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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورج الردددامس، املنرددد    جددد  قدددرار  لددد   -1

 ترددددددرين ال ددددددا / 16إىل  5، دورتددددددي اواديددددددة وال مندددددد    القدددددد ة مددددددن 5/1حقدددددد ا ا   ددددددان 
تردددرين  5  اجلل ددة ال ا ،ددة، املعقدد دة   وأ جددرج اريددتعرا، املتعلددق ابل ددنغال  .2018  دد فمرب
. و  اجلل ة ال ،د إمساع،س مادي ر فالوزير العدل،  ال نغالوترأس وفَد  .2018  فمرب ال ا /

العاشرة للقريق العامس، املعق دة   9 تررين ال ا /  فمرب 2018، اعتمد القريق التقريدر املتعلدق 
 ابل نغال.

، اختددار  لدد  حقدد ا ا   ددان فريددق املقددررين التددا  2018كددا  ن ال ا /يندداير   10و   -2
ومجه ريدددة الغ  غددد  الدةقرا ،دددة  شددد،لي: ال دددنغال)اجملم عدددة ال من،دددةري لت، ددد  ايدددتعرا، اوالدددة   

  .وال،اابن
مدددن مرفدددق  5وللققدددرة  5/1قدددرار  لددد  حقددد ا ا   دددان مدددن مرفدددق  15ووفقدددال للققدددرة  -3

 :ال نغال، صدرت ال اثئق التال،ة ألغرا، ايتعرا، اوالة   16/21 قراره
ال ن،قدددددددددددددة )أري )15تقريدددددددددددددر و ل/عدددددددددددددر، كتدددددددددددددا  مقددددددددددددددم وفقدددددددددددددال للققدددددددددددددرة  )أري 

A/HRC/WG.6/31/SEN/1ري؛ 
ا   دان وفقدال جتم،ع للمعل مات أعدتي مق ض،ة األمم املتحددة ال دام،ة وقد ا  )بري 
 ري؛A/HRC/WG.6/31/SEN/2ال ن،قة )بري )15للققرة 

ال دددددددام،ة وقددددددد ا ا   دددددددان وفقدددددددال األمدددددددم املتحددددددددة مددددددد ج  أعدتدددددددي مق ضددددددد،ة  )جري 
 ري.A/HRC/WG.6/31/SEN/3ال ن،قة )جري )15 للققرة

أملا ،ددددا ا يددددلقال هتعددددن  ريددددق اجملم عددددة ال من،ددددة قائمددددة أيدددد لة أعددددد ال ددددنغالوأح،لدددد  إىل  -4
ابلن،ابددة عددن  م عددة األصدددقا  املعن،ددة ابلتنق،ددق وإعددداد التقددارير واملتابعددة علدد   س وبلج،غدداوالربازيدد
يرلنددا أملغة املتحدة لربيطا ،دا العممد  و إيبا ،ا، وال  يد، وي ي را، واملوكقلك ال  ل،  الصع،د

 الرمال،ة. وهقه األي لة متاحة عل  امل قع الربغي لميتعرا، الدورج الرامس.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

التد ام ال دنغال  ،إمساع،س مادي ر فدال، وزيدر العددل،   كلمتدي ارفتتاح،دةأكد من جديد  -5
تددي   آل، الددقج تغمددن أصددالتي حقدد ا ا   ددان ووريددة اريددتعرا، الدددورج الرددامسوتع يدد  حبمايددة 
ا ا عددراب عددن ال ددنغال قددد أك ددبهجا دد  هددقا ارلتدد ام امل ددتمر مددن و تق،دد،م املتبددادل. لاب املتعلقددة

،  ت،جدة وأبفضسللمرة ال ال ة  ،عادة ا تخاب ال نغالإبذلك  وع رب عن اررت،اح   مرات عديدة.
 .2019اجملل  لعام هقا لرائية  واب تخاهبا ل  حق ا ا   ان،   
ددد  علددد بطريقدددة تردددارك،ة،  قدددد أ عددددقريدددر ال دددنغال إىل أن ت وبعدددد أن أشدددار الددد زير -6  فإ دددي ركع

ال ا ،دددة مدددن اريدددتعرا،  اجل لدددةتنق،دددق الت صددد،ات املقب لدددة عقددد   دددال اجلهددد د الغبددد ة املبقولدددة   
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متغندددد  مددددن قددددد   هددددقا ال دددد،اا، أشددددار إىل أن ال ددددنغال و . 2013 الرددددامس،   عددددام الدددددورج
الضدد   علدد  التددداب   ي، ددات املعاهدددات مددع ت ددل،طالتغلدد  علدد  اخرهددا   تقددده تقاريرهددا إىل ه

 الرئ، ،ة اليت اختقهتا حغ مة ال نغال.
  ، دددددددان/ 5 املدددددد ر  2010-2016إصددددددمح القددددددا  ن الديددددددت رج رقددددددم  وأضددددددا  أن -7

ألحغدددام املتعلقدددة بطريقدددة ا تخددداب رئددد،  اجلمه ريدددة ومددددة امل ددداس اببرددد ن حرمدددة  2018 أبريدددس
 عدن  ريدقالدةقرا ،ة ويد،ادة القدا  ن،  عمل،ة ت  ،دمن  ج  ال مرات ا تخابي يرغس وعدد وريتي 

 .،  املغ ب لل نغال مقعدال  15تع ي  اوق ا ال ،اي،ة ويلطات الرقابة الربملا ،ة ومنح 
حقددد ا ا   دددان،  دددا   ذلدددك وتع يددد  كبددد  ويدددائس عمدددس ه، دددات  ايدددة   وع ددد زت بقددددر -8

وال حدددة ال  ن،ددة ملغافحددة ، ارحتجددازلدد  ل ألمدداكن ا واملرصددداللجنددة ال ددنغال،ة وقدد ا ا   ددان 
 .ب  اجلن   واملرصد ال  ل للم اواة ارجتار ابألشخاص،

: ، هدديوقددد أع،ددد تنمدد،م مديريددة حقدد ا ا   ددان التابعددة لدد زارة العدددل إىل نمنددة مغاتدد  -9
تدد  ، ومغتدد  التدددري  والدرايددات والبحدد  ، ومغوالت ع،ددة هبددامغتدد  تع يدد  حقدد ا ا   ددان 

 ق ا ا   ان.و املنممات ال  ن،ةارلت امات الدول،ة والعمقات مع  متابعة
األمه،دة الديت ت ل،هدا ال دنغال لتعاوعدا مدع ا ل،دات إىل  أشدار الد زيرال ،اا ذاتي، هقا و   -10

دددددده الق،دددددامالدول،دددددة وقددددد ا ا   دددددان، علددددد  النحددددد   إىل  2013مدددددن عدددددام   القددددد ة ، الدددددقج ي كع
القريددق ‘عددن زةرة  ، فضددمل تقددارير دوريددة 5و تقددارير أول،ددة 3تقريددرال منهددا  11 هبتقددد، 2018 عددام

الددد ةرة املقدددد م مدددن ، وقبددد ل  لددد  ‘التم،،ددد  ضدددد املدددرأة   القدددا  ن واملماريدددة ددد لة العامدددس املعدددل  
اللجنددة وا تمددار زةرة ‘ تغدد ين اجلمع،دداتو حريددة التجمددع ال ددلمي املعددل ابوددق   املقددرر اصدداص ‘

 القرع،ة ملنع التعقي  وغ ه من ضروب املعاملة أو العق بة القاي،ة أو المإ  ا ،ة أو امله،نة.
صطدة  وتطب،قدال  املقد مدة، عل  أياس الت ص،ات ف ات مع،نةف،ما يتعلق بتح   حق ا و  -11

إىل وضدددع الصددد،غة النهائ،دددة لقدددا  ن الطقدددس، وتع يددد   أشدددار الددد زير، 2018-2016العمدددس للقددد ة 
يدددع  الدد زارات  الدقج 2013عددام ل إبصددار تعمدد،م رئدد،  الد زرا  يدة مراعدداة املنمد ر اجلن ددا ي،ا

، واعتمدداد معن،ددة ابمل دداواة بدد  اجلن دد وحدددة  22   ي،ايدداهتا وإىل إ رددا إىل دمدده هددقا البعددد 
، وزةدة مت ،ددددس 2026-2016بدددد  اجلن دددد  للقدددد ة  للم دددداواة وا  صددددا اريدددد ات،ج،ة ال ا ،ددددة 

 .2012  عام انئبة  64 ابملقار ة مع 2017  عام  انئبة 69ا تخاب   الربملان مع  الن ا 
م دد لة تعمدد،م مراعدداة املنمدد ر اجلن ددا    مغتدد   أبددرز الدد زير،  ق دديال دد،اا هددقا و   -12

 ويقدد م ترددغ،لي علدد  املناصددقة ف،ضددماجمللدد  ارقتصددادج وارجتمدداعي والب، ددي، الددقج ترأيددي امددرأة 
تع يدد  حقدد ا األشددخاص ذوج ا عاقددة عددن  ريددق كمددا أبددرز كددمل مددن: ة رجددال،  يدد    ددا  ويددت

املرتغد  علد  الت ه،دس  والدربانمه الد  ل  عدادةقا  ن الت ج،ي ارجتماعي، وبطاقة تغداف  القدرص، 
 .للجم،ع ، والتغط،ة الصح،ة الراملةاجملتمع احمللي

قددا  ن العقدد ابت،   الديددت ر و الت ك،ددد علدد  إدراج حقدد ا األقل،ددات    ومل يقدد  الدد زير -13
وتعدديدة اوق   حرية التعب  والتجمدع،  وخاصةوالضمان الديت رج للحق ا املد ،ة وال ،اي،ة، 

ايددتقمل،ة   كازامددا  ، وتع يدد   الدددائم وبددرامه التنم،ددةوت  ،ددد ال ددمم  ويددائس التعبدد  الصددحقي،
 .2017   ن ال ا /ينايركا  17امل ر   11-2017رقم  األيايي  ج  القا  ن  القضا 
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مغافحدة التعدقي  يد،اا إىل التداب  اليت اختقهتا ال دنغال    أشار ال زيروبرغس أعم،  -14
اجلماع،ددة الدديت منحهددا  ابرقدد ان مددع حددارت العقدد املعاملددة، واوددد مددن اكتمددا  ال ددج ن  وإيددا ة

ووصدد ل ، اع،ددة وال قاف،ددةاحملتجدد ين، واحدد ام اوقدد ا ارقتصددادية وارجتم رئدد،  اجلمه ريددة لددبع 
عددن  وإيددهام البلددد   تطب،ددق العدالددة اجلنائ،ددة الدول،ددة ،خدددمات الصددحة وم،دداه الرددرب إىل اجلم،ددع

 جا ددد مدددن   داكدددار حماكمدددة الدددرئ،  ال دددابق لترددداد  شدددهر آذار/مدددارس مدددن    ريدددق مدددا جدددر 
 .الدوائر القضائ،ة األفريق،ة اريت نائ،ة

 موضوع االستعراضجلسة التحاور وردود الدولة  -ابء 
وفد د بب،داانت. وتدرد   القدرث ال دا  مدن هدقا التقريدر  107  أننا  او ار التقداعلي، أدلد -15

 دم  أننا  او ار.الت ص،ات اليت ق  
ابألشدددخاص ل حددددة ال  ن،دددة ملغافحدددة ارجتدددار و  عهددد  بددد و بددد ةدة زصصدددات امل، ا ،دددة ل -16
 لمرصد ال  ل للم اواة ب  اجلن  .لو 

آل،دددات و ن،دددة رئ، ددد،ة للددددفاث عدددن حقددد ا  إ ردددا ورحمددد  أوزبغ دددتان مدددع اررت،ددداح  -17
ا   ددددان ورحبدددد  لطددددة العمددددس ال  ن،ددددة األوىل للقضددددا  علدددد  العندددد  اجلن ددددا  وتع يدددد  حقدددد ا 

 ا   ان.
إمغا ،ددددة حصدددد ل الن ددددا  واأل قددددال علدددد  تع يدددد  بمجه ريددددة فندددد ويم الب ل،قاريددددة  و  عهدددد  -18

للجم،دددع، وت يددد،ع  طددداا التددد م   لة   إ دددار بدددرانمه التغط،دددة الصدددح،ةاصددددمات الصدددح،ة الردددام
 لأل قال دون ين اصام ة.اجملا ،ة الرعاية الصح،ة خدمات وتع ي   الصحي األيايي،

ورحبدددد  ف،،دددد  انم ابل ،ايددددات العامددددة الرام،ددددة إىل  ايددددة وتع يدددد  اوقدددد ا ارقتصددددادية  -19
    ال التعل،م وحق ا األ قال والن ا  والرباب. جله د املبقولةابو  ،وارجتماع،ة وال قاف،ة

لتدداب  اب، و 2030ابي ات،ج،ة التنم،دة امل دتدامة اجلديددة حدم عدام  وأحاط ال،من علمال  -20
 تع ي  امل اواة ب  اجلن  .لاملتخقة ضد الرا وارجتار ابلبرر و 

امل، ا ،دددة املخصصدددة للجندددة ال دددنغال،ة وقددد ا الددد ةدة   ورحمددد  زمبددداب ج مدددع التقددددير  -21
 .الت م  الصحي األياييخطة  وإعدادا   ان 

 قا  ن اجلن ،ة.عل  اريتقتا  و  امل تند إىلأفغا  تان عل  ا صمح الديت رج  وأنن  -22
وأنندد  ألبا ،ددا علدد  اولقددة الدرايدد،ة اصام ددة النا قددة ابلقر  دد،ة بردد ن تنق،ددق الت صدد،ات  -23
 اريتعرا، الدورج الرامس. ة عناملنب ق
امل دداواة بدد  اجلن دد  حتق،ددق وأعربدد  ابك ددتان عددن تقددديرها للجهدد د املبقولددة لضددمان  -24
للقضددا  علدد  العندد   2017تمغدد  املددرأة، وأنندد  علدد  خطددة العمددس ال  ن،ددة املعتمدددة   عددام لو 

 تع ي  حق ا ا   ان.لاجلن ا  و 
ة اجلهددددد د الرام،ددددة إىل حتق،دددددق أهدددددا  التنم،دددددة وشددددجع  أ غددددد ر ال ددددنغال علددددد  م اصددددل -25

 ، وأنن  عل  التداب  الرام،ة إىل القضا  عل  ال س.3اهلد   وخاصةامل تدامة، 
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 وضمان حتق،قابلتداب  الرام،ة إىل القضا  عل  زواج األ قال  وأحا   األرجنت  علمال  -26
 ال مم   منطقة كازاما  .

ات،ج،ة و ن،ددة للم دداواة بدد  اجلن دد  وعدددم التم،،دد  ضددد ورحبدد  أيدد ال،ا ابعتمدداد ايدد   -27
بردغس  لغدي تعمدساملرأة. ورحم  أن امل ي ة ال  ن،ة وق ا ا   ان تقتقر إىل امل ارد المزمدة 

 م تقس.
 ردا  وزارة لرد ون إب ف،ما يتعلدق وخاصةورحب  النم ا ابلتقدم القج أحرزتي ال نغال،  -28

 األ قال.
 و  عهد . ارهتمام التح ،نات املتحققة    ال حقد ا الطقدسمع  رحم  أذرب،جانو  -29

 .)العن  اجلن ا ري لعن  القائم عل    ث اجلن ابألمه،ة اليت تعلقها ال نغال عل  مغافحة ا
لتع يدد  إ ارهددا القددا    ومايددة حقدد ا  الدديت اختددقهتا ال ددنغالورحبدد  البحددرين ابصطدد ات  -30

 من الن ا  من دخ ل الربملان. ال كب    ال ن عددجلن  ، ما مغع امل اواة ب  التحق،ق املرأة و 
بغ،دة تع يد  ب، تهدا القا   ،دة القائمدة  مراجعدةاملتد ازن    بدنهجه ال دنغالورحب  بنغمديش  -31

علد  اجلهد د املبقولدة ومايدة حقد ا األشدخاص ذوج  وأنند يد،ادة القدا  ن. الدةقرا ،ة وضمان 
 ا عاقة والن ا  واأل قال.

 وخاصدةحت د  التردريعات ال  ن،دة، الرام،دة إىل ورحم  بد،مروس مدع اررت،داح اجلهد د  -32
 ف،ما يتعلق بتع ي  حق ا املرأة وحتق،ق امل اواة ب  اجلن  .

لغنهددا و ورحبدد  بلج،غددا ابلتقدددم الددقج أحرزتددي ال ددنغال خددمل القدد ة ق،ددد اريددتعرا،،  -33
 ت ال قائمة ف،ما يتعلق حبق ا الطقس واملرأة. القلق ر دواعيأن العديد من  أشارت إىل

ورحب  بنن ابلتداب  واملبادرات الرام،ة إىل ضمان التمتع حبق ا ا   ان، وجعس النمام  -34
 القضائي ال  ل متماش،ال مع املعاي  الدول،ة.

وشدجع  ال دنغال علدد   ،وأشدادت ب ت د اان اب صددمحات الرام،دة إىل تع يد  الدةقرا ،ددة -35
 اجملتمع الرئ، ي.ت،ار إعادة إدماج أ قال الر ارث   عل  األ قال وهتري  األ قال و  عمسنع م

. العمددس ال ،ايددي  مت ،ددس املددرأة    الددقج حقعقتدديوهندد ت الربازيددس ال ددنغال علدد  التقدددم  -36
 ال نغال عل  اختاذ خط ات ملندع العند  ضدد امل ل،دات وامل ل،د  وم دوجدي امل،دس وشجعع  الربازيس

لتصدج لي وم اصلة بقل اجله د   لاجلن ي ومغايرج اهل ية اجلن ا ،ة وحاملي صقات اجلن   و 
 .للجم،ع  ال التغط،ة الصح،ة الراملة

  القطدداث القضددائي وامل ي ددي، املبقولددة وشددجع  ب رك،نددا فايدد  علدد  م اصددلة اجلهدد د  -37
 ع ي  حق ا ا   ان و ايتها.تمن أجس ي،ما تنق،ق إصمحات   قطاث األعمال التجارية  ور
ورحبدددد  ب رو دددددج ابلتددددداب  املتخددددقة لتع يدددد  و ايددددة حقدددد ا الطقددددس واألشددددخاص ذوج  -38

وتع يدد  حقدد ا  اجلن ددا لقضددا  علدد  العندد  لاعتمدداد خطددة العمددس ال  ن،ددة  وأنندد  علدد ا عاقددة. 
 ري.2021-2017ا   ان )

القضدددا  وامل ي دددات ال  ن،دددة ت  دددار   ابلتح ددد،نات املتحقعقدددةكددداب  فددد دج   و  عهددد  -39
 ارقتصادية، ورحب  اب صمح الديت رج القائم عل  اريتقتا . - ارجتماع،ة واألوضاث
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 دددارت حقددد ا ا   دددان، مج،دددع وأبدددرزت الغدددام ون تقدددديرها للتقددددم احملدددرز   حت ددد   -40
 تع ي  ي،ادة القا  ن.اهلادفة إىل وهن ت ال نغال عل  ي،اياهتا العامة 

إ ردا  علد  التغداف  بد  اجلن د ، و  لتحق،دق وهن ت كندا ال نغال عل  التداب  املتخقة -41
ترد يي األعضدا  التنايدل،ة  امل ض عة ملغافحةق ا ،نها عل  وحدات لتع ي  امل اواة ب  اجلن  ، و 

 وضع حد وارت زواج األ قال وال واج املبغر وال واج الق رج.عل  ، و األ   ية
ي عن تقديرها للجه د املبقولة لتق ية ا  ار القدا    لتع يد  و ايدة حقد ا وأعرب  ش،ل -42

 حتدةت مهمة. ر ت ال ت جدأبن   ا يرغس اع افال ، ا   ان
لحدد مدن لارقتصدادية و  - ارجتماع،دة التنم،دةاجلهد د املبقولدة لتع يد  علد  الص   وأنن  -43

 ا عاقة واألقل،ات. ووالن ا  واألشخاص ذو   اية الضعقا ،  ن ف،هم األ قال وحت  الققر 
مددن ح،ددي حتق،ددق  ت دد  علدد  الطريددق الصددح،ح أن ال ددنغالعلدد  جدد ر القمددر  وشدددعدت -44

اجلمع،دددة التغدداف  بدد  اجلن دد ، إذ ي جددد تقريبددال  قدد  العدددد مددن الندد اب والنائبددات املنتخبدد    
 ال  ن،ة.

 ،دددة اللجندددة ال دددنغال،ة وقددد ا ا   دددان الغ  غددد  مدددع اررت،ددداح الددد ةدة   م، ا  ورحمددد -45
جلعلهدددا تتماشددد  مدددع املبدددادك املتعلقدددة  ركددد  امل ي دددات ال  ن،دددة لتع يددد  و ايدددة حقددد ا ا   دددان 

 )مبادك ابري ري، ورحب  ابجله د املبقولة    ارت الصحة والتعل،م ومغافحة الققر.
، وشدجع  ال دنغال 10-2016ك ت ديق ار ابعتماد القا  ن الديت رج رقدم   ورحعب  -46

  اية أفضس وق ا الن ا  واأل قال واألشخاص ذوج ا عاقة.ت ف  عل  ضمان 
خددمات  ج دةك اب بتحديي ا  ار القا    وأبرزت اجله د الرام،ة إىل حت     و  عه  -47

 .  او بان مبدأ امل اواة أخقاوص ل عل،ها، مع إمغا ،ة الصحة والتعل،م و 
ورحم  مجه رية كد رة الردعب،ة الدةقرا ،دة بردغس إتدا  تنق،دق بدرانمه حت د  اجلد دة  -48

 التعل،م والتدري . ا  وا  صا  والرقاف،ة   
وهنددد ت مجه ريدددة الغ  غددد  الدةقرا ،دددة ال دددنغال علددد  جه دهدددا الرام،دددة إىل اختددداذ تدددداب   -49

 مع مبادك ابري . ش،ةااللجنة ال نغال،ة وق ا ا   ان متمأوضاث جلعس 
تردغس  وأوضاث عمس ايدتغمل،ةأن الرع ب األصل،ة ت اجي مت،، ال عل  الدامنرك  وأكعدت -50

ددددت علددد  قددد ا ا   دددان اصاصدددة هبدددا،  ا تهاكدددال و أمه،دددة التعددداون الغامدددس مدددع ا جدددرا ات كمدددا أكع
 وا ل،ات اصاصة جملل  حق ا ا   ان.

حت دددد  الدةقرا ،ددددة الرامددددي إىل الديددددت رج ورحمدددد  ج،بدددد ت مددددع اررت،دددداح ا صددددمح  -51
 وي،ادة القا  ن عن  ريق تع ي  اوق ا املد ،ة وال ،اي،ة.

وأعربددددد  مصدددددر عدددددن تقدددددديرها للجهددددد د الرام،دددددة إىل تع يددددد  حقددددد ا ا   دددددان واودددددرةت  -52
األياي،ة، وأنن  عل  ال نغال ملا تبقلي من جه د لتع ي  حق ا املرأة والطقس واألشخاص ذوج 

 قة واوق ا ارجتماع،ة وارقتصادية.ا عا
ترريعات جديدة للنهد ،  و  ينع وأنن  إن، ب،ا عل  التقدم احملرز   تنق،ق الت ص،ات  -53

 حبق ا ا   ان.
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ورحب  فر  ا ابلتقدم املتحقق   مغافحة كس من ا فمت من العقداب والد واج املبغدر  -54
 حتجاز.والعن  اجلن ا ، كما رحب  بتح   أوضاث ار

جهدد د ال ددنغال الدديت  وأكددرَبت وشددغر ال فددد ال ددنغا  مج،ددع البلدددان الدديت أخددقت الغلمددة -55
وأعددرب ال فددد عددن مددن احدد ام حقدد ا ا   ددان وتع ي هددا. األمددد تقل،ددد   يددس  رأت أعددا تقدد م علدد 

وهي  مال املقد مة من هقه البلدان وامل ائس اليت  رحتها واليت أحاط ال فد هبا علللت ص،ات  امتنا ي
اوصددددد ل علددددد  اوقددددد ا ارجتماع،دددددة تددددد ف  إمغا ،دددددة مغافحدددددة التم،،ددددد ، و  تنصددددد  أيايدددددال علددددد 
الربوت كد ل ارخت،ددارج ال دا  امللحدق ابلعهددد الددو  اصدداص  وار ضددمام إىلوارقتصدادية وال قاف،دة، 

 ابوق ا املد ،ة وال ،اي،ة.
أن ال دددنغال قدددد أوضدددح ال فدددد ، يدددةاأل    وف،مددا يتعلدددق   ددد لة ترددد يي األعضدددا  التنايدددل،ة  -56

ينص عل  حيمر هقه املماريات وأن قا  ن العق ابت ال نغا   قا  انل  1999عام منق  اعتمدت
 وأضددا  أن.   هدقا الرد ن  هدقا الصددد، كمددا يتضدح مدن ال د ابق القضددائ،ة املتاحدة  عقد ابت

إشدراك اجلهدات القاعلدة    يرمس بصد رة خاصدةم ض ث عه متعدد القطاعات هي هقه امل  لة 
تردد يي عمل،ددات ا ترددار  معدددلاخنقددا، كبدد    حدددو  اجملددال الصددحي والربملددا ، ، مددا أد  إىل 

 .األ   يةاألعضا  التنايل،ة 
 قددد ابدرت إىل اختدداذاوغ مددة ال ددنغال،ة أوضددح أن وف،مددا يتعلددق حبمايددة حقدد ا الطقددس،  -57

وهدد  مددا ترتبدد  ، 2013منددق عددام  الردد ارثمددن  يددح  األ قددال مددن ب،نهددايل ددلة مددن التددداب ، 
 107و  قدمل يدنغال،ال  278 مدن ب،دنهممدن الرد ارث،   قمل  585 1يح  النتائه التال،ة:  عل،ي

مددن غامب،ددا،  قددمل  26  َددن   ذلددك،  قددمل مددن غ،ن،ددا وجن دد،ات أخددر  55مددا  ومددن أ قددال 
ا ن وضدعي   صد رتي تدرج الدقج قدا  ن الطقدس  وإعدداد ،القرآ ،دة املددارسأو  الغتات، وحتديي 
مددن بلدددان  دداورة   منطقددة  قددد جددا وا الغتات،دد أ قددال  أغلب،ددة. وجتدددر ا شددارة إىل أن النهائ،ددة

 .القرع،ةغرب أفريق،ا 
ابلت صدد،ات املتعلقددة  وف،مدا يتعلددق ابللجندة ال ددنغال،ة وقدد ا ا   دان، أحدداط ال فددد علمدال  -58

 ".املرك  أل ةغن هلقه اهل، ة أن ت  د " لغيبتطب،ق مبادك ابري  
ألمددددداكن  املرصدددددد الددددد  ل دولدددددة ال دددددنغالوف،مدددددا يتعلدددددق ابكتمدددددا  ال دددددج ن، أ رددددد ت  -59

يلطات هامة لرئ، ي. وقد تغلل  جه د اوغ مة ف،ي منح     ذات ال ق  القج، ارحتجاز
لدة احتجداز مطدد ل. حا 289ا بدم  إر عددن  تدرحمتجد ال، مل  250 10 أصددسمدن  يابلنجداح أل د

 مراك  ارحتجاز.اكتما  التخق،  من أيهم  تداب  العق    اب ضافة إىل ذلك، و 
وف،مدددا يتعلدددق   ددد لة ا ضدددمام ال دددنغال إىل الربوت كددد ل ارخت،دددارج ال دددا  امللحدددق ابلعهدددد  -60

عق بدة  أن، أوضدح الد زير عددة وفد د الديت أشدارت إل،هداالدو  اصاص ابوق ا املد ،ة وال ،اي،ة، 
 .البحيق،د ه  وأن ار ضمام إىل الربوت ك ل املقك ر  2004لغ،    عام ا عدام قد أ  

الدديت هتددد  إىل دمدده و لرددركات ف،مددا يتعلددق ابرحبدد  غدداب ن اب صددمحات الديددت رية و  -61
 البعد الب، ي   أ رطتها من أجس حتق،ق ت زيع أفضس للم ارد الطب،ع،ة.

تع ي  التعاون مع مج،ع ا ل،ات الرام،ة إىل م اصلة جه دها  دع  ج رج،ا ال نغال إىلو  -62
 الدول،ة وق ا ا   ان.
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 مدام التعلد،م  ضدمن وإدخاهلدا املدارس القرآ ،دةالتقدم احملرز   حتديي عل  أملا ،ا  وأنن  -63
 ود من زواج األ قال.الرام،ة إىل االرمسي، ورحب  حبممت الت ع،ة 

يددت نا  عمل،ددة صدد،اغة اباللجنددة ال ددنغال،ة وقدد ا ا   ددان، و  ،ةورحبدد  غدداان ابيددتقمل -64
عتمدداد اريدد ات،ج،ة ال  ن،ددة ال ا ،ددة للم دداواة ابو  ،غافحددة ارجتددار ابأل قددالالطقددس بغ،ددة مقددا  ن 

 .2026 عام إىل 2016 عام ب  اجلن   للق ة من وا  صا 
لتدددددداب  التردددددريع،ة ابورحبدددد  ال،ددددد انن اب جدددددرا ات املتخدددددقة ملغافحدددددة عمدددددس األ قدددددال و  -65

 التغاف  ب  اجلن   ومتغ  املرأة والقضا  عل  التم،، .حتق،ق املعتمدة لصاحل 
ورحبدددد  هدددداييت ابجلهدددد د الرام،ددددة إىل حت دددد  امل دددداواة بدددد  اجلن دددد  واوددددق   الصددددحة  -66

 والتعل،م، وشجع  ال نغال عل  م اصلة تعاوعا مع ا ل،ات الدول،ة وق ا ا   ان.
 رحبدددد  هندددددوراس ابلتصددددديق علدددد  اتقاق،ددددة منممددددة العمددددس الدول،ددددة ومايددددة األم مددددة،و  -67
 ري، وأنن  عل  قرار زةدة م، ا ،ة امل ي ة ال  ن،ة وق ا ا   ان.183)رقم  2000 لعام
ي ددلندا عددن يددرورها ملمحمددة أن ال ددنغال قددد تلقدد  زةرة مددن القريددق العامددس آوأعربدد   -68
 ملرأة   القا  ن واملمارية.  لة التم،،  ضد ا  املعل
ومتغدد  املددرأة  الطقددسمايددة حب املتعلقددةوأنندد  اهلنددد علدد  ال ددنغال ريدد ات،ج،تها ال  ن،ددة  -69
دعددم حقدد ا األشددخاص مددن أجددس  املرتغدد  علدد  اجملتمددع احمللدديعددادة الت ه،ددس  ربانمه الدد  ل ابلددو 

 ذوج ا عاقة.
يددددد ات،ج،ة ال  ن،دددددة ال ا ،دددددة للم ددددداواة ورحمددددد  إ دو ، ددددد،ا بصددددد رة إتاب،دددددة اعتمددددداد ار -70

ووضدع خطدة العمدس للقد ة مددن  2026إىل عدام  2016وا  صدا  بد  اجلن د  للقد ة مدن عددام 
 من أجس القضا  عل  العن  اجلن ا .  2021إىل عام  2017عام 
وأشددددادت مجه ريددددة إيددددران ا يددددمم،ة ابملبددددادرات الرام،ددددة إىل  ايددددة اوقدددد ا ارقتصددددادية  -71

وارجتماع،ة وال قاف،ة،  ا   ذلك ال ،اية ال  ن،ة للتغقية، وإ را  مدارس متخصصة لأل قدال 
 واري ات،ج،ة ال  ن،ة وماية الطقس. ،ذوج ا عاقة

ورح  العراا اب صمحات الديت رية وبتع ي  وإعادة ه،غلة منممات حق ا ا   دان  -72
 وزارة العدل. داخس
عق بددددة العمددددس بإعددددادة الداع،ددددة إىل  املتداولددددةقهددددا إزا  الندددددا ات يرلندددددا عددددن قلأوأعربدددد   -73

 عن إلغائها. ترمي إىل ال اجعا عدام، وح   ال لطات عل  مقاومة أج حتركات 
القددا  ن التنم،مددي  لتع ي هددا ايددتقمل،ة القضددا  عددن  ريددقوأنندد  إيددرائ،س علدد  ال ددنغال  -74
 مغافحة ارجتار ابألشخاص. ال    فعلهاردود لتداب  املتخقة لتح   ول 11-2017 رقم
تع يددددد  و ايددددة اوقددددد ا ارقتصددددادية وارجتماع،دددددة الرام،ددددة إىل ورحبدددد  إيطال،ددددا ابجلهددددد د  -75

   اجلمع،ة ال  ن،ة. النائباتوال قاف،ة، وزةدة عدد 
  وأنن  ال،اابن عل  املبادرات اوغ م،ة الرام،ة إىل دعم التغاف  بد  اجلن د  وإىل متغد -76

املرأة ابعتبارها م  لة ذات أول ية عال،دة ورحبد  ابلد ةدة الغبد ة   عددد النائبدات   الربملدان و  
 اجلمع،ات الن،اب،ة احملل،ة.
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ورحدددد  األردن ابلتدددد ام ال ددددنغال بتع يدددد  و ايددددة حقدددد ا ا   ددددان ومددددا يتصددددس هبددددا مددددن  -77
 إصمحات ديت رية وم ي ،ة وترريع،ة.

املرددداريع املتعلقدددة ابوقددد ا ارقتصدددادية وارجتماع،دددة وال قاف،دددة،  و  عهددد  الغ يددد  بردددم -78
وريدددد،ما تلددددك الرام،ددددة إىل حت دددد  جدددد دة التدددددري  والتعلدددد،م العددددام والتعلدددد،م املهددددل علدددد  مج،ددددع 

 امل ت ةت.
وأنن  مجه رية رو الدةقرا ،ة الرعب،ة عل  ال نغال  عماهلا حق ا ا   دان ابلتعداون  -79

،دة وقد ا ا   دان،  دا   ذلدك تع يد  حقد ا املدرأة والطقدس، واودق   كدس مدن مع ا ل،دات الدول
 التعل،م والصحة والتخق،  من الققر.

و  عه  رتق،ا ابلتدداب  الديت اختدقهتا اوغ مدة وشدجعع  علد  بدقل م يدد مدن اجلهد د مدن  -80
 أجس ال فا  ابلت اماهتا وتعهداهتا    ال حق ا ا   ان.

   دارت التعلد،م  أجل فدا  ابلت اماهتدا الدول،دة، الرام،دة إىل اجبهد د ال دنغال  وأشاد لبندان -81
 والصحة والعدالة ومغافحة العن .

وأنن  ل،  ت  عل  ال نغال للتداب  التردريع،ة التعاو ،دة الديت اختدقهتا لتجديدد م ي داهتا  -82
 .إل،ها  اعدة التقن،ة واملال،ةتقده م يد من املالداعي إىل  دا ها  تاملعن،ة حبق ا ا   ان وكرر 

 .للعق بة البد ،ةوأعرب  ل،ختنرتاين عن قلقها إزا  عدم وج د حمر شامس وصريح  -83
الدددددديت  اوهندددددد ت لغ ددددددمرب  ال ددددددنغال علدددددد  اعتمدددددداد ديددددددت ر مددددددنقح ورحبدددددد  برددددددراكته -84

 البلد    ال التعاون ا منائي.هقا مع  عامال  30 امتدت
الن ددا  وأ يددرهن عتمدداد ي،ايددة ملغافحددة العندد  ضددد ،دداح ابمددع اررتمدغرددقر  و  عهدد  -85

 حت   وص ل األشخاص ذوج ا عاقة إىل التعل،م.وابلتداب  الرام،ة إىل ، و تمعاهتن احملل،ة
 والتخق،  من ،والصحة ،ابلتقدم احملرز    ارت التعل،م برغس إتا و  ه  مال، ة  -86
 واألشخاص ذوج ا عاقة. املرأة والطقسوحق ا  ،الققر
تنق،دددق ي،ايدددة جن دددا ،ة و ايدددة األ قدددال مدددن الرام،دددة إىل وأننددد  ملددددي  علددد  اجلهددد د  -87

ارجتدددار وتددد ف  تغط،دددة صدددح،ة شددداملة لتمم،دددق املددددارس وبدددرامه شدددبغات أمدددان لألشدددخاص ذوج 
 ا عاقة.

جلهددد د اب، و ورحبددد  مدددا  اب صدددمحات الديدددت رية الرام،دددة إىل تع يددد  اوقددد ا ال ،ايددد،ة -88
احملتجد ين،  دا   ذلدك عدن  ريدق تقدده ال دلطات  أوضداثمغافحة التعدقي  وحت د  الرام،ة إىل 

 العامة إىل العدالة.
وأشددادت م ريتا ،ددا ابصطدد ات املتخددقة لتع يدد  ا ل،ددات ال  ن،ددة وقدد ا ا   ددان وأشددارت  -89

ال واألشدخاص ذوج ا عاقدة إىل التقدم احملدرز    دال حقد ا ا   دان، ور يد،ما حقد ا األ قد
 واألشخاص احملروم  من اورية.

م ريردددد، س ابلتددددداب  الترددددريع،ة والتنم،م،ددددة املتخددددقة لتع يدددد  حقدددد ا ا   ددددان،  و  عهدددد  -90
أل قدددال احملددروم  وأ قدددال الرددد ارث، مدددع إىل اتقددده امل ددداعدة بو  ، رددا  وزارة شددد ون األ قدددالإبو

 .طقسالممحمة اجله د املبقولة ل ضع قا  ن 



A/HRC/40/5 

GE.18-22584 10 

خطدددة العمدددس ال  ن،ددددة  وخاصدددة إعددددادلتقددددم احملددددرز، عدددن تقدددديرها لاملغ ددد،ك  وأعربددد  -91
 للقضا  عل  العن  اجلن ا  وتع ي  حق ا ا   ان.

امل داواة بد  اجلن د  وارجتدار  ا عدداماملبقولدة ملغافحدة  علد  اجلهد داجلبس األيد د  وأنل -92
عدن قلقهدا  هدقه الدولدة ق  إب قداذ القدا  ن. وأعربد ابأل قال،  ا   ذلك تدري  امل ظق  املغل

إزا  حارت الت  ُّل الق رج واريتغمل ب  األ قال، وح   ال نغال عل   اية األ قدال مدن 
 ا يقا .

 ود من الققر.واب جرا ات الرام،ة إىل ا ،ة ،اية التعل،ملوأشاد املغرب اب -93
قدددا  ن الجلهددد د املبقولدددة رعتمددداد ابعاهددددات و امل ه، ددداتورحعبددد  م زامب،دددق ابلتعددداون مدددع  -94

ولضدددمان امت دددال اللجندددة ال دددنغال،ة وقددد ا ا   دددان  األ    يدددةترددد يي األعضدددا  التنايدددل،ة املتعلدددق ب
 ملبادك ابري .

ددد ال مدددنرحمددد  انم،ب،دددا مدددع اررت،ددداح عدددددو  -95  ج لدددةقت مندددق اصطددد ات ا تاب،دددة الددديت اخت 
 .2016اريتعرا، ال ابقة،  ا   ذلك ا صمحات الديت رية لعام 

ا جهدا، علد  املدرأة  إمغا ،دة حصد لوأنن  ه لندا عل  ا جرا ات الرام،ة إىل حت    -96
قددد ا املددددرأة   أفريق،ددددا امللحددددق املتعلددددق حبالربوت كدددد ل مددددع الترددددريعات ال  ن،دددة  إىل م ا مددددةا مدددن و 

 ا   ان والرع ب )بروت ك ل ماب ت ري.ابمل، اا األفريقي وق ا 
املدددد ارد املال،ددددة مل ي ددددات حقدددد ا ا   ددددان،  الرام،ددددة إىل دعددددمالن،جددددر ابجلهدددد د   ورحبدددد -97

وال حدددة ال  ن،ددة  ارحتجدداز،اللجنددة ال ددنغال،ة وقدد ا ا   ددان واملرصددد الدد  ل ألمدداكن  وخاصددة
 ملغافحة ارجتار.

 ايدة وتع يد  حقد ا ا   دان الرام،ة إىل  املت اصلة جله دهاوأنن   ،ج ة عل  ال نغال  -98
 الق ات الضع،قة م س الن ا  واأل قال. وخاصةلرعبها، 

الرعايدددددة الصدددددح،ة، والعمالدددددة، وال صددددد ل إىل  دددددارت   ابلتح ددددد،نات مدددددان ع   و  عهددددد  -99
فدددر، عقددد ابت أشدددد صدددرامة   حدددارت الرام،دددة إىل العدالدددة، وكقدددا ة اجلهددداز القضدددائي، واجلهددد د 
 ا تهاك حق ا ا   ان للن ا  واأل قال.

الدقج  الصادر عن رئد،  الد زرا ش  إىل التعم،م أ  فقد ف،ما يتعلق    لة مت ،س املرأة، أما  -100
عددن تعددديس قددا  ن  ، فضددمل معن،ددة ابمل داواة بدد  اجلن دد وحدددة  22 يتضدمن بصدد رة رئ، دد،ة إ رددا 
 ل نغال،ة   هقا اجملال.لطم حات اوغ مة ا وا   اجلن ،ة لميتجابة برغس 

. وأشدار أيضدال إىل البندات، ذكدر ال فدد إزدازات رئ، د،ة    دال تعلد،م  ق دي و  ال ،اا -101
ددقددد أن ال ددن القا   ،ددة للدد واج   16 ي ددمح ابلدد واج   يددن إعقددا تقريددر ، مددع عامددال  18 بددد ددتح 
خددددمات  اوصددد ل علددد إمغا ،دددة حت ددد   جدددر واب ضدددافة إىل ذلدددك،  عامدددال   حدددارت حمدددد دة.

 ويائس منع اومس.من ح،ي تغط،ة أفضس ت ف  الصحة اجلن ،ة وا زاب،ة عن  ريق 
 ر ي دتط،ع مرتغب هدا اريددتقادة إذالتردريع ال ددنغا  برددة حدارت ارغتصدداب  ويقمدع -102
ال دنغال،   األمدد من العق  الرائيي. وأشار ال فد أيضدال إىل التقال،دد الدةقرا ،دة الط يلدة  إ مقال 

عمل،دديت تندداوب علدد  ال ددلطة يددلم،ة أدت إىل و شددقافة  الق،ددام دورةل بتنمدد،م ا تخدداابت الدديت ترددمس
 .برغس يلمي
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امل ل،دددات وامل ل،ددد  وم دوجددي امل،دددس اجلن دددي ومغددايرج اهل يدددة اجلن دددا ،ة ق ددة وف،مددا يتعلدددق ب -103
وأ دي ور يعاقد  عل،هدا  ،ة وحاملي صقات اجلن  ، أوضح ال فد أن القا  ن ر حيمر امل ل،ة اجلن

، وعلد  العغدد  مددن ذلددكالب دد،ط.  القعددساحتجداز أج شددخص ب ددب  هدقا  تددر ت،جدة لددقلك مل 
ال نغال ل، د  م دتعدة  ضدقا  الردرع،ة وأوضح أن . املناف،ة للقطرة والعلن،ة األفعالقمع  جر 
 .امل ل،ة اجلن ،ةعل  
ددددددوف،مدددددا يتعلدددددق حبريدددددة التمددددداهر،  -104 ج ق،ددددد د   خيضدددددع ألر  التمددددداهرأن ال فدددددد علددددد   أكع

للطعددن  قابلددةقددرارات رفدد  التمدداهر  وأوضددح أنامل ددبق.  ال خدد،صال ددنغال، الدديت اختددارت  مددام 
 أمام احملاكم ال نغال،ة.

هي واقع قدائم، م ض دحال أن حرية الصحافة إىل  أشار ال زيروف،ما يتعلق حبرية الصحافة،  -105
أج صددحقي. منص صددال عل،هددا قددا  انل   ال اقددع فلددم تددر احتجدداز كا دد  جددنح الصددحافة   وإنأ ددي 
الصددح  قددد ازدهددار  ، كمددا أنب دد،ط يدد   تددرخ،ص صددح،قة مددن الصددح إ رددا   يتطلدد  ور

 اورية اليت يتمتع هبا الصحق، ن   ال نغال. برهن عل 
ج،ددد  إتدداد تعلدد،مهامددة لضددمان  تددداب  حتق، يددةوف،مددا يتعلددق ابلتعلدد،م، اختددقت ال ددنغال  -106
 . ا ،ة التعل،مللجم،ع،  ا   ذلك متاح 
وف،مددا خيدددص ي،ايددة العمالدددة، أشددار ال فدددد ال ددنغا  إىل وضدددع يدد  ايددد ات،ج،ات مدددن  -107

هدد  حت دد  الت افددق بدد  التدددري   واهلددد  املتدد خ   أجددس تع يدد  العمالددة، وخاصددة عمالددة الرددباب.
  و يددد،ما وكالدددة ت ظ،ددد  الردددباب.  اهل،اكدددس املخصصدددة للت ظ،ددد ، ور اتوالعمالدددة وتع يددد  قددددر 

 لرباب القين يع،ر ن   املنا ق الريق،ة.صاحل ال ب دك   تنق،ق برامه، القطاث الريقي
وف،ما يتعلق ابمل ارد الطب،ع،ة، ا ضم  ال نغال إىل مبادرة الرقاف،ة    دال الصدناعات  -108

م اقددع اريددتغمل.    ددان قدد ا ا  و ال اريددتخراج،ة، واعتمدددت قددا  ن الددنقط، وأ ردد ت مرصددد
"، تقدُّم م در،  " بلد حيصس عل  تقديرأول  هي 2018  عام كا   ال نغال   هقا الصدد،  و 

 .تقديرأفضس القج كان ه  
علددددد  التدددددداب  الرام،دددددة إىل زةدة معددددددرت الق،جدددددد ابملددددددارس، وإب ردددددا   اجل ائدددددروأننددددد   -109

 وزارة ش ون األ قال.  را م ي ات متخصصة من أجس األ قال ذوج ا عاقة، وإب
وايتق ددددرت ابراغدددد اج عددددن التقدددددم احملددددرز بردددد ن اعتمدددداد ي،ايدددد،ة تتدددد،ح ت ويددددد أ قددددال  -110

 الغتات،  ابلتعل،م وتت،ح  اية ه ر  األ قال من اريتغمل ومن مج،ع أشغال ا يا ة.
وأبدددت وايددع إىل صددغ ك حقدد ا ا   ددان. علدد   طدداا أوروغدد اج ابر ضددمام  ورحبدد  -111
ال نغال علد  م اصدلة اختداذ خطد ات   هدقا  وح ع لتقدم احملرز   تع ي  حق ا املرأة، ل تقديرها
 الصدد.
مل افقة عل   مام إلغ و  جلمع الب،اانت بر ن ا جدرا ات القضدائ،ة ابالقلب   وأشادت -112

العمددس ال  ن،ددة طددة لو  ،امه التصدددج للعندد  اجلن ددا    املدددارسرب غافحددة ارجتددار، وبدداملتعلقددة  
 للقضا  عل  العن  اجلن ا .

 قدم  الربتغال ت ص،ات.و  -113



A/HRC/40/5 

GE.18-22584 12 

قطدددر ابعتمددداد خطدددة العمدددس ال  ن،دددة املتعلقدددة اب عاقدددة، واريددد ات،ج،ة ال  ن،دددة  ورحبددد  -114
أن ال نغال  م مِحمةل لتقدم احملرز   مت ،س املرأة   الربملان، ابو  ،ب  اجلن  وا  صا  للم اواة 
حماربددة بردد ن جددائ ة  علدد  منممددة األمددم املتحدددة لل ب،ددة والعلددم وال قافددة )ال،   ددغ ريمددن  حصددل 
 األم،ة.
وأنندد  مجه ريددة كدد رة علدد  ال ددنغال ملددا قامدد  بددي مددن التمغدد  هل، اهتددا ال  ن،ددة وقدد ا  -115

ومتندد  هلددقا البلدد كددس زدداح   تنق،ددق خطددة اللجنددة ال ددنغال،ة وقد ا ا   ددان، ا   دان، وخاصددة 
 نغال الصاعدة.ال 

علد  م اصدلة  اال دنغال    لد  حقد ا ا   دان وشدجعته أعمدالوأنن  روما ،ا علد   -116
 مج،ع امل ا ن .من أجس الرام،ة إىل إعمال حق ا ا   ان  اجه ده
حت د  ال ضدع ارجتمداعي وارقتصدادج الرام،ة إىل ال نغال  عل  مبادراتروا دا وأنن   -117

برد ن ملغافحة التم،،  ب  اجلن  ، والنمر   اعتماد ي،ايدة  جه دها  للناس وح تها عل  تع ي
 الصحة اجلن ،ة وا زاب،ة للمراهق .

تع يددد  حقددد ا األشدددخاص ذوج الرام،دددة إىل هددد د ابجلاململغدددة العرب،دددة ال دددع دية وأشدددادت  -118
وتدد ف  ، احمللددياملرتغدد  علدد  اجملتمددع عددادة الت ه،ددس الدد  ل  ربانمه الددا عاقددة، وخاصددة عددن  ريددق 

 .التدري  املهل هلم
 ،بددددد  اجلن ددددد  اريددددد ات،ج،ة ال  ن،دددددة للم ددددداواة وا  صدددددا عتمددددداد ابصدددددرب،ا ورحبددددد   -119

    ال حق ا الطقس، ولاصة إ را  وزارة ش ون األ قال.املتخقة لتداب  ابو 
التعلدددد،م و ايددددة بردددد ن صطدددد ات املتخددددقة رعتمدددداد ايدددد ات،ج،ات ابيدددد ال، ن وأشددددادت  -120

لدددد واج التغط،دددة الصددددح،ة الرددداملة أل قدددال املدددددارس، ووضدددع حدددد  بردددد ن تددد ف الطقدددس، وخاصدددة 
 الق رج.ال واج ال واج املبغر و و  األ قال
، ‘الصددددددداعدةخطدددددددة ال دددددددنغال ‘اعتمددددددداد الرام،دددددددة إىل يدددددددنغاف رة علددددددد  اجلهددددددد د  وأننددددددد  -121

وخطدددة العمدددس ال  ن،دددة للقضدددا  علددد   بددد  اجلن ددد ، وا  صدددا واريددد ات،ج،ة ال  ن،دددة للم ددداواة 
 ، واري ات،ج،ة ال  ن،ة وماية الطقس.اجلن ا العن  
   اجلن دددا العنددد   ومغافحدددة وضدددع حدددد لددد واج األ قدددال لدددة علددد  يدددل ف،ن،ا وأننددد   -122

عدددم إزا  والدد واج، و  املتعلقددة ابأل يددرةالقلددق إزا  األحغددام القا   ،ددة التم،، يددة  معرِبددةل عددناملدددارس، 
 .ات، وإزا  املمارية املتم لة   ال واج املبغراحملروم م اعدات ت قد م إىل الن ا ج د و 

لجه د املبقولة   را  ال حدة ال  ن،ة ملغافحة ارجتار، تقديرها لجن ب أفريق،ا  وأبدت -123
   معن،ددددة ابمل دددداواة بدددد  اجلن دددد وحدددددات  ، و  رددددا حقدددد ا ا   ددددان مديريددددةعددددادة تنمدددد،م  و 

 ا دارات اوغ م،ة.
تقدددديرها للجهددد د الرام،دددة إىل حتق،دددق امل ددداواة بددد  اجلن ددد  وإىل اعتمددداد إيدددبا ،ا وأبددددت  -124
وصدد ل علدد  م،دداه الرددرب اب املتعلددقومرددروث قددا  ن امل،دداه وا صددمح اريدد ات،جي  الطقددسقددا  ن 

 .وخدمات الصر  الصحي
اجمللدد   وابلتددداب  الترددريع،ة املتعلقددة أبدا  الطقددسدولددة فل ددط   رددروث قددا  ن  ورحبدد  -125

 .ملهامي األعل  للقضا 
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زةدة املدد ارد املال،دددة مل ي ددات حقددد ا الرام،ددة إىل وأعددرب ال دد دان عدددن تقددديره للجهددد د  -126
املغتددد  ا قل،مددددي  وخاصدددةالتعددداون مدددع ا ل،دددات الدول،دددة وقددد ا ا   دددان،  إىل زةدةا   دددان و 
 ق ا ا   ان   غرب أفريق،ا.ام،ة واألمم املتحدة ال ملق ض،ة 
 مردد ةل حبمايددة األ قددال مددن اريددتغمل،  املتعلقددةال دد يد التطدد رات ا تاب،ددة  وامتدددح  -127

 .م  لة حق ا الطقسإىل أعا ر ت ال ترعر ابلقلق إزا  
اريددتعرا،  ج لددةتنق،ددق الت صدد،ات الصددادرة عددن الرام،ددة إىل وأشددادت ي ي ددرا ابجلهدد د  -128
 لغ، .قة ورحم  مع اررت،اح أن عق بة ا عدام قد أ  ال اب
ل ريددددة ابو  ،بدددد  اجلن دددد  وا  صددددا ورحبدددد  ديلنددددد ابريدددد ات،ج،ة ال  ن،ددددة للم دددداواة  -129
 ةدة مت ،دس املدرأة   اوغ مدة. وأشدادت بدو  ،اجلن دا ،ةالرد ون حة ل زارة ش ون املرأة واأليدرة و املنق  

لردددددراكات بددددد  أصدددددحاب املصدددددلحة ابعدددددة البردددددرية/ا يدز و بدددددربامه مغافحدددددة فددددد وس  قدددددص املنا
 املتعددين بر ن هقه امل  لة.

وهد  حق ا ا   دان، وتع ي  ا رادة ال ،اي،ة وماية ت افر ورحم  ت غ  مع اررت،اح  -130
   اجله د الرام،ة إىل تع ي  ا  ار امل ي ي واملع،ارج. ما مت عس
 اجملتمع املد    إعداد التقرير ال  ل. إبشراكورحب  ت     -131
 قدم  تركما  تان ت ص،ات.و  -132
امل، ا ،دددة مددد ارد  ةدة بدددورحبددد  أوكرا ،دددا ابلتعددداون مدددع ا ل،دددات الدول،دددة وقددد ا ا   دددان و  -133

 وا  صددا اعتمدداد اريدد ات،ج،ة ال  ن،ددة للم دداواة وأنندد  علدد  قدد ا ا   ددان. املتعلددق حب ددار إلل
 ب  اجلن  .

ال دنغال   ردا  وزارة شد ون األ قدال وايتق درت عل  ا مارات العرب،ة املتحدة  وأنن  -134
 مبادراهتا.من أجس   أن تتلق  ال نغال م اعدة تقن،ة  اعن أمله  عن أول ةهتا. وأعرب

 الرام،دة إىل األخدقيرلنددا الردمال،ة ابجلهد د أوأشادت اململغة املتحددة لربيطا ،دا العممد  و  -135
وح ددد   ،ل ضدددمان اجتمددداعي. وأعربددد  عدددن قلقهدددا إزا  ارجتدددار ابأل قدددال وت ددد ُّل األ قدددالبددددب

 اجلن ،ة وا زاب،ة. املتعلقة ابلصحةالرعاية  إمغا ،ة اوص ل عل ال نغال عل  حت   
   دددال حقددد ا املدددرأة  أوجدددي التقددددعم املتحققدددةوأننددد  الددد رةت املتحددددة األمريغ،دددة علددد   -136

إزا  و  ،عددن قلقهددا إزا  ايددتغمل األ قددال، والق،دد د املقروضددة علدد  حريددة التعبدد والطقددس، وأعربدد  
العن  ضدد امل ل،دات وامل ل،د  وم دوجدي امل،دس اجلن دي ومغدايرج اهل يدة اجلن دا ،ة وحداملي صدقات 

 اجلن  .
 وقدم  دولة ب ل،ق،ا املتعددة الق م،ات ت ص،ات. -137

جلم،دع ال فد د علد  تعل،قاهتدا وت صد،اهتا ذات  بالغشغره الالعدل ا عراب عن  وزير وكرر -138
 جرجيددد،املقد مدددة علددد  هددقا النحددد  الت صدد،ات  وأوضدددح أنرت املناقردددات. اجلدد دة العال،دددة الددديت أنجدد

 .بغس ما يل م من اهتمام وحرصحب ها 
أعدرب عدن امتنا دي ألعضدا  القريدق العامدس املعدل ابريدتعرا، فإ دي واب ضافة إىل ذلك،  -139

 واألما ة العامة. وللمجم عة ال من،ةالدورج الرامس 
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أوضح أ دي اليت أاثرهتا بع  ال ف د، للجم،ع م  لة التعل،م الرامس  وع دة من ال زير إىل -140
حمدد  فضددمل عددن  ،ل واملهددللتعلدد،م التقددوالنهدد ، اب،  ا ،ددة التعلدد،متددداب  هامددة، م ددس  جددر  اختدداذ

 األم،ة.
  مدددارس الرددر ة  م طب قددةحقدد ا ا   ددان  تعلدد،معلددن أن بددرامه واب ضددافة إىل ذلددك، أ   -141

 والدرك وحرس ال ج ن.
ددددوف،مدددا يتعلدددق   ددد لة ارغتصددداب،  -142 جددددال   هدددقا علددد  أن لل دددنغال ي،ايدددة قمع،دددة  أكع
ةغددن  رمددن  دد  إىل عرددر يددن ات و جن حدددن  ابل ددح غددم علدد  اوددارت الدديت فقددد . الصدددد
 اريتقادة من العق . للمدا  
بتع يد   الت امدال قد ةل أن ال دنغال مدا زالد  ملت مدة  أبن أكد مدن جديدد كلمتي  ال زير واختتم -143

ذج  يددتبقل قصددار  جهدددها لتدددع،م إ ارهددا القددا    وامل ي دديأعددا حقدد ا ا   ددان و ايتهددا، و 
 .الصلة

 تاجات و/أو التوصياتاالستن -اثنياا  
والتت  احلتتوار التفاعلا/املدرجتتة أد    أثنتتاء قُتتدم الستتنغال التوصتتيات التت   حبثتت  -144
 بدعم السنغال: حتظى

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص  144-1
إىل  واهلتتاد ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية يأل انيتتاا يالربتغتتالا يسويستتراا يالنمستتاا  

 ياجل ل األسودا يروانداا؛ اتوغوإلغاء عقوبة اإلعدام يابراغوايا يبلجيكاا يبننا ي
الربوتوكتتتول االختيتتتاري الثتتتاين امللحتتتق ابلعهتتتد النظتتتر ل التصتتتديق علتتتى  144-2

التتتتدويل اخلتتتتاص ابحلقتتتتوق املدنيتتتتة والسياستتتتية واهلتتتتاد  إىل إلغتتتتاء عقوبتتتتة اإلعتتتتدام 
 يأوروغوايا؛

مجيع اجلرائم واالنضتمام إىل الربوتوكتول إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ابلنس ة  144-3
دنيتتتتتة والسياستتتتتية االختيتتتتتاري الثتتتتتاين امللحتتتتتق ابلعهتتتتتد التتتتتدويل اخلتتتتتاص ابحلقتتتتتوق امل

 ا؛يسلنداآي
مواصتلة احتت ام التزامامبتتا اوجتتب العهتتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة  144-4

وحتتتتترة و تتتتتفا ة ل للجميتتتتتع والسياستتتتتية  عتتتتتن  ريتتتتتق إجتتتتتراء انت تتتتتاابت  تتتتتاملة 
على هذا النحو التزامها الك ت  ابلدققرا يتة وستيادة القتانون   مؤكدةا   2019 عام

 ل ال لد يأنغوالا؛ابلفعل  وهو أمر واضح
التصتتتتتديق علتتتتتى نظتتتتتام رومتتتتتا األساستتتتتا للمحكمتتتتتة اجلنائيتتتتتة الدوليتتتتتة  144-5

 وتعديالت كم اال عليه يلي تنشتاينا؛
إبجتتراءات جملتتس األمتتتن  املتعلقتتةاالنضتتمام إىل مدونتتة قواعتتد الستتتلو   144-6
ضتد اإلنستانية وجترائم احلترل  علتى النحتو املرتَك تة اإلابدة اجلماعيتة واجلترائم  ضد

 والشفا ية يلي تنشتاينا؛ واالتساقالذي وضعته جمموعة املساءلة 
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بشتنن العمتال  2011لعام التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية  144-7
 ا يابراغوايا؛189املنزليني يرقم 

املنقحتتتةا  هلجتترة متتن أجتتل العمتتل ياالتفاقيتتة املتعلقتتة ابالتصتتديق علتتى  144-8
 ا واتفاقيتتتتتة العمتتتتتال املهتتتتتاجرين ياألحكتتتتتام التكميليتتتتتةا 97يرقتتتتتم  1949 لعتتتتتام
 ا ملنظمة العمل الدولية يمدغشقرا؛143يرقم  1975 لعام
متتن املكلفتتني املقد متتة قتتة االستتتجابة بصتتورة إةابيتتة لال تتات التتز رة املعل   144-9

دعوة  توجيهوالنظر ل   بوال ت ل إ ار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
 مجيع املكلفني بوال ت يالتفياا؛إىل دائمة 
مواصتتتتتتلة التعتتتتتتاون ال نتتتتتتاء متتتتتتع انليتتتتتتات الدوليتتتتتتة حلقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان  144-10

 يبنغالديشا؛
إنشتتتتاء آليتتتتة و نيتتتتة لةبتتتتالج واملتابعتتتتة  متتتتن أجتتتتل التنفيتتتتذ الواجتتتتب  144-11

 االستعراض الدوري الشامل ياملكسيكا؛ املن ثقة عنللتوصيات 
 رصد تنفيذ التوصيات وتقدمي التقارير يتركمانستانا؛ 144-12
املشاركة ل الربامج الدولية للمساعدة التقنية وبنتاء القتدرات ل جمتال  144-13

 حقوق اإلنسان يتركمانستانا؛
كو  قتوانني و نيتة تتما تى متع الصت وضتعمواصلة اجلهتود الراميتة إىل  144-14

 الدولية حلقوق اإلنسان يل نانا؛
ومحايتتة تعزيتتز جمتتال ل ملتتا تواجهتته مواصتتلة تكثيتتف جهودهتتا للتصتتدي  144-15

ل تقريرهتتا  املعتتروض  علتتى النحتتو متتن حتتتد ت ومعوقتتات وعق تتاتحقتوق اإلنستتان 
 الو ين يمجهورية الو الدققرا ية الشع يةا؛

ات الو نيتة حلقتوق اإلنستان  مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املؤسست 144-16
ثقا تة حقتوق اإلنستان ومحايتهتا  يكفتل نشتروبناء املوارد الو نية وال شرية على حنتو 

 يل نانا؛
 إنشاء جلنة و نية حلقوق اإلنسان يأوكرانياا؛ 144-17
متتن اجلهتتات املتعتتددة إنشتتاء آليتتة و نيتتة للرصتتد واإلبتتالج  اشتتاركة  144-18

قتوق اإلنستان  اتا ل  لتك حل انليتات امل تلفتة املصلحة  وتنفيتذ توصتيات صاح ة
 االستعراض الدوري الشامل يابراغوايا؛ املن ثقة عنالتوصيات 

 متابعة التداب  الرامية إىل تعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان ياجلزائرا؛ 144-19
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضتمان التمويتل املناستب للمؤسستات الت   144-20

إل ار الو ين حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان   ضالا عتن االعتمتاد تشكل جزءاا من ا
 يرومانياا؛ استقاللية هذ  املؤسساتالكامل إل ار معياري لضمان 

 تعزيز اإل ار التنظيما واملؤسسا ياملغرلا؛ ز دة 144-21



A/HRC/40/5 

GE.18-22584 16 

ضتتمان متتن أجتتل مضتتاعفة اجلهتتود وااللتتتزام  والتمتتاا التتدعم التتالزم   144-22
 حبقوق اإلنسان ينيج  ا؛  ع ها كا ةا متتع 
 تتترص العمتتتل  التتت  تعتتتز ز ستتتع ل التتتربامج املوجهتتتة اجتماعيتتتاا التو  ز دة  144-23

 لش ال يأوزبكستانا؛ل
مواصلة جهودها العتماد سياسة إمنائية لتحقيق األهتدا  االقتصتادية  144-24

 حقوق اإلنسان ياليمنا؛وتعزيز محاية  تفيد لواالجتماعية ال  
 ر دة األعمتالختصيص مزيد من املوارد للربامج الرامية إىل تعزيز روح  144-25

 لدى الش ال والنساء ي يي   ما؛
 ل صتتفو  وخاصتتةمواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل ز دة معتتدل العمالتتة   144-26

 الش ال يماليز ا؛
 مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية حقوق الفئات الضعيفة يأ ربيجانا؛ 144-27
احلفتتتال علتتتى التتتديناميات اإلةابيتتتة ملواءمتتتة التشتتتريعات الو نيتتتة متتتع  144-28

 الصكو  الدولية يأ ربيجانا؛
اعتماد است اتيجيات ل إ تار آليتات الرصتد واالستتعراض لضتمان أن  144-29

 ومناست ة للغترض عالة  املعنية ابملساواة بني اجلنسني تص ح الوحدات املنشنة حديثاا 
 يبوتسوا ا؛

إىل  اهلاد تتتتةسياستتتتتها التغذويتتتتة الو نيتتتتة ل ات تتتتاع بفعاليتتتتة  الستتتتتمرارا 144-30
 حتسني احلالة التغذوية للسكان يأ ربيجانا؛

مواصتلة التتداب  الراميتة إىل دعتم املؤسستات الو نيتة حلقتوق اإلنستتان  144-31
 وتعزيز االستقاللية املالية واإلدارية للجنة السنغالية حلقوق اإلنسان يابكستانا؛

تعزيتتتتز القتتتتدرات املؤسستتتتية وال شتتتتترية للمؤسستتتتات الو نيتتتتة حلقتتتتتوق  144-32
 اإلنسان يإثيوبياا؛

 املؤسسات الو نية حلقوق اإلنسان يمايلا؛ومثابرة تعزيز استقرار  144-33
بنتاء قتدرات املؤسستات الو نيتة حلقتوق اإلنستان  علتىمواصلة العمل  144-34

 يموريتانياا؛
تعزيتتتز مؤسستتتات التتتتداب  الراميتتتة إىل تعزيتتتز اجلهتتتود امل ذولتتتة ملواصتتتلة  144-35

 حقوق اإلنسان يالكام ونا؛
للجنتتتة الستتتنغالية  املركتتتز فألتتتففتكثيتتتف اجلهتتتود الراميتتتة إىل استتتتعادة  144-36

 مع م ادئ ابريس يس اليونا؛ مواءمة أوضاعهاحلقوق اإلنسان عن  ريق 
الية حلقتتوق اإلنستتان متتثتتل ابلكامتتتل ستتن تشتتريع جلعتتل اللجنتتة الستتتنغ 144-37

 مل ادئ ابريس يأس الياا؛
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ضمان امتثال اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان جلميع م ادئ ابريتس   144-38
ضتتتتتما ت ب وضتتتتتمان متتعهتتتتتالتمويتتتتتل الكتتتتتال تزويتتتتتدها اباتتتتتا ل  لتتتتتك عتتتتتن  ريتتتتتق 

 والتعددية يكنداا؛ يةاالستقالل
اللجنتتتتة الستتتتنغالية حلقتتتتوق أداء ان مواصتتتتلة اجلهتتتتود الراميتتتتة إىل ضتتتتم 144-39

مل تتتادئ ابريتتتس    قتتتاا   ملهامهتتتا بشتتتكل ستتتليم وضتتتمان استتتتقالليتها التامتتتةاإلنستتتان 
 يجي ويتا؛

 تتتتتادئ ابريتتتتتس ملاللجنتتتتتة الستتتتتنغالية حلقتتتتتوق اإلنستتتتتان  حتقيتتتتتق امتثتتتتتال 144-40
 ي رنساا؛

اللجنتتتتة الستتتتنغالية حلقتتتتوق أوضتتتتاع مواصتتتتلة اجلهتتتتود لضتتتتمان توا تتتتق  144-41
 مع م ادئ ابريس يجورجياا؛اإلنسان 
حتقيتتتق مواصتتتلة تعزيتتتز اللجنتتتة الستتتنغالية حلقتتتوق اإلنستتتان متتتن أجتتتل  144-42

 مع م ادئ ابريس يإندونيسياا؛ مواءمتها
متاماا مع م ادئ ابريس  متوائمةجعل اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان  144-43

 يتوغوا؛
إصتتتالح مؤسستتتة  الرامتتتا إىلمشتتتروع القتتتانون  مراجعتتتة االستتتتمرار ل 144-44

 مع م ادئ ابريس يتونسا؛ ملواءمة أوضاعهاحقوق اإلنسان 
ختصتتتيص متتتوارد كا يتتتة لضتتتمان التنفيتتتذ الفعتتتال لالستتت اتيجية الو نيتتتة  144-45

ا وإ تتتتالق خاتتتتتة 2026-2016بتتتتني اجلنستتتتني ي واإلنصتتتتا الثانيتتتتة للمستتتتاواة 
نستتتتان الو نيتتتتة األوىل للقضتتتتاء علتتتتى العنتتتتف اجلنستتتتاين وتعزيتتتتز حقتتتتوق اإل العمتتتتل

 ا يسنغا ورةا؛2021-2017ي
 االستمرار ل إ را  أصحال املصلحة يقارا؛ 144-46
املن ثقتتة مواصتتلة إ تترا  منظمتتات اجملتمتتع املتتدين ل تنفيتتذ التوصتتيات  144-47
 االستعراض الدوري الشامل يغا ا؛ عن

ال ستتتيما و تكثيتتف جهودهتتا الراميتتة إىل تعزيتتتز حقتتوق الضتتعفاء  ز دة  144-48
 واأل فال واأل  اص  وي اإلعاقة يالنيجرا؛النساء 
 مانا؛الفئات ضعفاا يعُ  أل دتعزيز حقوق اإلنسان  144-49
 مراجعة قانون األسرة للقضاء على التمييز ضد املرأة يمجهورية كور ا؛ 144-50
مكا حتتتة بغيتتتة متتتن بتتترامج بنتتتاء القتتتدرات والتوعيتتتة  االضتتتاالع ازيتتتد 144-51

ضتتتتتد األ تتتتت اص املصتتتتتابني بفتتتتت وا نقتتتتتص املناعتتتتتة املتتتتتوج هني الوصتتتتتم والتمييتتتتتز 
 ال شرية/اإليدز ياتيلندا؛

اختتتتتتا  مجيتتتتتع التتتتتتداب  الالزمتتتتتة لتحقيتتتتتق أهتتتتتدا  التنميتتتتتة املستتتتتتدامة  144-52
 يالكوي ا؛
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متن  وضمان تنفيتذ  بسترعةضمان اعتماد الربملان لقانون امليا  اجلديد  144-53
   يجنول أ ريقياا؛أجل اإلدارة املتكاملة ملوارد امليا

املتعلقتتة ل جمتتال إعمتتال حقتتوق اإلنستتان املضتتاَلع بتته تعزيتتز النشتتا   144-54
 يإس انياا؛ ابحلصول على امليا  وخدمات الصر  الصحا

إىل األرض  من الوصتول  النساء الريفياتوضع وتنفيذ تداب  لتمكني  144-55
  وامليتتا   والاعتتامالرعايتتة الصتتحية  والتعلتيم  والنقتتل  متن احلصتتول علتتى ختدمات و 

 يجنول أ ريقياا؛ امل اثوحقوق     واحلماية االجتماعيةوالصر  الصحا
مستتتتوى القاعتتتدة لتمكتتتني اجملتمعتتتات الليتتتة علتتتى  جهودهتتتامضتتتاعفة  144-56

ميتتع موا نيهتتا جل احلتتق ل التنميتتةمكا حتتة الفقتتر لضتتمان إعمتتال جمتتال ل  الشتتع ية
 كستانا؛ياب

تكثيتتف اجلهتتتود للت فيتتتف متتن الفقتتتر  اتتتا ل  لتتك متكتتتني اجملتمعتتتات  144-57
ل املنتا ق  ال نيتة التحتيتةالشتع ية  وز دة استتثمارات علتى مستتوى القاعتدة اللية 
 حتسني س ل العيش وإاتحة  رص العمل يالفل نيا؛بغية الريفية 
ميتتة اجملتمعيتتة ل حتتاالت تكثيتتف اجلهتتود امل ذولتتة ل إ تتار بتتر مج التن 144-58

احلصتتول علتتى اخلتتدمات االجتماعيتتة األساستتية  إمكانيتتةتيستت  ز دة بغيتتة الاتتوارئ 
 مكا حة الفقر على حنو أ ضل يبوركينا  اسوا؛بغية و 

مكا حتتتتتتة الفقتتتتتتر ل املنتتتتتتا ق الريفيتتتتتتة الراميتتتتتتة إىل تكثيتتتتتتف اجلهتتتتتتود  144-59
 يبيالرواا؛

نفيتتتتتذ خاتتتتتة التنميتتتتتة املستتتتتتدامة تعزيتتتتتز احلتتتتتق ل التنميتتتتتة ومواصتتتتتلة ت 144-60
ستوى املعيشة  وتعزيتز ما يتعلق اوتداب  احلد من الفقر  اا ل  لك  2030 لعام

 محاية حقوق اإلنسان لأل فال والنساء يالصنيا؛
محلتتة التصتتد ي لستتوء  وخاصتتةمواصتتلة تتتداب  ختفيتتف الفقتتر اجلاريتتة   144-61

 التغذية ياهلندا؛
القضتاء علتى الفقتر يمجهوريتة إيتران  تتدعيميتة إىل مواصلة اجلهود الرام 144-62

 اإلسالميةا؛
دعم اجلهود امل ذولة لتنفيذ اس اتيجية للحد من الفقر وحتسني صتحة  144-63

 األم والافل يالكام ونا؛
تنفيذ اس اتيجية للحد متن الفقتر وحتستني صتحة األم ب قيامهامواصلة  144-64

 والافل ياجلزائرا؛
تغذية أكثر  عالية تو   ضمان الراما إىل مواصلة هنجها االس اتيجا  144-65

 وحتسني اإلمدادات الغذائية للسكان يإندونيسياا؛
حتستتني احلالتتة التغذويتتة  التت  مبتتد  إىلمواصتتلة تنفيتتذ اخلاتتة الو نيتتة  144-66

 للسكان يدولة بوليفيا املتعددة القومياتا؛
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 نا ق الصراع السابقة ياألرجنتنيا؛ل إزالة األلغام من م ال دء 144-67
لتحتدي  قاتاع مصتائد  وجهتة عمليتةاختا  تداب  قويتة ودتددة و ات  144-68

الستتتنغاليني  كمتابعتتتة للتوصتتتيات املق ولتتتة  صتتتيادي األمستتتا األمستتتا  باريقتتتة تفيتتتد 
متتتن تقريتتتر الفريتتتق  115-124و 92-124و 21-124ل الفقتتترات التتتواردة 
 ا يهاي ا؛A/HRC/25/4الوثيقة ض الثانية ياالستعرا أثناء جولةالعامل 
التحقيقتات القضتتائية  حتقيتق تقتدم لضتتمان الراميتة إىل التتداب   تقويتة 144-69

 ومعاق ة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان ياألرجنتنيا؛
مضتتتتتتاعفة اجلهتتتتتتود لتحستتتتتتني األوضتتتتتتاع ل املؤسستتتتتتات اإلصتتتتتتالحية  144-70

 يبورونديا؛
ولتتة لتنفيتذ است اتيجية للحتتد متن اكتظتال الستتجون تعزيتز اجلهتود امل ذ 144-71

 يالكام ونا؛
املعيشتية للمحتجتزين ل  األوضتاعإىل حتستني  اهلاد تة امواصلة تتداب ه 144-72

 السجون يكوت ديفوارا؛
حلقتتتوق  والضتتتمان الكتتتاملنياالحتتت ام  كفالتتتةتعزيتتتز اجلهتتتود الراميتتتة إىل   144-73

 اإلنسان واحلر ت األساسية للسجناء والتجزين يإياالياا؛
االحتجتتتتاز الستتتتابق تعزيتتتتز النظتتتتام القضتتتتائا متتتتن أجتتتتل تقلتتتتيص متتتتدة  144-74

 يل نانا؛ للمحاكمة
 مواصلة اجلهود امل ذولة ل ناء القدرات ل القااع القضائا ياألردنا؛ 144-75
 القضتتتتائيةوانليتتتتات غتتتت   القضتتتتاءاعتمتتتتاد قتتتتوانني تضتتتتمن استتتتتقاللية  144-76

واستتتتتقاللية ميزانيتهمتتتتا املستتتتؤولة عتتتتن تعزيتتتتز واحتتتت ام حقتتتتوق اإلنستتتتان ل ال لتتتتد 
 ياملكسيكا؛

تتتنالقضتتتاء وضتتتمان  يةاختتتتا  مزيتتتد متتتن التتتتداب  لضتتتمان استتتتقالل 144-77  متك 
 املسؤولني القضائيني من االضاالع اهامهم دون تدخل يدولة  لسانيا؛

ى هبتتا ألعضتتاء ملواصتتلة بنتتاء القتتدرات املوَصتت تتتداب مزيتتد متتن الاختتتا   144-78
 واجملتمع املدين يتركمانستانا؛ واملوظفني العام نيوالسلاات السياسية  القضاء
 القضاء يالكام ونا؛ يةتعزيز اجلهود امل ذولة لتعزيز استقالل 144-79
ل مراكتز الشتر ة والتدر  كتن راد  تر ة ودر  جتنيد مزيتد متن النستاء   144-80

تعرضتتن للعنتتف  وضتتمان داكمتتة متترتكيب يوالنستتاء اللتتوايت  ال نتتاتحتتاالت  تنتتاولل
 العنف اجلنساين وإدانتهم يصربياا؛

التشتتريعات الو نيتة متتع املعتاي  الدوليتتة املتعلقتة حبريتتة التع تت    مواءمتة 144-81
 الصحفية ي رنساا؛ األ عال اجلُرميةجترمي  إهناءاا ل  لك 
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تعتتديل األحكتتام القانونيتتة التت  حتتتد متتن حريتتة التع تت  إىل متتا ال هنايتتة   144-82
الت  ق لتهتا و قتوق اإلنستان املتعلقتة حبو قاا للمعتاي  وااللتزامتات الدوليتة واإلقليميتة 

 االستعراض السابقة ي يلاا؛ جولةالسنغال خالل 
 ؛مضاعفة اجلهود الرامية إىل ضمان حرية التع   والرأي يب وا 144-83
احتتت ام حريتتتة التتترأي والتع تتت  و قتتتاا للقتتتانون التتتدويل والقتتتانون التتتو ين  144-84

 يالسويدا؛
تت 144-85 أن قارستتوا ن الصتتحفيني والعتتاملني ل وستتائم اإلعتتالم متتن ضتمان متك 
دون ختتتو  متتتن االنتقتتتام أو االعتقتتتال أو بتتتريتتتة التع تتت  املتعلقتتتة حبحقتتتوقهم  حبريتتتة

 لسويدا؛ال هيب أو التهديد أو املضايقة يا
ضتتتمان حريتتتة الصتتتحفيني ل مارستتتة حقهتتتم ل حريتتتة التع تتت   وإجتتتراء  144-86

و عالتتتتتة ل مجيتتتتتع حتتتتتاالت االعتتتتتتداء علتتتتتى الصتتتتتحفيني  ودقيقتتتتتةحتقيقتتتتتات نزيهتتتتتة 
 ومقاضاة مرتكيب هذ  اجلرائم ياليو نا؛  ومضايقتهم وترهي هم

احلصتتتول علتتتى تتتترخيص إلزامتتتا  املمارستتتة التتت  تتالتتتبالت لتتتا عتتتن  144-87
 ملمارسة مهنة الصحا ة ياليو نا؛

ال ستتتتيما و تعزيتتتتز التتتتتداب  الراميتتتتة إىل مكا حتتتتة االجتتتتتار ابأل تتتت اص   144-88
 يب وا؛  ل ة الكتاتيباأل فال 

مكا حتتة االجتتتار ابأل تت اص عتتن  ريتتق الراميتتة إىل مواصتتلة جهودهتتا  144-89
 يابكستانا؛ تو   الدعم الالزم للهيئة الو نية املكلفة اكا حة هذا االجتار

ال ستتتيما و مكا حتتتة االجتتتتار ابأل تتت اص  الراميتتتة إىل تكثيتتتف اجلهتتتود  144-90
النستتاء واأل فتتال  اتتا ل  لتتك حتستتني التشتتريعات ومارستتات إنفتتا  القتتانون  ات 

 وعملهتتتتم القستتتتري وتستتتتو هلممنتتتتع الستتتتياحة اجلنستتتتية لأل فتتتتال متتتتن أجتتتتل الصتتتتلة 
 يبيالرواا؛

واحلتتد متتن  وال نتتاتجلهتتود الراميتتة إىل منتتع االجتتتار ابلنستتاء النهتتوض اب 144-91
  جوة األجور بني اجلنسني يالعراقا؛

  ومبريتتتب األ تتت اصتكثيتتتف اجلهتتتود ملكا حتتتة االجتتتتار ابأل تتت اص   144-92
 والتسو ل القسري واجلرائم  ات الصلة يليسوتوا؛

تتتع ل 144-93 ال وضتتتمان مكا حتتتة االجتتتتار ابأل فتتتالراميتتتة إىل جهودهتتتا  التوس 
 تقدمي اجلناة إىل العدالة ينيج  ا؛

كا حتة االجتتار املتعلتق ا 6-2005تنفيذ القانون رقم إنفا  و ضمان  144-94
 األ فال يالعراقا؛ وخباصةومحاية الضحا     ابأل  اص

للحملتتة اجلاريتتة ضتتد التستتو ل القستتري لأل فتتال  ختصتتيص متويتتل كتتا    144-95
والقت   علتيهم  لتذين ينتهكتون قتانون مكا حتة االجتتارمجيتع األ تراد ا معوالتحقيق 
 يالوال ت املتحدة األمريكيةا؛ ومقاضامبم
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لصتتحة االجتماعيتتة لصتتا  املتعلقتتة ابالناجحتتة هتتا مواصتتلة تعزيتتز براجم 144-96
 أ د األسر ضعفاا يمجهورية  نزويال ال وليفاريةا؛

ال  اتتتا ل مواصتتتلة جهودهتتتا الراميتتتة إىل خفتتت  معتتتدل و يتتتات األ فتتت 144-97
إىل اخلتدمات  إمكانية وصول اجلميع  وإاتحة األ فال احلديثا الوالدة لك و يات 

اخلتتتربات اجليتتتدة متتتع ال لتتتدان األختتترى يمجهوريتتتة كتتتور   تقاستتتمالصتتتحية عتتتن  ريتتتق 
 الشع ية الدققرا يةا؛

تعزيتتتتز التتتتربامج الراميتتتتة إىل خفتتتت  معتتتتدل و يتتتتات الرضتتتتع واأل فتتتتال  144-98
 سالميةا؛يمجهورية إيران اإل

للجميتتع لتغايتتة الصتتحية الشتتاملة ل هتتاالفعتتال لرب جم امواصتتلة تنفيتتذه 144-99
 يالكونغوا؛

ضتتتمان احلتتتق ل الوصتتتول إىل الصتتتحة الراميتتتة إىل تكثيتتتف جهودهتتتا  144-100
 إىل الرعاية الا ية ي يي   ما؛ وخاصة وصول األ فال والنساءللجميع  

حصتول إمكانيتة اجلنستية واإلاابيتة و دعم اإلعمال الكامل للحقوق  144-101
 على اخلدمات الصحية  ات الصلة يأس الياا؛اجلميع 
  مالئم للسنبشكل الصحة اجلنسية واإلاابية  بشننتعزيز التثقيف  144-102

علتتتتى ختتتتدمات الصتتتتحة اجلنستتتتية  إمكانيتتتتة حصتتتتول املتتتتراهقني والشتتتت الوحتستتتتني 
واجملتمعتتات جيع التتدعم للوالتتدين لتشتت توعيتتةإجتتراءات  تنفيتتذواإلاابيتتة   ضتتالا عتتن 

 اللية يالنمساا؛
لصتتحة اجلنستتية واإلاابيتتة للمتتراهقني بشتتنن ااعتمتتاد سياستتة  تتاملة  144-103

 يبوتسوا ا؛
القضتتتتا  املتعلقتتتتة  بشتتتتنن ل جمتتتتال الصتتتتحةتعزيتتتتز تتتتتدريب العتتتتاملني  144-104

 ا؛يسلنداآوالش ال والصحة اجلنسية واإلاابية ي ابملراهقني
مواصتتلة العمتتل علتتى حتستتني ختتدمات الرعايتتة الصتتحية والتعلتتيم متتن  144-105
 مستوى معيشة أ ضل لسكاهنا يكوابا؛حتقيق أجل 
مواصلة اجلهود الرامية إىل إدمتا  الفئتات الفقت ة والضتعيفة ل نظتام  144-106

 الرعاية الصحية ياململكة العربية السعوديةا؛
 يالصنيا؛مواصلة تاوير التعليم والصحة  144-107
 مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز قااعا التعليم والصحة ياملغرلا؛ 144-108
تنفيتتتتتذ ية تكميليتتتتتة متتتتتن أجتتتتتل اتاعتمتتتتتاد تتتتتتداب  تشتتتتتريعية وسياستتتتت 144-109

 يهندورااا؛ تنفيذاا  عاالا  لتشريعات املتعلقة ابلصحة اإلاابيةا
إمكانية وصول يق حتقبغية  املتسمة ابالتساقمواصلة تعزيز جهودها  144-110
اجلهات األخترى إىل التعليم ومواصلة السعا إىل التعاون ل هذا الصدد مع  اجلميع
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   مثتتتتل منظمتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لل بيتتتتة والعلتتتتم والثقا تتتتةالدوليتتتتة صتتتتاح ة املصتتتتلحة
 يمجهورية كور  الشع ية الدققرا يةا؛ ياليونسكوا

متن  جتزءاا أساستياا اجلنستني  جعل التوعية حبقتوق املترأة واملستاواة بتني 144-111
 من التعليم االبتدائا يأملانياا؛   بدءاا املدرسيةاملناهج 
مواصتتلة تتتداب  حتستتني نظتتام التعلتتيم وضتتمان حصتتول اجلميتتع علتتى  144-112

 تعليم جيد يأوزبكستانا؛
التعلتتيم  عمتتالا علتتى تتتو  مواصتتلة تعزيتتز براجمهتتا التعليميتتة الناجحتتة  144-113

 يمجهورية  نزويال ال وليفاريةا؛للجميع الشامل االبتدائا 
 ملواصلة تعزيز دو األمية ل ال لد يماليز ا؛ كا   ختصيص دعم    144-114
مواصتتتلة اجلهتتتود الراميتتتتة إىل حتستتتني التعلتتتتيم االبتتتتدائا للجميتتتتع ل  144-115
 ياإلمارات العربية املتحدةا؛ 2020 عام

التعلتتتتيم والتتتتتتدريب املهتتتتتين  جتتتتتودة بتتتتر مج حتستتتتتنيمواصتتتتلة تنفيتتتتتذ  144-116
 يالكوي ا؛

 التدريب املهين يقارا؛ جودةمواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني  144-117
م التعلتتيم والتتتعل   ترمتتا إىل ر تتع مستتتوى جتتودةات تتاع سياستتة  مواصتتلة 144-118

 على مجيع املستو ت يمجهورية الو الدققرا ية الشع يةا؛
مشتتتروع قتتتانون إعتتتادة تنظتتتيم املتتتدارا  عمليتتتة اعتمتتتاد االنتهتتتاء متتتن 144-119

 يتوغوا؛ وحتويلها إىل مدارا حديثةا الكتاتيبالقرآنية ي
ا الكتاتيتباملتدارا القرآنيتة ي ُُيتد ثثالنظر ل اعتماد القانون التذي  144-120

 ويدجمها ل نظام التعليم الرئيسا يب وا؛
ابملتتدارا  ونيدرستتمواصتتلة حتستتني ال يئتتة التعليميتتة للتالميتتذ التتذين  144-121

 االبتدائية والثانوية  اا ل  لك املدارا القرآنية يالياابنا؛
إجراء عمليات تفتيش منتظمة و عالتة جلميتع املتدارا العامتة  اتا ل  144-122

 وجتتتودة لتتتك املتتتدارا الدينيتتتة  لضتتتمان الو تتتاء ابملعتتتاي  الو نيتتتة املتعلقتتتة احتتتتوى 
 فة يأملانياا؛التعليم وال نية التحتية واملعاملة املنص

 لل نتتتتاتال ستتتتيما و العمتتتل علتتتتى ز دة معتتتتدل االلتحتتتتاق ابملتتتتدارا   144-123
 واأل فال  وي اإلعاقة يزم ابويا؛

حقتتتوق اإلنستتتان واملستتتاواة بتتتني اجلنستتتني ل املنتتتاهج  إدختتتال تعلتتتيم 144-124
تتتتدريب ضتتتمن بتتترامج متتتن التعلتتتيم االبتتتتدائا  صتتتاعداا  وكتتتذلك ابتتتتداءا  املدرستتتية
 جمال الرعاية الصحية يالربتغالا؛ املهنيني ل

بتتتتذل مزيتتتتد متتتتن اجلهتتتتود ل جمتتتتال التتتتدعم التعليمتتتتا لأل فتتتتال  وي  144-125
النقتتا  التت  أاثرمبتتا جلنتتة حقتتوق الافتتل  متتع  علتتى أن ُتؤختتذ ل احلستت اناإلعاقتتة  
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إىل القتانون  ابالستتنادال حيب ابمل ادرات الرامية إىل دعم األ ت اص  وي اإلعاقتة 
 األ  اص  وي اإلعاقة يالياابنا؛حقوق زيز ومحاية املتعلق بتع

الا ظتتة علتتى املستتتوى املرتفتتع لالستتتثمار ل قاتتاع التعلتتيم لضتتمان  144-126
أل فتتال  اتتن  تتيهم أمتتام اأكثتتر إنصتتا اا إىل التعلتتيم اجليتتد بشتتكل وصتتول إمكانيتتة ال

 األ فال  وو اإلعاقة يسنغا ورةا؛
والشتامل ضتمان احلتق ل التعلتيم اجليتد الراميتة إىل مواصلة جهودهتا  144-127

إليتتته واحلفتتتال علتتتى اخلاتتتوات  ال نتتتاتوصتتتول إمكانيتتتة متتتع ال كيتتتز علتتتى  للجميتتتع
 املت ذة ابلفعل لتحدي  املدارا الدينية يأ غانستانا؛

بغيتتة مواصتتلة احلملتتة اجلاريتتة ملكا حتتة العنتتف اجلنستتاين ل املتتدارا  144-128
 يغا ا؛ يها  واستمرارهن ال نات هباحتسني التحاق 

 وخاصتةمواصلة اجلهود الرامية إىل إعمال حق كل  فتل ل التعلتيم   144-129
 على التعليم االبتدائا يابكستانا؛ ال ناتعن  ريق ز دة إمكانية حصول 

 يأوكرانياا؛ إمكانية حصول ال نات على التعليمحتسني  144-130
ا ل متإدراجهعتن  ريتق ني ملساواة بني اجلنستابالتوعية حبقوق املرأة و  144-131

 مناهج التعليم االبتدائا يمجهورية كور ا؛
التعليميتة متن مجيتع  املنشتتتاختا  التداب  الالزمة حلماية ال نات ل  144-132

  وضتمان ومقاضتامبمأنواع العنف اجلنسا واجلنساين  عن  ريق التحقيق مع اجلنتاة 
 ؛تقدمي املساعدة إىل الضحا  وأسرهم ياألرجنتنيا

ل املتتدارا لةبتتالج عتتن  إةتتاد آليتتات  عالتتة وملتزمتتة ابلستتريةتعزيتتز  144-133
أو التحتتترجل اجلنستتتا داختتتل املؤسستتتات التعليميتتتة  التجتتتاوزحتتتاالت االستتتتغالل أو 

 وحوهلا يالنمساا؛
ضمان تكا ؤ  ترص ال نتات والشتاابت  ا الرامية إىلمضاعفة إجراءامب 144-134
على مجيع مستو ت التعليم  مع تا يتق سياستة عتدم التستامح مالقتاا متع  هنومتثيل

 يهندورااا؛ نياجلنسيوالتحرجل العنف 
 مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يمصرا؛ 144-135
بتشويه  ةاملتعلق اتاختا  مجيع التداب  الالزمة لضمان تنفيذ التشريع 144-136

 يرلنداا؛أي األُنثويةتناسلية األعضاء ال
 مواصلة تنفيذ التداب  امل تلفة لتمكني املرأة ياهلندا؛ 144-137
إ ارهتتتا القتتتانوين لتعزيتتتز ومحايتتتة حقتتتوق املتتترأة واملستتتاواة بتتتني  تقويتتتة 144-138

اجلنسني  اا ل  لك عن  ريق ضمان توا ق تشريعامبا مع تعريف التمييز الوارد ل 
 ؛القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة يروانداا من اتفاقية 1املادة 
تعزيتتتز اإل تتتار املعيتتتاري وتنفيتتتذ   يمتتتا يتعلتتتق حبقتتتوق املتتترأة والافتتتل  144-139

 يرومانياا؛
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مواءمة تشريعامبا مع بروتوكول مابوتو  الذي صد ق  عليه الستنغال  144-140
 يكنداا؛ 2004ل كانون األول/ديسمرب 

الراميتة إىل تعزيتز حقتوق املترأة ل إ تار خاتة العمتل  مواصلة اجلهتود 144-141
ا 2021-2017الو نية للقضاء علتى العنتف اجلنستاين وتعزيتز حقتوق اإلنستان ي

 يتونسا؛
انلية الو نية للنهوض ابملرأة  ابإلضا ة إىل حتسني  يةضمان استقالل 144-142

 الكيا ت األخرى التابعة للدولة يهندورااا؛ التنسيق بينها وبني
مواصتتتلة تنفيتتتتذ اإلجتتتراءات التشتتتتغيلية املوحتتتتدة  يمتتتا بتتتتني اهليئتتتتات  144-143

امل تصتتة ل مكا حتتة العنتتف اجلنستتاين وتعزيتتز خاتتم العمتتل اإلقليميتتة لتتتو   رعايتتة 
 خاصة للضحا  داخل اجملتمعات اللية يدولة بوليفيا املتعددة القومياتا؛

وتعزيتتتز  جلنستتتاينالعنتتتف اتنفيتتتذ خاتتتة العمتتتل الو نيتتتة للقضتتتاء علتتتى  144-144
 ا ي مي ياا؛2021-2017حقوق اإلنسان تنفيذاا كامالا ي

مواصلة ال ويج خلاة العمتل الو نيتة للقضتاء علتى العنتف اجلنستاين  144-145
 ا يمجهورية  نزويال ال وليفاريةا؛2021-2017وتعزيز حقوق اإلنسان ي

املتعلقتتة لنمايتتة اعتمتتاد استت اتيجية  تتاملة للقضتتاء علتتى القوالتتب ا 144-146
 املمارسات الضارة يهندورااا؛على التمييز ضد املرأة و على و ابملرأة 
ووضتع تتداب   اجلنساينلتصدي للعنف الرامية إىل امواصلة جهودها  144-147

 االجتار ابأل  اص يالفل نيا؛القائمة ل جمال جتاهات التستجيب ل
 وخاصتتتةوال نتتتات   مواصتتتلة االلتتتتزام اكا حتتتة العنتتتف ضتتتد النستتتاء 144-148

تشتتتتويه األعضتتتتاء التناستتتتلية األُنثويتتتتة  وتقتتتتدمي متتتترتكيب هتتتتذ  األ عتتتتال إىل العدالتتتتة 
 يلكسمربجا؛

اختتتا  مجيتتع التتتداب  املمكنتتة للقضتتاء علتتى مارستتة تشتتويه األعضتتاء  144-149
 التناسلية األُنثوية يسويسراا؛

إىل القضتتتتاء علتتتتى املمارستتتتات التقليديتتتتة  اهلاد تتتتةتكثيتتتتف التتتتتداب   144-150
الضتتارة التت  تتتؤثر ستتل اا علتتى حقتتوق النستتاء وال نتتات  اتتا ل  لتتك تشتتويه األعضتتاء 

 األ فال والزوا  امل كر والزوا  القسري ي مي ياا؛ وزوا التناسلية األُنثوية 
 املتمثلتتة ل املمارستتة الضتتارةتعزيتتز التتتداب  الراميتتة إىل القضتتاء علتتى  144-151

 مقاضتتاة اجلنتتاة وإصتتدار أحكتتام حبقهتتم وضتتمانتشتتويه األعضتتاء التناستتلية األُنثويتتة 
 يالربتغالا؛

تشتويه األعضتاء التناستلية األُنثويتة  ب املتعلقتةتا يق القوانني السارية  144-152
 يالنمساا؛ هذا التشويه جبميع أ كال
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التناستلية  اختا  تتداب  إضتا ية للقضتاء علتى مارستة تشتويه األعضتاء 144-153
محايتتتتة ال نتتتتات إىل علتتتتى وجتتتته التحديتتتتد  مبتتتتد األُنثويتتتتة وإنشتتتتاء آليتتتتات للحمايتتتتة 

 يالربازيلا؛
النظتتتتر ل جتتتتترمي أي مارستتتتة ختتتتتان لل نتتتتات متتتتن أجتتتتل وضتتتتع حتتتتد  144-154

ل مناقتتتة متتتااتم يمجهوريتتتة  وخاصتتتةالستتتتمرار تشتتتويه األعضتتتاء التناستتتلية األُنثويتتتة  
 الكونغو الدققرا يةا؛

 يمتتا حظتتراا صتترُياا ظتتر مجيتتع أ تتكال العنتتف اجلنستتا واجلنستتاين ح 144-155
 والشاابت يأل انياا؛ ابل نات يتصل
اجلنستتتاين العنتتتف اجلنستتتا و حتتتاالت إنشتتتاء آليتتتات  عالتتتة لتحديتتتد  144-156

 يإسرائيلا؛ اورصده اواإلبالج عنه
صتتتتنع عمليتتتتة مواصتتتتلة اجلهتتتتود الراميتتتتة إىل ز دة مشتتتتاركة املتتتترأة ل  144-157

بتتني اجلنستتني ل  املتعلقتتة ابلتعتتادلحكتتام األالقتترار  اتتا ل  لتتك عتتن  ريتتق تا يتتق 
 التشريعات القائمة يملديفا؛املنصوص عليها ل و  املشغولة ابلتعينيالوظائف 

إىل تعمتتتتيم  اهلاد تتتتةمواصتتتتلة وتعزيتتتتز مجيتتتتع امل تتتتادرات واإلجتتتتراءات  144-158
 يجزر القمرا؛ الدولة اتالتوازن بني اجلنسني املنصوص عليه ل تشريع

املستاواة بتني  انعتداممواصلة السياسة الرامية إىل القضتاء علتى أوجته  144-159
 الرجل واملرأة  ابعتماد م ادرات مبد  إىل تعزيز التوازن بني اجلنسني يجي ويتا؛

ضتتتمان تنفيتتتذ استتت اتيجية  تتتاملة للقضتتتاء علتتتى القوالتتتب النمايتتتة  144-160
  انياا؛التمييزية ضد املرأة يأل

 ا؛كابو   ديمجيع األحكام القانونية ال  متيز ضد املرأة ي إزالة 144-161
القضتتاء  ألغتتراضاجلهتتود الراميتتة إىل جعتتل مجتتع ال يتتا ت  التوس تتع ل 144-162

 يال حرينا؛أمراا مركز ا ابهلجرة  املتصلةعلى التمييز ضد املرأة واإلحصاءات 
حبقتوق اإلنستان  املتعلقتةتنوعتة املاالت اجملتمواصتلة بنتاء القتدرات ل  144-163

 ياهلندا؛
اجلهتتتود الراميتتتة إىل إعمتتتال حقتتتوق املتتترأة ومكا حتتتة  بتتتذلمواصتتتلة  144-164

 العنف اجلنساين يزم ابويا؛
منتتع ومكا حتتة مجيتتع أ تتكال التمييتتز  اتتا ل  لتتك عتتن  ريتتق محايتتة  144-165

 وتعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة يإياالياا؛
إىل القضاء علتى تشتويه األعضتاء  اهلاد ةصون وتعزيز مجيع التداب   144-166

 التناسلية األُنثوية يجي ويتا؛
 وال نتتتتتاتمواصتتتتتلة مكا حتتتتتة مجيتتتتتع أ تتتتتكال العنتتتتتف ضتتتتتد النستتتتتاء  144-167

 يجورجياا؛
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اعتماد تداب  تشتريعية ملنتع ومكا حتة االستتع اد املنتزيل واالستتغالل  144-168
 يهندورااا؛ جتاريةألغراض اجلنسا 
و يمتتا يتصتتل بتتذلك متتن ز دة نستت ة النستتاء ل هيئتتات صتتنع القتترار  144-169
 يال حرينا؛ تدريب
النستتتتتاء  وخصوصتتتتتاا الضتتتتتعفاء  األ تتتتت اص تعزيتتتتتز ومحايتتتتتة حقتتتتتوق  144-170

 واأل فال واأل  اص  وي اإلعاقة يكوت ديفوارا؛
الو نيتتتتة متتتتع حقتتتتوق مواصتتتتلة اجلهتتتتود الراميتتتتة إىل مواءمتتتتة القتتتتوانني  144-171

 مانا؛اإلنسان الدولية  يما يتعلق ابلنساء واأل فال يعُ 
غتراض ال ستيما ألو مواصتلة تعزيتز اهليئتات الو نيتة حلقتوق اإلنستان   144-172

 لنهوض ابملرأة والافل يمجهورية الو الدققرا ية الشع يةا؛ا
 مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق الافل يمصرا؛ 144-173
متتع ضتتمان امتثالتته ألحكتتام الصتتكو   قتتانون الافتتلاعتمتتاد مشتتروع  144-174

الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان  واختتتا  التتتداب  املناستت ة  اتتا ل  لتتك التمتتاا املستتاعدة 
 يأ غانستانا؛ تنفيذاا  عاالا التقنية من اجملتمع الدويل من أجل تنفيذ  

مستتتنلة اعتمتتتاد  ةلتضتتتمني العمليتتتة التشتتتريعيتعزيتتتز اجلهتتتود امل ذولتتتة  144-175
 ابلفعل يالكام ونا؛ الذي جرت املصادقة عليه مشروع قانون الافل 

علتتتى وجتتته الستتترعة وضتتتمان تنفيتتتذ   قتتتانون الافتتتلاعتمتتتاد مشتتتروع  144-176
 يبلجيكاا؛لذلك عن  ريق ختصيص املوارد املالية وال شرية الالزمة  بشكل  عال

 يغابونا؛ قانون الافل واعتمادصياغة  االنتهاء من 144-177
متما تية  الافتلإىل جعل محايتة حقتوق  اهلاد  قانون الافلاعتماد  144-178

ب التمييتز بتني قوق الافل  وابلتتايل جتن تاملتعلقة حبمع االلتزامات الدولية واإلقليمية 
 على أساا نوع اجلنس يأملانياا؛ الوالديناأل فال أو 

 ليو نا؛يا االستعجالعلى وجه  قانون الافلاعتماد  144-179
اختا  مجيع التداب  الالزمة الستعادة برملان األ فتال ل أقترل وقت   144-180

  وتزويتد  ابملتوارد الكا يتة  كمتابعتة كتان يوَصتف ابلنجتاحالذي  وهو الربملان مكن  
 16-124و 15-124و 28-123ل الفقتتترات التتتواردة للتوصتتتيات املق ولتتتة 

 االستعراض الثانية يهاي ا؛ جولةمن تقرير الفريق العامل عن  59-124و
من قانون األسرة  ال  تتسامح مع العنف ال تدين  285إلغاء املادة  144-181

 ضد األ فال ل  كل التوبيخ والعقال يبنغالديشا؛
 تنفيتتتذاا كتتتامالا و عتتتاالا  اتفاقيتتتة حقتتتوق الافتتتللتنفيتتتذ إعاتتتاء األولويتتتة  144-182

 يأس الياا؛
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إىل التصتديق علتى الربوتوكتول  اهلاد تةوامل تادرات  اتمواصلة العملي 144-183
 االختياري التفاقية حقوق الافل املتعلق إبجراء تقدمي ال الغات يبننا؛

لتصديق على الربوتوكول االختيتاري التفاقيتة حقتوق الافتل املتعلتق ا 144-184
 إبجراء تقدمي ال الغات يغابونا؛

 بتزويتتتد وخاصتتة  األ فتتتال لتشتتريعات محايتتةضتتمان التنفيتتذ الفعتتتال  144-185
 وموارد كا ية يأل انياا؛ اتسلابوالية واضحة و بوكاالت محاية األ فال 

إىل محايتتتتتتتة حقتتتتتتتوق األ فتتتتتتتال الضتتتتتتتعفاء  اهلاد تتتتتتتةتعزيتتتتتتتز التتتتتتتتداب   144-186
 ا؛  دي كابوي

متتن اتفاقيتتة حقتتوق  19اختتتا  مجيتتع التتتداب  الالزمتتة  اوجتتب املتتادة  144-187
الذين    ئات األ فال ضعفاا حبماية األ فال  وال سيما أ د  الافل  لتعزيز التزامها

تتر ولة تتال  إلتتيهم هبتتم هتتد واالستتتغالل متتن جانتتب أولئتتك التتذين عُ هتتم عرضتتة للهجل
 يأنغوالا؛
الضالعني ل عمليات تسو ل قاضاة األ راد القيام على حنو منهجا ا 144-188

 ي رنساا؛هذ  العمليات تفكيك الش كات ال  تنظم باأل فال يومياا ل الشوارع و 
تتتو   احلمايتتة والتعلتتيم بشتتكل أ ضتتل اختتتا  مجيتتع التتتداب  لضتتمان  144-189

التستتو ل بستت ب مارستتات التعلتتيم  ُةتترَبون علتتى فتتال الشتتوارع واأل فتتال التتذين أل
 األ فال األساسية يجزر القمرا؛ تشك ل انتهاكاا حلقوقال   ةالعر ي
اختا  خاوات إضا ية  اا ل  لك عن  ريق حتسني مارستات إنفتا   144-190

 محاية أ فال الشوارع وإعادة إدماجهم ل اجملتمع يبيالرواا؛من أجل القانون  
ستتغالل الو لأل فتال  القستريلوضع حتد للعمتل  عاجلةاختا  تداب   144-191

 األ فال وتقدمي اجلناة إىل العدالة يكنداا؛
لستتتتن  أدىن حتتتتداا التشتتتريع التتتتو ين لتضتتتتمني التتتتتداب  الالزمتتتتة اختتتتا   144-192

 لكل من الفتيات والفتيان ياألرجنتنيا؛  الثامنة عشرةهو سن  الزوا  
اختتتتتتا  تتتتتتداب  لتنفيتتتتتذ خاتتتتتة العمتتتتتل الو نيتتتتتة للقضتتتتتاء علتتتتتى زوا   144-193

يمجهوريتتتتة  عامتتتتاا  18احلتتتتد األدىن لستتتتن التتتتزوا  إىل  تنفيتتتتذاا  عتتتتاالا ولر تتتتع األ فتتتتال
 الكونغو الدققرا يةا؛

 اعتماد خاة عمل و نية إلهناء زوا  األ فال وتعديل قانون األسترة 144-194
عامتتتاا للفتيتتتان  18والقتتتانون اجلنتتتائا متتتن أجتتتل ر تتتع احلتتتد األدىن لستتتن التتتزوا  إىل 

 والفتيات على السواء ي يلاا؛
 18إىل لستتواء علتى ار تع احلتد األدىن لستن زوا  الفتيتان والفتيتات  144-195

 سنة يس اليونا؛
 األ فال وتشويه األعضاء التناسلية األُنثوية ي رنساا؛ زوا مكا حة  144-196
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اختا  تتداب  لضتمان حظتر تشتويه األعضتاء التناستلية األُنثويتة وزوا   144-197
 وعملياا يإسرائيلا؛ حظراا قانونياا األ فال 

حلمايتة حقتوق   محتالت توعيتةيم وتنظت  اعتماد وتنفيذ تداب  قانونية 144-198
تشتتويه األعضتتاء التناستتلية األُنثويتتة والتتزوا  امل كتتر عمليتتات إبدانتتة  وخاصتتةالافتتل  

 يإياالياا؛وحبظرها واملقاضاة بشنهنا والقسري 
 جترمي زوا  األ فال ياألرجنتنيا؛ 144-199
ال ستيما ل جمتاالت و ضمان التنفيذ الكامل التفاقية حقتوق الافتل   144-200

 التعليم وقضاء األحداث واالجتار ابأل فال وعمل األ فال يسويسراا؛
املعتتتاي  الو نيتتتة املتعلقتتتة  جعتتتلتكثيتتتف اجلهتتتود الراميتتتة إىل ضتتتمان  144-201

متتع اتفاقيتة حقتتوق الافتتل  متع إيتتالء اهتمتام ختتاص لقضتتا  متما تية حبقتوق الافتتل 
 مثل عمل األ فال والزوا  امل كر والقسري يأوروغوايا؛

 املظتتتامل املعتتتين ابأل فتتتالأمتتتني منصتتتب إنشتتتاء  االنتهتتتاء متتتن عمليتتتة 144-202
 يأوكرانياا؛

وحتستتتتني   إزالتتتتة مجيتتتتع احلتتتتواجز التتتت  حتتتتتول دون تستتتتجيل املواليتتتتد 144-203
 التذين ليست  لتديهماحلصول على التعليم واخلدمات االجتماعيتة لأل فتال  إمكانية

  هادات ميالد يليسوتوا؛
استتتت دام األ فتتتال ل كتتتالا متتتن الو نيتتتة التتت  حتظتتتر  القتتتوانني  إنفتتتا  144-204

 األ فال يالسويدا؛ واإلساءة إىل  واالجتار ابأل فال  التسو ل
مواصتتتلة تعزيتتتز اجلهتتتود الراميتتتة إىل مكا حتتتة  قتتتر األ فتتتال ومعاجلتتتة  144-205

  قر األ فال يملديفا؛ من حي  بني املنا قالتفاواتت 
 األ فال يصربياا؛ لدىالفقر  للت فيف منبذل جهود إضا ية  144-206
التدخول ل إنشاء آليات وخدمات حلمايتة األ فتال املعرضتني خلاتر  144-207

 األ فال يلي تنشتاينا؛ دائرة عمل
ومكا حتتة أ فتتال الكتاتيتتب إىل محايتتة حقتتوق  مبتتد اعتمتتاد تتتداب   144-208

ومجيتتع أ تتكال العنتتف  هبتتؤالء األ فتتال واستتتغالهلم وإج تتارهم علتتى التستتو لاالجتتتار 
  اتتتا ل  لتتتتك ل ستتتياق املتتتتدارا هبتتتتؤالء األ فتتتالوالتمييتتتز األختتترى  يمتتتتا يتعلتتتق 

متتتتترتكيب هتتتتتذ  األ عتتتتتال   ضتتتتتالا عتتتتتن امل تتتتتادرة إىل إجتتتتتراء حتقيقتتتتتات متتتتتعالقرآنيتتتتتة  
 يالربتغالا؛ ومالحقتهم

  واالجتتتار ابأل فتتال  تنفيتتذ القتتوانني الستتارية بشتتنن تستتو ل األ فتتال 144-209
تتتو   متويتتل كتتا   ل األ فتتال والتتزوا  امل كتتر والتتزوا  القستتري  متتع ضتتمان  وزوا 

 ياململكة املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا الشماليةا؛ هذا الصدد
 مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق الافل يتونسا؛ 144-210
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  لك مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق الافل ومحايتها  اا ل 144-211
 أن جُتتترث م  وضتتمان عنهتتا عمليتتة صتتياغة قتتانون الافتتل وخاتتة إبعتتاد أ فتتال الشتتوارع

 كستتتتب اقتصتتتتاديحتقيتتتتق  اهلتتتتاد  إىل القتتتتوانني الو نيتتتتة احلاليتتتتة التستتتتو ل القستتتتري 
 واإلساءة ال دنية لأل فال يدولة  لسانيا؛

 واالستتغالل  اتا اإلستاءةبذل مزيد من اجلهتود حلمايتة األ فتال متن  144-212
 ل  لك زوا  األ فال يمجهورية كور ا؛

وتقتتتتدمي  الافتتتتلالتمتتتتاا التتتتدعم متتتتن اجملتمتتتتع التتتتدويل لتنفيتتتتذ قتتتتانون  144-213
بنتتاء القتتدرات متتن أجتتل تتتو   التتتدريب املناستتتب املستتاعدة ل املستتاعدة التقنيتتة و 

 للمعلمني السنغاليني يموريشيواا؛
عات الو نيتتتة التتت  وتنفيتتتذ التشتتتري قتتتانون الافتتتلعتمتتتاد اب التعجيتتتل 144-214

 ل اجلتنستعاقب علتى التستو ل القستري واالجتتار ابأل ت اص واستتغالل القاصترين 
 يإس انياا؛ ول العمل

 يمايلا؛ قانون الافل إعدادعملية  إمتام 144-215
 ي مي ياا؛ قانون الافل واعتماد مشروع االنتهاء من وضع  144-216
 يابراغوايا؛ قانون الافلعتماد التعجيل اب 144-217
آراء مجيتتتع  علتتى أن ُتؤختتذ ل االعت تتار  قتتانون الافتتتلصتتياغة  إمتتتام 144-218

 األ فال والش ال ياتيلندا؛ وخاصةأصحال املصلحة املعنيني  
 لكتاالتشتريعات الو نيتة  لتحقيق االتساق بنياختا  التداب  الالزمة  144-219
جرقتة  على أنته ألغراض االستغالل االقتصادي  أ فال الكتاتيباست دام  ُيصن ف

 يابراغوايا؛ 06-2005من القانون اجلنائا والقانون رقم  245و قاا للمادة 
وتستتتتتو هلم  أ فتتتتتال الكتاتيتتتتتب معاملتتتتتة إستتتتتاءةااللتتتتتتزام حبتتتتتل قضتتتتتا   144-220

 يلكسمربجا؛ وتعليمهم
متتتتع  يةمتما تتتتالقتتتوانني املتعلقتتتتة حبمايتتتتة األ فتتتال  ضتتتمان أن تكتتتتون 144-221

 الصكو  الدولية والو نية يمدغشقرا؛
والتزوا  القستري  وزوا  األ فالالقضاء على حاالت الزوا  امل كر  144-222

 ياجل ل األسودا؛
أل فتتتتال وقائيتتتة وتعويضتتتية مراعيتتتة لوضتتتع اختتتدمات تتتتو   ضتتتمان  144-223

 يالسويدا؛
ت مواصتتتلة تعزيتتتز حقتتتوق األ تتت اص  وي اإلعاقتتتة ل مجيتتتع اجملتتتاال 144-224
 يتمكن هؤالء األ  اص من املشاركة ل تنمية ال لد يكوابا؛ لكا
مواصتتتلة اجلهتتتود الراميتتتة إىل ضتتتمان متتتتتع األ تتت اص  وي اإلعاقتتتة  144-225
 ياألردنا؛ همحبقوق
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اإلعاقتة  أن يكون األ ت اص  وومواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان  144-226
ستتري والتتتنمني الصتتحا الشتتامل تتتو   األمتتن األمتتن أجتتل لتتربامج املاليتتة اب مشتتمولني

 ياململكة العربية السعوديةا؛
املتعلتتتتق بتعزيتتتتز ومحايتتتتة حقتتتتوق  15-2010تنفيتتتتذ القتتتتانون رقتتتتم  144-227

امل صصتتة صتتص ابحل ابلو تتاء لتتك  عنتتد  عتتل   القيتتامو األ تت اص  وي اإلعاقتتة؛ 
عامتتتة الستتتكان واأل تتت اص  لتتتدىلتعيتتتني األ تتت اص  وي اإلعاقتتتة  وز دة التتتوعا 

ياململكتة  وابلتصتد ي للعنتف املوج ته ضتدهم حبقتوق هتؤالء األ ت اص وي اإلعاقتة 
 يرلندا الشماليةا؛أاملتحدة لربياانيا العظمى و 

 تتتتتو   متتتتن أجتتتتلالنظتتتتر ل مراجعتتتتة التشتتتتريعات املتعلقتتتتة ابجلنستتتتية  144-228
األ فتتتتال  عنتتتتد التتتتوالدة جلميتتتتع بعتتتتدم حتتتتدوث حتتتتاالت انعتتتتدام جنستتتتيةضتتتتما ت 
 يالربازيلا؛

إىل احلفتتتال علتتتى الستتتالم ل مناقتتتة   اهلاد تتتةمواصتتتلة تعزيتتتز اجلهتتتود  144-229
 كازامانس يس اليونا.

احلتتتوار التفاعلا/املدرجتتتة أد    أثنتتتاء قُتتتدم الستتتنغال التوصتتتيات التتت   وقتتتد حبثتتت  -145
 علماا: وال  أحا   هبا السنغال

الدوليتتة بشتتنن الشتتعول األصتتلية التصتتديق علتتى اتفاقيتتة منظمتتة العمتتل  145-1
 ا يالدامنر ا يابراغوايا؛169يرقم  1989لعام والق لية  

توجيتتته دعتتتوة دائمتتتة إىل مجيتتتع املكلفتتتني بتتتوال ت ل إ تتتار اإلجتتتراءات  145-2
 اخلاصة يالدامنر ا؛

اختيتتار املر تتحني ل عمليتتة مفتوحتتة وقائمتتة علتتى اجلتتدارة ات تتاع  ضتتمان 145-3
هيئتتات معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان ياململكتتة املتحتتدة لربياانيتتا التتو نيني النت تتاابت 

 يرلندا الشماليةا؛أالعظمى و 
 امليل اجلنسا واهلوية اجلنسانية ي رنساا؛ القائم علىمكا حة التمييز  145-4
اختتتتتتا  تتتتتتداب   عالتتتتتة ملكا حتتتتتة اضتتتتتاهاد وإقصتتتتتاء املثليتتتتتات واملثليتتتتتني  145-5

جلنستتتتانية وحتتتتاملا صتتتتفات اجلنستتتتني ومزدوجتتتتا امليتتتتل اجلنستتتتا ومغتتتتايري اهلويتتتتة ا
 يلكسمربجا؛

اعتماد وتنفيذ تشريعات مناهضة للتمييز حتمتا األ تراد متن التمييتز  اتا  145-6
 ا؛يسلنداآالتوجه اجلنسا واهلوية اجلنسانية ي التمييز القائم علىل  لك 
اختا  مجيع اخلاوات الالزمتة ملكا حتة اضتاهاد األ ت اص علتى أستاا  145-7

متتن  319عتتن  ريتتق تنقتتيح املتتادة  وخاصتتةميتتوهلم اجلنستتية أو هتتويتهم اجلنستتانية  
 يرلنداا؛أ  على النحو املوصى به سابقاا يحس ما يكون مناس اا القانون اجلنائا  
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ك األستتتت ال وضتتتتع تعريتتتتف دتتتتدد للتمييتتتتز ل التشتتتتريعات  اتتتتا ل  لتتتت 145-8
أو اهلويتة   اجلنستا امليتلأو   أو نوع اجلنس  اجلنس التمييز  مثل: الظورة ملمارسة

 أو التع   يإسرائيلا؛  اجلنسية
ُيظتر مجيتع أ تكال التمييتز والعنتف  اتا ل  لكاتعديل القانون اجلنائا  145-9

ن مليتتتل اجلنستتتا أو اهلويتتتة اجلنستتتية  متتتن أجتتتل ضتتتمااب تكتتتون مد وعتتتة لتتتك عنتتتدما 
 اح ام احلر ت األساسية جلميع املوا نني يأوروغوايا؛

متن القتانون  319اتا ل  لتك املتادة  -القانونية إلغاء مجيع األحكام  145-10
  اتتا ل  لتتك امليتتل كتتان  التت  تتتؤدي إىل التمييتتز والعنتتف علتتى أي أستتاا - اجلنتتائا

جلميتتتع املتتتوا نني اجلنستتتا واهلويتتتة اجلنستتتانية  وضتتتمان احتتت ام احلتتتر ت األساستتتية 
 ي يلاا؛
يتوقتف التمييتز اناالقتاا متن القتانون اجلنتائا لكتا  319تعتديل املتادة  145-11
 على أساا امليل اجلنسا يهولنداا؛ منها
املثليتتتة بتتتني ال تتتالغني امل اضتتتني وتعزيتتتز اجلنستتتية جتتتترمي العالقتتتات  إهنتتتاء 145-12

أساا على القائمة نف والتمييز املساواة والع أوجه انعداماجلهود الرامية إىل معاجلة 
 اجلنسا واهلوية اجلنسانية يأس الياا؛ امليل
م العالقات اجلنسية ابل اضا بتني أحكام القانون اجلنائا ال  جتر   إهناء 145-13

 أ  اص من نفس اجلنس يإس انياا؛
بتتتتني  القائمتتتتة علتتتتى ال اضتتتتاجتتتتترمي العالقتتتتات اجلنستتتتية املثليتتتتة  إهنتتتتاء 145-14

املثليتتات واملثليتتني مجاعتتات والتحقيتتق ل العنتتف املرتكتتب ضتتد أ تتراد متتن   ال تتالغني
ومزدوجا امليل اجلنسا ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملا صفات اجلنستني  ووضتع 

 مارستتهم نشتا اا جنستياا مثليتاا أل تراد املشتت ه ل علتى االتعستفا  إللقتاء القت  حد 
 كيةا؛يالوال ت املتحدة األمريقائماا على ال اضا 

جتترمي  وإهنتاء  امليل اجلنسا واهلوية اجلنستانيةأساا حظر التمييز على  145-15
 ال اضا بني ال الغني من نفس اجلنس ياملكسيكا؛القائمة على العالقات اجلنسية 

محايتتتة حقتتتوق األ تتت اص متتتن مجاعتتتات املثليتتتات واملثليتتتني ومزدوجتتتا  145-16
 أ تتراداملا صتتفات اجلنستتني  وتتتدريب امليتتل اجلنستتا ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتت

 ةواالحتجتتاز التعستتفي لعمليتتات إلقتتاء القتت  ووضتتع حتتد   الشتتر ة ل هتتذا الصتتدد
 هلؤالء األ  اص يكنداا؛

إزالة القيود غ  املربرة املفروضة على احلر ت األساستية  اتا ل  لتك  145-17
يالتتتوال ت  اخلاتتتال التهيجتتتااملظتتتاهرات الستتتلمية وجتتتترمي  احلظتتتر املفتتتروض علتتتى

 املتحدة األمريكيةا؛
إهنتاء إمكانيتة علتى  أن حتصتلتنقيح القانون اجلنائا لكا قكن للمترأة  145-18

  ات الصتلةاخلتدمات الا يتة  تتو  ؛ وضتمان بشكل قانوين ومنمون و توعااحلمل 
 ا؛يسلنداآي
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ة واملعتتاي  اإلقليميتت القتتواننيمتتع  متما تتياا تنقتتيح القتتانون اجلنتتائا جلعلتته  145-19
اتفاقية القضتاء علتى مجيتع أ تكال التمييتز ضتد املترأة وبروتوكتول  وخاصةوالدولية  

متتتابوتو  اتتتا ل  لتتتك عتتتن  ريتتتق جتتتترمي االغتصتتتال الزوجتتتا  وحظتتتر التتتزوا  امل كتتتر 
 جترمي اإلجهاض يسلو ينياا؛ وإهناءوالزوا  القسري  

اي  اإلقليمية واملع قواعد القانونتنقيح القانون اجلنائا اا يتما ى مع  145-20
جتترمي اإلجهتاض   وإهنتاءوالدولية  اتا ل  لتك عتن  ريتق جتترمي االغتصتال الزوجتا 

 وتنفيذ القوانني القائمة  ات الصلة يالسويدا؛
مراجعتتتة أحكتتتام قتتتانون األستتترة  يمتتتا يتعلتتتق ابلستتتلاة الزوجيتتتة للتتتزو   145-21

التتتزوا  امل كتتتر االغتصتتتال الزوجتتتا و  وإدرا إىل التتتزو    الوالديتتتةوتستتتليم الستتتلاة 
 القانون اجلنائا يإس انياا؛الزوا  القسري ضمن و 

ل قتتتانون األستتترة والقتتتانون اجلنتتتائا التتتواردة إلغتتتاء األحكتتتام التمييزيتتتة  145-22
 يسويسراا؛

ابلعقتتتتال ال تتتتدين  اتتتتا ل  لتتتتك  تستتتتمحإلغتتتتاء مجيتتتتع األحكتتتتام التتتت   145-23
الستل ية للعقتال  ابناثراجلمهتور عامة من قانون األسرة  وإ كاء وعا  285 املادة

 األ فال يلي تنشتاينا؛ علىال دين 
مراجعتتتة قتتتانون األستتترة إلزالتتتة األحكتتتام التمييزيتتتة  يمتتتا يتعلتتتق ابملتتترأة   145-24

التت  متتتنح  277التت  متتتنح الستتلاة الزوجيتتة للتتزو   واملتتادة  152املتتادة  وخاصتتة
 لألل يبلجيكاا؛ الوالديةالسلاة 
أي أحكتتام تستتمح ابلتمييتتز ضتتد املتترأة ل  اأُلستترة متتن ختلتتيص قتتانون 145-25

التت  متتتنح الستتلاة الزوجيتتة للتتزو    152القتتانون أو املمارستتة  اتتا ل  لتتك املتتادة 
 لألل يأملانياا؛ متنح السلاة الوالديةال   277واملادة 
 ا؛كابو   ديختان اإل ث ياإلبالج عن حاالت جترمي عدم  145-26
قوانينها املتعلقة ابإلجهاض مع أحكتام بروتوكتول متابوتو  حتقيق اتساق 145-27

وإضتتتتتفاء الشتتتتترعية علتتتتتى اإلجهتتتتتاض الاتتتتتيب ل حتتتتتاالت   ل أقتتتتترل وقتتتتت  مكتتتتتن
 االغتصال وسفاح الارم يهولنداا؛

 الزوجتاجرقتة خات ة وجتترمي االغتصتال  على أنهتصنيف االغتصال  145-28
 يهندورااا.

ات الواردة ل هذا التقرير تعرب عن موقتف الدولتة مجيع االستنتاجات و/أو التوصيو  -146
أهنتا حتظتى علتى  أن تُفس تريالدولا ال  قدمتها و/أو الدولة موضوع االستتعراض. وال ين غتا 

 الفريق العامل ككل. بتنييد
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