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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،املنرد د ج د قد درار لد د
الق د د د ة مد د ددن  5إىل  16تر د د درين ال د د ددا /
حق د د د ا ا د د ددان  ،1/5دورتد د ددي اواديد د ددة وال من د د د
د فمرب  .2018وأجددرج اريددتعرا ،املتعلددق ابل ددنغال اجلل ددة ال ا ،ددة ،املعق د دة  5تر درين
وفد ال نغال وزير العدل ،ال ،د إمساع،س مادي ر فال .و اجلل ة
ال ا  /فمرب  .2018وترأس َ
العاشرة للقريق العامس ،املعق دة  9تررين ال ا  /فمرب  ،2018اعتمد القريق التقريدر املتعلدق
ابل نغال.
 -2و  10كددا ن ال ا /يندداير  ،2018اختددار لد حقد ا ا ددان فريددق املقددررين التددا
(اجملم ع ددة ال من ،ددةري لت ،د اي ددتعرا ،اوال ددة ال ددنغال :ش دد،لي ومجه ري ددة الغ غ د الدةقرا  ،ددة
وال،اابن.
 -3ووفقد دال للقق ددرة  15م ددن مرف ددق قد درار لد د حقد د ا ا ددان  1/5وللقق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  ،21/16صدرت ال اثئق التال،ة ألغرا ،ايتعرا ،اوالة ال نغال:
تقري د د د د د ددر و ل/ع د د د د د ددر ،كت د د د د د ددا مق د د د د د دددم وفقد د د د د د دال للقق د د د د د ددرة (15أري (ال ن،ق د د د د د ددة
(أري
A/HRC/WG.6/31/SEN/1ري؛
(بري جتم،ع للمعل مات أعدتي مق ض،ة األمم املتحددة ال دام،ة وقد ا ا
للققرة (15بري (ال ن،قة A/HRC/WG.6/31/SEN/2ري؛
(جري م د د د ج أعدت د د ددي مق ض د د دد،ة األم د د ددم املتح د د دددة ال د د ددام،ة وق د د د ا ا
للققرة (15جري (ال ن،قة A/HRC/WG.6/31/SEN/3ري.

دان وفقدال
د د ددان وفق د د دال

 -4وأح،لد د إىل ال ددنغال ع ددن ري ددق اجملم ع ددة ال من ،ددة قائم ددة أيد د لة أع دددهتا ي ددلقال أملا  ،ددا
والربازي دس وبلج،غددا ابلن،ابددة عددن م عددة األصدددقا املعن،ددة ابلتنق،ددق وإعددداد التقددارير واملتابعددة عل د
الصع،د ال ل ،وكقلك إيبا ،ا ،وال يد ،وي ي را ،واململغة املتحدة لربيطا ،دا العممد وأيرلنددا
الرمال،ة .وهقه األي لة متاحة عل امل قع الربغي لميتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أكد من جديد إمساع،س مادي ر فدال ،وزيدر العددل ،كلمتدي ارفتتاح،دة ،التد ام ال دنغال
حبمايددة وتع يد حقد ا ا ددان ووريددة اريددتعرا ،الدددورج الرددامس الددقج تغمددن أصددالتي آل،تددي
املتعلقددة ابلتق،دد،م املتبددادل .وهددقا ارلت د ام امل ددتمر مددن جا د ال ددنغال قددد أك ددبها ا ع دراب عددن
اررت،اح مرات عديدة .وعرب عن ذلك إبعادة ا تخاب ال نغال ،للمرة ال ال ة وأبفضس ت،جدة،
ل حق ا ا ان ،واب تخاهبا لرائية هقا اجملل لعام .2019
 -6وبعددد أن أشددار ال د زير إىل أن تقريددر ال ددنغال قددد أعددد بطريقددة ترددارك،ة ،فإ ددي رعك د عل د
ددال تنق،ددق الت صدد،ات املقب لددة عق د اجل لددة ال ا ،ددة مددن اريددتعرا،
اجله د د الغب د ة املبقولددة
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ال دددورج الر ددامس ،ع ددام  .2013و ه ددقا ال دد،اا ،أش ددار إىل أن ال ددنغال ق ددد متغند د م ددن
التغلد عل د اخرهددا تقددده تقاريرهددا إىل ه ،ددات املعاهدددات مددع ت ددل،طي الض د عل د التددداب
الرئ، ،ة اليت اختقهتا حغ مة ال نغال.
 -7وأضد د ددا أن إصد د ددمح القد د ددا ن الديد د ددت رج رقد د ددم  2010-2016امل د د د ر  ، 5د د ددان/
أبريددس  2018بر د ن حرمددة امل دداس ابألحغددام املتعلقددة بطريقددة ا تخدداب رئدد ،اجلمه ريددة ومدددة
وريتي وعدد مرات ا تخابي يرغس ج ال من عمل،ة ت ،د الدةقرا ،ة ويد،ادة القدا ن ،عدن ريدق
تع ي اوق ا ال ،اي،ة ويلطات الرقابة الربملا ،ة ومنح  15مقعدال لل نغال ،املغ ب .
 -8وع د زت بقدددر كب د ويددائس عمددس ه ،ددات ايددة وتع ي د حق د ا ا ددان ،ددا ذلددك
اللجنددة ال ددنغال،ة وقد ا ا ددان واملرصددد الد ل ألمدداكن ارحتجدداز ،وال حدددة ال ن،ددة ملغافحددة
ارجتار ابألشخاص ،واملرصد ال ل للم اواة ب اجلن .
 -9وقددد أع،ددد تنمدد،م مديريددة حقد ا ا ددان التابعددة لد زارة العدددل إىل نمنددة مغاتد  ،هددي:
مغت د تع ي د حق د ا ا ددان والت ع،ددة هبددا ،ومغت د التدددري والدرايددات والبح د  ،ومغت د
متابعة ارلت امات الدول،ة والعمقات مع املنممات ال ن،ة وق ا ا ان.
 -10و هقا ال ،اا ذاتي ،أشدار الد زير إىل األمه،دة الديت ت ل،هدا ال دنغال لتعاوعدا مدع ا ل،دات
الدول،د ددة وق د د ا ا د ددان ،عل د د النح د د الد ددقج ي عكد ددده الق،د ددام ،الق د د ة مد ددن عد ددام  2013إىل
عددام  ،2018بتقددده  11تقريدرال منهددا  3تقددارير أول،ددة و 5تقددارير دوريددة ،فضدمل عددن زةرة ‘القريددق
العامددس املعددل د لة التم ،،د ضددد امل درأة القددا ن واملماريددة‘ ،وقب د ل ل د ال د ةرة املقدددم مددن
‘املقددرر اصدداص املعددل ابوددق حريددة التجمددع ال ددلمي وتغ د ين اجلمع،ددات‘ وا تمددار زةرة اللجنددة
القرع،ة ملنع التعقي وغ ه من ضروب املعاملة أو العق بة القاي،ة أو المإ ا ،ة أو امله،نة.
 -11وف،ما يتعلق بتح حق ا ف ات مع،نة ،عل أياس الت ص،ات املقدمدة وتطب،قدال صطدة
العمددس للق د ة  ،2018-2016أشددار ال د زير إىل وضددع الصدد،غة النهائ،ددة لقددا ن الطقددس ،وتع ي د
ي،ايدة مراعدداة املنمد ر اجلن ددا إبصددار تعمدد،م رئدد ،الد زرا لعددام  2013الدقج يدددع الد زارات
إىل دمدده هددقا البعددد ي،ايدداهتا وإىل إ رددا  22وحدددة معن،ددة ابمل دداواة ب د اجلن د  ،واعتمدداد
اريد د ات،ج،ة ال ا  ،ددة للم دداواة وا ص ددا بد د اجلن د د للقد د ة  ،2026-2016وزةدة مت  ،ددس
الن ا الربملان مع ا تخاب  69انئبة عام  2017ابملقار ة مع  64انئبة عام .2012
مغت د
 -12و هددقا ال دد،اا ق ددي ،أبددرز ال د زير م د لة تعمدد،م مراعدداة املنم د ر اجلن ددا
اجمللد ارقتصددادج وارجتمدداعي والب ،ددي ،الددقج ترأيددي امدرأة ويقد م ترددغ،لي علد املناصددقة ف،ضددم
ددا ويددتة رجددال ،كمددا أبددرز ك دمل مددن :تع يد حقد ا األشددخاص ذوج ا عاقددة عددن ريددق
يد
قا ن الت ج،ي ارجتماعي ،وبطاقة تغداف القدرص ،والدربانمه الد ل عدادة الت ه،دس املرتغد علد
اجملتمع احمللي ،والتغط،ة الصح،ة الراملة للجم،ع.
 -13ومل يقد الد زير الت ك،ددد علد إدراج حقد ا األقل،ددات الديددت ر و قددا ن العقد ابت،
والضمان الديت رج للحق ا املد ،ة وال ،اي،ة ،وخاصة اوق حرية التعب والتجمدع ،وتعدديدة
ويددائس التعبد الصددحقي ،وت ،ددد ال ددمم الدددائم وبدرامه التنم،ددة كازامددا  ،وتع يد ايددتقمل،ة
القضا ج القا ن األيايي رقم  11-2017امل ر  17كا ن ال ا /يناير .2017
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 -14وبرغس أعم ،أشار ال زير إىل التداب اليت اختقهتا ال دنغال يد،اا مغافحدة التعدقي
وإيددا ة املعاملددة ،واوددد مددن اكتمددا ال ددج ن ابرقد ان مددع حددارت العقد اجلماع،ددة الدديت منحهددا
رئدد ،اجلمه ريددة لددبع احملتج د ين ،واح د ام اوق د ا ارقتصددادية وارجتماع،ددة وال قاف،ددة ،ووص د ل
اجلم،ددع إىل خدددمات الصددحة وم،دداه الرددرب ،وإيددهام البلددد تطب،ددق العدالددة اجلنائ،ددة الدول،ددة عددن
ريددق مددا جددر شددهر آذار/مددارس مددن حماكمددة ال درئ ،ال ددابق لتردداد داكددار مددن جا د
الدوائر القضائ،ة األفريق،ة اريت نائ،ة.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -15أننا او ار التقداعلي ،أدلد  107وفد د بب،داانت .وتدرد
الت ص،ات اليت قدم أننا او ار.

القدرث ال دا مدن هدقا التقريدر

 -16و عه د ب د و ب د ةدة زصصددات امل ،ا ،ددة لل حدددة ال ن،ددة ملغافحددة ارجتددار ابألشددخاص
وللمرصد ال ل للم اواة ب اجلن .
 -17ورحمد د أوزبغ ددتان م ددع اررت ،دداح إ ر ددا آل ،ددات و ن ،ددة رئ ،دد،ة لل دددفاث ع ددن حقد د ا
ا ددان ورحب د د لط ددة العم ددس ال ن ،ددة األوىل للقض ددا عل د د العن د د اجلن ددا وتع ي د د حق د د ا
ا ان.
 -18و عهد د مجه ري ددة فن د د ويم الب ل،قاري ددة بتع ي د د إمغا  ،ددة حصد د ل الن ددا واأل ق ددال عل د د
اصدددمات الصددح،ة الردداملة إ ددار ب درانمه التغط،ددة الصددح،ة للجم،ددع ،وت يدد،ع طدداا الت د م
الصحي األيايي ،وتع ي خدمات الرعاية الصح،ة اجملا ،ة لأل قال دون ين اصام ة.
 -19ورحب د د ف ،،د د انم ابل ،اي ددات العام ددة الرام،د ددة إىل اي ددة وتع ي د د اوق د د ا ارقتصد ددادية
ال التعل،م وحق ا األ قال والن ا والرباب.
وارجتماع،ة وال قاف،ة ،وابجله د املبقولة
 -20وأحاط ال،من علمال ابي ات،ج،ة التنم،دة امل دتدامة اجلديددة حدم عدام  ،2030وابلتدداب
املتخقة ضد الرا وارجتار ابلبرر ولتع ي امل اواة ب اجلن .
 -21ورحم د زمبدداب ج مددع التق دددير ال د ةدة
ا ان وإعداد خطة الت م الصحي األيايي.

امل ،ا ،ددة املخصص ددة للجنددة ال ددنغال،ة وق د ا

 -22وأنن أفغا تان عل ا صمح الديت رج امل تند إىل اريتقتا وعل قا ن اجلن ،ة.
 -23وأنند ألبا ،ددا عل د اولقددة الدرايدد،ة اصام ددة النا قددة ابلقر دد،ة بر د ن تنق،ددق الت صدد،ات
املنب قة عن اريتعرا ،الدورج الرامس.
 -24وأعرب د ابك ددتان عددن تقددديرها للجه د د املبقولددة لضددمان حتق،ددق امل دداواة ب د اجلن د
ولتمغد املدرأة ،وأنند علد خطددة العمددس ال ن،ددة املعتمدددة عددام  2017للقضددا علد العند
اجلن ا ولتع ي حق ا ا ان.
 -25وشد ددجع أ غ د د ر ال د ددنغال عل د د م اصد ددلة اجله د د د الرام،د ددة إىل حتق،د ددق أهد دددا التنم،د ددة
امل تدامة ،وخاصة اهلد  ،3وأنن عل التداب الرام،ة إىل القضا عل ال س.
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 -26وأحا األرجنت علمال ابلتداب الرام،ة إىل القضا عل زواج األ قال وضمان حتق،ق
ال مم منطقة كازاما .
 -27ورحب د أي د ال،ا ابعتمدداد اي د ات،ج،ة و ن،ددة للم دداواة ب د اجلن د وعدددم التم ،،د ضددد
املرأة .ورحم أن امل ي ة ال ن،ة وق ا ا ان تقتقر إىل امل ارد المزمدة لغدي تعمدس بردغس
م تقس.
 -28ورحب النم ا ابلتقدم القج أحرزتي ال نغال ،وخاصة ف،ما يتعلدق إب ردا وزارة لرد ون
األ قال.
 -29ورحم أذرب،جان مع ارهتمام التح ،نات املتحققة ال حقد ا الطقدس .و عهد
ابألمه،ة اليت تعلقها ال نغال عل مغافحة العن القائم عل ث اجلن (العن اجلن ا ري.
 -30ورحبد البحدرين ابصطد ات الدديت اختددقهتا ال ددنغال لتع يد إ ارهددا القددا ومايددة حقد ا
املرأة ولتحق،ق امل اواة ب اجلن  ،ما م عغن عددال كب ال من الن ا من دخ ل الربملان.
دنهه ال دنغال املتد ازن مراجعدة ب ،تهدا القا ،دة القائمدة بغ،دة تع يد
 -31ورحب بنغمديش ب ج
الدةقرا ،ة وضمان يد،ادة القدا ن .وأنند علد اجلهد د املبقولدة ومايدة حقد ا األشدخاص ذوج
ا عاقة والن ا واأل قال.
 -32ورحم بد،مروس مدع اررت،داح اجلهد د الرام،دة إىل حت د التردريعات ال ن،دة ،وخاصدة
ف،ما يتعلق بتع ي حق ا املرأة وحتق،ق امل اواة ب اجلن .
 -33ورحبد بلج،غددا ابلتقدددم الددقج أحرزتددي ال ددنغال خددمل القد ة ق،ددد اريددتعرا ،،ولغنهددا
أشارت إىل أن العديد من دواعي القلق ر ت ال قائمة ف،ما يتعلق حبق ا الطقس واملرأة.
 -34ورحب بنن ابلتداب واملبادرات الرام،ة إىل ضمان التمتع حبق ا ا
القضائي ال ل متماش،ال مع املعاي الدول،ة.

ان ،وجعس النمام

 -35وأشدادت ب ت د اان اب صددمحات الرام،دة إىل تع يد الدةقرا ،ددة ،وشدجع ال دنغال علد
منع عمس األ قال وهتري األ قال وعل إعادة إدماج أ قال الر ارث ت،ار اجملتمع الرئ ،ي.
 -36وهند ت الربازيددس ال ددنغال علد التقدددم الددقج ح عققتددي مت ،ددس املدرأة العمددس ال ،ايددي.
وشجع الربازيس ال نغال عل اختاذ خط ات ملندع العند ضدد امل ل،دات وامل ل،د وم دوجدي امل،دس
ع
اجلن ي ومغايرج اهل ية اجلن ا ،ة وحاملي صقات اجلن وللتصدج لي وم اصلة بقل اجله د
ال التغط،ة الصح،ة الراملة للجم،ع.
 -37وشددجع ب رك،نددا فاي د عل د م اصددلة اجله د د املبقولددة القطدداث القضددائي وامل ي ددي،
ور ي،ما تنق،ق إصمحات قطاث األعمال التجارية من أجس تع ي حق ا ا ان و ايتها.
 -38ورحبد د ب رو دددج ابلت ددداب املتخ ددقة لتع يد د و اي ددة حق د د ا الطق ددس واألش ددخاص ذوج
ا عاقددة .وأنند علد اعتمدداد خطددة العمددس ال ن،ددة للقضددا علد العند اجلن ددا وتع يد حقد ا
ا ان (2021-2017ري.
ددارت القض ددا وامل ي ددات ال ن ،ددة
 -39و عه د ك دداب ف د دج ابلتح دد،نات املتح عقق ددة
واألوضاث ارجتماع،ة  -ارقتصادية ،ورحب اب صمح الديت رج القائم عل اريتقتا .
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 -40وأب ددرزت الغ ددام ون تق ددديرها للتق دددم احمل ددرز حت د مج ،ددع ددارت حق د ا ا
وهن ت ال نغال عل ي،اياهتا العامة اهلادفة إىل تع ي ي،ادة القا ن.

ددان،

 -41وهن ت كندا ال نغال عل التداب املتخقة لتحق،دق التغداف بد اجلن د  ،وعلد إ ردا
وحدات لتع ي امل اواة ب اجلن  ،وعل ق ا ،نها امل ض عة ملغافحة ترد يي األعضدا التنايدل،ة
األ ية ،وعل وضع حد وارت زواج األ قال وال واج املبغر وال واج الق رج.
 -42وأعرب ش،لي عن تقديرها للجه د املبقولة لتق ية ا ار القدا
ا ان ،ا يرغس اع افال أبن ر ت ال ت جد حتدةت مهمة.

لتع يد و ايدة حقد ا

 -43وأنن الص علد اجلهد د املبقولدة لتع يد التنم،دة ارجتماع،دة  -ارقتصدادية وللحدد مدن
اية الضعقا  ،ن ف،هم األ قال والن ا واألشخاص ذوو ا عاقة واألقل،ات.
الققر وحت
 -44وش د عددت جد ر القمددر عل د أن ال ددنغال ت د عل د الطريددق الصددح،ح مددن ح،ددي حتق،ددق
اجلمع،ددة
التغدداف ب د اجلن د  ،إذ ي جددد تقريب دال ق د العدددد مددن الن د اب والنائبددات املنتخب د
ال ن،ة.
 -45ورحمد د الغ غد د م ددع اررت ،دداح الد د ةدة م ،ا  ،ددة اللجن ددة ال ددنغال،ة وقد د ا ا
جلعله ددا تتماشد د م ددع املب ددادك املتعلق ددة ركد د امل ي ددات ال ن ،ددة لتع يد د و اي ددة حقد د ا ا
(مبادك ابري ري ،ورحب ابجله د املبقولة ارت الصحة والتعل،م ومغافحة الققر.

ددان
ددان

ورحب ك ت ديق ار ابعتماد القا ن الديت رج رقدم  ،10-2016وشدجع ال دنغال
-46
ع
عل ضمان ت ف اية أفضس وق ا الن ا واأل قال واألشخاص ذوج ا عاقة.
 -47و عه ك اب بتحديي ا ار القا وأبرزت اجله د الرام،ة إىل حت
الصحة والتعل،م وإمغا ،ة اوص ل عل،ها ،مع أخق مبدأ امل اواة او بان.

ج دة خددمات

 -48ورحم مجه رية كد رة الردعب،ة الدةقرا ،دة بردغس إتدا تنق،دق بدرانمه حت د اجلد دة
وا صا والرقاف،ة ا التعل،م والتدري .
 -49وهن د ت مجه ري ددة الغ غ د الدةقرا  ،ددة ال ددنغال عل د جه ده ددا الرام ،ددة إىل اخت دداذ ت ددداب
جلعس أوضاث اللجنة ال نغال،ة وق ا ا ان متماش،ة مع مبادك ابري .
 -50وأ عكدت الدامنرك عل أن الرع ب األصل،ة ت اجي مت ،،ال وأوضاث عمس ايدتغمل،ة تردغس
ا تهاك دال وق د ا ا ددان اصاصددة هبددا ،كمددا أ عكدددت عل د أمه،ددة التعدداون الغامددس مددع ا ج درا ات
وا ل،ات اصاصة جملل حق ا ا ان.
 -51ورحم د د ج،ب د د ت مد ددع اررت ،دداح ا صد ددمح الدي ددت رج الرامد ددي إىل حت د د الدةقرا ،د ددة
وي،ادة القا ن عن ريق تع ي اوق ا املد ،ة وال ،اي،ة.
 -52وأعرب د د مص د ددر ع د ددن تق د ددديرها للجه د د د الرام ،د ددة إىل تع ي د د حق د د ا ا د ددان واو د ددرةت
األياي،ة ،وأنن عل ال نغال ملا تبقلي من جه د لتع ي حق ا املرأة والطقس واألشخاص ذوج
ا عاقة واوق ا ارجتماع،ة وارقتصادية.
 -53وأنن إن ،ب،ا عل التقدم احملرز
حبق ا ا ان.
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 -54ورحب فر ا ابلتقدم املتحقق مغافحة كس من ا فمت من العقداب والد واج املبغدر
والعن اجلن ا  ،كما رحب بتح أوضاث ارحتجاز.
 -55وشددغر ال فددد ال ددنغا مج،ددع البلدددان الدديت أخددقت الغلمددة وأكد َدربت جهد د ال ددنغال الدديت
رأت أعددا تقد م علد تقل،ددد يددس األمددد مددن احد ام حقد ا ا ددان وتع ي هددا .وأعددرب ال فددد عددن
امتنا ي للت ص،ات املقدمة من هقه البلدان وامل ائس اليت رحتها واليت أحاط ال فد هبا علمال وهي
تنص د د أياي د دال عل د د مغافحد ددة التم ،،د د  ،وت د د ف إمغا ،د ددة اوص د د ل عل د د اوق د د ا ارجتماع،د ددة
وارقتصدادية وال قاف،دة ،وار ضددمام إىل الربوت كد ل ارخت،ددارج ال دا امللحدق ابلعهددد الددو اصدداص
ابوق ا املد ،ة وال ،اي،ة.
 -56وف،مددا يتعلددق د لة تر د يي األعضددا التنايددل،ة األ يددة ،أوضددح ال فددد أن ال ددنغال قددد
اعتمدت منق عام  1999قا انل حيمر هقه املماريات وأن قا ن العق ابت ال نغا ينص عل
عقد ابت هدقا الصددد ،كمددا يتضدح مدن ال د ابق القضددائ،ة املتاحدة هدقا الرد ن .وأضددا أن
هقه امل لة هي م ض ث عه متعدد القطاعات يرمس بصد رة خاصدة إشدراك اجلهدات القاعلدة
اجملددال الصددحي والربملددا  ، ،مددا أد إىل حدددو اخنقددا ،كبد معدددل ا ترددار عمل،ددات ترد يي
األعضا التنايل،ة األ ية.
 -57وف،مددا يتعلددق حبمايددة حقد ا الطقددس ،أوضددح أن اوغ مددة ال ددنغال،ة قددد ابدرت إىل اختدداذ
يل ددلة مددن التددداب  ،مددن ب،نهددا يددح األ قددال مددن الرد ارث منددق عددام  ،2013وهد مددا ترتبد
عل،ي النتائه التال،ة :يح  1 585قمل مدن الرد ارث ،مدن ب،دنهم  278قدمل يدنغال،ال و107
مددن أ قددال مددا و 55ق دمل مددن غ،ن،ددا وجن دد،ات أخددر  ،دَدن ذلددك  26ق دمل مددن غامب،ددا،
وحتديي الغتات ،أو املددارس القرآ ،دة ،وإعدداد قدا ن الطقدس الدقج تدرج ا ن وضدعي صد رتي
النهائ،ددة .وجتدددر ا شددارة إىل أن أغلب،ددة أ قددال الغتات ،د قددد جددا وا مددن بلدددان دداورة منطقددة
غرب أفريق،ا القرع،ة.
 -58وف،مدا يتعلددق ابللجندة ال ددنغال،ة وقد ا ا دان ،أحدداط ال فددد علمدال ابلت صدد،ات املتعلقددة
بتطب،ق مبادك ابري لغي ةغن هلقه اهل ،ة أن ت د "املرك أل ".
 -59وف،مد ددا يتعلد ددق ابكتمد ددا ال د ددج ن ،أ ر د د ت دولد ددة ال د ددنغال املرصد ددد ال د د ل ألمد دداكن
ارحتجاز ،ذات ال ق القج منح ف،ي يلطات هامة لرئ ،ي .وقد تغلل جه د اوغ مة
ابلنجداح أل دي مدن أصددس  10 250حمتجد ال ،مل تدر ا بدم إر عددن  289حالدة احتجداز مطد ل.
واب ضافة إىل ذلك ،أيهم تداب العق التخق ،من اكتما مراك ارحتجاز.
 -60وف،مددا يتعلددق د لة ا ضددمام ال ددنغال إىل الربوت ك د ل ارخت،ددارج ال ددا امللحددق ابلعهددد
الدو اصاص ابوق ا املد ،ة وال ،اي،ة ،الديت أشدارت إل،هدا عددة وفد د ،أوضدح الد زير أن عق بدة
عام  2004وأن ار ضمام إىل الربوت ك ل املقك ر ه ق،د البحي.
ا عدام قد ألغ،
 -61ورحب د غدداب ن اب صددمحات الديددت رية ف،مددا يتعلددق ابلرددركات والدديت هتددد إىل دمدده
البعد الب ،ي أ رطتها من أجس حتق،ق ت زيع أفضس للم ارد الطب،ع،ة.
 -62ودع ج رج،ا ال نغال إىل م اصلة جه دها الرام،ة إىل تع ي التعاون مع مج،ع ا ل،ات
الدول،ة وق ا ا ان.
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 -63وأنن أملا ،ا عل التقدم احملرز حتديي املدارس القرآ ،دة وإدخاهلدا ضدمن مدام التعلد،م
الرمسي ،ورحب حبممت الت ع،ة الرام،ة إىل اود من زواج األ قال.
 -64ورحبد غدداان ابيددتقمل،ة اللجنددة ال ددنغال،ة وق د ا ا ددان ،وابيددت نا عمل،ددة صدد،اغة
قددا ن الطقددس بغ،ددة مغافحددة ارجتددار ابأل قددال ،وابعتمدداد اري د ات،ج،ة ال ن،ددة ال ا ،ددة للم دداواة
وا صا ب اجلن للق ة من عام  2016إىل عام .2026
 -65ورحب د د ال ،د د انن اب ج د درا ات املتخد ددقة ملغافحد ددة عمد ددس األ قد ددال وابلتد ددداب التر د دريع،ة
املعتمدة لصاحل حتق،ق التغاف ب اجلن ومتغ املرأة والقضا عل التم. ،،
 -66ورحب د د ه دداييت ابجله د د د الرام ،ددة إىل حت د د امل دداواة ب د د اجلن د د واو ددق
والتعل،م ،وشجع ال نغال عل م اصلة تعاوعا مع ا ل،ات الدول،ة وق ا ا ان.

الص ددحة

 -67ورحب د د هند دددوراس ابلتصد ددديق عل د د اتقاق،د ددة منممد ددة العمد ددس الدول،د ددة ومايد ددة األم مد ددة،
لعام ( 2000رقم 183ري ،وأنن عل قرار زةدة م ،ا ،ة امل ي ة ال ن،ة وق ا ا ان.
 -68وأعرب د آي ددلندا عددن يددرورها ملمحمددة أن ال ددنغال قددد تلق د زةرة مددن القريددق العامددس
املعل لة التم ،،ضد املرأة القا ن واملمارية.
 -69وأنن د اهلنددد عل د ال ددنغال ري د ات،ج،تها ال ن،ددة املتعلقددة حبمايددة الطقددس ومتغ د امل درأة
وابلدربانمه الد ل عددادة الت ه،ددس املرتغد علد اجملتمددع احمللددي مددن أجددس دعددم حقد ا األشددخاص
ذوج ا عاقة.
 -70ورحم د د إ دو  ،د دد،ا بص د د رة إتاب،د ددة اعتمد دداد اري د د ات،ج،ة ال ن،د ددة ال ا ،د ددة للم د دداواة
وا صدا بد اجلن د للقد ة مدن عددام  2016إىل عدام  2026ووضدع خطدة العمدس للقد ة مددن
عام  2017إىل عام  2021من أجس القضا عل العن اجلن ا .
 -71وأش ددادت مجه ري ددة إي د دران ا ي ددمم،ة ابملب ددادرات الرام ،ددة إىل اي ددة اوق د د ا ارقتص ددادية
وارجتماع،ة وال قاف،ة ،ا ذلك ال ،اية ال ن،ة للتغقية ،وإ را مدارس متخصصة لأل قدال
ذوج ا عاقة ،واري ات،ج،ة ال ن،ة وماية الطقس.
 -72ورح العراا اب صمحات الديت رية وبتع ي وإعادة ه،غلة منممات حق ا ا
داخس وزارة العدل.

دان

 -73وأعرب د د أيرلن دددا ع ددن قلقه ددا إزا الن دددا ات املتداول ددة الداع ،ددة إىل إع ددادة العم ددس بعق ب ددة
ا عدام ،وح ال لطات عل مقاومة أج حتركات ترمي إىل ال اجع عن إلغائها.
 -74وأنن د إي درائ،س عل د ال ددنغال لتع ي هددا ايددتقمل،ة القضددا عددن ريددق القددا ن التنم،مددي
رقم  11-2017وللتداب املتخقة لتح ردود فعلها ال مغافحة ارجتار ابألشخاص.
 -75ورحب د د إيطال،د ددا ابجله د د د الرام،د ددة إىل تع ي د د و ايد ددة اوق د د ا ارقتصد ددادية وارجتماع،د ددة
وال قاف،ة ،وزةدة عدد النائبات اجلمع،ة ال ن،ة.
 -76وأنن ال،اابن عل املبادرات اوغ م،ة الرام،ة إىل دعم التغاف بد اجلن د وإىل متغد
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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 -77ورح د د األردن ابلت د د ام ال د ددنغال بتع ي د د و ايد ددة حق د د ا ا
إصمحات ديت رية وم ي ،ة وترريع،ة.

د ددان ومد ددا يتصد ددس هبد ددا مد ددن

 -78و عه د الغ ي د بر ددم املردداريع املتعلقددة ابوق د ا ارقتصددادية وارجتماع،ددة وال قاف ،ددة،
وريد دد،ما تلد ددك الرام،د ددة إىل حت د د ج د د دة التد دددري والتعلد دد،م العد ددام والتعلد دد،م املهد ددل عل د د مج،د ددع
امل ت ةت.
 -79وأنن مجه رية رو الدةقرا ،ة الرعب،ة عل ال نغال عماهلا حق ا ا دان ابلتعداون
مع ا ل،دات الدول،دة وقد ا ا دان ،دا ذلدك تع يد حقد ا املدرأة والطقدس ،واودق كدس مدن
التعل،م والصحة والتخق ،من الققر.
دجع علد بدقل م يدد مدن اجلهد د مدن
 -80و عه رتق،ا ابلتدداب الديت اختدقهتا اوغ مدة وش ع
أجس ال فا ابلت اماهتا وتعهداهتا ال حق ا ا ان.
 -81وأشاد لبندان جبهد د ال دنغال الرام،دة إىل ال فدا ابلت اماهتدا الدول،دة ،أج
والصحة والعدالة ومغافحة العن .

دارت التعلد،م

 -82وأنن ل ،ت عل ال نغال للتداب التردريع،ة التعاو ،دة الديت اختدقهتا لتجديدد م ي داهتا
املعن،ة حبق ا ا ان وكررت دا ها الداعي إىل تقده م يد من امل اعدة التقن،ة واملال،ة إل،ها.
 -83وأعرب ل،ختنرتاين عن قلقها إزا عدم وج د حمر شامس وصريح للعق بة البد ،ة.
 -84وهند د د ت لغ د ددمرب ال د ددنغال علد د د اعتم د دداد دي د ددت ر م د ددنقح ورحبد د د برد د دراكتها ال د دديت
امتدت  30عامال مع هقا البلد ال التعاون ا منائي.
 -85و عه د مدغرددقر مددع اررت،دداح ابعتمدداد ي،ايددة ملغافحددة العن د ضددد الن ددا وأيددرهن
و تمعاهتن احملل،ة ،وابلتداب الرام،ة إىل حت وص ل األشخاص ذوج ا عاقة إىل التعل،م.
 -86و ه مال ،ة برغس إتا ابلتقدم احملرز
الققر ،وحق ا املرأة والطقس واألشخاص ذوج ا عاقة.

ارت التعل،م ،والصحة ،والتخق ،من

 -87وأنن د مل دددي عل د اجله د د الرام ،ددة إىل تنق ،ددق ي،اي ددة جن ددا ،ة و اي ددة األ ق ددال م ددن
ارجتددار وت د ف تغط،ددة صددح،ة شدداملة لتمم،ددق املدددارس وب درامه شددبغات أمددان لألشددخاص ذوج
ا عاقة.
 -88ورحب د مددا اب ص ددمحات الديددت رية الرام ،ددة إىل تع ي د اوق د ا ال ،ايدد،ة ،وابجله د د
الرام،ة إىل مغافحة التعدقي وحت د أوضداث احملتجد ين ،دا ذلدك عدن ريدق تقدده ال دلطات
العامة إىل العدالة.
 -89وأشددادت م ريتا ،ددا ابصطد ات املتخددقة لتع يد ا ل،ددات ال ن،ددة وقد ا ا ددان وأشددارت
دال حقد ا ا دان ،ور يد،ما حقد ا األ قدال واألشدخاص ذوج ا عاقدة
إىل التقدم احملدرز
واألشخاص احملروم من اورية.
 -90و عهد د م رير دد ،س ابلت ددداب التر د دريع،ة والتنم،م ،ددة املتخ ددقة لتع ي د د حق د د ا ا ددان،
وإب رددا وزارة ش د ون األ قددال ،وبتقددده امل دداعدة إىل األ قددال احملددروم وأ قددال الر د ارث ،مددع
ممحمة اجله د املبقولة ل ضع قا ن الطقس.
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 -91وأعربد د املغ دد،ك ع ددن تق ددديرها للتق دددم احمل ددرز ،وخاص ددة إع ددداد خط ددة العم ددس ال ن ،ددة
للقضا عل العن اجلن ا وتع ي حق ا ا ان.
 -92وأنل اجلبس األيد د علد اجلهد د املبقولدة ملغافحدة ا عددام امل داواة بد اجلن د وارجتدار
ابأل قال ،ا ذلك تدري امل ظق املغلق إب قداذ القدا ن .وأعربد هدقه الدولدة عدن قلقهدا
إزا حارت الت ُّل الق رج واريتغمل ب األ قال ،وح ال نغال عل اية األ قدال مدن
ا يقا .
 -93وأشاد املغرب ابل ،اية التعل،م،ة واب جرا ات الرام،ة إىل اود من الققر.
ورحب د م زامب،ددق ابلتعدداون مددع ه ،ددات املعاهدددات وابجله د د املبقولددة رعتمدداد القددا ن
-94
ع
املتعل ددق بتر د يي األعض ددا التناي ددل،ة األ ي ددة ولض ددمان امت ددال اللجن ددة ال ددنغال،ة وق د ا ا ددان
ملبادك ابري .
 -95ورحم د انم،ب ،ددا م ددع اررت ،دداح ع ددددال م ددن اصط د ات ا تاب ،ددة ال دديت اختد دقت من ددق ج ل ددة
اريتعرا ،ال ابقة ،ا ذلك ا صمحات الديت رية لعام .2016
 -96وأنن ه لندا عل ا جرا ات الرام،ة إىل حت إمغا ،دة حصد ل املدرأة علد ا جهدا،
ا م ددن وإىل م ا م ددة الترد دريعات ال ن ،ددة م ددع الربوت كد د ل املتعل ددق حبقد د ا املد درأة أفريق ،ددا امللح ددق
ابمل ،اا األفريقي وق ا ا ان والرع ب (بروت ك ل ماب ت ري.
 -97ورحبد د الن،ج ددر ابجلهد د د الرام ،ددة إىل دع ددم امل د د ارد املال ،ددة مل ي ددات حقد د ا ا ددان،
وخاصددة اللجنددة ال ددنغال،ة وقد ا ا ددان واملرصددد ال د ل ألمدداكن ارحتجدداز ،وال حدددة ال ن،ددة
ملغافحة ارجتار.
 -98وأنن ،ج ة عل ال نغال جله دها املت اصلة الرام،ة إىل ايدة وتع يد حقد ا ا
لرعبها ،وخاصة الق ات الضع،قة م س الن ا واأل قال.

دان

د ددارت الرعايد ددة الصد ددح،ة ،والعمالد ددة ،وال ص د د ل إىل
 -99و عه د د عمد ددان ابلتح د دد،نات
العدالددة ،وكقددا ة اجلهدداز القضددائي ،واجله د د الرام،ددة إىل فددر ،عق د ابت أشددد ص درامة حددارت
ا تهاك حق ا ا ان للن ا واأل قال.
 -100أما ف،ما يتعلق لة مت ،س املرأة ،فقد أش إىل التعم،م الصادر عن رئد ،الد زرا الدقج
يتضدمن بصد رة رئ ،دد،ة إ رددا  22وحدددة معن،ددة ابمل داواة بد اجلن د  ،فضدمل عددن تعددديس قددا ن
اجلن ،ة لميتجابة برغس وا لطم حات اوغ مة ال نغال،ة هقا اجملال.
 -101و ال ،اا ق دي ،ذكدر ال فدد إزدازات رئ ،د،ة دال تعلد،م البندات .وأشدار أيضدال إىل
أن ال ددن القا ،ددة للد واج قددد حدددت ب د  18عامدال ،مددع تقريددر إعقددا ي ددمح ابلد واج يددن 16
عام دال حددارت حمددددة .واب ضددافة إىل ذلددك ،جددر حت د إمغا ،ددة اوص د ل عل د خدددمات
الصحة اجلن ،ة وا زاب،ة عن ريق ت ف تغط،ة أفضس من ح،ي ويائس منع اومس.
 -102ويقمدع التردريع ال ددنغا برددة حدارت ارغتصدداب إذ ر ي دتط،ع مرتغب هدا اريددتقادة
إ مقال من العق الرائيي .وأشار ال فد أيضدال إىل التقال،دد الدةقرا ،دة الط يلدة األمدد ال دنغال،
الدديت ترددمس الق،ددام دورةل بتنمدد،م ا تخدداابت شددقافة ويددلم،ة أدت إىل عمل،دديت تندداوب علد ال ددلطة
برغس يلمي.
10

GE.18-22584

A/HRC/40/5

 -103وف،مددا يتعلددق بق ددة امل ل،ددات وامل ل ،د وم دوجددي امل،ددس اجلن ددي ومغددايرج اهل يددة اجلن ددا ،ة
وحاملي صقات اجلن  ،أوضح ال فد أن القا ن ر حيمر امل ل،ة اجلن ،ة ور يعاقد عل،هدا وأ دي
ت،جدة لددقلك مل تددر احتجداز أج شددخص ب ددب هدقا القعددس الب دد،ط .وعلد العغد مددن ذلددك،
جر قمع األفعال املناف،ة للقطرة والعلن،ة .وأوضح أن ال نغال ل ،د م دتعدة ضدقا الردرع،ة
عل امل ل،ة اجلن ،ة.
 -104وف،مد ددا يتعلد ددق حبريد ددة التمد دداهر ،أ عكد ددد ال فد ددد عل د د أن التمد دداهر ر خيضد ددع ألج ق ،د د د
ال ددنغال ،الدديت اختددارت مددام ال خدد،ص امل ددبق .وأوضددح أن قدرارات رف د التمدداهر قابلددة للطعددن
أمام احملاكم ال نغال،ة.
 -105وف،ما يتعلق حبرية الصحافة ،أشار ال زير إىل أن حرية الصحافة هي واقع قدائم ،م ضدحال
أ ددي وإن كا د جددنح الصددحافة منص ص دال عل،هددا قددا انل ال اقددع فلددم تددر احتجدداز أج صددحقي.
ور يتطل د إ رددا صددح،قة مددن الصددح ي د تددرخ،ص ب دد،ط ،كمددا أن ازدهددار الصددح قددد
برهن عل اورية اليت يتمتع هبا الصحق ،ن ال نغال.
 -106وف،مددا يتعلددق ابلتعلدد،م ،اختددقت ال ددنغال تددداب حتق ،يددة هامددة لضددمان إتدداد تعلدد،م ج،ددد
متاح للجم،ع ،ا ذلك ا ،ة التعل،م.
 -107وف،مددا خيددص ي،ايددة العمالددة ،أشددار ال فددد ال ددنغا إىل وضددع ي د اي د ات،ج،ات مددن
أجددس تع يد العمالددة ،وخاصددة عمالددة الرددباب .واهلددد املتد خ هد حت د الت افددق بد التدددري
والعمال ددة وتع يد د ق دددرات اهل،اك ددس املخصص ددة للت ظ ،د  ،ور ي دد،ما وكال ددة ت ظ،د د الر ددباب .و
القطاث الريقي ،بدك تنق،ق برامه لصاحل الرباب القين يع،ر ن املنا ق الريق،ة.
 -108وف،ما يتعلق ابمل ارد الطب،ع،ة ،ا ضم ال نغال إىل مبادرة الرقاف،ة دال الصدناعات
اريددتخراج،ة ،واعتمدددت قددا ن الددنقط ،وأ رد ت مرصدددال وقد ا ا ددان م اقددع اريددتغمل.
و هقا الصدد ،كا ال نغال عام  2018هي أول بلد حيصس عل تقدير "تقدُّم مدر،"،
القج كان ه أفضس تقدير.
الق ،د ددد ابمل د دددارس ،وإب ر د ددا
 -109وأنند د د اجل ائ د ددر علد د د الت د ددداب الرام ،د ددة إىل زةدة مع د دددرت ج
م ي ات متخصصة من أجس األ قال ذوج ا عاقة ،وإب را وزارة ش ون األ قال.
 -110وايتق ددرت ابراغ د د اج ع ددن التق دددم احمل ددرز بر د د ن اعتم دداد ي،اي دد،ة تت دد،ح ت وي ددد أ ق ددال
الغتات ،ابلتعل،م وتت،ح اية ه ر األ قال من اريتغمل ومن مج،ع أشغال ا يا ة.
 -111ورحبد أوروغد اج ابر ضددمام علد طدداا وايددع إىل صددغ ك حقد ا ا ددان .وأبدددت
تقديرها للتقدم احملرز تع ي حق ا املرأة ،وحع ال نغال علد م اصدلة اختداذ خطد ات هدقا
الصدد.
 -112وأشادت القلب ابمل افقة عل مام إلغ و جلمع الب،اانت بر ن ا جدرا ات القضدائ،ة
املدددارس ،ولطددة العمددس ال ن،ددة
املتعلقددة غافحددة ارجتددار ،وبدربامه التصدددج للعند اجلن ددا
للقضا عل العن اجلن ا .
 -113وقدم الربتغال ت ص،ات.
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 -114ورحبد د قط ددر ابعتم دداد خط ددة العم ددس ال ن ،ددة املتعلق ددة اب عاق ددة ،واريد د ات،ج،ة ال ن ،ددة
للم اواة وا صا ب اجلن  ،وابلتقدم احملرز مت ،س املرأة الربملان ،م ِ
محمةل أن ال نغال
حصددل مددن منممددة األمددم املتحدددة لل ب،ددة والعلددم وال قافددة (ال ،ددغ ري علد جددائ ة برد ن حماربددة
األم،ة.
 -115وأنن د مجه ريددة ك د رة عل د ال ددنغال ملددا قام د بددي مددن التمغ د هل ،اهتددا ال ن،ددة وق د ا
ا دان ،وخاصددة اللجنددة ال ددنغال،ة وقد ا ا ددان ،ومتند هلددقا البلدد كددس زدداح تنق،ددق خطددة
ال نغال الصاعدة.
لد حقد ا ا
 -116وأنن روما ،ا علد أعمدال ال دنغال
جه دها الرام،ة إىل إعمال حق ا ا ان من أجس مج،ع امل ا ن .

دان وشدجعتها علد م اصدلة

 -117وأنن روا دا عل مبادرات ال نغال الرام،ة إىل حت د ال ضدع ارجتمداعي وارقتصدادج
للناس وح تها عل تع ي جه دها ملغافحة التم ،،ب اجلن  ،والنمر اعتماد ي،ايدة برد ن
الصحة اجلن ،ة وا زاب،ة للمراهق .
 -118وأشددادت اململغددة العرب،ددة ال ددع دية ابجله د د الرام،ددة إىل تع ي د حق د ا األشددخاص ذوج
ا عاقددة ،وخاصددة عددن ريددق الدربانمه ال د ل عددادة الت ه،ددس املرتغد عل د اجملتمددع احمللددي ،وت د ف
التدري املهل هلم.
 -119ورحب د د ص د درب،ا ابعتمد دداد اري د د ات،ج،ة ال ن،د ددة للم د دداواة وا صد ددا ب د د اجلن د د ،
ال حق ا الطقس ،ولاصة إ را وزارة ش ون األ قال.
وابلتداب املتخقة
 -120وأش ددادت ي د د ال ،ن ابصط د د ات املتخ ددقة رعتم دداد اي د د ات،ج،ات بر د د ن التعل دد،م و ايد ددة
الطق ددس ،وخاص ددة برد د ن تد د ف التغط ،ددة الص ددح،ة الر دداملة أل ق ددال امل دددارس ،ووض ددع ح ددد لد د واج
األ قال وال واج املبغر وال واج الق رج.
 -121وأنن د د د ي د د ددنغاف رة عل د د د اجله د د د د الرام ،د د ددة إىل اعتم د د دداد ‘خطد د ددة ال د د ددنغال الص د د دداعدة‘،
واري د ات،ج،ة ال ن،ددة للم دداواة وا صددا ب د اجلن د  ،وخطددة العمددس ال ن،ددة للقضددا عل د
العن اجلن ا  ،واري ات،ج،ة ال ن،ة وماية الطقس.
 -122وأنن د يددل ف،ن،ا عل د لددة وضددع حددد ل د واج األ قددال ومغافحددة العن د اجلن ددا
املدددارس ،مع ِرب دةل عددن القلددق إزا األحغددام القا ،ددة التم ،،يددة املتعلقددة ابأليددرة وال د واج ،وإزا عدددم
وج د م اعدات تقدم إىل الن ا احملرومات ،وإزا املمارية املتم لة ال واج املبغر.
 -123وأبدت جن ب أفريق،ا تقديرها للجه د املبقولة را ال حدة ال ن،ة ملغافحة ارجتار،
و ع ددادة تنم دد،م مديري ددة حق د د ا ا ددان ،و ر ددا وح دددات معن ،ددة ابمل دداواة ب د د اجلن د د
ا دارات اوغ م،ة.
 -124وأبدددت إيددبا ،ا تقددديرها للجه د د الرام،ددة إىل حتق،ددق امل دداواة ب د اجلن د وإىل اعتمدداد
قددا ن الطقددس ومرددروث قددا ن امل،دداه وا صددمح اري د ات،جي املتعلددق ابوص د ل علد م،دداه الرددرب
وخدمات الصر الصحي.
 -125ورحب د دولددة فل ددط
األعل للقضا ملهامي.
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 -126وأعددرب ال د دان عددن تقددديره للجه د د الرام،ددة إىل زةدة امل د ارد املال،ددة مل ي ددات حق د ا
ا ددان وإىل زةدة التع دداون م ددع ا ل ،ددات الدول ،ددة وقد د ا ا ددان ،وخاص ددة املغتد د ا قل،م ددي
ملق ض،ة األمم املتحدة ال ام،ة وق ا ا ان غرب أفريق،ا.
 -127وامتدددح ال د يد التط د رات ا تاب،ددة املتعلقددة حبمايددة األ قددال مددن اريددتغمل ،مر د ةل
إىل أعا ر ت ال ترعر ابلقلق إزا م لة حق ا الطقس.
 -128وأشددادت ي ي درا ابجله د د الرام،ددة إىل تنق،ددق الت صدد،ات الصددادرة عددن ج لددة اريددتعرا،
ال ابقة ورحم مع اررت،اح أن عق بة ا عدام قد ألغ. ،
 -129ورحبد د ديلن ددد ابري د د ات،ج،ة ال ن ،ددة للم دداواة وا ص ددا بد د اجلن د د  ،وابل ري ددة
املنقحة ل زارة ش ون املرأة واأليدرة والرد ون اجلن دا ،ة ،وبد ةدة مت ،دس املدرأة اوغ مدة .وأشدادت
ب د دربامه مغافحد ددة ف د د وس قد ددص املناعد ددة البر د درية/ا يدز وابلر د دراكات ب د د أصد ددحاب املصد ددلحة
املتعددين بر ن هقه امل لة.
 -130ورحم ت غ مع اررت،اح ت افر ا رادة ال ،اي،ة وماية وتع ي حق ا ا
ما متعس اجله د الرام،ة إىل تع ي ا ار امل ي ي واملع،ارج.
إعداد التقرير ال ل.
 -131ورحب ت إبشراك اجملتمع املد

دان ،وهد

 -132وقدم تركما تان ت ص،ات.
 -133ورحب د أوكرا  ،ددا ابلتع دداون م ددع ا ل ،ددات الدول ،ددة وق د ا ا ددان وب د ةدة م د ارد امل ،ا  ،ددة
لإل ددار املتعلددق حبقد ا ا ددان .وأنند علد اعتمدداد اريد ات،ج،ة ال ن،ددة للم دداواة وا صددا
ب اجلن .
 -134وأنن ا مارات العرب،ة املتحدة عل ال دنغال ردا وزارة شد ون األ قدال وايتق درت
عن أول ةهتا .وأعرب عن أملها أن تتلق ال نغال م اعدة تقن،ة من أجس مبادراهتا.
 -135وأشادت اململغة املتحددة لربيطا ،دا العممد وأيرلنددا الردمال،ة ابجلهد د الرام،دة إىل األخدق
ببدددل ض ددمان اجتم دداعي .وأعرب د ع ددن قلقه ددا إزا ارجت ددار ابأل ق ددال وت د ُّل األ ق ددال ،وح د
ال نغال عل حت إمغا ،ة اوص ل عل الرعاية املتعلقة ابلصحة اجلن ،ة وا زاب،ة.
ددال حق د ا امل درأة
 -136وأنن د ال د رةت املتحدددة األمريغ،ددة عل د أوجددي التق د عدم املتحققددة
والطقددس ،وأعرب د عددن قلقهددا إزا ايددتغمل األ قددال ،والق ،د د املقروضددة عل د حريددة التعب د  ،وإزا
العن ضدد امل ل،دات وامل ل،د وم دوجدي امل،دس اجلن دي ومغدايرج اهل يدة اجلن دا ،ة وحداملي صدقات
اجلن .
 -137وقدم دولة ب ل،ق،ا املتعددة الق م،ات ت ص،ات.
 -138وكرر وزير العدل ا عراب عن شغره البالغ جلم،دع ال فد د علد تعل،قاهتدا وت صد،اهتا ذات
اجل د دة العال،ددة الدديت أنجدرت املناقرددات .وأوضددح أن الت صدد،ات املقدمددة عل د هددقا النح د يدد،جرج
حب ها بغس ما يل م من اهتمام وحرص.
 -139واب ضافة إىل ذلك ،فإ دي أعدرب عدن امتنا دي ألعضدا القريدق العامدس املعدل ابريدتعرا،
الدورج الرامس وللمجم عة ال من،ة واألما ة العامة.
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 -140وع دة من ال زير إىل م لة التعل،م الرامس للجم،ع اليت أاثرهتا بع ال ف د ،أوضح أ دي
جددر اختدداذ تددداب هامددة ،م ددس ا ،ددة التعلدد،م ،والنه د  ،ابلتعلدد،م التق دل واملهددل ،فض دمل عددن حم د
األم،ة.
 -141واب ضددافة إىل ذلددك ،أعلددن أن بدرامه تعلدد،م حقد ا ا
والدرك وحرس ال ج ن.

ددان مطبقددة

مدددارس الرددر ة

 -142وف،مددا يتعلددق د لة ارغتصدداب ،أ عكددد عل د أن لل ددنغال ي،ايددة قمع،ددة جدددال هددقا
الصدددد .فقددد حغددم علد اوددارت الدديت حدددن ابل دجن مددن د إىل عرددر يددن ات ور ةغددن
للمدا اريتقادة من العق .
 -143واختتم ال زير كلمتي أبن أكد مدن جديدد أن ال دنغال مدا زالد ملت مدة الت امدال قد ةل بتع يد
حقد ا ا ددان و ايتهددا ،وأعددا يددتبقل قصددار جهدددها لتدددع،م إ ارهددا القددا وامل ي ددي ذج
الصلة.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -144حبث ت الستتنغال التوصتتيات ال ت قُتتدم أثنتتاء احلتتوار التفاعلا/املدرجتتة أد وال ت
حتظى بدعم السنغال:
 1-144التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص
ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية يأل انيتتاا يالربتغتتالا يسويس تراا يالنمستتاا واهلتتاد إىل
إلغاء عقوبة اإلعدام يابراغوايا يبلجيكاا يبننا يتوغوا ياجل ل األسودا يروانداا؛
 2-144النظتتر ل التصتتديق علتتى الربوتوكتتول االختيتتاري الثتتاين امللحتتق ابلعهتتد
الت تتدويل اخلت تتاص ابحلقت تتوق املدنيت تتة والسياست تتية واهلت تتاد إىل إلغت تتاء عقوبت تتة اإلعت تتدام
يأوروغوايا؛
 3-144إلغاء عقوبة اإلعدام ابلنس ة إىل مجيع اجلرائم واالنضتمام إىل الربوتوكتول
االختيت تتاري الثت تتاين امللحت تتق ابلعهت تتد الت تتدويل اخلت تتاص ابحلقت تتوق املدنيت تتة والسياست تتية
يآيسلنداا؛
 4-144مواصتلة احت ام التزامامبتتا اوجتتب العهتتد التتدويل اخلتتاص ابحلقتتوق املدنيتتة
والسياس ت تتية ع ت تتن ري ت تتق إجت ت تراء انت ت تتاابت ت تتاملة للجمي ت تتع وح ت تترة و ت تتفا ة ل
عام  2019مؤكدةا على هذا النحو التزامها الك ت ابلدققرا يتة وستيادة القتانون
وهو أمر واضح ابلفعل ل ال لد يأنغوالا؛
 5-144التص ت تتديق عل ت تتى نظ ت تتام روم ت تتا األساس ت تتا للمحكم ت تتة اجلنائي ت تتة الدولي ت تتة
وتعديالت كم اال عليه يلي تنشتاينا؛
 6-144االنضتتمام إىل مدونتتة قواعتتد الستتلو املتعلقتتة إبج تراءات جملتتس األمتتن
ضد اإلابدة اجلماعيتة واجلترائم املرت َك تة ضتد اإلنستانية وجترائم احلترل علتى النحتو
الذي وضعته جمموعة املساءلة واالتساق والشفا ية يلي تنشتاينا؛
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 7-144التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  2011بشتنن العمتال
املنزليني يرقم 189ا يابراغوايا؛
 8-144التصتتديق علتتى االتفاقيتتة املتعلقتتة ابهلجتترة متتن أجتتل العمتتل ياملنقحتتةا
لع ت تتام  1949يرق ت تتم 97ا واتفاقي ت تتة العم ت تتال امله ت تتاجرين ياألحك ت تتام التكميلي ت تتةا
لعام  1975يرقم 143ا ملنظمة العمل الدولية يمدغشقرا؛
 9-144االستتتجابة بصتتورة إةابيتتة لال تتات التتز رة املعلقتتة املقدمتتة متتن املكلفتتني
بوال ت ل إ ار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان والنظر ل توجيه دعوة
دائمة إىل مجيع املكلفني بوال ت يالتفياا؛
 10-144مواص ت تتلة التع ت تتاون ال نت ت تتاء م ت تتع انلي ت تتات الدوليت ت تتة حلق ت تتوق اإلنست ت تتان
يبنغالديشا؛
 11-144إنشت تتاء آليت تتة و نيت تتة لةبت تتالج واملتابعت تتة مت تتن أجت تتل التنفيت تتذ الواجت تتب
للتوصيات املن ثقة عن االستعراض الدوري الشامل ياملكسيكا؛
 12-144رصد تنفيذ التوصيات وتقدمي التقارير يتركمانستانا؛
 13-144املشاركة ل الربامج الدولية للمساعدة التقنية وبنتاء القتدرات ل جمتال
حقوق اإلنسان يتركمانستانا؛
 14-144مواصلة اجلهتود الراميتة إىل وضتع قتوانني و نيتة تتما تى متع الصتكو
الدولية حلقوق اإلنسان يل نانا؛
 15-144مواصتتلة تكثيتتف جهودهتتا للتصتتدي ملتتا تواجهتته ل جمتتال تعزيتتز ومحايتتة
حقتوق اإلنستتان متتن حتتتد ت ومعوقتتات وعق تتات علتتى النحتتو املعتتروض ل تقريرهتتا
الو ين يمجهورية الو الدققرا ية الشع يةا؛
 16-144مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املؤسستات الو نيتة حلقتوق اإلنستان
وبناء املوارد الو نية وال شرية على حنتو يكفتل نشتر ثقا تة حقتوق اإلنستان ومحايتهتا
يل نانا؛
 17-144إنشاء جلنة و نية حلقوق اإلنسان يأوكرانياا؛
 18-144إنشتتاء آليتتة و نيتتة للرصتتد واإلبتتالج اشتتاركة متتن اجلهتتات املتعتتددة
صاح ة املصلحة وتنفيتذ توصتيات انليتات امل تلفتة حلقتوق اإلنستان اتا ل لتك
التوصيات املن ثقة عن االستعراض الدوري الشامل يابراغوايا؛
 19-144متابعة التداب الرامية إىل تعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان ياجلزائرا؛
 20-144مواصلة اجلهود الرامية إىل ضتمان التمويتل املناستب للمؤسستات الت
تشكل جزءا من اإل ار الو ين حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان ضالا عتن االعتمتاد
الكامل إل ار معياري لضمان استقاللية هذ املؤسسات يرومانياا؛
 21-144ز دة تعزيز اإل ار التنظيما واملؤسسا ياملغرلا؛
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 22-144مضتتاعفة اجلهتتود وااللت تزام والتمتتاا التتدعم التتالزم متتن أجتتل ضتتمان
متتع ع ها كا ةا حبقوق اإلنسان ينيج ا؛
 23-144ز دة التوستتع ل ال تربامج املوجهتتة اجتماعي تا ال ت تعتتزز تترص العمتتل
للش ال يأوزبكستانا؛
 24-144مواصلة جهودها العتماد سياسة إمنائية لتحقيق األهتدا االقتصتادية
واالجتماعية ال تفيد ل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان ياليمنا؛
 25-144ختصيص مزيد من املوارد للربامج الرامية إىل تعزيز روح ر دة األعمتال
لدى الش ال والنساء ي يي ما؛
 26-144مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل ز دة معتتدل العمالتتة وخاصتتة ل صتتفو
الش ال يماليز ا؛
 27-144مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية حقوق الفئات الضعيفة يأ ربيجانا؛
 28-144احلف تتال عل تتى ال تتديناميات اإلةابي تتة ملواءم تتة التشت تريعات الو ني تتة م تتع
الصكو الدولية يأ ربيجانا؛
 29-144اعتماد است اتيجيات ل إ تار آليتات الرصتد واالستتعراض لضتمان أن
تص ح الوحدات املنشنة حديثا املعنية ابملساواة بني اجلنسني عالة ومناست ة للغترض
يبوتسوا ا؛
 30-144االست تتتمرار بفعاليت تتة ل ات ت تتاع سياست تتتها التغذويت تتة الو نيت تتة اهلاد ت تتة إىل
حتسني احلالة التغذوية للسكان يأ ربيجانا؛
 31-144مواصتلة التتداب الراميتة إىل دعتم املؤسستات الو نيتة حلقتوق اإلنستتان
وتعزيز االستقاللية املالية واإلدارية للجنة السنغالية حلقوق اإلنسان يابكستانا؛
 32-144تعزيت تتز القت تتدرات املؤسست تتية وال ش ت ترية للمؤسست تتات الو نيت تتة حلقت تتوق
اإلنسان يإثيوبياا؛
 33-144تعزيز استقرار ومثابرة املؤسسات الو نية حلقوق اإلنسان يمايلا؛
 34-144مواصلة العمل علتى بنتاء قتدرات املؤسستات الو نيتة حلقتوق اإلنستان
يموريتانياا؛
 35-144تعزيتتز اجلهتتود امل ذولتتة ملواصتتلة التتتداب الراميتتة إىل تعزيتتز مؤسستتات
حقوق اإلنسان يالكام ونا؛
 36-144تكثيتتف اجله تتود الرامي تتة إىل اس تتتعادة املركتتز فأل تتفف للجن تتة الس تتنغالية
حلقوق اإلنسان عن ريق مواءمة أوضاعها مع م ادئ ابريس يس اليونا؛
 37-144ستتن تش تريع جلعتتل اللجنتتة الستتنغالية حلقتتوق اإلنستتان متتثتتل ابلكامتتل
مل ادئ ابريس يأس الياا؛
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 38-144ضمان امتثال اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان جلميع م ادئ ابريتس
ات تتا ل لت تتك عت تتن ريت تتق تزويت تتدها ابلتمويت تتل الكت تتال وضت تتمان متتعهت تتا بضت تتما ت
االستقاللية والتعددية يكنداا؛
 39-144مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إىل ضت تتمان أداء اللجنت تتة الست تتنغالية حلقت تتوق
اإلنستتان ملهامهتتا بشتتكل ستتليم وضتتمان استتتقالليتها التامتتة ق ت ا مل تتادئ ابريتتس
يجي ويتا؛
 40-144حتقيت تتق امتثت تتال اللجنت تتة الست تتنغالية حلقت تتوق اإلنست تتان مل ت تتادئ ابريت تتس
ي رنساا؛
 41-144مواصت تتلة اجلهت تتود لضت تتمان توا ت تتق أوضت تتاع اللجنت تتة الست تتنغالية حلقت تتوق
اإلنسان مع م ادئ ابريس يجورجياا؛
 42-144مواص تتلة تعزي تتز اللجن تتة الس تتنغالية حلق تتوق اإلنس تتان م تتن أج تتل حتقي تتق
مواءمتها مع م ادئ ابريس يإندونيسياا؛
 43-144جعل اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان متوائمة متام ا مع م ادئ ابريس
يتوغوا؛
 44-144االس تتتمرار ل مراجع تتة مش تتروع الق تتانون الرام تتا إىل إص تتالح مؤسس تتة
حقوق اإلنسان ملواءمة أوضاعها مع م ادئ ابريس يتونسا؛
 45-144ختصتتيص متتوارد كا يتتة لضتتمان التنفيتتذ الفعتتال لالس ت اتيجية الو نيتتة
الثانيت تتة للمست تتاواة واإلنصت تتا بت تتني اجلنست تتني ي2026-2016ا وإ ت تتالق خات تتة
العمت تتل الو نيت تتة األوىل للقضت تتاء علت تتى العنت تتف اجلنست تتاين وتعزيت تتز حقت تتوق اإلنست تتان
ي2021-2017ا يسنغا ورةا؛
 46-144االستمرار ل إ را أصحال املصلحة يقارا؛
 47-144مواصتتلة إ ترا منظمتتات اجملتمتتع املتتدين ل تنفيتتذ التوصتتيات املن ثقتتة
عن االستعراض الدوري الشامل يغا ا؛
 48-144ز دة تكثيتتف جهودهتتا الراميتتة إىل تعزيتتز حقتتوق الضتتعفاء وال ستتيما
النساء واأل فال واأل اص وي اإلعاقة يالنيجرا؛
يعمانا؛
 49-144تعزيز حقوق اإلنسان أل د الفئات ضعفا ُ
 50-144مراجعة قانون األسرة للقضاء على التمييز ضد املرأة يمجهورية كور ا؛
 51-144االض تتاالع ازي تتد م تتن بت ترامج بن تتاء الق تتدرات والتوعي تتة بغي تتة مكا ح تتة
الوص ت تتم والتميي ت تتز امل ت تتوجهني ض ت تتد األ ت ت ت اص املص ت تتابني بفت ت ت وا نق ت تتص املناع ت تتة
ال شرية/اإليدز ياتيلندا؛
 52-144اختت تتا مجيت تتع التت تتداب الالزمت تتة لتحقيت تتق أهت تتدا التنميت تتة املست تتتدامة
يالكوي ا؛
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 53-144ضمان اعتماد الربملان لقانون امليا اجلديد وضمان تنفيتذ بسترعة متن
أجل اإلدارة املتكاملة ملوارد امليا يجنول أ ريقياا؛
 54-144تعزيتتز النشتتا املضتتالَع بتته ل جمتتال إعمتتال حقتتوق اإلنستتان املتعلقتتة
ابحلصول على امليا وخدمات الصر الصحا يإس انياا؛
 55-144وضع وتنفيذ تداب لتمكني النساء الريفيات من الوصتول إىل األرض
ومتن احلصتتول علتتى ختدمات الرعايتتة الصتتحية والتعلتيم والنقتتل والاعتتام وامليتتا
والصر الصحا واحلماية االجتماعية وحقوق امل اث يجنول أ ريقياا؛
 56-144مض تتاعفة جهوده تتا لتمك تتني اجملتمع تتات اللي تتة عل تتى مس تتتوى القاع تتدة
الشتتع ية ل جمتتال مكا حتتة الفقتتر لضتتمان إعمتتال احلتتق ل التنميتتة جلميتتع موا نيهتتا
يابكستانا؛
 57-144تكثيتتف اجلهتتود للت فيتتف متتن الفقتتر اتتا ل لتتك متكتتني اجملتمعتتات
اللية علتى مستتوى القاعتدة الشتع ية وز دة استتثمارات ال نيتة التحتيتة ل املنتا ق
الريفية بغية حتسني س ل العيش وإاتحة رص العمل يالفل نيا؛
 58-144تكثيتتف اجلهتتود امل ذولتتة ل إ تتار بتتر مج التنميتتة اجملتمعيتتة ل حتتاالت
الاتتوارئ بغيتتة تيس ت ز دة إمكانيتتة احلصتتول علتتى اخلتتدمات االجتماعيتتة األساستتية
وبغية مكا حة الفقر على حنو أ ضل يبوركينا اسوا؛
 59-144تكثيت ت تتف اجلهت ت تتود الراميت ت تتة إىل مكا حت ت تتة الفقت ت تتر ل املنت ت تتا ق الريفيت ت تتة
يبيالرواا؛
 60-144تعزي ت تتز احل ت تتق ل التنمي ت تتة ومواص ت تتلة تنفي ت تتذ خا ت تتة التنمي ت تتة املس ت تتتدامة
لعام  2030وتداب احلد من الفقر اا ل لك ما يتعلق استوى املعيشة وتعزيتز
محاية حقوق اإلنسان لأل فال والنساء يالصنيا؛
 61-144مواصتتلة تتتداب ختفيتتف الفقتتر اجلاريتتة وخاصتتة محلتتة التصتتدي لستتوء
التغذية ياهلندا؛
 62-144مواصلة اجلهود الراميتة إىل تتدعيم القضتاء علتى الفقتر يمجهوريتة إيتران
اإلسالميةا؛
 63-144دعم اجلهود امل ذولة لتنفيذ اس اتيجية للحد من الفقر وحتسني صتحة
األم والافل يالكام ونا؛
 64-144مواصلة قيامها بتنفيذ اس اتيجية للحد متن الفقتر وحتستني صتحة األم
والافل ياجلزائرا؛
 65-144مواصلة هنجها االس اتيجا الراما إىل ضمان تو تغذية أكثر عالية
وحتسني اإلمدادات الغذائية للسكان يإندونيسياا؛
 66-144مواصتتلة تنفيتتذ اخلاتتة الو نيتتة ال ت مبتتد إىل حتستتني احلالتتة التغذويتتة
للسكان يدولة بوليفيا املتعددة القومياتا؛
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 67-144ال دء ل إزالة األلغام من منا ق الصراع السابقة ياألرجنتنيا؛
 68-144اختا تداب قويتة ودتددة و ات وجهتة عمليتة لتحتدي قاتاع مصتائد
األمس تتا باريق تتة تفي تتد ص تتيادي األمس تتا الس تتنغاليني كمتابع تتة للتوص تتيات املق ول تتة
ال تتواردة ل الفقت ترات  21-124و 92-124و 115-124م تتن تقري تتر الفري تتق
العامل أثناء جولة االستعراض الثانية يالوثيقة A/HRC/25/4ا يهاي ا؛
 69-144تقويتة التتداب الراميتة إىل ضتتمان حتقيتق تقتدم ل التحقيقتات القضتتائية
ومعاق ة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان ياألرجنتنيا؛
 70-144مضت ت تتاعفة اجلهت ت تتود لتحست ت تتني األوضت ت تتاع ل املؤسست ت تتات اإلصت ت تتالحية
يبورونديا؛
 71-144تعزيتز اجلهتود امل ذولتتة لتنفيتذ است اتيجية للحتتد متن اكتظتال الستتجون
يالكام ونا؛
 72-144مواصلة تتداب ها اهلاد تة إىل حتستني األوضتاع املعيشتية للمحتجتزين ل
السجون يكوت ديفوارا؛
 73-144تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إىل كفالتتة االح ت ام والضتتمان الكتتاملني حلقتتوق
اإلنسان واحلر ت األساسية للسجناء والتجزين يإياالياا؛
 74-144تعزي تتز النظت تتام القضت تتائا مت تتن أج تتل تقلت تتيص مت تتدة االحتجت تتاز الست تتابق
للمحاكمة يل نانا؛
 75-144مواصلة اجلهود امل ذولة ل ناء القدرات ل القااع القضائا ياألردنا؛
 76-144اعتم تتاد ق تتوانني تض تتمن اس تتتقاللية القض تتاء وانلي تتات غت ت القض تتائية
املست تتؤولة عت تتن تعزيت تتز واح ت ت ام حقت تتوق اإلنست تتان ل ال لت تتد واست تتتقاللية ميزانيتهمت تتا
ياملكسيكا؛
 77-144اخت تتا مزي تتد م تتن الت تتداب لض تتمان اس تتتقاللية القض تتاء وض تتمان متك تتن
املسؤولني القضائيني من االضاالع اهامهم دون تدخل يدولة لسانيا؛
املوص تى هبتتا ألعضتتاء
 78-144اختتتا مزيتتد متتن التتتداب ملواصتتلة بنتتاء القتتدرات َ
القضاء والسلاات السياسية واملوظفني العامني واجملتمع املدين يتركمانستانا؛
 79-144تعزيز اجلهود امل ذولة لتعزيز استقاللية القضاء يالكام ونا؛
 80-144جتنيد مزيتد متن النستاء كتن راد تر ة ودر ل مراكتز الشتر ة والتدر
لتنتتاول حتتاالت ال نتتات والنستتاء اللتتوايت يتعرضتتن للعنتتف وضتتمان داكمتتة م ترتكيب
العنف اجلنساين وإدانتهم يصربياا؛
 81-144مواءمتة التشتريعات الو نيتة متتع املعتاي الدوليتتة املتعلقتة حبريتتة التع ت
اا ل لك إهناء جترمي األ عال اجلُرمية الصحفية ي رنساا؛
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 82-144تعتتديل األحكتتام القانونيتتة ال ت حتتتد متتن حريتتة التع ت إىل متتا ال هنايتتة
و ق ا للمعتاي وااللتزامتات الدوليتة واإلقليميتة املتعلقتة حبقتوق اإلنستان والت ق لتهتا
السنغال خالل جولة االستعراض السابقة ي يلاا؛
 83-144مضاعفة اجلهود الرامية إىل ضمان حرية التع والرأي يب وا؛
 84-144احت ت ام حري تتة الت ترأي والتع ت ت و قت تا للق تتانون ال تتدويل والق تتانون ال تتو ين
يالسويدا؛
 85-144ضتمان متكتن الصتتحفيني والعتتاملني ل وستتائم اإلعتتالم متتن أن قارستتوا
حبري تتة حق تتوقهم املتعلق تتة حبري تتة التع ت ت بت تدون خ تتو م تتن االنتق تتام أو االعتق تتال أو
ال هيب أو التهديد أو املضايقة يالسويدا؛
 86-144ضتتمان حريتتة الصتتحفيني ل مارستتة حقهتتم ل حريتتة التع ت وإج تراء
حتقيق ت تتات نزيه ت تتة ودقيق ت تتة و عال ت تتة ل مجي ت تتع ح ت تتاالت االعت ت تتداء عل ت تتى الص ت تتحفيني
ومضايقتهم وترهي هم ومقاضاة مرتكيب هذ اجلرائم ياليو نا؛
 87-144الت ل تتا ع تتن املمارس تتة الت ت تتال تتب احلص تتول عل تتى ت تترخيص إلزام تتا
ملمارسة مهنة الصحا ة ياليو نا؛
 88-144تعزي تتز الت تتداب الرامي تتة إىل مكا ح تتة االجت تتار ابأل ت ت اص وال س تتيما
األ فال ل ة الكتاتيب يب وا؛
 89-144مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إىل مكا حتتة االجتتتار ابأل ت اص عتتن ريتتق
تو الدعم الالزم للهيئة الو نية املكلفة اكا حة هذا االجتار يابكستانا؛
 90-144تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل مكا ح تتة االجت تتار ابأل ت ت اص وال س تتيما
النستتاء واأل فتتال اتتا ل لتتك حتستتني التش تريعات ومارستتات إنفتتا القتتانون ات
الصت تتلة مت تتن أجت تتل منت تتع الست تتياحة اجلنست تتية لأل فت تتال وتست تتوهلم وعملهت تتم القست تتري
يبيالرواا؛
 91-144النهتتوض ابجلهتتود الراميتتة إىل منتتع االجتتتار ابلنستتاء وال نتتات واحلتتد متتن
جوة األجور بني اجلنسني يالعراقا؛
 92-144تكثي تتف اجله تتود ملكا ح تتة االجت تتار ابأل ت ت اص ومبري تتب األ ت ت اص
والتسول القسري واجلرائم ات الصلة يليسوتوا؛
 93-144التوس تتع ل جهوده تتا الرامي تتة إىل مكا ح تتة االجت تتار ابأل فت تال وض تتمان
تقدمي اجلناة إىل العدالة ينيج ا؛
 94-144ضمان إنفا وتنفيذ القانون رقم  6-2005املتعلتق اكا حتة االجتتار
ابأل اص ومحاية الضحا وخباصة األ فال يالعراقا؛
 95-144ختصتتيص متويتتل كتتا للحملتتة اجلاريتتة ضتتد التستتول القستتري لأل فتتال
والتحقيق مع مجيتع األ تراد التذين ينتهكتون قتانون مكا حتة االجتتار والقت علتيهم
ومقاضامبم يالوال ت املتحدة األمريكيةا؛
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 96-144مواصتتلة تعزيتتز براجمهتتا الناجحتتة املتعلقتتة ابلصتتحة االجتماعيتتة لصتتا
أ د األسر ضعف ا يمجهورية نزويال ال وليفاريةا؛

 97-144مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إىل خف ت معتتدل و يتتات األ ف تال اتتا ل
لك و يات األ فال احلديثا الوالدة وإاتحة إمكانية وصول اجلميع إىل اخلتدمات
الصتتحية عتتن ريتتق تقاستتم اخل تربات اجليتتدة متتع ال لتتدان األختترى يمجهوريتتة كتتور
الشع ية الدققرا يةا؛
 98-144تعزي تتز الت تربامج الرامي تتة إىل خفت ت
يمجهورية إيران اإلسالميةا؛

مع تتدل و ي تتات الرض تتع واأل ف تتال

 99-144مواصتتلة تنفيتتذها الفعتتال لرب جمهتتا للتغايتتة الصتتحية الشتتاملة للجميتتع
يالكونغوا؛
 100-144تكثي تتف جهوده تتا الرامي تتة إىل ض تتمان احل تتق ل الوص تتول إىل الص تتحة
للجميع وخاصة وصول األ فال والنساء إىل الرعاية الا ية ي يي ما؛
 101-144دعم اإلعمال الكامل للحقوق اجلنستية واإلاابيتة وإمكانيتة حصتول
اجلميع على اخلدمات الصحية ات الصلة يأس الياا؛
 102-144تعزيز التثقيف بشنن الصحة اجلنسية واإلاابية بشكل مالئم للسن
وحتست تتني إمكانيت تتة حصت تتول امل ت تراهقني والش ت ت ال علت تتى خت تتدمات الصت تتحة اجلنست تتية
واإلاابيتتة ضتالا عتتن تنفيتتذ إجتراءات توعيتتة لتشتجيع التتدعم للوالتتدين واجملتمعتتات
اللية يالنمساا؛
 103-144اعتمتتاد سياستتة تتاملة بشتتنن الصتتحة اجلنستتية واإلاابيتتة للم تراهقني
يبوتسوا ا؛
 104-144تعزي تتز ت تتدريب الع تتاملني ل جم تتال الص تتحة بش تتنن القض تتا املتعلق تتة
ابملراهقني والش ال والصحة اجلنسية واإلاابية يآيسلنداا؛
 105-144مواصتتلة العمتتل علتتى حتستتني ختتدمات الرعايتتة الصتتحية والتعلتتيم متتن
أجل حتقيق مستوى معيشة أ ضل لسكاهنا يكوابا؛
 106-144مواصلة اجلهود الرامية إىل إدمتا الفئتات الفقت ة والضتعيفة ل نظتام
الرعاية الصحية ياململكة العربية السعوديةا؛
 107-144مواصلة تاوير التعليم والصحة يالصنيا؛
 108-144مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز قااعا التعليم والصحة ياملغرلا؛
 109-144اعتم ت تتاد ت ت تتداب تشت ت تريعية وسياست ت تاتية تكميلي ت تتة م ت تتن أج ت تتل تنفي ت تتذ
التشريعات املتعلقة ابلصحة اإلاابية تنفيذا عاالا يهندورااا؛
 110-144مواصلة تعزيز جهودها املتسمة ابالتساق بغية حتقيق إمكانية وصول
اجلميع إىل التعليم ومواصلة السعا إىل التعاون ل هذا الصدد مع اجلهات األخترى
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الدولي تتة ص تتاح ة املص تتلحة مث تتل منظم تتة األم تتم املتح تتدة لل بي تتة والعل تتم والثقا تتة
ياليونسكوا يمجهورية كور الشع ية الدققرا يةا؛
 111-144جعل التوعية حبقتوق املترأة واملستاواة بتني اجلنستني جتزءا أساستيا متن
املناهج املدرسية بدءا من التعليم االبتدائا يأملانياا؛
 112-144مواصتتلة تتتداب حتستتني نظتتام التعلتتيم وضتتمان حصتتول اجلميتتع علتتى
تعليم جيد يأوزبكستانا؛

 113-144مواصتتلة تعزيتتز براجمهتتا التعليميتتة الناجحتتة عم تالا علتتى تتتو التعلتتيم
االبتدائا الشامل للجميع يمجهورية نزويال ال وليفاريةا؛
 114-144ختصيص دعم كا ملواصلة تعزيز دو األمية ل ال لد يماليز ا؛
 115-144مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل حتس تتني التعل تتيم االبت تتدائا للجمي تتع ل
عام  2020ياإلمارات العربية املتحدةا؛
 116-144مواصت تتلة تنفيت تتذ بت تتر مج حتست تتني جت تتودة التعلت تتيم والتت تتدريب املهت تتين
يالكوي ا؛
 117-144مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني جودة التدريب املهين يقارا؛
 118-144مواصتتلة ات تتاع سياستتة ترمتتا إىل ر تتع مستتتوى جتتودة التعلتتيم والتتتعلم
على مجيع املستو ت يمجهورية الو الدققرا ية الشع يةا؛
 119-144االنتهتتاء متتن عملي تتة اعتمتتاد مش تتروع قتتانون إع تتادة تنظتتيم امل تتدارا
القرآنية يالكتاتيبا وحتويلها إىل مدارا حديثة يتوغوا؛
 120-144النظر ل اعتماد القانون التذي ُُي ثتدث املتدارا القرآنيتة يالكتاتيتبا
ويدجمها ل نظام التعليم الرئيسا يب وا؛

 121-144مواصتتلة حتستتني ال يئتتة التعليميتتة للتالميتتذ التتذين يدرس تون ابملتتدارا
االبتدائية والثانوية اا ل لك املدارا القرآنية يالياابنا؛
 122-144إجراء عمليات تفتيش منتظمة و عالتة جلميتع املتدارا العامتة اتا ل
لتتك املتتدارا الدينيتتة لضتتمان الو تتاء ابملعتتاي الو نيتتة املتعلقتتة احتتتوى وجتتودة
التعليم وال نية التحتية واملعاملة املنصفة يأملانياا؛
 123-144العم تتل عل تتى ز دة مع تتدل االلتح تتاق ابمل تتدارا وال س تتيما لل ن تتات
واأل فال وي اإلعاقة يزم ابويا؛
 124-144إدخ تتال تعل تتيم حق تتوق اإلنس تتان واملس تتاواة ب تتني اجلنس تتني ل املن تتاهج
تداء م تتن التعل تتيم االبت تتدائا ص تتاعدا وك تتذلك ض تتمن بت ترامج ت تتدريب
املدرس تتية ابت ت ا
املهنيني ل جمال الرعاية الصحية يالربتغالا؛
 125-144ب تتذل مزي تتد م تتن اجله تتود ل جم تتال ال تتدعم التعليم تتا لأل ف تتال وي
اإلعاقتتة علتتى أن تُؤختتذ ل احلس ت ان النقتتا ال ت أاثرمبتتا جلنتتة حقتتوق الافتتل متتع
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ال حيب ابمل ادرات الرامية إىل دعم األ ت اص وي اإلعاقتة ابالستتناد إىل القتانون
املتعلق بتعزيز ومحاية حقوق األ اص وي اإلعاقة يالياابنا؛
 126-144الا ظتتة علتتى املستتتوى املرتفتتع لالستتتثمار ل قاتتاع التعلتتيم لضتتمان
إمكانيتتة الوصتتول بشتتكل أكثتتر إنصتتا ا إىل التعلتتيم اجليتتد أمتتام األ فتتال اتتن تتيهم
األ فال وو اإلعاقة يسنغا ورةا؛
 127-144مواصلة جهودهتا الراميتة إىل ضتمان احلتق ل التعلتيم اجليتد والشتامل
للجمي تتع م تتع ال كي تتز عل تتى إمكاني تتة وص تتول ال ن تتات إلي تته واحلف تتال عل تتى اخلا تتوات
املت ذة ابلفعل لتحدي املدارا الدينية يأ غانستانا؛
 128-144مواصتتلة احلملتتة اجلاريتتة ملكا حتتة العنتتف اجلنستتاين ل املتتدارا بغيتتة
حتسني التحاق ال نات هبا واستمرارهن يها يغا ا؛
 129-144مواصلة اجلهود الرامية إىل إعمال حق كل فتل ل التعلتيم وخاصتة
عن ريق ز دة إمكانية حصول ال نات على التعليم االبتدائا يابكستانا؛
 130-144حتسني إمكانية حصول ال نات على التعليم يأوكرانياا؛
 131-144التوعية حبقوق املرأة وابملساواة بني اجلنستني عتن ريتق إدراجهمتا ل
مناهج التعليم االبتدائا يمجهورية كور ا؛
 132-144اختا التداب الالزمة حلماية ال نات ل املنشتتت التعليميتة متن مجيتع
أنواع العنف اجلنسا واجلنساين عن ريق التحقيق مع اجلنتاة ومقاضتامبم وضتمان
تقدمي املساعدة إىل الضحا وأسرهم ياألرجنتنيا؛
 133-144تعزيتتز إةتتاد آليتتات عالتتة وملتزمتتة ابلسترية ل املتتدارا لةبتتالج عتتن
حتتاالت االستتتغالل أو التجتتاوز أو التحتترجل اجلنستتا داختتل املؤسستتات التعليميتتة
وحوهلا يالنمساا؛
 134-144مضاعفة إجراءامبا الرامية إىل ضمان تكا ؤ ترص ال نتات والشتاابت
ومتثيلهن على مجيع مستو ت التعليم مع تا يتق سياستة عتدم التستامح مالقتا متع
العنف والتحرجل اجلنسيني يهندورااا؛
 135-144مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يمصرا؛
 136-144اختا مجيع التداب الالزمة لضمان تنفيذ التشريعات املتعلقة بتشويه
األعضاء التناسلية األُنثوية يأيرلنداا؛
 137-144مواصلة تنفيذ التداب امل تلفة لتمكني املرأة ياهلندا؛
 138-144تقوي تتة إ اره تتا الق تتانوين لتعزي تتز ومحاي تتة حق تتوق املت ترأة واملس تتاواة ب تتني
اجلنسني اا ل لك عن ريق ضمان توا ق تشريعامبا مع تعريف التمييز الوارد ل
املادة  1من اتفاقية القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة يروانداا؛
 139-144تعزي تتز اإل تتار املعي تتاري وتنفي تتذ يم تتا يتعل تتق حبق تتوق املت ترأة والاف تتل
يرومانياا؛
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 140-144مواءمة تشريعامبا مع بروتوكول مابوتو الذي صدق عليه الستنغال
ل كانون األول/ديسمرب  2004يكنداا؛
 141-144مواصلة اجلهتود الراميتة إىل تعزيتز حقتوق املترأة ل إ تار خاتة العمتل
الو نية للقضاء علتى العنتف اجلنستاين وتعزيتز حقتوق اإلنستان ي2021-2017ا
يتونسا؛
 142-144ضمان استقاللية انلية الو نية للنهوض ابملرأة ابإلضا ة إىل حتسني
التنسيق بينها وبني الكيا ت األخرى التابعة للدولة يهندورااا؛
 143-144مواص تتلة تنفي تتذ اإلجت تراءات التش تتغيلية املوح تتدة يم تتا ب تتني اهليئ تتات
امل تصتتة ل مكا حتتة العنتتف اجلنستتاين وتعزيتتز خاتتم العمتتل اإلقليميتتة لتتتو رعايتتة
خاصة للضحا داخل اجملتمعات اللية يدولة بوليفيا املتعددة القومياتا؛
 144-144تنفيتتذ خاتتة العمتتل الو نيتتة للقضتتاء علتتى العنتتف اجلنستتاين وتعزيتتز
حقوق اإلنسان تنفيذا كامالا ي2021-2017ا ي مي ياا؛
 145-144مواصلة ال ويج خلاة العمتل الو نيتة للقضتاء علتى العنتف اجلنستاين
وتعزيز حقوق اإلنسان ي2021-2017ا يمجهورية نزويال ال وليفاريةا؛
 146-144اعتمتتاد اس ت اتيجية تتاملة للقضتتاء علتتى القوالتتب النمايتتة املتعلقتتة
ابملرأة وعلى التمييز ضد املرأة وعلى املمارسات الضارة يهندورااا؛
 147-144مواصلة جهودها الرامية إىل التصدي للعنف اجلنساين ووضتع تتداب
تستجيب لالجتاهات القائمة ل جمال االجتار ابأل اص يالفل نيا؛
 148-144مواص تتلة االلتت تزام اكا ح تتة العن تتف ض تتد النس تتاء وال ن تتات وخاص تتة
تشت تتويه األعضت تتاء التناست تتلية األُنثويت تتة وتقت تتدمي م ت ترتكيب هت تتذ األ عت تتال إىل العدالت تتة
يلكسمربجا؛
 149-144اختتتا مجيتتع التتتداب املمكنتتة للقضتتاء علتتى مارستتة تشتتويه األعضتتاء
التناسلية األُنثوية يسويسراا؛
 150-144تكثيت تتف التت تتداب اهلاد ت تتة إىل القضت تتاء علت تتى املمارست تتات التقليديت تتة
الضتتارة الت تتتؤثر ستتل ا علتتى حقتتوق النستتاء وال نتتات اتتا ل لتتك تشتتويه األعضتتاء
التناسلية األُنثوية وزوا األ فال والزوا امل كر والزوا القسري ي مي ياا؛
 151-144تعزيتتز التتتداب الراميتتة إىل القضتتاء علتتى املمارستتة الضتتارة املتمثلتتة ل
تشتتويه األعضتتاء التناستتلية األُنثويتتة وضتتمان مقاضتتاة اجلنتتاة وإصتتدار أحكتتام حبقهتتم
يالربتغالا؛
 152-144تا يق القوانني السارية املتعلقتة بتشتويه األعضتاء التناستلية األُنثويتة
جبميع أ كال هذا التشويه يالنمساا؛
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 153-144اختا تتداب إضتا ية للقضتاء علتى مارستة تشتويه األعضتاء التناستلية
األُنثوي تتة وإنش تتاء آلي تتات للحماي تتة مب تتد عل تتى وج تته التحدي تتد إىل محاي تتة ال ن تتات
يالربازيلا؛
 154-144النظت تتر ل جتت تترمي أي مارست تتة ختت تتان لل نت تتات مت تتن أجت تتل وضت تتع حت تتد
الستتتمرار تشتتويه األعضتتاء التناستتلية األُنثويتتة وخاصتتة ل مناقتتة متتااتم يمجهوريتتة
الكونغو الدققرا يةا؛
 155-144حظتتر مجيتتع أ تتكال العنتتف اجلنستتا واجلنستتاين حظ ترا صتترُي ا يمتتا
يتصل ابل نات والشاابت يأل انياا؛
 156-144إنش تتاء آلي تتات عال تتة لتحدي تتد ح تتاالت العن تتف اجلنس تتا واجلنس تتاين
واإلبالج عنها ورصدها يإسرائيلا؛
 157-144مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إىل ز دة مشت تتاركة امل ت ترأة ل عمليت تتة صت تتنع
الق ترار اتتا ل لتتك عتتن ريتتق تا يتتق األحكتتام املتعلقتتة ابلتعتتادل بتتني اجلنستتني ل
الوظائف املشغولة ابلتعيني واملنصوص عليها ل التشريعات القائمة يملديفا؛
 158-144مواصت تتلة وتعزيت تتز مجيت تتع امل ت تتادرات واإلج ت تراءات اهلاد ت تتة إىل تعمت تتيم
التوازن بني اجلنسني املنصوص عليه ل تشريعات الدولة يجزر القمرا؛
 159-144مواصلة السياسة الرامية إىل القضتاء علتى أوجته انعتدام املستاواة بتني
الرجل واملرأة ابعتماد م ادرات مبد إىل تعزيز التوازن بني اجلنسني يجي ويتا؛
 160-144ض تتمان تنفي تتذ است ت اتيجية تتاملة للقض تتاء عل تتى القوال تتب النماي تتة
التمييزية ضد املرأة يأل انياا؛
 161-144إزالة مجيع األحكام القانونية ال متيز ضد املرأة يكابو ديا؛
 162-144التوستتع ل اجلهتتود الراميتتة إىل جعتتل مجتتع ال يتتا ت ألغتراض القضتتاء
على التمييز ضد املرأة واإلحصاءات املتصلة ابهلجرة أمرا مركز ا يال حرينا؛
 163-144مواصتلة بنتاء القتدرات ل اجملتاالت املتنوعتة املتعلقتة حبقتوق اإلنستان
ياهلندا؛
 164-144مواص تتلة ب تتذل اجله تتود الرامي تتة إىل إعم تتال حق تتوق املت ترأة ومكا ح تتة
العنف اجلنساين يزم ابويا؛
 165-144منتتع ومكا حتتة مجيتتع أ تتكال التمييتتز اتتا ل لتتك عتتن ريتتق محايتتة
وتعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة يإياالياا؛
 166-144صون وتعزيز مجيع التداب اهلاد ة إىل القضاء علتى تشتويه األعضتاء
التناسلية األُنثوية يجي ويتا؛
 167-144مواصت تتلة مكا حت تتة مجيت تتع أ ت تتكال العنت تتف ضت تتد النست تتاء وال نت تتات
يجورجياا؛
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 168-144اعتماد تداب تشتريعية ملنتع ومكا حتة االستتع اد املنتزيل واالستتغالل
اجلنسا ألغراض جتارية يهندورااا؛
 169-144ز دة نست ة النستتاء ل هيئتتات صتتنع الق ترار و يمتتا يتصتتل بتتذلك متتن
تدريب يال حرينا؛
 170-144تعزي ت تتز ومحاي ت تتة حق ت تتوق األ ت ت ت اص الض ت تتعفاء وخصوصت ت تا النس ت تتاء
واأل فال واأل اص وي اإلعاقة يكوت ديفوارا؛
 171-144مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل مواءم تتة الق تتوانني الو ني تتة م تتع حق تتوق
يعمانا؛
اإلنسان الدولية يما يتعلق ابلنساء واأل فال ُ
 172-144مواصتلة تعزيتز اهليئتات الو نيتة حلقتوق اإلنستان وال ستيما ألغتراض
النهوض ابملرأة والافل يمجهورية الو الدققرا ية الشع يةا؛
 173-144مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق الافل يمصرا؛
 174-144اعتمتتاد مشتتروع قتتانون الافتتل متتع ضتتمان امتثالتته ألحكتتام الصتتكو
الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان واختتتا التتتداب املناس ت ة اتتا ل لتتك التمتتاا املستتاعدة
التقنية من اجملتمع الدويل من أجل تنفيذ تنفيذا عاالا يأ غانستانا؛
 175-144تعزي تتز اجله تتود امل ذول تتة لتض تتمني العملي تتة التشت تريعية مس تتنلة اعتم تتاد
مشروع قانون الافل الذي جرت املصادقة عليه ابلفعل يالكام ونا؛
 176-144اعتمتتاد مشتتروع قتتانون الافتتل علتتى وجتته الستترعة وضتتمان تنفيتتذ
بشكل عال عن ريق ختصيص املوارد املالية وال شرية الالزمة لذلك يبلجيكاا؛
 177-144االنتهاء من صياغة واعتماد قانون الافل يغابونا؛
 178-144اعتماد قانون الافل اهلاد إىل جعل محايتة حقتوق الافتل متما تية
مع االلتزامات الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق الافل وابلتتايل جتنتب التمييتز بتني
األ فال أو الوالدين على أساا نوع اجلنس يأملانياا؛
 179-144اعتماد قانون الافل على وجه االستعجال ياليو نا؛
 180-144اختا مجيع التداب الالزمة الستعادة برملان األ فتال ل أقترل وقت
يوصتف ابلنجتاح وتزويتد ابملتوارد الكا يتة كمتابعتة
مكن وهو الربملان الذي كتان َ
للتوص تتيات املق ول تتة ال تتواردة ل الفقت ترات  28-123و 15-124و16-124
و 59-124من تقرير الفريق العامل عن جولة االستعراض الثانية يهاي ا؛
 181-144إلغاء املادة  285من قانون األسرة ال تتسامح مع العنف ال تدين
ضد األ فال ل كل التوبيخ والعقال يبنغالديشا؛
 182-144إعاتتاء األولويتتة لتنفيتتذ اتفاقيتتة حقتتوق الافتتل تنفيتتذا كتتامالا و عتتاالا
يأس الياا؛
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 183-144مواصلة العمليات وامل تادرات اهلاد تة إىل التصتديق علتى الربوتوكتول
االختياري التفاقية حقوق الافل املتعلق إبجراء تقدمي ال الغات يبننا؛
 184-144التصديق على الربوتوكول االختيتاري التفاقيتة حقتوق الافتل املتعلتق
إبجراء تقدمي ال الغات يغابونا؛
 185-144ضتتمان التنفيتتذ الفعتتال لتش تريعات محايتتة األ فتتال وخاصتتة بتزويتتد
وكاالت محاية األ فال بوالية واضحة وبسلاات وموارد كا ية يأل انياا؛
 186-144تعزيت ت تتز الت ت ت تتداب اهلاد ت ت تتة إىل محايت ت تتة حق ت ت تتوق األ ف ت ت تتال الض ت ت تتعفاء
يكابو ديا؛
 187-144اختتتا مجيتتع التتتداب الالزمتتة اوجتتب املتتادة  19متتن اتفاقيتتة حقتتوق
الافل لتعزيز التزامها حبماية األ فال وال سيما أ د ئات األ فال ضعف ا الذين
للهجتتر ولة تتال واالستتتغالل متتن جانتتب أولئتتك التتذين عُهتتد هبتتم إلتتيهم
هتتم عرضتتة ل
يأنغوالا؛
 188-144القيام على حنو منهجا اقاضاة األ راد الضالعني ل عمليات تسول
األ فال يوميا ل الشوارع وبتفكيك الش كات ال تنظم هذ العمليات ي رنساا؛

 189-144اختتتا مجيتتع التتتداب لضتتمان تتتو احلمايتتة والتعلتتيم بشتتكل أ ضتتل
أل فتتال الشتتوارع واأل فتتال التتذين ُةت َتربون علتتى التستتول بس ت ب مارستتات التعلتتيم
العر ية ال تشكل انتهاكا حلقوق األ فال األساسية يجزر القمرا؛
 190-144اختا خاوات إضا ية اا ل لك عن ريق حتسني مارستات إنفتا
القانون من أجل محاية أ فال الشوارع وإعادة إدماجهم ل اجملتمع يبيالرواا؛

 191-144اختا تداب عاجلة لوضع حتد للعمتل القستري لأل فتال والستتغالل
األ فال وتقدمي اجلناة إىل العدالة يكنداا؛
 192-144اخت تتا الت تتداب الالزم تتة لتض تتمني التشت تريع ال تتو ين ح تتدا أدىن لس تتن
الزوا هو سن الثامنة عشرة لكل من الفتيات والفتيان ياألرجنتنيا؛
 193-144اخت ت تتا ت ت تتداب لتنفي ت تتذ خا ت تتة العم ت تتل الو ني ت تتة للقض ت تتاء عل ت تتى زوا
األ ف تتال تنفي تتذا ع تتاالا ولر تتع احل تتد األدىن لس تتن ال تتزوا إىل  18عامت تا يمجهوري تتة
الكونغو الدققرا يةا؛
 194-144اعتماد خاة عمل و نية إلهناء زوا األ فال وتعديل قانون األسترة
والق تتانون اجلن تتائا م تتن أج تتل ر تتع احل تتد األدىن لس تتن ال تتزوا إىل  18عامت ت ا للفتي تتان
والفتيات على السواء ي يلاا؛
 195-144ر تع احلتد األدىن لستن زوا الفتيتان والفتيتات علتى الستتواء إىل 18
سنة يس اليونا؛
 196-144مكا حة زوا األ فال وتشويه األعضاء التناسلية األُنثوية ي رنساا؛
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 197-144اختا تتداب لضتمان حظتر تشتويه األعضتاء التناستلية األُنثويتة وزوا
األ فال حظرا قانوني ا وعملي ا يإسرائيلا؛

 198-144اعتماد وتنفيذ تداب قانونية وتنظتيم محتالت توعيتة حلمايتة حقتوق
الافتتل وخاصتتة إبدانتتة عمليتتات تشتتويه األعضتتاء التناستتلية األُنثويتتة والتتزوا امل كتتر
والقسري وحبظرها واملقاضاة بشنهنا يإياالياا؛
 199-144جترمي زوا األ فال ياألرجنتنيا؛
 200-144ضمان التنفيذ الكامل التفاقية حقتوق الافتل وال ستيما ل جمتاالت
التعليم وقضاء األحداث واالجتار ابأل فال وعمل األ فال يسويسراا؛
 201-144تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل ض تتمان جع تتل املع تتاي الو ني تتة املتعلق تتة
حبقتوق الافتتل متما تية متتع اتفاقيتة حقتتوق الافتتل متع إيتتالء اهتمتام ختتاص لقضتتا
مثل عمل األ فال والزوا امل كر والقسري يأوروغوايا؛
 202-144االنته تتاء م تتن عملي تتة إنش تتاء منص تتب أم تتني املظ تتامل املع تتين ابأل ف تتال
يأوكرانياا؛
 203-144إزالت تتة مجيت تتع احلت تتواجز ال ت ت حتت تتول دون تست تتجيل املواليت تتد وحتست تتني
إمكانية احلصول على التعليم واخلدمات االجتماعيتة لأل فتال التذين ليست لتديهم
هادات ميالد يليسوتوا؛
 204-144إنف تتا الق تتوانني الو ني تتة الت ت حتظ تتر كت تالا م تتن اس تتت دام األ ف تتال ل
التسول واالجتار ابأل فال واإلساءة إىل األ فال يالسويدا؛
 205-144مواص تتلة تعزي تتز اجله تتود الرامي تتة إىل مكا ح تتة ق تتر األ ف تتال ومعاجل تتة
التفاواتت بني املنا ق من حي قر األ فال يملديفا؛
 206-144بذل جهود إضا ية للت فيف من الفقر لدى األ فال يصربياا؛
 207-144إنشاء آليات وخدمات حلمايتة األ فتال املعرضتني خلاتر التدخول ل
دائرة عمل األ فال يلي تنشتاينا؛
 208-144اعتمتتاد تتتداب مبتتد إىل محايتتة حقتتوق أ فتتال الكتاتيتتب ومكا حتتة
االجتتتار هبتتؤالء األ فتتال واستتتغالهلم وإج تتارهم علتتى التستتول ومجيتتع أ تتكال العنتتف
والتميي تتز األخ تترى يم تتا يتعل تتق هب تتؤالء األ ف تتال ا تتا ل ل تتك ل س تتياق امل تتدارا
القرآنيت تتة ض ت تالا عت تتن امل ت تتادرة إىل إج ت تراء حتقيقت تتات مت تتع م ت ترتكيب هت تتذ األ عت تتال
ومالحقتهم يالربتغالا؛
 209-144تنفيتتذ القتتوانني الستتارية بشتتنن تستتول األ فتتال واالجتتتار ابأل فتتال
وزوا األ فتتال والتتزوا امل كتتر والتتزوا القستتري متتع ضتتمان تتتو متويتتل كتتا ل
هذا الصدد ياململكة املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا الشماليةا؛
 210-144مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق الافل يتونسا؛
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 211-144مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق الافل ومحايتها اا ل لك
عمليتتة صتتياغة قتتانون الافتتل وخاتتة إبعتتاد أ فتتال الشتتوارع عنهتتا وضتتمان أن ُجت ت ثرم
الق تتوانني الو ني تتة احلالي تتة التس تتول القس تتري اهل تتاد إىل حتقي تتق كس تتب اقتص تتادي
واإلساءة ال دنية لأل فال يدولة لسانيا؛
 212-144بذل مزيد من اجلهتود حلمايتة األ فتال متن اإلستاءة واالستتغالل اتا
ل لك زوا األ فال يمجهورية كور ا؛
 213-144التم تتاا ال تتدعم م تتن اجملتم تتع ال تتدويل لتنفي تتذ ق تتانون الاف تتل وتق تتدمي
املستتاعدة التقنيتتة واملستتاعدة ل بنتتاء القتتدرات متتن أجتتل تتتو التتتدريب املناستتب
للمعلمني السنغاليني يموريشيواا؛
 214-144التعجي تتل ابعتم تتاد ق تتانون الاف تتل وتنفي تتذ التشت تريعات الو ني تتة الت ت
تعاقب علتى التستول القستري واالجتتار ابأل ت اص واستتغالل القاصترين ل اجلتنس
ول العمل يإس انياا؛
 215-144إمتام عملية إعداد قانون الافل يمايلا؛
 216-144االنتهاء من وضع مشروع قانون الافل واعتماد ي مي ياا؛
 217-144التعجيل ابعتماد قانون الافل يابراغوايا؛
 218-144إمتتتام صتتياغة قتتانون الافتتل علتتى أن تُؤختتذ ل االعت تتار آراء مجيتتع
أصحال املصلحة املعنيني وخاصة األ فال والش ال ياتيلندا؛
 219-144اختا التداب الالزمة لتحقيق االتساق بني التشتريعات الو نيتة لكتا
يُصنف است دام أ فال الكتاتيب ألغراض االستغالل االقتصادي على أنته جرقتة
و قا للمادة  245من القانون اجلنائا والقانون رقم  06-2005يابراغوايا؛
 220-144االلت ت تزام حبت تتل قضت تتا إست تتاءة معاملت تتة أ فت تتال الكتاتيت تتب وتست تتوهلم
وتعليمهم يلكسمربجا؛

 221-144ض تتمان أن تك تتون الق تتوانني املتعلق تتة حبماي تتة األ ف تتال متما ت تية م تتع
الصكو الدولية والو نية يمدغشقرا؛
 222-144القضاء على حاالت الزوا امل كر وزوا األ فال والتزوا القستري
ياجل ل األسودا؛
 223-144ض تتمان ت تتو خ تتدمات وقائي تتة وتعويض تتية مراعي تتة لوض تتع األ ف تتال
يالسويدا؛
 224-144مواصتتلة تعزيتتز حقتتوق األ ت اص وي اإلعاقتتة ل مجيتتع اجملتتاالت
لكا يتمكن هؤالء األ اص من املشاركة ل تنمية ال لد يكوابا؛
 225-144مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل ض تتمان متت تتع األ ت ت اص وي اإلعاق تتة
حبقوقهم ياألردنا؛
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 226-144مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان أن يكون األ ت اص وو اإلعاقتة
مشتتمولني ابلتربامج املاليتتة متتن أجتتل تتتو األمتتن األستتري والتتتنمني الصتتحا الشتتامل
ياململكة العربية السعوديةا؛
 227-144تنفيت تتذ القت تتانون رقت تتم  15-2010املتعلت تتق بتعزيت تتز ومحايت تتة حقت تتوق
األ ت اص وي اإلعاقتتة؛ والقيتتام عنتتد عتتل لتتك ابلو تتاء ابحلصتتص امل صصتتة
لتعيتتني األ ت اص وي اإلعاقتتة وز دة التتوعا لتتدى عامتتة الستتكان واأل ت اص
وي اإلعاقتة حبقتوق هتؤالء األ ت اص وابلتصتدي للعنتف املوجته ضتدهم ياململكتة
املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا الشماليةا؛
 228-144النظ تتر ل مراجع تتة التشت تريعات املتعلق تتة ابجلنس تتية م تتن أج تتل تت تتو
ض تتما ت بع تتدم ح تتدوث ح تتاالت انع تتدام جنس تتية عن تتد ال تتوالدة جلمي تتع األ ف تتال
يالربازيلا؛
 229-144مواصتتلة تعزيتتز اجلهتتود اهلاد تتة إىل احلفتتال علتتى الستتالم ل مناق تتة
كازامانس يس اليونا.
 -145وقتتد حبث ت الستتنغال التوصتتيات ال ت قُتتدم أثنتتاء احلتتوار التفاعلا/املدرجتتة أد
وال أحا هبا السنغال علم ا:

 1-145التصتتديق علتتى اتفاقيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة بشتتنن الشتتعول األصتتلية
والق لية لعام  1989يرقم 169ا يالدامنر ا يابراغوايا؛
 2-145توجي تته دع تتوة دائم تتة إىل مجي تتع املكلف تتني ب تتوال ت ل إ تتار اإلجت تراءات
اخلاصة يالدامنر ا؛

 3-145ضتتمان ات تتاع عمليتتة مفتوحتتة وقائمتتة علتتى اجلتتدارة ل اختيتتار املر تتحني
التتو نيني النت تتاابت هيئتتات معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان ياململكتتة املتحتتدة لربياانيتتا
العظمى وأيرلندا الشماليةا؛
 4-145مكا حة التمييز القائم على امليل اجلنسا واهلوية اجلنسانية ي رنساا؛
 5-145اخت ت تتا ت ت تتداب عال ت تتة ملكا ح ت تتة اض ت تتاهاد وإقص ت تتاء املثلي ت تتات واملثلي ت تتني
ومزدوجت تتا امليت تتل اجلنست تتا ومغت تتايري اهلويت تتة اجلنست تتانية وحت تتاملا صت تتفات اجلنست تتني
يلكسمربجا؛
 6-145اعتماد وتنفيذ تشريعات مناهضة للتمييز حتمتا األ تراد متن التمييتز اتا
ل لك التمييز القائم على التوجه اجلنسا واهلوية اجلنسانية يآيسلنداا؛
 7-145اختا مجيع اخلاوات الالزمتة ملكا حتة اضتاهاد األ ت اص علتى أستاا
ميتتوهلم اجلنستتية أو هتتويتهم اجلنستتانية وخاصتتة عتتن ريتتق تنقتتيح املتتادة  319متتن
القانون اجلنائا حس ما يكون مناس ا على النحو املوصى به سابقا يأيرلنداا؛
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 8-145وضت تتع تعريت تتف دت تتدد للتمييت تتز ل التش ت تريعات ات تتا ل ل ت تك األس ت ت ال
الظورة ملمارسة التمييز مثل :اجلنس أو نوع اجلنس أو امليتل اجلنستا أو اهلويتة
اجلنسية أو التع يإسرائيلا؛
 9-145تعديل القانون اجلنائا لكا ُيظتر مجيتع أ تكال التمييتز والعنتف اتا ل
لتتك عنتتدما تكتتون مد وعتتة ابمليتتل اجلنستتا أو اهلويتتة اجلنستتية متتن أجتتل ضتتمان
اح ام احلر ت األساسية جلميع املوا نني يأوروغوايا؛
 10-145إلغاء مجيع األحكام القانونية  -اتا ل لتك املتادة  319متن القتانون
اجلنتتائا  -الت تتتؤدي إىل التمييتتز والعنتتف علتتى أي أستتاا كتتان اتتا ل لتتك امليتتل
اجلنس تتا واهلوي تتة اجلنس تتانية وض تتمان احت ت ام احل تتر ت األساس تتية جلمي تتع امل تتوا نني
ي يلاا؛
 11-145تعتديل املتادة  319متن القتانون اجلنتائا لكتا يتوقتف التمييتز اناالقتا
منها على أساا امليل اجلنسا يهولنداا؛
 12-145إهنتتاء جتتترمي العالقتتات اجلنستتية املثليتتة بتتني ال تتالغني امل اضتتني وتعزي تتز
اجلهود الرامية إىل معاجلة أوجه انعدام املساواة والعنف والتمييز القائمة على أساا
امليل اجلنسا واهلوية اجلنسانية يأس الياا؛
 13-145إهناء أحكام القانون اجلنائا ال جترم العالقات اجلنسية ابل اضا بتني
أ اص من نفس اجلنس يإس انياا؛
 14-145إهنت تتاء جتت تترمي العالقت تتات اجلنست تتية املثليت تتة القائمت تتة علت تتى ال اضت تتا بت تتني
ال تتالغني والتحقيتتق ل العنتتف املرتكتتب ضتتد أ تراد متتن مجاعتتات املثليتتات واملثليتتني
ومزدوجا امليل اجلنسا ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملا صفات اجلنستني ووضتع
حد إللقتاء القت التعستفا علتى األ تراد املشتت ه ل مارستتهم نشتا ا جنستيا مثليتا
قائم ا على ال اضا يالوال ت املتحدة األمريكيةا؛
 15-145حظر التمييز على أساا امليل اجلنسا واهلوية اجلنستانية وإهنتاء جتترمي
العالقات اجلنسية القائمة على ال اضا بني ال الغني من نفس اجلنس ياملكسيكا؛

 16-145محايتتة حقتتوق األ ت اص متتن مجاعتتات املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتا
امليتتل اجلنستتا ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتاملا صتتفات اجلنستتني وتتتدريب أ تراد
الشتتر ة ل هتتذا الصتتدد ووضتتع حتتد لعمليتتات إلقتتاء القت واالحتجتتاز التعستتفية
هلؤالء األ اص يكنداا؛
 17-145إزالة القيود غ املربرة املفروضة على احلر ت األساستية اتا ل لتك
احلظ تتر املف تتروض عل تتى املظ تتاهرات الس تتلمية وجت تترمي اخلا تتال التهيج تتا يال تتوال ت
املتحدة األمريكيةا؛
 18-145تنقيح القانون اجلنائا لكا قكن للمترأة أن حتصتل علتى إمكانيتة إهنتاء
احلمل بشكل قانوين ومنمون و توعا؛ وضتمان تتو اخلتدمات الا يتة ات الصتلة
يآيسلنداا؛
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 19-145تنقتتيح القتتانون اجلنتتائا جلعلتته متما تتيا متتع القتتوانني واملعتتاي اإلقليميتة
والدولية وخاصة اتفاقية القضتاء علتى مجيتع أ تكال التمييتز ضتد املترأة وبروتوكتول
متتابوتو اتتا ل لتتك عتتن ريتتق جتتترمي االغتصتتال الزوجتتا وحظتتر التتزوا امل كتتر
والزوا القسري وإهناء جترمي اإلجهاض يسلو ينياا؛
 20-145تنقيح القانون اجلنائا اا يتما ى مع قواعد القانون واملعاي اإلقليمية
والدولية اتا ل لتك عتن ريتق جتترمي االغتصتال الزوجتا وإهنتاء جتترمي اإلجهتاض
وتنفيذ القوانني القائمة ات الصلة يالسويدا؛
 21-145مراجعتتة أحك تتام ق تتانون األستترة يم تتا يتعل تتق ابلستتلاة الزوجي تتة لل تتزو
وتستتليم الس تتلاة الوالديتتة إىل ال تتزو وإدرا االغتصتتال الزوج تتا والتتزوا امل ك تتر
والزوا القسري ضمن القانون اجلنائا يإس انياا؛
 22-145إلغتتاء األحك تتام التمييزيتتة ال تتواردة ل ق تتانون األستترة والق تتانون اجلن تتائا
يسويسراا؛
 23-145إلغت تتاء مجيت تتع األحكت تتام ال ت ت تست تتمح ابلعقت تتال ال ت تتدين ات تتا ل لت تتك
املادة  285من قانون األسرة وإ كاء وعا عامة اجلمهتور ابناثر الستل ية للعقتال
ال دين على األ فال يلي تنشتاينا؛
 24-145مراجعتتة قتتانون األستترة إلزالتتة األحكتتام التمييزيتتة يمتتا يتعلتتق ابمل ترأة
وخاصتتة املتتادة  152ال ت متتتنح الستتلاة الزوجيتتة للتتزو واملتتادة  277ال ت متتتنح
السلاة الوالدية لألل يبلجيكاا؛
 25-145ختلتتيص قتتانون األُستترة متتن أي أحكتتام تستتمح ابلتمييتتز ضتتد امل ترأة ل
القتتانون أو املمارستتة اتتا ل لتتك املتتادة  152ال ت متتتنح الستتلاة الزوجيتتة للتتزو
واملادة  277ال متنح السلاة الوالدية لألل يأملانياا؛
 26-145جترمي عدم اإلبالج عن حاالت ختان اإل ث يكابو ديا؛
 27-145حتقيق اتساق قوانينها املتعلقة ابإلجهاض مع أحكتام بروتوكتول متابوتو
ل أقت تترل وق ت ت مكت تتن وإضت تتفاء الشت تترعية علت تتى اإلجهت تتاض الات تتيب ل حت تتاالت
االغتصال وسفاح الارم يهولنداا؛
 28-145تصنيف االغتصال على أنه جرقتة خات ة وجتترمي االغتصتال الزوجتا
يهندورااا.
 -146ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ل هذا التقرير تعرب عن موقتف الدولتة
يالدولا ال قدمتها و/أو الدولة موضوع االستتعراض .وال ين غتا أن تُفستر علتى أهنتا حتظتى
بتنييد الفريق العامل ككل.
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