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اليت حددهتا الدولة خالل    ) ٨٤(موقف دولة قطر حيال التوصيات ال           
مناقشة تقريرها الدوري الثاين اللية االستعراض الدوري الشامل للنظر         

ل انعقاد الدورة السابعة والعشرين جمللس حقـوق        فيها والرد عليها قب   
  االنسان

  األسباب 
 الرقم  التوصية  موقف الدولة )إن وجدت(

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      املصادقة على     رفض التوصية
 العهـد الـدويل  و ) ICCPR (املدنية والسياسية

 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
)ICESCR(  ،   واالتفاقيـة   نظام روما األساسـي ،

الدولية حلماية مجيع االشخاص مـن االختفـاء        
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     القسرى، و 

، )الربوتوكـول االختيـاري   (مناهضة التعذيب   
ا اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليه      

  ).فرنسا(

١٢٤,١  

دراسة املصادقة على آليات حقوق اإلنسان هذه         قبول التوصية
  ).نيكاراجوا(واليت ال تعد دولةً قطر طرفاً فيها 

١٢٤,٢ 

 ١٢٤,٣  ).تركمانستان) (ICESCR(دراسة االنضمام لـ  قبول التوصية

يف طور التطبيـق    
  )مقبولة(

ـ    وتبين قانون إعالمي  )ICCPR(دراسة االنضمام ل
الواليات (جديد من شأنه أن حيترم حرية التعبري        

  ).املتحدة األمريكية

١٢٤,٤ 

و بروتوكالهتـا   ) ICCPR(دراسة املصادقة على      قبول التوصية
  ).راواندا(االختيارية 

١٢٤,٥ 

) ICESCR( و  )ICCPR( دراسة املصادقة علـى   قبول التوصية
كما متت التوصـية عليهـا يف الـدورة األوىل          

  ).ياسلوفين(

١٢٤,٦ 

ـ      قبول التوصية  يف  (ICESCR)و) (ICCPRدراسة املـصادقة لـ
  ).اليابان(أسرع وقت 

١٢٤,٧ 

 ١٢٤,٨  ).مونتينغرو) (ICCPR(املصادقة على   قبول التوصية

 كوثـائق   (ICESCR) و   (ICCPR)املصادقة على     قبول التوصية
 .)تونس. (أساسية يف جمال حقوق اإلنسان

١٢٤,٩ 

يف جمـال   ) (ICESCR و ICCPR) (املصادقة علـى    قبول التوصية
  ).االحتاد الروسي(حقوق اإلنسان 

١٢٤,١٠ 

متت اإلشـارة يف التقريـر      
  وكلمة رئيس وفـد    الوطين

 الدولة تدرس   دولة قطر أن  
االنضمام للعهدين الدوليني   

العهد الـدويل اخلـاص     (
باحلقوق املدنية والسياسية،   

ـ     اص والعهد الـدويل اخل
ــصادية   ــاحلقوق االقت ب
. )واالجتماعيــة والثقافيــة

وعليه، فإن الدولـة تقبـل      
مجيع التوصـيات املتعلقـة     

أمـا  . باالنضمام للعهدين 
فيما يتعلق باملصادقة علـى     
الصكوك والربوتوكـوالت   
األخرى، فإن الدولة تؤكد    
على توافر اإلرادة السياسية    
لالنضمام لالتفاقيات الدولية 

ــه  ــاً بأمهيت ا  إال أن اميان
االنضمام اىل عدد كبري من     
االتفاقيات يف فترة وجيـزة     
شكل ضغطاً و عبئأ علـى      

. اجلهات التشريعية بالدولة  
وعليه، فإن الدولة ال تنظر     
حالياً يف االنضمام لتلـك     

 .الصكوك

 ١٢٤,١١  ).أملانيا (ICESCR) ( و(ICCPR)االنضمام لـ   قبول التوصية
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  األسباب 
 الرقم  التوصية  موقف الدولة )إن وجدت(

 ١٢٤,١٢  ).أستراليا ((ICESCR) و(ICCPR)االنضمام إىل   قبول التوصية

ــى   رفض التوصية ــصديق عل ــول (ICESCR)الت  والربوتوك
ختياري الصادر  عن جلنة حقـوق الطفـل         اال

(CRC)       خبصوص اجراءات التواصل و املـصادقة 
 و الربوتوكول االختياري الصادر (ICESCR)على 
  ).الربتغال(عنها 

١٢٤,١٣ 

 باإلضافة إىل (ICESCR) و(ICCPR)التصديق على   رفض التوصية
  ).النمسا(نظام روما األساسي 

١٢٤,١٤ 

-OP وعلى   (ICESCR) و (ICCPR)لى  التصديق ع   رفض التوصية

CAT) املالديف.(  
١٢٤,١٥ 

دراسة إمكانية املصادقة على املعاهدات الدوليـة         رفض التوصية
 والربوتوكول االختياري الثاين    (ICCPR): التالية

 وتنفيذ االليـة    (OP-CAT) و   (CPED)التابع هلا و  
  ).األوروجواي(الوقائية الوطنية 

١٢٤,١٦ 

صديق على معاهدات حقوق االنسان املصنفة      الت  رفض التوصية
 لتصنيف مفوضية حقوق االنسان  I Aيف القسم 
(OHCHR) ــيما ، (ICESCR) و (ICCPR) السـ

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        
 باإلضـافة   (ICRMW)املهاجرين وأفراد عائالهتم    

 ،CAT: إىل الربوتوكوالت االختيارية التابعة لـ

ICCPR،CRC ،CRPS ،CEDAW) غانا.( 

١٢٤,١٧ 

 ١٢٤,١٨  ).كوستاريكا (OP-CATاملصادقة على   رفض التوصية

 كما أوصت بـذلك     (OP-CAT)املصادقة على     رفض التوصية
اللجنة الدوليـة القطريـة حلقـوق االنـسان         

  ).الدمنارك(

١٢٤,١٩ 

 ونظام روما األساسي    (OP-CAT)املصادقة على     رفض التوصية
  ).تونس(

١٢٤,٢٠ 

 ١٢٤,٢١  ).البانيا ((ICRMW)املصادقة على   رفض التوصية

 ١٢٤,٢٢  ).اندونيسيا ((ICRMW)املصادقة على   رفض التوصية

 ١٢٤,٢٣  ).رواندا ((ICRMW)املصادقة على   رفض التوصية

  

 من أجل تنـاغم أفـضل       (ICRMW)املصادقة على     رفض التوصية
  ).غالالسن(لتشريعاهتا الوطنية مع األعراف الدولية 

١٢٤,٢٤ 
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  األسباب 
 الرقم  التوصية  موقف الدولة )إن وجدت(

االنضمام إىل املعاهدات األساسية حلقوق االنسان   رفض التوصية
اليت مل تصبح دولة قطر طرفاً فيها مبا يف ذلـك           

(ICRMW)) الفلبني.(  

١٢٤,٢٥ 

تنفيذ االجراءات من أجل تعزيز قدرات املـرأة          رفض التوصية
ومتكينها من املـشاركة يف احليـاة الـسياسية         

ة مصادقتها على الربوتوكول    واالقتصادية وضرور 
  ).الربتغال ((CEDAW)االختياري التابع لـ 

١٢٤,٢٦ 

التصديق على الربوتوكول االختيـاري الثالـث         رفض التوصية
  ).مونتينيجرو ((CRC)التابع لـ 

١٢٤,٢٧ 

ـ،  ILOالتصديق على املعاهدات األساسية لـ   رفض التوصية
ـ    ILOمبا فيها اتفاقية     ل الالئـق    اليت تتعلق بالعم

للخدم و إعادة تعديل قانون الكفالـة  وإلغـاء          
الشروط اليت تلزم األجانب للحصول علـى إذن        
من صاحب العمل احلايل قبل أن ينتقل لوظيفـة         

  ).النمسا(أخرى أو عندما يغادر البالد 

١٢٤,٢٨ 

التصديق على االتفاقيات الـثالث األساسـيات       رفض التوصية
يز الفعلي لالتفاقيات   املتبقيات والعمل على التعز   

اليت متت املصادقة عليها ولقوانني العمل املرتبطة       
بذلك مع التركيز اخلاص على إلغـاء العمالـة         

، بشكل يتزامن مع العمل     )٢٩اتفاقية  (القسرية  
 وغريهـا مـن     ILOاملباشر والتعاون الفعال مع     

  ).هولندا(املنظمات الدولية 

١٢٤,٢٩ 

خبـصوص   (١٦٩.  رقـم  ILO التصديق اتفاقية  رفض التوصية
 ١٨٩. و رقـم  ) الشعوب األصـلية والقبائـل    

  ).سرياليون) (خبصوص اخلدم(

١٢٤,٣٠ 

 ١٢٤,٣١  ).الفلبني (١٨٩ رقمILOاالنضمام اىل اتفاقية   رفض التوصية

االنضمام اىل االتفاقية الدولية ملنع ومعاقبة جرمية         قبول التوصية
  ).أرمينيا(اإلبادة اجلماعية 

١٢٤,٣٢ 

  

إبالغ اللجنة يف احلكومة للنظر يف االنضمام إىل          قبول التوصية
(ICESCR)       مع توافر السلطة واملوارد الكافية هلا 

والكفيلة بتسريع اجراءات االنضمام األمر الذي      
  ).فيتنام(سيفرز نتائج عملية 

١٢٤,٣٣ 

التكامل مع خطة الرباط خبصوص حظر الكراهية         قبول التوصية  
ية أو الدينية األمر الذي يشكل      العنصرية والوطن 

١٢٤,٣٤ 
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  األسباب 
 الرقم  التوصية  موقف الدولة )إن وجدت(

ً على التمييز أو العنـف يف تـشريعاهتا          حتريضاً
الوطنية واليت بدورها تنظم عمـل املؤسـسات        
الدينية واالعالمية و تأكيد التطبيق الفعلي للخطة       

  ).اجلمهورية العربية السورية(
االستمرار يف تعزيز االجراءات الوقائية واحلقوق        رفض التوصية  

القانونية للمرأة وتوفري حقوق املواطنة الكاملـة       
لألطفال من أمهات قطريات ألباء غري قطـريني        

  ).النرويج(

١٢٤,٣٥ 

النظر يف منح اجلنسية القطرية لألطفـال مـن           رفض التوصية  
أمهات قطريات املتزوجات جبنـسيات أجنبيـة       

  ).اليونان(

١٢٤,٣٦ 

وق املـرأة مـن     حتقيق تقدم حقيقي يف جمال حق       رفض التوصية  
خالل تعديل قانون اجلنـسية  للتأكيـد علـى          
اجلنسانية واعطاء املرأة القطرية احلق لنقل اجلنسية    
القطرية إىل أبنائهن وسحب التحفظـات علـى    
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  ).فرنسا(والربوتوكول االختياري التابع هلا 

١٢٤,٣٧ 

التشريعات إللغاء التمييز ضد املرأة فيمـا       تعديل    رفض التوصية  
يتعلق بنقل اجلنـسية إىل أطفـاهلن وتـسجيل         

  ).املكسيك(التسجيل للفعاليات املدنية /االحتفاء

١٢٤,٣٨ 

 الذي خيص   ٢٠٠٦ لسنة   ٢٢تعديل قانون رقم      رفض التوصية  
العائلة و األحوال الشخصية من أجـل إلغـاء         

مثال علـى   . ةاألحكام اليت تتيح التمييز ضد املرأ     
  ).أسبانيا(االغتصاب الزوجي ليس جرمية : ذلك

١٢٤,٣٩ 

اختاذ ما يلزم  من اجراءات لتعـديل القـوانني            رفض التوصية  
الوطنية اليت تتيح التمييز ضد املـرأة، لـضمان         
مطابقة القوانني مع األعراف املتعلقـة حبقـوق        

  ).سويسرا(االنسان العاملية و جترمي العنف املرتيل 

١٢٤,٤٠ 

فيما يتعلق بالشق األول من     
التوصية فإن الدولة تؤكـد     
وجود العديد من التـدابري     
الفعالة لـضمان احلمايـة     
الكاملة للمرأة، أما بـشأن     
الشق الثاين من التوصية فإن     
الدولة ال تنظـر حاليـاً يف       

احلماية اختاذ االجراءات الفعالة من أجل ضمان         رفض التوصية
الكاملة للمرأة من التمييز ومن العنـف فيمـا         
يتضمن جترمي العنف املرتيل ضـد املـرأة،وتبين        
التدابري القانونية لـضمان اجلنـسانية الكاملـة        
والتوصية يف هذا السياق بأن تنظر قطر يف سحب 

  ).أملانيا ( CEDAWحتفظاهتا جتاه 

١٢٤,٤١ 
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  األسباب 
 الرقم  التوصية  موقف الدولة )إن وجدت(

سحب حتفظاهتا على اتفاقية    
  .سيداو

مجيع أنواع العنف   تبين تشريعات خاصة لتجرمي       مطبقة بالفعل  
  ).مجهورية التشيك(ضد املرأة 

١٢٤,٤٢ 

جترمي العنف املرتيل وضمان التعريف الشامل هبذه         مطبقة بالفعل  
اجلرمية حلماية االشخاص املعنيني مبـا يف ذلـك         

  ).بلجيكا(اخلدم 

١٢٤,٤٣ 

بناء القدرات لسلطة قضائية مستقلة للنظـر يف          مطبقة بالفعل  
القضايا املعروضة على حنو أكثر فعالية واستقاللية       

  ).كندا(

١٢٤,٤٤ 

تعزيز اإلطار القانوين مبا يتضمن ذلك االجراءات         مطبقة بالفعل  
القانونية األصولية، وكفالة حرية التعبري وحريـة       

  ).أستراليا(التنظيم 

١٢٤,٤٥ 

ان حرية ممارسة العبادات أو االتفاق علـى        ضم  مطبقة بالفعل  
إنشاء دور للعبادة وأماكن للعبادة لألشخاص غري 

  ).فرنسا(املسلمني 

١٢٤,٤٦ 

احترام حقوق وحرية الرأي والتعبري حسبما نص         مطبقة بالفعل  
عليه  االستعراض الدوري الشامل السابق وامتناع 
 الدولة عن فرض  قيود المربر هلا هلذا احلق خاصة

  ).املانيا(فيما يتعلق مبشروع قانون اإلعالم اجلديد 

١٢٤,٤٧ 

تنفيذ كامل الضمانات القانونية من أجل حريـة          مطبقة بالفعل  
التعبري كما هو منصوص عليها يف الدستور، مبـا         
يف ذلك السماح للمواطنني القطريني مبمارسـة       
حرية التعبري والرأي وكذلك كفالة اسـتقاللية       

  ).سلوفانيا( البالد وسائل االعالم يف

١٢٤,٤٨ 

ضمان حرية التعبري عن طريق محاية الصحفيني،         مطبقة بالفعل  
أصحاب املدونات االلكترونية، و االعالميني من      

كذلك . االعتقال التعسفي واالحتجاز و الرقابة    
تعديل احلكم املتعلق بالقانون اجلنائي ومـشروع      

لدوليـة  قانون االعالم الغري متطابق مع املعايري ا      
  ).فرنسا(حلرية التعبري 

١٢٤,٤٩ 

جترمي القذف كما أوصت بـذلك اليونيـسكو          مطبقة بالفعل  
UNESCO ) غانا.(  

١٢٤,٥٠ 
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  األسباب 
 الرقم  التوصية  موقف الدولة )إن وجدت(

االمتناع عن تبين أية قوانني تـشرع الرقابـة أو            مطبقة بالفعل  
مجهورية (التحكم غري املربر له يف املادة اإلعالمية        

  ).التشيك

١٢٤,٥١ 

 املواد التابعة ملـشروع قـانون االعـالم         تعديل  مطبقة بالفعل  
ومشروع قانون اجلرائم اإللكترونية الغري متطابقة      

  ).النمسا(مع املعايري الدولية حلرية التعبري 

١٢٤,٥٢ 

اختاذ االجراءات العاجلة  لضمان أن القـوانني          مطبقة بالفعل  
الوطنية املتعلقة باالنترنت تكفل حريـة التعـبري        

  ).السويد(

١٢٤,٥٣ 

ضمان عدم انتهاك التشريعات القانونيـة حلـق          مطبقة بالفعل  
األفراد يف التعبري احلـر عـن آرائهـم الدينيـة        
والسياسية، يتضمن ذلك تعبريهم اإللكتروين عن      

  ).مجهورية التشيك(هذه اآلراء 

١٢٤,٥٤ 

تعديل التشريع الوطين ذو العالقة مبـا يف ذلـك       رفض التوصية  
لتقليـل القيـود    قانون اهليئات واملؤسـسات     

واالجراءات الالزمة من أجل تأسيس اهليئـات       
  ).أيرلندا(

١٢٤,٥٥ 

 وذلـك  ٢٠٠٤ لعـام  ١٨مراجعة القانون رقم     رفض التوصية  
إللغاء الشروط اليت تقيد عملية احلصول على إذن  
للتظاهر واختاذ اجراءات إضافية لـضمان متتـع        
األفراد الكامل حبقوق تشكيل اهليئات وحريـة       

  ).مجهورية التشيك(ر التظاه

١٢٤,٥٦ 

يف طور التنفيـذ      
  )مقبولة(

مواصلة جهودها لتحقيق التأمني الصحي الشامل      
حبيث يتضمن األجانب  وذلـك كجـزء مـن     

  ).تايالند(االستراتيجية الوطنية للصحة 

١٢٤,٥٧ 

يف طور التنفيـذ      
  )مقبولة(

زيادة مزايا التأمني الصحي اليت تقتصرحالياً على       
مواطين جملس التعاون اخلليجي فقـط      القطريني و 

  ).جزر القمر(لتشمل أي مقيم على أراضيها 

١٢٤,٥٨ 

تعديل قانون العمل حبيث يكفل محاية حقـوق          قبول التوصية  
العمالة لكافة العمال مبا يف ذلك اخلدم وعمـال         
البناء وإعداد آليات لتحسني عملية تعزيز هـذا        

  ).الدمنارك(القانون 

١٢٤,٥٩ 

مراجعة قانون العمل حلماية حقوق مجيع العمال         لفعلمطبقة با  
من التمييز وضمان حصوهلم علـى اخلـدمات        

١٢٤,٦٠ 
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 الرقم  التوصية  موقف الدولة )إن وجدت(

القضائية على حنو فعال وذلك بالتعاون مع منظمة 
  ).بلجيكا( )ILO(العمل الدولية

إمكانية تبين قانون جديـد للعمـل أو اجـراء            قبول التوصية  
أجـل  تعديالت إضافية على القانون احلايل من       

حتسني أوضاع وحقوق العمال الوافدين قريبـاً       
  ).إيطاليا(

١٢٤,٦١ 

اختاذ خطوات جدية من أجل تعديل قوانني العمل   قبول التوصية  
لديها لتحسني أوضاع العمل للعمال الوافـدين       
وإلعطاء اخلدامات احلماية القانونية الـضرورية      

حول ILOوللتعريف بالقانون اجلديد الصادر عن      
حتت القسر وحرية التنسيق والتفـاوض      العمالة  

  ).النرويج(اجلماعي 

١٢٤,٦٢ 

مواصلة اجلهود لضمان أمن ومحايـة وكرامـة          قبول التوصية  
العمال الوافدين ومحاية مصاحلهم عرب االجراءات      

  ).النيبال(املؤسسية والتشريعية امللزِمة 

١٢٤,٦٣ 

عمال اختاذ االجراءات الالزمة لضمان حصول ال       قبول التوصية  
الوافدين وغري املواطنني خاصة األطفـال علـى        
اخلدمات القانونية وفرص التوظيف، واخلدمات     
التعليمية واخلدمات املتصلة باإلسكان، واخلدمات 

  ).مجهورية التشيك(الصحية 

١٢٤,٦٤ 

مواصلة جهودها للتعريف حبقوق العمال الوافدين   قبول التوصية  
خلادمـات  ومحايتها وباألخص تلك املتعلقـة با     

  ).اندونيسيا(

١٢٤,٦٥ 

اختاذ كافة االجراءات الضرورية مبـا يف ذلـك           قبول التوصية  
االجراءات التشريعية من أجل تطبيـق سياسـة        
ختتص بالعمال املهاجرين ذات بعد يتعلق حبقوق       
اإلنسان وتتعلق على وجه اخلصوص باحتجـاز       
العمال املهاجرين خاصـة النـساء واألطفـال        

  ).األوروجواي(

١٢٤,٦٦ 

ضمان احترام حقوق العمال الوافدين عن طريق         رفض التوصية  
تعزيز إمكانات مراقيب أوضاع العمال ومواصلة      
تعديل نظام الكفالة واملصادقة على اتفاقية اخلدم       

  ).فرنسا (ILOالصادرة عن 

١٢٤,٦٧ 

دراسة إلغاء نظام الكفالة لكافة العمال الوافدين         قبول التوصية   ١٢٤,٦٨ 
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 الرقم  التوصية  موقف الدولة )إن وجدت(

  ).كوستاريكا(تأشريات اخلروج وإهناء نظام 
مراجعة نظام الكفالة من أجل التأكد من اتساقه          قبول التوصية  

  ).السويد(مع املعايري الدولية 
١٢٤,٦٩ 

إعداد جدول زمـين لتعـديل نظـام الكفالـة            قبول التوصية  
  ).الربازيل(

١٢٤,٧٠ 

ارم البد من إلغاء أو تعديل قانون الكفالة الـص          قبول التوصية  
األمر الذي يعد عامل استقطاب الستغالل حمتمل       
للعمالة واحتمالية وجود عمليات اجتار بالبـشر،      
أيضاً البد من تعزيز االلتزام بقـانون العمـل،         
ومواصلة رفع الوعي حبقوق اإلنـسان للعمـال        
الوافدين وزيادة اجـراءات احلمايـة القانونيـة        

  ).الواليات املتحدة األمريكية(

١٢٤,٧١ 

تعديل قانون الكفالة وإلغاء كافـة املتطلبـات          ول التوصيةقب  
املفروضة على العمال الوافدين قبل مغادرهتم قطر       

) اململكـة املتحـدة   (أو قبل تغيريهم الوظائف     
  ".بريطانيا العظمى مشال إيرلندا"

١٢٤,٧٢ 

إلغاء نظام تأشريات اخلروج للعمـال الوافـدين       قبول التوصية  
  ).الربازيل(

١٢٤,٧٣ 

 ١٢٤,٧٤  ).أيرلندا(إلغاء نظام تأشريات اخلروج   قبول التوصية  

إلغاء الشرط املفروض على العمال الوافـدين يف          قبول التوصية  
قانون الكفالة واملتعلق بضرورة احلصول على إذن 
اخلروج من قبل الكفيل قبل مغادرهتم قطـر أو         

  ).أستراليا(تغيريهم الوظائف 

١٢٤,٧٥ 

ل االجراءات القانونية املتعلقـة باحلمايـة       تعدي  قبول التوصية  
للعمال املهاجرين وتطبيق أحكام قوانني العمـل       
ــال  ــترجاع جــوازات العم ــع اس ــيت متن ال
الوافدين،وكذلك تعزيز الـسلطات املؤسـسية      
حلماية العمال الوافدين وإزالة أو تعديل املتطلبات   
املتعلقة مبوافقة الكفيل كشرط للحصول علـى       

  ).سويسرا (تأشريات اخلروج

١٢٤,٧٦ 

شري غانا إىل تفعيل دولة قطر اجراءات تشريعية          قبول التوصية  
من شأهنا جترمي احتفاظ الكفالء جبوازات سـفر        

. العمال الوافدين وكذلك مكافحة االجتار بالبشر     
أما خبصوص فرص العمل املتاحة للعمال الوافدين       

١٢٤,٧٧ 
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 الرقم  التوصية  موقف الدولة )إن وجدت(

وأسلوب معاملتهم حتث غانا دولة قطـر اختـاذ     
افية عاجلة لالطالع على املخاوف     خطوات إض 

الواردة يف التقرير املتعلق هبذا املوضوع قبل هذه        
  ).غانا(اجللسة 

إلغاء قانون الكفالة وضم فئة اخلادمات للقوانني         قبول التوصية  
  ).أسبانيا(اليت حتمي العمالة 

١٢٤,٧٨ 

ضمان اتساق مسودة القانون املتعلـق باخلـدم          مطبقة بالفعل  
ذي نأمل تطبيقه يف أقرب وقت مع اتفاقيـة         وال

 واملتعلقة بالعمـل    ILO الصادرة عن    ١٨٩رقم  
  )أوروغواي. (الالئق للخدم

١٢٤,٧٩ 

استحداث استراتيجية خاصة تضمن حق اخلـدم       مطبقة بالفعل  
يف اإلبالغ عن أي حاالت عنف أو اضـطهاد         

. دون خوفهم من االنتقام أو تعرضهم لـألذى       
  )بلجيكا(

١٢٤,٨٠ 

تعديل قوانني العمل لضمان أن اخلدم حيظـون          قبول التوصية  
باحلماية القانونية و من أجل حتسني عملية تفعيل        
هذه القوانني اليت حتفظ حقوق العمال الوافدين        

بريطانيا العظمى ومشال   "اململكة املتحدة   (يف قطر   
  ").إيرلندا

١٢٤,٨١ 

ق انـضمام   تبين األحكام القضائية اليت تكفل ح       رفض التوصية  
  ).أسبانيا(العمال الوافدين للنقابة املهنية 

١٢٤,٨٢ 

عقد اجتماعات منتظمة حول آليـة مؤسـسية          قبول التوصية  
مشتركة ملعاجلة القضايا الـيت تواجـه العمـال         
الوافدين وضمان حدوث حوار يتخلـل هـذه        

  ).اهلند( الترتيبات

١٢٤,٨٣ 

 من  يف املائة ٠,٧مواصلة االلتزام بتخصيص نسبة       قبول التوصية  
الناتج القومي اإلمجايل هلا للمعونـات التنمويـة        
اخلارجية من أجل تقدمي الدعم جتـاه احلقـوق         
ــرية  ــدول الفق ــصادية لل ــة واالقت االجتماعي

  ).سرياليون(

١٢٤,٨٤ 

        


