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 مقدمة
عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1

ــــــ   11املــــــ ر   5/1حقــــــوا ا نســــــا                 يف الفــــــ ة التاســــــعة عشــــــرة  دورتــــــ  2001حزيرا /يوني
اخلامسـة  ةيف اجللسـر  طـ. واسُتعرضـ  احلالـة يف 2014أيار/مـايو  9إىل نيسـا /أبريال  21من 

 طر الشيخ حممد بن عبد الرمحن بن جاسم . وترأس وفد 2014أيار/مايو  1املعقودة يف عشرة 
يف عن  طـر واعتمد الفريق العامال التقرير آل ثاين  مساعد وزير اخلارجية لش و  التعاو  الدويل. 

 . 2014أيار/مايو  9عشرة املعقودة يف الثامنة جلست  
  اختار  لـ  حقـوا ا نسـا  فريـق املقـررين التـايل 2014  الثاين/يناير كانو   15يف و  -2

 إيطاليا وكوبا واهلند.:  طر )اجملموعة الثالثية( لتيسري استعراض احلالة يف
                 مــــــــــن مرفــــــــــق 5والفقـــــــــرة  5/1مـــــــــن مرفــــــــــق القــــــــــرار  15عمـــــــــالا ب حكــــــــــا  الفقــــــــــرة و  -3

  طر:راض استعراض احلالة يف   صدرت الوثائق التالية ألغ16/21القرار 
 )أ(15/عـــــــــــــــــــــرض كتـــــــــــــــــــــا  مقـــــــــــــــــــــد  وفقـــــــــــــــــــــاا للفقـــــــــــــــــــــرة تقريـــــــــــــــــــــر و ا )أ( 

(A/HRC/WG.6/19/QAT/1؛) 
                جتميـــــــــا للمعلومـــــــــات أعدتـــــــــ  املفوضـــــــــية الســـــــــامية حلقـــــــــوا ا نســـــــــا  وفقـــــــــاا  )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/19/QAT/2))ب( 15للفقرة 

)ج( 15نســــــا   وفقــــــاا للفقــــــرة مــــــوجز أعدتــــــ  املفوضــــــية الســــــامية حلقــــــوا ا  )ج( 
(A/HRC/WG.6/19/QAT/3). 
  أملانيـانيا  إسـبا وأحيل  إىل  طر عن  ريـق اجملموعـة الثالثيـة  ائمـة أسـعلة أعـداا سـلفاا  -4

اململكـــة   املكســـي   ليختنشـــتاين  الســـويد  ســـلوفينيا  اجلمهوريـــة التشـــيكية  بلجيكـــا  الربتغـــال
وميكـن ال ـالع علـى هـذس األسـعلة . هولندا  النرويج  لشماليةاملتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا ا

 .على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدورج الشامال

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
الــدورج  أعــرب رئــي  الوفــد عــن ســعادت  لالجتمــاع بــالفريق العامــال املعــا بالســتعراض -5

الشــامال  وعــن تقــدير  طــر للــدور اهلــا  الــذج ي ــطلا بــ  الفريــق يف مســاعدة الــدول علــى  ســ  
الوفاء بالتزامااا  وجب القانو  الـدويل حلقـوا ا نسـا . وأضـا  أ  عمليـة السـتعراض الـدورج 
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ليــة متثــال فرصــة  يلمــة لقطــر  جــراء  ليــال د يــق وســليم للحالــة مــن أجــال  ســ   ارســااا الداخ
 وتطويرها.

يطلـــب  وجبـــ  مـــن اللجنـــة الـــيت أعـــدت  2010يف عـــا   لقـــد اجمـــذ  لـــ  الـــوزراء  ـــراراا  -6
التقرير األويل أ  تواصال عملها  وعهد إليها  همة إعـداد تقـارير لحقـة ومتابعـة توصـيات الفريـق 

ـــ وزارات العامـــال. ويـــرأس اللجنـــة وزيـــر اخلارجيـــة وينتمـــآل أع ـــاخمها العشـــرة ا خـــرو  إىل  تلـــف ال
واجملـال . واتســم  عمليــة التشــاور باتســاع نطا هــا  وانطـوت علــى تنســيق وتعــاو  مــا أصــحاب 

 املصلحة ذوج الصلة. 
ميثــال ركيــزة سياســة  اســ اتيجياا  إ  تعزيــز حقــوا ا نســا  ومحايتهــا يشــكال  لقطــر خيــاراا  -1

حات دســتورية   الــيت تنطــوج علــى إصــال2030التنميــة الشــاملة املكرســة يف رخميــة  طــر الو نيــة 
وا تصــادية واجتماعيــة وثقافيــة. وت ــم تلــ  السياســة مواضــيا هامــة تتصــال بالق ــايا الرئيســية يف 

املغ بـ                   ال حقـوا ا نسـا  يف ميـادين التعلـيم والصـحة والبيعـة وحقـوا العمـال
الو نيـــة                   ومتكــ  املــرأة وحقــوا الطفــال. ويتمثـــال اهلــد  مــن اســ اتيجية التنميــة 

                إىل وا ـــــــــــــــــــــا يف 2030( يف  ويــــــــــــــــــــال أهــــــــــــــــــــدا  الرخميـــــــــــــــــــــة الو نيــــــــــــــــــــة 2011-2016)
 السنوات املقبلة.

لقـــد أصـــبح   طــــر يف و ـــ   صـــري دولــــة تغلـــب فيهـــا ســــيادة القـــانو   حيـــ  توجــــد  -1
م سســات  ــافى علــى احلقــوا وتصــو  كرامــة اجلميــا. و ــد اســتجاب  احلكومــة بســرعة وفعاليــة 

ملسـاعيها الراميـة إىل  قيـق التنميـة البشـرية وإرسـاء  ميا   ايا ووواغال حقوا ا نسـا   دعمـاا جل
الدميقرا ية وبناء احل ارة واحلفاظ على ما تتمتا بـ   طـر مـن رخـاء ورفـاس. وهـآل تعتـرب أ  العديـد 
و مــن التوصــيات املقدمــة خــالل جلســة التحــاور اخلاصــة باستعراضــها األول  ــد نُفــذت بالفعــال أ

 جيرج العمال على تنفيذها. 
وتشــمال أهــم التطــورات منــذ اعتمــاد التقريــر األويل  يــا   طــر بتعــديال  ــانو  العقوبــات   -9

مـن اتفا يـة مناه ـة التعـذيب  1مـا املـادة  للتعـذيب يتسـق متامـاا  صـرااا  حي  اسـتحدث  تعريفـاا 
ينـة. با ضـافة إىل ذلـ   فقـد وغريس من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو امله

بشـ   مكافحـة الجتـار بالبشـر  مـن أجـال محايـة ال ـحايا  2011لسـنة  15سن  القانو  ر م 
ـــاء  والنهـــوض بالتعـــاو  الـــدويل يف  ـــال مكافحـــة الجتـــار بالبشـــر. كمـــا تبنـــ  املبـــادرة العربيـــة لبن

ملبادرة يف الدعم املايل الذج القدرات الو نية ملكافحة الجتار بالبشر  حي  جتلى التزامها بتل  ا
 دمت  وبلـ  سـتة ماليـ  دولر مـن دولرات الوليـات املتحـدة. وإضـافة إىل ذلـ   صـد    طـر 

عـن ذلـ   أنشـ ت اللجنـة الو نيـة  . وف ـالا اتفا ية محاية وتعزيز تنوع أوكال التعبري الثقـايفعلى 
بادئ القانو  الـدويل ا نسـاين مـن أجـال القطرية للقانو  الدويل ا نساين  يف إ رار ب مهية تطبيق م

بالتعـاو  مـا  اللجنـة الو نيـة للسـالمة والصـحة املهنيـةمحاية ضحايا النزاعـات. كمـا أنشـ ت  طـر 
ـــة  با ضـــافة إىل  واللجنـــة  جلنـــة التغـــري املنـــاخآل والتنميـــة النظيفـــةخـــرباء مـــن منظمـــة العمـــال الدولي

ة للحمايـــة والت هيـــال الجتمـــاعآل  وهـــآل القطريـــة لتحـــالف احل ـــارات. وأنشـــ ت امل سســـة القطريـــ



A/HRC/27/15 

5 GE.14-06736 

م سسة خاصة للنفا العا  ت م امل سسة القطرية حلماية الطفال واملرأة وامل سسة القطرية ملكافحة 
 الجتار بالبشر ومركز الت هيال الجتماعآل. 

وواصــل   طــر سياســة النفتــاض فــو است ــافة املــ مترات واحملافــال الدوليــة املعنيــة بالتنميــة  -10
قرا يــة وحقــوا ا نســا  وتعزيــز ثقافــة الســال . وتست ــيف كــال عــا  منتــد  الدوحــة ومــ متر والدمي

الدوحة حلوار األديـا  وكـذل  منتـد  أمريكـا والعـاال ا سـالمآل. كمـا است ـاف  املنتـد  العـاملآل 
 2014. واست اف  يف نيسا /أبريال 2011الرابا لتحالف األمم املتحدة للح ارات يف عا  

. 2014ج للمنتد  العاملآل السادس املقرر عقدس يف إندونيسيا يف آب/أغسط  امل متر التح ري 
 متر األ ــــرا  يف اتفا يــــة األمــــم وبا ضــــافة إىل ذلــــ   است ــــاف   طــــر الــــدورة الثامنــــة عشــــرة ملــــ

املنــا  والــدورة الثالثــة عشــرة ملــ متر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة.  املتحــدة ا  اريــة بشــ   تغــري
ذلــ   ستست ــيف مــ متر األمــم املتحــدة الثالــ  عشــر ملنــا اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة عــن  وف ــالا 

 يف الدوحة.  2015نيسا /أبريال  19إىل  12املقرر عقدس يف الف ة من 
وتعلــق  طـــر أمهيــة كبـــرية علـــى التعــاو  الـــدويل  وكرســ  مـــوارد بشـــرية وماليــة كبـــرية هلـــذا  -11

 املسـاعدة ا ئائيـة للبلـدا  الناميـة يف أفـاء العـاال. ويف اجملال. وعرض  با ضـافة إىل ذلـ  تقـدم
 3بلغـ      دم  مساعدة إنسانية وإئائية )حكومية وغـري حكوميـة( 2012و 2011عامآل 

  ملســاعداا بلــد  ول ســيما أ ــال البلــدا  ئــواا  100باليــ  ق  طــرج. كمــا  ــدم  املســاعدة إىل 
. كمـا للـ  مسـامهات  طـر مبـادرات 2015حبلـول عـا  على  قيق األهدا  ا ئائية لأللفيـة 
  وهــآل مبــادرة لتحســ  فعاليــة وتنســيق الــدفاعات (HopeForإنســانية وإئائيــة مثــال وهــوب فــورو )

العسكرية واملدنية يف سياا مواجهـة الكـوارا الطبيعيـة؛ وومحايـة التعلـيم يف اـرو  انعـدا  األمـن 
يــز احلــق يف التعلــيم يف األزمــات والنزاعــات ومنــا ق والنزاعــات املســلحةو  وهــآل مبــادرة لــدعم وتعز 

احلــرب؛ ووالفــاخورةو  وهــآل مبــادرة لــدعم ومحايــة الطلبــة واملــدارس يف منــا ق النــزاع ول ســيما يف 
غزة؛ ووصلت و  وهآل مبادرة للتوسا يف فرص التشغيال واألعمال التجارية للشباب يف كال أفـاء 

وهــآل مبــادرة لتمكــ  اجملتمعــات يف آســيا مــن التغلــب  الــو ن العــر ؛ ووأيــادج اخلــري فــو آســياو 
 على العقبات وإنشاء الروابط من أجال توفري التعليم للجميا.

  اجمـــذت  طـــر خطـــوات جـــادة مـــن أجـــال تنفيـــذ توصـــيات 2010ومنـــذ وـــبار/فرباير  -12
تهـا إىل رغب الفريق العامال على الصعيدين الو ا والدويل من أجال تعزيز حقوا ا نسا   اسـتناداا 

الثابتة يف  س  حالة حقوا ا نسا  لديها  وتقويـة التعـاو  البنـاء مـا ا جـراءات اخلاصـة ذات 
الصلة. و ـد ت كـدت هـذس الرغبـة عنـدما  بلـ   طـر التوصـية بتقـدم دعـوة مفتوحـة ودائمـة جلميـا 

نســا  املكلفــ  بوليــات يف إ ــار ا جــراءات اخلاصــة. وزار  طــر املقــرر اخلــاص املعــا حبقــوا ا 
 2014ينـاير               ورحب  يف كـانو  الثـاين/2013للمهاجرين يف تشرين الثاين/نوفمرب 

بزيــارة املقــررة اخلاصــة املعنيــة باســتقالل الق ــاة واحملــام . وزارهــا وفــد مــن اللجنــة الفرعيــة املعنيــة 
يد من املنظمـات . كما زارها العد2014حبقوا ا نسا  التابعة للربملا  األورو  يف آذار/مارس 

  تواصـــال  طـــر تعزيـــز عال تهـــا 2010غـــري احلكوميـــة املعنيـــة حبقـــوا ا نســـا . ومنـــذ أيار/مـــايو 
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عـن ذلـ     فوضية األمم املتحدة السامية حلقوا ا نسا  من خالل املشاورات الثنائية. وف ـالا 
نـوب غـرب واصل   طر دعم مركـز األمـم املتحـدة للتـدريب والتوثيـق يف  ـال حقـوا ا نسـا  جل

 آسيا واملنطقة العربية يف الدوحة.
وواجه   طر  ديات هامة يف سعيها لتحقيق  ول سريا وتارخيآل فو التنمية الكاملـة  -13

والشــاملة. وســجل  معــدلت غــري مســبو ة للنمــو والتعــايف ال تصــادج  وُصــنف  يف املركــز األول 
عشـر علـى صـعيد العـاال مـن  بـال املنتـد   ب  بلدا  لال أفريقيـا والشـرا األوسـط واملركـز الثـامن

. ورغـــــم حـــــدوا العديـــــد مـــــن 2013تقريـــــر رأس املـــــال البشـــــرج لعـــــا  ال تصـــــادج العـــــاملآل يف 
التطــورات يف  طــر فيمــا يتعلــق بتعزيــز ومحايــة حقــوا ا نســا  مــن ناحيــة التشــريعات وامل سســات 

عـــدد الســكا   عـــدل غـــري والتوعيــة  ل تـــزال هنــال بعـــا العقبــات امل  تـــة الــيت تشـــمال زيــادة يف 
يف املائة يف السنوات األخرية  وكو  التطورات التشريعية وامل سسية ال تتم إل  100مسبوا وهو 

 .إل م خراا                  وكو   طر ال تتعامال ما ا ليات الدولية حلقوا ا نسا حديثاا 
ربهم وـركاء حقيقيـ  يف وأكدت  طر على تقديرها ملسامهة العمال املهاجرين الـذين تعتـ -14

 مشروع التنمية والنه ة الذج تنفذس الدولة.
لقـوان  العمـال  وـامالا  ويف سياا  س  وتعزيـز اهليكـال التشـريعآل  جتـرج  طـر استعراضـاا  -15

للمعـايري  ولإلجراءات والسياسات من أجال تعزيز ومحاية حقوا العمال واملـوا ن  واملقيمـ  وفقـاا 
. وبا ضــافة إىل املنــزلي لطات املختصــة يف مشــروع آليــة تنظيميــة للعمــال الدوليــة. كمــا تنظــر الســ

ذل   جيرج استعراض القانو  املتعلق بتنظـيم دخـول وخـروج الوافـدين وإ ـامتهم وكفـالتهم و ـانو  
 العمال من أجال تطويرمها.

د وتنظــر  طــر يف الن ــما  إىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوا املدنيــة والسياســية والعهــ -16
 الدويل اخلاص باحلقوا ال تصادية والجتماعية والثقافية.

والوفــــد القطــــرج مســــتعد للعمــــال علــــى وضــــا الســــ اتيجيات وا ليــــات املناســــبة ملتابعــــة  -11
التوصيات اليت سيقدمها الفريق العامال. وتدرل  طر أ  هنال الكثري من العمـال الـالز  القيـا  بـ ؛ 

من إجنـازات و سـين  مـن خـالل تبـادل اخلـربات والسـتفادة  ومن مث ستواصال البناء على ما  قق
  يلــز  الت كيــد علــى أ  هنــال إرادة سياســية يف  طــر وبيعــة مــن أف ــال املمارســات الدوليــة. وأخــرياا 
 داعمة لتعزيز ومحاية حقوا ا نسا . 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
التوصــيات املقدمــة خــالل جلســة ســة التحــاور. وتــرد ببيانــات خــالل جل وفــداا  14أدىل  -11

 التحاور يف الفرع الثاين من هذا التقرير.
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رحبــ  ســلوفينيا بالتقــد  احملــرز فيمــا يتعلــق حبقــوا املــرأة يف  طــر  ولكــن القلــق ل يــزال  -19
 يساورها بش   التمييز يف القـانو  والعنـف ضـد املـرأة   ـا يف ذلـ  العنـف داخـال األسـرة. وتنتاهبـا

 نف  وواغال وفود أخر  بش   تعزيز ومحاية حقوا املهاجرين. 
وأوار الصومال إىل التقد  احملرز يف  طر منذ الـدورة األوىل. ورحـب  ـا  قـق مـن تقـد   -20

 ا تصادج وبالسياسات الناجحة املتبعة يف القطاعات التشريعية وامل سسية و طاعات أخر . 
نتهــا الو نيـة حلقـوا ا نســا  وغريهـا مـن م سســات وهنـ ت إسـبانيا  طــر علـى إنشـاء جل -21

حقــــوا ا نســــا   ولحظــــ  التشــــريا املســــتحدا حلمايــــة العمــــال يف القطــــاع اخلــــاص والعمــــال 
 .2003املهاجرين. ورحب  بالو ف الختيارج حبكم الوا ا لعقوبة ا عدا  منذ عا  

ن اتفا يـــة مـــ 22و 21ورحبـــ  دولـــة فلســـط  بســـحب الـــتحفى العـــا  علـــى املـــادت   -22
منهـا. ووــجع   طــر علــى مراعــاة توصــية  16و 1مناه ـة التعــذيب والتحفظــات علــى املــادت  

 اللجنة الو نية حلقوا ا نسا   ورحب  حبمالت التوعية املتعلقة حبقوا املرأة والطفال. 
ورحـب الســودا  بـاخلطوات الــيت اجمـذاا  طــر لتنفيـذ التوصــيات السـابقة للفريــق العامــال.  -23

عــن تقــديرس جلهودهــا الراميــة إىل مســاعدة البلــدا  العربيــة مــن خــالل مشــاريا التنميــة مثــال  وأعــرب
مبادرة أيادج اخلري فو آسيا لدعم اجملتمعات يف تل  القارة. كما أثىن على الدور الـذج ت ـطلا 

 ب   طر لدعم السال  يف دارفور. 
أوكال التمييز ضد املرأة  ورحب  السويد بتصديق  طر على اتفا ية الق اء على مجيا  -24

وبإنشاء م سسة لتمك  املرأة  وباجلهود الرامية إىل تعزيز املسـاواة بـ  اجلنسـ . وأوـارت إىل أ  
ميكــن أ  اــد مــن حريــة التعبــري  وأ  العمــال  2013 ــانو  مكافحــة اجلــرائم ا لك ونيــة لســنة 

 املهاجرين يف مو ف ضعف بسبب نظا  الكفالة. 
ســرا عـــن  لقهــا مـــن أ  العمــال املهــاجرين ل يزالـــو  يتعرضــو  لنتهاكـــات وأعربــ  سوي -25

         يف املائــة مــن النســاء يف  طــر يقعــن ضــحية للعنــف املنــزيل  فإنــ   21حقــوا ا نســا . ورغــم أ  
 ل توجد  وان  حلمايتهن.

عــــن  وأوــــارت اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية إىل انعــــدا  املوضــــوعية يف ا بــــال . وأعربــــ  -26
وواغال تتعلق بدور امل سسات اخلريية يف  طـر يف غيـاب الشـفافية  وحبـالت التـ خر يف التصـديق 

 على املعاهدات الدولية كذل . 
وأثنـــ  تايلنـــد علـــى اخلطـــوات املتخـــذة لتعزيـــز حقـــوا ا نســـا  يف  طـــر واملســـاعدة الـــيت  -21

اجرين. ورحبـ  تايلنـد بـالتزا   طـر للمه مستقبالا  تقدمها للبلدا  األخر    ا يف ذل  كوهنا بلداا 
 بتوفري رعاية صحية معقولة التكاليف  وبإنشاء امل سسة القطرية حلماية الطفال واملرأة. 

 نشاء جلنـة دائمـة  عـداد  2009ورحب  تون  باخلطوات اليت اجمذاا  طر منذ عا   -21
شــريعآل الــو ا. وأحا ــ  التقريــر الــو ا لعمليــة الســتعراض الــدورج الشــامال و ســ  ا  ــار الت

 .2030بوضا خطط واس اتيجيات و نية  تلفة  مثال رخمية  طر الو نية  علماا 
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وأثنــ  تركيــا علــى التقــد  الــذج أحرزتــ   طــر يف  ــال حقــوا ا نســا  يف ســياا عمليــة  -29
. وألقــ  ال ــوء علــى التــدابري الراميــة إىل  ســ  املســاواة بــ  2030ا صــالض والرخميــة الو نيــة 

 عن النقاش الفاعال عن حقوا املواف  املغ ب . نس  وتعزيز مركز املرأة يف اجملتما  ف الا اجل
وأوـــارت تركمانســـتا  إىل إنشـــاء اجمللـــ  األعلـــى لشـــ و  األســـرة  با ضـــافة إىل اعتمـــاد  -30

 تدابري تشريعية وسياساتية ملكافحة العنف املنزيل واستغالل النساء واأل فال.
لكـــــة املتحـــــدة لربيطانيــــا العظمـــــى وأيرلنـــــدا الشــــمالية إىل التقـــــد  احملـــــرز يف وأوــــارت املم -31

مكافحة الجتار بالبشر  وتوفري احلماية من التعذيب وزيادة الفرص املتاحة للمرأة. وبينمـا رحبـ  
بريطانيا باجلهود الراميـة إىل تعزيـز حقـوا العمـال املهـاجرين  فقـد حثـ   طـر علـى إصـالض نظـا  

 يزال القلق يساورها لعد  وجود  انو  حمدد جير  العنف املنزيل. الكفالة. ول 
ورحبــ  الربتغــال بإنشــاء اللجنــة الو نيــة حلقــوا ا نســا  وبالــدعوة الدائمــة املقدمــة مــن  -32

احلاجـة إىل تعزيـز  ت كـد  ـدداا  2030 طر لإلجراءات اخلاصـة. ولحظـ  أ  رخميـة  طـر الو نيـة 
  درات املرأة ومتكينها. 

 أ رت أوروغواج بتعاو   طر ما ا جراءات اخلاصة التابعة جملل  حقوا ا نسا . و  -33
ولحظـــ  أوزبكســـتا  إجنــــازات  طـــر يف تعزيــــز حقـــوا ا نســــا  واحلقـــوا الجتماعيــــة  -34

. وأوــارت إىل 2016-2011وال تصــادية ورحبــ  باعتمــاد اســ اتيجية التنميــة الو نيــة للفــ ة 
 ا ومحاية حقوا الطفال. تعزيز دور املرأة يف اجملتم

وأ ـرت مجهوريــة فنــزويال البوليفاريــة بالتقــد  الــذج أحرزتــ   طــر يف تنفيــذ توصــيات الــدورة  -35
األوىل مـــــن الســـــتعراض الـــــدورج الشـــــامال. وأوـــــارت إىل اســـــتحداا تـــــدابري يف  ـــــايل التشـــــريا 

للفــ ة             واحلوكمـة لتحســ  التنميــة الجتماعيـة  ورحبــ  باســ اتيجية التعلـيم والتــدريب 
2011-2016. 
وأوــــارت فييــــ  نــــا  إىل التــــدابري املتخــــذة ملكافحــــة الجتــــار بالبشــــر  ومنــــا التعــــذيب   -36

و ســ  الرعايـــة الصـــحية والتعلـــيم. كمـــا لحظـــ  مــا الرتيـــاض إنشـــاء جلنـــة للنظـــر يف الن ـــما  
 للعهد الدويل اخلاص باحلقوا ال تصادية والجتماعية والثقافية.

ورحب اليمن بالتحسينات املدخلة علـى ا  ـار التشـريعآل حلقـوا ا نسـا  يف  طـر   ـا  -31
يف ذلــ  اعتمــاد  ــانو  التــ م  الصــحآل و ــانو  العقوبــات و ــانو  مكافحــة الجتــار بالبشــر. كمــا 
رحب باملبادرات املتخذة يف  ال محاية املـرأة واألوـخاص ذوج ا عا ـة واأل فـال  با ضـافة إىل 

 . نساين وا ئائآل املقد  من  طر إىل أ ال البلدا  ئواا الدعم ا
وأوـــارت أفغانســـتا  إىل إنشـــاء امل سســـة القطريـــة للعمـــال الجتمـــاعآل مـــن أجـــال رصـــد  -31

عــن اجلهـود الــيت تبــذهلا  طـر لتوعيــة اجلمهــور حبقــوا  هيعـات وم سســات حقــوا ا نسـا   ف ــالا 
 ا نسا  وحلماية حقوا العمال املهاجرين. 
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وارت ألبانيا إىل اعتماد تدابري  انونية وإدارية من بينها  انو  مكافحة الجتار بالبشـر وأ -39
و انو  صـندوا الصـحة والتعلـيم  و تلـف السـ اتيجيات القطاعيـة يف  ـال التنميـة الجتماعيـة 

 املتكاملة. 
د  ـوان  ورحب  اجلزائر بالتحسينات املدخلة علـى ا  ـار التشـريعآل   ـا يف ذلـ  اعتمـا -40

 ملكافحة الجتار بالبشر. كما رحب  بإ الا اس اتيجيات و نية لتعزيز حقوا ا نسا . 
وأوارت أنغول إىل التقد  احملرز يف  ـالت التعلـيم والصـحة والعمالـة  وكـذل  يف  ـال  -41

 محاية حقوا الطفال. واستفسرت عن التدابري املتخذة حلظر مجيا أوكال العقاب البدين. 
وهنــــ ت األرجنتــــ   طــــر علــــى إنشــــاء اللجنــــة الو نيــــة حلقــــوا ا نســــا   وعلــــى تنفيــــذ  -42

  والتحســـينات الـــيت وـــهداا حقـــوا املـــرأة. 2016-2011اســـ اتيجية التنميـــة الو نيـــة للفـــ ة 
 ووجع   طر على زيادة احلماية القانونية للعمال املهاجرين. 

عية وامل سسـية الـيت اجمــذاا  طـر لتحســ  وأعربـ  أرمينيـا عــن تقـديرها للمبـادرات التشــري -43
حقــوا ا نســا   وسياســتها املعنيــة بتعزيــز التســامب والتنــوع  وبرا هــا الراميــة إىل التوعيــة حبقــوا 
ا نســا . وأعربــ  عــن  لقهــا مــن أ   طــر ال تصــدا بعــد علــى بعــا الصــكول الدوليــة حلقــوا 

 . ية واملعا بة عليهامنا جرمية ا بادة اجلماعا نسا    ا يف ذل  اتفا ية 
وأثنـــ  أســـ اليا علـــى  طـــر  صـــدارها دعـــوة دائمـــة جلميـــا املكلفـــ  بوليـــات يف إ ـــار  -44

ا جراءات اخلاصة. ورحب  جبهود  طر لتحس  حالـة العمـال املهـاجرين  و ـا أبدتـ  مـن اهتمـا  
اخلــاص بــاحلقوا  بالن ــما  إىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوا املدنيــة والسياســية والعهــد الــدويل

 ال تصادية والجتماعية والثقافية. 
وأثن  النمسا على  طر جلهودها الرامية إىل التصديق على معاهـدات حقـوا ا نسـا    -45

وتعاوهنـا مـا األمـم املتحـدة  وتعزيزهـا حلريـة الصـحافة. ولكـن القلـق ل يـزال يسـاورها مـن إمكانيـة 
 من مغادرة البلد.  يا  أرباب العمال  نا العمال املهاجرين

وأوــــارت أذربيجـــــا  إىل أ   طـــــر عــــززت أ رهـــــا املعياريـــــة وامل سســــية يف  ـــــال حقـــــوا  -46
ا نســا . وأعربــ  عــن تقــديرها   ــرار  طــر اخلطــة الســ اتيجية للجنــة الو نيــة حلقــوا ا نســا  

 . 2011  واعتمادها  انو  مكافحة الجتار بالبشر يف عا  2014-2011للف ة 
  بنغالديش على  طر ملا أحرزت  من تقد  يف  ال متك  املرأة  وتشريعااا املتعلقة وأثن -41

بالصــحة والتعلــيم  ومحايــة األســرة والطفــال يف إ ــار الســ اتيجية العامــة لألســرة. واستفســرت عــن  
 كيفية اعتزا   طر  س  حالة العمال املهاجرين. 

الـدورة األوىل لالسـتعراض الـدورج الشـامال ورحب  بلجيكا  تابعة  طر لتنفيـذ توصـيات  -41
 وتعاوهنا ما  ل  حقوا ا نسا . وأعرب  عن  لقها املستمر بش   حالة العمال املهاجرين. 
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وهنــ ت بــنن  طــر علــى جهودهــا الراميــة إىل تنفيــذ توصــيات الــدورة األوىل  ل ســيما مــن  -49
صــندوا الصــحة والتعلــيم  واعتمــاد خــالل ا جــراءات املتخــذة ملكافحــة الجتــار بالبشــر  وإنشــاء 

 القانو  املتعلق بالت م  الصحآل الجتماعآل. 
وأوــارت الربازيــال إىل ســحب  طــر لتحفظااــا علــى اتفا يــة مناه ــة التعــذيب يف ســياا  -50

متابعــــة التوصــــيات الســــابقة  ووــــجع  علــــى إحــــراز املزيــــد مــــن التقــــد  يف ميــــدا  حقــــوا املــــرأة 
 ب  عن  لقها من حالة العمال املهاجرين.واملساواة ب  اجلنس . وأعر 

ورحبــ  بــروين دار الســال  باســتمرار التــزا   طــر حبقــوا ا نســا   و ــا اجمــذ مــن تــدابري  -51
 .2016-2011واس اتيجية التنمية الو نية للف ة  2030تشريعية  ووضا الرخمية الو نية 

فيـذ التوصــيات الـيت  بلتهــا يف وأوـارت بوركينـا فاســو إىل التقـد  الـذج أحرزتــ   طـر يف تن -52
واســـتحداا  2011  بطـــرا منهـــا اعتمـــاد  ـــانو  مكافحـــة الجتـــار بالبشـــر لســـنة 2010عـــا  

تعريــف للتعــذيب يف  ــانو  العقوبــات. وأوــارت إىل مســامهة  طــر يف مكافحــة الفقــر مــن خــالل 
 املعونة ا ئائية.

صـيات الـيت  بلتهـا  طـر عقـب وتساءل  كندا عن اخلطوات امللموسة املتخذة لتنفيذ التو  -53
الستعراض السابق فيمـا يتعلـق حبقـوا املـرأة ومنـا تعرضـها للتمييـز والعنـف. ووـجع   طـر علـى 
مواصلة جهودها الرامية إىل منا العنف املنزيل ومعا بة مرتكبيـ  مـن أجـال الوفـاء باألهـدا  حبلـول 

 . 2016عا  
بتوصـيات  ال حقـوا ا نسـا  عمـالا ورحب  تشاد بالتعديالت الـيت أدخلتهـا  طـر يف  ـ -54

الدورة األوىل   ا يف ذل  استحداا تشريا ملكافحة الجتار بالبشر وإنشـاء جلنـة و نيـة  عمـال 
 القانو  الدويل ا نساين. 

وأثن  ويلآل على التزا   طـر بتعزيـز حقـوا ا نسـا  ومحايتهـا  وجهودهـا لتنفيـذ  ـرارات  -55
  ل  حقوا ا نسا . 

الصــ  عــن تقــديرها للجهــود الــيت تبــذهلا  طــر يف ســبيال تعزيــز حقــوا ا نســا   وأعربــ  -56
 2030ومحايتهـــا يف إ ـــار التنميـــة الجتماعيـــة املســـتدامة  با ضـــافة إىل وضـــعها الرخميـــة الو نيـــة 

 ونشا ها يف  ال تقدم املساعدة إىل البلدا  النامية.
عيــة حبقــوا ا نســا   وإلغائهــا وأثنــ  جــزر القمــر علــى مــا تنظمــ   طــر مــن محــالت للتو  -51

القــوان  الــيت متيــز ضــد املــرأة  وتعزيزهــا لثقافــة الســال   ودعمهــا املــايل ملنظمــات حقــوا ا نســا   
 ونشا ها يف تقدم املساعدة إىل البلدا  النامية. 

وأثن  كوستاريكا على مـا اجمذتـ   طـر مـن تـدابري للنهـوض حبقـوا ا نسـا   ووـجعتها  -51
يــة مجيــا العمــال يف إ ــار الســتعدادات لبطولــة كــ س العــاال الــيت ينظمهــا ال ــاد علــى ضــما  محا

. وأعرب  عن  لقها إزاء مشروع  انو  من و ن  حظر ا  امة أو 2022الدويل لكرة القد  عا  
 العمال يف  طر على املثلي  واملتشبه  باجلن  ا خر.
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تعزيــز حقــوا ا نســا  وتنظيمهــا ورحبــ  كــوت ديفــوار بتنفيــذ  طــر خطــة اســ اتيجية ل -59
 محالت للتوعية  ولحظ  تعزيزها حلقوا املرأة والطفال وذوج ا عا ة واملسن . 

  وتوفريهـا الرعايـة الصـحية والتعلـيم 2030وأثن  كوبـا علـى وضـا  طـر للرخميـة الو نيـة  -60
ال ذوج ا عا ة.   وما اجمذت  من خطوات لتحس  الظرو  املعيشية لأل فواملاء والكهرباء  اناا 

 وأوارت إىل املساعدات اليت تقدمها  طر للبلدا  النامية. 
وأعرب رئي  الوفد عن رغبت  يف الرد على ما وجهـ   ثـال اجلمهوريـة العربيـة السـورية مـن  -61

 ادعاءات وااامات.
ــــة الســــورية نقطــــة نظــــا   مشــــرية إىل أ  البيــــا  الســــورج كــــا   -62 ــــارت اجلمهوريــــة العربي وأث
. بال إن  يف وا ا األمر  د أاهر ضبط النف  والتز   بادئ الستعراض الدورج الشـامال عياا موضو 

حيــ  ال يــذكر الــدور الالإنســاين الــذج تقــو  بــ   طــر يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية. و لــب  ثــال 
اجلمهورية العربية السورية من الـرئي  حـ   طـر علـى أ  متتنـا عـن اسـتعمال هلجـة اسـتفزازية وأ  

 رد  وضوعية على البيا  السورج. ت
وذكلـر الــرئي  الوفــود بـ   إجــراء الســتعراض الـدورج الشــامال يتطلــب مـنهم ال كيــز علــى  -63

حالـــة حقـــوا ا نســـا  يف البلـــد  يـــد الســـتعراض. وا جـــراء يســـتند إىل تقـــارير وتوصـــيات  ومـــن 
 ال رورج جتنب املواجهات املتعلقة بالق ايا الثنائية. 

ــــال الجتمــــاعآل تقــــد  ا روــــاد و ــــال   -64 ــــة والت هي ــــة للحماي ــــال  طــــر إ  امل سســــة القطري ث
واملشـــورة القـــانوني  للنســـاء ضـــحايا العنـــف  وكـــذل  املســـاعدة يف تقـــدم الشـــكاو . و  جتهيـــز 
مكاتب خاصة يف املراكز الصحية واملستشفيات لتلقآل وكاو  العنف وتوفري الدعم. كما يتلقى 

. وميكــن لل ــحايا مــن النســاء واأل فــال أ  جيــدوا املــالذ يف مالجــ   انيــاا   انونيــاا  ال ــحايا دعمــاا 
. وتســجال امل سســة ســاعة يوميــاا  24خاصــة. وهنــال خــط اتصــال مباوــر ل ــحايا العنــف يعمــال 

تلــ  احلــالت يف  اعــدة بيانــات  ــا افــى الســرية. وتُراعــى اخلــدمات املقدمــة لل ــحايا يف وضــا 
 زيز ا صالض و س  أعمال الت هيال واملساعدة القانونية. السياسات وإجراء البحوا هبد  تع

وميكــن للعمــال تقــدم الشــكاو  لــوزارة العمــال والشــ و  الجتماعيــة ضــد أربــاب العمــال  -65
الذين ل ميتثلو  للمعايري اخلاصة بظرو  العمال. وإ  ال تتيسر التسوية الوديـة   ـال الق ـية إىل 

 6 500  متـــ  تســـوية 2012وـــكو  يف عـــا   1 000احملكمـــة املختصـــة. و ـــدم  حـــوايل 
ــــــ  حــــــوايل                 هــــــآل 2013إىل احملــــــاكم. وكانــــــ  األر ــــــا  املنــــــاارة يف عــــــا   600منهــــــا  وأحيل

  ـية  علـى التـوايل. واـدد  ـانو  العمـال القواعـد الرئيسـية  600و 1 000و 10 000 تقريباا 
للبلــد ونســبة العمــال املهــاجرين إىل العمــال  املنظمــة  نشــاء النقابــات. ويراعــى التكــوين الــدميغرايف

مــن  ــانو  العمــال. و ــد صــد    طــر علــى  43القطــري . واظــر العمــال اجلــربج  وجــب املــادة 
(  واتفا يـة 29)التفا يـة ر ـم  1930اتفا ية منظمة العمال الدولية املتعلقة بالعمال اجلربج لسنة 

(. واظـر 105)التفا يـة ر ـم  1951ج لسـنة منظمة العمال الدولية املتعلقة بإلغاء العمـال اجلـرب 
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( السخرة واألوكال املعاصرة مـن 2011لسنة  15 انو  مكافحة الجتار بالبشر )القانو  ر م 
ق            300 000سنة وغرامات تبل   15الرا  وينص على عقوبات تصال إىل احلب  

  طرج. 
مــــن  ــــانو   105و 104دت  واملــــا 2005لســــنة  15و وجــــب القــــرار الــــوزارج ر ــــم  -66

. وعلى أرباب العمال الـذين عامالا  25العمال  يلتز  أرباب العمال بتوفري صندوا إسعافات لكال 
عامـــال تـــوفري خدمـــة  بيـــة. ويتعـــ  إجـــراء فحـــوص دوريـــة  انيـــة  100يعمـــال لـــديهم أكثـــر مـــن 

 للعمال القائم  ب عمال خطرة. 
يتعــارض املركــز القــانوين للقطريــات املتزوجــات للدســتور. ول  ويطبــق  ــانو  اجلنســية وفقــاا  -61

من أجانب ب ج وكال ما متـتعهن حبقـوا ا نسـا . وميـنب القـانو  أولويـة مـنب اجلنسـية لأل فـال 
 من أمهات  طريات  ويع   باأل فال  هويل األبوين كموا ن   طري .

  الكفالـة ليتوافـق وتتخذ خطوات جادة على أرفا املستويات لتعديال القانو  املعا بنظـا -61
 ما القانو  الدويل حلقوا ا نسا  وحقوا املهاجرين.

ويعتــرب ســـن املســـ ولية اجلنائيـــة ســـبا ســنوات. وتنظـــر حمـــاكم األحـــداا يف الق ـــايا الـــيت  -69
يتـورر فيهـا القصلـر حيـ  تطبـق التشـريعات اخلاصـة باألحـداا. ويتعامـال مـا تلـ  الق ـايا أفـراد 

 النيابة العامة.   تصو  من ضبار ور ة وأع اء
وفيمــا يتعلــق باحلريــات اجلنســية وزواج املثليــ   فــإ  الشــريعة مصــدر رئيســآل لتشــريعات  -10

مــن  219إىل  219مــن الدســتور. وتــرد املبــادئ ذات الصــلة يف املــواد مــن  1للمــادة   طــر وفقــاا 
  انو  العقوبات. 

ق الظـرو  البالغـة وفـ آخـر عمـداا  وتطبق عقوبة ا عـدا  علـى أج وـخص يقتـال وخصـاا  -11
مـن  ـانو  العقوبـات. ولكـن عقوبـة ا عـدا  ال تُفـرض  302و 300التحديد املعرفة يف املادت  

 . 2003منذ عا  
وأثن  اجلمهورية التشيكية على ما تبذل   طر من جهود للنهـوض حبقـوا ا نسـا   ول  -12

 سيما تقدميها دعوة دائمة جلميا ا جراءات اخلاصة. 
لـــدائرل  طـــر علـــى تعزيـــز أنظمـــة الرصـــد املســـتقلة  ول ســـيما بشـــ   مرافـــق ووـــجع  ا -13

الحتجاز. وأعرب  عن  لقهـا إزاء انعـدا  احلقـوا واحلمايـة القانونيـة للعمـال املهـاجرين  وإزاء مـا 
 تفيد ب  التقارير من استغالل العمال املنزلي  وعمال البناء وإساءة معاملتهم. 

آليـــــات يف  طــــر حلمايـــــة املــــرأة والطفـــــال واملســــن   وبإنشـــــاء ورحبــــ  إكـــــوادور بإنشــــاء  -14
م سســـات للمســـاعدة الجتماعيـــة  با ضـــافة إىل األمهيـــة الـــيت تعلقهـــا  طـــر علـــى وضـــا خطـــط 
وبـــرامج واســـ اتيجيات يف  ـــال حقـــوا ا نســـا  مـــا اجملتمـــا املـــدين وامل سســـات الو نيـــة العامـــة 

 لصعيدين الو ا والدويل. واخلاصة وعلى تبادل اخلربات واملعلومات على ا
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 ورحب  فرنسا بوفد  طر و دم  عدة توصيات.  -15
ول   وأ ــرت أملانيــا بــاخلطوات األوىل الــيت اجمــذاا  طــر ملراعــاة توصــيات الــدورة الســابقة  -16

 ملعايري رعاية العمالة الرامية إىل محاية حقوا العمال.  سيما اعتمادها م خراا 
م   طـر مـن بـرامج للنهـوض بثقافـة حقـوا ا نسـا   وإصـدارها وأثن  غانا على ما تنظ -11

دعوة دائمة لإلجراءات اخلاصة  وتعديلها  انو  العقوبات ليتوافق تعريف التعذيب الـوارد فيـ  مـا 
 ما ورد يف اتفا ية مناه ة التعذيب. 

ت عـن وأثن  اليونا  على اجلهود العديدة اليت تبـذهلا  طـر لتعزيـز حقـوا املـرأة واستفسـر  -11
اخلطوات التالية املتوخى اجماذهـا للنهـوض  شـاركة املـرأة يف احليـاة العامـة. وإذ أعربـ  عـن إ رارهـا 
 ــا اجُمــذ مــن تــدابري  استفســرت اليونــا  عــن نتــائج تنفيــذ  ــانو  مكافحــة الجتــار بالبشــر واخلطــة 

 الو نية ذات الصلة.
          تــ  مــن تــدابري   ــا يف ذلــ  ورحبــ  اهلنــد  ــا اســتحدثت   طــر مــن إصــالحات ومــا اجمذ -19

ما يتعلق  كافحـة الجتـار بالبشـر  وبالصـحة والتعلـيم والبيعـة  وزيـادة محايـة الطفـال ومتكـ  املـرأة. 
ــــة حقــــوا العمــــال املهــــاجرين وتعزيزهــــا   ــــ  عــــن تطلعهــــا ملزيــــد مــــن املبــــادرات بشــــ   محاي وأعرب

 عونة واملساعدة. ولحظ  التزا   طر حبقوا ا نسا  من خالل تقدم امل
ورحب  إندونيسيا  ا اجُمذ من تدابري لتعزيز ثقافـة حقـوا ا نسـا  و ـيم األسـرة وحقـوا  -10

املهاجرين  ول سيما حقوا العامالت املنزليات. وأعرب  عن أملها يف أ  تواصال  طر تعزيز  ـيم 
 األسرة على الصعيد الدويل. 

اخلاصـــة. ولكنهـــا أعربـــ  عـــن  لقهـــا إزاء  ورحبـــ  أيرلنـــدا بتعـــاو   طـــر مـــا ا جـــراءات -11
التقــارير الــيت تفيــد بتفشــآل انتهاكــات حقــوا العمــال املهــاجرين يف ســياا ا عــداد لبطولــة كــ س 
العاال اليت ينظمها ال اد الدويل لكرة القد   وإزاء نظا  الكفالة واحلرما  من حرية التنقال  وإزاء 

 . القيود املفروضة على منظمات اجملتما املدين
وأثنــ  مجهوريــة إيــرا  ا ســالمية علــى التنميــة الجتماعيــة املتكاملــة يف  طــر  مشــرية إىل  -12

الهتما  بتحس  وضا املـرأة والطفـال واألوـخاص ذوج ا عا ـة والتـدابري املتخـذة لتو يـد مفهـو  
 األسرة ودورها الرئيسآل يف اجملتما.

وسط األجال الذج تعتمدس  طـر  بطـرا وأعرب  إيطاليا عن تقديرها اخلاص للمنظور املت -13
ول              وتدابري إصالض نظا  الكفالة والنقـاش الـدائر بشـ ن   2030منها الرخمية الو نية 

ســيما يف ســياا املشـــاريا املرتبطــة ببطولــة كـــ س العــاال الـــيت ينظمهــا ال ــاد الـــدويل لكــرة القـــد . 
دا  والتقد  احملرز بش   حرية التعبري  ولكنها ورحب  بالو ف الختيارج حبكم الوا ا لعقوبة ا ع

 أعرب  عن القلق من النقاش اجلارج بش    انو  جديد لوسائط ا عال .
ولحظــــ  اليابــــا  مــــا اجُمــــذ مــــن تــــدابري لتعزيــــز مشــــاركة املــــرأة ومحايــــة حقــــوا الطفــــال   -14

تمــاعآل للمــرأة. ووــجع   طــر علــى مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل النهــوض بــاملركز القــانوين والج
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وأعربــــ  عــــن تقــــديرها لتعــــاو   طــــر مــــا ا ليــــات الدوليــــة حلقــــوا ا نســــا   والتزامهــــا بتحســــ  
 الظرو  املعيشية للعمال املهاجرين.

وأوار األرد  إىل ما أحرز من تقـد  يف  ـال احلقـوا ال تصـادية والجتماعيـة والثقافيـة  -15
ورحب باجلهود الراميـة إىل تعزيـز ا  ـار القـانوين  يف  طر  ول سيما احلق يف الصحة ويف التعليم.

وامل سسآل حلقوا ا نسا  من خالل إ رار  وان  بش   مسائال مثال التعذيب والجتار والصـحة  
 وتعديال القائم من تل  القوان .

وأعربــ  الكويــ  عــن تقــديرها للتــزا   طــر وجهودهــا وإجنازااــا يف  ــال حقــوا العمــال  -16
ا يف ذلــ  إ ــرار القــوان  وا جــراءات. وأثنــ  علــى  طــر لســتحداثها تــدابري  نفــاذ املهــاجرين   ــ

 احلد األدىن ألجور العمال املهاجرين  وملا نظمت  من برامج للتوعية يف هذا الصدد. 
وأعــرب لبنــا  عــن تقــديرس جلهــود  طــر يف  ــال تعزيــز حقــوا ا نســا   ومــا أحرزتــ  مــن  -11

صـــعيدين التشــــريعآل وامل سســـآل  ويف تنفيــــذ التوصـــيات املقبولــــة يف تقـــد  يف هــــذا الصـــدد علــــى ال
 السابق.
وأ ـــرت ليبيـــا بالتقـــد  الـــذج حققتـــ   طـــر يف ســـبيال  ســـ  حقـــوا ا نســـا  مـــن خـــالل  -11

تصــديقها علــى عــدد مــن املعاهــدات الدوليــة. وأوــارت إىل مــا أحــرز مــن تقــد  يف محايــة حقــوا 
 طة الس اتيجية الو نية.األ فال واألوخاص ذوج ا عا ة  وجب اخل

وأثنـــ  ماليزيـــا علـــى  يـــا   طـــر بســـن تشـــريعات بشـــ   حقـــوا ا نســـا  وتعـــديال القـــائم  -19
منهـــا  ورحبـــ  بالتقـــد  احملـــرز يف مكافحـــة الجتـــار بالبشـــر. ووـــجع   طـــر علـــى مواصـــلة تنفيـــذ 

 السياسات والربامج املصممة للنهوض حبقوا ا نسا  وتعزيزها. 
ر علــى مــا اجمذتــ  مــن تــدابري ملكافحــة الجتــار باألوــخاص ومحايــة وهنــ ت ملــديف  طــ -90

ضـــحايا الجتـــار. ورحبـــ  بالتعـــديالت املدخلـــة علـــى  ـــانو  العقوبـــات ول ســـيما إدراج تعريـــف 
 التعذيب  وكذل  باجلهود الرامية إىل جمفيف أثر تغري املنا . 

وا املرأة والطفال والعمال ولحظ  موريتانيا ما أحرزت   طر من تقد  يف  ال محاية حق -91
املهاجرين  وما اجمذت  من خطوات من أجال مكافحة الجتار بالبشر. ورحب  بإنشاء م سسات 

 و نية لتعزيز حقوا ا نسا . 
وأعربـــ  النـــرويج عـــن  لقهـــا إزاء اـــرو  عمـــال ومعيشـــة العمـــال األجانـــب  ول ســـيما  -92

اء التمييــز ضـــد املـــرأة. وأعربـــ  عـــن تقـــديرها العــامالت املنزليـــات يف األســـر املعيشـــية اخلاصـــة  وإز 
 . 1995لعد  تنفيذ أية أحكا  با عدا  منذ عا  

ولحــى اجلبــال األســود إنشــاء اللجنــة الو نيــة حلقــوا ا نســا  واســتحداا إصــالحات  -93
تشــريعية للق ــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز املســاواة بــ  اجلنســ . وتســاءل عــن خطــط  طــر 

 يا أوكال العنف ضد املرأة  ا يف ذل  الغتصاب الزوجآل. بش   جترم مج
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وأثىن املغرب على ما حققت   طر يف  ال  س  حالة حقوا ا نسا   وما اجمذت  مـن  -94
مبـــادرات حلمايــــة املــــرأة والطفــــال  وعلــــى تعزيزهـــا التشــــريعات يف  ــــال حقــــوا ا نســــا  وا  ــــار 

للق ــاء وامل سســة القطريــة ملكافحــة الجتــار بالبشــر   امل سســآل  ول ســيما بإنشــاء اجمللــ  األعلــى
 وعلى جهودها الرامية إىل منا التعذيب. 

وأعربــ  نيبــال عــن تقــديرها للتــدابري التشــريعية وامل سســية الــيت اســتحدثتها  طــر  والــيت  -95
 واس اتيجية التنمية الو نية. وأثنـ  علـى مـا بذلتـ   طـر مـن جهـود 2030ترتبط بالرخمية الو نية 

ترمــآل إىل  ســ  احلقــوا ال تصــادية والجتماعيــة والثقافيــة  ول ســيما فيمــا خيــص متكــ  املــرأة 
 ومحاية حقوا الطفال وحقوا األوخاص ذوج ا عا ة. 

ورحبــ  هولنــدا بتعــاو   طــر مــا ا جــراءات اخلاصــة. وأفــادت بــ   التحــدج األكــرب يف  -96
املهـاجرين يف  طـر  وهـآل مسـ لة تقت ـآل  ال حقوا ا نسا  سيتمثال يف وضا وحقـوا العمـال 

 الهتما  العاملآل هبا. 
وأثنــــ  نيكــــاراغوا علــــى مــــا أحــــرز مــــن تقــــد  ومــــا اجمــــذ مــــن تــــدابري لتنفيــــذ توصــــيات  -91

الستعراض األول  ول سيما املتعلق منها  كافحة الجتار بالبشر  والصحة  والتعليم  واملساعدة 
 الجتماعية  والتنمية. 

يجـــر بالتـــدابري املتخـــذة لتعزيـــز املســـاواة بـــ  اجلنســـ   وضـــما  حقـــوا املـــرأة  ورحــب الن -91
 وتعزيز األسرة  ومحاية حقوا الطفال. ووجا  طر على مواصلة تطوير م سسااا وتشريعااا.

وأوـــارت نيجرييـــا إىل إنشـــاء امل سســـة القطريـــة للعمـــال الجتمـــاعآل  وحثـــ   طـــر علـــى  -99
توعيــة اجلمهــور حبقــوا ا نســا . ودعــ   طــر إىل ا ســراع  توســيا نطــاا وليــة امل سســة لتشــمال

 بإدراج التفا يات الدولية يف التشريعات الو نية. 
ورحب  املكسي  بتعاو   طر ما ا ليات الدولية حلماية حقوا ا نسـا    ـا يف ذلـ   -100

قرر اخلاص املعـا امل سحب  فظااا على اتفا ية مناه ة التعذيب  والزيارت  اليت أجرامها م خراا 
حبقــوا ا نســا  للمهــاجرين واملقــررة اخلاصــة املعنيــة باســتقالل الق ــاة واحملــام   وتعــديال  ــانو  

 للتعذيب.  العقوبات ليت من تعريفاا 
ورحب  ُعما   ا أُدخال من  سينات على األ ر التشـريعية وا داريـة املسـتندة إىل رخميـة  -101

 اتيجيات. ولحظــ  اجلهــود املبذولــة يف  ــالت التعلــيم وغريهــا مــن الســ 2030 طــر الو نيــة 
 والصحة وحقوا األوخاص ذوج ا عا ة. 

ا تصـــادية رئيســـية يف رخميـــة -وأعربـــ  باكســـتا  عـــن تقـــديرها  دراج م وـــرات اجتماعيـــة -102
واســ اتيجية التنميــة الو نيــة. ولحظــ  اجلهــود الــيت تبــذهلا  طــر مــن أجــال  2030 طــر الو نيــة 
وا املــرأة والعمــال املهــاجرين  ومكافحــة العنــف املنــزيل  والتعــاو  مــا ا ليــات الدوليــة محايــة حقــ

 حلماية حقوا ا نسا . 
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وألقــ  الفلبــ  ال ــوء علــى املســاعدة املقدمــة مــن  طــر للبلــدا  الناميــة. ووــجع   طــر  -103
على زيادة تنفيذ  على مواصلة دعم الشركاء الدولي  وا  ليمي  ملكافحة الجتار بالبشر  وحثتها

 للمعايري الدولية.  السياسات والربامج الرامية إىل تعزيز حقوا العمال وفقاا 
وحثــ  الوليــات املتحــدة األمريكيــة  طــر علــى اجمــاذ إجــراءات للتصــدج لنتهــال  ــوان   -104

 العمال  وعلى تعزيز حقوا العمال. وأعرب  عن  لقها إزاء تعرض األفراد للسجن جملرد  ارستهم
 حلرية التعبري  وكذل  إزاء القيود والر ابة على وسائط ا عال . 

وتســـــاءل  مجهوريـــــة مولـــــدوفا عـــــن التـــــدابري املتخـــــذة لتـــــوفري احلمايـــــة القانونيـــــة للعمـــــال  -105
املهــاجرين وتيســري جلــوئهم إىل الق ــاء. ورحبــ  بــالتطورات القانونيــة وامل سســية يف  طــر  ولكنهــا 

عاهــدات بشــ   الثغــرات يف عمليــة التصــدج ملســ لة الجتــار بالبشــر أوــارت إىل وــواغال هيعــات امل
 على فو كامال.

وتسـاءل  رومانيـا عـن اخلطـوات املتخـذة لتنقــيب  ـوان  التعلـيم مـن أجـال محايـة وضــما   -106
ـــــــــا وفقـــــــــاا  ـــــــــة الو نيـــــــــة  احلـــــــــق يف التعلـــــــــيم للجمي ـــــــــة 2030للرخمي ـــــــــة الو ني                 واســـــــــ اتيجية التنمي

 .2016-2011للف ة 
ولحـــى ال ـــاد الروســـآل  قيـــق بعـــا التقـــد  منـــذ الســـتعراض األول. كمـــا أوـــار إىل  -101

وجــــود بعــــا التنا  ــــات مــــا املعــــايري الدوليــــة حلقــــوا ا نســــا  يف  ــــالت منهــــا املســــاواة بــــ  
 اجلنس . 
  ولحظ  رواندا التقد  احملرز يف  ال حقوا ا نسا   ول سيما إ رار تشـريعات بشـ  -101

وأعربــــ  عــــن  2030الجتـــار بالبشــــر والتعلـــيم والرعايــــة الصــــحية. وأثنـــ  علــــى الرخميــــة الو نيـــة 
 تقديرها لكو  الرخمية تشمال متك  املرأة وحقوا الطفال. 

وأوـــارت الســــنغال إىل أ   طــــر ان ــــم  إىل صــــكول دوليــــة وإ ليميــــة  تلفــــة يف  ــــال  -109
ال تصادية ومكافحـة الجتـار بالبشـر.  - حقوا ا نسا  وسع  إىل ضما  احلقوا الجتماعية

 ووجع   طر على مواصلة جهودها ا جيابية. 
وأثنــ  ســرياليو  علــى مــا ســنت   طــر مــن تشــريعات ومــا نظمتــ  مــن محــالت للتوعيــة يف  -110

ســبيال مكافحــة الجتــار بالبشــر. وحثــ   طــر علــى بــذل مزيــد مــن اجلهــود حلمايــة حقــوا العمــال 
 امالت املنزليات  وتعزيز آليات املساءلة لردع مرتكيب العنف ضد املرأة. املهاجرين  ول سيما الع

وأوــارت ســنغافورة إىل حــدوا تقــد  ملحــوظ يف  ــال النهــوض بــدور املــرأة يف اجملتمــا  -111
 وإىل التدابري املتخذة ل ما  إدماج األوخاص ذوج ا عا ة يف اجملتما. 

هدها  ـال حقـوا ا نسـا   وتسـاءل  عـن وأوارت سـرج لنكـا إىل التطـورات الـيت وـ -112
اجلهود املبذولة حلماية وضما  احلق يف الصحة للجميا. ولحظ  التقد  احملرز يف تعزيـز حقـوا 

 العمال املهاجرين   ا يف ذل  العامالت املنزليات. 
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وهنــــ ت إري يــــا  طــــر علــــى الوفــــاء بالتزامااــــا يف  ــــال تعزيــــز ومحايــــة حقــــوا ا نســــا   -113
األساسية لشعبها  وعلى مـا توليـ  مـن تركيـز لالسـتعراض الـدورج الشـامال باعتبـارس ا ليـة الرئيسـية 

 يف هذا اجملال. 
ملراحـال و ال رئي  الوفد إ  مبادئ حقوا ا نسا  مدرجة يف املنـاهج الدراسـية جلميـا ا -114

كمواد أو متارين أو أمثلة توضيحية. وتسـتخد  الصـكول الدوليـة  مثـال تلـ  الراميـة إىل مكافحـة 
التمييــــز ضــــد املــــرأة  كمــــواد مرجعيــــة. و  إعــــداد إ ــــار لغــــرس  ــــيم مثــــال التســــامب ونبــــذ العنــــف 
والدميقرا يــة وحريـــة التعبـــري  وإ ــار لتثقيـــف األســـرة يركــز علـــى الصـــحة. ونُظمــ  حلقـــات عمـــال 

وات ألع ـــاء هيعـــات التـــدري  وا داريـــ   وُوزعـــ  منشـــورات وكتيبـــات للمعلمـــ  والطلبـــة. ونـــد
عــا              واجُمــذت تــدابري ملنــا العقــاب البــدين يف املــدارس. وحظــر مرســو  وزارج صــادر يف

 استعمال أج نوع من العنف يف املدارس.  2013
ـــ 1مفـــتش يف  200وأضـــا  أنـــ    توايـــف  -115 ة ل ـــما  احـــ ا  حقـــوا مكاتـــب إ ليمي

العمال   ن فيهم العمال املهاجرو   يف كال أماكن العمـال. وتنسـق السـلطات مـا البنـ  املركـزج 
ل ما  دفـا األجـور املناسـبة. و  إنشـاء خـط اتصـال مباوـر للعمـال الـراغب  يف تقـدم وـكاو  

مايــة الجتماعيــة أو احلصــول علــى معلومــات  كمــا ُنشــر دليــال للعمــال املهــاجرين. ويــتم تــوفري احل
 والطبية الكاملة. 

يـنص علـى محايـة ال ـحايا  2011وأفاد ب    انو  مكافحة الجتار باألوخاص لسنة  -116
وإعــادة تــ هيلهم. كمــا اظــى ال ــحايا والشــهود باحلمايــة يف حالــة ا جــراءات القانونيــة. وت ــم 

يف املائـة منهـا. كمـا  15     تنفيـذبرنا ـاا  25مـا عـددس  2015-2010اخلطة الو نية للفـ ة 
   ــدي  الســ اتيجية الو نيــة ملكافحــة الجتــار بالبشــر. وكانــ  هنــال مبــادرة أخــر  ترمــآل إىل 
تدريب العامل  يف  ال العدالة اجلنائية واألفراد املعني  با نفاذ  وإىل إ امة العال ـات بـ  مجيـا 

  أصحاب املصلحة املش ك  يف مكافحة الجتار بالبشر.
الربوتوكـــول الختيـــارج لتفا يـــة حقـــوا و ـــال إ   طـــر  ـــد ســـحب   فظهـــا العـــا  علـــى  -111

  و صــرت  فظهـــا الطفــال بشــ   بيــا األ فـــال واســتغالل األ فــال يف البغــاء ويف املـــواد ا باحيــة
من اتفا ية  22و 21من التفا ية. وسحب   فظااا على املادت   14و 2العا  على املادت  

 منهـا  وامتنعـ  متامـاا  16و 1لتعذيب  وعـدل   فظهـا العـا  عليهـا يف إ ـار املـادت  مناه ة ا
 عن إبداء  فظات عامة على ان مامها لتفا ية الق اء على مجيا أوكال التمييز ضد املرأة. 

وأضــا  أ   طــر تــ من حبريــة التعبــري يف وســائط ا عــال  وعلــى الشــبكات الجتماعيــة   -111
 تهال املبادئ األخال ية والشريعة. إل يف حالت ان

وأفاد ب   مجيا التدابري املتخذة ضد الشـاعر حممـد العجمـآل تتسـق مـا القواعـد الدوليـة.  -119
فقد حظآل السيد العجمآل  حاكمة عادلة وُُسب ل  بالطعن على احلكـم أمـا  حمكمـة السـتعنا  

 وحمكمة التمييز. 
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هكـــ  مبـــادئ الســـتعراض الـــدورج الشـــامال  و ـــال إ  بعـــا البيانـــات والتوصـــيات انت -120
           حيـــ  يتعـــ  إجـــراء جلســـة التحـــاور ب ســـلوب يتســـم بالشـــفافية  كمـــا ينبغـــآل أل تكـــو  انتقائيـــة

 أو مسيلسة. 
إ   طر س اعآل التعليقـات والتوصـيات املقدمـة خـالل السـتعراض  حيـ   واختتم  ائالا  -121

ر مـا آليـات األمــم املتحـدة حلقـوا ا نسـا  وبــدعم تلتـز  بشـكال كامـال بتحسـ  التعــاو  والتشـاو 
 جهود  ل  حقوا ا نسا  من أجال  قيق أهداف  النبيلة. 

 **استنتاجات و/أو توصيات -ثانياا  
تحظىىا التوصىىيات المقدمىىة أثنىىاء جلسىىىة التحىىاور أو المدرجىىة أدنىىا  بت ييىىد قطىىىر   -122

 وُأوصي ب ن تقوم قطر بما يلي: 
ها الجىىىاري للقىىىوانين الوننيىىىة مىىىن أجىىىل ضىىىمان مواصىىىلة استعراضىىى 122-1

اتسىىىىىىاقها مىىىىىىط التزامىىىىىىات قطىىىىىىر بموجىىىىىىب القىىىىىىانون الىىىىىىدولي لحقىىىىىىوق اإلنسىىىىىىان 
 )تركمانستان(؛

مواصىىىىىىلة جهودمىىىىىىا وىىىىىىي مجىىىىىىاس التطىىىىىىوير التشىىىىىىريعي والم سسىىىىىىي  122-2
 )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

 تعزيز م سساتها الوننية لحقوق اإلنسان )الصوماس(؛ 122-3
 صلة تعزيز اآلليات الوننية لحقوق اإلنسان )نيباس(؛موا 122-4
 االرتقاء بالجهود الرامية إلا تعزيز حقوق اإلنسان )السودان(؛ 122-5
مواصىىىىىلة تحسىىىىىين حمايىىىىىة حقىىىىىوق اإلنسىىىىىان وتعزيزمىىىىىا وىىىىىي البلىىىىىد  122-6

 )أذربيجان(؛
مواصىىىلة جهودمىىىا الراميىىىة إلىىىا تعزيىىىز اإلنىىىار المعيىىىاري والم سسىىىي  123-1

 اإلنسان وتعزيزما )أذربيجان(؛  لحماية حقوق
 1122-1122مواصىىلة تنفيىىت اسىىتراتيجية التنميىىة الوننيىىة للفتىىرة  122-1

 )الصوماس(؛  1101من أجل تحقيق أمداف رؤية قطر الوننية 
مواصىىىلة اإلجىىىراءات الراميىىىة إلىىىا تنفيىىىت أمىىىداف/ ايات رؤيىىىة قطىىىر  122-9

نميىىىة االقتصىىىادية ، التىىىي ت طىىىث إلحىىىدال تطىىىور عملىىىي وىىىي الت1101الوننيىىىة 

__________ 

 لن ُ رَّر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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واالجتماعيىىىة والفقاويىىىة واإلنسىىىانية والبيديىىىة وىىىي الدولىىىة ةىىىالس السىىىنوات القليلىىىة 
 المقبلة )كوبا(؛ 

مواصىىلة تنظىىيش أنشىىطة االتصىىاس مىىن أجىىل توعيىىة الجمهىىور بحقىىوق  122-10
 اإلنسان )أوغانستان(؛

مواصىلة نشىىر الىوعي بمجىىاس حقىىوق اإلنسىان وىىي أنحىاء البلىىد كاوىىة  122-11
 تان(؛ )باكس
مواصىىىىلة وةيىىىىادة توسىىىىيط نطىىىىاق بىىىىراما التوعيىىىىة بحقىىىىوق اإلنسىىىىان  122-12

 )أرمينيا(؛
مواصىىىىلة تىىىىدريب المسىىىى ولين عىىىىن إنفىىىىاذ القىىىىانون ومعلمىىىىي حقىىىىوق  122-13

اإلنسان، وكتلك التوعية بضرورة التسامح والوئام ويما بين األعىراق والجماعىات 
 اإلثنية والعالقات بين الفقاوات )دولة ولسطين(؛ 

تنظيش المزيد من أنشىطة التفقيىف بمجىاس حقىوق اإلنسىان لمىو في  122-14
 ال دمة العامة، وال سيما مو في إنفاذ القانون )وييت نام(؛ 

مواصلة الجهود الرامية إلا تعديل القوانين والتشريعات الوننية من  122-15
 أجل ضمان اتساقها مط التوصيات الصادرة عن ميدات المعامدات )لبنان(؛

مواصىىىلة وتعزيىىىز العالقىىىات مىىىط مفوضىىىية األمىىىش المتحىىىدة السىىىامية  122-16
 لحقوق اإلنسان )الكويت(؛

مواصلة الجهود الرامية إلا تعزيز وحمايىة حقىوق الفدىات الضىعيفة،  122-11
 وال سيما النساء واألنفاس )بروني دار السالم(؛

والطفىىل  مواصىىلة مسىىاعيها الراميىىة إلىىا تعزيىىز وحمايىىة حقىىوق المىىرأة 122-11
 )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

 مواصلة النهوض بعملية تعزيز حقوق النساء والفتيات )ملديف(؛  122-19
مواصىىلة تعزيىىز المسىىاواة بىىين الجنسىىين والقضىىاء علىىا التمييىىز ضىىد  122-20

اللتزامات قطر بموجب اتفاقية القضاء علا جميط أشىكاس  النساء والفتيات ووقاا 
 نغاوورة(؛ التمييز ضد المرأة )س

تطوير التشريعات من أجل تنفيت أحكام اتفاقية القضاء علا جميىط  122-21
 أشكاس التمييز ضد المرأة بشكل أوضل )االتحاد الروسي(؛

مواصلة بتس الجهود الراميىة إلىا تحسىين اإلنىار المعيىاري لحمايىة  122-22
 المرأة وي قطر )نيكارا وا(؛
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حسين المساواة بين الجنسين وتعزيز مواصلة جهودما الرامية إلا ت 122-23
 مركز المرأة وي المجتمط )تركيا(؛ 

متابعىىىة اإلجىىىراءات الحكوميىىىة لتمكىىىين المىىىرأة ومكاوحىىىة القوالىىىب  122-24
 النمطية لإلنال )لبنان(؛ 

مواصىىلة جهودمىىا الراميىىة إلىىا تمكىىين المىىرأة وتحقيىىق المسىىاواة بىىين  122-25
 الجنسين )إريتريا(؛ 

 التمييز الجنساني )نيجيريا(؛ التنديد ب 122-26
مواصىىىلة التىىىدابير الراميىىىة إلىىىا تحسىىىين مركىىىز المىىىرأة وىىىي المجتمىىىط  122-21

 وحمايتها من جميط أشكاس التمييز )الجزائر(؛
مواصىىىلة تعزيىىىز المسىىىاواة بىىىين الجنسىىىين حتىىىا تىىىتمكن المىىىرأة مىىىن  122-21

 ؛االضطالع بدور أكبر وي التنمية االقتصادية واالجتماعية )الصين(
مواصىىلة جهودمىىا الراميىىة إلىىا النهىىوض بىىدور المىىرأة وىىي المجتمىىط  122-29

ومشىىىاركتها الفعالىىىة وىىىي عمليىىىة التنميىىىة، وكىىىتلك إتاحىىىة مشىىىاركتها وىىىي األنشىىىطة 
 االقتصادية والسياسية والتجارية وي البلد )رومانيا(؛ 

 مواصلة ات اذ التدابير الالةمة لتمكىين المىرأة مىن أن تكىون شىريكاا  122-30
 التنمية وصنط القرار علا قدم المساواة مط الرجل )الهند(؛ وي

مواصىىىلة الجهىىىود الراميىىىة إلىىىا تحسىىىين مركىىىز المىىىرأة وىىىي المجتمىىىط  122-31
وتعزيز المساواة بين الجنسين علا الصعد كاوة، ومن ثش تحسين مساممة المرأة 

 وي عملية التنمية )سري النكا(؛
إلىىىا تمكىىىين المىىرأة وىىىي الحيىىىاة مواصىىلة جهودمىىىا الحميىىىدة الراميىىة  122-32

االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعامة، بطرق منهىا االسىتمرار وىي الحمىالت 
 اإليجابية للتوعية بحقوق المرأة )ماليزيا(؛

مواصىىىىلة الجهىىىىود الراميىىىىة إلىىىىا ضىىىىمان تمفيىىىىل المىىىىرأة وىىىىي جميىىىىط  122-33
 لي(؛ مستويات العملية السياسية ومشاركتها وي الحياة العامة )شي

معالجىىىة مسىىى لة انت ىىىاف المىىىرأة وىىىي البرلمىىىان )مجلىىىس الشىىىور (  122-34
 ) انا(؛ 
ات ىىاذ ةطىىوات ملموسىىة لتحسىىين توعيىىة المىىرأة بحقوقهىىا وضىىمان  122-35

 وةيادة مشاركتها العامة والسياسية )الجمهورية التشيكية(؛ 
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ا تعزيز التىدابير المت ىتة لضىمان المسىاواة بىين الجنسىين، وال سىيم 122-36
 وي منح الجنسية ألبناء المتزوجات من أجانب )األرجنتين(؛ 

مواصىىلة جهودمىىا الراميىىة إلىىا إنهىىاء التمييىىز ضىىد المىىرأة عىىن نريىىق  122-31
ات ىىاذ كىىل التىىدابير الالةمىىة للقضىىاء علىىا العقبىىات القائمىىة أمىىام إمكانيىىة اسىىتفادة 

 يد(؛ المرأة من كل مجاالت المجتمط، بما وي ذلك النظام القضائي )السو 
تيسىىىىىير إمكانيىىىىىة لجىىىىىوء المىىىىىرأة للقضىىىىىاء، وتعمىىىىىيش مراعىىىىىاة الىىىىىنها  122-31

 الجنساني وي مجالي القضاء والعمالة )سيراليون(؛ 
مواصىىىىلة تحسىىىىين بىىىىراما تمكىىىىين المىىىىرأة ومعالجىىىىة قضىىىىايا التمييىىىىز  122-39

والعنف المنزلىي عىن نريىق تكفيىف حمىالت التوعيىة وتحسىين إمكانيىة االسىتفادة 
اف لجميىىىىط ضىىىىحايا العنىىىىف المنزلىىىىي بمىىىىا يشىىىىمل العىىىىامالت مىىىىن سىىىىبل االنتصىىىى

 المهاجرات بصرف النظر عن مركزمن القانوني )الفلبين(؛
 متابعة الجهود المبتولة لحماية األنفاس من العنف )األردن(؛ 122-40
 ات اذ تدابير لمكاوحة العنف داةل األسرة )كوت ديفوار(؛  122-41
 كاوحة العنف ضد المرأة )إكوادور(؛ تعزيز الجهود الرامية إلا م 122-42
 تعزيز الجهود الرامية إلا منط العنف ضد المرأة )رواندا(؛ 122-43
تعزيز الجهود الرامية إلىا منىط العنىف ضىد المىرأة، وضىمان مسىاءلة  122-44

جميىىط الجنىىاة، مىىىط القيىىام وىىىي الوقىىت نفسىىح بكفالىىىة جبىىر الضىىىحايا علىىا النحىىىو 
وإتاحىىىىىة إعىىىىىادة تىىىىى ميلهش بشىىىىىكل كامىىىىىل  المناسىىىىىب وتقىىىىىديش التعويضىىىىىات لهىىىىىش

 )سلووينيا(؛
 إعداد حملة للتوعية من أجل منط العنف ضد المرأة )األردن(؛ 122-45
العمىىىل علىىىا تشىىىجيط المىىىرأة القطريىىىة والواوىىىدة علىىىا السىىىواء علىىىا  122-46

إبىىالا السىىلطات عىىن حىىاالت العنىىف الجنسىىي، مفىىل اال تصىىاف، وةيىىادة توعيىىة 
 يابة العامة والقضاة ب طورة مت  المس لة )كندا(؛ أوراد الشرنة وأعضاء الن

 مواصلة الجهود الرامية إلا مكاوحة االتجار بالبشر )باكستان(؛ 122-41
مواصىلة تعزيىىز التىىدابير الراميىىة إلىا مكاوحىىة االتجىىار بالبشىىر وعمىىل  122-41

 األنفاس )سري النكا(؛
بالبشىىىىر  مواصىىىىلة تحسىىىىين الجهىىىىود الراميىىىىة إلىىىىا مكاوحىىىىة االتجىىىىار 122-49

 )نيجيريا(؛
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مواصىىىلة تىىىووير الحمايىىىة لضىىىحايا االتجىىىار بالبشىىىر وضىىىمان ات ىىىاذ  122-50
 إجراءات منهجية للتعرف علا الضحايا )جمهورية مولدووا(؛ 

مواصىىلة الجهىىود الراميىىة إلىىا مكاوحىىة االتجىىار بالبشىىر، بطىىرق منهىىا  122-51
 وةبكستان(؛ توسيط نطاق التعاون الدولي واإلقليمي والفنائي وتعزيز  )أ

 مواصلة تنفيت التشريعات القائمة لمكاوحة االتجار )ألبانيا(؛ 122-52
ضىىىىمان التنفيىىىىت الفعىىىىاس لالسىىىىتراتيجية الوننيىىىىة لمكاوحىىىىة االتجىىىىار  122-53

 بالبشر )كوت ديفوار(؛ 
مواصىىىىلة تنفيىىىىت االسىىىىتراتيجية الوننيىىىىة لمكاوحىىىىة االتجىىىىار بالبشىىىىر  122-54

 )تركيا(؛ 
 األسرة والقيش األسرية )ماليزيا(؛ مواصلة تعزيز 122-55
مواصىىىىلة حمايىىىىة األسىىىىرة باعتبارمىىىىا الوحىىىىدة االجتماعيىىىىة األساسىىىىية  122-56

 )إريتريا(؛ 
مواصىىىىلة السىىىىعي إلىىىىا اعتمىىىىاد وتنفيىىىىت تىىىىدابير تشىىىىريعية أو إداريىىىىة  122-51

 تستهدف تعزيز حقوق الطفل وحمايتها )شيلي(؛ 
االسىتراتيجية الوننيىة لتماسىك تووير كل المتطلبىات الالةمىة لتنفيىت  122-51

 األسرة وتمكين المرأة )دولة ولسطين(؛ 
تشىىىىجيط حريىىىىة التعبيىىىىر عىىىىن الىىىىرأي وتعزيىىىىز التعىىىىاون والتنسىىىىيق مىىىىط  122-59

 المجتمط المدني والمنظمات  ير الحكومية )النرويا(؛
مواصىىىلة تحسىىىين نظىىىام الضىىىىمان االجتمىىىاعي بمىىىا يىىىوور ضىىىىمانات  122-60

 ذوي اإلعاقة والمهاجرين )الصين(؛أوضل للمسنين واألش اص 
ات ىىاذ التىىىدابير وال طىىىوات الالةمىىة لتحسىىىين التشىىىريعات المتعلقىىىة  122-61

بىىالحق وىىي الصىىحة، وضىىمان إمكانيىىة حصىىوس الجميىىط علىىا ال ىىدمات الصىىحية 
 دون تمييز )باكستان(؛ 

تقوية تعاونها مط منظمات المجتمط المدني من أجل تعزيىز وحمايىة  122-62
 ان وي مجاس ال دمات الصحية )أنغوال(؛حقوق اإلنس

مواصلة التدابير الرامية إلا تحسين نظىام التعلىيش، وضىمان إمكانيىة  122-63
 استفادة الجميط من التعليش ذي الجودة )أوةبكستان(؛ 
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مواصلة تعزيز التعاون بىين الدولىة والمنظمىات المدنيىة واالجتماعيىة  122-64
اإلنسىىىان وىىىي مجىىىاس التعلىىىيش )جمهوريىىىة  العاملىىىة مىىىن أجىىىل تعزيىىىز وحمايىىىة حقىىىوق

 ونزويال البوليفارية(؛ 
مواصىىلة االرتقىىاء بجهودمىىا الراميىىة إلىىا إدرا  نهىىا حقىىوق اإلنسىىان  122-65

وىىىىىي ال طىىىىىث والبىىىىىراما الدراسىىىىىية لنظىىىىىام التعلىىىىىيش الىىىىىونني )جمهوريىىىىىة ونىىىىىزويال 
 البوليفارية(؛

 إيالء األولوية لتعليش الطفلة )نيجيريا(؛  122-66
مواصلة الجهود الرامية إلا تىووير التعلىيش لخشى اص ذوي اإلعاقىة  122-61

 وإدماجهش وي المجتمط )ُعمان(؛
مواصىىلة ات ىىىاذ التىىىدابير الالةمىىىة لىىدعش وحمايىىىة حقىىىوق األشىىى اص  122-61

 ذوي اإلعاقة )سنغاوورة(؛
إيالء امتمام ةاص لخنفاس المنتمين للفدات الضعيفة، بمىا يشىمل  122-69

 عاقة وأبناء األقليات )الهند(؛األنفاس ذوي اإل
تنفيىىىت التىىىدابير الالةمىىىة لضىىىمان  ىىىروف عمىىىل مالئمىىىة ولمكاوحىىىة  122-10

 االتجار بالبشر )اليابان(؛
 مواصلة العمل الجاري بش ن إصالح قطاع العمل )بنن(؛  122-11
تعزيىىىز التىىىدابير المت ىىىتة لحمايىىىة وتعزيىىىز حقىىىوق العمىىىاس األجانىىىب  122-12

 )كوت ديفوار(؛
ات ىىىىاذ المزيىىىىد مىىىىن التىىىىدابير لحمايىىىىة حقىىىىوق العمىىىىاس المهىىىىاجرين  122-13

 )البرتغاس(؛ 
توسىىىىيط نطىىىىاق الجهىىىىود المبتولىىىىة لحمايىىىىة وتعزيىىىىز حقىىىىوق العمىىىىاس  122-14

 المهاجرين )الصوماس(؛
 ات اذ التدابير الالةمة لتحسين حالة العماس المهاجرين )الجزائر(؛ 122-15
اء علىىىىا التمييىىىىز الىىىىتي يعىىىىاني منىىىىح ات ىىىىاذ التىىىىدابير الالةمىىىىة للقضىىىى 122-16

 المهاجرون، وال سيما العماس منهش )األرجنتين(؛
             االرتقىىاء بىىىالجهود الراميىىىة إلىىىا تىىووير الحمايىىىة للعمىىىاس المهىىىاجرين، 122-11

 بما يضمن لهش إمكانية اللجوء إلا القضاء بشكل كامل )شيلي(؛
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س المهىىاجرين ذوي مواصىىلة تحسىىين  ىىروف العمىىل ال اصىىة بالعمىىا 122-11
األجور المن فضة، وال سيما العاملين وي مجاس المساعدة المنزلية ووي مشاريط 

 الهياكل األساسية )كندا(؛
مواصلة اإلجراءات الرامية إلا حماية العماس المهاجرين، وال سيما  122-19

 العماس المنزليين، من سوء المعاملة واإليتاء )إكوادور(؛
دما الرامية إلا تعزيز االمتفاس لقىانون العمىل )القىانون االرتقاء بجهو  122-10
( وات ىىىىىاذ إجىىىىىراءات لتعزيىىىىىز الحمايىىىىىة الفعالىىىىىة للعمىىىىىاس 1121لسىىىىىنة  21رقىىىىىش 

 المهاجرين )إسبانيا(؛ 
مواصىىىلة جهودمىىىا الراميىىىة إلىىىا تقىىىديش المعونىىىة اإلنمائيىىىة واإلنسىىىانية  122-11

 )اليمن(؛  ألقل البلدان نمواا 
الىىدولي وىىي سىىبيل تحقيىىق التنميىىة المسىىتدامة لبلىىدان تعزيىىز تعاونهىىا  122-12

 الجنوف )الصوماس(؛
 مواصلة دورما اإلنساني واإلنمائي )الكويت(؛  122-13
مواصىلة االضىطالع بىدور وعىاس وإيجىابي علىا الصىعيدين اإلقليمىي  122-14

 والدولي )السودان(  
أصىىىالا أو وىىىي نىىىور  تحظىىىا التوصىىىيات التاليىىىة بت ييىىىد قطىىىر التىىىي تىىىر  أنهىىىا نُىف ىىىتت -123

 التنفيت:
تعزيىىز اسىىتقالس اللجنىىة الوننيىىة لحقىىوق اإلنسىىان مىىن ةىىالس تقييىىد  123-1

 دور المعينين من الحكومة ) انا(؛
تعزيىىىز قىىىدرة اللجنىىىة الوننيىىىة لحقىىىوق اإلنسىىىان وىىىي مجىىىاس الرصىىىد  123-2

 الحيادي، والتحقيق، وتلقي مزاعش التعتيب أو سوء المعاملة )المكسيك(؛
اس تحسىىىينات مامىىىة علىىىا تنفيىىىت التىىىدابير الوقائيىىىة الىىىواردة وىىىي إدةىىى 123-3

 قوانين العمل، وال سيما من ةالس ةيادة عدد مفتشي العمل )بلجيكا(؛ 
جعىىل  ىىروف العمىىل المالئمىىة والعمىىل الالئىىق مىىن المعىىايير الهامىىة  123-4

لمىىنح عقىىود وتصىىاريح البنىىاء، والعمىىل بنشىىاإ علىىا تحسىىين إنفىىاذ قىىوانين العمىىل 
نهىىا وىىرض عقوبىىات علىىا المقىىاولين المنتهكىىين للقىىوانين والمراسىىيش ذات بطىىرق م

 الصلة ووضعهش علا قوائش سوداء )مولندا(؛ 
ات ىىاذ التىىىدابير الالةمىىىة لضىىىمان إمكانيىىة لجىىىوء العمىىىاس المهىىىاجرين  123-5

للقضىىىىاء أمىىىىام المحىىىىاكش المدنيىىىىة والجنائيىىىىة ومحىىىىاكش العمىىىىل، وكىىىىتلك إمكانيىىىىة 
 الحماية القنصلية )المكسيك(؛استفادتهش من المساعدة و 
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االرتقىىاء بجهودمىىىا الراميىىىة إلىىىا حمايىىىة حقىىىوق العمىىىاس المهىىىاجرين،  123-6
ومكاوحىىىىة تعرضىىىىهش لالسىىىىتغالس وسىىىىوء المعاملىىىىة واإليىىىىتاء مىىىىن أربىىىىاف عملهىىىىش 

 )سلووينيا(؛
ضمان أن يوور ةىث االتصىاس المباشىر الىتي تىش إنشىاؤ  للىرد علىا  123-1

 ة وورية مناسبة، قدر اإلمكان )تايلند(؛ شكاو  العماس المهاجرين ترجم
مواءمة أعماس المنظمات ال يرية مط أحكام االتفاقية الدولية لقمىط  123-1

  تمويل اإلرماف )الجمهورية العربية السورية(
ستدرس قطر التوصيات التالية، وستقدم ردوداا عليها وي وقىت مناسىب ال يتجىاوة  -124

 :1121مجلس حقوق اإلنسان وي أيلوس/سبتمبر موعد الدورة السابعة والعشرين ل
التصديق علا العهد الدولي ال ىاص بىالحقوق المدنيىة والسياسىية،  124-1

والعهىد الىدولي ال ىاص بىالحقوق االقتصىادية واالجتماعيىة والفقاويىة، ونظىام رومىىا 
األساسىىي، واالتفاقيىىة الدوليىىة لحمايىىة جميىىط األشىى اص مىىن االةتفىىاء القسىىري، 

االةتيىىاري التفاقيىىة منامضىىة التعىىتيب، واتفاقيىىة منىىط جريمىىة اإلبىىادة  والبروتوكىىوس
 الجماعية والمعاقبة عليها )ورنسا(؛

         النظىىر وىىي التصىىديق علىىا الصىىكول الدوليىىة لحقىىوق اإلنسىىان التىىي  124-2
 ويها بعد )نيكارا وا(؛  ال تعد الدولة نرواا 

بالحقوق االقتصادية  النظر وي االنضمام إلا العهد الدولي ال اص 124-3
 واالجتماعية والفقاوية )تركمانستان(؛

النظىىر وىىي االنضىىمام إلىىا العهىىد الىىدولي ال ىىاص بىىالحقوق المدنيىىة  124-4
والسياسىىية وإقىىرار قىىانون جديىىد لوسىىائث اإلعىىالم يحتىىرم حريىىة التعبيىىر )الواليىىات 

 المتحدة األمريكية(؛
بىىالحقوق المدنيىىة  النظىىر وىىي التصىىديق علىىا العهىىد الىىدولي ال ىىاص 124-5

 والسياسية وبروتوكوليح االةتياريين )رواندا(؛
النظىىر وىىي التصىىديق علىىا العهىىد الىىدولي ال ىىاص بىىالحقوق المدنيىىة  124-6

والسياسىىية والعهىىد الىىدولي ال ىىاص بىىالحقوق االقتصىىادية واالجتماعيىىة والفقاويىىة، 
 مفلما ُأوصي ةالس الدورة األولا )سلووينيا(؛

صىىديق وىىي أقىىرف وقىىت علىىا العهىىد الىىدولي ال ىىاص النظىىر وىىي الت 124-1
بىىىىالحقوق المدنيىىىىة والسياسىىىىية والعهىىىىد الىىىىدولي ال ىىىىاص بىىىىالحقوق االقتصىىىىادية 

 واالجتماعية والفقاوية )اليابان(؛



A/HRC/27/15 

GE.14-06736 26 

التصىديق علىىا العهىد الىىدولي ال ىاص بىىالحقوق المدنيىة والسياسىىية  124-1
 )الجبل األسود(؛

لحقوق االقتصىىىىىادية التصىىىىىديق علىىىىىا العهىىىىىد الىىىىىدولي ال ىىىىىاص بىىىىىا 124-9
واالجتماعيىىىىة والفقاويىىىىة والعهىىىىد الىىىىدولي ال ىىىىاص بىىىىالحقوق المدنيىىىىة والسياسىىىىية 

 )تونس(؛ 
التصىديق علىىا العهىد الىىدولي ال ىاص بىىالحقوق المدنيىة والسياسىىية  124-10

والعهد الدولي ال اص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والفقاوية باعتبارمما مىن 
 س حقوق اإلنسان )االتحاد الروسي(؛الوثائق األساسية وي مجا

االنضىىمام إلىىا العهىىد الىىدولي ال ىىاص بىىالحقوق المدنيىىة والسياسىىية  124-11
 والعهد الدولي ال اص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والفقاوية )ألمانيا(؛

االنضىىمام إلىىا العهىىد الىىدولي ال ىىاص بىىالحقوق المدنيىىة والسياسىىية  124-12
 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والفقاوية )أستراليا(؛والعهد الدولي ال اص ب

التصىىىىىديق علىىىىىا العهىىىىىد الىىىىىدولي ال ىىىىىاص بىىىىىالحقوق االقتصىىىىىادية   124-13
واالجتماعيىىىة والفقاويىىىة وبروتوكولىىىح االةتيىىىاري، والبروتوكىىىوس االةتيىىىاري التفاقيىىىة 
حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديش البال ات، والعهىد الىدولي ال ىاص بىالحقوق 

 لمدنية والسياسية وبروتوكوليح االةتياريين )البرتغاس(؛ا
التصىديق علىىا العهىد الىىدولي ال ىاص بىىالحقوق المدنيىة والسياسىىية  124-14

والعهد الدولي ال اص بىالحقوق االقتصىادية واالجتماعيىة والفقاويىة وكىتلك نظىام 
 روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )النمسا(؛

العهىد الىىدولي ال ىاص بىىالحقوق المدنيىة والسياسىىية التصىديق علىىا  124-15
والعهىىد الىىدولي ال ىىاص بىىالحقوق االقتصىىادية واالجتماعيىىة والفقاويىىة والبروتوكىىوس 

 االةتياري التفاقية منامضة التعتيب )ملديف(؛ 
النظىىر وىىي التصىىديق علىىا الصىىكول الدوليىىة التاليىىة: العهىىد الىىدولي  124-16

ية وبروتوكولىىىح االةتيىىىاري الفىىىاني، واالتفاقيىىىة ال ىىىاص بىىىالحقوق المدنيىىىة والسياسىىى
الدولية لحماية جميىط األشى اص مىن االةتفىاء القسىري، والبروتوكىوس االةتيىاري 

 التفاقية منامضة التعتيب، وتنفيت اآللية الوقائية الوننية )أورو واي(؛ 
            التصىىىىديق علىىىىا معامىىىىدات حقىىىىوق اإلنسىىىىان المدرجىىىىة وىىىىي الفىىىىرع 124-11

ألىف مىن وثيقىة تجميىط المعلومىىات الىتي أعدتىح مفوضىية حقىوق اإلنسىىان،  -أوالا 
وال سىىيما العهىىد الىىىدولي ال ىىاص بىىىالحقوق المدنيىىة والسياسىىىية، والعهىىد الىىىدولي 

التفاقيىىة الدوليىىة لحمايىىة ال ىىاص بىىالحقوق االقتصىىادية واالجتماعيىىة والفقاويىىة، وا
وتوكىوالت االةتياريىة ، وكىتلك البر حقوق جميط العماس المهاجرين وأوراد أسىرمش
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التفاقيىىة منامضىىة التعىىتيب والعهىىد الىىدولي ال ىىاص بىىالحقوق المدنيىىة والسياسىىية 
واتفاقيىة حقىىوق الطفىىل واتفاقيىىة حقىوق األشىى اص ذوي اإلعاقىىة واتفاقيىىة القضىىاء 

 علا جميط أشكاس التمييز ضد المرأة ) انا(؛
التعىىىتيب  التصىىىديق علىىىا البروتوكىىىوس االةتيىىىاري التفاقيىىىة منامضىىىة 124-11

 )كوستاريكا(؛ 
التصىىىديق علىىىا البروتوكىىىوس االةتيىىىاري التفاقيىىىة منامضىىىة التعىىىتيب  124-19

 اللجنة الوننية القطرية لحقوق اإلنسان )الدانمرل(؛  مفلما أوصت بتلك أيضاا 
التصىىىديق علىىىا البروتوكىىىوس االةتيىىىاري التفاقيىىىة منامضىىىة التعىىىتيب  124-20

 ية الدولية )تونس(؛ ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائ
 النظر وي التصديق علا اتفاقية العماس المهاجرين )ألبانيا(؛ 124-21
 النظر وي التصديق علا اتفاقية العماس المهاجرين )إندونيسيا(؛ 124-22
 النظر وي التصديق علا اتفاقية العماس المهاجرين )رواندا(؛ 124-23
مىن أجىل تحسىين مواءمىة  التصديق علا اتفاقيىة العمىاس المهىاجرين 124-24

 التشريعات الوننية مط القواعد الدولية )السنغاس(؛
االنضىىمام إلىىا الصىىكول األساسىىية لحقىىوق اإلنسىىان التىىي لىىش تنضىىش  124-25

 إليها الدولة بعد، بما ويها اتفاقية العماس المهاجرين )الفلبين(؛ 
ن المشىاركة تنفيت التدابير الالةمة لتعزيز قىدرات المىرأة وتمكينهىا مى 124-26

وي الحياة السياسية واالقتصادية، والتصديق علا البروتوكىوس االةتيىاري التفاقيىة 
 القضاء علا جميط أشكاس التمييز ضد المرأة )البرتغاس(؛

التصديق علا البروتوكوس االةتياري الفالى  التفاقيىة حقىوق الطفىل  124-21
 )الجبل األسود(؛

سىىية لمنظمىىة العمىىل الدوليىىة، بمىىا التصىىديق علىىا االتفاقيىىات األسا 124-21
(، وإصالح قانون الكفالىة بمىا 281)رقش  1122ويها اتفاقية العماس المنزليين، 

يلغي شىرإ حصىوس المىواننين األجانىب علىا إذن رف العمىل الحىالي قبىل تغييىر 
 الو يفة أو مغادرة البلد )النمسا(؛

لمنظمىة العمىل  التصديق علا االتفاقيات الرئيسىية الىفالل المتبقيىة 124-29
الدولية، واإلنفاذ الفعاس لما تش التصديق عليح من اتفاقيىات وقىوانين العمىل ذات 
الصلة، مط التركيز بوجح ةاص علا القضاء علىا العمىل الجبىري )اتفاقيىة منظمىة 

(، والقيىىام وىىي الوقىىت نفسىىح بمواصىىلة العمىىل وىىي تعىىاون 11العمىىل الدوليىىة رقىىش 
 رما من المنظمات الدولية )مولندا(؛وثيق وواعل مط تلك المنظمة و ي
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التصديق علا اتفاقية منظمة العمل الدولية بش ن الشعوف األصلية  124-30
رقىىش               ( واتفاقيىىة منظمىىة العمىىل الدوليىىة 221)رقىىش  2181والقبليىىة، 

 )سيراليون(؛ 281
 )الفلبين(؛ 281االنضمام إلا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقش  124-31
 منط جريمة اإلبىادة الجماعيىة والمعاقبىة عليهىااالنضمام إلا اتفاقية  124-32

 )أرمينيا(؛
إمداد اللجنة الحكومية المنش ة مىن أجىل النظىر وىي االنضىمام إلىا  124-33

العهىىد الىىدولي ال ىىاص بىىالحقوق االقتصىىادية واالجتماعيىىة والفقاويىىة بالصىىالحيات 
 توصل إلا نتيجة عملية )وييت نام(؛ والموارد الكاوية للتعجيل بالعملية وال

بشى ن حظىر الىدعوة إلىا الكراميىة القوميىة إدرا  ةطة عمل الربىاإ  124-34
وىي  أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاا علا التمييز أو العىداء أو العنىف

التشىىىريعات الوننيىىىة المنظمىىىة لوسىىىائث اإلعىىىالم والم سسىىىات الدينيىىىة، وضىىىمان 
 ل طة )الجمهورية العربية السورية(؛ التنفيت الفعلي ل

مواصىىلة تعزيىىز التىىدابير الحمائيىىة والحقىىوق القانونيىىة للمىىرأة، ومىىنح   124-35
 كامل حقوق الجنسية لخنفاس من أمهات قطريات وآباء  ير قطريين )النرويا(؛

النظر وي منح الجنسية القطرية ألنفىاس القطريىات المتزوجىات مىن  124-36
 أجانب )اليونان(؛

إحىىراة تقىىدم حقيقىىي وىىي مجىىىاس حقىىوق المىىرأة عىىن نريىىق إصىىىالح  124-31
قانون الجنسية من أجىل ضىمان المسىاواة بىين الجنسىين ولمىنح القطريىات الحىق 
وىىي إكسىىاف جنسىىيتهن ألنفىىالهن، ومىىن ةىىالس سىىحب التحفظىىات علىىا اتفاقيىىة 

 القضاء علا جميط أشكاس التمييز ضد المرأة وبروتوكولها االةتياري )ورنسا(؛
تعىىديل التشىىريعات بهىىىدف القضىىاء علىىىا التمييىىز ضىىىد المىىرأة ويمىىىا  124-31

 يتعلق بمنح الجنسية ألنفالها وبتسجيل األحواس المدنية )المكسيك(؛ 
بشىىى ن األسىىىرة واألحىىىىواس  1112لسىىىنة  11تعىىىديل القىىىانون رقىىىش  124-39

الش صية من أجل إةالة األحكام التي تى دي إلىا التمييىز ضىد المىرأة، مفىل عىدم 
 تجريش القانون لال تصاف الزوجي )إسبانيا(؛

ات اذ التدابير الالةمة لتعديل القوانين الوننية التىي تفسىح المجىاس  124-40
أمىىىام التمييىىىز ضىىىد المىىىرأة لتتسىىىق تلىىىك القىىىوانين مىىىط المعىىىايير الدوليىىىة لحقىىىوق 

 اإلنسان، وتجريش العنف المنزلي )سويسرا(؛



A/HRC/27/15 

29 GE.14-06736 

مايىىة الكاملىىة للمىىرأة مىىن التمييىىز ات ىىاذ إجىىراءات وعالىىة لضىىمان الح 124-41
والعنف، بطرق منها تجريش العنف المنزلي ضدما، واعتماد تدابير قانونية لضمان 
المسىىىاواة الكاملىىىة بىىىين الجنسىىىين، والنظىىىر وىىىي سىىىحب التحفظىىىات علىىىا اتفاقيىىىة 

 القضاء علا جميط أشكاس التمييز ضد المرأة )ألمانيا(؛
ميط أشىكاس العنىف ضىد المىرأة اعتماد تشريعات محددة لتجريش ج 124-42

 )الجمهورية التشيكية(؛ 
تجريش العنف المنزلي وضمان تطبيق تعريف واسط النطاق للجريمىة  124-43

مىىن أجىىل كفالىىة حمايىىة جميىىط األشىى اص المعنيىىين بمىىن وىىيهش العمىىاس المنزليىىون 
 )بلجيكا(؛ 

مواصىىلة بنىىاء القىىدرات لسىىلطة قضىىائية مسىىتقلة تنظىىر وىىي القضىىايا  124-44
 قدر أكبر من الفعالية واالستقاللية )كندا(؛ب

تعزيىىىىز اإلنىىىىار القضىىىىائي، بمىىىىا يشىىىىمل اتبىىىىاع اإلجىىىىراءات القانونيىىىىة  125-45
 الواجبة وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات )أستراليا(؛ 

ضىىمان ممارسىىة حريىىة الىىدين، أو التوصىىل التفىىاق يجيىىز وىىتح أمىىاكن  124-46
 ن )ورنسا(؛للعبادة لغير المسلمين والمسيحيي

احترام الحق وي حرية الرأي والتعبير، مفلما تش قبولح ةىالس الىدورة  124-41
السىىابقة لالسىىتعراض الىىدوري الشىىامل، واالمتنىىاع عىىن وىىرض أيىىة قيىىود  يىىر مبىىررة 
علا متا الحق، بما وىي ذلىك مىا يتعلىق بمشىروع قىانون وسىائث اإلعىالم الجديىد 

 )ألمانيا(؛
بشىىكل كامىىل لحريىىة التعبيىىر علىىا النحىىو  إعمىىاس ضىىمانات قانونيىىة 124-41

المنصىىوص عليىىح وىىي الدسىىتور، بمىىا يسىىمح للمىىواننين القطىىريين بممارسىىة حريىىة 
 التعبير والرأي ويمّكن وسائث اإلعالم المستقلة وي البلد )سلووينيا(؛

ضىىىىمان حريىىىىة التعبيىىىىر عىىىىن نريىىىىق حمايىىىىة الصىىىىحفيين والمىىىىدونين  124-49
ن االعتقىىىاس واالحتجىىىاة التعسىىىفيين ومىىىن واالةتصاصىىىيين وىىىي وسىىىائث اإلعىىىالم مىىى

الرقابىىة، بطىىرق منهىىا تعىىديل األحكىىام الىىواردة وىىي قىىانون العقوبىىات ووىىي مشىىروع 
 قانون وسائث اإلعالم التي تتعارض مط المعايير الدولية لحرية التعبير )ورنسا(؛

روط صفة الجىرم عىن التشىهير علىا النحىو الىتي أوصىت بىح منظمىة  124-50
 تربية والعلش والفقاوة ) انا(؛األمش المتحدة لل

االمتناع عن إقرار أية قوانين تنص علا الرقابة علا محتو  وسائث  124-51
 اإلعالم أو المراقبة  ير المبررة لتلك المحتو  )الجمهورية التشيكية(؛
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تعىىديل المىىواد الىىواردة وىىي مشىىروع قىىانون وسىىائث اإلعىىالم ومشىىروع  124-52
رونيىىىة التىىىي ال تتفىىىق مىىىط المعىىىايير الدوليىىىة لحريىىىة قىىىانون مكاوحىىىة الجىىىرائش اإللكت

 التعبير )النمسا(؛
ات ىىىاذ تىىىدابير ووريىىىة لضىىىمان أن تكفىىىل اللىىىوائح الوننيىىىة المتعلقىىىة  124-53

 باإلنترنت حرية التعبير )السويد(؛ 
ضىىمان عىىدم إسىىاءة اسىىتغالس النظىىام القضىىائي ونظىىام إنفىىاذ القىىانون  124-54

عىىن آرائهىىش السياسىىية أو الدينيىىة، بمىىا وىىي لمضىىايقة األشىى اص بسىىبب تعبيىىرمش 
 ذلك علا اإلنترنت )الجمهورية التشيكية(؛

تعىىىىديل التشىىىىريعات الوننيىىىىة ذات الصىىىىلة، بمىىىىا وىىىىي ذلىىىىك قىىىىانون  124-55
الجمعيىىات والم سسىىات، مىىن أجىىل الحىىد مىىن القيىىود المفروضىىة علىىا إجىىراءات 

 إنشاء الجمعيات )أيرلندا(؛ 
مىىىن أجىىىل حىىىتف الشىىىروإ  1111نة لسىىى 28تنقىىىيح القىىىانون رقىىىش  124-56

التقييدية للحصوس علا اإلذن بتنظيش مظىامرة عامىة، وات ىاذ ةطىوات أةىر  مىن 
أجل ضمان التمتط الكامل بالحق وي حرية التجمط والحق وي إنشىاء الجمعيىات 

 )الجمهورية التشيكية(؛
مواصىىىىلة الجهىىىىود الراميىىىىة إلىىىىا تحقيىىىىق التغطيىىىىة الصىىىىحية الكاملىىىىة   124-51

بمىىا يشىىمل  يىىر المىىواننين، وىىي إنىىار االسىىتراتيجية الوننيىىة للصىىحة  والشىىاملة،
 )تايلند(؛
علىا  توسيط نطاق استحقاقات الت مين الصحي، التىي تقتصىر حاليىاا  124-51

القطريين وموانني بلدان مجلس التعاون ال ليجي، لتشمل أي مىوانن مقىيش وىي 
 أراضيها )جزر القمر(؛

مايىة حقىوق العمىل لجميىط العمىاس، إصالح قانون العمل ليضمن ح 124-59
بمن ويهش العاملون المنزليون وعماس البناء، ووضط آليات لتحسين إنفاذ القىانون 

 )الدانمرل(؛
تنقىىىيح قىىىانون العمىىىل مىىىن أجىىىل حمايىىىة حقىىىوق جميىىىط العمىىىاس دون  124-60

تمييز، وضمان إمكانية لجوئهش إلا القضاء علا نحو وعىاس، وذلىك بالتعىاون مىط 
 الدولية )بلجيكا(؛ منظمة العمل

مىن أجىل  اعتماد قانون جديد للعمل أو تعىديل القىانون القىائش قريبىاا  124-61
 تحسين  روف وحقوق العماس المهاجرين والعماس األجانب )إيطاليا(؛



A/HRC/27/15 

31 GE.14-06736 

ات ىىىاذ ةطىىىوات وعالىىىة مىىىن أجىىىل إصىىىالح قىىىوانين العمىىىل مىىىن أجىىىل  124-62
لحمايىىىة القانونيىىىة تحسىىىين  ىىىروف العمىىىل ال اصىىىة بالعمىىىاس األجانىىىب، وتىىىووير ا

مىىن منظمىىة  الالةمىىة للعىىامالت المنزليىىات، والتجىىاوف مىىط القىىرار الصىىادر مىى ةراا 
العمل الدولية بش ن العمل الجبري وحرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي 

 )النرويا(؛ 
مواصىىىلة الجهىىىود الراميىىىة إلىىىا ضىىىمان سىىىالمة وأمىىىن وكرامىىىة العمىىىاس  124-63

مىىن ةىىالس ات ىىاذ التىىدابير الم سسىىية والتشىىريعية  المهىىاجرين وحمايىىة مصىىالحهش
 الالةمة )نيباس(؛ 

ات ىىىاذ التىىىدابير الالةمىىىة لضىىىمان إمكانيىىىة لجىىىوء المهىىىاجرين و يىىىر  124-64
المواننين، والسيما األنفاس، إلىا القضىاء وإمكانيىة اسىتفادتهش مىن وىرص العمىل 

 والتعليش واإلسكان وال دمات الصحية )الجمهورية التشيكية(؛
              مواصىىىلة الجهىىىىود الراميىىىة إلىىىىا تعزيىىىز وحمايىىىىة حقىىىوق المهىىىىاجرين، 124-65

 وال سيما حقوق العامالت المنزليات )إندونيسيا(؛
اعتمىىاد جميىىط التىىدابير الالةمىىة، بمىىا ويهىىا التىىدابير التشىىريعية، مىىن  124-66

أجىىىل تطبيىىىق سياسىىىة بشىىى ن المهىىىاجرين تراعىىىي البعىىىد المتعلىىىق بحقىىىوق اإلنسىىىان، 
ويمىىا يتعلىىق باحتجىىاة المهىىاجرين، وال سىىيما النسىىاء واألنفىىاس           اصىىة وب 

 )أورو واي(؛
ضمان احترام حقوق العماس المهاجرين، وب اصىة عىن نريىق تعزيىز  124-61

قىىىدرات إدارة تفتىىىيل العمىىىل، وإصىىىالح نظىىىام الكفالىىىة، والتصىىىديق علىىىا اتفاقيىىىة 
 )ورنسا(؛ 281منظمة العمل الدولية رقش 

لنظىىر وىىي إلغىىاء نظىىام الكفالىىة لجميىىط العمىىاس المهىىاجرين وكىىتلك ا 124-61
 نظام تصاريح المغادرة )كوستاريكا(؛

 مراجعة نظام الكفالة لتحقيق االمتفاس للمعايير الدولية )السويد(؛ 124-69
وضىىط جىىدوس ةمنىىىي إلصىىالح نظىىىام التو يىىف القىىىائش علىىا الكفالىىىة  124-10

 )البراةيل(؛
قىىانون التقييىىدي ال ىىاص بالكفالىىة، الىىتي يىى دي إلغىىاء أو إصىىالح ال 124-11

إلا احتمىاس االسىتغالس وىي العمىل واالتجىار بالبشىر، وتعزيىز إنفىاذ قىانون العمىل، 
ومواصلة ةيادة التوعية بحقوق اإلنسان للعمىاس المهىاجرين، وتوسىيط نطىاق أوجىح 

 الحماية القانونية )الواليات المتحدة األمريكية(؛ 
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الىة، وإلغىاء شىرإ حصىوس العمىاس األجانىب علىا إصالح نظام الكف 124-12
إذن قبىىىل مغىىىادرة قطىىىر أو تغييىىىر الو يفىىىة )المملكىىىة المتحىىىدة لبريطانيىىىا العظمىىىا 

 وأيرلندا الشمالية(؛
 نظام ت شيرة ال رو  للعماس األجانب )البراةيل(؛ إلغاء 124-13
 إلغاء نظام ت شيرة ال رو  للعماس المهاجرين )أيرلندا(؛ 124-14
إلغىاء الشىىرإ الىىوارد وىي القىىانون المعنىىي بالكفالىة المتعلىىق بحصىىوس  124-15

المواننين األجانب علا إذن من رف العمل الحالي قبل االنتقىاس لعمىل آةىر أو 
 مغادرة البلد، وضمان حماية حقوق العماس المهاجرين )أستراليا(؛

تحسىىىىين الحمايىىىىة القانونيىىىىة للعمىىىىاس المهىىىىاجرين، وتطبيىىىىق أحكىىىىام  124-16
ين العمىىىل التىىىي تحظىىىر اسىىىتبقاء جىىىواةات سىىىفر العمىىىاس المهىىىاجرين، وتعزيىىىز قىىىوان

الضىىوابث الم سسىىية لحمايىىة العمىىاس المهىىاجرين، وإلغىىاء أو تعىىديل شىىرإ حصىىوس 
 المواننين األجانب علا مواوقة الكفيل من أجل نيل ت شيرة ال رو  )سويسرا(؛

شىىىوا ل ات ىىاذ المزيىىد مىىن ال طىىوات العاجلىىة مىىن أجىىل معالجىىة ال 124-11
 المفارة ةالس الجلسة بش ن استقدام ومعاملة العماس األجانب ) انا(؛ 

إلغىىاء قىىوانين الكفالىىة وإدرا  العمىىاس المنىىزليين وىىي نطىىاق القىىوانين  124-11
 التي تحمي العماس )إسبانيا(؛

ضىىىىىمان أن يكىىىىىون مشىىىىىروع القىىىىىانون المعنىىىىىي بالعمىىىىىاس المنىىىىىزليين،  124-19
 281مىىط اتفاقيىىة منظمىىة العمىىل الدوليىىة رقىىش  متسىىقاا ، جىىداا  المىى موس إقىىرار  قريبىىاا 

 )أورو واي(؛
وضىىط اسىىتراتيجية محىىددة لضىىمان إمكانيىىة قيىىام العمىىاس المنىىزليين  124-10

بتقىديش الشىكاو  وىي حىاالت العنىف واإليىتاء، دون ةىوف مىن أعمىاس انتقىىام أو 
 مضايقات )بلجيكا(؛ 

قانونيىىة للعمىىاس إصىىالح قىىوانين العمىىل مىىن أجىىل ضىىمان الحمايىىة ال 124-11
المنزليين، وتحسين إنفاذ تلك القوانين لكفالة أن تكون حقوق العمىاس األجانىب 

 وي قطر مضمونة )المملكة المتحدة لبريطانيا العظما وأيرلندا الشمالية(؛
اعتمىىىىىاد أحكىىىىىام قانونيىىىىىة تضىىىىىمن للعمىىىىىاس المهىىىىىاجرين الحىىىىىق وىىىىىي  124-12

 االنضمام للنقابات )إسبانيا(؛
ماعات منتظمة لآلليات الم سسية المتفق عليها مىن أجىل عقد اجت 124-13

تنىىىاوس المسىىىائل المتعلقىىىة بالعمىىىاس المهىىىاجرين وضىىىمان الحىىىوار وىىىي إنىىىار تلىىىك 
 الترتيبات )الهند(؛ 
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وىىىىي المائىىىىة مىىىىن الىىىىدةل القىىىىومي  1.0اسىىىىتمرار االلتىىىىزام بتكىىىىريس  124-14
قتصىىادية اإلجمىىالي للمسىىاعدة اإلنمائيىىة وىىي ال ىىار  مىىن أجىىل دعىىش الحقىىوق اال

 واالجتماعية وي البلدان الفقيرة )سيراليون(؛
 ولش تحظ التوصيات التالية بت ييد قطر: -125

النظر وي إمكانية استحدال وقف اةتيىاري رسىمي لعقوبىة اإلعىدام  125-1
 )سويسرا(؛

إقىىىىرار وقىىىىف اةتيىىىىاري رسىىىىمي السىىىىتعماس عقوبىىىىة اإلعىىىىدام بهىىىىدف  125-2
الفىىىاني للعهىىىد الىىىدولي ال ىىىاص بىىىالحقوق التصىىىديق علىىىا البروتوكىىىوس االةتيىىىاري 

 المدنية والسياسية )أستراليا(؛
النظىىر وىىي إمكانيىىة اعتمىىاد وقىىف اةتيىىاري بحكىىش القىىانون لعمليىىات  125-3

 اإلعدام، بهدف إلغاء مت  العقوبة )إيطاليا(؛
ت فيىىف جميىىط أحكىىام اإلعىىدام، وإعىىالن وقىىف اةتيىىاري لعمليىىات  125-4

 لك العقوبة )النرويا(؛اإلعدام، والعمل علا إلغاء ت
 إلغاء عقوبة اإلعدام )البرتغاس(؛ 125-5
إنالق نقاش عام بهدف إلغىاء عقوبىة اإلعىدام بحكىش القىانون، بعىد  125-6

سنوات من الوقف االةتياري بحكش الواقط علا عمليىات اإلعىدام  21أكفر من 
 )ورنسا(؛
إنىىىالق سىىىراح جميىىىط سىىىجناء الىىىرأي، بمىىىن وىىىيهش الشىىىاعر محمىىىد  125-1

العجمىىي، واحتىىىرام حقىىىوق جميىىط األوىىىراد وىىىي حريىىة التعبيىىىر )الواليىىىات المتحىىىدة 
 األمريكية(؛

جميىىىط االسىىىتنتاجات و/أو التوصىىىيات الىىىواردة وىىىي مىىىتا التقريىىىر تعبىىىر عىىىن موقىىىف  -126
الدولىىة )الىىىدوس( التىىىي قىىدمتها و/أو الدولىىىة موضىىىوع االسىىتعراض  وال ينبغىىىي أن يفهىىىش أنهىىىا 

 بكاملح  تحظا بت ييد الفريق العامل
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