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 آراء سوازيلند بشتن االستنتاواي والتواطاي
 البلد الرد التوصية 
أن تصدق على االتفاقية الدولية حلمايةة مجية   -1

 .االختفاء القسري األشخاص من
 11-77و 11-77و 1-77ت التوصيا

 فرنسا األرجنتني، إسبانيا، .مقبولة

األساسةةةةةةةةة   أن تصةةةةةةةةدق علةةةةةةةةةى ن ةةةةةةةةام رومةةةةةةةةةا -2
 للمحكمة اجلنائية الدولية.

 9-77و 7-77و 1-77التوصيات 

 فرنسا، الربازيل، سلوفينيا .مقبولة

أن تصةةةةةةةةةدق علةةةةةةةةةى الربوتو ةةةةةةةةةول االختيةةةةةةةةةاري  -3
 التفاقية مناىضة التعذيب.

 13-77و 12-77و 2-77التوصيات 

، فرنسةةةةةا، الكرسةةةةة  الرسةةةةةوي .مقبولة
 ادلملكة ادلتحدة

أن تحنشةةةآل اةليةةةة الوننيةةةة دلنةةة  التعةةةذيب علةةةى  -4
لغةةةةة  تح ني يف ذلةةةةةك الصةةةةةك  وأن بةةةةةادل، النحةةةةةو

ادلتعلةةةةةع بقمةةةةة   2118أحكةةةةةام قةةةةةانون عةةةةةام 
استخدام الشةرنة اليت ميكن أن جتيز اإلرىاب 

 (2-77للتعذيب. )

السةويد، إسبانيا، سلوفا يا،  .مقبولة
يسةةةةةةرا، فرنسةةةةةةا، ادلملكةةةةةةة سو 

 النرويج ،ادلتحدة

ةةر م التعةةذيب علةةى وجةةو التحديةةد وتضةة    أن جتح
 .تةةةدابع فعالةةةة دلنعةةةو وادلعاقبةةةة علةةةى اسةةةتخدامو

(77-25) 

  .مقبولة

ةةةر م أن تسةةةن ، علةةةى سةةةبيل األولويةةةة، قةةةوا  نني جتح النزيةو التحقيةع  منضاستخدام التعذيب وأن ت
ا مبوجةةةب اتفاقيةةةة ةاماتةةةوالفعةةةال ياشةةةيال مةةة  التز 

 (34-77) .مناىضة التعذيب

  .مقبولة

ةةةر م التعةةةذيب علةةةى أن تسةةةن  قةةةوانني تحعةةةر    وجةةو التحديةةةد وتةةةنا علةةةى تةةةدابع فعالةةةة دلنةةة  ف وجتح
 (35-77) وادلعاقبة عليها. أي انتها ات

  .مقبولة

 44-77و 27-77أيضةةةةةةةةةةةةةةةال التوصةةةةةةةةةةةةةةةيات  
 .46-77و

  .مقبولة

حكةةةةةةةةةام التشةةةةةةةةةريعية أن تحلغةةةةةةةةة  دون تةةةةةةةةة خع األ -5
والتن يمةةة الةةيت تنعةةوي علةةى التمييةةز  ةةد ادلةةرأة 
وأن تعتمةةةةد قةةةةوانني جديةةةةدة متوافقةةةةة مةةةة  مبةةةةدأ 
ادلساواة بةني اجلنسةني علةى مةو مةا تحبينةو اتفاقيةة 
القضةةةاء علةةةى مجيةةة  أشةةةكال التمييةةةز  ةةةد ادلةةةرأة 

 (21-77) .اليت صد قت عليها سوازيلند

األرجنتةةةةني، الربازيةةةةل، تر يةةةةا،  .مقبولة
 سويسرا، غانا، فرنسا،  ندا
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أن تتخةةةةةةذ تةةةةةةدابع ملموسةةةةةةة إللغةةةةةةاء القةةةةةةوانني  
وادلمارسةةةةات الةةةةيت تنعةةةةوي علةةةةى التمييةةةةز  ةةةةد 
ادلةةةةرأة، مبةةةةا يف ذلةةةةك فيمةةةةا يتعلةةةةع بادلمتلكةةةةات 

 (21-77) .وملكية األرا   والزواج

  .مقبولة

أن تتخةةةةةةةةةذ تةةةةةةةةةدابع إ ةةةةةةةةةافية للقضةةةةةةةةةاء علةةةةةةةةةى  
.  ييةةةةةزادلمارسةةةةةات الةقافيةةةةةة ادلنعويةةةةةة علةةةةةى التم

(77-22) 

مقبولةةةةةةةةةة. ومةةةةةةةةة  ذلةةةةةةةةةك، فةةةةةةةةة ن 
ادلمارسةةةات الةقافيةةةة غةةةع مقننةةةة 
وىةةةةةةة   تلةةةةةةة  مةةةةةةةن أسةةةةةةةرة إىل 

وبةةةذلك فمةةةن الصةةةعب  ،أخةةةر 
 .مراجعة ادلمارسات

 

عةةةةدل القةةةةوانني السةةةةارية ادلفعةةةةول لتمكةةةةني تأن  
النسةةاء مةةن فةةتا حسةةابات مصةةرفية وتسةة يل 

 (23-77) .سندات ادللكية ب مسائهن

  .مقبولة

سةةةةرتاتي ية وننيةةةةة للقضةةةةاء اوتحنفةةةةذ أن تضةةةة   -6
علةةةى الوصةةةةم والتمييةةةةز اللةةةذين يتعةةةةر  ذلمةةةةا 
ادلصةةةةةةابون بفةةةةةةعوس نقةةةةةةا ادلناعةةةةةةة البشةةةةةةري 
/اإليةةةةةةةةةةدز، وأن ُتةةةةةةةةةةرص علةةةةةةةةةةى أن  صةةةةةةةةةةل 
يتمةةةةةةةةةةون وادلستضةةةةةةةةةةعفون علةةةةةةةةةةى 

ح
األنفةةةةةةةةةةال ادل

وأن خةةةةةةةةدمات الرعايةةةةةةةةة الصةةةةةةةةحية والتعلةةةةةةةةيم 
 .يتمتعةةةةةةوا باحلمايةةةةةةة مةةةةةةن العنةةةةةة  واالعتةةةةةةداء

(76-17) 

السياسةةةةةةة الوننيةةةةةةة  مقبولةةةةةةة. إن
راعةةةةةةةةةةةةة  ألنفةةةةةةةةةةةةةال تادلتعلقةةةةةةةةةةةةةة با
مجيةةةة  األنفةةةةال مبةةةةن احتياجةةةةات 

حيت مةةةةةةةةةةةةةةةون 
فةةةةةةةةةةةةةةةيهم األنفةةةةةةةةةةةةةةةال ادل

وادلستضةةةةةةةةعفون. ولتنفيةةةةةةةةذ ىةةةةةةةةذه 
ىنةةةةةةاك خعةةةةةةة عمةةةةةةل  ،السياسةةةةةةة

تشةةةمل وننيةةةة متعلقةةةة باألنفةةةال 
 .2115-2111لفرتة ا
ىناك بالفعل خعةوات للقضةاء و 

علةةةةى الوصةةةةم والتمييةةةةز، حيةةةةة  
يف الوصةةةم أجةةةري تقيةةةيم دل شةةةر 

. وأىةةةةةم مةةةةةا تبةةةةةني 2111عةةةةةام 
من ىةذا التقيةيم ىةو أن الشةكل 

للوصةةةةةةةةةم ىةةةةةةةةةو الوصةةةةةةةةةم البةةةةةةةةةارز 
 الداخل .

  ندا

أن تضةةةةةةة  بةةةةةةةرامج تدريبيةةةةةةةة يف رلةةةةةةةال حقةةةةةةةوق  -7
  اإلنسةةةةةةةةةان للمنتمةةةةةةةةةني إىل اجلهةةةةةةةةةاز القضةةةةةةةةةائ

ودلةةةةوإف  إنفةةةةاذ القةةةةوانني، مبةةةةن فةةةةيهم موإفةةةةو 
الشةةةةةةةةةةةةةةرنة وقةةةةةةةةةةةةةةوات األمةةةةةةةةةةةةةةن وادل سسةةةةةةةةةةةةةةات 

 (35-76) .اإلصالحية

  ندا .مقبولة

أن تتخةةةةةةذ تةةةةةةدابع ملموسةةةةةةة وفوريةةةةةةة لضةةةةةةمان  -8
 (36-76استقالل القضاء وحياده. )

  ندا .مقبولة

أن تعتمةةةةةةةةةةد قةةةةةةةةةةوانني ُتمةةةةةةةةةة  العفةةةةةةةةةةل وفقةةةةةةةةةةال  -9
للمالح ات اخلتامية والتوصيات الةيت قةدمتها 
جلنةةةةة األمةةةةم ادلتحةةةةدة حلقةةةةوق العفةةةةل يف عةةةةام 

2116( .76-6) 

 ىنغاريا .مقبولة
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 الوننيةةة مةة  ادلعةةايع الدوليةةةة أن تةةوائم القةةوانني -11
لضةةةةمان حريةةةةة الت مةةةة  وتكةةةةوين اجلمعيةةةةات، 
وخباصةةةةةةةةة فيمةةةةةةةةا يتعلةةةةةةةةع باإلخعةةةةةةةةار بتن ةةةةةةةةيم 

 (49-77) .الت معات السلمية

 النرويج وىنغاريا .مقبولة

أن توجةةةد بيمةةةة م اتيةةةة للم تمةةة  ادلةةةد  يتمتةةة   
فيهةةا ادلواننةةون  ريةةة حارسةةة حقةةوقهم الكاملةةة 

  وتكةةوين اجلمعيةةات يف حريةةة الت مةة  السةةلم
وفقال دلبادئ الدميقرانيةة ويشةيال مة  االلتزامةات 
الدولية مبوجب العهد الدوي اخلةاص بةاحلقوق 
ادلدنية والسياسية، ويشمل ذلك إلغاء ادلرسةوم 

 (53-77. )1973ادللك  لعام 

  .مقبولة

إىل الربوتو ةةةول االختيةةةاري الةةةةا  ضةةةم أن تن -11
ادلدنيةةةةةةةة بةةةةةةةاحلقوق  للعهةةةةةةد الةةةةةةةدوي اخلةةةةةةةاص
 عقوبةةةةةةةةة اإلعةةةةةةةةدام. ىوالسياسةةةةةةةةية وأن تلغةةةةةةةة

-77و 14-77و 8-77و 77-3-6)
 29-77و 26-77و 24-77و 16
 37-77و 33-32-77و 31-77و
 (43-39-77و

 سةةةةةتعدة من سةةةةةوازيلند ليسةةةةةت إ
 لقبول ىذه التوصية.بعد 

األرجنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني، إسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبانيا، 
دلانيةةةةةةا، الربازيةةةةةةل، أأسةةةةةةرتاليا، 
رونةةةةدي، تر يةةةةا، و الربتغةةةةال، ب

رومانيةةا، سةةلوفينيا، سويسةةرا، 
فرنسةةةةةا، الكرسةةةةة  الرسةةةةةوي، 

 ، ىنغارياادلكسيك

العقةةةةةةةةةةةةاب البةةةةةةةةةةةةد  يف مجيةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةر أن ُت -12
 (38-77و 31-77) .األوساط

 سلوفينيا، أوروغواي مقبولة فيما يتعلع بالبالغني.

بةاحلع يف دون عوائةع  أن توفر اجملال للتمتة  -13
. تزامةات البلةد الدوليةةالل حرية التعبةع وفقةال 

(77-51) 

 النرويج، سلوفا يا .مقبولة

لغةةةاء القةةةوانني الةةةيت إلأن تتخةةةذ خعةةةوات فوريةةةة  
ر م و/أو تقيد حريةة التعبةع واإلعةالم، وخباصةة  جتح
القةةةانون ادلتعلةةةع بةةةزرو الفتنةةةة وحارسةةةة األنشةةةعة 

( وقانون ادلنشةورات اظ ةورة 1938التخريبية )
(1968.) (77-54) 

  .مقبولة

أن تن ةةةةةةةةةةةر يف مسةةةةةةةةةةة لة السةةةةةةةةةةةما  بتسةةةةةةةةةةة يل  -14
وعملها وإتاحةة قةدر أ ةرب األحزاب السياسية 

ابةةات انتخمةةن احلريةةات السياسةةية مةةن خةةالل 
 (54-77. )دميقرانية حرة ونزيهة وشفاف 

غةةةةةةةةع مقبولةةةةةةةةة. إن البلةةةةةةةةد غةةةةةةةةع 
مسةةةةةةةةةةتعد بعةةةةةةةةةةد لقبةةةةةةةةةةول ىةةةةةةةةةةذه 

 .التوصية

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتاليا، سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلوفا يا، 
 سويسرا، فرنسا

يةةةةةود التشةةةةةريعية والعمليةةةةةة الةةةةةيت إلغةةةةةاء مجيةةةةة  الق 
تعيةةةةةةةةةةع ادلمارسةةةةةةةةةةة احلةةةةةةةةةةرة للحقةةةةةةةةةةوق ادلدنيةةةةةةةةةةة 

غةةةةةةع مقبوليةةةةةةة. إن البلةةةةةةد لةةةةةةي  
مسةةةةةةةةةتعدال بعةةةةةةةةةد لقبةةةةةةةةةول ىةةةةةةةةةذه 
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والسياسةةةةةةية، وال سةةةةةةيما تلةةةةةةك ادلتعلقةةةةةةة  ريةةةةةةة 
التعبةةةةةةةع وتكةةةةةةةوين اجلمعيةةةةةةةات بغيةةةةةةةة السةةةةةةةما  

ياسية واحةرتام النقابةات بتشكيل األحزاب الس
 (48-77) العمالية 

 التوصية.

أن تتخةةةةةةةةذ تةةةةةةةةدابع تشةةةةةةةةريعية لتيسةةةةةةةةع وجةةةةةةةةود  
 (52-77)  األحزاب السياسية

غع مقبولة. إن البلةد غةع مسةتعد 
 .بعد لقبول ىذه التوصية

 

أن تتخةةةةةذ خعةةةةةوات دلواصةةةةةلة جهةةةةةود التحةةةةةول  
الةةةدميقران ، مبةةةا يف ذلةةةك بسةةةن قةةةوانني تيسةةةر 

 (55-77) .تس يل األحزاب السياسية

غةةةةةةةةع مقبولةةةةةةةةة. إن البلةةةةةةةةد غةةةةةةةةع 
عةةةةةةةةةةد لقبةةةةةةةةةةول ىةةةةةةةةةةذه مسةةةةةةةةةةتعد ب
 .التوصية

 

أن تحنشةةةآل جلانةةةال للتحقيةةةع يف مجيةةة  الوفيةةةات  -15
اليت تق  يف مرا ز االحت از التابعةة للشةرنة 

-77ودوائةةر السةة ون. ) ،الوننيةةة ولل ةةي 
28) 

 مقبولة

يةةتم تعيةةني قضةةاة التحقيةةع فيمةةا 
لعةةةةةام ، يتعلةةةةع بقةةةةةانون التحقيةةةةع

 لمةةةةةةةةا  انةةةةةةةةت ىنةةةةةةةةاك   1954
 حالة وفاة أثناء االحت از 

 سويسرا

أن تتخةةةذ خعةةةوات إلالةةةاء حةةةاالت اإلفةةةالت  -16
من العقاب على حارسات احلب  االحتيةان  
الواسةةةةعة النعةةةةاق وادلعاملةةةةة السةةةةيمة والتعةةةةذيب 
ادلزعةةةةةةةةوم لمشةةةةةةةةخاص يف مرا ةةةةةةةةز االحت ةةةةةةةةاز 
التابعةةةة للشةةةرنة، وذلةةةك بةةةالتحقيع مةةة  مجيةةة  

 (45-77اجلناة ومالحقتهم. )

 النرويج مقبولة

ة دائمةةةةةة إىل ادلقةةةةةرين اخلاصةةةةةني أن توجةةةةةو دعةةةةةو  -17
واألفرقةةةة العاملةةةة التابعةةةة لن ةةةام األمةةةم ادلتحةةةدة 

 (17-77حلقوق اإلنسان  )

أن توجةةةةةو دعةةةةةوة دائمةةةةةة ل جةةةةةراءات اخلاصةةةةةة 
التابعةةة جمللةة  األمةةم ادلتحةةدة حلقةةوق اإلنسةةان 
وتعةةةةةةةزز تعاوالةةةةةةةا مةةةةةةة  مجيةةةةةةة  ىيمةةةةةةةات حقةةةةةةةوق 

 (18-77اإلنسان  )
ارة الةةذي أن تن ةةر بةةرو  إةابيةةة يف نلةةب الزيةة

قدمةةو ادلقةةرر اخلةةاص ادلعةة  بتعزيةةز و ايةةة احلةةع 
يف حريةةةةةة الةةةةةرأي والتعبةةةةةع وأن توجةةةةةو يف الايةةةةةة 
ادلعةةةةةاف دعةةةةةوة دائمةةةةةة إىل مجيةةةةة  اإلجةةةةةراءات 
 .اخلاصةةةةةةةة التابعةةةةةةةة جمللةةةةةةة  حقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان

(77-19) 

ن سةةوازيلند غةةةع مسةةتعدة بعةةةد إ
لقبةةةةةةةةول ىةةةةةةةةذه التوصةةةةةةةةيات ألن 
ادل سسةةةةات واذليا ةةةةل واةليةةةةات 

وبالتةةةةاي  ال حديةةةةة العهةةةدال تةةةز 
البلةةةةةةةةةةةد يفضةةةةةةةةةةةل تعزيةةةةةةةةةةةز فةةةةةةةةةةة ن 

 ادل سسات واذليا ل اظلية

 النرويج، رومانيا، التفيا

أن تنفةةةةةةذ تةةةةةةدابع دلنةةةةةة  العنةةةةةة   ةةةةةةد مجاعةةةةةةة  -18
ادلةليةةةةةات وادلةليةةةةةني ومزدوجةةةةة  ادليةةةةةل اجلنسةةةةة  

يتعلةةةع األمةةةر مقبولةةةة بقةةةدر مةةةا 
 مبن  العن 

 الواليات ادلتحدة األمريكية
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 البلد الرد التوصية 
ومغةايري اذلويةة اجلنسةانية مةن خةالل التةةدريب 

 (47-77و الت التوعية. )

أن توائم قوانينها م  التزاماتا يف رلةال حقةوق  -19
دم اإلنسةةةان ب لغةةةةاء األحكةةةام الةةةةيت قةةةد تحسةةةةتخ

بةةةالغني مرتا ةةةيني، لت ةةةرل العالقةةةة ادلةليةةةة بةةةني 
وأن تتخةةةةةةذ مجيةةةةةة  التةةةةةةدابع الالزمةةةةةةة لضةةةةةةمان 
ن التمتة  بةةاحلع يف أعلةى مسةةتو  للصةحة ميكةة

بلوغةةةةو، وذلةةةةك دون يييةةةةز علةةةةى أسةةةةاس ادليةةةةل 
 (6-78اجلنس  أو اذلوية اجلنسانية. )

إن إلغةةةاء جتةةةرل العالقةةةة ادلةليةةةة 
اجلنسةةةةةةةية غةةةةةةةع مقبةةةةةةةول. أمةةةةةةةا 

مجيةةة  التوصةةةية ادلتعلقةةةة با ةةةاذ 
التدابع الالزمة لضمان التمتة  
بةةةةةةةةةةةاحلع يف أعلةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةتو  
للصةةةحة ميكةةةن بلوغةةةو، وذلةةةك 
 دون التمييز علةى أسةاس ادليةل
اجلنسةةةة  أو اذلويةةةةة اجلنسةةةةانية، 

 فه  توصية مقبولة.

 الربتغال

أن جتةةري مراجعةةة عاجلةةة للقةةوانني واألن مةةةة  -21
واإلجراءات ادلتعلقة باستعمال موإف  إنفاذ 

-77القةةةةةةوانني للقةةةةةةوة واألسةةةةةةلحة الناريةةةةةةة. )
36) 

 السويد مقبولة.

علةةةةةةى االتفاقيةةةةةةة الدوليةةةةةةة حلمايةةةةةةة أن تصةةةةةةدق  -21
 .ادلهاجرين وأفةراد أسةرىمحقوق مجي  العمال 

 (15-77و 77-11)

 بور ينا فاسو، األرجنتني .مقبولة

أن تعةةةةةةةةةةةةةزز ادل سسةةةةةةةةةةةةةات ادلنشةةةةةةةةةةةةة ة حلمايةةةةةةةةةةةةةة  -22
 (56-77الدميقرانية. )

 جنوب أفريقيا .مقبولة

أن تحلغةةةةةةةة  أو تعةةةةةةةةةدل عةةةةةةةةاجالل قةةةةةةةةةانون قمةةةةةةةةة   -23
وغةةةةعه مةةةةن نصةةةةوص  2118اإلرىةةةةاب لعةةةةام 

يع الدوليةةةة القةةةوانني األمنيةةةة دلواءمتهةةةا مةةة  ادلعةةةا
 (57-77حلقوق اإلنسان. )

 السويد .مقبولة

    


