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 مقدمة  
بقرار جملس حقوق   لفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عملا ا عقد -1

 19 يف الفوووون  مووووناديووووع والعشوووورين احل توووو ، دور 2007يقنيوووو  /حزيوووورا  18املوووو ر   5/1اإلنسووووا  
، املعقوقد  السادسـةيف اجللسوع ليسوقتق  يف الوعت احلعرضست  او . 2015كانون الثاين/يناير   30 إىل
اعتمووود الفريوووق و ليسوووقتق السووويد فووواي  ق قلوووق وتوووروف و ووود . 2015 كـــانون الثاين/ينـــاير  21 يف

  2015كانق  الثاين/يناير   23املعققد  يف ت  العاشر  يف جلسبليسوتو العامل التقرير املتعلق 
، اختووار جملووس حقوق  اإلنسووا   ريووق املقووررين التووا  2015ينوواير /كوانق  الثوواين  13ويف  -2
 .: فرنسا وغانا وملديفليسقتق يف العاحلمن وجل تيسري استعراض ( ثلثيعالمقعع اجمل)
صوودر   ،16/21القوورار موون مر ووق  5والفقوور   5/1موون مر ووق القوورار  15للفقوور   وفقــاا و  -3

 :يف ليسقتقالع احلاستعراض  التاليع ألغراضالقثائق 
 ؛ (A/HRC/WG.6/21/LSO/1( )و)15للفقر   وفقاا م عرض كتايب مقد  /تقرير وطين (و) 
 وفقـــــــــاا  معلقموووووووووا  وعدتووووووووو  املفقضووووووووويع السووووووووواميع حلقوووووووووق  اإلنسوووووووووا للجتميووووووووو   (ب) 

 (؛A/HRC/WG.6/21/LSO/2( )ب)15 للفقر 
( ج)15للفقووووووووووووور   وفقـــــــــــــاا موووووووووووووقجز وعدتووووووووووووو  مفقضووووووووووووويع حقوووووووووووووق  اإلنسوووووووووووووا   (ج) 

(A/HRC/WG.6/21/LSO/3). 
 ،مــن لــجملم اةموعــة الثجملثيــة قائمــة أســدلة أعــدنا مقــدماا  ســ انياليســوتو وأحيلــإ     -4

وميكــن العــجملع علــد  .واململكــة املتحــدة لنياانيــا العيمــد وأيرلنــدا الشــمالية ،وســلوفينيا ،وأملانيــا
 تلك األسدلة من لجملم املوقع الش كي اخلارجي لجملستعراض الدوري الشامل.

 موجز وقائع عملية االستعراض  -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

لتقــدا التقريــر الــوع . للفرصــة املتاحــة لــ  عــن تقــدير   مملكــة ليســوتوباســم عــرا الوفــد أ -5
 نوقش حبرية وبدون قيود.و حنو تشاركي وشامل،  التقرير الوع  علدأعد  وقد
التـــاريحمل احملـــدد  احب اجلجمللـــة امللـــك ليتســـي الثالـــ أرجـــ  صـــ، 2014  يونيـــحزيران/ويف  -6

. القائمــة بينطــا جملفــاتاخلل حلــالنملــان مــن أجــل لطيــد الاريــق أمــاي األحــزاا السياســية لنعقــاد 
ــــــات و   آا/ 30 بُــــــذلإ يفو  يالئــــــتجملم احلكــــــوميف شــــــركاء البــــــ  نشــــــ ت بعــــــد  لــــــك لجملف

اســــت ابة ل، مــــة، عقــــدت اجلماعــــة ا  ائيــــة لل نــــوا و نقــــجملا. لجملحماولــــة  2014 أغســــا 
أســفرت لرؤســاء الــدوم واحلكومــات قمــة ثجملثيــة مزدوجــة  2014 /ســ تمنأيلوم 15األفريقــي يف 
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تشــرين  17ة ألــرل لجملنعقــاد يف مــر النملــان دعــي إلعــجملن، ل وفقــاا و لتيســ . ل عــجملن ماســ و عــن 
 28يف النتخابــات وســتعقد . 2014ديســمن كــانون األوم/ 5يف ُحــل و  2014أكتــوبر األوم/
الســــــتعداد  ــــــذ  املفوضــــــية العليـــــا املســــــتقلة لجملنتخابــــــات بــــــدأت . و 2015فناير عــــــاي شـــــ ا /

 النتخابات. 
ليســوتو وافقــإ ، 2010يف عــاي الــذي جــرل ســتعراض لوأشــار الوفــد    أنــ  لــجملم ا -7

نفيــــذ املتناســــق تاللاــــة عمــــل بعــــد  لــــك ل ــــمان وضــــعإ . و 22 إتوصــــية ورف ــــ 96علــــد 
 .اومبثابة أداة عمل   لتوافق اآلراء ب  اجلطات املعنية اا لاة العمل نتاج إكانو لتوصيات. ل
ـــــع صـــــدقإ منـــــذ الســـــتعراض الســـــابق، و  -8 ـــــة  ي ـــــة حلماي ـــــد التفاقيـــــة الدولي ليســـــوتو عل

اعتمــــــــدت يف . و 2013 /ديســــــــمنكــــــــانون األوم  6يف األشــــــــخات مــــــــن اللتفــــــــاء القســــــــري 
، 2008بعــــد التصــــديق علــــد اتفاقيــــة حقــــويف األشــــخات  وي ا عاقــــة يف عــــاي ، 2011 عــــاي

اجتـــــار بروتوكـــــوم منـــــع وقمـــــع ومعاق ـــــة الأدرجـــــإ الت هيـــــل. و  عـــــادة الوعنيـــــة لإلعاقـــــة و ة السياســـــ
باألشـخات، وااصــة النسـاء واألعفــام، املكمـل لتفاقيــة األمـم املتحــدة ملكافحـة اجلرميــة املنيمــة 

مـن لـجملم قـانون مكافحـة ا عار الـوع  يف  ،نوتوكوم بش ن الاجتار باألشخاتالعن الوعنية )
ــــ وأعلــــق ر يــــاا . 2011 لعــــاي الاجتــــار باألشــــخات ة ا عــــار الســــخاتي ي ولاــــة العمــــل الوعني

مــن  وأدرجــإ كــجملا . 2014  يوليــلو /يف  2016-2014ملكافحــة الاجتــار باألشــخات للفــخة 
قــانون ا عــار الــوع  مــن لــجملم اتفاقيــة حقــويف الافــل وامليثــايف األفريقــي حلقــويف ورفــا  الافــل يف 

 .2011عاي الصادر يف محاية الافل ورفاه  
اتفاقيــــة الق ــــاء علــــد  يــــع تنفيـــذ املتعلــــق بليســــوتو تقريرهــــا قــــدمإ ، 2011يف عـــاي و  -9

اتفاقيــة  هــا بشــ نتقرير  إ. وقــدممكافحــة التمييــز ضــد املــرأةأشــكام التمييــز ضــد املــرأة    جلنــة 
تنفيـذ العطـد الـدوخل اخلـات بشـ ن رير اتقاريع المشوتنتير . حقويف الافلحقويف الافل    جلنة 

 ،ادية والجتماعيــة والثقافيــةبــاحلقويف املدنيــة والسياســية، والعطــد الــدوخل اخلــات بــاحلقويف القتصــ
 ،أو الجمل نسـانية أو املطينـةاملعاملة أو العقوبة القاسـية واتفاقية مناه ة التعذيب وغ   من ضروا 

.  ات الصــلةمب ــرد املوافقــة عليطــا    هيدــات رصــد املعاهــدات وســتقدي  ،موافقــة سلــ  الــو راء
أشــكام التمييــز العنصــري املصــادقة مــن لق ــاء علــد  يــع بشــ ن اتفاقيــة امشــروع التقريــر وينتيــر 

 اجلطات املعنية.
    امليثـايف األفريقــي حلقـويف ورفـا  الافــلاملتعلـق بوعلـد املسـتول ا قليمـي، قــدي التقريـر  -10

امليثـــايف األفريقـــي حلقـــويف ا نســـان املتعلـــق بتقريـــر يف حـــ  ينتيـــر ال، سلـــ  الـــو راء للموافقـــة عليـــ 
يشــ   لــك بوضــون    أن لــ . و اةلحة ق ــل تقدميــ     أصــحاا املصــاملصــادقة مــن ا و والشــع

رغـــم القيـــود  مبوجـــب املعاهـــدات املختلفـــةاملســـتحقة رير اتقـــاللتقـــدا  ك ـــ اا   ت ـــذم جطـــداا ليســـوتو 
 .املفروضة علد املوارد

، 2011 نشـــاء جلنـــة حقـــويف ا نســـان. يف عـــاي الجمل مـــة اـــ  وضـــع اخل وجيـــري حاليـــاا  -11
 نشــاء جلنــة حقــويف ا نســان. الــذي يــنى علــد  للدســتورالســاد   التعــديلصــديف النملــان علــد 
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افقــة مكتــب النائــب العــاي. وحــا  علــد مو ل نــة حقــويف ا نســان أُعــد مشــروع القــانون املتعلــق بو 
يف دورتــ  التاســعة النملــان املشــروع علــد عرض يُ وســيف مشــروع القــانون  أي ــاا سلــ  الــو راء نيــر و 

عقــــدت واصــــل احلكومــــة الســــعي حنــــو تفعيــــل الل نــــة. و وستللمصــــادقة عليــــ  و صــــدار  كقــــانون. 
ســ ون أع ـاء النملــان والشـ اا والســ ناء ومـو في الو وسـائل ا عــجملي لحلقـات عمــل احلكومـة 
 .املتولاة عمل الل نةبش ن 
عمـــل ل،شـــخات  وي ا عاقــة واملعلمـــ  وأع ـــاء النملـــان والســـلاة حلقـــات قــدت وعُ  -12

مبناســ ة اليــوي العــاملي حلقــويف ا نســان، و حقــويف ا نســان. الق ــائية لتســلي  ال ــوء علــد ق ــايا 
ملناقشـة اةـالت املواضـيعية  اجتماعـات ت. كمـا عقـدعاي احلاخلحوم موضوع ال اا و ير بيانألقد ال

 .مع اجلمطوراملختلفة حلقويف ا نسان 
ـــــة حلقـــــويف ا نســـــان والشـــــعوا وقامـــــإ  -13 ـــــة األفريقي ـــــة الل ن ـــــة ب عث يف    ليســـــوتو تروجيي
ريـة التع ـ  والوصـوم    املعلومـات، واملقـرر املعـ  حبال عثة املقرر اخلات اشخك يف . و 2012 عاي

املقدمــة توصــيات ال اليــاا تنفــذ احلكومــة حالســ ون وأمــاكن الحت ــا  يف أفريقيــا. و باخلــات املعــ  
 من ال عثة.

الفقــر. كثــر مــن نصــف الســكان  ــإ لــ  يف ليســوتو، ويعــيش   اا منتشــر ول يــزام الفقــر  -14
اجلفـام املسـتمر والفي ـانات ، وااصـة       تـدهور األراضـي وت ـ  املنـا   لك أساسـاا ويرجع 

وسـاهم تفـاقم تسـ ب يف اففـاض ا نتاجيـة الزراعيـة يف السـنوات األلـ ة. ذي والصقيع امل كـر الـ
 الفقر.هذا  لعمل يف اخلارج يفوكذلك العدد املتزايد يف ال اسوتو العائدين من ا الع ز ال ذائي

،  ادت 2014-2013الزراعـي يف السـنة املاليـة  ا نتـاجيف ففـاض الملعاجلة مشكلة و  -15
أمكــن بف ــل هــذ  الزيــادة تــوف  يف املائــة، و  43بنســ ة  و ارة الزراعــةاملخصصــة لــ احلكومــة امليزانيــة

ات احلشـرية. ألسـعار املـدلجملت الزراعيـة مثـل ال ـذور واأل ـدة وم يـدات األعشـاا وامل يـدالـدعم 
اخلاة الوعنية السخاتي ية للتنمية الـ  لحد من الفقر، مثل لبرامج وسياسات وضعإ احلكومة و 

. ومـن املتوقـع قادمـةللسـنوات اخلمـ  ال 2020لرؤيـة الوعنيـة لعـاي لتنفيـذ تعتن مبثابـة اسـخاتي ية 
 لفقر وتعزيز  قيق التنمية املستدامة.احلد من    ااة أن تؤدي اخل

ليســـوتو علـــد الاريـــق الصــــحيا لتحقيـــق األهـــدام ا  ائيــــة ل،لفيـــة املتعلقـــة بــــالتعليم و  -16
تحقيـق األهـدام املت قيــة يف لاجلطــود وست ـاعف البتـدائي واملسـاواة بـ  اجلنســ  ولكـ  املـرأة. 

مار  القيـــادة ســـتليســـوتو املزيـــد مـــن الشـــركاء يف التنميـــة و تحشـــد سو . 2015فـــخة مـــا بعـــد عـــاي 
األهـــدام ا  ائيـــة بـــالنير    العجملقـــة الوثيقـــة بـــ   2020لتحقيـــق الرؤيـــة الوعنيـــة لعـــاي ا ـــة احل

 .2020لرؤية الوعنية لعاي لالركائز الس ع و ل،لفية 
، املعلمـ  املـؤهل وتسـتخدي اةـان، باملواد التعليمية ليسوتو قدي توفيما يتعلق بالتعليم،  -17

يف املنـــاعق النائيـــة  الوصـــوم  ليطـــا ت  وي ا عاقـــةل،شـــخايســـطل مـــدار  جديـــدة وتقـــوي ب نـــاء 
هنــاك  يــادة حــادة يف عــدد و بنــاء فصــوم  ضــافية يف املــدار  القائمــة.  أي ــاا مت و الريفيــة. املنــاعق و 
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الـــجملس اســـتكملن دراســـتطن باملـــدار  و لتحقـــات امل، وتفـــويف معـــدلت ا نـــا  النســـاء املتعلمـــات
 املعدلت اخلاصة بالذكور.

مــدمر علــد الســكان ونيــاي الرعايــة بشــكل نقــى املناعــة ال شــرية وا يــد   فــ و ويــؤثر  -18
محـــجملت التوعيـــة والفحـــى والعـــجملج ولتـــان مـــن بينطـــا خمتلفـــة  اا جطـــوداحلكومـــة  ـــذم وتالصـــحية. 

ميـع النسـاء برنامج الوقايـة مـن انتقـام العـدول مـن األي    الافـل الـذي مبوج ـ   ـق جلو  ،الذكور
نقــى املناعــة ال شــرية تلقــي العــجملج امل ــاد للف وســات مــدل احليــاة. احلوامــل املصــابات بفــ و  

 ا يد .و ف و  نقى املناعة ال شرية الوعنية احلالية ملكافحة سخاتي ية لخلاة اا وهناك أي اا 
وســـوء  ،وفيـــات الرضـــع واألعفـــام يف الســـنوات األلـــ ة نتي ـــة لجمللتطـــاا الرئـــويو ادت  -19

وتشــــمل اخلــــدمات وا ســــطام.  ،وا يــــد  ،وفــــ و  نقــــى املناعــــة ال شــــرية ،واحلصــــ ة ،الت ذيــــة
املقدمــة ل،مطــات يف املراكــز الصــحية  الصــحية اخلــدماتدعــم الرســوي و با ضــافة    احلكوميــة، 

 مراض الافولــة، املتعلقــة بــدارة املتكاملــة لجملســخاتي ية مثــل ا كوميــة ألــرل لــدمات ح، باةــان
لقاـاع الوعنيـة لسياسـة السياسـات مثـل ام العدول من األي    الافـل، و برنامج الوقاية من انتقو 

  ســنإ أي ــاا و . ، واخلاــة الســخاتي ية  ــذ  السياســة، وسياســة ت ذيــة األعفــام الصــ ارالصــحي
مــــن النســــاء القرويــــات،  600مــــا يزيــــد علــــد مت تــــدريب و للنســــاء واألعفــــام. املقدمــــة  اخلــــدمات

 .علد  يارة املراكز الصحية نوتش يعطانتياي ساء احلوامل ب يارة النوتستخدمطن احلكومة يف 
عــود وةيــة و النســاء واألعفــام فريســة لوقعــإ  يــادة يف الاجتــار بال شــر، حيــ  ووجــدت  -20

. واختــذت احلكومــة لاــوات ل ــمان محايــة هــذ  العــيشمــن وســائل كســب بالعمــل وغــ   لــك 
ونفـــذت هـــذ  ، 2011لعـــاي ات األشـــخبقـــانون مكافحـــة الاجتـــار مـــن لـــجملم الفدـــات ال ـــعيفة 

ا عـــار الســـخاتي ي ولاـــة العمـــل الوعنيـــة ملكافحـــة الاجتـــار باألشـــخات لـــجملم  اخلاـــوات مـــن
كافحـة الاجتـار بال شـر، ملمتعدد القااعـات  اا و ارة الداللية فريققادت و . 2016-2014للفخة 

بال شـــر مـــن  تمعيـــة ملعاجلـــة الاجتـــارسشـــراكات مـــع منيمـــات اةتمـــع املـــدين وشـــ كات وجـــدت و 
 لجملم محجملت التوعية اةتمعية املركزة.

وتعزيــز حقـــويف ، املســـاواة بــ  اجلنســـ و عــدي التمييــز وتعمــل ليســوتو علـــد  قيــق م ـــدأ  -21
سل   ةامليامل ورئيس ةصنع القرار، مثل أمينلاملرأة، كما يت ا من تعي  النساء يف مناصب عليا 

القــائم علـــد نـــوع ضــد املـــرأة وضـــع حــد للعنـــف لاـــة عمــل وعنيـــة ل تالق ــاء األعلـــد، واعتمــد
دورات تدري ية ل ناء القدرات بش ن ق ايا املساواة بـ  اجلنسـ  والعنـف القـائم  تاجلن . وعقد

، رؤســاءالو  ،واملــدع  العــام الصــلا، وق ــاة  احملــاكم، وق ــاة ،علــد نــوع اجلــن  لرجــام الشــرعة
 الديني .و  الزعماء التقليدي و 

هـو األسـا  يف الـنامج احلكوميـة. ويـنى لافل فاظ علد املصاحل الف لي لول يزام احل -22
د احلــق يف التعلــيم والصــحة والــرأي جلميــع األعفــام، علــ 2011نون محايــة الافــل ورفاهــ  لعــاي قــا

حمكمــة علــد  نشــاء  ويــنى هــذا القــانون أي ــاا ومحايــة األعفــام مــن الســت جملم وعمالــة األعفــام. 
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قســـم  و ارة التنميـــة الجتماعيـــةويوجـــد يف  مـــة يف الوقـــإ احلـــاخل.هـــذ  احملكتعمـــل حـــدا ، و ل،
 رعاية ومحاية وتنمية األعفام.وهو مسؤوم عن  ،دمات األعفامخل
 الفســــاد واجلــــرائم القتصــــاديةمكافحــــة مديريــــة أنشــــدإ وفيمــــا يتعلــــق مبســــ لة الفســــاد،  -23

روع قــانون مكافحــة مشــ هنــاك أي ــاا و كافحــة الفســاد. ولاــة عمــل وعنيــة ملاســخاتي ية ووضــعإ 
املديريـة    ستول    تعزيز ا عار التشريعي واملؤسسي ورفع مذي يسعد ال 2013اي لعالفساد 
 .الو ارية الل نةمستول 

وعـــ ن منســـق بـــدواي  ألـــرل جديـــدة. اء القدميـــة وبنـــهـــدي املؤسســـات ا صـــجملحية  وجـــار   -24
فـــ و  نقـــى املناعـــة ال شـــرية ل اتلت ـــار ، واجتـــرل افـــ و  نقـــى املناعـــة ال شـــرية وا يـــد كامــل ل

املؤسســــات  يــــع يــــع الرفــــالت وتزويــــد  . وجيــــري تو الــــجمل ي العــــجملجكمــــا يقــــدي وتقــــدي املشــــورة  
تلقـــد  يـــع الســـ ناء الرعايـــة وياألمـــراض ال ســـياة. عاجلـــة ومستوصـــف ملات مرضـــمب ا صـــجملحية

 باةان. الا ية يف املستشفيات احلكومية
وضـع  2011 لعـاي محاية الافل ورفاهـ  ،  كر الوفد أن قانونةاملس قسدلة األعلد  ورداا  -25
عمالــــة  حـــ  عـــن للالقاــــاع الر ـــي اآلن تفتـــيش فتشـــي العمـــل وجيــــو  ملعمـــل األعفـــام. ل حـــداا 

ومــــع  لــــك، ل توجــــد  ســــوأ أشــــكام عمــــل األعفــــام. باجلــــرائم املتعلقــــة والتحــــري عــــن األعفــــام 
وضـع  . وجيـري حاليـاا ختصة بق ايا األعفـامملا كمةاحمليف حلالت العمالة امل لغ عنطا  حصاءات 

 .اجلطات املعنيةخمتلف بالشخاك مع برنامج للق اء علد عمالة األعفام 
يف مسـتمرة القائم علـد نـوع اجلـن  املتعلقة بالعنف التوعية واحلمجملت التثقيفية ول تزام  -26

ويعـز  تقـدا املشـورة. يشـمل ل ـحايا، اهناك برنـامج لـدعم و حماولة ملنع ومكافحة العنف املنزخل. 
 نو اجلنــــــاة املزعومــــــيقــــــدي الــــــدعم املتــــــان لل ــــــحايا. و  2011دســــــتور عــــــاي الســــــاد  لالتعــــــديل 
مـع تقـدا زيـد مـن املشـاورات وال حـ  نـزخل ملالعنف املاملتعلق بـقانون المشروع أعيد . و للمحاكمة

 .املخت ة علد  لكديدة اجلصياغة ال
اتفاقيــة الق ــاء علــد  يــع أشــكام مــن  2املــادة املقــدي علــد الــتحف  إ ليســوتو ســح و  -27

اخلجملفــة علــد العــر  املتعلقــة بالتحفيــات فقــ  ، وبقيــإ 2004يف عــاي  جزئيــاا  التمييـز ضــد املــرأة
 لقيم التقليدية ةتمع النال  .احكومة منتخ ة ين  ي أن تراعي أي ورئاسة الق ائل. و 

كشـــكل مـــن أشـــكام   ة التشـــريعي انو وجـــب القـــعقوبـــة ا عـــداي مبعلـــد ليســـوتو وأبقـــإ  -28
العفـو العــاي . وهنـاك ضـمانات مثــل جلنـة 1995ن عقوبـة ا عــداي مل تنفـذ منـذ عــاي بيـد أالـردع. 

 الاجتا  الدوخل حنو  ل اء عقوبة ا عداي.ب احلكومة علماا أحاعإ . ومع  لك، العفو امللكيو 
 ف مــن تــراكم الق ــايا و ــدي وفيمــا يتعلــق بةقامــة العــدم، أجريــإ  صــجملحات للتخفيــ -29

املاال ــات ا جــراءات املتعلقــة بدارة الق ــايا يف احملكمـة العليــا و منطــا أداة  ، ئيةالق ــا ا جـراءات
 صلا.الص  ة يف حمكمة ال
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، رغـم  يع املقاععـات العشـرا صجملحية يف ؤسسات تواصل احلكومة اجتديد وترميم املو  -30
ال ديلـة التسـوية وغ ها من آليـات ا صجملحية العدالة و اد الل وء    . الواقعة علد امليزانية القيود

دمــــة اخل، مبــــا يف  لــــك عقوبــــات مقيــــدة للحريــــةاحملــــاكم عقوبــــات غــــ  كمــــا وقعــــإ   لمنا عــــاتل
 ا صجملحية.املؤسسات ، للحد من الكتياظ يف يةاةتمع
التفاقيــة صــدقإ علــد و  نــع الاجتــار غــ  املشــروع باألســلحة التقليديــة.مبليســوتو وتلتــزي  -31

ت ـــارة املتعلقـــة بعاهـــدة املوقعـــإ علـــد و أســـلحة تقليديـــة معينـــة حليـــر أو تقييـــد اســـتعمام الدوليـــة 
حيــا ة أو بيــع أو نقــل  1966 عـاياألمـن الــداللي )األســلحة والــذلائر( لومينــع قــانون األسـلحة. 

 يف آ ار/ دون تـــــــرليى. وأنشــــــدإ وحـــــــدة مكافحــــــة اجلرميـــــــة الــــــذلائرأو /و ةناريـــــــة الســــــلحاأل
القــ ع علــد اجلنــاة بةلقــاء بال حــ  عــن األســلحة الناريــة غــ  املرلصــة و كلفــإ و  2009 مــار 

 املزعوم .
يف ســــام حقــــويف أف ــــل املمارســــات علــــد وجــــ  الســــرعة  يف اعتمــــاد ليســــوتووتامــــا  -32

تق ــل اةتمــع كــذلك علــد تــوافر املــوارد والقــدرات، و  قيــق  لــك علــد وتــ ة وســتتوقف . ا نســان
 كل جيد لتلك املمارسات.بش
الــذي أبدتــ  بصــورة تعــاون وكــذلك للللــدعم التقــ  واملــاخل  اتقــديرهوتعــرا ليســوتو عــن  -33

ر  للتعاون يف  عداد عن تقدي أي اا الوفد ويعرا ،مم املتحدة. تابعة لوكالت و عدة بلدان جيدة 
 التقرير الوع  وتقدا األسدلة قيد ال ح  ويتالع    حوار بناء.

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
التوصيات املقدمـة لـجملم احلـوار يف ، وترد ب يانات وفداا  64لجملم احلوار التفاعلي  أد  -34

 اجلزء الثاين من هذا التقرير. 
يف  سـ   تطـاليسـوتو ورغ الـذي أحر تـ  التقـدي ب طوريـة الكون ـو الدميقراعيـة وأشادت  -35

الـ  اخلاة الوعنية السخاتي ية للتنمية التحديات. وأشارت     ، علد الرغم مننسانحقويف ا 
وتعزيـز حقـويف النسـاء  ،ندم    احلد من الفقر، والتعليم اةاين، واختـا  تـداب  ملكافحـة الفسـاد

 التعاون الدوخل مع ليسوتو.بواألشخات  وي ا عاقة. ورح إ املسن  واألعفام و 
زيـارة وتفقـد لصـليب األمحـر بلالدوليـة ل نـة ال رك    السـمان  يدـات مثـل الدا توأشار  -36

مـن أجـل مل تتخـذ لاـوات ليسـوتو  أن ولكن لحيإاملؤسسات ا صجملحية وتقدا توصيات، 
التصــديق علــد النوتوكــوم اللتيـــاري لتفاقيــة مناه ــة التعــذيب وغـــ   مــن ضــروا املعاملـــة أو 

   م ــادرة جلنــة مناه ــة التعــذيب الــ   ســانية أو املطينــة. وأشــارت أي ــاا العقوبــة القاســية أو الجمل ن
علــــد نــــدم    مســــاعدة احلكومــــات علــــد الت لــــب علــــد العق ــــات الــــ   ــــوم دون التصــــديق 

 كوسيلة ملساعدة ليسوتو.  وتنفيذها التفاقية
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الســابقة، لتوصــيات لجملمتثـام للل طـود الــ  ت ـذ ا ليســوتو  اجي ــوس عـن تقــديرهوأعربـإ  -37
 ةقانون محايو  ،علد الرغم من التحديات. وهن ت ليسوتو علد اعتماد قانون محاية الافل ورفاه 

 .األشخات  وي ا عاقة. ودعإ اةتمع الدوخل    تقدا املساعدة التقنية    ليسوتو
ليسوتو فيما يتعلق بتعزيز حقويف ا نسان يف ال لد   عت النطج الذي اتوأشارت مصر     -38

مكافحـة ختصة بق ـايا األعفـام، و صـدار قـانون ملاكمة احمل نشاء  اواخلاوات ا امة ال  اختذن
 (2010(، وقانون التعليم )2011محاية الافل ورفاه  )وقانون (، 2011الاجتار باألشخات )

 ا لزامي.و التعليم البتدائي الذي ينى علد سانية 
ليســــوتو يف ســــالت الســــجملي والســــتقرار الــــ  حققتطــــا جنــــا ات    ا  ثيوبيــــا وأشــــارت  -39

، م عام للمعرفة بـالقراءة والكتابـة قامة العدم، وتس يل معدو  السياسي، واملساواة ب  اجلنس ،
ر الخكيـز علـد اخلـدمات العامـة. ولحيـإ مـع التقـديبوتنمية املوارد ال شرية، و يادة نس ة الت اية 

 واحلد من ال االة. ،التخفيف من حدة الفقر، وضمان األمن ال ذائي
الـ  تعرضـإ  ـا سـتقرار بعـد األ مـة السياسـية وأشادت فرنسا بالتقـدي احملـر  يف سـام ال -40

الـــ  ســـتعقد يف النتخابـــات العامـــة اجتـــري يف أن  اعـــن رغ تطـــ إ، وأعربـــ2014عـــاي ليســـوتو يف 
علـــد قواعـــد الدميقراعيـــة وحقـــويف ا نســـان. وهنـــ ت ليســـوتو علـــد تصـــديقطا ل وفقـــاا  2015 عـــاي

 .التفاقية الدولية حلماية  يع األشخات من اللتفاء القسري
التصديق علد عدد من الصكوك الدولية حلقويف ا نسان، واعتماد ال ابون     توأشار  -41

وغـــ هم مـــن الفدـــات ال ـــعيفة مـــن األعفـــام، واختـــا  تـــداب  ل،يتـــاي واألعفـــام  فـــا قـــانون بشـــ ن ر 
 السكان ل مان حقطم يف التعليم والصحة.

، والق ـــاء علـــد التمييـــز ضـــد األعفـــامالتقـــدي احملـــر  يف ســـالت محايـــة بأملانيـــا ورح ـــإ  -42
هنـا ل تـزام تشـعر بيـد أواملشاركة السياسية للمرأة منذ الستعراض الدوري الشامل السـابق.  ،املرأة

 وق ايا التمييز وعـدي املسـاواة، ف ـجملا  ،ر ارتفاع معدم انتشار العنف ضد املرأةبالقلق   اء استمرا
 ، وعمالة األعفام.والزواج امل كر القسري ل،عفامعن العتداء اجلنسي علد األعفام، 

هـذ  أن تعمـل أعربـإ عـن أملطـا يف نشاء جلنة وعنيـة حلقـويف ا نسـان و وأشادت غانا بة -43
 ،مكافحــة الاجتــار باألشــخاتبقــانون  أي ــاا شــادت مل ــادب بــاري . وأالمتثــام الكامــل الل نــة ب

شــاركإ يف أوجــ  القلــق الــ  أعربــإ عنطــا الل نــة املعنيــة بالق ــاء وقــانون محايــة الافــل ورفاهــ ، و 
 ارتفاع معدم الاجتار بالنساء والفتيات.علد التمييز ضد املرأة   اء 

الصـــحيا لتحقيـــق األهـــدام ا  ائيـــة  يســـوتو علـــد الاريـــق   أن لندونيســـيا  وأشـــارت  -44
عــن  إتعمــيم التعلــيم البتــدائي وتعزيــز املســاواة بــ  اجلنســ  ولكــ  املــرأة. وأعربــبشــ ن ل،لفيــة 
املوافقــة علــد الفــور يف  اعــن أملطــ إتنميــة الجتماعيــة وأعربــللملشــروع السياســة الوعنيــة  اتقــديره
 يف التنمية.و تعال  ام من العوامل السائدة    أن الفساد ل يز  أي اا  تتنفيذها. وأشار علد 
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بيـد أهنـا  قيـق املسـاواة بـ  اجلنسـ ، يف ليسـوتو بالتقـدي الـذي أحر تـ  يرلندا أوأشادت  -45
املرأة يف اةـال  العـاي واخلـات. ورح ـإ بـاجلطود ضد التمييز   اء مستويات تشعر بالقلق ل تزام 

بشــكل لــات    أن  تالرضــع واألمطــات، وأشــار بــ   وفيــاتالامل ذولــة ملعاجلــة ارتفــاع معــدلت 
 .معدلت وفيات األعفام ل تزام مرتفعة بشكل خميف

عقوبـــة ا عـــداي، با بقـــاء حبكـــم الواقـــع علـــد الوقـــف اللتيـــاري لتنفيـــذ  يااليـــا وأشـــادت  -46
ــــة بةصــــدار قــــانون  إرح ــــو  اعتمــــاد عــــدد مــــن شــــادت ب، وأ2006عــــاي للــــزواج لاألهليــــة القانوني

 محاية حقويف الافل.و ات لتعزيز السياس
مايـة حللتعزيـز ا عـار املعيـاري واملؤسسـي امل ذولـة ل طود عن تقديرها لالكويإ وأعربإ  -47

الــ  لــإ تنفيــذ التوصــيات الــ  اختــذت لخلاوات ا جرائيــة بــا وأشــادت أي ــاا حقــويف ا نســان. 
محايـة حقـويف يف جنـا ات والـ  نـدم     قيـق املزيـد مـن ا  السـتعراض األوماملوافقة عليطا يف 
 ا نسان واحلريات.

املختلفــة الــ  قامــإ  ــا مــجملت احلالقــوان  ولاــ  العمــل و علــد لتفيــا ليســوتو وهنــ ت  -48
، واخلاــة 2011 لعــاي محايــة الافــل ورفاهــ قــانون حلمايــة وتعزيــز حقــويف املــرأة. ورح ــإ باعتمــاد 

اجلطود الراميـة     قيـق بـ علمـاا لتفيـا وأحاعـإ األعفـام ال ـعفاء. املعنيـة بية السخاتي ية الوعن
ملـا ترتـب علـد ل تـزام تشـعر بـالقلق  طالتعليم البتدائي، ولكنيف سام ال،لفية  ةا  ائياألهدام 

 حرمان من اخلدمات األساسية.من عدي تس يل املواليد 
عزيـز ومحايــة حقـويف ا نسـان. وأثنـإ علـد التصــديق التقـدي احملـر  يف توأشـارت لي يـا     -49

التفاقيــة الدوليــة حلمايــة  يــع األشــخات مــن اللتفــاء علــد عــدد مــن املعاهــدات، مبــا يف  لــك 
 .الاجتار باألشخاتمكافحة وبروتوكوم ، حقويف األشخات  وي ا عاقة القسري، واتفاقية

دولية حلقويف ا نسـان والمتثـام التصديق علد العديد من الصكوك الوأشارت ماخل     -50
لتـوف  محايـة أف ـل الـ  اختـذت جراءات بـا  أي ـاا  إاللتزامـات الدوليـة. ورح ـو للقوان  الوعنيـة 

ـــــق  ـــــة لتحقي ـــــادرات ا جيابي ـــــات ال ـــــعيفة األلـــــرل، وامل  حلقـــــويف األشـــــخات  وي ا عاقـــــة والفد
 .األهدام ا  ائية ل،لفية

ـــــذ معيـــــمبموريشـــــيو  وأشـــــادت  -51 وضـــــع لاـــــ  عمـــــل خمتلفـــــة منـــــذ بالتوصـــــيات و  تنفي
الوعنيــة يف ســام حقــويف  اتتاــوير السياســواصــلة معلــد الســتعراض الســابق. وشــ عإ ليســوتو 

أن تنيــر  إقــويف ا نســان، واقخحــوعنيــة حلا نســان. ورح ــإ بامل ــادرات الراميــة     نشــاء جلنــة 
 من اجتارا موريشيو .يف الستفادة  ليسوتو
التفاقيـة الدوليـة حلمايـة  يـع األشـخات مـن علد التصديق ب علماا  املكسيكوأحاعإ  -52

وتنفيــذ قـــانون محايـــة  ،كافحـــة الاجتــار بال شـــراملعنيـــة مبواعتمــاد لاـــة العمــل  ،اللتفــاء القســـري
أعربـإ ، الـ  تواجططـا والتحـدياتالـذي أحر تـ  ليسـوتو التقـدي ويف حـ  أقـرت بالافل ورفاهـ . 
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أعربـإ عـن اسـتعدادها للمسـاعدة يدـات املعاهـدات. و  قارير املتـ لرة   اء الت ااملكسيك عن قلقط
  ف ل ممارسانا.ب

الل نــة الــ  يــتم الضــاجملع  ــا لتفعيــل اجل ــل األســود معلومــات عــن األنشــاة وعلــب  -53
الـــ  يـــتم الوعنيـــة حلقـــويف ا نســـان، وأســـ اا عـــدي التعـــاون مـــع هيدـــات املعاهـــدات، واألنشـــاة 

يف النيــاي القـــانوين  فاقيــة الق ــاء علــد  يــع أشــكام التمييــز ضــد املــرأةالضــاجملع  ــا لــدمج ات
 .التفاقية الدولية حلماية  يع األشخات من اللتفاء القسريعلد التصديق باحمللي. ورح إ 

التصــديق علــد التفاقيــة الدوليــة حلمايــة  يــع األشــخات مــن اللتفــاء بامل ــرا  ورحــب -54
بـاجلطود الـ  بـذلتطا كافحـة الاجتـار باألشـخات. وأشـاد عنيـة مباملعمـل الو عجمليف لاـة  ،القسري

توحيــد اجلطــود يف ســالت ا صــجملن الق ــائي ومكافحــة علــد شــ ع و ليســوتو يف ســام التعلــيم. 
 الفساد.

. 2011إلعاقـة والت هيـل يف عـاي الوعنية لسياسة الليسوتو لعتماد بمو ام يق وأشادت  -55
لتعلـــــيم احملـــــددة يف ســــام اوأشــــارت    أن ليســــوتو علـــــد الاريــــق الصـــــحيا لتحقيــــق األهــــدام 

 بااقـات ا ويـة الوعنيـةبقـانون ولكـ  املـرأة. ورح ـإ ، واملسـاواة بـ  اجلنسـ البتدائي الشامل، 
 دون   ن  وجطا.حلصوم علد بااقة هوية المرأة احلق يف لالذي أعاد  2011عاي ل

الســتعراض املقدمــة يف  لتنفيــذ التوصــياتالــ  ت ــذ ا ليســوتو طود بــاجلنامي يــا وأشــادت  -56
محايـة للتصـديق علـد قـانون األوم، علد الرغم من العديـد مـن التحـديات. وأعربـإ عـن تقـديرها 

ورفــــا  قــــويف  عمــــام حالــــذي يطــــدم    تعزيــــز وتشــــ يع ومحايــــة و  2011لعــــاي  الافــــل ورفاهــــ 
املنا الجتماعيـة بـ سـيما لحلـد مـن الفقـر، يف سـام االتقـدي املسـتمر بنامي يـا شادت . وأألعفاما

 لك ار السن واأليتاي واألعفام ال عفاء.املقدمة 
 إ، وأعربــ2011 لعـاي محايــة الافـل ورفاهــ  صــدارها قـانون ليسـوتو بهولنــدا وأشـادت  -57

هنــا بيـد أ. صـع ة الـذين يواجطــون  روفـاا األعفـام حلمايـة ت ــذ ا ليسـوتو لل طـود الـ   اعـن تقـديره
ذي يرتكــب مــن الشــريك والعنــف الــ ،ضــد النســاءالــذي يرتكــب العنــف املنــزخل    اءقلقــة تــزام  ل

 عدي وجود حير حمدد للتمييز ضد املرأة يف القانون احمللي.و  احلميم،
 شــــ ا /طــــة يف ل ــــمان  جـــراء انتخابــــات حـــرة ونزيامل ذولــــة اجلطود بـــنيو يلنــــدا إ ورح ـــ -58
يف هــذا الصــدد. معطــا مــع ليســوتو وت ــادم اخلــنات وأعلنــإ عــن ترحي طــا بالعمــل  2015 فنايــر
زيـــد مـــن الشـــفافية مبلتزاي للثيـــل املـــرأة يف اةـــام السياســي ورح ـــإ بـــااحملـــر  يف التقـــدي شــادت بوأ

 كافحة الفساد.يف مواملساءلة 
 نشـاء  يف  لـة أمـور، والذي يشمل، األوم الستعراضاحملر  منذ التقدي بالني ر وأشاد  -59

ومكافحـة الاجتـار بال شـر،  ،ن محايـة الافـل ورفاهـ و الل نة الوعنية حلقـويف ا نسـان، واعتمـاد قـان
اخلاة أهدام علد  قيق العمل الوعنية ملكافحة العنف ضد املرأة. وش ع ليسوتو  لاة وتنفيذ

 .الوعنية السخاتي ية للتنمية
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علــد الــرغم مــن القيــود املفروضــة علــد املــوارد ر  لتقــدي احملــعلــد ليســوتو ل  الفل ــوأثنــإ  -60
 وقانون محاية الافل ورفاهـ  ،قانون مكافحة الاجتار باألشخاتوااصة علد  صدار والقدرات، 

لتحقيــق  ســيما لتنفيــذ السياســات، و واصــلة احلاجــة    شــراكات أقــول ملب. وأقــرت 2011 لعــاي
 جتماعية.احلقويف القتصادية وال

عرفـــة املأعلـــد معـــدلت    أن ليســـوتو مـــن ال لـــدان الـــ  للـــك أحـــد النت ـــام وأشـــارت  -61
ا ـدم الاريـق الصـحيا لتحقيـق ا علد القراءة والكتابة يف أفريقيا جنوا الصحراء الكنل، وأهنب

م عـن قلقطـا النت ـاأعربـإ التعليم البتـدائي. و الـذي يتعلـق بـاألهـدام ا  ائيـة ل،لفيـة الثاين من 
الواردة بش ن العتداءات والعنـف اجلنسـي قارير والت  التعليم، الوصوم   من  اء حرمان الفتيات 

  املدار .يف
ليســوتو ب تنفيــذ الصــكوك القانونيــة الدوليــة. وأشــادمــع الرتيــان بال ــاد الروســي وأحــا   -62

 تشريعات وعنية ندم     س  حالة حقويف ا نسان. هالعتماد
وضـــمان  ،احلـــد مـــن الفقـــرالـــ  اختــذنا يف ســـام مل ـــادرات علـــد اروانـــدا ليســـوتو وهنــ ت  -63

يــا  والصــرم بامل مــدادا ، و ســ  ســخاتي يةلا للتنميــة لاــة وعنيــةوضــع التنميــة القتصــادية، و 
، وحثإ اةتمـع الـدوخل يف القانون احمللي الاجتار باألشخاتمكافحة بروتوكوم  دراج الصحي، و 

نشــــاء الل نــــة الوعنيــــة حلقــــويف ، يف  لــــة أمــــور،  تقــــدا املســــاعدة التقنيــــة وبنــــاء القــــدرات علـــد
 ا نسان.

لتعزيــز حقــويف ا نســان، العديــدة الــ  اختــذنا  ــادرات وهنــ ت الســن ام ليســوتو علــد امل -64
ألشـــخات  وي حلمايـــة اسياســـة وعنيـــة  وضـــععتمـــاد قـــانون محايـــة الافـــل ورفاهـــ ، و ل ســـيما ل

ولاــة عمــل ملكافحــة الاجتــار بال شــر. ودعـإ اةتمــع الــدوخل    تقــدا املســاعدة التقنيــة  ا عاقـة
 ليسوتو.   
املـرأة تداب  ملشاركة واختا  م،     نشاء حمكمة خمتصة بق ايا األعفاس اليون وأشارت  -65

واجلطـود اجلاريـة نسـ ، اةـاين واملتـوا ن بـ  اجليف تـوف  التعلـيم احملـر  السياسية، والتقدي يف احلياة 
اســــخاتي ية كــــدت علــــد أن وجــــود لحــــد مــــن انتشــــار فــــ و  نقــــى املناعــــة ال شــــرية/ا يد ، وأل

بيد أهنا أعربإ عـن  للتنمية القتصادية. يعتن حا اا مستدامة للحد من خماعر الكوار  الا يعية 
 قامـة الدعم الدوخل  إوش ع، ةيالصح اتقااعال ب يف القدرات  وات القائمة   اء الفقلقطا 

 نياي صحي سليم وكذلك التشريعات ال   ير التمييز ضد املرأة.
 إقتصــادية، وأحاعــلجتماعيــة والســتويات ااملالخكيــز علــد رفــع    ســن افورة ت أشــار و  -66
اجلطـــود امل ذولـــة    ذلك أشـــارت كـــ. و مـــع الرتيـــان باخلاـــة الوعنيـــة الســـخاتي ية للتنميـــة علمـــاا 
 ،ا يد ، مبــا يف  لــك مــن لــجملم الوقايــة والرعايــة والعــجملجفــ و  نقــى املناعــة ال شــرية/افحــة ملك

 اخلدمات واملوارد يف املناعق الريفية. عن عريق تعميموكذلك لتحس  تقدا اخلدمات 
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و يــادة ســن املســؤولية اجلنائيــة، و ســ  ، قــانون محايــة الافــل ورفاهــ ب ســلوفينياإ ورح ــ -67
ــــا  بمــــداد ا   ، والتــــداب  املتخــــذةالســــتثمار يف التعلــــيمل مســــتو ارتفــــاع والصــــرم الصــــحي، و املي

القــائم لوضــع حــد للعنــف وعنيــة العمــل الملكافحــة انتشــار فــ و  نقــى املناعــة ال شــرية، ولاــة 
   اءعلـــد نـــوع اجلــــن ، والتـــداب  الراميــــة    تعزيـــز املســـاواة بــــ  اجلنســـ . وأعربــــإ عـــن قلقطــــا 

 .احمللية راسخة يف العادات واملعتقدات والتقاليدالاملمارسات التمييزية 
ع علد معيم الصكوك الدولية وا قليمية حلقويف ا نسان وأشادت جنوا أفريقيا بالتوقي -68

يف ا  ائيــة لل نــوا األفريقــي اســتمرار دعمطــا جلطــود اجلماعــة  ســدداا  ت. وأكــدعليطــا والتصــديق
يـع اجلطـود الراميـة    تعزيـز ومحايـة و عمـام كافـة  مواصـلة تعزيز السلم واألمـن، وشـ عإ علـد 

 حقويف ا نسان، مبا يف  لك احلق يف التنمية.
هنـــاك ورقـــة و  يـــد . ملكافحـــة ااء الل نـــة الوعنيـــة يـــح لاـــ     وجـــود وفـــد وأشـــار ال -69

تؤكــد علــد ، الرعــاةة بشــ ن محايــة األعفــام يف املنــاعق الريفيــة، ولاصــة األولد يــكومات حسياســ
الستخداي املفـر  للقـوة مـن وجاري التحقيق يف الدعاءات املتعلقة بالتعليم. ضرورة وصو م    

. ا  ائيـة لل نـوا األفريقـياجلماعـة  مبسـاعدة جانب قوات األمن لـجملم األشـطر القليلـة املاضـية
 للقانون. وفقاا  النتطاء من التحقيق وستتم مساءلة اجلناة عند

 نشاء مؤسسة وعنية حلقويف ا نسان، وأكد أن بش ن تعليقات  السابقة وفد    وأشار ال -70
قــانون. ك   صــدار يف دورتــ  التاســعة النملــان علــد  معروضــاا كون يالصــلة ســي مشــروع القــانون  

 .1995وفيما يتعلق مبس لة عقوبة ا عداي، أكد الوفد أن عقوبة ا عداي مل تنفذ منذ عاي 
الق ـاء علـد  يـع أشـكام التمييـز ضـد مـن اتفاقيـة  2تحف  علد املادة البوفيما يتعلق  -71

تلتــزي اــوة حنــو رفــع الــتحف . وأوضــا أن ليســوتو االوفــد أن ليســوتو تتحــرك لاــوة املــرأة،  كــر 
ها وأن هذ  التقاليد هي عماد الدولة. ولي  من السطل البتعاد عن هذ  التقاليد و تـاج تقاليدب

 فيمـــا يتعلـــق مبســـ لة ســـيما لناـــايف وتشـــارك احلكومـــة يف هـــذا احلـــوار، األمـــر    حـــوار واســـع ال
 ـدم  عـادة النيـر يف الدسـتور والقـوان   ات  املناصب القيادية للمرأة. واجترل املناقشـات حاليـاا 

 الصلة.
ــــق مبســــ لة الفســــاد، اختــــذت  -72 ــــة احلكومــــة وفيمــــا يتعل ــــة تعزيــــز لتــــداب  فعال املؤسســــة املعني
جديــة احلكومــة يف ث ــات لعدالــة  لشخصــيات رفيعــة املســتول  تقــداجــاري و كافحــة الفســاد. مب
حلــــد مــــن وفيــــات الرضــــع علــــد الفســــاد. و كــــر الوفــــد أن احلكومــــة تعمــــل جاهــــدة ضــــع حــــد لو 

ي  يف املنـــاعق لعـــامل  الصـــحالـــذي وضـــعت  احلكومـــة لواألمطــات وقـــدي معلومـــات عـــن الننـــامج 
لسياسة باوفد الفريق العامل الوفيما يتعلق باألشخات  وي ا عاقة، أبلغ ش ن. يف هذا الالريفية 

وسيصدر يف هناية األمر قانون برملاين باملوافقة علد هذ  ماية حقويف هؤلء األشخات، احلالية حل
 السياسة. 
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و كر الوفد أن  مل يقدي أي من املثليات أو املثلي  أو مزدوجي امليل اجلنسي أو م ـايري  -73
بالنسـ ة للـخا  وأكـد أن املسـ لة حساسـة  وية اجلنسية أو حاملي صفات اجلنس  للمحاكمـة،ا 

حل واةتمع يف ليسوتو. وتشارك احلكومة يف حوار حوم هذ  الق ية  دم التوصل    الثقايف 
 .فق اآلراءتواب

ة يالصـحانـب معنيـة باجلو جلنـة  ، وتت ع هـذا الننـامجدارة خماعر الكوار  برنامج وهناك  -74
ومنيمــات غــ   ،التنميــةيف وشــركاء  ،و ارات حكوميــةة، مــن بينطــا خمتلفــجطــات والت ذيــة، ت ــم 

 دارة الكوار .قليمية حملية   أفرقة  حكومية. وهناك أي اا 
. تــوف  فــرت العمــل للســـكانلاــوات للحــد مــن الفقــر مــن لــجملم احلكومــة ختــذت وا -75

تنميــة املعــ  بال ــدم اعتمــاد برنــامج العمــل  2014أغســا  آا/يف ر قمــة للعمالــة مــؤل وعقــد
 10 000بتــوف  فــرت العمــل. والتزمــإ احلكومــة تــوف  ا مــن وســائل ة والســياحة وغ ةــيــالزراع

 .فرصة عمل سنوياا 
ت اجلنســـية يف التشـــريعات املتعلقـــة بالعجملقـــا ســـ انيا ليســـوتو علـــد التقـــدي احملـــر  وهنـــ ت  -76
   ضرورة عدي تسيي  اخلدمات العامة والقوات املسلحة، و   . وأشارت 2012يف عاي  املثلية

  نشاء مؤسسات حلماية حقويف ا نسان.
تشـــريعات وسياســـات يف ســـام حقـــويف ا نســـان،  اليســـوتو لعتمادهـــبلســـودان شـــاد اوأ -77

اخلاـــة عـــن اعتمـــاد  وقـــانون التصـــالت، ف ـــجملا  ،مكافحـــة الاجتـــار باألشـــخاتقـــانون  وااصـــة
وا عار السـخاتي ي ولاـة العمـل الوعنيـة ، 2016-2013اتي ية للتنمية للفخة الوعنية السخ 

، ولاـــة العمـــل الوعنيـــة للنســـاء والفتيـــات 2016-2014ملكافحـــة الاجتـــار باألشـــخات للفـــخة 
 .ف و  نقى املناعة ال شرية/ا يد ومكافحة 

   حماولــــة  وأشــــارتالســــويد اجلمــــود السياســــي يف النملــــان وحــــل النملــــان. ولحيــــإ  -78
تيســ  الــذي يــنى للو عــجملن ماســ و مشــاركة اجلماعــة ا  ائيــة لل نــوا األفريقــي، نقــجملا، و ال

    اتفايف ماس و ل،من. أي اا أشارت . و 2015فناير ش ا /يف  النتخابات جراء علد 
خات التفاقيــة الدوليــة حلمايــة  يــع األشــعلــد تصــديقطا علــد تايجملنــد ليســوتو وهنــ ت  -79

مايـــة حقـــويف حباملنيمـــات الدوليـــة واجلطـــات املعنيـــة يف مشـــاركتطا علـــد مـــن اللتفـــاء القســـري و 
لتنميـــة الجتماعيـــة مــــع لو ارة    الرعايـــة الجتماعيـــة برفـــع مســـتول مديريـــة ا نســـان. ورح ـــإ 

مواصــلة العمــل حنــو تعمــيم التعلــيم علــد الخكيــز علــد محايــة الفدــات ال ــعيفة. وشــ عإ ليســوتو 
فــ و  نقــى املناعــة ال شــرية وشــ عإ ليســوتو علــد   اء انتشــار دائي. وأعربــإ عــن قلقطــا البتــ

 .ف و ذا الم اعفة جطودها ملنع انتشار العدول  
اخلاــوات ا جيابيــة املتخــذة لتعزيــز ومحايــة حقــويف ا نســـان.    تيمــور ليشــ   تأشــار و  -80

، وقـــانون محايـــة الافـــل ورفاهـــ ، قـــانون مكافحـــة الاجتـــار بال شـــر  صـــداروســـلاإ ال ـــوء علـــد 
. وأثنــإ علــد تنفيــذ لزامــيوا  التعلــيم البتــدائيالــذي يــنى علــد سانيــة  واعتمــاد قــانون التعلــيم
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ـــة األعفـــام الـــذي ســـيؤدي    برنـــامج مـــنا   يـــادة معـــدلت اللتحـــايف باملـــدار  واففـــاض عمال
 األعفام.

ــــادرات باملغــــو وأشــــادت تو  -81 مــــن الفقــــر، وضــــمان التنميــــة ليســــوتو للحــــد الــــ  اختــــذنا  
 علـد تفعيـل. وشـ عإ ليسـوتو باةـان الرعايـة الصـحيةالتمك  مـن احلصـوم علـد و  ،القتصادية

 الل نة الوعنية حلقويف ا نسان.
يف سـام حقـويف ا نسـان. وأشـارت احملـر  التقـدي ال ـوء علـد وتوباغو وسلاإ ترينيداد  -82

، مبــا يف  لــك الفقــر واألمــن ال ــذائي وت ــ  املنــا  التحــديات الدالليــة نعــاين مــت   أن ليســوتو 
ليســوتو لاجل رافيـة ا يعـة الوتشـكل فـ و  نقـى املناعـة ال شـرية/ا يد . ب ا صـابةارتفـاع معـدم و 

 أماي توف  السلع واخلدمات األساسية. عائقاا  أي اا 
 التصــــديق علــــد التفاقيــــة الدوليــــة حلمايــــة  يــــع األشــــخات مــــن   تــــون   تأشــــار و  -83

التصـــــديق علـــــد  علـــــد سياســـــة وعنيـــــة حلقـــــويف ا نســـــان. وشـــــ عإووضـــــع  اللتفـــــاء القســـــري
اتفاقية مكافحة التمييـز يف ، و اليونسكو، واتفاقية النوتوكوم اللتياري لتفاقية مناه ة التعذيب

 الق ــاء علــد  يــع أشــكام التمييــز ضــد املــرأة يفتفاقيــة اعــن  دراج أحكــاي  ســام التعلــيم، ف ــجملا 
حقـويف مفوضـية تـون  ، حثـإ . وألـ اا 2ات الوعنية  دم سـحب الـتحف  علـد املـادة التشريع

 الست ابة لال ات املساعدة التقنية.علد اةتمع الدوخل ا نسان و 
حقـــــويف ا نســــان منـــــذ الســـــتعراض األوم، احملــــر  يف ســـــام تقـــــدي    التركيـــــا ت وأشــــار  -84
التصــديق علـد التفاقيــات الدوليـة، و نشــاء جلنــة وعنيـة حلقــويف ا نسـان، واختــا  تــداب   سـيما لو 

ول يـزام . 2015عـاي الـ  سـتعقد يف جملنتخابـات لمنـا  مجملئـم وتـوف   ،ملكافحـة الاجتـار بال شـر
املسـاواة بـ  احملـر  يف سـام علـد الـرغم مـن التقـدي ، للقلـق العنف القائم علد نوع اجلن  مصـدراا 

 جلنس .ا
احــخاي حريــة علــد يرلنــدا الشــمالية ليســوتو أاململكــة املتحــدة لنياانيــا العيمــد و  إوحثــ -85

ل ـاء  لـد سـن تشـريع عالتع   وتكوين اجلمعيات والت مع السلمي يف فخة ما ق ل النتخابـات و 
ا   اء أعربــإ عــن قلقطــالتقــدي احملــر  يف  ســ  وضــع املــرأة، ولكنطــا بعقوبــة ا عــداي. واعخفــإ 

 القانون العريف. مبوجبالقيود املفروضة علد حقويف املرأة 
ا صـــــجملن املتعلـــــق بوار بـــــاحلالتـــــزاي ليســـــوتو    الوليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة  توأشـــــار  -86

بيد أهنـا ل تـزام تشـعر     جراء انتخابات حرة ونزيطة وسلمية.  اتالعط   الدستوري والنملاين و 
عـن ارتفــاع معـدلت ا صـابة بفـ و  نقــى  ل شـر وعمالــة األعفـام، ف ـجملا   اء الاجتـار بابـالقلق 

 تقدا العجملج باريقة غ  لييزية.علد املناعة ال شرية، وحثإ ليسوتو 
التفاقية الدولية حلمايـة  يـع األشـخات علد لتصديق عن تقديرها لأوروغواي وأعربإ  -87

ولاــــة العمــــل الوعنيــــة ملكافحــــة الاجتــــار ا عــــار الســــخاتي ي عتمــــاد امــــن اللتفــــاء القســــري و 
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تنفيــــذ التوصــــيات الصــــادرة عــــن علــــد وشــــ عإ ليســــوتو  .2016-2014باألشـــخات للفــــخة 
  .2012الل نة األفريقية حلقويف ا نسان وحقويف الشعوا يف عاي 

 سياسـة الوعنيـة بشـ ن ا عاقـةلعتماد ال طورية فنزويجمل ال وليفارية عن سرورها وأعربإ  -88
اخلاـــة الوعنيـــة الســـخاتي ية ووضـــع  ،الل نـــة الوعنيـــة حلقـــويف ا نســـاناء نشـــو ، 2011يف عـــاي 
 للتنمية.

املعنيـــة لوكـــالت يف ليســـوتو لزيـــادة الـــوعي بـــ  ا األولويـــة    عاـــاء  م ـــابوي  توأشـــار  -89
لـد ليسـوتو علحيـإ أن لسياسـة الجملمركزيـة الوعنيـة، و او صـدار ، ةنفا  القانون حبقويف ا نسـانب

تعميم التعليم البتدائي واملسـاواة بـ  املتعلقة بالاريق الصحيا لتحقيق األهدام ا  ائية ل،لفية 
التفاقيـة الدوليــة حلمايـة  يــع األشـخات مــن علــد ليسـوتو قـد صــدقإ اجلنسـ  ولكـ  املــرأة. و 

 ي.يف القانون الدالل الاجتار باألشخات، وأدرجإ بروتوكوم مكافحة اللتفاء القسري
التــداب  التشــريعية الــ  اختــذت يف ســيايف التزامــات ليســوتو مبوجــب    الــيمن ت وأشــار  -90

. وأشـارت 2011عاي لكافحة الاجتار باألشخات ممعاهدات حقويف ا نسان، مثل سن قانون 
ا عــــار الســـــخاتي ي ولاـــــة العمــــل الوعنيـــــة ملكافحــــة الاجتـــــار باألشـــــخات    اعتمـــــاد  أي ــــاا 
اخلاـة الوعنيـة السـخاتي ية و  ،2011لعـاي  قانون محاية الافـل ورفاهـ و ، 2016-2014 للفخة

 للتنمية. 
ليسوتو لتنفيذ التوصيات السابقة، علد الرغم من ال  ت ذ ا طود    اجلاجلزائر  توأشار  -91

ــــة،  ــــة الافــــل ورفاهــــ اناعتمــــاد قــــمثــــل القيــــود املالي يف  مكافحــــة الاجتــــار بال شــــرقــــانون و  ون محاي
للحد مـن الفقـر و سـ  التعلـيم والرعايـة الصـحية. وقـدمإ ال  اختذنا  ادرات ، وامل2011 عاي

 توصيات.
حقـــويف األشـــخات  وي ا عاقـــة واعتمـــاد اتفاقيـــة التصـــديق علـــد    أن ـــول ت وأشـــار  -92

ز التفاقيـة وكــذلك التـداب  التشـريعية لتعزيـز اآلليـات الوعنيـة لتعزيــ ـذ  سياسـة وعنيـة فيمـا يتعلـق 
 علد  نشاء جلنة وعنية حلقويف ا نسان. ومحاية حقويف ا نسان. وهن ت ليسوتو أي اا 

علــد شــادت التقــدي احملــر  منــذ الســتعراض الســابق، وألــد األرجنتــ  ليســوتو عوهنــ ت  -93
التصديق علد التفاقية الدوليـة حلمايـة  يـع األشـخات مـن اللتفـاء القسـري، ب وج  اخلصوت

 وقانون التعليم، والننامج الوع  املع  با عاقة. ،ة الافل ورفاه واعتماد قانون محاي
 و  نقى املناعة وانتشار فالفقر يشكل استمرار أن عن لشيتطا من أسخاليا  إعربوأ -94

 إالتمتـع حبقـويف ا نسـان يف ليسـوتو ورح ـأماي ك  ة   ةال شرية/ا يد  وانعداي األمن ال ذائي عق 
ل نـــة النشـــاء املرتقـــب  التشـــريع ب أي ـــاا . ورح ـــإ يـــة الســـخاتي ية للتنميـــةاخلاـــة الوعنباعتمـــاد 
بشـ ن عقوبــة ا عـداي والتمييــز علـد أســا  عـن قلقطــا أعربـإ أســخاليا و حلقـويف ا نســان. الوعنيـة 

 اجلنسي وا وية اجلنسية. يلامل
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التفاقية ليسوتو علد  تصديقبالتقدي احملر  يف تنفيذ التوصيات. وأشادت إ بنن بورح  -95
تعزيــز النيــاي الق ــائي، ب أي ــاا أشــادت . و الدوليـة حلمايــة  يــع األشــخات مــن اللتفــاء القســري

 وتعزيز املساواة ب  اجلنس ، والتاورات يف سالت الصحة والتعليم.
عـن  سن قوان  بش ن الاجتار باألشخات ومحاية األعفام، ف جملا    بوتسوانا  توأشار  -96

واحلـد مـن الفقـر، والعنـف القـائم علـد نـوع اجلـن .  ،املساواة بـ  اجلنسـ بش ن التداب  املتخذة 
األعفــام الــذين ومشــاركة  وأشـارت    اجلطــود امل ذولــة للتصــدي للتحــديات السياسـية والدســتورية

    ت أي ــاا الزراعــة. وأشــار ، و يف اخلدمــة املنزليــة، وال يــع يف الشــوارع عامــاا  15تقــل أعمــارهم عــن 
 يف توف  مرافق ولدمات الرعاية الصحية املجملئمة.ال  تواجططا ليسوتو التحديات 

يف ليســوتو يف ســام حريــة التع ــ  الــ  حــدثإ لتاــورات عــن ســرورها لالنا يــل وأعربــإ  -97
سـية املثليات واملثلي  ومزدوجي امليل اجلنسي وم ايري ا ويـة اجلنوتعزيز حقويف النساء واألعفام و 

مـع  لـك ت    أن هناك وكذلك يف  نشاء مكتب أم  امليامل. وأشار  وحاملي صفات اجلنس 
 للتحس . لا سا
مواصــلة علــد اللتزاي بتعزيــز ومحايــة حقــويف ا نســان، وشــ عإ ليســوتو بــرح ــإ كنــدا و  -98

    اخلاـــوات التشـــريعية املتخـــذة  نشـــاء جلنـــة حلقـــويف ا نســـان مبـــا يتماشـــد مـــع م ـــادب بـــاري 
ميــع األشــخات، مبــا يف  لــك جلأداة هامــة حلمايــة وتعزيــز حقــويف ا نســان هــذ  الل نــة تكون ســ

 حقويف النساء واألعفام.
علد اتفاقية مناه ة التعذيب لتصديق علد ا  طورية أفريقيا الوساد ليسوتو إش عو  -99

قإ صــــد علــــد الـــرغم مــــن الصـــعوبات،  وضـــمان الســـجملمة اجلســــدية ملواعنيطـــا. وأشــــارت    أنـــ
سياســة ووضـعإ التفاقيــة الدوليـة حلمايــة  يـع األشـخات مــن اللتفـاء القســري، علـد ليسـوتو 

مايـــة حقـــويف الافـــل مبـــا يتفـــق مـــع حل اا تعزيـــز حقـــويف األشـــخات  وي ا عاقـــة، واعتمـــدت قانونـــل
 املواثيق الدولية.

ز بنيتطـا ليسـوتو حلمايـة حقـويف ا نسـان وتعزيـت ـذ ا بـاجلطود الـ   شيلي علمـاا وأحاعإ  -100
 املؤسسية وسن األعر القانونية، علد الرغم من التحديات.

يف تعزيـــــز املســـــاواة بـــــ  اجلنســـــ ، ولكـــــ  املـــــرأة، احملـــــر      التقـــــديالصـــــ  ت وأشـــــار  -101
الــــ  تواجططــــا صــــعوبات اللحيــــإ و ومكافحــــة الاجتــــار بالنســــاء واألعفــــام، والعنــــف اجلنســــي. 

والعـجملج والصـحة العامـة. وأبـر ت الصـعوبات يف الوقايـة  ،العمـلفـرت توليد يف الزراعة، و ليسوتو 
 زيد من املساعدة.املودعإ اةتمع الدوخل    تقدا ، ا يد من 
التفاقية الدولية حلماية  يع األشـخات مـن اللتفـاء علد التصديق بالكون و إ ورح  -102

ويف ا نسـان. وشـ عإ ليسـوتو القسري واعتماد قوان  ملكافحـة الاجتـار باألشـخات وتعزيـز حقـ
علـــد م ـــاعفة جطودهـــا للت لـــب علـــد التحـــديات القتصـــادية والجتماعيـــة وتعزيـــز التعـــاون مـــع 

 آليات سل  حقويف ا نسان.
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التداب  الجمل مـة لتنفيـذ التوصـيات السـابقة. ورح ـإ بالتقـدي ب كوستاريكا علماا وأحاعإ   -103
وتعزيز حقويف  ،النياي الق ائي، ومكافحة الاجتار بال شراحملر  يف محاية حقويف ا نسان، وتعزيز 

 األشخات  وي ا عاقة واألعفام من لجملم اعتماد قانون حلماية الافل ورفاه .
تعزيـز النمـو القتصـادي الشـامل والتزامطـا لليسـوتو بالهتمـاي الـذي ت ديـ  كوبا وأشادت   -104

ا صــابة ارتفــاع معــدم ب . وأحاعــإ علمــاا 2010التعليم اةــاين مــن لــجملم قــانون التعلــيم لعــاي بــ
أل مة املالية العاملية. ودعإ اةتمع الـدوخل    تقـدا باليسوتو ت ثر نقى املناعة ال شرية/ا يد  و ب

 املساعدة التقنية.
يف معاجلــــة عــــدي املســــاواة بــــ  الــــ  تواجــــ  ليســــوتو التحــــديات ب ينيــــا علمــــاا وأحاعــــإ ك -105

ورح ــــإ بــــاجلطود امل ذولــــة لتاويــــع األدوات األساســــية حلقــــويف  اجلنســــ  والاجتــــار باألشــــخات.
إ شــــ عو ا نســــان، وأشــــارت    التــــزاي التعــــاون مــــع آليــــات األمــــم املتحــــدة حلقــــويف ا نســــان. 

 تداب  ملعاجلة الاجتار بال شر.ليسوتو علد الستمرار يف اختا  
علــد و اخلدمــة العامـة. تسـيي  بعــدي فيمـا يتعلـق  أن احلكومــة اختـذت موقفــاا و كـر الوفـد  -106

أعربــوا سـ يل املثــام، مــع النتخابــات املق لـة، صــدرت تعليمــات جلميــع املـو ف  العمــومي  الــذين 
 الستقالة من اخلدمة العامة.عن اعتزامطم املشاركة يف احلياة السياسية ب

تقـدي . و أي ـاا  املـدار  الثانويـةلتا يق  لك علد م ادرة وهناك ، التعليم البتدائي ساينو  -107
، مـع جملا بـدي اا أساسـي اا تعليمـويتلقـد األعفـام الرعـاة منا دراسية للاجملا يف مرحلة التعليم العـاخل. 

 التعليم الر ي.ببعع الرواب  
لــ عع الل ــان متــ لرة و كــر أن  لــك يرجــع    املســتحقة تقــارير ال ن بــعــخم الوفــد وا -108

ليسوتو قصارل جطـدها لجملمتثـام درات. وست ذم النقى يف املوارد والفتقار    القحد ك      
أن  نــادر جــداا هــو الــردع، ومــن القــانون التشــط  وا ــدم مــن للتزامانــا املتعلقــة بتقــدا التقــارير. 

 مبوجب هذا القانون.لنا  توج  انامات ل
لمســــاواة بــــ  اجلنســــ  ولكــــ  املــــرأة مــــن ســــي لسياالعــــار ا احلكومــــة تنفيــــذ وتواصــــل  -109
حلمايــة الجتماعيــة عديــدة لتــوف  ا اا لااــ ووضــعإ أي ــاا ة يف التنميــة واحلــد مــن الفقــر. املســاة

احلـد هـو الوقايـة و دم أساسـي  ـاملعرضـ  للخاـر، األيتـاي و ل،شخات  وي ا عاقة، واألعفام 
جــــاري عمالــــة األعفــــام يف القاــــاع اخلــــات. و وتســــود مــــن ال ــــعف القتصــــادي والجتمــــاعي. 

احلـــق يف مراجعـــة املمارســـات املتعلقـــة مفتشـــي العمـــل ملـــنا  1992عـــاي لقـــانون العمـــل اســـتعراض 
 عمل األعفام يف القااع غ  الر ي. وجيري وضع لاة عمل للق اء علد عمل األعفام.ب

ألاديـد  ويـل التدهور ال يدـي، اختـذت تـداب  ملنـع تاكـل الخبـة مـن لـجملم وفيما يتعلق ب -110
سـينفذان ،مـن للتيسـ  واتفـايف ماسـ و لالوفـد أن  عـجملن ماسـ و نتوريـة. و كـر كو امليا  واحلراثة ال

للت كـد مــن زيـارات منتيمــة ب ماعـة ا  ائيــة لل نـوا األفريقــي ســيقوي امليسـر التــابع للبالكامـل و 
  لك.
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ليســوتو توافــق علــد توجيــ  دعــوة دائمــة     يــع آليــات سلــ  حقــويف أن  كــر الوفــد و  -111
ـــتم تســـ يل املواليـــد وأن ا نســـان؛  لـــدمات الرعايـــة ؛ وأن مـــن لـــجملم الت معـــات العامـــة سانـــاا ي

ـــــة  ـــــات تقـــــدي الصـــــحية األولي ـــــع املستشـــــفيات والعيـــــادات  ةي مدعومـــــو رســـــبللنســـــاء والفتي يف  ي
 العشر.ناعق املعيادات الرعاية الصحية للنساء والفتيات متوفرة يف  يع ؛ وأن احلكومية
عـــن عميـــق تقـــدير  وشـــكر  جلميـــع الوفـــود علـــد األســـدلة  وليســـوتوأعـــرا الوفـــد باســـم  -112

وأكـد أن . الـ  جـرت  ـا املناقشـات نـاءة الاريقـة علـد الوالتعليقات والتوصيات وق ل كـل شـيء 
يف الننـامج احلكـومي. التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقويف ا نسان مس لة  ات أولوية عالية 

لتفك  يف األولويـات بـاسـما وي ملية جـديرة بالهتمـايعالستعراض الدوري الشامل وأضام أن 
تعزيــز  عمــام حقــويف ا نســان. وأكــد الوفــد للتمكــ  مــن أجــل مواتيــة تــوف  بيدــة والحتياجــات و 
 ال اسوتو.جلميع الواج ة حقويف ا نسان باحلفاظ علد التزاي احلكومة 

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانيا   
 التي تحظى بتأييد ليسوتو:فيما يلي التوصيات  -113

الصااكوا الدوليااة لح ااو  إلااى الخطااوات المةمااة لمن ااما   اتخااا  -113-1
 )الكويت(؛ التي لم تن م إليها بعد أو للتصديق عليهااإلنسان األساسية 

التمييااض ضااد فااي الدسااتور و ياارل مااي ال ااوانيي لمناا  أحكااا  إدراج  -113-2
 وفااةدفي والوالاون ا  الملكياة،  ،والطام  ،والاضواج ،المرأة في مساال  ملا  التيناي

 )كندا(؛
عليها ليساوتو أحكا  الصكوا ال انونية الدولية التي صدقت إدراج  -113-3
 التشريعات المحلية )السنغال(؛في 
اتفاقيااة ال  اااء علااى جمياا  أمااكال التمييااض ضااد الماارأة فااي إدراج  -113-4

 )هولندا(؛  وانيي الداخليةال
وحظاار  ةالداخليااوانيي  ااالالمساااواة باايي الجنساايي فااي مياادأ راج إد -113-5

 )كوستاريكا(؛بموجب ال انون التمييض على أساس الجنس والعنف المنضلي 
دون لتشاااريعات وبوجاااا خاااا  امواءماااة ال اااوانيي الو نياااة، مواصااالة  -113-6

الدولياة فاي مجاال ليساوتو ما  التضاماات ، والممارساات ال انونياة العرفياة ةالدستوري
فااي مجااال المساااواة باايي الجنساايي ومناا  العنااف ضااد  ساايما الإلنسااان، ح ااو  ا
 )اليراةي (؛ لترحيب بالغ موضعا  ليرامج والسياسات الخاصة وستكون االمرأة، 

__________ 

 مل  رر الستنتاجات والتوصيات. **
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اتخاااا  و منضلاااي إعطااااء األولوياااة العتمااااد وإصااادار قاااانون العناااف ال -113-7
الجنس، بماا فاي العنف ال الم على نوع ومعالجة شاملة لمن  الالمضيد مي التدابير 

  لك إنشاء مؤسسات لدعم ال حايا )ألمانيا(؛
التعام  ما  ، وضمان لمنضلي وإصدارلقانون العنف ااعتماد مشروع  -113-8

)المملكة المتحدة ليريطانياا العظماى  بشك  حاسمالم يلة حاالت العنف المنضلي 
 يرلندا الشمالية(؛أو 

عاي مي  مجاالت ال اانون ميدأ المساواة بيي الجنسيي في ج راجإد -113-9
التشريعات التمييضية ال المة مي أج  تح ياق المسااواة جمي  إلغاء أو تعدي   ريق 

لملتضامااات التعاهديااة  وف ااا  ، بحكاام ال ااانون للماارأة فااي ليسااوتوالكاملااة ال انونيااة 
 الدولية للدولة )التفيا(؛

ت تفاقياااااة ح اااااو  األماااااخا   وش اإلعاقاااااة فاااااي التشاااااريعاإدراج ا -113-10
 )ليييا(؛ عم للفر  لحصولهم على الو نية واتخا  التدابير المةمة 

النظااار فااااي تعاااادي  األحكااااا  التمييضياااة واللااااوال  اإلداريااااة المتعل ااااة  -113-11
الملكية الضوجية، و لاك بهادا ال  ااء علاى ت اسم و  ،والطم  ،والضواج ،باألسرة

 التمييض ضد المرأة )ناميييا(؛
نظاا  روماا األساساي للمحكماة ما  تشريعات المحلياة أن تتمامى ال -113-12

 الجنالية الدولية )كوستاريكا(؛
اتخا  خطوات إلنشاء مؤسسة و نية مست لة لح او  اإلنساان بماا  -113-13

 يتمامى م  ميادئ باريس )كينيا(؛
انون اللجناااة الو نياااة قاااعتمااااد مشاااروع واصااالة العملياااة الجارياااة الم -113-14

)فنااضويم للعماا   مااي أجاا  أن تكااون جاااهضة تمامااا   2014لعااا  لح ااو  اإلنسااان 
 اليوليفارية((؛ - )جمهورية

نشااااء لجناااة ح اااو  إل المحاااددةتشاااريعات فاااي إصااادار الاإلساااراع  -113-15
 اإلنسان )أستراليا(؛

إنشاااااء لجنااااة و نيااااة مساااات لة لح ااااو  المتعلااااق بمشااااروع تمااااا  الإ -113-16
 (؛اإلنسان بما يتمامى م  ميادئ باريس )جييوتي

جناة و نياة لح او  اإلنساان بماا لإنشااء الرامية إلاى  جهوداختتا  ال -113-17
 يتمامى م  ميادئ باريس )فرنسا(؛

 إنشاء لجنة و نية لح و  اإلنسان )الغابون(؛ -113-18
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جنااة و نيااة لح ااو  لإنشاااء الختتااا  عمليااة التاادابير المةمااة اتخااا   -113-19
 ؛اإلنسان )مالي(

تكليااف الجهااود الراميااة إلااى إنشاااء مؤسسااة و نيااة مساات لة لح ااو   -113-20
 بما يتمامى م  ميادئ باريس )المكسيك(؛ فورا  اإلنسان 
جااهضة للعما  بشاك   المؤسساة الو نياة لح او  اإلنساان أن تكون  -113-21

 لميادئ باريس )المغرب(؛ وف ا   هاعملكام  وضمان 
لجناة الو نياة لح او  اإلنساان الجهود الرامية إلى تفعيا  المواصلة  -113-22

 )رواندا(؛
مياااادئ بماااا يتماماااى مااا  إنشااااء مؤسساااة و نياااة لح اااو  اإلنساااان  -113-23

 باريس )سيراليون(؛
 و نية لح و  اإلنسان )إسيانيا(؛ إنشاء لجنة -113-24
لمياادئ بااريس  ف اا  و لح و  اإلنساان مست لة إنشاء مؤسسة و نية  -113-25
 ليشتي(؛ - )تيمور
مواصااالة العملياااة الجارياااة لتفعيااا  اللجناااة الو نياااة لح اااو  اإلنساااان  -113-26

 )ةميابوش(؛
ما  مياادئ باااريس بماا يتماماى  لجناة ح او  اإلنسااانإنشااء وإقاماة  -113-27

 )ميلي(؛
تفعيا  اللجناة الو نياة لح او  اإلنساان الرامية إلى مواصلة الجهود  -113-28
 لميادئ باريس )جنوب أفري يا(؛ وف ا  
لجنااااة و نياااة لح ااااو  اإلنسااااان، باااادعم مااااي إنشاااااء تساااري  عمليااااة  -113-29

 ؛مييق(االمجتم  الدولي )موة 
أمااااايي المظاااااالم  اتلمسااااااعدة الت نياااااة لتعضياااااض قااااادر لوضاااا  بااااارامج  -113-30

 )المغرب(؛
 وخطاة العما  سياساةاللتادابير المةماة ل امان تنفيا  اتخاا  جميا  ا -113-31

 يا(؛)كينبصورة فعالة ح و  اإلنسان الو نية ل
لوضااا  سياساااة و نياااة لح اااو  اإلنساااان المي ولاااة جهاااود المواصااالة  -113-32

 لميادئ باريس )اليمي(؛ وإنشاء مؤسسة و نية مست لة لح و  اإلنسان وف ا  
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لتنفياا  االسااتراتيجيات الو نيااة المعتماادة المي ولااة جهااود المواصاالة  -113-33
 فاااي ليساااوتو اإلنساااانح اااو  الااادعم لمضياااد ماااي الحماياااة و الوفير والرامياااة إلاااى تااا

 )السودان(؛
 خاصاااااةاليااااارامج السياساااااات و المواصااااالة اإلصااااامحات لتحسااااايي  -113-34

 تعضيض وحماية ح و  اإلنسان )الكويت(؛المتعل ة ب
الوصاول إليهاا إمكاان و  هاوضامان تحساين اديم الخادمات تمواصلة  -113-35

 ل طاعات المهمشة مي السكان )ةميابوش(؛ل سيما البسهولة، 
علاااى جميااا  المساااتويات لتعضياااض ة الجيااادة كماااو مواصااالة تعضياااض الح -113-36

 ت ديم الخدمات )سنغافورة(؛
علااى األقاا  ممااا تي ااى مااي  جااضء تح يااقالمي ولااة لم اااعفة الجهااود  -113-37

 األهداا اإلنمالية لأللفية )موةامييق(؛
لمكافحاة ممارساات الفسااد فاي ليساوتو المي ولة  جهودالم اعفة  -113-38

 )إندونيسيا(؛
الفسااااد والجااارالم مكافحاااة وكااااالت ملااا  مديرياااة المواصااالة دعااام  -113-39

الو نيااااااة لمكافحاااااة الفساااااااد وخطااااااة العمااااا  االقتصاااااادية، وتنفياااااا  االساااااتراتيجية 
 )نيوةيلندا(؛

مضيد مي الفاعلياة مكافحة الفساد بلالتدابير ال انونية المةمة  تخا ا -113-40
 )االتحاد الروسي(؛

ح اااااو  النسااااااء واأل فاااااال )االتحااااااد الفعالاااااة للحماياااااة امواصااااالة  -113-41
 الروسي(؛

تفا  ماسايرو لألماي ماي أجا  إعاادة واللتيسير تنفي  إعمن ماسيرو  -113-42
لحكااااام الاااااديم را ي والمااااادني فاااااي اليلاااااد، بعاااااد االنتخاباااااات التاااااي جااااارت فاااااي ا

 )السويد(؛ 2015فيراير مياط/
بيئاااة  تاااوفيرو للتيساااير من ماسااايرو إعاااالاااواردة فاااي حكاااا  األاحتااارا   -113-43

 مملمة إلجراء انتخابات حرة ونضيهة وديم را ية )تركيا(؛

السالطات  الحكم الاديم را ي، وسايادة ال اانون، ومسااءلةبتضا  االل -113-44
 2015فيرايار  مياط/انتخابات حرة ونضيهة وسلمية في الحاكمة عي  ريق إجراء 

 )الواليات المتحدة األمريكية(؛
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د الرامياة إلاى جهاو التعاون م  هيئات المعاهادات، وتكلياف التعضيض  -113-45
ضيض في ال انون الداخلي بطلب تعالصكوا ال انونية الدولية لح و  اإلنسان إدراج 

 )النيجر(؛جاالت التي ت و  بتحديدها  درات في المال
التماااااس المساااااعدة الت نيااااة للوفاااااء بالتضاماتهااااا فااااي مجااااال ح ااااو   -113-46

اإلنساااان، بماااا فاااي  لاااك ت اااديم الت اااارير المتاااأخرة إلاااى هيئاااات المعاهااادات  ات 
 الصلة )سيراليون(؛

التعا يب فااي أقارب وقاات لااي إلاى لجنااة مناه اة ت ريرهاا األو  ت اديم  -113-47
 را(؛نماممكي )الد

ت ااارير الميي المسااؤوليي عااي إعااداد االمااويفيي العااتجهيااض تاادريب و  -113-48
 )الغابون(؛  طريةال

، التي يساتحق الايعم منهاا الت ارير األولية والدورية المتأخرةت ديم  -113-49
 إلى مختلف هيئات معاهدات ح و  اإلنسان ) انا(؛ ،1994من  عا  
 النظر في إصدار دعوة دالمة إلى اإلجراءات الخاصة ) انا(؛ -113-50
 توجيا دعوة دالمة إلى جمي  المكلفيي بواليات )التفيا(؛ -113-51
الم ااد  مااي الم ااررة الخاصااة المعنياااة  لااب الضيااارة المواف ااة علااى  -113-52

ال ااادرات المؤسساااية إليجااااد  سااايما البمساااألة الف ااار المااادق  وح اااو  اإلنساااان، 
المةماااااة لتعضياااااض التعااااااون مااااا  هيئاااااات النظاااااا  الااااادولي لحماياااااة ح اااااو  اإلنساااااان 

 )المكسيك(؛
لااك لل  اااء علااى تعضيااض فهاام المساااواة باايي الجنساايي، و مواصاالة  -113-53

 )سلوفينيا(؛ تنميط الجنسانيوالاألبوية المواقف 
بصااورة فعالااة اتخااا  التاادابير المةمااة لمكافحااة العنااف ضااد الماارأة  -113-54

مااي خاامل إصاامر التشااريعات التمييضيااة  ساايما الوتعضيااض المساااواة باايي الجنساايي، 
 ضد المرأة )فرنسا(؛

شاج  لمعالجة الممارسات الل افياة التاي تأكلر فعالية  اتخا  تدابير -113-55
 التمييض ضد المرأة ) انا(؛

تعضيض الجهود الرامية إلى مكافحة جمي  أمكال التمييض ضد المرأة  -113-56
 ضمان التنفي  الفعال للتشريعات ال المة )إيطاليا(؛عي  ريق 

تحسيي المساواة بيي الجنسيي وكا لك الرامية إلى تكليف الجهود  -113-57
لاااى لوصاااول إفيماااا يتعلاااق با سااايما التعضياااض ح اااو  األماااخا   وش اإلعاقاااة، لاااى إ

 التعليم وفر  العم  )تايلند(؛
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تخصيص الموارد عي  ريق تسجي  المواليد ضمان التنفي  الفعال ل -113-58
مااي أجاا  ةيااادة والسااج  الماادني هويااة للااادارة الو نيااة لاليشاارية والماليااة الكافيااة 

 تسجي  المواليد )التفيا(؛وعمليات   انظفعالية 
لتح ااااق مااااي انتهاكااااات ح ااااو  اإلنسااااان لاتخااااا  التاااادابير المةمااااة  -113-59

 المضعومة التي يرتكيها أفراد األجهضة األمنية )مصر(؛
عاااي  رياااق لمكافحاااة حااااالت التعااا يب المي ولاااة مواصااالة الجهاااود  -113-60

باارامج تدريييااة ل ااوات األمااي، ووضاا  اعتماااد تشااريعات محااددة لتجااريم التعاا يب، 
 مرتكيي ه ل الجرالم للمحاكمة )فرنسا(؛ت ديم وضمان 
 تجاااااار باألماااااخا التنفيااااا  التشاااااريعات والسياساااااات المتعل اااااة با -113-61

 )إثيوبيا(؛ ةعالصورة فوب تدريجيا  
توفير ساي  انتصااا قانونياة ومسااعدة ضاحايا االتجاار باألماخا   -113-62

 )سيراليون(؛
اصاالة مكافحااة االتجااار باليشاار مااي خاامل تنفياا  برنااامج مااام  مو  -113-63

 ودعم ال حايا )فرنسا(؛ ةلمكافحة ه ل الممارس
إنفا  جمي  ال اوانيي التاي تحماي األ فاال ماي االتجاار واالساتغمل  -113-64

 تخدا  في أنشطة  ير مشروعة )ليييا(؛االسو 
تجاااار إلاالمتعل اااة بليساااوتو التنفيااا  الفعاااال لتشاااريعاتها أن ت ااامي  -113-65

 باليشر )ترينيداد وتوبا و(؛
 ةالمسااعدت اديم ضمان محاكمة ومعاقية مرتكيي االتجاار باليشار و  -113-66

 ل حايا )تركيا(؛لالمةمة 
اتخااا  المضيااد مااي الخطااوات لمناا  العنااف ال ااالم علااى نااوع الجاانس  -113-67

 )نيوةيلندا(؛ منهايمكي الوقاية في الحاالت التي األمهات اة ومرض وفومكافحة 
و نياة إلنهااء العناف العما  التنفي  خطاة المي ولة ل جهودمواصلة ال -113-68

 ال الم على نوع الجنس ضد المرأة )جنوب أفري يا(؛
 للعنف )تركيا(؛المتي يتعرضي توفير حماية ماملة للنساء  -113-69
 من  ومكافحة العنف المنضلي )جييوتي(؛ -113-70
تغلااب علااى أوجااا ال صااور فااي للبشااأن العنااف المنضلااي  سااي قااانون -113-71

 قانون الع وبات في تغطية حاالت العنف المنضلي )تركيا(؛
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العتماااد قااوانيي وتاادابير لمعالجااة العنااف المي ولااة تكليااف الجهااود  -113-72
 فعالية )الفلييي(؛بمضيد مي الالمنضلي 
ماا  المجتماا  بالتعاااون  منضلاايالتح يااق فااي جمياا  حاااالت العنااف ال -113-73

هاا ا المجااال ووضاا  اسااتراتيجية و نيااة ماااملة لتسااهي  الوصااول معنااي بالماادني ال
 جمي  مستويات ومجاالت التعليم )إيطاليا(؛إلى المتكافئ للفتيات والنساء 

مواصلة تنفي  جمي  االلتضامات المنصو  عليها في اتفاقية ح و   -113-74
 لعم  ال سرش )فرنسا(؛الطف ، وبخاصة لمكافحة العنف ضد األ فال وا

عاااي لمنااا  انتهاكاااات ح اااو  األ فاااال  اتخاااا  تااادابير أكلااار انتشاااارا   -113-75
تاادريب المهنياايي ملاا  المدرساايي واأل ياااء واألخصااالييي  ريااق، فااي جملااة أمااور، 

 عنهااااابااام  اإلتحديااااد الحااااالت المحتملااااة لساااوء المعاملااااة و علاااى االجتمااااعييي 
 )اليراةي (؛

ماي ، حساب األصاوللحماية الفتياات، توفير آليات مؤسسية فعالة  -113-76
 )ميلي(؛بصورة فعالة  الضواج الميكر وال سرش، ومن  االعتداءات الجنسية

اتخا  التدابير المةمة لتحسايي أوضااع الساجون وأمااكي االحتجااة  -113-77
 )مصر(؛
إلنساان تادابير ل امان احتارا  ال امانات ال  االية وح او  اتخا  ا -113-78
 الشر ة )إسيانيا(؛بواالحتجاة   يمال عند
، المحتجاااااضييو لساااااجناء ساااااممة وحماياااااة ال ااااامان تااااادابير  اتخاااااا  -113-79
ريي، في ضاوء حااالت اال تصااب التاي أدت إلاى ةياادة اآلخسجناء مي ال سيما ال

 )إسيانيا(؛ بيي النضالء في السجونفيروس ن ص المناعة اليشرية اإلصابة ب
الرقابااة علااى وكاااالت توييااف العمالااة المرخصااة فااي ليسااوتو،  ةيااادة -113-80

وتسااااري  وتياااارة اإلصاااامحات ال انونيااااة لمكافحااااة أسااااوأ أمااااكال عماااا  األ فااااال 
 )الواليات المتحدة األمريكية(؛

عما ، التعضيض التدابير الرامية إلاى حماياة األ فاال ماي أساوأ أماكال  -113-81
 ورفاها )بوتسوانا(؛ وضمان التنفي  الكام  ل انون حماية الطف 

مضياد مااي التاوفير الرامياة إلاى مواصالة تعضياض السياساات االجتماعياة  -113-82
 أساساايا  دعم والتعاااون الاادولي والتااي يعتياار الاالشااعيها، المسااتوا المعيشااي الرفااال و 

 اليوليفارية((؛ - )فنضويم )جمهوريةبالنسية لها 
تعضيااااض التاااادابير الراميااااة إلااااى تنفياااا  قااااانون حمايااااة الطفاااا  ورفاهااااا،  -113-83
االضااطرار إلاى العماا  فااي ماي فااي المناا ق الريفيااة، و لاك لمناا  األ فااال  سايما ال
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الح ااول أو فااي المنااضل مااي أجاا  تلييااة احتياجاااتهم واحتياجااات أساارهم )جمهوريااة 
 الكونغو الديم را ية(؛

 ألسرة )االتحاد الروسي(؛اؤسسة الدعم الشام  لمتوفير  -113-84
مواجهاة األةماات و برناامج و ناي للحاد ماي مخاا ر الكاوار  وض   -113-85

 المتعل ة باألمي الغ الي )مصر(؛
مرافق لى الميال واللتمكيي مي الوصول إلالمي ولة مواصلة الجهود  -113-86

 الريفية )تو و(؛المنا ق ومكافحة الفوار  بيي المنا ق الح رية و الصحية 
ح او  للوفااء ب سايما الللحاد ماي الف ار، المي ولة  جهودمواصلة ال -113-87

 الفئات ال عيفة )إندونيسيا(؛
تطااوير الاادوالر لتخفيااف مااي حاادة الف اار و الجااارش لمواصاالة العماا   -113-88
 ة الو نيااة االساااتراتيجية للتنمياااةتح يااق الخطااافااي سااايا   ةقتصاااادية واالجتماعياااال

 )االتحاد الروسي(؛
تطااوير السياسااات االقتصااادية المسااتدامة للحااد مااي الف اار الماادق   -113-89

 وانعدا  األمي الغ الي واليطالة )السنغال(؛
تعضياااض التااادابير الرامياااة إلاااى الحاااد ماااي الف ااار بااايي الفئاااات ال اااعيفة  -113-90

 )أنغوال(؛
حمايااة وتعضياااض مااي أجاا  إعطاااء األولويااة للحااد ماااي الف اار مواصاالة  -113-91

تعضياض بنااء نظامهاا الصاحي، و  للساكان؛الح و  االقتصادية واالجتماعياة والل افياة 
المضيااااد مااااي االهتمااااا  إياااامء الرعايااااة الطييااااة، و بخاااادمات لتغطيااااة توسااااي  نطااااا  او 

 لمكافحة اإليدة )الصيي(؛
ل اااامان حريااااة الوصااااول إلااااى الرعايااااة المي ولااااة مواصاااالة الجهااااود  -113-92

 أنحاء اليمد )الجضالر(؛الصحية في جمي  
فااي لمراكااض الصااحية الجدياادة إلااى ا ميااادراتوصااول التأكااد مااي ال -113-93
 المملكة )إثيوبيا(؛ أنحاء جمي 
مااي تعضيااض قاادرات المراكااض الصااحية وم اادمي الخاادمات الصااحية،  -113-94
، عالياااة ات جاااودة صاااحية خااادمات وصاااول الساااكان إلاااى تحسااايي فااار  أجااا  

 الريفية )الفلييي(؛سيما في المنا ق  ال
اإلياادة المعنيااة بمكافحااة اللجناة الو نيااة  إنشاااءخطااة إلعااادة وضا   -113-95

مكافحااة فيااروس ن ااص المناعااة المعنيااة بو لااك لاادعم فعاليااة الياارامج والسياسااات 
 اليشرية/اإليدة )جمهورية الكونغو الديم را ية(؛
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ن ااااص فحااااة فيااااروس اسااااتراتيجيات أكلاااار فعاليااااة لمناااا  ومكاوضاااا   -113-96
 اإليدة )تو و(؛المناعة اليشرية/

كافحااة اإلياادة ناا  ومملفعالااة السااال  بالو تكليااف حماامت التوعيااة  -113-97
 )أنغوال(؛
إمراا الجهات الفاعلة في المجتما  المادني فاي حمامت مواصلة  -113-98

فياااروس ن اااص المناعاااة اليشااارية  سااايما البااااألمراض المعدياااة، و المتعل اااة التوعياااة 
 )السنغال(؛

فياااااروس ن اااااص المناعاااااة معالجاااااة عاااااد  التناساااااب فاااااي اإلصاااااابة ب -113-99
لخفام عادد النسااء المي ولاة  جهاودالةياادة و  النساء والفتياتبيي إليدة االيشرية/

فياااروس ن اااص المناعاااة اليشااارية وةياااادة الوقاياااة ماااي انت اااال مصاااابات بوالفتياااات ال
 )ناميييا(؛فيروس ن ص المناعة اليشرية واإليدة مي األ  إلى الطف  

تشااار فيااروس ن ااص المناعااة تنفياا  التاادابير المتوخاااة للحااد مااي ان -113-100
 في المالة على األق  )كوبا(؛ 15اإليدة بنسية اليشرية/
اتخااااا  إجااااراءات علااااى جمياااا  المسااااتويات لمعالجااااة األسااااياب  -113-101

دون  لادا األ فاالمكاي الوقاياة منهاا األمراض التي يوفيات و للالج رية المترابطة 
تطيياق نهاج قاالم علاى بشاأن  ت نياةالاإلرماادات النظر في تطييق "سي الخامسة، و 

وفياااات ماااي اللحاااد الرامياااة إلاااى ايااارامج السياساااات و الح اااو  اإلنساااان فاااي تنفيااا  
لااادا األ فاااال دون ساااي الخامساااة وال  ااااء  مكاااي الوقاياااة منهااااواألماااراض التاااي ي

 يرلندا(؛أ) A/HRC/27/31، عليها"
ة تعضيااض تااوفير خاادمات الرعايااة الصااحية لشااعيها، وبخاصااة مواصاال -113-102

 لنساء واأل فال )سنغافورة(؛ل
ليسااوتو إلااى ةيااادة فااار  الحصااول علااى وسااال  منااا  تسااعى أن  -113-103

الحما  بأسااعار مع ولاة والعاامج الم ااد للفيروسااات الرجعياة، وتعضيااض التل ياف فااي 
 (؛مجال الصحة الجنسية واإلنجابية )ترينيداد وتوبا و

فيااااا  السياساااااات والخطاااااط الرامياااااة إلاااااى تحسااااايي صاااااحة األ  تن -113-104
والطف ، وضمان المساواة في الحصول علاى الخادمات الصاحية لمعالجاة وفياات 

 )بوتسوانا(؛بصورة فعالة األمهات والرض  
جمياا  األ فااال فااي التعلاايم حااق اتخااا  التاادابير المةمااة ل اامان  -113-105

 )الجضالر(؛
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باا ل المضيااد مااي الجهااود لمناا  عمالااة األ فااال وتجنااب تساارب  -113-106
ضمان تنفيا  و ، األ فال الرعاةرس، م  إمارة خاصة إلى االمداأل فال ال صر مي 
 )إيطاليا(؛بصورة كاملة  2010قانون التعليم لعا  

أهمياة بالمجتمعاات المحلياة إل كاء وعي توعية للحممت تنظيم  -113-107
 ت على حد سواء )التفيا(؛التعليم للينيي والينا

ح ااو  اإلنسااان فااي المناااهج الدراسااية فااي مجااال تعلاايم إدراج ال -113-108
 مجاااااالهااااا ا الليساااااوتو فاااااي فاااااي المةماااااة وبنااااااء ال ااااادرات  المسااااااعدةت اااااديم و 

 )موريشيوس(؛
التعلااايم لجميااا  األ فاااال، بماااا فاااي  لاااك وصاااول إلاااى ضااامان ال -113-109

ةيااادة عااي  ريااق يصااعب الوصااول إليهااا،  تاايفااي المنااا ق ال ييالموجااوداأل فااال 
، والساااعي بجميااا  وتااادريب المعلماااييألساساااية للتعلااايم، االساااتلمارات فاااي الينياااة ا

 تعاون الدولي )الفلييي(؛إلى الحصول على الالممكنة  طر ال
اتخا  تدابير مناسية للتصادش لحرماان الفتياات ماي الوصاول إلاى  -113-110

باااالعنف الجنساااي واالنتهاكاااات المرتكياااة فاااي  التعلااايم، وكااا لك للت اااارير المتعل اااة
 المدارس )اليرتغال(؛ 

تخصااايص مضياااد ماااي الماااوارد لتحسااايي الينياااة األساساااية للتعلااايم  -113-111
عااي اتخااا  الخطااوات المةمااة ل اامان إدراا أع اااء المجتمعااات المحليااة،  ف اام  

والفتياات علاى ، أهمياة التعلايم للفتياان ال يي يعيشون في المناا ق الريفياةسيما  ال
 حد سواء )تايلند(؛

ضمان نظا  تعليماي ماام  لتمكايي جميا  األ فاال ماي الح اور  -113-112
  ليشتي(؛ -بالمدارس، وبوجا خا  الفتيات الحوام  )تيمور 

أن تتخ  ليسوتو خطوات لمواصلة العما  علاى سياساتها الو نياة  -113-113
 للتغ ية )ترينيداد وتوبا و(؛

ضياااااض بااااارامج الحماياااااة االجتماعياااااة المتخااااا ة لصاااااال  مواصااااالة تع -113-114
 اليوليفارية((؛ -األمخا   وش اإلعاقة )فنضويم )جمهورية 

وض  واتخا  التدابير ال انونية واإلدارياة الرامياة إلاى التمكايي ماي  -113-115
الوصول إلى المرافاق التعليمياة، وماي ناحياة أخارا، إلاى تادريب المعلمايي ل امان 

 ا   وش اإلعاقة إلى التعليم )األرجنتيي(؛وصول جمي  األمخ
ةمااة الراميااة إلااى مكافحااة االسااتغمل الجنسااي اتخااا  التاادابير الم -113-116

 للنساء واأل فال المهاجريي، وخاصة الفتيات الصغيرات )مصر(؛
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إلااى راميااة لتنميااة االسااتراتيجية الالو نيااة للخطااة الكاماا  لفياا  التن -113-117
ساي مشاروع عاي  رياق التنمياة المساتدامة، بماا فاي  لاك  الحد مي الف ار وتح ياق

  السياسة الو نية للتنمية االجتماعية )جنوب أفري يا(؛
المااااااوارد المةمااااااة، ال ساااااايما المااااااوارد اليشاااااارية  توةياااااا حدياااااد و ت -113-118

والتشااريعية والماليااة، مااي أجاا  تنفياا  سياسااة حكومااة ليسااوتو الطموحااة فااي مجااال 
، وخاصااااة فيمااااا يتعلااااق بالرعايااااة كااااامم    تنفياااا ا   ماعيااااةالح ااااو  االقتصااااادية واالجت
 الصحية والتعليم )السنغال(؛

للتصاادش المساااعدة الماليااة ألنشااطة التخفيااف والتكيااف التماااس  -113-119
 تغير المناخ )سيراليون(؛ لآلثار الناجمة عي

مستدامة لمواجهاة األةماات ات السياس وي  األج  للنهج تياع ا -113-120
 مناخ واألمي الغ الي )ترينيداد وتوبا و(؛مل  تغير ال

 مواصاالة اتخااا  تاادابير للحااد مااي التاادهور الييئااي باعتيارهااا ماار ا   -113-121
 )كوبا(. ر الف رآثاللحد مي  أساسيا  

وفيما يلاي التوصايات التاي ساتنظر فيهاا ليساوتو وسات د  بشاأنها ردودا  فاي الوقات  -114
التاي  لمجلس ح او  اإلنساان والعشريي تاسعةالالمناسب، لكي في أج  ال يتعدا الدورة 

والتاااي ساااتدرج فاااي ، 2015ولياااا يتموة/ 3حضيران/يونياااا إلاااى  15ساااتع د فاااي الفتااارة ماااي 
 الت رير الختامي ال ش سيعتمدل مجلس ح و  اإلنسان في تلك الدورة: 

لتصاااديق علاااى اليروتوكاااول االختياااارش التفاقياااة مناه اااة التعااا يب ا -114-1
جياا  لمعاملااة أو الع وبااة ال اسااية أو المإنسااانية أو المهينااة )الو ياارل مااي ضااروب ا

 (؛األسود
اليروتوكااول االختيااارش تكليااف الجهااود الراميااة إلااى التصااديق علااى  -114-2

 )الدانمرا(؛التفاقية مناه ة التع يب 
لتصاااديق علاااى اليروتوكاااول االختياااارش التفاقياااة مناه اااة التوقيااا  وا -114-3

 سيانيا(؛إ) 2010سيانيا في عا  إش أوصت با على النحو ال التع يب 
لتصاااديق علاااى اليروتوكاااول االختياااارش التفاقياااة مناه اااة التعااا يب ا -114-4

 )تو و(؛
اليروتوكاااول االختياااارش التفاقياااة مناه اااة التعااا يب االن اااما  إلاااى  -114-5

 )ميلي(؛
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وفي لتصديق على اليروتوكول االختيارش التفاقية مناه ة التع يب ا -114-6
نفاااس الوقااات تعضياااض التح ي ااااات فاااي الشاااكاوا الم دمااااة بشاااأن هااا ل الممارسااااة 

 )كوستاريكا(؛
لتصاااديق علاااى اليروتوكاااول االختياااارش التفاقياااة مناه اااة التعااا يب ا -114-7

 يرلندا الشمالية(؛أ)المملكة المتحدة ليريطانيا العظمى و 
 الطفا ح او  التفاقياة اللالا  لتصديق على اليروتوكول االختيارش ا -114-8

المتعلااق بااإجراء ت ااديم اليم ااات، وتنفياا  قااانون حمايااة الطفاا  ورفاهااا بالكاماا ، 
 وضمان اإلنفا  الكام  لل انون )ألمانيا(؛

 لتصاااديق علاااى اليروتوكاااول االختياااارش التفاقياااة مناه اااة التعااا يبا -114-9
اليروتوكااول االختيااارش للعهااد الاادولي الخااا  بااالح و  االقتصااادية واالجتماعيااة و 
 )اليرتغال(؛ لل افيةوا

لتصاااااديق علاااااى اليروتوكاااااول االختياااااارش للعهاااااد الااااادولي التوقيااااا  وا -114-10
علااى النحااو الاا ش أوصااى بااا  الخااا  بااالح و  االقتصااادية واالجتماعيااة والل افيااة

 سيانيا(؛إسيانيا في الجولة األولى )إوفد 
لتصاااااديق علاااااى اليروتوكاااااول االختياااااارش للعهاااااد الااااادولي الخاااااا  ا -114-11

 )أورو واش(؛ بالح و  االقتصادية واالجتماعية والل افية
االن ااااما  دون تحفااااف إلااااى اتفاقيااااة عااااد  ت اااااد  جاااارالم الحاااارب  -114-12

 والجرالم المرتكية ضد اإلنسانية وتنفي ها في تشريعاتها المحلية )أورو واش(،
اليروتوكاااول االختياااارش التفاقياااة ح اااو  األماااخا  التصاااديق علاااى  -114-13

 )بني(؛ عاقة وش اإل
 الطف  )بني(؛اليروتوكول االختيارش التفاقية ح و  التصديق على  -114-14
 اتخا  تدابير تشريعية للتح ق مي االتجار بالنساء والفتيات ) انا(؛ -114-15
اتخاااا  خطاااوات لوضااا  حاااد لتجاااريم التشاااهير واساااتعراض قوانينهاااا  -114-16

 1967الطياعااة والنشاار لعااا   ات الصاالة بوسااالط اإلعاام ، بمااا فااي  لااك قااانون 
 ) انا(؛
تعضيض المستوا النظامي وبشك  خا  األحكا  التاي تمنا  التميياض  -114-17

 ضد المرأة )ميلي(؛
اساااتعراض وتحااادي  ال ااااوانيي التاااي يمكاااي أن تااااؤدش إلاااى الرقابااااة  -114-18

ال اتياااة، ملااا  قاااانون إثاااارة الفاااتي واألماااي الاااداخلي، ل ااامان االمتلاااال لملتضاماااات 
 لية لح و  اإلنسان )كندا(؛الدو 
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النظااار فاااي تطاااوير مؤمااارات ح اااو  اإلنساااان، علاااى النحاااو الااا ش  -114-19
اقترحتا مفوضية ح و  اإلنساان، كاأداة تسام  بت يايم السياساات الو نياة لح او  

 اإلنسان بمضيد مي الدقة واالتسا  )اليرتغال(؛
ي  لاك عاي اتخا  تدابير ل مان التسجي  الشام  للمواليد، بما فا -114-20

 ك(؛إلغاء النف ات )المكسي ريق تيسيط المتطليات المةمة و 
تنفياا  خطااة العماا  الو نيااة لمكافحااة االتجااار باألمااخا  الصااادرة  -114-21

وإصااااادار اللاااااوال  المةماااااة ل اااااانون مكافحاااااة االتجاااااار  2014فاااااي تموة/يولياااااا 
االتجاار ، ما  إجاراء التعاديمت المةماة للنظار فاي ق اايا 2011باألمخا  لعا  

فااااي محاااااكم الصاااال  ولاااايس أماااااا  المحكمااااة العليااااا ف ااااط )الواليااااات المتحااااادة 
 األمريكية(؛

محاولااة التح يااق فااي جمياا  الجاارالم المتعل ااة بااالعنف الجنساااني،  -114-22
 ومعاقية مرتكيي ه ل الجرالم، وتعويم ال حايا ) انا(؛

ات إلاااى الخااادم تاااوفير التعلااايم الجنساااي الشاااام  وضااامان الوصاااول -114-23
 جهاض ال انوني واآلمي )سلوفينيا(؛الصحية الجنسية واإلنجابية، بما في  لك اإل

نفاا  الحكاومي علاى في المالة ماي اإل 15يق هدا تخصيص تح  -114-24
 بوجا )سلوفينيا(.إلعمن أ الصحة، وف ا  

وفيما يلي التوصيات التي ال تحظى بتأييد ليساوتو والتاي ساتدرج علاى ها ا النحاو  -115
 لت رير: في ا

التصاديق علاى اليروتوكاول االختياارش اللااني للعهاد الادولي الخااا   -115-1
 )إيطاليا(؛بالح و  المدنية والسياسية 

التصاديق علاى اليروتوكاول االختياارش اللااني للعهاد الادولي الخااا   -115-2
 ؛تيمور ليشتي(بالح و  المدنية والسياسية الهادا إلى إلغاء ع وبة اإلعدا  )

التصاديق علاى اليروتوكاول االختياارش اللااني للعهاد الادولي الخااا   -115-3
 ؛أورو واش(بالح و  المدنية والسياسية الهادا إلى إلغاء ع وبة اإلعدا  )

التصاديق علاى اليروتوكاول االختياارش اللااني للعهاد الادولي الخااا   -115-4
 ؛اليرتغال(إلغاء ع وبة اإلعدا  )بشأن بالح و  المدنية والسياسية 

اتفاقياة ال  ااء علاى ماي  2الماادة تحفف علاى الاساحب النظر فاي  -115-5
 )رواندا(؛جمي  أمكال التمييض ضد المرأة 

اتفاقياة ال  ااء ماي  2الماادة على ات التي سجلتها تحفظالسحب  -115-6
واسااتعراض وإلغاااء جمياا  مااواد الدسااتور  ؛علااى جمياا  أمااكال التمييااض ضااد الماارأة
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واألحكا  التمييضية الياقية األخارا التاي تسام  باالتمييض علاى أسااس ناوع الجانس؛ 
والاانص فااي الدسااتور، و/أو فااي جمياا  التشااريعات المناسااية األخاارا، علااى حظاار 

 يرلندا(؛أ)التمييض الميامر و ير الميامر على أساس نوع الجنس 
ت   مللياااااة الاااا كور، ووضااااا  سياساااااار  إلغاااااء التشاااااريعات التااااي تجااااا -115-7

تساااتهدا ال  ااااء علاااى التميياااض علاااى أسااااس الميااا  الجنساااي والهوياااة الجنساااانية 
 )سلوفينيا(؛

ي إلغاااء جمياا  األحكااا  ال انونيااة التااي تجاار   العمقااات الجنسااية بااي -115-8
 ستراليا(؛أمخا  رامديي بالتراضي بينهم )أ

إلغاااااء التشااااريعات التااااي تجاااار   العمقااااات الجنسااااية باااايي أمااااخا   -115-9
 مي نفس نوع الجنس بالتراضي بينهم )كندا(؛رامديي 
 مي التشريعات الو نية )ميلي(؛إلغاء ع وبة اإلعدا   -115-10
عااي  ريااق تعليااق  ساايما المواصالة تعضيااض وإنفااا  مياادأ عااد  التميياض،  -115-11

 اتفاقية ال  اء علاى جميا  أماكال التميياض ضاد المارأةمي  2المادة على التحفف 
 )ألمانيا(؛ للتمييض ضد المرأة في مجاالت الملكية وقانون الميرا  التي ت   حدا  

ضاااامان المساااااواة الكاملااااة باااايي الجنساااايي فااااي العمقااااات الضوجيااااة  -115-12
واألسرية، بما في  لك بالنص صراحة على حظر التمييض على أساس نوع الجنس، 

 وإلغاء األحكا  التمييضية الياقية )سلوفينيا(؛
اعد ت مي للملليات والمللييي ومضدوجي المي  الجنساي اعتماد قو  -115-13

ومغاااايرش الهوياااة الجنساااية وحااااملي صااافات الجنسااايي التمتااا  الكامااا  والمتكاااافئ 
 بح وقهم، وت مي في نفس الوقت عد  تجريمهم ووصمهم )األرجنتيي(؛

اتخاا  تادابير لمكافحاة التمييااض ضاد المللياات والملليايي ومضدوجااي  -115-14
ومغاااايرش الهوياااة الجنساااية وحااااملي صااافات الجنسااايي، وضااامان الميااا  الجنساااي 

 وصولهم المتكافئ إلى الخدمات العامة مل  الرعاية الصحية والتعليم )هولندا(؛
إحااااراة ت ااااد  تجااااال حمايااااة الملليااااات والمللياااايي ومضدوجااااي المياااا   -115-15

الجنساااي ومغاااايرش الهوياااة الجنساااية وحااااملي صااافات الجنسااايي عاااي  رياااق تاااوفير 
ع التي تسم  لهم بالوصول إلاى الخادمات األساساية فاي مجااالت الصاحة األوضا 

 والعماااا  واألنشااااطة الدينيااااة، وإلغاااااء جريمااااة اللااااواط مااااي ال ااااانون الجنااااالي نهاليااااا  
 )ميلي(؛
 )جييوتي؛ فرنسا؛ السويد(؛إلغاء ع وبة اإلعدا   -115-16
 النظر في إلغاء ع وبة اإلعدا  )رواندا(؛ -115-17
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لتااااادابير المةماااااة إلضااااافاء الطااااااب  الرسااااامي علاااااى الوقاااااف اتخاااااا  ا -115-18
عااي التصااديق علااى اليروتوكااول االختيااارش  االختيااارش لتنفياا  ع وبااة اإلعاادا  ف اام  

 سيانيا(؛خا  بالح و  المدنية والسياسية )إاللاني للعهد الدولي ال
عااي وقااف اختيااارش لتنفياا  ع وبااة اإلعاادا  تمهياادا   عاامن رسااميا  اإل -115-19

خااااا  بااااالح و  ق علااااى اليروتوكاااول االختيااااارش اللااااني للعهااااد الااادولي الللتصااادي
 ستراليا(؛المدنية والسياسية )أ

اإلعاامن عااي وقااف اختيااارش لتنفياا  ع وبااة اإلعاادا  بغيااة إلغاااء هاا ل  -115-20
 الع وبة بالنسية لجمي  الجرالم )أورو واش(؛ 

عي وقف اختيارش لتنفيا  ع وباة اإلعادا  بغياة إلغااء  اإلعمن رسميا   -115-21
هااا ل الع وباااة، واساااتيدال جميااا  األحكاااا  الصاااادرة باإلعااادا  بالساااجي، وضااامان 

ا  للمعاايير الدولياة للمحاكماات االمتلال الصاار  لجميا  األحكاا  الصاادرة باإلعاد
 لمانيا(؛)أ

  علاااى اإلعاامن عاااي وقاااف اختياااارش لتوقياا  ع وباااة اإلعااادا  والعمااا -115-22
إلغااء هاا ل الع وبااة، بمااا فاي  لااك عااي  ريااق التصاديق علااى اليروتوكااول االختيااارش 

 اللاني للعهد الدولي الخا  بالح و  المدنية والسياسية )نيوةيلندا(؛
عي وقف اختيارش فورش لتوقي  ع وبة اإلعدا  بغياة  اإلعمن رسميا   -115-23

الختياااارش اللااااني للعهاااد الااادولي إلغااااء هااا ل الع وباااة، واالن اااما  إلاااى اليروتوكاااول ا
 الخا  بالح و  المدنية والسياسية )الجي  األسود(؛

نظااار فااااي اتخااااا  جمياااا  الخطاااوات المةمااااة لاعاااامن عااااي وقااااف ال -115-24
 ء هاا ل الع وبااة نهاليااا  إلغاااب ااوة ال ااانون مااي أجاا  ع وبااة اإلعاادا  اختيااارش لتنفياا  

 . )إيطاليا(
التوصااايات المييناااة فاااي هااا ا الت ريااار مواقاااف وتعكاااس جميااا  االساااتنتاجات و/أو  -116

الدولة )الدول( التي قدمتها و/أو مواقف الدولة موضوع االستعراض. وال ينيغي تأوي  ها ل 
 االستنتاجات و/أو التوصيات على أنها تحظى بتأييد الفريق العام  كك .
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 المرفق

 تشكيلة الوفد  
[English only] 
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