجيه دعوات دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة    تقديرها للرد املقدم  

  .توصية واحدة
ورحبت الكويت باملنهجية املتبعة يف إعداد التقرير الوطين الذي يقوم على الشفافية              -٩٠

ورحبت بالتدابري الـيت    . واملوضوعية ويعترب تقريراً تشاركياً سامهت فيه مجيع اهليئات املعنية        
 بالتقرير وباجلهود اليت    نوَّهت و .مع اهليئات الدولية  الوثيق فعالً   يسوتو لتعزيز تعاوهنا    اختذهتا ل 

. ُبذلت يف ظروف صعبة جداً لتعزيز حقوق اإلنسان بالرغم من األزمة االقتـصادية العامليـة          
وبالفعل، فقد جرت مواجهة الوضع االجتماعي واالقتصادي يف ليسوتو بالرغم من التحديات 

 اخلطرية جداً، ومنها تزايد نسبة الفقر، وانعدام األمن الغذائي والبطالة، وكذا وبـاء              اإلمنائية
  .وقدمت الكويت توصية واحدة. اإليدز وغريها

وأشارت تونس إىل أن ليسوتو قد صدقت على عدد من الصكوك الدولية حلقـوق                -٩١
ساسـياً حلقـوق    وإضافة إىل ذلك، شددت على أن القانون الوضعي مينح دوراً أ          . اإلنسان

وذكرت أن ليسوتو قد أنشأت ترسانة مؤسسية     . اإلنسان وأنه دور مكرس يف دستور ليسوتو      
وأثنت تـونس علـى     . منظمة من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان الذي تعترب أول مهامها          

 منها ختصيص ثالثـني يف  تدابريجهود ليسوتو من أجل النهوض حبقوق املرأة عن طريق مجلة        
  .وقدمت تونس توصية واحدة. ملقاعد يف اجملالس احمللية للمرأةاملائة من ا

تضمن الدفاع عـن احلقـوق،   اليت عدد من املؤسسات    بوجود  ورحبت الكامريون     -٩٢
وأعربت . ومديرية وطنية ملناهضة الفساد وغريه من اجلرائم االقتصادية       للوساطة  منها مكتب   و

 اليت تأخذ ٢٠٢٠قديرها للرؤية الوطنية لعام عن دعمها للجهود املبذولة ملكافحة الفقر وعن ت
وأعربت عن تقديرها ملا تتلقاه محاية املرأة       . يف االعتبار إىل حد كبري األهداف اإلمنائية لأللفية       
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ودعـت ليـسوتو إىل     . والطفل من دعم، وخباصة من وزارة مسؤولة عن املسائل اجلنسانية         
ودعـت  . قوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس     مواصلة اجلهود الرامية إىل إنشاء جلنة وطنية حل       

  .اجملتمع الدويل إىل دعم املبادرات اليت تقوم هبا ليسوتو دعماً كامالً
وأحاطـت  . وأشارت إثيوبيا إىل أن الدميقراطية وسيادة القانون قد جتذرتا يف ليسوتو            -٩٣

وحـدة  وأحاطت علماً بإنـشاء     . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢علماً بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة عامي       
حلماية الضحايا يف إطار حماكم مازيرو اجلزئية، وبارتفاع معدل اإلملام بالقراءة والكتابة، وتقدمي             
املساعدة القانونية، وتوسيع اخلدمات الصحية، وتوفري محاية ومساعدة خاصـتني لألشـخاص            

ت وتساءلت عما إذا كانت هناك مراجعة تشريعية للقرارات العرفية يف احلـاال           . ذوي اإلعاقة 
فيها احتمال تنازع بني القوانني العرفية وحقوق اإلنسان، وما إذا كان هناك قـانون              ينشأ  اليت  

  .وقدمت توصيات. ٢٠٢٠وهنأت ليسوتو على رؤية عام . تشريعي ينظم هذه العالقة
الفتيـات يف   تعليم  وأثنت مجهورية الكونغو الدميقراطية على مجلة أمور منها معّدل            -٩٤

املرأة يف املؤسسات الربملانية على الصعيد الوطين وعلى صـعيد الواليـات،            ليسوتو، ومتثيل   
وأشـارت إىل   . والسياسات الرامية إىل محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واملتقاعـدين         

األزمة املتكررة، اليت زادت حدهتا كصعوبات ضخمة بسبب        انتشار اإليدز وفترات اجلفاف     
ء على ضرورة استمرار املساعدات من اجملتمـع الـدويل          طت الضو وسلَّ. االقتصادية احلالية 

وقـدمت  . التقّدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان نتيجة هلاتني الصعوبتني        تراجع  لكفالة عدم   
  .مجهورية الكونغو الدميقراطية توصيات

ودحض وفد ليسوتو، يف رّده، اإلشارات إىل وجود ممارسة تشويه األعضاء التناسلية              -٩٥
وفيما يتعلق باملساواة   .  وجود جتارة للمخدرات مبشاركة األطفال     البلد، وكذلك لإلناث يف   

وفيما يتعلق بعمالة األطفال . بني اجلنسني، اعتربت ليسوتو نفسها من بني أفضل بلدان املنطقة      
، أشار الوفد إىل مشروع القانون الذي جعل التعليم جمانياً وإلزامياً،           " األطفال الرعاة"وممارسة  
ـ ـ املناطق الريفية، وإِن اعترف بأن هذه املمارسة ممارسة ثقافي  حىت يف  . ة اجلـذور ـة ضارب

وفيما يتعلق بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، ذكرت ليسوتو أن نفـس اإلجـراء               
جيري بالشكل املالئم حتت رعاية اآللية األفريقية الستعراض األقران وأهنا توّد تفادي تكـرار              

يتعلق مبراكز تدريب األحداث، ذكر الوفد أهنا توفّر التعليم واملأوى لـصغار            وفيما  . اجلهود
اإليـدز يف   /وفيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البـشرية      . اجلاحنني الذين ليس هلم من يرعاهم     

مراكز إعادة التأهيل، أشارت ليسوتو إىل اخلطة االستراتيجية وإىل زيادة عدد الرتالء الـذين              
واختتم الوفد بتقدمي الشكر للدول األطـراف       . شورة وإجراء االختبارات  يتقدمون بطلب امل  

  .على أسئلتها وتوصياهتا البناءة
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  أو التوصيات/النتائج و  - ثانياً  
ترد فيما يلي قائمة بالتوصيات اليت قدمت خالل احلوار التفاعلي واليت حتظـى               -٩٦

  :بتأييد ليسوتو
، ٢٠٢٠تنفيذ رؤيتها الوطنية لعام     اجلهود الرامية إىل    العمل عند بذل      -١-٩٦
يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها والتشديد على        تطبيق نفس الروح املطبَّقة      على

  ؛)السنغال(التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 
مواصلة العمل على حتقيق األهداف اليت ذكرها البلد يف إطار العمل             -٢-٩٦

  ؛)وانيكاراغ (٢٠٢٠االستراتيجي، رؤية عام 
مواصلة تعزيز سياستها التعليمية، بتعاون ومساعدة تقنيـة دولـيني،            -٣-٩٦

ويشبع احتياجات شعبها   البنية التحتية الالزمة لتوفري تعليم يشمل اجلميع        لتهيئة  
مجهورية (إىل التعليم    يف ظروف تضمن املساواة التامة من حيث إمكانية الوصول        

  ؛)فرتويال البوليفارية
 تراتيجياهتا وخططها للتنمية االجتماعية واالقتصادية     اس طبيقمواصلة ت   -٤-٩٦

  ؛)كوبا(املصممة للحّد من الفقر 
 التدابري الرامية إىل ضـمان إمكانيـة الوصـول إىل           طبيقمواصلة ت   -٥-٩٦

  ؛)كوبا(ليم اجلّيد جلميع سكاهنا اخلدمات الصحية والتع
ية والثالثـة   مضاعفة جهودها يف جمال الوقاية من الدرجة األوىل والثان          -٦-٩٦

انتشاره بشكل جذري، وخباصة يف     لتقليل  اإليدز  /من فريوس نقص املناعة البشرية    
  ؛)األرجنتني(وف النساء واألطفال صف
مواصلة التركيز على احلد من الفقر وكبح انتشار اإليدز يف جهودها             -٧-٩٦

  ؛)الصني(سني محاية حقوق اإلنسان الرامية إىل حت
تشرك فيها كـل اإلدارة،     ية حلقوق اإلنسان    خطة وطن ودعم  صياغة    -٨-٩٦

وتوائم تشريعها الداخلي مع التزاماهتا الدولية، وتشمل برامج توعية بشأن خمتلف           
مواضيع حقوق اإلنسان، وتربط الفاعلني العامني واخلواص يف الـدفاع عنـها،            
وتوجه سياساهتا العامة باستراتيجيات حلماية حقوق اإلنسان، وذلك بغية حتقيـق           

  ؛)إسبانيا(يف جمال حقوق اإلنسان ر أكرب من التنظيم املنهجي لعملها قد
مواصلة العمل من أجل حتقيق األمن الغذائي، ومكافحة فريوس نقص            -٩-٩٦

  ؛)زمبابوي (السائدة من قبلاين التفدرجة اإليدز بنفس /املناعة البشرية
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لويـات الوطنيـة    االستمرار يف مجيع مبادراهتا والتزاماهتا ملعاجلة األو        -١٠-٩٦
 حسب تعريفها األساسية احملددة من أجل ترسيخ تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،          

  ؛)زمبابوي(يف اململكة الواسع 
لـربامج  ا للقضاء على الفقر، وكـذلك       مواصلة تعزيز استراتيجياهتا    -١١-٩٦

الرامية إىل حتسني صحة األم وظروف العمل، مبا يف ذلك ضرورة تفادي عمالـة              
اإليدز /وباء فريوس نقص املناعة البشرية    اليتامى بسبب   ، وخباصة األطفال    األطفال

  ؛)جنوب أفريقيا(
رؤيـة   من أجل حتقيق أهدافها املعلنة يف        تابعة جهودها بطريقة نشطة   م  -١٢-٩٦
  ؛)إثيوبيا(ة الدوليني الفّعالني ، عن طريق التعاون واملساعدة التقني٢٠٠٢عام 
من األمم املتحدة يف إعداد التقارير الوطنية عن        طلب املساعدة التقنية      -١٣-٩٦

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(ن تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسا
تعزيز البنية التحتية القانونية والبنية التحتية للتنفيذ الرامية إىل حفـظ             -١٤-٩٦

حقوق املرأة والطفل، ومواصلة جهودهـا ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة              
  ؛)مصر(م دويل معّزز اإليدز بدع/شريةالب
مواصلة جهودها الرامية إىل النهوض بوضع املرأة، مع التركيز علـى             -١٥-٩٦

  ؛)بنغالديش(وقف العنف ضد املرأة 
مواصلة حتسني إمكانية الوصول إىل اخلدمات األساسية، مثل الصحة           -١٦-٩٦

  ؛)بنغالديش( من اجملتمع الدويل وتعاون كامل معهكامل والتعليم، بدعم 
مواصلة جهودها حلماية الفئات املستضعفة من األطفال، مبـن فـيهم      -١٧-٩٦

  ؛)بيالروس(شمل مجيع مناطق البلد األيتام، وتوسيعها لت
مواصلة مكافحة الفقر مبساعدة دولية كافية وحمددة اهلدف، وخباصة           -١٨-٩٦

  ؛)ئراجلزا(ألمم املتحدة املختصة تلك اليت تقدمها وكاالت وبرامج ا
مواصلة جهودها ملكافحة الفقر، وطلب املساعدة التقنية واملالية على           -١٩-٩٦

  ؛)املغرب( الغاية الصعيدين الدويل والثنائي من أجل هذه
مواصلة جهودها الرامية إىل النهوض برعاية األم والطفـل ورعايـة             -٢٠-٩٦

  ؛)تونس(الفتيات الصغريات 
دز؛ وينبغي  ـاء اإلي ـيتام ضحايا وب  عدم ادخار أي جهد يف رعاية األ        -٢١-٩٦
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(هذه املأساة الوطنية يتعاطف أبناء الوطن يف مواجهة أن 
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كامـل       مواصلة مكافحة الفقر بدعم تام من اجملتمع الدويل وتعـاون             -٢٢-٩٦
  ؛)بنغالديش (معه
ية إىل مكافحة انتشار    تعزيز التعاون الدويل من أجل دعم الربامج الرام         -٢٣-٩٦

  ؛)الفلبني(اإليدز /فريوس نقص املناعة البشرية
مواصلة تدابريها الفعالة ملكافحة الفقر، وخباصة عن طريق متابعة إطار            -٢٤-٩٦

املبّينة يف رؤية البلد    الغايات املثالية   عملها اإلمنائي الوطين املؤقت من أجل حتقيق        
  ؛)بوتسوانا(ف اإلمنائية لأللفية ، وكذلك لتحقيق غايات األهدا٢٠٢٠لعام 
تعزيز نظامها التعليمي مع التركيز على مواصلة حتسني معدالت اإلملام            -٢٥-٩٦

  ؛)الفلبني(عم من اجملتمع الدويل بالقراءة والكتابة، بد
 املساعدة التقنية واملادية واملالية من اجملتمع الدويل من أجـل           تماسال  -٢٦-٩٦

  ؛)تشاد(نسان ي لتحّديات حقوق اإلالتصّد
السعي إىل احلصول على مزيد من املساعدة التقنية املوجهـة وبنـاء              -٢٧-٩٦

القدرات من أجل مبادراهتا األساسية اليت هتدف إىل الوفاء بالتزاماهتـا يف جمـال              
  ؛)بوتسوانا (حقوق اإلنسان على األصعدة الوطين واإلقليمي والدويل

مع الدويل فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة       املساعدة التقنية من اجملت    تماسال  -٢٨-٩٦
وطنية حلقوق اإلنسان، وتكثيف توعية اجلمهور يف جمال حقوق اإلنسان، وحتسني           

  ؛)الكويت(الية واالجتماعية عامة املناهج الدراسية، وحتسني اإلدارة امل
وتنفيذها من أجل الوفاء    املعلقة  اعتماد مشاريع القوانني والسياسات       -٢٩-٩٦

  ؛)كندا(إلنسان اليت هي طرف فيها مبوجب الصكوك الدولية حلقوق ابالتزاماهتا 
اختاذ مجيع التدابري االجتماعية والتعليمية والقانونية الالزمة للتـصدي        -٣٠-٩٦

التحقيق يف حاالت العنف املرتيل داخـل       إجراء  ملشكل العنف ضد املرأة ولكفالة      
  ؛)ايطاليا(على النحو الصحيح األسرة واملعاقبة عليها 

تكثيف جهودها إلمتام تقدمي التقارير اليت تأّخر موعـد تقـدميها إىل              -٣١-٩٦
  ؛)إسبانيا(خمتلف هيئات املعاهدات 

تكثيف جهودها يف مكافحة العنف القائم على نوع اجلـنس جبميـع              -٣٢-٩٦
  ؛)سلوفاكيا(أشكاله 

اصة تعزيز جهودها من أجل كفالة التنفيذ التام ملبدأ عدم التمييز، وخب            -٣٣-٩٦
  ؛)املكسيك(نسني والتمكني للمرأة يف تعزيز املساواة بني اجل

بذل اجلهود الالزمة العتماد قانون محاية الطفل ورفاهه يف املـستقبل             -٣٤-٩٦
  ؛)بيالروس( تنفيذه بنجاح القريب، وبذل كل ما يف وسعها لضمان



A/HRC/15/7 

GE.10-14437 22 

  ؛)١()فاكياسلو(وضع برامج إضافية لتعزيز املرافق البديلة لرعاية األطفال   -٣٥-٩٦
مواصلة ممارسة حقها السيادي يف تنفيذ قوانينها وتشريعاهتا وفقاً ملعايري   -٣٦-٩٦

وقواعد حقوق اإلنسان املتفق عليها دوليا، ومواصلة مقاومة أي حماوالت إلنفاذ           
  ؛)مصر(قيم ومبادئ غري تلك املتفق عليها دولياً 

تو أن التوصـيات الـواردة      ، وترى ليسو  وحتظى التوصيات التالية بدعم ليسوتو      -٩٧
  : أدناه قد نفذت فعالً أو أهنا قيد التنفيذ

دمج الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون احمللي، مبا يف اتفاقية             -١-٩٧
  ؛)٢()أستراليا(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل 

 التزاماهتا الدولية يف جمـال      مواصلة جهودها الرامية إىل تسريع إدراج       -٢-٩٧
  ؛)مصر( النظام القانوين الوطين حقوق اإلنسان يف

دمج خمتلف الصكوك اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف            -٣-٩٧
فيها يف تشريعها احمللي، وخباصة ما يتعلق منها بالتعذيب، وحالة السجون، وحريـة             

  ؛)٣()تشاد( ذلك  بني اجلنسني وما إىلالصحافة والتجمع، ورفاه الطفل، واملساواة
إصالح قانوهنا اجلنائي يف أسرع وقت ممكـن، وحتـسني          االنتهاء من     -٤-٩٧

  ؛)فرنسا(ظروف االحتجاز، وخباصة مكافحة اكتظاظ السجون املفرط 
  ؛)أستراليا (٢٠٠٤اعتماد مشروع قانون محاية الطفل ورفاهه لعام   -٥-٩٧
  ؛)الربازيل( محاية الطفل ورفاهه تسريع اعتماد مشروع قانون  -٦-٩٧
تضمني مشروع قانون محاية الطفل ورفاهه منعاً ألسوأ أشكال عمالة            -٧-٩٧

األطفال وتوفري إمكانية الوصول إىل التعليم جلميع األطفال على قدم املـساواة            
  ؛)الواليات املتحدة(

__________ 

)١( Recommendation originally read: “Develop additional programmes to strengthen its alternative 

children care facilities, ending the practice of using the Juvenile Training Centres to detain 

children as a form of alternative care” (Slovakia). 
)٢( Recommendation originally read: “Incorporate international human rights instruments into 

domestic law, including the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the Elimination of All Kinds of 

Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child” (Australia). 
)٣( Recommendation originally read: “Integrate the various regional and international human rights 

instruments to which it is a party into its domestic legislation, particularly concerning the death 

penalty, torture, the state of prisons, freedom of the press and of assembly, child welfare, gender 

equality  and so on”  (Chad). 
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ـ         اعتماد    -٨-٩٧ اره ـمشروع قانون محاية الطفل ورفاهه الذي طـال انتظ
 التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقـوق       انسجامرير التشريعات الالزمة لكفالة     ومت

  ؛)النرويج(الطفل 
يكفل إدماج  لمشروع قانون محاية الطفل ورفاهه،      لسّن  إعطاء أولوية     -٩-٩٧

  ؛)اململكة املتحدة(اتفاقية حقوق الطفل بشكل كامل يف التشريع الوطين أحكام 
        املتـصل بالطفـل، مبـا يف ذلـك اعتمـاد            مراجعة اإلطار القانوين    -١٠-٩٧

       مشروع قانون محاية الطفل ورفاهه، وذلك لكفالة توافقه مع االتفاقيـة توافقـاً            
  ؛)سلوفاكيا(تاماً 
  ؛)إيطاليا(مواءمة مجيع التشريعات ذات الصلة مع اتفاقية حقوق الطفل   -١١-٩٧
يـع أشـكال االعتـداء      تعزيز إطارها التشريعي حلماية الطفل من مج        -١٢-٩٧

  ؛)هولندا(واالستغالل اجلنسيني، مبا يف ذلك داخل األسرة 
لكي مراجعة التشريعات املتصلة باحلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية           -١٣-٩٧

  ؛)سلوفاكيا(للمعايري الدولية ميتثل 
اختاذ التدابري الالزمة حلماية الطفل من األعمال اخلطرية يف القطـاع             -١٤-٩٧
  ؛)٤()أملانيا(الرمسي غري 
؛ )اململكة املتحدة (إعطاء أولوية العتماد مشروع قانون العنف املرتيل          -١٥-٩٧

  ؛)كندا(وسن تشريعات للتصدي للعنف املرتيل 
العمل يف حدود املمكن على تسريع إنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق              -١٦-٩٧

ة عن احلالة يف البلد      نظرة عامة جيد    إىل صياغة  اجملتمع املدين للتوصل مع   اإلنسان  
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(

التعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان بـدعم مـن             -١٧-٩٧
  ؛)إندونيسيا(اجملتمع الدويل وبتعاون معه 

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنـة التنـسيق             -١٨-٩٧
  ؛)أملانيا( حقوق اإلنسان الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية

إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تأخر تأسيسها وفقا ملبادئ            -١٩-٩٧
  ؛)اململكة املتحدة(باريس 

__________ 

)٤( Recommendation originally read: “Adopt legislation criminalizing female genital mutilation as 

well as to take necessary measures to protect children from hazardous work in the informal sector” 

(Germany). 



A/HRC/15/7 

GE.10-14437 24 

  ؛)نيبال(اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس إقامة   -٢٠-٩٧
للجنـة  تكثيف اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احلكومة لكفالة إنـشاء ا           -٢١-٩٧

  ؛)غانا(الوطنية حلقوق اإلنسان سريعا 
العمل، بدعم من اجملتمع الدويل، على إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق             -٢٢-٩٧

اإلنسان وعلى تعزيز التثقيف والربامج املدرسية والتدابري االجتماعية العامـة يف           
  ؛)الكويت(جمال حقوق اإلنسان 

مؤسسة وطنية حلقـوق  اء على إنشفترة ممكنة أقصر غضون  يف  لعملا  -٢٣-٩٧
  ؛)املكسيك(اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس 

ل كامل مـع مبـادئ      ـ بشك ىتمشلتة  ـ الوطني اـمواءمة مؤسسته   -٢٤-٩٧
  ؛)إسبانيا(باريس 

وضع وتنفيذ سياسات حلماية حق الطفل تراعي مراعاة تامة تداعيات            -٢٥-٩٧
  ؛)كندا(دز اإلي/فريوس نقص املناعة البشريةضحايا يتام األتزايد عدد 

اعتماد هنج يرتكز على حقوق اإلنسان يف مكافحتها للفقر وفـريوس             -٢٦-٩٧
  ؛)هنغاريا(اإليدز /نقص املناعة البشرية

تعزيز هيئة تلقي الشكاوى ضد الشرطة ومديرية مكافحـة الفـساد             -٢٧-٩٧
واجلرائم االقتصادية؛ وزيادة التدريب لفائدة موظفي إنفـاذ القـانون؛ وزيـادة            

وات شرطة ليسوتو وغريها من الوكاالت العمومية على مجع البيانـات           قدرات ق 
  ؛)الواليات املتحدة(أثر التحسينات تتبع وتقامسها مع اجملتمع الدويل لكي يتسىن 

  ؛)النرويج(اعتماد سياسة وسائط اإلعالم يف الربملان   -٢٨-٩٧
تأهيل، ملنـع   تنفيذ سياسات وتدابري مالئمة، مبا فيها الرعاية وإعادة ال          -٢٩-٩٧

  ؛)هولندا(االستغالل اجلنسي لألطفال 
نشر املعلومات يف أوساط السكان من أجل زيادة الوعي حبقوق املرأة،      -٣٠-٩٧

  ؛)كندا (٢٠٠٦وبصفة خاصة بقانون األهلية القانونية للمتزوجني لعام 
أشكال التمييز اليت ال تزال قائمة، من قبيل    من اجلهود ملنع    بذل املزيد     -٣١-٩٧

التمييز يف حقوق اإلرث، وتعزيز مبدأ مساواة النساء بالرجال، وخباصـة           مسائل  
  ؛)الواليات املتحدة(يف املستويات العليا من قيادة األحزاب السياسية 

ضمان التنفيذ التام ملبدأ عدم التمييز عن طريق مجلة أمور منها تعديل              -٣٢-٩٧
  ؛)أملانيا(التشريعات احمللية وزيادة الوعي يف صفوف السكان 
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تنفيذ خطة ملكافحة العنف ضد املرأة ولضمان املساواة يف احلقـوق،             -٣٣-٩٧
وإلغاء األحكام القانونية اليت متنع املرأة من االقتراض أو توقيع العقـود أو فـتح     

  ؛)٥()فرنسا(احلسابات البنكية أو طلب جواز السفر دون إذن زوجها 
ـ     رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجل       -٣٤-٩٧  ةـنائية وإلغاء العقوبـة البدني

  ؛)الربازيل(لألطفال 
النظر يف سّن تشريعات حملية حمددة بشأن مكافحة العنـف املـرتيل              -٣٥-٩٧

  ؛)الفلبني(واالجتار بالبشر 
ـ     ـيف ح املالئم  التحقيق  إجراء  ضمان    -٣٦-٩٧ وء ـاالت العنف املـرتيل وس

ل األسرة ومعاقبـة    ـ داخ املعاملة واالعتداء اجلنسي وغريه من ضروب االعتداء      
  ؛)هولندا(مرتكبيه 

التحقيق يف حاالت العنف املرتيل وسوء املعاملة واالعتـداء اجلنـسي      -٣٧-٩٧
  ؛)أملانيا(وغريه من ضروب االعتداء داخل األسرة 

إنشاء آليات ذات مصداقية للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنـسان            -٣٨-٩٧
اجملال لتعويض الضحايا وتقدمي املسؤولني  اليت ترتكبها قوات األمن من أجل إتاحة        

  ؛)فرنسا(عن هذه األفعال إىل العدالة 
القيام باإلصالحات القانونية الالزمة لـضمان اسـتقاللية الـسلطة            -٣٩-٩٧

  ؛)هولندا(القضائية 
النظر يف إنشاء آلية فعالة مواتية لألطفال ميكنهم من خالهلـا تقـدمي               -٤٠-٩٧

  ؛)سلوفاكيا(قوقهم شكاوى عن االعتداءات على ح
لوسائط اإلعالم اململوكة للدولة بالعمل بـشكل       تسمح  تنفيذ تدابري     -٤١-٩٧

  ؛)كندا(مستقل وبصورة منفصلة عن احلكومة 
، وكفالـة إجـراء      ومشاركتهم يف االنتخابـات    تعزيز وعي الناخبني    -٤٢-٩٧

ـ       مع اعتبار   انتخابات حرة ونزيهة،     ن أن هذين الشرطني يكتسيان نفس القدرة م
  ؛)النرويج(باملثل على الصعيد الوطين واألمهية على الصعيد احمللي 

  

__________ 

)٥( Recommendation originally read: “Implement a plan to combat violence against women and to lift 

its reservations to CEDAW and to guarantee equal rights and abrogating the legal provisions 

which  prohibit women from borrowing , signing contracts, opening bank accounts or applying for 

a passport without their husband’s authorization” (France). 
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وضع ضمانات لكفالة عدم تأثر حرية التجمع سـلباً عنـد تنفيـذ               -٤٣-٩٧
  ؛)آيرلندا(مشروع قانون املسريات واالجتماعات العامة 

مواصلة معاجلة قضية عمالة األطفال واسـتغالهلم ووضـع الـصيغة             -٤٤-٩٧
  ؛)النرويج(ع برنامج العمل الوطين النهائية ملشرو

 /ةـط ملكافحة هتديد فريوس نقص املناعـة البـشري        ـع خط ـوض  -٤٥-٩٧
  ؛)٦()دانالسو(اإليدز 
وخاصة لتيـسري  طلب مساعدة من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان،          -٤٦-٩٧

  ؛)اجلزائر(تقدمي التقارير الدورية إىل هيئات املعاهدات يف الوقت املطلوب 
طلب املساعدة التقنية الدولية، وخاصة من املفوضة السامية حلقـوق            -٤٧-٩٧

اإلنسان، واستكشاف إمكانية االستفادة من جتارب البلـدان الـيت جنحـت يف             
  ؛)اجلزائر(اإلصالحات الرامية إىل حتسني عمل العدالة 

التماس املساعدة والتعاون الدوليني الالزمني يف إنشاء جلنـة وطنيـة             -٤٨-٩٧
  ؛)املغرب(نسان وفقاً ملبادئ باريس حلقوق اإل

       السعي إىل احلصول على دعم اجملتمع الدويل والتعـاون معـه مـن               -٤٩-٩٧
      /أجل صياغة السياسات الرامية إىل منع انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية            

  ؛)إندونيسيا(اإليدز 
فحـة وبـاء    طلب الدعم من اجملتمع الدويل للجهود الرامية إىل مكا          -٥٠-٩٧

  ؛)السنغال(اإليدز عن طريق كفالة بناء قدراهتا 
حتديدها يف سياق   السعي إىل احلصول على املساعدة الدولية الالزمة،          -٥١-٩٧

تكون أقدر على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان           ل أولوياهتا الوطنية 
  ).مصر(ومحايتها 

  :يسوتوومل حتظ التوصيات التالية بتأييد ل  -٩٨
 تنقيح األحكام املتعلقة بالتشهري والقذف حبيث ال تعتـرب جـرائم يف             -١-٩٨

  ؛)املكسيك(التشريع الوطين 
الـذكور، وطـرح    اجلنسية بـني    ثلية  املإلغاء التشريعات اليت جترم       -٢-٩٨

  ؛)أستراليا(للتمييز ضد املثليني سياسات ترمي إىل وضع حد 

__________ 

)٦( Recommendation originally read: “Draw up plans for combating the threat of HIV/AIDS as well 

as for the elimination of female genital mutilation practices” (Sudan). 
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        مجيع اإلجـراءات اخلاصـة التابعـة        النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل       -٣-٩٨
جـراءات        ؛ وتوجيه دعـوة دائمـة إىل مجيـع اإل      )التفيا(جمللس حقوق اإلنسان    

  ؛)إسبانيا(اخلاصة 
 وإلغاء القانون الذي مينع العالقات اجلنسية     اجلنسية  املثلية  إهناء جترمي     -٤-٩٨

  ؛)فرنسا(بني أناس من نفس اجلنس 
العالقة اجلنسية بـني بـالغْين      إلهناء املعاقبة على    واط  تعديل قانون الل    -٥-٩٨

  ).هولندا(اجلنس متراضيْين من نفس 
  :أو خاطئة/و وفيما يلي التوصيات اليت مل حتظ بتأييد ليسوتو، ألهنا تعتربها غري دقيقة  -٩٩

  ؛)٧()أملانيا(اء التناسلية لإلناث اعتماد تشريعات جترم تشويه األعض  -١-٩٩
ء ابري من أجل القضاء قضاًء تاماً على ممارسة تشويه األعـضا          اختاذ تد   -٢-٩٩

  ؛)األرجنتني(التناسلية لإلناث 
  ؛)هولندا(لطة املدنية والسياسية لسالصدارة لاختاذ التدابري الالزمة لضمان   -٣-٩٩
اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع استخدام طفل أو تشغيله أو عرضـه              -٤-٩٩

  ؛)سلوفينيا(ر هبا خدرات واالجتاإلنتاج امل
ـ  ـاء ع ـط للقض ـوضع خط   -٥-٩٩ اء ه األعـض  ـارسات تـشوي  ـلى مم

  .)٨()السودان(التناسلية 
وفيما يلي التوصيات اليت ستنظر فيها ليسوتو وستقدم بشأهنا ردوداً يف الوقـت               -١٠٠

املناسب، لكن يف أجل ال يتعدى الدورة اخلامسة عشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان، يف                
  :٢٠١٠سبتمرب /أيلول

تصديق على مجيع ما تبقى من صـكوك        للاختاذ مجيع التدابري الالزمة       -١-١٠٠
  ؛)نيجرييا(ان أو االنضمام إليها ومعاهدات دولية أساسية حلقوق اإلنس

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة           -٢-١٠٠
  ؛)فرنسا(ختفاء القسري خاص من االالتعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األش

__________ 

)٧( Recommendation originally read: “Adopt legislation criminalizing female genital mutilation as 

well as to take necessary measures to protect children from hazardous work in the informal sector” 

(Germany). 
)٨( Recommendation originally read: “Draw up plans for combating the threat of HIV/AIDS as well 

as for the elimination of female genital mutilation practices” (Sudan). 
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سحب التحفظات اليت سجلتها على اتفاقية القضاء علـى مجيـع             -٣-١٠٠
  ؛)كندا(مييز ضد املرأة أشكال الت

النظر يف سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال             -٤-١٠٠
التمييز ضد املرأة والتصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة            

ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            التعذيب وغ 
 من اتفاقية القضاء على مجيـع   ٢؛ والنظر يف سحب حتفظها على املادة        )الربازيل(

ـ           ة حلقـوق   أشكال التمييز ضد املرأة، متاشيا مع دستورها ومع الصكوك الدولي
  ؛)جنوب أفريقيا(اإلنسان 
ـ       التوقيع على الربوت    -٥-١٠٠ دة ـوكول االختياري التفاقيـة األمـم املتح

الإنـسانية أو  ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال  
  ؛)آيرلندا(املهينة 
 من اتفاقية القضاء على مجيـع       ٢إعادة النظر يف حتفظها على املادة         -٦-١٠٠

مبوجـب  تمييـز   أشكال التمييز ضد املرأة، وكفالة وضع حد جلميع أشـكال ال          
  ؛)النرويج(القانون العريف 

ل  من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكا ٢سحب التحفظ على املادة       -٧-١٠٠
  ؛)سلوفينيا(التمييز ضد املرأة 

الربوتوكـول االختيـاري    : التصديق على الصكوك الدولية التالية      -٨-١٠٠
وكول االختيـاري   الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوت       

التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص         
ـ  ـذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخ       ـ  ـاص م اء ـن االختف

  ؛)األرجنتني(القسري 
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص          -٩-١٠٠

ة واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة        باحلقوق االقتصادي 
مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص ذوي          

  ؛)إسبانيا(ص من االختفاء القسري اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخا
يل اخلـاص   لربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدو    التصديق على ا    -١٠-١٠٠

  ؛)اململكة املتحدة(باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص           -١١-١٠٠

 عقوبـة   لتطبيـق  يف وقف اختياري     باحلقوق املدنية والسياسية، والشروع رمسياً    
  ؛)إيطاليا(إلغائها بغرض اإلعدام 
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االنضمام إىل ما تبقى من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ومنـها             -١٢-١٠٠
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية           

  ؛)أستراليا(إلغاء عقوبة اإلعدام واهلادف إىل 
ية حلقوق  النظر يف التصديق على ما تبقى من معاهدات دولية أساس           -١٣-١٠٠
  ؛)نيبال وغانا(ان اإلنس
دمج الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون احمللـي، ومنـها             -١٤-١٠٠

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             
  ؛)٩()أستراليا(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

إلنسان اليت هـي    دمج خمتلف الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق ا        -١٥-١٠٠
  ؛)١٠()تشاد(طرف فيها يف تشريعها احمللي، وال سيما ما يتعلق بعقوبة اإلعدام 

القيام بتنفيذ قانون اجلرائم اجلنسية وفقاً للمعايري الدوليـة حلقـوق         -١٦-١٠٠
وتـوفري  أو تعديله، حسب االقتـضاء،      اإلنسان لكفالة املساءلة التامة للمجرمني      

  ؛)سلوفاكيا(للضحايا برامج إعادة إدماج فعالة 
واليـات  وأصحاب  مع هيئات املعاهدات    بقدر كبري   تعزيز تعاوهنا     -١٧-١٠٠

  ؛)هنغاريا(اإلجراءات اخلاصة 
تعزيز تعاوهنا مع هيئات املعاهدات، مبا يف ذلك عن طريق االتفـاق              -١٨-١٠٠

  ؛)النرويج(موعدها على حدود زمنية لتقدمي التقارير اليت تأخر ت عن 
ل مزيد من اجلهود ملكافحة أي شكل من أشكال التمييز ضـد            بذ  -١٩-١٠٠

ت املرأة ومواءمة تشريعها، مبا يف ذلك ممارسات القانون العريف لديها، مع االلتزاما
  ؛)الربازيل(واملعايري الدولية 

؛ والنظر بعـني إجيابيـة يف       )الربازيل(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام        -٢٠-١٠٠
  ؛)املكسيك(إلغائها بغرض عقوبة اإلعدام الشروع يف وقف اختياري ل

  
__________ 

)٩( Recommendation originally read: “Incorporate international human rights instruments into domestic 

law, including the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, and the Convention on the Rights of the Child” (Australia). 
)١٠( Recommendation originally read: “Integrate the various regional and international human rights 

instrument to which it is a party into its domestic legislation, particularly concerning the death 

penalty, torture, the state of  prisons, freedom of the press and of assembly, child welfare, gender 

equality  and so on”  (Chad). 
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  ؛)آيرلندا(املضي قدماً حنو اإللغاء الرمسي لعقوبة اإلعدام   -٢١-١٠٠
اإللغاء النهائي لعقوبة اإلعدام، والتوقيع والتصديق على الربوتوكول       -٢٢-١٠٠

االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي حيظـر عقوبـة            
  ؛)فرنسا(يف مجيع الظروف اإلعدام 
سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد             -٢٣-١٠٠
  ؛)١١()فرنسا(املرأة 
، والتوقيع والتـصديق علـى      القضاياإلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع        -٢٤-١٠٠

  ؛)اإسباني(وق املدنية والسياسية الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلق
وضع برامج إضافية إلهناء ممارسة استخدام مراكز تدريب األحداث          -٢٥-١٠٠

  .)١٢()سلوفاكيا(الحتجاز األطفال كشكل من أشكال الرعاية البديلة 
أو التوصيات املبينة يف هذا التقرير مواقف الدولة        /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -١٠١

وال ينبغي تأويـل هـذه      . ستعراضأو مواقف الدولة موضوع اال    /اليت قدمتها و  ) الدول(
  . أو التوصيات على أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و

__________ 

)١١( Recommendation originally read: “Implement a plan to combat violence against women and to lift 

its reservations to CEDAW and to guarantee equal rights and abrogating the legal provisions which  

prohibit women from borrowing , signing contracts, opening bank accounts or applying for a 

passport without their husband’s authorization” (France). 
)١٢( Recommendation originally read: “Develop additional programs to strengthen its alternative 

children care facilities, ending the practice of using the Juvenile Training Centres to detain children 

as a form of alternative care” (Slovakia). 
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  املرفق
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