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مقدمة
 - ١عقدد الرريددق العامددين املعددر اب سددتعراا الدددورمل ال ددامينق املن د وج د ق درار ل د
حقوق اإلنسان ١/5ق دورته الثالثة والثالثني يف الررتة املمتدة من  6إىل  ١٧أاير/مايو . ٢٠١٩
واستُعرضت احلالة يف قطر يف اجللسة اخلامسة ع رة املعقودة يف  ١5أاير/مايو  .٢٠١٩وت رأس
وفد قطر وزير الدولة لل ؤون اخلارجيةق سلطان بن سعد املرخيي .واعتمد الرريق العامين التقرير
املتعلق بقطر يف جلسته الثامنة ع رة املعقودة يف  ١٧أاير/مايو .٢٠١٩
 - ٢ويف  ١5كانون الثاين/يناير ٢٠١٩ق اختار ل حقوق اإلنسان فريق املقررين الت ايل
(اجملموعدة الثالثيددةت لتيسددع اسددتعراا احلالددة يف قطدر :مجهوريددة النونغددو الدطقرا يددةق والع دراقق
واململنة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا ال مالية.
 - 3ووفقدا للرقدرة  ١5مددن مرفدق ق درار لد حقددوق اإلنسدان ١/5ق والرقددرة  5مدن مرفددق
قراره ٢١/١6ق صدرت الواثئق التالية ألغراا استعراا احلالة يف قطر:
(أت

تقرير و ر/عرا كتايب مقدم وفقا للرقرة (١5أت (A/HRC/WG.6/33/QAT/1ت؛

(بت جتميد للمعلومددات أعدتدده مروضدية األمددم املتحدددة السدامية حلقددوق اإلنسددان
(مروضية حقوق اإلنسانت وفقا للرقرة (١5بت (A/HRC/WG.6/33/QAT/2ت؛
(جت م د د د د ددوجض أعدتد د د د د دده مروضد د د د د ددية حق د د د د ددوق اإلنسد د د د د ددان وفقد د د د د ددا للرقد د د د د ددرة (١5جت
(A/HRC/WG.6/33/QAT/3ت.
 - ٤وأُحيلت إىل قطر عن ريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقا كين من أملانياق
والبحرينق والربتغالق وبلجيناق ابسم موعة األصدقاء ب ن التنريد واإلبدالو واملتابعدة علدى
الصعيد الو رق وإسبانياق واإلمارات العربية املتحدةق وأوروغواملق وسلوفينياق والسويدق واململنة
العربية السعوديةق واململنة املتحدةق والو ايت املتحددة األمرينيدة .وطندن ا دالى علدى د ه
األسئلة يف املوق ال بني لالستعراا الدورمل ال امين.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف  -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 - 5أشدار الوفدد إىل التقريدر الدو ر املقددم إىل الرريددق العامدينق وأعدرب عدن األييدة والقيمددة
اللتني حتظى هبما آلية ا ستعراا الددورمل ال دامين مدن حيد حتسدني التضامدات الددول وجد
القانون الدويل حلقوق اإلنسان وتعضيض وتقوية ه ا لتضامات.
 - 6وأفاد الوفد أبن تعضيض حقوق اإلنسان ومحايتها يتصدران أولدوايت الدولدة ويدا أسداس
سياستها اإلصالحية ال املةق مثلما تؤكد ذلك رؤية قطر الو نية ٢٠3٠ق واسرتاتيجية التنمية
الو نية األوىل (٢٠١6- ٢٠١١ت واسرتاتيجية التنمية الو نية ال ثانية (٢٠٢٢- ٢٠١8ت.
 - ٧ومن جولة ا ستعراا الثانيةق أفضت اجلهود اليت تب هلا قطر من أجدين تعضيدض ومحايدة
حقدوق اإلنسدان إىل تطدورات امدةق مثدين انضدمامها إىل العهدد الددويل اخلداو ابحلقدوق املدنيددة
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والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية ( وج املرسومني
رقمي  ٤٠و ٤١لعام ٢٠١8ت .وأصبحت قطر ابلتايل رفا يف سب اتراقيات من ا تراقيات
الدولية األساسية التس حلقوق اإلنسان.
 - 8وواصلت قطر إصالحات ت ريعية كدرب ق دا يف ذلدك إدخدال تعدديالت علدى اإل دار
وس ددنت الت ددريعات التالي ددة :الق ددانون رقد ددم ١
الق ددانوين الد د مل ي ددنظم حق ددوق العم ددال املغرتبد ددنيُ .
يعدل بعض أحنام قانون العمين (القانون رقم  ١٤لعام  ٢٠٠٤ت املتعلقة
لعام ٢٠١5ق ال مل ّ
حبماية أجور العمال؛ والقانون رقم  ٢١لعام ٢٠١5ق ال مل ينظم دخول وخروج العمال الوافدين
وإقدامتهم ويلغدي نظدام النرالدة؛ والقدانون رقدم  ١3لعدام  ٢٠١٧ب د ن جلدان تسدوية املنازعدات
العمالية؛ والقانون رقم  ١5لعام  ٢٠١٧ب ن العمال املنضلينيق ال مل يتوافق م أحنام اتراقية
منظم د ددة العم د د دين الدوليد د ددة ب د د د ن العم د ددال املن د د دضلينيق ( ٢٠١١رقد د ددم ١8٩ت؛ والق د د درار رقد د ددم ٢١
لعام  ٢٠١٩ق ال مل ينظم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال يف اللجان امل رتكة.
 - ٩ويف ت درين األول/أكتددوبر ٢٠١٧ق اسدتنملت قطددر م دروى تعدداون تقدر م د منظمددة
العمين الدولية للررتة ٢٠٢٠- ٢٠١8ق قُّدمت يف إ اره مساعدة تقنية مدن أجدين حتسدني نظدام
محاية األجورق وتعضيض ترتيش ال عمين ونظم السالمة والصحة املهنيتنيق وتنري نظام تعاقدمل حي ين
حمين نظام النرالةق وتعضيض من العمين اجلربمل ومقاضاة اجلناة .ووقعت قطر أيضا على  38اتراق ا
ثنائيدا و ١٤م د كرة ترددا م م د الدددول املصد ّددرة للعمالدة هبددد تددوفع احلمايددة القانونيددة للعمددال
املغرتبني قبين توظيرهم .وأن ت أيضا جلنة لسالمة العمال املصابني.
 - ١٠وأن ت قطر جلنة إلعداد خطة عمين و نية حلقوق اإلنسان عمال بقرار أصدره ل
الوزراء يف اجتماعه العادمل التاس لعام ٢٠١٧ق واللجنة الو نية ملنافحة ا جتار ابلب ر عمال
بقرار ل الوزراء رقم  ١5لعام  .٢٠١٧واعتمدت قطر القانون رقم  ١٠لعام  ٢٠١8ق ب ن
اإلقامة الدائمة؛ والقانون رقم  ١١لعام ٢٠١8ق ال مل ينظم اللجوء السياسي؛ والقانون رقم ١3
لعام ٢٠١8ق ال مل يلغي شرط حصول العمال املهاجرين على إذن للمغادرة؛ والقانون رقم ١٧
لعام ٢٠١8ق ال مل ين ئ صندوقا لدعم وأتمني العمال املهاجرين.
 - ١١وبُ لت جهود جبارة فيما يتعلق بتمنني ا ملرأة وإدماجها يف مجي اجملا تق ا يف ذلك
يف السلطة الت ريعيةق وفقا للمادة  3٤من الدستورق اليت ت ج على امل اركة السياسية الناملة
للمرأة .وقد انضمت أرب نسداء إىل لد ال دور وعُيندت امدرأة يف منصد املتحددا الرمسدي
لوزارة اخلارجيةق لتنون ب لك أول امرأة قطرية تُعني يف مثين ا املنص  .وواصين البلد جهوده
لتعضيددض ومحايددة حق دوق األ رددال واألشددخاو ذومل اإلعاقددةق وك د لك احلقددوق املتعلقددة ابلصددحة
والتعلدديم .ونُظّم ددت محل ددة و نيددة ب د د ن احل ددق يف التعل دديم يف الرددرتة املمت دددة م ددن ت ددرين األول/
أكتدوبر  ٢٠١8إىل نيسدان /أبريدين  ٢٠١٩يف إ ددار محلدة منظمدة األمددم املتحددة للرتبيدة والعلددم
والثقافدة الراميددة إىل تعضيدض ومحايددة احلدق يف التعلدديم .وتقدددر قطدر أييددة التعداون الثنددائي واملتعدددد
األ درا ق وقددد انضدمت إىل أكثددر مددن  3٢8منظمدة وكيدداان مددن املنظمدات والنيدداانت العربي دة
واإلقليمية والدولية اليت تعمين يف خمتلف اجملا ت .وتسعى قطر إىل تقدمي تربعات لوكا ت األمم
املتحدة وصناديقها وبرا هاق ويستريد من ه التربعات حوايل  ١٠٠كيان من كياانت املنظمة.
 - ١٢وأشارت قطر إىل أن ا ستعراا املتعلق هبا قد أجرمل يف وقت يضال البلد يواجه فيه
احلصددار ال د مل ي ددنين تدددابع قسددرية انرراديددة م ددن جان د بعددض دول املنطقددةق ممددا أسددرر ع ددن
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انتهاكات مستمرة حلقوق اإلنسان ا يف ذلك حرية التنقين واإلقامة وامللنية اخلاصة ق واحلق وق
يف العمين والصحة والتعليم وحرية الرأمل والتعبع وحرية املعتقدق وك لك عن انتهاكات لل حقوق
ا جتماعية مثين فصين األسر.
 - ١3ويف ت رين الثاين /نوفمرب ٢٠١٧ق أرسلت مروضية حقوق اإل نسان بعثة تقنية لتقييم
أثر األزمة اخلليجية على حقوق اإلنسان .وخلص فريق البعثة إىل أن التدابع املتخ ة ضد قطر
واسدعة النطدداق و ددي تسددتهد أف درادا علددى أسدداس جنسدديتهم أو صددالهتم بدولددة قطددرق وطنددن
اعت بار ا غع متناسبة ومتييضية .وصنف فريق البعثة تلك التدابع ابعتبار ا ت نين عناصر أساسية
من تعريف التدابع القسرية ا نررادية على النحو ال مل اقرتحته اللجنة ا ست ارية جملل حقوق
اإلنسان.
 - ١٤وقد قدمت قطر شناو إىل حمافين دولية مثين حمنمة العدل الدولية وجلنة القضاء على
التمييض العنصرملق للحراظ على حقوقها وضمان مساءلة الدول احملاصرة عن انتهاكات حقوق
اإلنسد ددان .وأص د دددرت حمنمد ددة الع د دددل الدوليد ددة حنمه د ددا ب د د ن الت د دددابع املؤقتد ددة يف  ٢3مت د ددوز/
يوليه ٢٠١8ق وأمرت جبم مشين األسر القطرية اليت فُصلت بسب التدابع املتخ ة ضد قطر.

ابء  -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 - ١5أدىل  ١٠٤وفود ببياانت أثناء جلسة التحداور .وتدرد التوصديات املقدمدة أثنداء جلسدة
التحاور يف الررى الثاين من ا التقرير.
 - ١6وأثنددت فيجددي عل ددى دولددة قط ددر لرؤيتهددا الو ني ددة ٢٠3٠ق الدديت ت ددمين التنميددة البيئي ددة
ابعتبار ا ركيضة من الركائض األرب الرئيسية للتوس احمللي السري .
 - ١٧ونو ت فرنسا ابلتقدم احملرز فيما يتعلق ابلعمال املهاجرينق ووصول النساء إىل التعليم
وسوق العمينق والرد املتضن على احلظر املرروا يف عام .٢٠١٧
 - ١8وشجعت جورجيا احلنومة على املضي يف تعضيض حقوق العمال املهاجرين واختاذ مضيد
من اخلطوات لتحقيق املساواة بني اجلنسني.
 - ١٩ورحبت أملانيا ابنضمام الدولة إىل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسانق لننها
أعربت عن قلقها إزاء التحرظات اليت أُبديت ب هنما.
 - ٢٠وأثنت غاان على الدولة إلن ائها صندوق الدعم والت مني للعمال املهاجرين.
 - ٢١و ن ت اييت قطر على حتسني ظرو عمين العمال املهاجرين قبين مبارايت ك س العامل
لالحتاد الدويل لنرة القدم املقرر تنظيمها يف عام .٢٠٢٢
 - ٢٢وأشدادت ندددوراس ابلدولددة للتقدددم احملددرز يف تنري د التوصدديات املقدمددة خددالل جددوليت
ا ستعراا األوىل والثانية.
 - ٢3ورحبت آ يسلندا ابخلطوات املتخ ة حلمايدة حقدوق العمدال املهداجرين ودعدت قطدر إىل
اختاذ مجي التدابع حرتام حقوق العمال.
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 - ٢٤وأثندت اهلنددد علددى قطدر ملبادرهتددا الراميددة إىل إن داء مراكددض أتش دعاتق مدن أجددين ترشدديد
إجراءات منح املهاجرين أتشعات العمين حلمايتهم من ا ستغالل.
 - ٢5وأثنت إندونيسيا على الدولة لت ريعاهتا اجلديدة املتعلقة حبماية حقوق العمال املنضليني
يف حا ت انتهاك القانون أو اإلي اء.
 - ٢6وأثنت مجهورية إيران اإلسالمية على قطر ملا تب له من جهود للوفاء ابلتضاماهت ا يف ال
حقوق اإلنسان من جولة ا ستعراا الثانية.
 - ٢٧وأعددرب الع دراق عددن تقددديره للتطددورات الدديت حدددثت من د جول دة ا سددتعراا الس ددابقةق
و سيما الت ريعات اجلديدة الرامية إىل تعضيض حقوق اإلنسدانق والديت ت دمين بدرام اقتصدادية
واجتماعية.
 - ٢8وحثت أيرلندا قطر على إعادة النظر يف حترظاهتا علدى العهدد الددويل اخلداو ابحلقدوق
املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية.
 - ٢٩وأعربت إيطاليا عن تقدير ا لتضام الدولة نافحة ا جتار ابألشخاو وحتسني ظرو
العمال املهاجرين.
 - 3٠ورحبت الياابن ابنضمام الدولة إىل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسانق وك لك
ابلت ريعات اجلديدة املتعلقة ابلعمال املهاجرين.
 - 3١وأشارت النويت إىل التقدم احملرز يف ال محاية حقوق اإلنسان وتعضيض ا من جولدة
ا ستعراا الثانيةق وإىل انضمام الدولة إىل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان.
 - 3٢ورحبت مجهورية و الدطقرا ية ال عبية برؤية قطر الو نية  ٢٠3٠وابسرتاتيجية التنمية
الو نية الثانية.
 - 33وأشدار لبنددان إىل اجلهددود الدديت تب د هلا الدولددة يف القطدداى البيئددي ويف ددال حقددوق امل درأة
والطرين.
 - 3٤وألقددت ليبيددا الض ددوء علددى انضددمام الدول ددة إىل صددنوك دوليددة حلق ددوق اإلنسددان وس د ّدن
ت ريعات حلماية حقوق اإلنسان.
 - 35وأعربت ليختن تاين عن تقدير ا لإلصالحات اليت أُجريت على نظام النرالة.
 - 36ورحبددت مدغ ددقر ابنضددمام الدولددة إىل العه دددين الدددوليني اخلاصددني حبقددوق اإلنس ددان
وابلسياسة املستمرة ملنافحة العنف املنضيل ضد النساء واأل رال والعمال املنضليني.
 - 3٧وأشادت ماليضاي ابلدولة لرؤية قطر الو نية  ٢٠3٠والتضامها بوض خطة عمدين و نيدة
حلقوق اإلنسان.
 - 38ونو د ددت املنس د دديك ابس د درتاتيجية ال د ددمولية الرقمي د دة كوس د دديلة لتد ددوفع فد د درو متنافئ د ددة
لألشخاو ذومل اإلعاقة يف ايل التعليم والتوظيف.
 - 3٩ورحد اجلبدين األسدود ابخلطدوات املتخد ة لتعضيددض حقدوق املدرأة والطردين .ودعدا قطددر إىل
جترمي العنف املنضيل وا غتصاب الضوجي.
GE.19-11832

5

A/HRC/42/15

 - ٤٠وأعرب املغرب عن تقديره للتقدم احملرز يف ال تعضيض حقوق اإلنسان والتدابع امل تخ ة
ملنافحة تعا ي املخدرات والتطر من خالل تدابع مؤسسية.
 - ٤١وأثنت موزامبيق على قطر نضمامها إىل العديد من صنوك حقوق اإلنسان ول دور ا
يف جولة الدوحة اإلمنائية.
 - ٤٢وأشارت ميامنار إىل اسرتاتيجيات محاية حقوق اإلنسان على الصعيدين الو ر والعاملي
وأثنت على قطر ملا قدمته من مساعدة إنسانية دولية.
 - ٤3وأشارت نيبال إىل اجلهود املب ولة حلماية حقوق العمال املهاجرين ورحبت برؤية قطر
الو نية .٢٠3٠
 - ٤٤وأعربت ولندا عن قلقها إزاء وض العمدال غدع امل دمولني بقدانون العمدين وشدجعت
قطر على مواصلة التعاون م منظمة العمين الدولية.
 - ٤5ورحبت نيناراغوا ابلوفد وشنرته على عرضه وتقريره الو ر من أجين جولة ا ستعراا
الثالثة.
 - ٤6وأعربدت نيجدعاي عددن تقددير ا للتددابع املعتمدددة حلمايدة ومتندني امل درأة واجلهدود املب ولددة
ملنافحة ا جتار ابألشخاو.
 - ٤٧وأشدارت الندروي إىل اإلصدالحات القانونيدة املتعلقددة حبمايدة العمدال الضديو ق لننهددا
ستخدمني يف األسر املعي ية اخلاصة.
تضال ت عر ابلقلق إزاء حقوق املرأة ومحاية العمال امل َ
 - ٤8ورحبدت عمدان برؤيددة قطدر الو نيدة  ٢٠3٠وا س درتاتيجيات الو نيدة املتعلقدة ابلصددحة
وحقوق اإلنسان وألقت الضوء عليها.
 - ٤٩ونو ت بعو جبهود الدولة الرامية إىل الوفاء ابلتضاماهتا املتعلقة حب قوق اإلنسان ورحبت
ابفتتاح منت م اري منظمة العمين الدولية.
 - 5٠وأشدادت الرلبددني بسددن ت دريعات ب د ن حقددوق العمدال املهدداجرين والعمددال املن دضليني
ورحبت ابجلهود املب ولة لدعم امل اركة السياسية للمرأة.
 - 5١ورحبت الربتغال بدعم الدولة ملدرسة خمصصة لأل رال السوريني الالجئني واب نضمامها
إىل العهد الدويل اخلاو ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصدادية
وا جتماعية والثقافية.
 - 5٢وأعربددت مجهوري ددة ك ددوراي ع ددن تق دددير ا جلهددود الدول ددة الرامي ددة إىل حتقي ددق املس دداواة ب ددني
اجلنسنيق وإل غاء نظام النرالة وتعديين قانون العمين.
 - 53ورحبت مجهورية مولدوفا إب ن اء اللجنة الو نية ملنافحة ا جتار ابلب رق واعتماد اخلطة
الو نية ملنافحة ا جتار ابلب ر.
 - 5٤ونو ت رومانيا ابنضمام الدولة إىل صنوك دولية مثين العهد الدويل اخلداو ابحلقدوق
املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافيةق و ا تب له من
جهود لتحسني حقوق العمال.
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 - 55وأعرب ا حتاد الروسي عن تقديره نضمام الدولة إىل العهد الددويل اخلداو ابحلقدوق
املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافيةق لننه حظ
أن امل اكين تضال قائمة يف ال املساواة بني اجلنسني.
 - 56ورحبت رواندا ابعتماد الدولة ت ريعاتق وبتنري ا سياسات متعلقة حبقوق اإلنسانق
واب نضمامها إىل العهد الدويل اخلاو ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق
ا قتصادية وا جتماعية والثقافية.
 - 5٧وأعربدت اململندة العرب يدة السددعودية عدن قلقهدا إزاء سدح جنسددية أفدراد قبيلدة الغر دران
ومصادرة ممتلناهتم.
 - 58ورحبت السنغال ابجلهود املب ولة ملنافحة اإلر اب وحتسني ظرو العمال املهاجرين.
 - 5٩ورحبدت صددربيا اب سدرتاتيجيات واخلطددط والسياسدات الو نيددة املتعلقدة ابمل درأةق وتددوفع
الرعاية ا جتماعية.
 - 6٠ورحبت سعاليون ابنضمام الدولة إىل العهد الدويل اخلاو ابحلقوق املدنيدة والسياسدية
والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافيةق وبت ريعاهتا الرامية إىل محاية
العمال املهاجرينق وابسرتاتيجيتها الو نية ال ثانية للتنمية.
 - 6١ورحبت سنغافورة ابسرتاتيجية التنمية الو نية الثانية وابجلهود املب ولة ملنافحة العنف
ضد املرأة والتغل على التحدايت الصحية.
 - 6٢ورحبت سلوفاكيا ابنضمام الدولة إىل العهد الدويل اخلاو ابحلقوق املدنية والسياسية
والعهدد الددويل اخلداو ابحلقدوق ا ق تصدادية وا جتماعيدة والثقافيدة .وشدجعت قطدر علدى وض د
إ ار ت ريعي لضمان احلق يف التعليم للجمي .
 - 63ورحبت سلوفينيا ابنضمام الدولة إىل العهد الدويل اخلاو ابحلقدوق املدنيدة والسياسدية
والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافيةق لننها شجعت قطر على رف
حترظاهتا عليهما.
 - 6٤ورحد الصدومال ابإلصدالحات القانونيدة الراميدة إىل محايدة حقدوق اإلنسدان وتعضيض داق
سيما يف ا ت الصحة والتعليم ومنافحة ا جتار ابألشخاو.
 - 65ورحبدت إسدبانيا ابنضدمام الدولدة إىل العهدد الددويل اخلداو ابحلقدوق املدنيدة والسياسددية
والعهد الدويل اخل او ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية.
 - 66و حظت سرمل ننا ابرتياح اجلهود املب ولة لضمان محايدة حقدوق النسداء واأل ردال
والعمال املهاجرين.
 - 6٧وأشارت دولة فلسطني إىل اجله ود املب ولة لتحسني حالة التعليمق ورحبت ابسرتاتيجية
التنمية الو نية الثانية.
 - 68ورحبت السويد ابلتحسدينات املتعلقدة ب تمتد العمدال املهداجرين حبقدوقهمق دا يف ذلدك
التعاون التقر م منظمة العمين الدولية.
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 - 6٩ورحبدت سويسدرا ابجلهدود الراميدة إىل إلغداء نظدام النرالدة هبدد
املهاجرين.

محايدة حقدوق العمدال

 - ٧٠وقدمت اجلمهورية العربية السورية توصياهتا إىل قطر.
 - ٧١ورحب ددت اجينسد ددتان برؤي ددة قطد ددر الو ني ددة  ٢٠3٠وبتد دددابع محاي ددة حقد ددوق العمد ددال
املهاجرينق ا يف ذلك التعاون التقر م منظمة العمين الدولية.
 - ٧٢ورحبت اتيلند إبلغاء الدولة نظام النرالةق وب تعاوهنا التقر م منظمة العمدين الدوليدةق
وبتوفع ا إمنانية الوصول إىل اخلدمات الصحية احلنومية للجمي دون متييض.
 - ٧3ورحبدت توغددو ابنضددمام الدولددة إىل العهددد الدددويل اخلدداو ابحلقددوق املدنيددة والسياسددية
والعهد الدويل اخلاو ابحلقدوق ا قتصدادية وا جتماعيدة والثقافيدةق وابلتددابع املتعلقدة ابحلدق يف
اللجوء واملساعدة اإلنسانية ومنافحة ا جتار ابألشخاو.
 - ٧٤ورحبدت تددون ابنضدمام الدولددة إىل العهدد الدددويل اخلداو ابحلقددوق املدنيدة والسياسددية
والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية.
 - ٧5و حظت تركيا ابرتياح اإلجراءات املتخ ة مثين تنري الدولة عدة صنوك دولية متعلقة
حب قوق اإلنسان ووضعها ت ريعات و نية ب ن حقوق اإلنسان.
 - ٧6ورحبت تركمانستان ابلسياسات وا سرتاتيجيات الرامية إىل حت قيق أ دا رؤيدة قطدر
الو نية ٢٠3٠ق وزايدة إشراك املرأة يف عمليات صن القرار.
 - ٧٧و حظت أوغندا اخلط وات املتخ ة لتحسني حقوق األ رالق ا يف ذلك حتسني فرو
احلصول على الصحة والتعليم.
 - ٧8وردا على األسئلة املتعلقة حبماية حقوق العمال املهاجرينق أوضح وفد قطر أن الدولة
حريصة على توفع احلماية القانونية جلمي العمال وأهنا عدلت القانون املتعلق ابلعمال املنضليني
كي يصف بدقة ريقا واضدحا للوصدول إىل العدالدة يف حدال انتهداك القدانون .ويدنص القدانون
ك لك على احلد األدىن لسن العمينق واحلد األقصى لساعات العمينق واحرتام احلقوق األساسية
وتسوية املنازعات.
 - ٧٩وقد أن ت وزارة التنمية اإلدارية وال عمين وال ؤون ا جتماعية منتبا لتسوية املنازعات
العمالية .واخت ت الدولة عدة تدابع للتصدمل للعنف املنضيلق امتثا لتضاماهتا الدولية .وشرعت
احلنومة أيضا يف محلة توعية ملنافحة العنف العائلي والعنف املنضيل.
 - 8٠وفيما يتعلق حبماية النساء واأل رالق فقد انضمت قطر إىل اتراقية القضاء ع لى مجي
أشنال التمييض ضد املرأةق وأد ت أحنامها يف القانون الو ر وفقا للمادة  68من الد ستور .
وتنص املادة  ٢من القانون رقم  38لعام  ٢٠٠5على منح اجلنسية القطرية لغع القطريني يف
حالة استيراء ال روط املطلوبة .و طنح القانون النساء القطرايت املتضوجات من موا نني غع
قطري ني احلق يف منح جنسيتهن أل راهلنق ألن ذلك سيؤدمل إىل ازدواج اجلنسية وإىل خلين يف
الرتكيبة ا جتماعية والدطغرافية لقطر.
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 - 8١وفيمدا يتعل دق بقبيلددة الغر درانق مل ينددن إلغدداء جنسدية أف دراد تلددك القبيلددة إج دراء ائ ددا
أو ظاملا؛ فقد ندُّر ذلك اإلجراء وفقا للقانون ال مل حيظر ازدواج اجلنسية.
 - 8٢و ي دضال إلغدداء عقوبددة اإلعدددام مس د لة مث ددعة للجدددل .ومل تع د ّدل قطددر قانوهنددا يف د د ا
الصدد .فه ه قضية مل حتظ إبمجاى دول العامل .و ناك أسباب اجتماعية وقانونية يف الوقت ذاته
متن قطر من إلغاء عقوبة اإلعدام ب نين دائم .و تطبق ه العقوبة إ على اجلرائم اخلطعة
والعنيرة للغايةق مثين اجلرائم املقرتنة بظرو م ددة أو اجلرائم ضد أمن الدولة .ويستثر القانون
اجلنائي يف البلد فئات معينة مدن األشدخاو مدن عقوبدة اإلعددامق مثدين األشدخاو الد ين تقدين
أعمار م عن  ١8عاما .وابإلضافة إىل ذلكق اعتُمد وقف اختيارمل يعري مجي النساء احلوامين
مددن عقوبددة اإلع دددام لرددرتة تغط ددي عددامني بع ددد الددو دة .ومل تص دددر قطددر حنم ددا ابإلعدددام مند د
عام ٢٠١5ق ما عدا يف حالة جرطة شنيعة بصورة خاصة.
 - 83وفيما يتعلق ابلتحرظات على املعا دات الدوليةق تستعرا قطر ابستمرار احلالة ملعرفة
مدا إذا كدان طندن سدح تلدك التحرظددات أم  .ومل تعدد احلنومدة تبددمل أمل حترظدات عامددة
عندما تصدق على الصنوك الدوليةق بين ابتت ختتار حترظات حمددة.
 - 8٤وفيما يتعلق حبرية التجم والدينق تسعى الدولة إىل ضمان أ تؤدمل تلك احلرايت إىل
انتهاكات للقانون الو ر أو هتديد لألمن العام أو القومي.
 - 85ورحبدت أوكرانيدا ابنضدمام الدولدة إىل العهدد الددويل اخلداو ابحلقدوق املدنيدة والسياسدية
والعهددد الدددويل اخلدداو ابحلقددوق ا قتصددادية وا جتماعيددة والثقافيددةق مددن بددني صددنوك أخددر ق
وابجلهدود املب ولددة حلمايددة حقددوق العمددال املهداجرينق واأل رددال احملددرومني مددن رعايددة الوالدددينق
والنساء.
 - 86وقدمت اإلمارات العربية املتحدة توصياهتا إىل قطر.
 - 8٧ورحبددت اململن ددة املتح دددة ابجلهددود ال دديت تبد د هلا الدولددة ملنافح ددة ا جت ددار ابألش ددخاوق
وأعربت عن قلقها إزاء قوانني العمين.
 - 88وأعربت الو ايت املتحدة عن تقدير ا للقانون ال مل ينظم اللجوء السياسي ولل راكات
الثنائية اليت أقامتها الدولة هبد حتسني ظرو العمال.
 - 8٩وأثندت قعغيضسددتان علددى الدولدة لتعا وهنددا الدددويل مددن أجدين التنميددة املسددتدامة والتضامهددا
أب دا التنمية املستدامة.
 - ٩٠وشجعت أوروغوامل قطر على مواصلة ن ر ثقافة حقوق اإلنسانق وا نضمام إىل املضيد
من الصنوك الدولية حلقوق اإلنسان م التقليين إىل أدىن حد من حترظاهتا عليها.
 - ٩١ورحبت مجهورية فنضويال البوليرارية ابنضمام الدولة إىل صنوك دولية حلقوق اإلنسان
وابلتقدم ال مل أحرزته يف ال التعاون من أجين التنمية.
 - ٩٢وأشادت فييت انم راجعة قانون العمين وب سياسة الدولة ب ن التعاون الدويل.
 - ٩3وأشادت أفغانستان ابلدولة لسياستها ب ن التعاون الدويل وتصدديقها علدى صدنوك
دولية وإدخاهلا تعديالت على قانون العمين والقوانني املتعلقة ابلعمال املهاجرين.
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 - ٩٤ورحبت ألبانيا ابنضمام الدولة إىل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وشجعت
قطر على عدم إبداء حترظات حتد من نطاق التضاماهتا.
 - ٩5وأشادت اجلضائر ابلدولة جلهود ا الراميدة إىل مواءمدة الت دريعات الو نيدة مد التضاماهتدا
الدولية.
 - ٩6وأشادت األرجنتني ابنضمام الدولة إىل معا ددة مدراكش لتيسدع النرداذ إىل املصدنرات
املن د ددورة لرائد دددة األشد ددخاو املنرد ددوفني أو معد دداقي البصد ددر أو ذومل إعاقد ددات أخد ددر يف ق د دراءة
املطبوعاتق وأتييد ا إلعالن املدارس اآلمنة.
 - ٩٧وأشدارت أسدرتاليا إىل اسدتمرار وجدود حتددايت كبدعة فيمدا يتعلدق حبريدة الندالم وحقدوق
العمال والنساء واألقليات.
 - ٩8ورحبت النمسا ابلتقدم احملرز ب ن حقوق العمال املهاجرين وأعربت عن أملها يف أن
تتخ قطر املضيد من اخلطوات وج قانون العمين.
 - ٩٩وأثنت أذربيجان على الدولة نضمامها إىل صنوك دوليةق ا يف ذلك العهد الدويل
اخلاو ابحلقوق املدنية والسياسية.
 - ١٠٠وأشادت جضر البهاما ابلدولة لتصديقها على صنوك دولية والتضامها ساعدة البلدان
يف تنري خطة التنمية املستدامة لعام .٢٠3٠
 - ١٠١وقدمت البحرين توصياهتا إىل قطر.
 - ١٠٢ورحبت بن غالديش ابخلطوات املتخ ة إللغاء نظام النرالة ورف القيود املرروضة علدى
حرية العمال املهاجرين يف تغيع صاح العمين.
 - ١٠3وأثنددت بلجين ددا عل ددى قطددر لتعاوهن ددا مد د منظم ددة العمددين الدولي ددةق لننهد دا حظ ددت أن
ال واغين املتعلقة ابلعنف املنضيل وحالة العمال املنضليني تضال قائمة.
 - ١٠٤وأشادت بواتن ابلدولة سرتاتيجيتها املتعلقة ابل مولية الرقمية واسرتاتيجيتها الو نية
للتوحد ومساعدهتا للبلدان األخر يف حتقيق خطة عام .٢٠3٠
 - ١٠5وأعربت دولة بوليريا املتعددة القوميات عن تقدير ا ملراجعة الت ريعات والسياسات مل ن
أجين تنري رؤية قطر الو نية  ٢٠3٠واسرتاتيجيات التنمية الو نية.
 - ١٠6وأشادت بوتسواان إبن اء األكادطيدة الدوليدة ملنافحدة الرسداد بصدرتها منظمدة دوليدةق
وابلتغيعات الت ريعية املتعلقة ابلعمال املهاجرين.
 - ١٠٧ونو دت الربازيددين ابلتدددابع املتخد ة ملنافحددة ا جتددار ابألشدخاو وشددجعت قطددر علددى
التصديق على ا تراقية اخلاصة بوض الالجئني (١٩5١ت.
 - ١٠8ورحبت بروين دار السالم ابسرتاتيجية التنم ية الو نية الثانية وابجلهدود املب ولدة حلمايدة
حقوق األ رال.
 - ١٠٩وأعربت بلغاراي عن تقد ير ا نضمام الدولة إىل صنوك دولية خمتلرة حلقوق اإلنسان
و حظت التقدم احملرز من أجين متنني املرأة.
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 - ١١٠وسددلطت بوركينددا فاسددو الض ددوء علددى اعتمدداد ق دوانني ب د د ن العمددال املن دضليني والعم ددال
املهاجرينق وعلى تعضيض اإل ار املؤسسي حلقوق اإلنسان.
 - ١١١و حظت كندا التدابع املتخ ة لتعضيض محاية العمال املهاجرين وحتسني ظرو عملهم.
 - ١١٢و ن ت ت اد قطر على التقدم احملرز يف تنري التوصيات املنبثقة عن جولة ا ستعراا
الثانية.
 - ١١3وألقدت شدديلي الضددوء علدى انضددمام الدولددة إىل العهددد الددويل اخلدداو ابحلقددوق املدنيددة
والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية.
 - ١١٤ورحبت الصني جبهود الدولة وإجنازاهتا يف ال تعضيض ومحاية حقوق اإلنسدانق وبرؤيدة
قطر الو نية ٢٠3٠ق وابسرتاتيجية التنمية الو نية الثانية.
 - ١١5ورحبت كوت ديروار ابلتقددم احملدرز يف تعضيدض حقدوق اإلنسدان للمهداجرينق وشدجعت
على ب ل املضيد من اجلهود يف ا اجملال.
 - ١١6وأشدارت كرواتيدا إىل سياسدة منافحددة العندف امل ندضيل وشدجعت قطددر علدى ضدمان متت د
الرجين واملرأة ابحلقوق املدنية والسياسية على قدم املساواة.
 - ١١٧و ن ت كواب قطر على تنري ا التوصيات املقبولة خالل جولة ا ستعراا السابقة.
 - ١١8وأثنددت قددربو علددى قطددر لتجرطهددا ا عتددداء البدددين واجلنسددي علددى النسدداء واأل ر ددال
واعتماد ا القانون املتعلق ابلعمال املنضليني.
 - ١١٩وأثن ددت ت د ددينيا عل ددى قطد ددر نضد ددمامها إىل العه ددد الد دددويل اخل دداو ابحلقد ددوق املدنيد ددة
والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية.
 - ١٢٠وأثنت مجهورية كوراي ال عبية الدطقرا ية على قطر لت جيعها التعاون الدويل ول وضع ها
سياسات واسرتاتيجيات من أجين تعضيض رؤية قطر الو نية .٢٠3٠
 - ١٢١وأعربت الدامنرك عن تقدير ا للجهود اليت تب هلا الدولة فيما يتعلق حبقوق العمال ق من
خالل اعتماد ا القانون رقم  ١5لعام  ٢٠١٧وتعاوهنا م منظمة العمين الدولية.
 - ١٢٢وأعربت اجلمهورية الدومينينية عن تقدير ا للجهود اليت تب هلا الدولة لتحسني إ ار ا
املعيارمل واملؤسسي من أجين تعضيض حقوق اإلنسان.
 - ١٢3وقدمت مصر توصياهتا إىل قطر.
 - ١٢٤ورحبت السلرادور ابنضمام الدولة إىل العهد الدويل اخلاو ابحلقوق املدنية والسياسية
والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية.
 - ١٢5ورحد األردن ابنضددمام الدولددة إىل العهددد الدددويل اخلدداو ابحلقددوق املدنيددة والسياسددية
والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية.
 - ١٢6وأعربت اب كستان عن تقدير ا لنظام الدولة اخلاو ابحلماية ا جتماعية وإعادة أت يين
الضعراءق و عتماد الدولة اسرتاتيجية التنمية الو نية الثانية.
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 - ١٢٧وردا على األسئلة املتعلقة ابلتعليمق ذكر وفد قطر أن الت دريعات تدنص علدى احلدق يف
التعليم دون أمل متييض على اإل الق .ويبلغ معدل ا لتحاق ابملدارس  5١يف املائة بني الرتيات
و ٤٩يف املائة بني الرتيانق توسط تسعة تالمي لنين معلم .وتركض قطر على تنري اهلد ٤
من أ دا التنمية املستدامة املتعلق جبدودة التعلديمق وعلدى إدماجده يف سياسدة و نيدة .وهتدد
اسرتاتيجية التعليم إىل القضاء على مجي أشنال التمييض.
 - ١٢8وتتد د لف رؤي ددة قطد ددر الو ني ددة  ٢٠3٠م ددن أربعد ددة أرك ددانق د دا يف ذلد ددك خط ددة للحمايد ددة
ا جتماعيد ددةق ت د دوفر ضد ددماان اجتماعيد ددا فعد ددا ق وتنرد ددين محايد ددة حقد ددوق األسد ددرة وامل د درأة وتنر د ددين
ا ستحقاقات ا جتماعية جلمي املوا ننيق ن فيهم األشخاو ذوو اإلعاقة.
 - ١٢٩وفيما يتعلق اركة املرأة ق بلغت النسبة املئوية لتمثيدين املدرأة يف مناصد صدن القدرار
حوايل  3٠يف املائة .وت غين النساء عددا من املناص القياديةق وحيق هلن التصويتق ويُ َنت خنب
يف اجملال البلدية .كما عُّينت نساء كسرعات وقاضيات .وأربعة أعضاء يف ل ال ور م
من النساء.
 - ١3٠وفيمدا يتعلدق حبقددوق الطردينق اخت د ت قطدر مجي د التددابع القانونيددة والت دريعية الالزمددة
لتمن ني األ رال من التمت النامين حبقوقهم .وتتوخى رؤية قطر الو نية  ٢٠3٠نظاما من أعلى
النظم التعليمية يف العامل .وينص قانون العقوابت على محاية األ رال من مجي أشنال العنف
وا ستغاللق ا يف ذلك ا ستغالل اجلنسي.
 - ١3١وفيما يتعلق سد لة الت دريعات وامتثاهلدا لاللتضامدات الدوليدةق عدضزت قطدر الت دريعات
القائمة يف ضوء انضمامها إىل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان .وتضمن الت ريع ات
القطرية استقاللية القضاء وحتميها.
 - ١3٢وفيمددا يتعلددق ابحل ددق يف الصددحةق تتعه ددد قطددر بت ددوفع الرعايددة الص ددحية والعددالج الطد د
للموا نني القطريني وغع القطريني دون أمل متييض .وقد خطت وزارة الصحة العامة خطوات كبعة
يف حتقيق املعايع الدولية للخدمات الصحية.
 - ١33وأفاد الوفد أبن ا ستعراا احلايل يتيح له فرصة إللقاء الضوء على القوانني والتددابع
املعتمدددة حلمايددة حقددوق اإلنسددان .وشددنر الوف ددد مجي د البلدددان الدديت قدددمت أسددئلة وتعليق ددات
وتوصياتق وأكد هلا أهنا ستؤخ بعني ا عتبار.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 - ١3٤ستنظر قطر يف التوصيات التالية ،وستقدم ردود ا عليها يف وقت مناسب ال يتجاوز
موعد الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
التص ددديق علد ددت االتفاقيد ددة الدوليد ددة حلمايد ددة حقد ددوق اي د د العمد ددا
١- ١3٤
املهاجرين وأفراد أسرهم (املكسيك) (السنغا )؛
التصدديق علددت صدكوو حقددوق اإلنسدان الددط ف تصديه رف د ا فيهددا
٢- ١3٤
بعد ،مبا يف ذلك االتفاقية الدولية حلماية حقوق ايد العمدا املهداجرين وأفدراد
أسرهم (هندوراس)؛
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النظر مرة أخرى يف التصديق علت االتفاقية الدولية حلماية حقوق
3- ١3٤
اي العما املهاجرين وأفراد أسرهم ملواصلة التقدم احملرز يف خمتلف اجملاالت يف
تشريعاهتا الو نية (إندونيسيا)؛
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق اي العما املهاجرين
٤- ١3٤
وأفراد أسرهم (مصر)؛
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق اي العما املهاجرين
5- ١3٤
وأفراد أسرهم (السلفادور)؛
النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق اي العما
6- ١3٤
املهاجرين وأفراد أسرهم (الفليني) (قريغيزستان)؛
التصدديق علددت الووتو ددو االختيداري التفاقيددة حقددوق األ د ا
٧- ١3٤
ذوي اإلعاقة (الوتغا ) (تشاد)؛
التصدديق علددت الووتو دو االختيدداري التفاقيدة مناهضددة التع د يب
8- ١3٤
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (الوتغا )
( يلي) (السنغا ) (الدامنرو)؛
النظ ددر يف االنض ددمام إىل الووتو ددو االختي دداري التفاقي ددة مناهضد ددة
٩- ١3٤
التع يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (غاان)؛
١٠- ١3٤

االنضمام إىل بقية صكوو حقوق اإلنسان (موزامييق)؛

١١- ١3٤

التصديق علت االتفاقية اخلاصة بوض الالجئني وبروتو وهلا (توغو)؛

 ١٢- ١3٤التصديق علت االتفاقية املتعلقة بوض األ
واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية (هايط)؛

ا

عدميي اجلنسية

 ١3- ١3٤النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية اي األ ا من
االختفاء القسري ،واالتفاقية الدولية حلماية حقوق اي العما املهاجرين وأفراد
أسرهم ،ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،والنظر يف التصديق عل ت
ه ه الصكوو (أوروغواي)؛
١٤- ١3٤
(أو رانيا)؛

التصديق علت اتفاقية من جرمية اإلابدة اجلماعيدة واملعاقيدة عليهدا

 ١5- ١3٤التصدديق علدت اتفاقيدة منظمدة العمدل الدوليدة بشدنن العمدا املندزليني2011 ،
(رقم ( )189بلجيكا)؛
١6- ١3٤
(السلفادور)؛

االنضد ددمام إىل نظد ددام رومد ددا األساسد ددي للمحكمد ددة اجلنائيد ددة الدوليد ددة

 ١٧- ١3٤االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،مبا يف
ذلك التعديالت علت نظام روما األساسي للمحكمدة اجلنائيدة الدوليدة فيمدا صد
جرمية العدوان (تعديالت مياال) ،وتنفي ه يف إ ار القانون الو ين ( لي تنشتاين)؛
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 ١8- ١3٤االنضد ددمام إىل نظد ددام رومد ددا األساسد ددي للمحكمد ددة اجلنائيد ددة الدوليد ددة
وإدماجه يف التشريعات الو نية (قو )؛
 ١٩- ١3٤مواءمة التشريعات الو نية م العهد الدويل اخلا ابحلقوق املدنية
والسياسددية والعه ددد ال دددويل اخل ددا ابحلقددوق االقتص ددادية واالجتماعي ددة والثقافي ددة
(االحتاد الروسي)؛
 ٢٠- ١3٤مواصدلة العمددل علدت مواءمددة التشدريعات الو نيددة مد االلتزامددات
والصكوو الدولية الط هي رف فيها (األردن)؛
 ٢١- ١3٤النظدر يف التصدديق علددت الووتو دوالت االختياري دة امللحقدة ابلعهددد
الد دددويل اخلد ددا ابحلقد ددوق املدنيد ددة والسياس د ددية واب لعهد ددد الد دددويل اخلد ددا ابحلق د ددوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (اهورية مولدوفا)؛
 ٢٢- ١3٤رفد د د التحفظ د ددات عل د ددت العه د ددد ال د دددويل اخل د ددا ابحلق د ددوق املدني د ددة
والسياسددية والعه ددد ال دددويل اخل ددا ابحلقددوق االقتص ددادية واالجتماعي ددة والثقافي ددة
ومواءمددة التشددريعات الو ني ددة بشددكل ام ددل م د العهدددين ،ال س دديما فيمددا يتعل ددق
ابحلقوق يف عدم التعرض للتع يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ،ويف حرية تكوين اجلمعيات ،ويف عدم التعرض للتمييز
(أملانيا)؛
 ٢3- ١3٤رفد د د التحفظ د ددات عل د ددت العه د ددد ال د دددويل اخل د ددا ابحلق د ددوق املدني د ددة
والسياسددية والعه ددد ال دددويل اخل ددا ابحلقددوق االقتص ددا دية واالجتماعي ددة والثقافي ددة
واتفاقية القضاء علت اي أ كا التمييز ضد املرأة (فرنسا)؛
 ٢٤- ١3٤سحب حتفظاهتا علت اتفاقية القضاء علت اي أ كا التمييز ضد
املرأة ،مثل تلك املتعلقة حبق الطفل يف احلصو علت اجلنسية القطرية من أم قطرية
متزوجة من رجدل أجند  ،وذلدك متا دي ا مد اهلددفني  5و 10مدن أهدداف التنميدة
املستدامة (هولندا)؛
 ٢5- ١3٤س د ددحب حتفظاهت د ددا عل د ددت العه د ددد ال د دددويل اخل د ددا ابحلق د ددوق املدني د ددة
والسياسددية والعه ددد ال دددويل اخل ددا ابحلقددوق االقتص ددادية واالجتماعي ددة والثقافي ددة
واتفاقية القضاء علت اي أ كا التمييز ضد املرأة (النمسا)؛
 ٢6- ١3٤سدح ب اي د التحفظددات واإلعددالانت علدت العهددد الدددويل اخلددا
ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والتصديق علت الووتو والت االختيارية امللحقة ابلعهدين (تشيكيا)؛
 ٢٧- ١3٤اعتمدداد وق ددف اختيدداري ر ددي لعمليددات اإلع دددام والتصددديق عل ددت
الووتو د ددو االختيد دداري الثد دداد امللحد ددق ابلعهد ددد الد دددويل اخلد ددا ابحلقد ددوق املدني د ددة
والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (لي تنشتاين)؛
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 ٢8- ١3٤النظر يف سحب الدتحف علدت املدادة  9مدن اتفاقيدة القضداء علدت
اي أ كا التمييز ضد املرأة ،الط تضمن للمرأة املساواة يف احلقوق في ما ص
نقل اجلنسية (رومانيا)؛
 ٢٩- ١3٤ضمان التنفي الكامل التفاقية القضاء علت اي أ كا التمييز
ضد املرأة يف إ ار القانون احمللي ،وسحب حتفظاهتا علت املواد  2و 9و 15و 16
م ددن هد د ه االتفاقي ددة ،و د د لك التص ددديق عل ددت الووتو ددو االختي دداري امللح ددق ددا
(لي تنشتاين)؛
 3٠- ١3٤مواصلة اجلهود الرامية إىل من االجتدار ابليشدر ومكافحتده ،بسديل
منها التنفي الفعدا للقدانون املتعلدق مبكافحدة االجتدار ابأل د ا وتدوفري احلمايدة
للضحااي ،مبا يف ذلك املالجئ واملساعدة النفسية واالجتماعية (اهورية مولدوفا)؛
 3١- ١3٤مراجعة تشريعاهتا الو نية من أجل االمتثا التام التفاقية القضاء
علت اي أ كا التمييز ضد املرأة (االحتاد الروسي)؛
 3٢- ١3٤تطييق وتفسري القوانني الو نية مبا يتوافق م أحكام اتفاقية القضاء
علت اي أ كا التمييز ضد املرأة (سرياليون)؛
 33- ١3٤تعزيز التشريعات الو نية مبا يتما ت م اتفاقية ا لقضاء علت اي
أ كا التمييز ضد املرأة (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 3٤- ١3٤النظدر يف التصدديق علدت اتفاقيدة مكافحدة التمييدز يف جمدا التعلديم
(دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 35- ١3٤النظر يف التصديق علت الصكوو الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان
الط ف تصيه رف ا فيها بعد ( وت ديفوار)؛
 36- ١3٤اعتماد الووتو و االختياري التفاقيدة القضداء علدت ايد أ دكا
التمييز ضد املرأة ( رواتيا)؛

 3٧- ١3٤اعتماد الووتو و االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق إبجراء
تقدمي اليالغات ( رواتيا)؛
 38- ١3٤اعتماد عملية اختيار مفتوحة تقوم علت أساس اجلدارة عند اختيار
املر حني الو نيني النت اابت هيئات معاهدات األمدم املتحددة (اململكدة املتحددة
لويطانيا العظمت وأيرلندا الشمالية)؛
 3٩- ١3٤مراجعة قوانينها احلالية املتعلقة ابألمن القومي ومكافحة اإلرهاب
من أجل مواءمة تشريعاهتا م اتفاقية مناهضة التع يب وغريها من املعايري الدولية،
والتصديق علت الووتو و االختياري التفاقية مناهضة التع يب (تشيكيا)؛
 ٤٠- ١3٤اختاذ مزيد من اخلطوات ملواءمة التشريعات والسياسات م القانون
الدويل اإلنساد (قريغيزستان)؛
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٤١- ١3٤
(الصوما )؛

مواصدلة اسدتعراض وتنفيد التشدريعات الدط تعدزز حقدوق اإلنسددان

 ٤٢- ١3٤اختدداذ تدددابري ملواءمددة القددوانني والسياسددات الو نيددة م د التزاماهت ددا
الدولية يف جما حقوق اإلنسان (أوغندا)؛
 ٤3- ١3٤ضمان توافق تشريعاهتا توافقا اتما م ميادئ وأحكام اتفاقية حقوق
األ ا ذوي اإلعاقة (بنغالديش)؛
 ٤٤- ١3٤تكثيف جهودها لتطوير وتعزيز األ ر التنظيمية الو نية الالزمة من
أجل ال تصدي للتحدايت الييئية الشاملة لعدة قطاعات ،مبا يف ذلك الت فيف من
آاثر تغري املناخ والتكيف معه (فيجي)؛
 ٤5- ١3٤مواصلة بناء القدرات واليياانت واملعارف املؤسسية من أجل إدماج
االعتيارات الييئية واملناخية علت حنو أ مل يف األ ر التنظيمية الو نية (فيجي)؛
 ٤6- ١3٤التمكد ددني م د ددن زايدة إدمد دداج النس د دداء واأل فد ددا واأل د د د ا ذوي
اإلعاقة وغريهم من اجملموعات املهمشة ومشار تهم يف وض اسرتاتيجيات مشولية
من أجل إدارة تغري املناخ وأثره علت سيل العيش (فيجي)؛
 ٤٧- ١3٤اختاذ خطوات واإلعالن عن التدابري التنفي ية الرامية إىل ا لقضاء
علت اي أ كا التواصل م األفراد والكياانت واملنظمات اإلرهابية أو املتطرفة
والتوقف عن تقدمي أي دعم مادي أو مايل أو معنوي هلم (مصر)؛
 ٤8- ١3٤مواص ددلة جهوده ددا الرامي ددة إىل ص ددياغة خط ددة عم ددل و ني ددة حلقد ددوق
اإلنسان (األردن)؛
٤٩- ١3٤

مواصلة دورها اإلمنائي اليناء علت املستوى العاملي (الكويت)؛

 5٠- ١3٤وضد وتنفي د تشددريعات علددت وجدده السدرعة مددن أجددل إلغدداء نظددام
الكفالة ،والقيام علت األمد القصري بتغطية العما ال ين ال يشملهم قانون العمل،
علت حنو يضمن احلق يف حرية التجم السلمي وتكدوين اجلمعيدات جلميد سدكان
قطر ،وذلك متا ي ا م اهلدفني  8و 10من أهداف التنمية املستدامة (هولندا)؛
 5١- ١3٤مواصلة تطوير السياسات واالسرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز رؤية
قطر الو نية ( 2030نيكاراغوا)؛
 5٢- ١3٤االضدطالع بعمليدة دداملة تضدم جمموعددة واسدعة مددن ثلدي اجملتم د
املدد عند تنفي توصيات االست عراض الدوري الشامل (النرويج)؛
 53- ١3٤اختداذ التدددابري الالزمدة لوقددف متويددل اجلماعدات اإلرهابيددة (اململكددة
العربية السعودية)؛
 5٤- ١3٤اختاذ التدابري الالزمة للتوقف عن منه اجلماعات اإلرهابية منصات
لنشر األفكار املتعصية الط تدعو إىل اإلرهاب (اململكة العربية السعودية)؛
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 55- ١3٤حث اجملتم الدويل علت العمل م اي األ راف من أجل إهناء
احلصار احلايل ،الد ي أسدفر عدن انتها دات الدت ،علدت وجده اخلصدو  ،احلقدوق
االجتماعية لشعب قطر (سرياليون)؛
 56- ١3٤مواءمة التشريعات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب واب ألمن ال قومي م
املعايري الدولية ،ال سيما فيما يتعلق بتعريف اإلرهاب و و مدة االحتجاز لدى
الشر ة وقيل احملا مة (آ يسلندا)؛
 5٧- ١3٤تعزيز منظور حقوق اإلنسدان يف مكافحدة اإلرهداب ،وضدمان حريدة
التعيري واحلق يف حما مة عادلة (بريو)؛
 58- ١3٤اختاذ التدابري املناسية لالمتثا للقرارات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب،
ومن د متوي ددل اإلرهدداب يف اليل دددان األخددرى ،وض ددمان توافددق التش ددريعات الو ني ددة
املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وابألمن القومي م املعايري الدولية ،وال سيما فيما يتعلق
بتعريف اإلرهاب (اجلمهورية العربية السورية)؛
 5٩- ١3٤اختاذ التدابري الالزمة للفص ل بني السلطتني التشريعية والتنفي ية،
وضمان استقاللية القضاء (اجلمهورية العربية السورية)؛
6٠- ١3٤

مواصلة اجلهود املي ولة إلعداد خطة و نية حلقوق اإلنسان (تونس)؛

 6١- ١3٤مواصلة اجلهود املي ولة العتماد خطة عمل و نية حلقوق اإلنسان
وتنفي ها بنجاح (تر مانستان)؛
 6٢- ١3٤تعديل املرسوم بقانون رقم  17لعام  2010بشنن إنشاء اللجنة
الو نية حلقوق اإلنسان لضمان امتثاهلا للميادئ املتعلقة مبر ز املؤسسات الو نية
لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (ميادئ ابريس) (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 63- ١3٤التوقف عن است دام اللجنة الو نية حلقوق اإلنسان إلجناز أنشطة
ذات غاايت سياسية ،والطلب من اللجنة االمتناع عن تنفي الوامج احلكومية الط
ت تعارض م ميادئ ابريس ،لضمان استقاللية اللجنة (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 6٤- ١3٤مراجعة ارساهتا وأنشطتها وتشريعاهتا الو نية ذات الصلة بقضااي
اإلرهاب لضمان توافقها م املعايري الدولية وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة
(اإلمارات العربية املتحدة)؛
65- ١3٤
(اجلزائر)؛

زايدة بددرامج التوعي ددة والت دددريب يف جمددا مي ددادئ حق ددوق اإلنس ددان

 66- ١3٤تنفي اسرتاتيجية التنمية الو نية الثانية تنفيد ا دامالا ،مد الرت يدز
بوجه خا علت التعليم والصح ة والييئة وحقوق العما املهاجرين ومتكني املرأة
وحقوق الطفل (اهورية وراي الشعيية الدميقرا ية)؛
 6٧- ١3٤ضمان حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسدي ومغدايري
اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (فرنسا)؛
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 68- ١3٤وض وتنفي قوانني وسياسات حكومية مناهضة للتمييز من أجل
ال تصددي للتمييددز ،ال سديما ضددد أفدراد جمتم د املثليدات واملثليددني ومزدوجدي امليددل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني وضد النساء ،وذلك
بسيل منها حتسني إمكانية الزواج والطالق وحقوق حضانة األ فا (أسرتاليا)؛
 6٩- ١3٤اختاذ اي التدابري الالزمة والفورية إلعادة اجلنسية إىل أفراد قييلة
الغفران وتطييق ميدأ املساواة يف احلقوق واالمتيازات بني املوا نني (اململكة العربية
السعودية)؛
 ٧٠- ١3٤اختاذ التدابري الالزمة إلعادة تلكات وأموا قييلة الغفران ،الط
صودرت (اململكة العربية السعودية)؛
 ٧١- ١3٤إزالة اي العقيات الط متن املوا نني القطريني واملقيمني يف قطر
من أداء فريضة احلج والعمرة (اململكة العربية السعودية)؛
 ٧٢- ١3٤اختاذ اي التدابري الالزمة لتعديل القوانني الو نية التمييزية ضد
املدرأة ،وضدمان نظدام للوصدو إىل العدالدة لصدا ايد ضدحااي العندف ،وحما مددة
مرتك ه ه اجلرائم ،علت النحو املوصت به سابق ا (سويسرا)؛

 ٧3- ١3٤مضد دداعفة اجلهد ددود يف اجملد ددا التشد ددريعي ملكافحد ددة التمييد ددز املتعد دددد
األ كا واجلوانب القائم علت أساس نوع اجلنس والعمر واإلعاقة والوض املتصل
اب هلجرة وتطييق عقوابت أ د علت اجلناة (هندوراس)؛
 ٧٤- ١3٤وقف جترمي األفعا اجلنسية املثلية ابلرتاضي وتعزيز ومحاية حقوق
اإلنسدان ل لمثليددات واملثليددني ومزدوجددي امليدل اجلنسددي ومغددايري اهلويددة اجلنسددانية
وحاملي صفات اجلنسني (آيسلندا)؛
 ٧5- ١3٤مواصدلة التدددابري اجلاريدة لوض د قدوانني للعمددل يف قطدر هت ددف إىل
ضمان تطييق أعلت املعايري الدولية (اهلند)؛
٧6- ١3٤
(الكويت)؛

مواصدلة القيدام بدددور هدام يف تعزيددز التنميدة علددت املسدتوى الدددويل

٧٧- ١3٤

تعزيز التعاون اإلمنائي الدويل (املغرب)؛

٧8- ١3٤
(عمان)؛

مواصدلة تعزيدز تعاوهندا الددويل ،ال سديما يف سدياق التعداون اإلمنددائي

 ٧٩- ١3٤زايدة مساعدهتا اإلمنائية الر ية من أجل ا لوصو إىل مستوى 0.7
يف املائدة مدن النداتج احمللدي اإلادايل ،م د الرت يدز بوجده خدا علدت بنداء القدددرات
(هايط)؛
 8٠- ١3٤مواصلة سياسة التعاون الدويل اخلاصة ا دف املسامهة يف التنفي
الناجه خلطة عام ( 2030فييت انم)؛
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 8١- ١3٤النظر يف اختاذ تدابري هتدف إىل ضمان زايدة فاءة ومساءلة موظفي
اخلدمة العامة (أذربيجان)؛
 8٢- ١3٤مواصلة مشاريعها للتعاون الدويل ،مبا يف ذلك يف جما محاية الييئة
والت فيف من حدة تغري املناخ ،م ضمان الرت يز علت القدرة علت التكيف واحلد
من خما ر الكوارث جزء من ه ه املشاري (جزر اليهاما)؛
 83- ١3٤تنفيد د خطته ددا االس ددرتاتيجية بش ددنن التع دداون ال دددويل تنفيد د ا فعد دداالا
ومواصلة زايدة حجم املعونة اخلارجية (بواتن)؛
 8٤- ١3٤مواصلة تنفي رؤية قطر الو نية  2030وتعزيز التنمية االقتصادية
واالجتماعية املستدامة (الصني)؛
 85- ١3٤توسدي وتيداد املمارسددات اجليددة املتعلقددة بتنفيد ب درانمج " أايدي
اخلري حنو آسيا" (اهورية وراي الشعيية الدميقرا ية)؛
 86- ١3٤إهناء اي حاالت االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري لعدد من
املوا نني القطريني ،مبن فيهم أفراد األسرة احلا مة (مصر)؛
8٧- ١3٤

إلغاء عقوبة اإلعدام (فرنسا) (آ يسلندا)؛

 88- ١3٤اعتماد وقف اختياري ر ي الست دام عقوبة اإلعدام دف إلغائها
متاما  ،والتصديق علت الووتو و االختياري الثاد امللحدق ابلعهدد الددويل اخلدا
ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (أيرلندا)؛
 8٩- ١3٤النظر يف إمكانية اعتماد وقف اختياري حبكم القانون لتنفي أحكام
اإلعدام ،دف إلغاء عقوبة اإلعدام (إيطاليا)؛
 ٩٠- ١3٤ضمان املعاقية علت اي أعما التع يب وسدوء املعاملدة مبوجدب
القانون ،وتقدمي من َّ
يدعت ارتكا م ه ه األعما إىل العدالة وإدانتهم ومعاقيتهم
(مدغشقر)؛
 ٩١- ١3٤متابعدة الوقدف االختيداري حبكدم الواقد لعقوبدة اإلعددام مدن خدال
اعتماد وقف اختياري ر ي (الوتغا )؛
 ٩٢- ١3٤النظدر يف اعتمدداد وقددف اختيدداري حبكددم القددانون السددت دام عقوبددة
اإلعدام دف إلغائها متاما (رواندا)؛
 ٩3- ١3٤النظد ددر يف إعد ددالن عد دددم مقيولي د ددة االعرتافد ددات املنتزعد ددة عد ددن ري د ددق
التع يب أو سوء املعاملة (سرياليون)؛
٩٤- ١3٤
(إسيانيا)؛

تنفي د ت ددد ابري لتحقيددق ه دددف إلغدداء عقوب ددة اإلعدددام بص ددفة هنائي ددة

 ٩5- ١3٤اعتماد وقف ر ي الست دام عقوبة اإلعدام دف التصديق علت
الووتو د ددو االختيد دداري الثد دداد امللحد ددق ابلعهد ددد الد دددويل اخلد ددا ابحلقد ددوق املدني د ددة
والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (أسرتاليا)؛
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 ٩6- ١3٤تنفي اخلطة الو نية ملكافحة االجتار ابليشر تنفيد ا دامالا وضدمان
الوصو إىل العدالة وسيل االنتصاف (اليحرين)؛
 ٩٧- ١3٤احلد من عدد اجلرائم الط يُعاقَب عليها ابإلعدام دف إلغاء عقوبة
اإلعدام بصفة اتمة ودائمة (قو )؛
 ٩8- ١3٤التوقف عن تقدمي أي دعم للمنصات اإلعالمية الط تنشر خطاب
الكراهية أو حترض علت الكراهية ،سواء يف قطر أو يف أي مكان آخر (مصر)؛
 ٩٩- ١3٤السد ددماح حبري د ددة تكد ددوين األح د ددزاب السياسد ددية وتش د ددجي املش د ددار ة
السياسية للموا نني حىت يتمكنوا من التعيري عن إرادهتم من خال اختيار ثليهم
يف اجملالس التشريعية ،وذلك عن ريدق ان ت داابت حدرة ونزيهدة تضدمن أن النظدام
السياسي يعو عن إرادة أغليية املوا نني (مصر)؛
 ١٠٠- ١3٤تعديل القوانني املتعلقة حبرية التعيري والرأي وحرية تكوين اجلمعيات
وحرية الصحافة من خال إلغاء أحكام قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية وقانون
العقوابت ،الط تتعارض م املعايري الدولية (فرنسا)؛
 ١٠١- ١3٤اختاذ تدابري إلزالة القيدود احلاليدة املفروضدة علدت ارسدة موا نيهدا
حرية الدين واملعتقد ارسة حرة (النرويج)؛
 ١٠٢- ١3٤مواص ددلة تشد ددجي احلد ددوار بد ددني احلضد ددارات والتعد ددايش بد ددني األداين
والثقافات امل تلفة (عمان)؛
 ١٠3- ١3٤ضمان حرية تكوين اجلمعيات واملفاوضة اجلماعية (بريو)؛
 ١٠٤- ١3٤احرتام احلق يف حرية الرأي والتعيري واالمتناع عن فدرض أي قيدود
ال مور هلا علت ه ا احلق ،مبا يف ذلك بشنن مشروع قانون اإلعالم اجلديد (أملانيا)؛
 ١٠5- ١3٤هتيئددة بيئددة مواتيددة حلريددة التعيددري ووسددائ اإلعددالم احل درة واملسددتقلة
والتعددية واملتنوعة ،علت اإلنرتنت وخارج اإلنرتنت (سلوفا يا)؛
 ١٠6- ١3٤اخت د دداذ ت د دددابري فوري د ددة لضد د ددمان أال يقي د ددد ق د ددانون مكافح د ددة اجلد د ددرائم
اإللكرتونية وقانون العقوابت احلق الدستوري يف حرية التعيري (السويد)؛
 ١٠٧- ١3٤إزالة األحكام الواردة يف قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية وقانون
العقوابت ،الط جترم املمارسة السلمية للحق يف حرية التعيري (تشيكيا)؛
 ١٠8- ١3٤ض ددمان حريد ددة التعيد ددري وحريد ددة الص ددحافة وحريد ددة الد دددين واملعتقد ددد،
وال سيما عن ريق ضمان استقاللية القضاء (سويسرا)؛
 ١٠٩- ١3٤مواصلة تطوير التشريعات الو نية املتعلقة حبقوق اإلنسان وتعزيز
آليات محاية حقوق اإلنسان (أو رانيا)؛
 ١١٠- ١3٤اختداذ تدددابري فوريدة لوض د حدد للتحددريض علدت الكراهيددة وخطدداب
الكراهية يف وسائ اإلعالم الو نية (اإلمارات العربية املتحدة)؛
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 ١١١- ١3٤إهناء الدعم املدايل للجماعدات اإلرهابيدة املتطرفدة الدط تسديب عددة
انتها ات حل قوق اإلنسان يف بلدان ا ملنطقة (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 ١١٢- ١3٤زايدة محايدة حريدة التعيدري ،ال سديما يف وسدائ اإلعدالم ،مدن خدال
التنفي السري والفعا لقانون اإلعالم احلديث العهد (اململكة املتحدة لويطانيا
العظمت وأيرلندا الشمالية)؛
 ١١3- ١3٤ختص د د د ددي قط د د د د د أرض إض د د د ددافية السد د د د ددت دامها نم د د د ددا ن عيد د د د ددادة
للمجموعات الدينية الط تطليها ر ي ا (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ١١٤- ١3٤تشجي حرية التعيري عن ريق محاية حقوق املدافعني عن حقوق
اإلنسان (أفغانستان)؛
 ١١5- ١3٤اعتماد التدابري الالزمة ملواءمة تشريعاهتا احمللية املتعلقة حبرية التعيري
والرأي وتكوين اجلم عيات م املعايري الدولية ،والتحقيدق يف املضدايقات وأعمدا
العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واملعاقية عليها (األرجنتني)؛
 ١١6- ١3٤إزالدة ايد العقيدات أمدام حريدة التعيدري وتكدوين اجلمعيدات ،مبددا يف
ذلك ابلنسية للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،وضمان سالمة الصحفيني من خال
محاية احلرايت اإلعالمية (أسرتاليا)؛
 ١١٧- ١3٤مراجعة قانون املطيوعات والنشر لعدام  1979وقدانون العقدوابت
والتشدريعات املتعلقدة اب لتشددهري ،مبدا يف ذلددك قدانون مكافحددة اجلدرائم اإللكرتونيددة
لعام  2014والقانون رقم  18لعام  ،2004ملواءمة ه ه القوانني م املادة 19
م ن العهد الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (النمسا)؛
 ١١8- ١3٤احرتام حرية التعيري يف وسائ اإلعالم التقليدية واإللكرتونية من
خددال إزال ددة القي ددود املفروض ددة عل ددت أ ددكا التعي ددري الناق دددة ملؤسس ددات الدول ددة
واملسؤولني ( ندا)؛
 ١١٩- ١3٤اعتماد قانون بشدنن حريدة اإلعدالم وفقد ا للمعدايري الدوليدة املتعلقدة
بوصو اجلمهور إىل املعلومات وابحلرايت الفردية ( يلي)؛
 ١٢٠- ١3٤مواءمددة التشددريعات الو نيددة املتعلق ددة حبريددة التجم د السددلمي مد د
املعايري الدولية ،ال سيما من خال وقف جترمي التجمعات العامة غري املرخ هلا
(تشيكيا)؛
 ١٢١- ١3٤مواصددلة اجلهددود املي ولددة ملكافحددة االجتددار ابأل د ا عددن ري ددق
السياسات والوامج الط تنف ها اللجنة الو نية ملكافحة االجتار ابليشر (اجلمهورية
الدومينيكية)؛
 ١٢٢- ١3٤ضمان التنفي الفعا للقانون رقم  15لعام  2011املتعلق مبن
االجتار ابأل ا ومكافحته (مدغشقر)؛
 ١٢3- ١3٤تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار ابليشر (جورجيا)؛
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 ١٢٤- ١3٤تكثي د ددف جهودهد د ددا الراميد د ددة إىل مند د د االجتد د ددار ابليشد د ددر ومكافحتد د دده
( وت ديفوار)؛
 ١٢5- ١3٤زايدة جهودهد ددا يف جمد ددا مكافحد ددة االجتد ددار ابليشد ددر ومحايد ددة حقد ددوق
ضحااي االجتار ابليشر (نيجرياي)؛
 ١٢6- ١3٤مواصددلة تعزيددز جهددود التنسدديق مددن أجددل التنفي د الفعددا خلطته ددا
الو نيددة ملكافح ددة االجتددار ابليش ددر ،مب ددا يف ذلددك ب ددرامج رعايددة الض ددحااي ومح ددايتهم
(الفليني)؛
 ١٢٧- ١3٤مواصلة اجلهود اجلارية ملكافحة االجتار ابليشر ،بطرق منها ضمان
التنفي الكامل لل طة الو نية ملكافحة االجتار ابليشدر للفدرتة 2022- 2017
(غاان)؛
 ١٢8- ١3٤مواصدلة اختداذ تددابري ملكافحدة االجتدار ابليشدر ،بطدرق منهدا ضدمان
تنفي اخلطة الو نية ملكافحة االجتار ابليشر للفرتة ( 2022- 2017أذربيجان)؛
 ١٢٩- ١3٤تعزيز اجلهود املي ولة لتنفي اخلطة الو نية ملكافحة االجتار ابليشر
للفرتة  2022- 2017تنفي ا فعا اال (سري النكا)؛

 ١3٠- ١3٤تكثيدف جهودهدا الراميدة إىل حظدر االجتدار ابأل د ا ومكافحتدده،
ومحايدة ضدحااي االجتدار ومدنحهم التعدويض املناسدب ،ومعاقيدة مدرتك هد ه اجلرميددة
(اجلمهورية العربية السورية)؛
 ١3١- ١3٤تعديل التشريعات املتعلقة ابالجتار ابليشر لضمان املالحقة الفعالة
ملرتك االنتها ات (ا ململكة املتحدة لويطانيا العظمت وأيرلندا الشمالية)؛
 ١3٢- ١3٤مواصددلة تنفي د اإلجددراءات ال ددط يقرتحهددا املكتددب الددو ين ملنظم ددة
العمل الدولية ال ي أنشئ يف قطر (بريو)؛
 ١33- ١3٤مواصددلة إصددالح قددوانني العمددل لتوسددي نطدداق التقدددم احلددايل ددي
يشمل ا لعما يف اي قطاعات االقتصاد ،مبن فيهم العما املنزليون (أسرتاليا)؛
 ١3٤- ١3٤إصالح قانون العمل لضمان محاية حقدوق العمدل مبدا يتما دت مد
املعايري الدولية لصا اي العما  ،مبن فيهم العما املنزليون (الدامنرو)؛
 ١35- ١3٤مواصلة جهودها لتعزيز نظام احلماية االجتماعية (أليانيا)؛
 ١36- ١3٤مواصلة توحيد التدابري الرامية إىل حتسني التشريعات املتعلقة ابحلق
يف الصدحة مددن أجدل ضددمان حصددو اجلميد علددت اخلددمات الصددحية (اجلمهوريددة
الدومينيكية)؛
 ١3٧- 3٤تعزيز التشريعات املتعلقة ابحلق يف الصحة ،مبا يضمن حصو اجلمي
علت اخلدمات الصحية دون متييز (لينان)؛
 ١38- ١3٤مواصلة حت سني القوانني املتعلقة ابحلق يف الصحة وضمان حصو
اجلمي علت اخلدمات الصحية دون أي متييز (نيكاراغوا)؛
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 ١3٩- ١3٤جعل الصحة الوقائية أحد اجملاالت الرئيسية جلهودهدا الراميدة إىل
تعزيز صحة ورفاه موا نيها (سنغافورة)؛
 ١٤٠- ١3٤مواصلة تنفي اخلط واالسرتاتيجيات الو نيدة الراميدة إىل ضدمان
حصو اجلمي علت اخلدمات الصحية دون متييز (دولة فلسطني)؛
 ١٤١- ١3٤بد د جه ددود إض ددافية لض ددمان املس دداواة ب ددني الفتي ددان والفتيد ددات يف
احلصو علت التعليم (العراق)؛
 ١٤٢- ١3٤مواصدلة اجلهددود الراميدة إىل حتسددني نوعيددة التعلديم وضددمان تكددافؤ
فر ال اجلنسني يف احلصو علت التعليم (لينان)؛
 ١٤3- ١3٤مواصلة ختصي

التمويل الكايف لتحسني نظام التعليم (ماليزاي)؛

 ١٤٤- ١3٤مواصلة جهودها لتحقيق تكافؤ فر
ذوي اإلعاقة يف احلصو علت التعليم (ميامنار)؛

الفتيات والفتيان واأل فا

 ١٤5- ١3٤مواصلة تطوير اإلجراءات الرامية إىل حتقيق معدالت التحاق أعلت
ابملدارس يف خمتلف مستوايت التعليم (نيكاراغوا)؛
 ١٤6- ١3٤تعزيز التعاون الدويل واملتعدد األ راف من خال مشداري بشدنن
التكنولوجيا والتعليم وجماالت أخرى (تر مانستان)؛
 ١٤٧- ١3٤مواصد ددلة تنوي د د اخلي د ددارات التعليميد ددة واملهني د ددة للفتيد ددات والفتي د ددان
(أو رانيا)؛
 ١٤8- ١3٤مواصد ددلة زايدة معد ددد االلتح د دداق ابملد دددارس يف خمتلد ددف مس د ددتوايت
التعليم ،وال سيما يف التعليم االبتدائي (اهورية فنزويال اليوليفارية)؛
 ١٤٩- ١3٤مواصلة املضي قدما يف اسرتاتيجية التنمية الو نية علت حنو فعا
حدىت عددام  ،2020وتسددري االلتحدداق ابملددارس وتوسددي نطاق ده يف ه د ا السددياق
( واب)؛
 ١5٠- ١3٤مواصددلة تعزي ددز آلي ددات احلماي ددة واإلجنددازات ال ددط حتقق ددت يف جم ددا
النهوض حب قوق املرأة ورفاهها (اجلمهورية الدومينيكية)؛
 ١5١- ١3٤اعتمدداد تشددريعات ملكافحددة العنددف ض ددد املددرأة ،مبددا يشددمل محاي ددة
العامالت املهاجرات (مصر)؛
 ١5٢- ١3٤تشد د ددجي مشد د ددار ة املد د ددرأة وض د د ددمان حقوقهد د ددا املدنيد د ددة والسياس د د ددية
(السلفادور)؛
 ١53- ١3٤مضاعفة جهودها لتحقيق املساواة بني اجلنسدني ومتكدني املدرأة عدن
ريق زايدة إ راو املرأة القطرية يف مناصب صن القرار (اب ستان)؛
 ١5٤- ١3٤مواصددلة تنفي د سياسدداهتا وبراجمه ددا ملكافحددة اي د أ ددكا العن ددف
املنزيل ضد النساء واأل فا  ،مبا يف ذلك العنف ضد العما املنزليني (اب ستان)؛
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 ١55- ١3٤إ ددالق مح ددالت توعيددة لوضد د حددد جلميد د أ ددكا العن ددف املن ددزيل
(العراق)؛
 ١56- ١3٤اختاذ مزيد من التددابري ملند ومكافحدة ايد أ دكا التمييدز ضدد
املرأة يف القانون ويف املمارسة (إيطاليا)؛
 ١5٧- ١3٤اختاذ مزيد من اخلطوات حلمايدة وتعزيدز حقدوق املدرأة ،مبدا يف ذلدك
احلق يف املشار ة يف اجملتم (الياابن)؛
 ١58- ١3٤مواصلة جهودها لزايدة تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف
ل من اإلدارة العامة واخلاصة (اهورية الو الدميقرا ية الشعيية)؛
 ١5٩- ١3٤مواصددلة اجله ددود الراميددة إىل محاي ددة حقددوق امل ددرأة والطفددل وتنفيد د
االسرتاتيجيات املعنية (ليييا)؛
 ١6٠- ١3٤مكافحدة العندف املندزيل عدن ريدق ضدمان التحقيدق الفعدا وتدوفري
املساعدة واحلماية الالزمتني للضحااي (ماليزاي)؛
 ١6١- ١3٤مواصلة اإلصالحات الرامية إىل سد الفجوة يف احلقوق بني الرجل
واملرأة ،ال سيما فيما يتعلق ابحلقوق الش صية ونقل اجلنسية (فرنسا)؛
 ١6٢- ١3٤تعديل قانون اجلنسية ملنه املرأة القطرية احلق يف نقل جنسيتها إىل
أ فاهلدا مبوجدب الشدرو نفسدها الدط تنطيددق علدت الرجدل ،واختداذ تددابري لضددمان
تسجيل اي األ فا عند الوالدة ،دون متييز (املكسيك)؛
 ١63- ١3٤إعدادة النظدر يف تشددريعاهتا املتعلقدة ابجلنسدية لضددمان إمكانيدة نقددل
اجلنسية من األم إىل األ فا يف املمارسة ،وليس فق من األب ،ال سيما ابلنسية
لأل فا ال ين قد يصيحون عدميي اجلنسية لوال ذلك (صربيا)؛
 ١6٤- ١3٤تع ددديل قوانينه ددا املتعلقد ددة ابجلنس ددية للسد ددماح لأل ف ددا اب تسد دداب
اجلنسية م ن األم واألب علت حد سواء دون متييز (سلوفينيا)؛
 ١65- ١3٤اختاذ التدابري الالزمة لتعديل قانون اجلنسية والسماح للمرأة القطرية
بنقل جنسيتها إىل أ فاهلا وزوجها علت قدم املساواة م الرجل ،مبدا يتما دت مد
املعد ددايري وامليد ددادئ الدوليد ددة للمسد دداواة وعد دددم التمييد ددز علد ددت أسد دداس ند ددوع اجلد ددنس
(األرجنتني)؛
 ١66- ١3٤تعديل قانون اجلنسية لتمكني املدرأة القطريدة مدن نقدل اجلنسدية إىل
أ فاهلا وزوجها علت قدم املساواة م الرجل (آ يسلندا)؛
 ١6٧- ١3٤اعتمد دداد تد دددابري إلهند دداء التمييد ددز ض د ددد املد ددرأة فيمد ددا يتعلد ددق ابل د ددزواج
أو املرياث أو اجلنسية ،من بني أمور أخرى ،وتشجي زاي دة مشار ة املرأة يف احلياة
العامة (إسيانيا)؛
 ١68- ١3٤ضدمان متت د املدرأة القطريددة ابحلقددوق نفسدها الددط يتمتد
فيما يتعلق بنقل جنسيتها إىل أ فاهلا (قو )؛
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 ١6٩- ١3٤تعزيدز اجلهدود املي ولددة حلمايدة النسداء واأل فددا ومكافحدة االجتددار
ابليشر (املغرب)؛
 ١٧٠- ١3٤حتسني سياسات مكافحة التمييز ضد النساء والفتيات (موزامييق)؛
 ١٧١- ١3٤تعزيددز تدددابري احلمايددة االجتماعيددة وإعددادة التنهيددل لصددا ا لنس دداء
واأل فا والفئات الضعيفة األخرى (نييا )؛
 ١٧٢- ١3٤مواصلة تعزيز السياسات الرامية إىل التصدي للعنف ا لقائم علت
نوع اجلنس (جورجيا)؛
 ١٧3- ١3٤ض د ددمان احلق د ددوق القانوني د ددة للم د ددرأة ومحايته د ددا ع د ددن ري د ددق سد د ددحب
التحفظدات علدت اتفاقيدة القضداء علدت اي د أ دكا التمييدز ضدد املدرأة ومواءمددة
ال قوانني الو نية م ه ه االتفاقية (النرويج)؛
 ١٧٤- ١3٤مواصلة اجلهود الرامية إىل متكني املرأة اقتصادايا وسياسيا (عُمان)؛
 ١٧5- ١3٤النظر يف اعتماد تدابري خاصة مؤقتة لتحقيق املساواة احلقيقية بني
املرأة والرجل ،ال سيما يف احلياة السياسية والعامة (بريو)؛
 ١٧6- ١3٤اعتماد تشريعات حتمي النساء واأل فا من اي أ كا العنف،
مبدا يف ذلددك العندف املنددزيل والعندف ضددد العدامالت األجنييددات ،واعتمداد أحكددام
حمددة حتمي النساء واأل فا ذوي اإلعاقة (الوتغا )؛
 ١٧٧- ١3٤تعزيز جهودها لزايدة مشدار ة املدرأة يف اجملتمد  ،بسديل منهدا تنظديم
محالت توعية بشنن مشار ة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة (اهورية وراي)؛
 ١٧8- ١3٤النظر يف اعتماد تشريعات خاصة ملكافحة العنف ضد املرأة ،مبا يف
ذلك العنف املنزيل (اهورية مولدوفا)؛
 ١٧٩- ١3٤تعزيدز محايددة النسدداء واأل فددا مدن اي د أ ددكا العنددف ابعتمدداد
تدابري تشريعية مالئمة (رومانيا)؛
 ١8٠- ١3٤ضمان محاية املرأة محاية املة من التمييز والعنف ،بطرق منها جترمي
العندف املندزيل ضدد املدرأة ،واعتمداد تدددابري قانونيدة لضدمان املسداواة الكاملدة بددني
اجلنسني وسحب التحفظات علت اتفاقية القضاء علت اي أ كا التمييز ضد
املرأة (أملانيا)؛
 ١8١- ١3٤تعزيز التدابري الرامية إىل مواصلة التصدي للتمييز ضد املدرأة يف
القدانون واملمارسدة ،بسديل منهدا مراجعدة القدوانني واألعدراف واملمارسدات الدط قدد
تشكل متييزا ضد النساء والفتيات (رواندا)؛
 ١8٢- ١3٤مواصلة تعزيز أ رها القانونية واملؤسسية لضمان مساءلة مرتك
أعما العنف ضد املرأة وفقا للقوانني الو نية (سنغافورة)؛
 ١83- ١3٤إصالح القوانني الط متيز ضد النساء والفتيات (سلوفا يا)؛
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 ١8٤- ١3٤جترمي العنف املنزيل ،بطدرق منهدا وضد تعريدف يشدمل أيضد ا محايدة
العما املنزليني (سلوفينيا)؛
١85- ١3٤مواصلة تشجي مشار ة املرأة مشار ة أ و يف أدوار صن القرار يف
جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية (سري النكا)؛
 ١86- ١3٤مواصلة اجلهود لدعم التعليم من أجل حتسني نوعيته وضمان تكا فؤ
الفدر للفتيدان والفتيدات وللرجدا والنسدداء يف ايد مسدتوايت التعلديم ،وتعزيددز
إدماج اي األ فا والتالمي يف النظام التعليمي العادي ،وال سيما ذوو اإلعاقة
(دولة فلسطني)؛
 ١8٧- ١3٤إصدالح القدوانني الدط متيدز ضددد النسداء والفتيدات ،لضدمان توافددق
اي د التشددريعات والسياسددات ،مبددا يف ذلددك قددانون األسددرة والقددوانني الددط تددنظم
الصحة اجلنسية واإلجنابية والقوانني املتعلقة بسلطة األوصياء علت النساء والقوانني
املتعلقة ابملرياث واجلنسية ،م القانون الدويل حلقوق اإلنسان وم املعايري الدولية
(السويد)؛
 ١88- ١3٤اعتم دداد قد ددوانني ملكافحد ددة العند ددف ضد ددد املد ددرأة (اجلمهوريد ددة العربيد ددة
السورية)؛
 ١8٩- ١3٤مواصلة تعزيز متكني املرأة وزايدة مشار تها يف اي جماالت اجملتم
من خال تنفي رؤية قطر الو نية  2030القائمة علت ميدأ املساواة بني املرأة
والرجل (اتيلند)؛
 ١٩٠- ١3٤مواصلة النهوض اب ملرأة القطرية يف عمليات صن القرار من خال
التنفي الناجه للسياسة السكانية للفرتة ( 2022- 2017تر مانستان)؛
 ١٩١- ١3٤وضد د حد ددد للعند ددف املند ددزيل وتد ددوفري احلمايد ددة والتعد ددويض للضد ددحااي
(اإلمارات العربية املتحدة)؛
 ١٩٢- ١3٤تعديل القانون للسماح أل فا النسداء القطدرايت املتزوجدات مدن
أزواج أجانب ابحلصو علت اجلنسي ة القطرية إذا اختاروا ذلك (الوالايت املتحدة
األمريكية)؛
 ١٩3- ١3٤اعتمداد التدددابري الالزمدة لتعزيددز حقدوق املددرأة والطفدل ومن د اي د
أ كا العنف ضدمها (أوروغواي)؛
 ١٩٤- ١3٤مواصلة دعم املرأة دي تشدغل مناصدب إداريدة وتشدارو يف اإلدارة
العامدة ،ومواصددلة رفد النسددية املئويدة للنسدداء يف مناصدب صددن القدرار والتمثيددل
السياسي يف اليلد (اهورية فنزويال اليوليفارية)؛
 ١٩5- ١3٤مواصلة تعزيز سياستها الناجحة ملكافحة العنف ضد املرأة والطفل
جبمي أ كاله ،ال سيما ضد العما املنزليني (اهورية فنزويال اليوليفارية)؛
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 ١٩6- ١3٤النظر يف اعتماد تشريعات حم ددة إلهناء اي أ كا العنف ضد
املرأة ،مبا يف ذلك قوانني ملكافحة وجترمي العنف املنزيل (أفغانستان)؛
 ١٩٧- ١3٤جترمي اي أ كا العنف املنزيل (أليانيا)؛
 ١٩8- ١3٤جترمي العنف املندزيل وضدمان تطييدق تعريدف واسد هلد ه اجلرميدة مدن
أجل ضمان محاية اي األ ا املعنيدني ،مبدن فديهم النسداء والعمدا املنزليدون
(بلجيكا)؛
 ١٩٩- ١3٤زايدة مشار ة املرأة يف احلياة العامة (أليانيا)؛
 ٢٠٠- ١3٤مواصلة تنفي التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومحاية
املرأة من اي أ كا التمييز (اجلزائر)؛
 ٢٠١- ١3٤جتدرمي العنددف املنددزيل ،وضددمان أن يشددمل تعريف ده اي د األ د ا
ال ين يعيشون يف السكن نفسه (النمسا)؛
 ٢٠٢- ١3٤اختاذ مزيد من التدابري لضمان متكني املرأة (أذربيجان)؛
 ٢٠3- ١3٤مواصلة مراجعة التشريعات دف تعميم تعزيز ومحاية حقوق النساء
والفتيات يف القانون واملمارسة ،وذلك لتحقيق املساواة بني اجلنسني (جزر اليهاما)؛
 ٢٠٤- ١3٤اعتمدداد تشددريعات حلماي ددة املددرأة م ددن العنددف وجتد درمي اي د أ ددكا
العندف ضدد املدرأة ،مبدا يف ذلدك العندف املندزيل والعندف ضدد العدامالت املغ درتابت
(آ يسلندا)؛
 ٢٠5- ١3٤مواصلة جهودها لضمان مشار ة أ و للمرأة يف األدوار القياديدة
(بنغالديش)؛
 ٢٠6- ١3٤مواص ددلة تنوي د د اخليد ددارات التعليمي ددة واملهنيد ددة للفتيد ددات والفتيد ددان،
واعتماد اسرتاتيجية مناسدية لتعزيدز وصدو املدرأة إىل ايد جمداالت الدراسدة علدت
مستوى التعليم العايل وضمان تكافؤ الفر الوظيفية (بوتسواان)؛
 ٢٠٧- ١3٤مراجعة التشريعات املتعلقة ابجلنسية لضمان إمكانية نقل اجلنسية
إىل األ فا من األم واألب مع ا دون متييز (بوتسواان)؛
 ٢٠8- ١3٤اعتماد تشريعات حمددة لتجرمي العنف ضد املرأة ،وال سيما العنف
املنزيل ،وتعزيز محالت التوعية والسياسات العامة ذات الصلة (الوازيل)؛
 ٢٠٩- ١3٤مواص د ددلة وض د د د سياسد د ددات و نيد د ددة تد د دددعم ومتك د د دن املد د ددرأة (بد د ددرود
دار السالم)؛
 ٢١٠- ١3٤اختاذ تدابري توعوية لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل علت حنو فعا ،
والتغلب علت القوالب النمطية والتحيزات فيما يتعلق أبدوارمها ومسؤولياهتما يف
األسرة واجملتم (بلغاراي)؛
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 ٢١١- ١3٤مواصلة التزامها بتحسني حقوق اإلنسان علت الصعيدين الو ين
والدويل ،ال سيما حقوق اإلنسان للمرأة (بور ينا فاسو)؛
 ٢١٢- ١3٤تعزيددز املسدداواة بددني اجلنسددني والقضدداء علددت التمييددز ضددد النس دداء
والفتيدات ،بسديل منهددا سدحب حتفظاهتدا علددت اتفاقيدة القضداء علددت ايد أ ددكا
التمييز ضد املرأة واالمتثا اللتزاماهتا املنصو عليها يف ه ه االتفاقية ( ندا)؛
 ٢١3- ١3٤مواصددلة التدددابري الرامي ددة إىل متكددني النس دداء والفتيددات والتص دددي
للتمييز القائم علت نوع اجلنس (اهلند)؛
 ٢١٤- ١3٤اعتماد تدابري ذات أتثري عملي أو جوهري من أجل حتقيق املساواة
بني املرأة والرجل يف احلياة السياسية وهيئات صن القرار والقطاع اخلا ( يلي)؛
 ٢١5- ١3٤زايدة محاي ددة حق ددوق النس دداء واأل ف ددا واأل د د ا
وتعزيز املساواة بني اجلنسني (الصني)؛

ذوي اإلعاقد ددة

 ٢١6- ١3٤تعددديل ق ددانون األس ددرة رقددم  22لض ددمان ع دددم التمييددز ض ددد امل ددرأة
وتكافؤ فرصها م فر الرجل يف الوصو إىل اي جماالت اجملتم (الدامنرو)؛
 ٢١٧- ١3٤مواصلة دعم التحاق األ فا اب ملدارس لتنمية املهارات يف خمتلف
اجملاالت من خال التعليم السليم بغية مساعدة الفقراء وغريهم من الفئات الضعيفة،
مبا يف ذلك يف اجملتم الريفي ،علت حتسني مهاراهتم وحصوهلم بشكل أفضل علت
الفر االقتصادية واخلدمات األساسية (اهورية الو الدميقرا ية الشعيية)؛
 ٢١8- ١3٤دعم السياسة التعليمية الشاملة لأل فا ذوي اإلعاقة (عمان)؛
 ٢١٩- ١3٤تعزيز آلية إ راو اي األ فا يف نظام التعليم العادي (صربيا)؛
 ٢٢٠- ١3٤محاية حقوق األ فا (اجلمهورية العربية السورية)؛
 ٢٢١- ١3٤تسري عملية رف سن املسؤولية اجلنائية لأل فا (اجلمهورية العربية
السورية)؛
 ٢٢٢- ١3٤اإلسراع يف اعتماد قانون حقوق الطفل ووض خطة و نية حلقوق
اإلنسان (توغو)؛
 ٢٢3- ١3٤اعتمداد تشدريعات بشددنن حقدوق الطفددل ،مد أحكددام حمدددة بشددنن
محاية األ فا من العنف ،وبشنن حقوق األ فا ذوي اإلعاقة ،وبشنن رف السن
الدنيا ل لمسؤولية اجلنائية (آيسلندا)؛
 ٢٢٤- ١3٤مواصلة تعزيز ومحاية حقوق وتنمية ورفاه أ فاهلا (برود دار السالم)؛
 ٢٢5- ١3٤احلظر الصريه ل لعقوبة اليدنية لأل فا يف اي السياقات و فالة
إنفاذ ه ا احلظر علت النحو الصحيه ومثو اجلناة أمام السلطات امل تصة ( يلي)؛
 ٢٢6- ١3٤مواصددلة اعتمدداد وتنفي د الت د دابري التشددريعية والقضددائية واإلداري ددة
وغريها من التدابري لضمان رفاه وحقوق األ فا  ،فتياانا وفتيات ( واب)؛
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 ٢٢٧- ١3٤مواصد ددلة ت د دددابريها التش د ددريعية والقانونيد ددة لتعزي د ددز ومحاي د ددة حق د ددوق
األ ا ذوي اإلعاقة (اهورية إيران اإلسالمية)؛
 ٢٢8- ١3٤مواصددلة اجله ددود الرامي ددة إىل تنفيد د خطد د واس ددرتاتيجيات لفائ دددة
األ ا ذوي اإلعاقة (ليييا)؛
 ٢٢٩- ١3٤تكثيدف اجلهددود الراميدة إىل تعزيددز ومحايدة حقددوق األ د ا
اإلعاقة ،مبا يف ذلك توفري التعليم الشامل لأل فا ذوي اإلعاقة (ماليزاي)؛
 ٢3٠- ١3٤مواص ددلة اجلهد ددود لتعزي ددز محايد ددة حق ددوق األ د د ا
وضمان عدم التمييز ضدهم (تونس)؛

ذوي

ذوي اإلعاقد ددة

 ٢3١- ١3٤مواصلة جهودها لزايدة تعزيز حقوق األ ا ذوي اإلعاقة (بواتن)؛
 ٢3٢- ١3٤اختاذ مزيد مدن اإلجدراءات لتعزيدز التعلديم الشدامل لأل فدا ذوي
اإلعاقة (بلغاراي)؛
 ٢33- ١3٤مواصلة النهوض حبقدوق وظدروف عمدل العمدا املهداجرين ،بسديل
منها تعزيز التعاون م اليلدان املرسلة (إندونيسيا)؛
 ٢3٤- ١3٤تعزيز أ رها القانونية وتنفي ها إلهناء املمارسات الط تعرض العما
املهاجرين ،وال سيما العامالت املهاجرات ،لسوء املعاملة واالستغال  ،م ضمان
العدالة للضحااي (إندونيسيا)؛
 ٢35- ١3٤مواصدلة تنفي د التدددابري املعتمدددة علدت امل سددتوى الددو ين للنهددوض
حبقوق اإلنسان للعما املغرتبني (اب ستان)؛
 ٢36- ١3٤مواصلة جهودها للنهوض حبقوق اإلنسان للمهاجرين والالجئدني،
وال سيما العما املهاجرون (اهورية إيران اإلسالمية)؛
إلغاء اتم ا ،
 ٢3٧- ١3٤إلغاء ر إذن اخلروج املفروض علت العما املهاجرين ا
بسيل منها إلغاء حاجة العما املنزليني وغريهم من املستيعدين من قانون العمل
إىل احلصو علت إذن صاحب العمل قيل مغادرة اليلد (أيرلندا)؛
 ٢38- ١3٤املض ددي يف ري ددق اإلص ددالحات املتعلقد ددة أبوض دداع وحق ددوق العمد ددا
املهداجرين واألجاندب ،الددط اعتُمددت ابلفعددل يف إ دار التعداون م د منظمدة العمددل
الدولية ،م إيالء اهتمام خا إللغاء أت ريات خروج العما املنزليني (إيطاليا)؛
 ٢3٩- ١3٤اختدداذ تدددابري إضددافية حلمايددة حقددوق العمددا األجانددب ،مبددن فدديهم
العما املنزليون (الياابن)؛
 ٢٤٠- ١3٤مواص د ددلة اإلص د ددالحات الطموح د ددة املضد د ددطل د ددا لص د ددا العمد د ددا
املهاجرين ،وال سيما من أجل إلغاء نظام الكفالة ،وإلغاء إذن اخلروج جلمي العما
املهاجرين (فرنسا)؛
 ٢٤١- ١3٤ضددمان التطييددق التددام لقددوانني العم ددل األخددرية علددت اي د العم ددا
املنزليني والعما املهاجرين ،ومنه حد أدىن من األجدر العداد  ،وحتديدد سداعات
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العمل ،وتوفري محاية دقيقة حلقوق العما وحرية تغيري الوظائف وتر هدا ومغدادرة
اليلد (لي تنشتاين)؛
 ٢٤٢- ١3٤مضدداعفة اجله ددود للقض دداء عل ددت العن ددف الق ددائم عل ددت ن ددوع اجل ددنس
وضمان متت املهاجرين متتع ا امالا ابحلقوق يف ه ا السياق (املكسيك)؛
 ٢٤3- ١3٤إنف دداذ تد دددابري إلصد ددالح نظد ددام الكفال ددة وتصد دداريه خد ددروج العمد ددا
املهاجرين (ميامنار)؛

 ٢٤٤- ١3٤مواصلة جهودها الرامية إىل التصدي الستغال العما املهاجرين،
مبا يف ذلك استغال العما املنزليني املهاجرين من قيل أصحاب العمل ،وضمان
عدم انتهاو حقوقهم (ميامنار)؛
 ٢٤5- ١3٤مواصددلة اخت دداذ مزي ددد م ددن التدددابري لتعزي ددز ومحاي ددة حق ددوق العم ددا
املهاجرين عن ريق ضمان الوصو الفعا إىل آليات الشكاوى وتعزيز رفاههم
(نييا )؛
 ٢٤6- ١3٤مواصلة الوفاء ابلتزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ،ال سيما
حقوق العما املهاجرين (نيجرياي)؛
 ٢٤٧- ١3٤اعتم دداد وتنفيد د تد دددابري ومحاي ددة قانوني ددة لتحسد ددني ظ ددروف العمد ددا
املنزليني ،مبا يف ذلك آليات للشكاوى وعقوابت علت االنتها ات (النرويج)؛
 ٢٤8- ١3٤مواصدلة تدوفري سديل االنتصداف لضدحااي العندف املندزيل ،مبدن فديهم
العما املهاجرون (الفليني)؛
 ٢٤٩- ١3٤ب مزيد من اجلهود لتحسني حقوق العما املهاجرين ،ال سيما
عن ريق ضمان التنفي الفعا للقوانني والسياسات ذات الصلة وفق ا للمعايري
الدولية (اهورية وراي)؛
 ٢5٠- ١3٤مواءمدة قددانون العمددا املنددزليني م د املعددايري الدوليددة ،مبددا يف ذلددك
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشنن العما املنزليني( 2011 ،رقم ( )189أملانيا)؛
 ٢5١- ٤مواصلة سن التشريعات الط تسعت إىل محاية حقدوق ايد العمدا يف
ال (غاان)؛
اليلد ،مبن فيهم العما املهاجرون ،وتنفي ه ه التشريعات تنفي اا ام ا
إلغاء اتما (إسيانيا)؛
 ٢5٢- ١3٤إلغاء قوانني الكفالة ا

 ٢53- ١3٤مواصددلة تعزيددز التدددابري الراميددة إىل محايددة وتعزيددز حقددوق العمددا
املهاجرين وأسرهم (سري النكا)؛
 ٢5٤- ١3٤مواصلة جهودها إلصدالح حقدوق العمدا بغيدة التقليدل مدن خطدر
تعرض العما املهاجرين للعمل اجلوي ،بسديل منهدا إزالدة در حصدو العمدا
املهاجرين علت إذن صاحب العمل احلايل قيل االنتقا إىل وظيفة جديدة ،وإلغاء
الشرو املتعلقة بتن رية اخلروج ابلنسية جلمي العما (السويد)؛
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 ٢55- ١3٤مواصلة جهودها لتحقيق الغاية  7- 8من خطة التنمية املستدامة
لعام  ،2030بطرق منها إلغاء هادة "عدم املمانعة" جلمي العما املهداجرين،
وإلغاء ر احلصو علت تصاريه اخلروج ،والتصديق علت اتفاقية منظمة العمل
الدولية لعام ( 2011رقم ( )189سويسرا)؛
 ٢56- ١3٤زايدة محايددة وتعزي ددز حق ددوق العم ددا املهدداجرين م ددن خ ددال ق ددوانني
وأنظمة العمل الفعالة حلماية األجور وتفتيش العمل ،ومن خال التعاون املستمر
م منظمة العمل الدولية (اتيلند)؛
 ٢5٧- ١3٤تعزيز محاية العما املهاجرين من سوء املعاملة واالستغال (توغو)؛
 ٢58- ١3٤مواصلة تدعيم التددابري الراميدة إىل تعزيدز ومحايد ة حقدوق اإلنسدان
للمهداجرين ،بسديل منهددا إلغداء مصددادرة جدوازات سدفر العمددا املهداجرين وإنفدداذ
القانون املتعلق إبلغاء الكفالة (أوغندا)؛
 ٢5٩- ١3٤االلتزام جبدو زمين إللغاء الشرو املتعلقة إبذن اخلروج ابلنسية
للعما املنزليني وإلغاء ر هادة "عدم املمانعة" لتغيري الوظائف ابلنسية جل مي
العما (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ٢6٠- ١3٤تنفي قوانينها وسياساهتا بفعالية فيما يتعلق ابلعما املغرتبني بغية
محاية حقوقهم علت حنو أفضل (فييت انم)؛
 ٢6١- ١3٤توسي نطاق اجلهود املي ولة والعمل اجلاري إل صالح قطاع العمل
وحتسني احلماية القانونية املمنوحة للعما املهاجرين (أفغانستان)؛
 ٢6٢- ١3٤تعديل القانون رقم  12لعام  2004وقانون العمل من أجل احرتام
حددق العمددا املهدداجرين يف حريددة تكددوين اجلمعيددات ،وفق د ا ل لعهددد الدددويل اخل ددا
ابحلقدوق املدنيدة والسياسدية واتفاقيدة منظمدة العمدل الدوليدة بشدنن احلريدة النقابيدة
ومحاية حق التنظيم( 1948 ،رقم ( )87النمسا)؛
 ٢63- ١3٤اختاذ التدابري املناسية إلزالة العقيدات الدط تعدرتض حقدوق العمدا
املهاجرين عندما يتعلق األمر ابلوصو إىل العدالة ،و فالة اي التدابري الالزمة
حلم ددايتهم م ددن س ددوء املعامل ددة واالعت ددداء ومعاقي ددة م ددرتك االعت ددداءات ،وضد ددمان
حصوهلم علت أُجورهم يف الوقت احملدد (اليحرين)؛
 ٢6٤- ١3٤تنفي اإلصالحات الالزمة لتطوير نظم العقود بغية حتسني إجراءات
توظيف ا لعما املهاجرين ومن العمل اجلوي (اليحرين)؛
 ٢65- ١3٤ضدمان التنفيد الكامدل للقدوانني اجلديددة أرقدام  21لعدام 2015
و 10و 13و 17لعام  2018بشنن حالة العما املهاجرين وإ الق ميادرات
إلغاء اتم ا (بلجيكا)؛
جديدة إللغاء نظام الكفالة ا
 ٢66- ١3٤جترمي احتفاظ أصحاب العمل جبوازات سفر العما املهاجرين ،بغية
تعزيز التقدم احملرز مؤخرا يف جما حقوق العمل (الوازيل)؛
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 ٢6٧- ١3٤اختاذ مزيد من اإلجراءات لسن تشريعات بشنن العما املهاجرين
وابألخ بشنن العما املنزليني (بلغاراي)؛
 ٢68- ١3٤تعزيددز قددوانني العمددل اخلاصددة ددا لضددمان احددرتام حقددوق اإلنس ددان
للعمددا  ،وضددمان تنفي د ه د ه القددوانني وإنفاذهددا علددت حنددو اتم مددن خددال معاقيددة
أصحاب العمل ال ين ينتهكوهنا ( ندا)؛
 ٢6٩- ١3٤مواصلة التدابري اجلارية لتعزيز ومحاية حقوق العما املهاجرين (اهلند)؛
 ٢٧٠- ١3٤اختداذ تددابري فوريدة لوقدف السددحب التعسدفي للجنسدية مدن بعددض
القطريني وإعادة اجلنسية إىل األ ا ال ين ردوا بصورة تعسدفية ،مد تقددمي
تعويض مناسب عن األضرار النااة عن ه ه اإلجراءات (مصر).
 - ١35واي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ه ا التقرير تعو عن موقف الدولة
(الدو ) الط قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وينيغي أال يُفهم أهنا حتظت بتنييد
الفريق العامل ُكل.
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