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 مقدمة  
عقدد الرريددق العامددين املعددر اب سددتعراا الدددورمل ال ددامينق املن دد   وجدد  قددرار  لدد   -١

. ٢٠١٩أاير/مايو  ١٧إىل  6ق دورته الثالثة والثالثني يف الررتة املمتدة من 5/١حقوق اإلنسان 
 رأستو  واسُتعرضت احلالة يف قطر يف اجللسة اخلامسة ع رة املعقودة يف ١5 أاير/مايو ٢٠١٩.

قرير  الرريق واعتمد. سلطان بن سعد املرخيي قوزير الدولة لل ؤون اخلارجية قطر وفد ت العامين ال
 .٢٠١٩أاير/مايو  ١٧املعقودة يف  ع رة ةثامنيف جلسته ال بقطراملتعلق 

ت٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ١5ويف  -٢ ايل ق اختار  ل  حقوق اإلنسان فريق املقررين ال
ق عددراق: مجهوريددة النونغددو الدطقرا يددةق والقطدر )اجملموعدة الثالثيددةت لتيسددع اسددتعراا احلالددة يف

 .اململنة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا ال ماليةو 
مدن مرفددق  5ق والرقددرة 5/١ان مددن مرفدق قددرار  لد  حقددوق اإلنسد ١5لرقدرة ل ووفقدا   -3

 :قطرراا استعراا احلالة يف ية ألغق صدرت الواثئق التال١6/٢١ قراره
 ت؛A/HRC/WG.6/33/QAT/1)أت )١5تقرير و ر/عرا كتايب مقدم وفقا  للرقرة  )أت 
جتميد  للمعلومددات أعدتدده مروضدية األمددم املتحدددة السدامية حلقددوق اإلنسددان  )بت 

 ت؛A/HRC/WG.6/33/QAT/2)بت )١5)مروضية حقوق اإلنسانت وفقا  للرقرة 
)جت ١5حقدددددددددددوق اإلنسددددددددددددان وفقددددددددددددا  للرقددددددددددددرة  مدددددددددددوجض أعدتدددددددددددده مروضددددددددددددية )جت 

(A/HRC/WG.6/33/QAT/3.ت 
ياق  قطر عنوأُحيلت إىل  -٤ ن  ريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقا  كين من أملا

والربتغالق وبلجيناق ابسم  موعة األصدقاء ب  ن التنريد  واإلبدالو واملتابعدة علدى والبحرينق 
واململنة  وسلوفينياق والسويدق إلمارات العربية املتحدةق وأوروغواملقوا الصعيد الو رق وإسبانياق

واململنة املتحدةق والو ايت املتحددة األمرينيدة. وطندن ا  دالى علدى  د ه  العربية السعوديةق
  األسئلة يف املوق  ال بني لالستعراا الدورمل ال امين.

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

رب عدن األييدة والقيمددة ق وأعدالدو ر املقددم إىل الرريددق العامدينأشدار الوفدد إىل التقريدر  -5
حتسدني التضامدات الددول  وجد   مدن حيد آلية ا ستعراا الددورمل ال دامين للتني حتظى هبما ا

 .وتعضيض وتقوية   ه ا لتضامات القانون الدويل حلقوق اإلنسان
أسداس  يداأولدوايت الدولدة و يتصدران تعضيض حقوق اإلنسان ومحايتها  وأفاد الوفد أبن -6

نمية اسرتاتيجيةق و ٢٠3٠ رؤية قطر الو نية مثلما تؤكد ذلكق ال املة سياستها اإلصالحية ت  ال
 ت.٢٠٢٢-٢٠١8ة )ثانيالو نية ال التنمية اسرتاتيجيةو ت ٢٠١6-٢٠١١الو نية األوىل )

يدة تعضيدض ومحامن أجدين قطر اليت تب هلا هود اجل فضتق أستعراا الثانيةة ا جولمن  و  -٧
ق مثدين انضدمامها إىل العهدد الددويل اخلداو ابحلقدوق املدنيددة مدةاحقدوق اإلنسدان إىل تطدورات  
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افية ) وج  املرسومني والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثق
يات اتراقياتيف سب  فا  ابلتايل  ر  أصبحت قطر. و ت٢٠١8لعام  ٤١و ٤٠ يرقم راق  من ا ت

 حلقوق اإلنسان. الدولية األساسية التس 
تعدديالت علدى اإل دار إدخدال ق  دا يف ذلدك واصلت قطر إصالحات ت ريعية كدرب و  -8

 ١رقددددم  الت دددريعات التاليدددة: القدددانون وُسدددن تالقدددانوين الددد مل يدددنظم حقدددوق العمدددال املغرتبددددني. 
علقةت ٢٠٠٤لعام  ١٤ل بعض أحنام قانون العمين )القانون رقم ق ال مل يعدّ  ٢٠١5 لعام ت  امل
الوافدين العمال دخول وخروج ق ال مل ينظم ٢٠١5لعام  ٢١القانون رقم و ؛ ماية أجور العمالحب

املنازعدات تسدوية ب د ن جلدان  ٢٠١٧لعدام  ١3القدانون رقدم و ؛ نظدام النرالدةيلغدي و  وإقدامتهم
ية  ال ملب  ن العمال املنضلينيق  ٢٠١٧لعام  ١5ون رقم القانو ؛ عماليةال راق ت يتوافق م  أحنام ا

 ٢١رقددددددم  قددددددرارت؛ وال١8٩)رقددددددم  ٢٠١١ين الدوليددددددة ب دددددد ن العمدددددال املنددددددضلينيق منظمدددددة العمدددددد
 ق ال مل ينظم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال يف اللجان امل رتكة.٢٠١٩ لعام
 مدد  منظمددة م دروى تعدداون تقدر قطددر نملتاسدتق ٢٠١٧أكتددوبر ت درين األول/ يفو  -٩

حتسدني نظدام مدن أجدين تقنية  مساعدة ت يف إ ارهمدّ  ق قُ ٢٠٢٠-٢٠١8العمين الدولية للررتة 
عاقدمل تنيعمين ونظم السالمة والصحة املهنيق وتعضيض ترتيش المحاية األجور ين حيق وتنري  نظام ت

 ا  اتراق 38 على أيضا  قطر  عتوق  و اة. ومقاضاة اجلنعمين اجلربمل من  ال تعضيضق و حمين نظام النرالة
تددوفع احلمايددة القانونيددة للعمددال هبددد  رة للعمالدة ترددا م مدد  الدددول املصدددّ  مدد كرة  ١٤و ثنائيدا  

 لعمال املصابني.اسالمة لجلنة  أيضا  وأن  ت املغرتبني قبين توظيرهم. 
 ل   أصدرهقرار أن  ت قطر جلنة إلعداد خطة عمين و نية حلقوق اإلنسان عمال  بو  -١٠

ب ر عمال  ق واللجنة الو نية ٢٠١٧الوزراء يف اجتماعه العادمل التاس  لعام  ملنافحة ا جتار ابل
ق ب  ن ٢٠١8لعام  ١٠القانون رقم قطر  تاعتمدو . ٢٠١٧ لعام ١5 ل  الوزراء رقم قرار ب

 ١3ون رقم القانو ؛ ق ال مل ينظم اللجوء السياسي٢٠١8لعام  ١١القانون رقم و ؛ دائمةاإلقامة ال
 ١٧للمغادرة؛ والقانون رقم  إذنعلى املهاجرين ال ق ال مل يلغي شرط حصول العم٢٠١8لعام 
 .املهاجرين لعمالادعم وأتمني ل ا  صندوقال مل ين ئ ق ٢٠١8لعام 
ملرأة وإدماجها يف مجي  اجملا تق  ا يف ذلك فيما يتعلق بتمنني ا جبارةبُ لت جهود و  -١١

امل اركة السياسية الناملة  على  ج تاليت من الدستورق  3٤وفقا  للمادة الت ريعيةق  يف السلطة
رمسدي يف منصد  املتحددا اليندت امدرأة انضمت أرب  نسداء إىل  لد  ال دور  وعُ وقد للمرأة. 

بلد جهوده تُعني  يف مثين   اأول امرأة قطرية لتنون ب لك ق وزارة اخلارجيةل  املنص . وواصين ال
لصددحة املتعلقددة ابقددوق احلق وكدد لك األ رددال واألشددخاو ذومل اإلعاقددةوق لتعضيددض ومحايددة حقدد

مدددن ت دددرين األول/ املمتددددة محلدددة و نيددة ب ددد ن احلدددق يف التعلددديم يف الرددرتة  نُظّ مدددتوالتعلدديم. و 
محلدة منظمدة األمددم املتحددة للرتبيدة والعلددم  يف إ ددار ٢٠١٩أبريدين  /إىل نيسدان ٢٠١8 أكتدوبر
لتعداون الثنددائي واملتعدددد تقدددر قطدر أييددة او ايددة احلدق يف التعلدديم. تعضيدض ومحالراميددة إىل والثقافدة 
 ةعربيددمددن املنظمدات والنيدداانت الان  منظمدة وكيددا 3٢8انضدمت إىل أكثددر مددن قددد ق و األ درا 

تقدمي تربعات لوكا ت األمم إىل قطر  وتسعىتعمين يف خمتلف اجملا ت.  ة اليتدوليالو  قليميةاإلو 
 من كياانت املنظمة.كيان   ١٠٠حوايل    ه التربعات من ديستروياق هاملتحدة وصناديقها وبرا 

يه د البل يف وقت   يضالقد أجرمل  املتعلق هبا أن ا ستعرااإىل قطر  وأشارت -١٢ يواجه ف
عدددن  أسددرر ممددا قمدددن جاندد  بعددض دول املنطقددة انرراديددةالدد مل ي ددنين تدددابع قسددرية  احلصددار



A/HRC/42/15 

GE.19-11832 4 

 وقق واحلقالتنقين واإلقامة وامللنية اخلاصةذلك حرية  انتهاكات مستمرة حلقوق اإلنسان  ا يف
لانتهاكات ك لك عن ق و ية الرأمل والتعبع وحرية املعتقدوحر  ليميف العمين والصحة والتع حقوق ل

 األسر. فصينا جتماعية مثين 
ية أرسلت مروضية حقوق اإلق ٢٠١٧يف ت رين الثاين/ نوفمرب و  -١3 ن ق ت يم نسان بعثة  ي ق ت ل

  ة ضد قطرخلص فريق البعثة إىل أن التدابع املتخليجية على حقوق اإلنسان. و اخل أثر األزمة
ق وطنددن سدداس جنسدديتهم أو صددالهتم بدولددة قطددرعلددى أدا  أفددرا  ددي تسددتهد و  النطدداق واسدعة
عناصر أساسية ت نين فريق البعثة تلك التدابع ابعتبار ا  صن فبار ا غع متناسبة ومتييضية. و اعت
القسرية ا نررادية على النحو ال مل اقرتحته اللجنة ا ست ارية جملل  حقوق  تعريف التدابعمن 

 اإلنسان.
جلنة القضاء على دولية مثين حمنمة العدل الدولية و  حمافينإىل  شناو قدمت قطر وقد  -١٤

رة عن انتهاكات حقوق ق للحراظ على حقوقها وضمان مساءلة الدول احملاص  التمييض العنصرمل
 متدددددوز/ ٢3التددددددابع املؤقتددددة يف  دددد ن ت حمنمددددة العددددددل الدوليددددة حنمهدددددا بأصددددددر و اإلنسددددان. 

 التدابع املتخ ة ضد قطر.بسب  صلت فُ ت جبم  مشين األسر القطرية اليت ق وأمر ٢٠١8 هلييو 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
دمدة أثنداء جلسدة ببياانت أثناء جلسة التحداور. وتدرد التوصديات املق ودوف ١٠٤أدىل  -١5

 التحاور يف الررى الثاين من   ا التقرير.
التنميددة البيئيدددة   دددمينق الدديت ت٢٠3٠الو نيدددة تهددا دولددة قطدددر لرؤي وأثنددت فيجددي علدددى -١6

 من الركائض األرب  الرئيسية للتوس  احمللي السري . ركيضةابعتبار ا 
يم إول النساء وصو  قهاجرينفرنسا ابلتقدم احملرز فيما يتعلق ابلعمال امل ونو ت -١٧ عل ت ىل ال

 .٢٠١٧عام  يفحلظر املرروا على ا والرد املت ضن قوسوق العمين
واختاذ مضيد هاجرين حقوق العمال امل املضي يف تعضيضوشجعت جورجيا احلنومة على  -١8

 املساواة بني اجلنسني. لتحقيقمن اخلطوات 
اخلاصني حبقوق اإلنسانق لننها ورحبت أملانيا ابنضمام الدولة إىل العهدين الدوليني  -١٩

 .ب  هنمابديت أعربت عن قلقها إزاء التحرظات اليت أُ 
 .هاجرينصندوق الدعم والت مني للعمال امل ئهاأثنت غاان على الدولة إلن او  -٢٠
ك س العامل   مبارايتقبين املهاجرين  ن ت  اييت قطر على حتسني ظرو  عمين العمال و  -٢١

 .٢٠٢٢ا يف عام تنظيمهم املقرر لالحتاد الدويل لنرة القد
 املقدمددة خددالل جددوليتوأشدادت  ندددوراس ابلدولددة للتقدددم احملددرز يف تنريدد  التوصدديات  -٢٢

 ا ستعراا األوىل والثانية.
ودعدت قطدر إىل  هداجرينيسلندا ابخلطوات املتخ ة حلمايدة حقدوق العمدال املآورحبت  -٢3

 اختاذ مجي  التدابع  حرتام حقوق العمال.
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ترشدديد  مدن أجددين قإن داء مراكددض أتشددعاتالراميددة إىل أثندت اهلنددد علددى قطدر ملبادرهتددا و  -٢٤
 العمين حلمايتهم من ا ستغالل. اتأتشع  نهاجريملا منحإجراءات 

ينيماية حقوق املتعلقة حب ةا اجلديداهتأثنت إندونيسيا على الدولة لت ريعو  -٢5 نضل  العمال امل
 .اءاإلي يف حا ت انتهاك القانون أو 

 ا يف  الجهود للوفاء ابلتضاماهتا تب له من وأثنت مجهورية إيران اإلسالمية على قطر مل -٢6
 ا ستعراا الثانية. جولةحقوق اإلنسان من  

ة ا سددتعراا السدددابقةق جولددأعددرب العددراق عددن تقددديره للتطددورات الدديت حدددثت مندد  و  -٢٧
بدرام  اقتصدادية  والديت ت دميناإلنسدانق تعضيض حقوق ة الرامية إىل اجلديد اتسيما الت ريع و 

 واجتماعية.
حثت أيرلندا قطر على إعادة النظر يف حترظاهتا علدى العهدد الددويل اخلداو ابحلقدوق و  -٢8

 املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية.
حة ا جتار ابألشخاو وحتسني ظرو  أعربت إيطاليا عن تقدير ا  لتضام الدولة  نافو  -٢٩

 املهاجرين.العمال 
ورحبت الياابن ابنضمام الدولة إىل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسانق وك لك  -3٠

 املتعلقة ابلعمال املهاجرين. ةاجلديد اتابلت ريع
جولدة محاية حقوق اإلنسان وتعضيض ا من   ال وأشارت النويت إىل التقدم احملرز يف  -3١

 انضمام الدولة إىل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان.إىل و  قا ستعراا الثانية
 لتنميةوابسرتاتيجية ا ٢٠3٠رحبت مجهورية  و الدطقرا ية ال عبية برؤية قطر الو نية و  -3٢

 الو نية الثانية.
 ددال حقددوق املددرأة  الدولددة يف القطدداى البيئددي ويف الدديت تبدد هلا هددوداجلأشدار لبنددان إىل و  -33

 والطرين.
 وألقددت ليبيددا الضدددوء علددى انضددمام الدولدددة إىل صددنوك دوليددة حلقدددوق اإلنسددان وسدددنّ  -3٤

 ت ريعات حلماية حقوق اإلنسان.
 .على نظام النرالة جريتأعربت ليختن تاين عن تقدير ا لإلصالحات اليت أُ و  -35
خلاصددني حبقددوق اإلنسدددان ورحبددت مدغ ددقر ابنضددمام الدولددة إىل العهددددين الدددوليني ا -36

 .والعمال املنضلينيوابلسياسة املستمرة ملنافحة العنف املنضيل ضد النساء واأل رال 
والتضامها بوض  خطة عمدين و نيدة  ٢٠3٠وأشادت ماليضاي ابلدولة لرؤية قطر الو نية  -3٧

 .حلقوق اإلنسان
 رو متنافئدددددةفدددددلتددددوفع  كوسددددديلة  ةالرقميدددد ال دددددموليةابسددددرتاتيجية املنسددددديك  ونو ددددت -38

 .التعليم والتوظيف ايل يف  لألشخاو ذومل اإلعاقة
قطددر إىل  اودعد. لتعضيددض حقدوق املدرأة والطردين ورحد  اجلبدين األسدود ابخلطدوات املتخد ة -3٩

 .جترمي العنف املنضيل وا غتصاب الضوجي
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تخ ة تعضيض حقوق اإلنسان والتدابع امل  ال أعرب املغرب عن تقديره للتقدم احملرز يفو  -٤٠
 .مؤسسيةاملخدرات والتطر  من خالل تدابع تعا ي ملنافحة 

دور ا لوأثنت موزامبيق على قطر  نضمامها إىل العديد من صنوك حقوق اإلنسان و  -٤١
 .يف جولة الدوحة اإلمنائية

وأشارت ميامنار إىل اسرتاتيجيات محاية حقوق اإلنسان على الصعيدين الو ر والعاملي  -٤٢
 .طر ملا قدمته من مساعدة إنسانية دوليةوأثنت على ق

برؤية قطر  املهاجرينوأشارت نيبال إىل اجلهود املب ولة حلماية حقوق العمال  -٤3 ورحبت 
 .٢٠3٠ الو نية
العمدال غدع امل دمولني بقدانون العمدين وشدجعت  وض وأعربت  ولندا عن قلقها إزاء  -٤٤

 .قطر على مواصلة التعاون م  منظمة العمين الدولية
ا ستعراا  من أجين جولةرحبت نيناراغوا ابلوفد وشنرته على عرضه وتقريره الو ر و  -٤5
 .الثالثة
أعربدت نيجدعاي عددن تقددير ا للتددابع املعتمدددة حلمايدة ومتندني املددرأة واجلهدود املب ولددة و  -٤6

 .ملنافحة ا جتار ابألشخاو
ق لننهددا مايدة العمدال الضديو ة املتعلقددة حبوأشدارت الندروي  إىل اإلصدالحات القانونيد -٤٧
 .يف األسر املعي ية اخلاصة ستخَدمنيتضال ت عر ابلقلق إزاء حقوق املرأة ومحاية العمال امل  

لصددحة املتعلقدة ابوا سددرتاتيجيات الو نيدة  ٢٠3٠رحبدت عمدان برؤيددة قطدر الو نيدة و  -٤8
 .وألقت الضوء عليها وحقوق اإلنسان

قوق اإلنسان ورحبت حب املتعلقة لوفاء ابلتضاماهتاامية إىل االر بعو جبهود الدولة  نو تو  -٤٩
 .منظمة العمين الدوليةاري  ابفتتاح منت  م 

والعمددال املنددضليني  املهدداجرينوأشدادت الرلبددني بسددن ت دريعات ب دد ن حقددوق العمدال  -5٠
 .ورحبت ابجلهود املب ولة لدعم امل اركة السياسية للمرأة

نضمامها ابلة ملدرسة خمصصة لأل رال السوريني الالجئني و ورحبت الربتغال بدعم الدو  -5١
إىل العهد الدويل اخلاو ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصدادية 

 .وا جتماعية والثقافية
إىل حتقيدددق املسددداواة بدددني  وأعربددت مجهوريدددة كدددوراي عدددن تقددددير ا جلهددود الدولدددة الراميدددة -5٢

 .غاء نظام النرالة وتعديين قانون العمينق وإلاجلنسني
ق واعتماد اخلطة رة ا جتار ابلب اللجنة الو نية ملنافحن اء رحبت مجهورية مولدوفا إبو  -53

 .الو نية ملنافحة ا جتار ابلب ر
دولية مثين العهد الدويل اخلداو ابحلقدوق رومانيا ابنضمام الدولة إىل صنوك  ونو ت -5٤

ق و ا تب له من  قتصادية وا جتماعية والثقافيةهد الدويل اخلاو ابحلقوق ااملدنية والسياسية والع
 .لتحسني حقوق العمالجهود 
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وأعرب ا حتاد الروسي عن تقديره  نضمام الدولة إىل العهد الددويل اخلداو ابحلقدوق  -55
ق لننه  حظ  قتصادية وا جتماعية والثقافيةاملدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا

 .أن امل اكين   تضال قائمة يف  ال املساواة بني اجلنسني
سياسات متعلقة حبقوق اإلنسانق   اتنري بو  قورحبت رواندا ابعتماد الدولة ت ريعات -56
نضمامها إىل العهد الدويل اخلاو ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ابو 

 .ة والثقافيةا قتصادية وا جتماعي
 قبيلدة الغرددرانأفدراد جنسددية يدة السددعودية عدن قلقهدا إزاء سدح  أعربدت اململندة العربو  -5٧

 .مومصادرة ممتلناهت
 .املهاجرينورحبت السنغال ابجلهود املب ولة ملنافحة اإلر اب وحتسني ظرو  العمال  -58
وتددوفع  قة ابملددرأةورحبدت صددربيا اب سدرتاتيجيات واخلطددط والسياسدات الو نيددة املتعلقد -5٩

 .الرعاية ا جتماعية
ورحبت سعاليون ابنضمام الدولة إىل العهد الدويل اخلاو ابحلقوق املدنيدة والسياسدية  -6٠

ية  ات ريعاهتب قتصادية وا جتماعية والثقافيةق و والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا مية إىل محا الرا
 .ثانية للتنميةالو نية ال تهاسرتاتيجيابق و املهاجرين العمال
الو نية الثانية وابجلهود املب ولة ملنافحة العنف التنمية سرتاتيجية ورحبت سنغافورة اب -6١

 .ضد املرأة والتغل  على التحدايت الصحية
ورحبت سلوفاكيا ابنضمام الدولة إىل العهد الدويل اخلاو ابحلقوق املدنية والسياسية  -6٢

وشدجعت قطدر علدى وضدد  . تصدادية وا جتماعيدة والثقافيدةوالعهدد الددويل اخلداو ابحلقدوق ا ق
 .إ ار ت ريعي لضمان احلق يف التعليم للجمي 

ورحبت سلوفينيا ابنضمام الدولة إىل العهد الدويل اخلاو ابحلقدوق املدنيدة والسياسدية  -63
  ق لننها شجعت قطر على رف قتصادية وا جتماعية والثقافيةوالعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا

 .امحترظاهتا عليه
ق إىل محايدة حقدوق اإلنسدان وتعضيض دارحد  الصدومال ابإلصدالحات القانونيدة الراميدة و  -6٤
 .ا جتار ابألشخاومنافحة سيما يف  ا ت الصحة والتعليم و   

ورحبدت إسدبانيا ابنضدمام الدولدة إىل العهدد الددويل اخلداو ابحلقدوق املدنيدة والسياسددية  -65
 .او ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافيةوالعهد الدويل اخل

ق النسداء واأل ردال اجلهود املب ولة لضمان محايدة حقدو  ابرتياح حظت سرمل  ننا و  -66
 .هاجرينوالعمال امل

يجية ود املب ولة لتحسني حالة التعليمأشارت دولة فلسطني إىل اجلهو  -6٧ ت ق ورحبت ابسرتا
 .التنمية الو نية الثانية

ق  دا يف ذلدك همحبقدوقملهداجرين تمتد  العمدال ات السويد ابلتحسدينات املتعلقدة ببورح -68
 .التعاون التقر م  منظمة العمين الدولية
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رحبدت سويسدرا ابجلهدود الراميدة إىل إلغداء نظدام النرالدة هبدد  محايدة حقدوق العمدال و  -6٩
 املهاجرين.

 .قدمت اجلمهورية العربية السورية توصياهتا إىل قطرو  -٧٠
وبتدددددابع محايدددة حقددددوق العمددددال  ٢٠3٠رحبدددت  اجينسددددتان برؤيدددة قطددددر الو نيدددة و  -٧١

 .ق  ا يف ذلك التعاون التقر م  منظمة العمين الدوليةاملهاجرين
 قالتقر م  منظمة العمدين الدوليدة اتعاوهنوب قنظام النرالةورحبت اتيلند إبلغاء الدولة  -٧٢
 .صحية احلنومية للجمي  دون متييضإمنانية الوصول إىل اخلدمات ال  اتوفع بو 

ورحبدت توغددو ابنضددمام الدولددة إىل العهددد الدددويل اخلدداو ابحلقددوق املدنيددة والسياسددية  -٧3
حلدق يف املتعلقدة ابتددابع لواب قوالعهد الدويل اخلاو ابحلقدوق ا قتصدادية وا جتماعيدة والثقافيدة

 .اللجوء واملساعدة اإلنسانية ومنافحة ا جتار ابألشخاو
ورحبدت تددون  ابنضدمام الدولددة إىل العهدد الدددويل اخلداو ابحلقددوق املدنيدة والسياسددية  -٧٤

 .والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية
علقة صنوك دولية عدة مثين تنري  الدولة  اإلجراءات املتخ ة ابرتياحتركيا   حظتو  -٧5 مت
 .ب  ن حقوق اإلنسان ت ريعات و نية هاقوق اإلنسان ووضعحب

قيق أ دا  رؤيدة قطدر رحبت تركمانستان ابلسياسات وا سرتاتيجيات الرامية إىل حتو  -٧6
 .املرأة يف عمليات صن  القرار إشراكق وزايدة ٢٠3٠الو نية 

ق  ا يف ذلك حتسني فرو وات املتخ ة لتحسني حقوق األ رال حظت أوغندا اخلطو  -٧٧
 .احلصول على الصحة والتعليم

وفد قطر أن الدولة  أوضحق هاجرينعمال املوردا  على األسئلة املتعلقة حبماية حقوق ال -٧8
لتة القانونية جلمي  العمال وأهنا حريصة على توفع احلماي يني  املتعلق ابقانون ال عد  نضل لعمال امل

  ونيدنص القدانو . القدانون يف حدال انتهداك العدالدة للوصدول إىل ا  واضدح ا   ريق كي يصف بدقة
ق واحرتام احلقوق األساسية العمين ساعاتك لك على احلد األدىن لسن العمينق واحلد األقصى ل

 .وتسوية املنازعات
نازعات  تسويةلبا  عمين وال ؤون ا جتماعية منتأن  ت وزارة التنمية اإلدارية والقد و  -٧٩ امل

شرعت و  . لتضاماهتا الدولية ق امتثا   عدة تدابع للتصدمل للعنف املنضيلاخت ت الدولة و . العمالية
 .يف محلة توعية ملنافحة العنف العائلي والعنف املنضيل أيضا   احلنومة

لى مجي  إىل اتراقية القضاء عقطر انضمت فقد ق ما يتعلق حبماية النساء واأل رالوفي -8٠
. ستورمن الد 68وفقا  للمادة  أد ت أحنامها يف القانون الو رو أشنال التمييض ضد املرأةق 

على منح اجلنسية القطرية لغع القطريني يف  ٢٠٠5لعام  38من القانون رقم  ٢تنص املادة و 
من موا نني غع ات املتضوج تالقطراي النساءطنح القانون و  . حالة استيراء ال روط املطلوبة

يف  خلينق ألن ذلك سيؤدمل إىل ازدواج اجلنسية وإىل ني احلق يف منح جنسيتهن أل راهلنقطري
 .لقطر ةوالدطغرافي ةا جتماعي كيبةالرت 
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 ائ ددا إجددراء  إلغدداء جنسدية أفددراد تلددك القبيلددة  مل ينددنق ق بقبيلددة الغرددرانوفيمدا يتعلدد -8١
 .ال مل حيظر ازدواج اجلنسية للقانون وفقا   نُدرّ   ذلك اإلجراءقد فظاملا ؛  أو
قطددر قانوهنددا يف  ددد ا  لدّ  مل تعددو . إلغدداء عقوبددة اإلعدددام مسدد لة مثدددعة للجدددل و  يددضال -8٢

تهاجتماعية وقانونية   ناك أسبابو . ل العاملدو  حتظ إبمجاىقضية مل  فه ه. الصدد  يف الوقت ذا
ئم اخلطعة على  و  تطب ق   ه العقوبة إ . متن  قطر من إلغاء عقوبة اإلعدام ب نين دائم اجلرا

نون  ويستثر .رائم ضد أمن الدولةم ددة أو اجلظرو  ب املقرتنةوالعنيرة للغايةق مثين اجلرائم  قا ال
ق مثدين األشدخاو الد ين تقدين عقوبدة اإلعددامد فئات معينة مدن األشدخاو مدن اجلنائي يف البل

د وقف اختيارمل يعري مجي  النساء احلوامين ماعتُ وابإلضافة إىل ذلكق . ا  عام ١8عن  أعمار م
إلعدددام منددد  حنمدددا ابقطددر مل تصددددر و . ةمددن عقوبددة اإلعددددام لرددرتة تغطدددي عددامني بعدددد الددو د

 .ةخاص صورةب شنيعةجرطة ق ما عدا يف حالة ٢٠١5 عام
الة ملعرفة ابستمرار احل قطر ق تستعراابلتحرظات على املعا دات الدوليةوفيما يتعلق  -83

حترظدات عامددة تبددمل أمل مل تعدد احلنومدة و . تلدك التحرظددات أم   مدا إذا كدان طندن سدح 
 .حمددة ابتت ختتار حترظاتق بين ليةصدق على الصنوك الدو تعندما 
الدولة إىل ضمان أ  تؤدمل تلك احلرايت إىل  ىسعتق وفيما يتعلق حبرية التجم  والدين -8٤

 .ألمن العام أو القوميلد يانتهاكات للقانون الو ر أو هتد
ورحبدت أوكرانيدا ابنضدمام الدولدة إىل العهدد الددويل اخلداو ابحلقدوق املدنيدة والسياسدية  -85
ق صددنوك أخددر  مددن بددنيق  قتصددادية وا جتماعيددة والثقافيددةالعهددد الدددويل اخلدداو ابحلقددوق او 
ق رددال احملددرومني مددن رعايددة الوالدددينق واأل هداجرينالعمددال املجلهدود املب ولددة حلمايددة حقددوق ابو 

 .والنساء
 .قدمت اإلمارات العربية املتحدة توصياهتا إىل قطرو  -86
ق الدولددة ملنافحدددة ا جتدددار ابألشدددخاوالددديت تبددد هلا هددود جلورحبددت اململندددة املتحددددة اب -8٧

 .وأعربت عن قلقها إزاء قوانني العمين
ل راكات لال مل ينظم اللجوء السياسي و  قانونأعربت الو ايت املتحدة عن تقدير ا للو  -88

 .د  حتسني ظرو  العمالهب اليت أقامتها الدولةالثنائية 
وهنددا الدددويل مددن أجدين التنميددة املسددتدامة والتضامهددا وأثندت قعغيضسددتان علددى الدولدة لتعا -8٩

 .أب دا  التنمية املستدامة
ق وا نضمام إىل املضيد ى مواصلة ن ر ثقافة حقوق اإلنسانشجعت أوروغوامل قطر علو  -٩٠

 .من الصنوك الدولية حلقوق اإلنسان م  التقليين إىل أدىن حد من حترظاهتا عليها
دولية حلقوق اإلنسان رية ابنضمام الدولة إىل صنوك ليراورحبت مجهورية فنضويال البو  -٩١
 .التعاون من أجين التنمية  ال يف ال مل أحرزته تقدملواب
 .سياسة الدولة ب  ن التعاون الدويلبقانون العمين و  راجعةوأشادت فييت انم   -٩٢
 علدى صدنوك هاتصدديقلسياستها ب  ن التعاون الدويل و وأشادت أفغانستان ابلدولة  -٩3

 .املهاجرينقانون العمين والقوانني املتعلقة ابلعمال  على تعديالتإدخاهلا دولية و 
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ورحبت ألبانيا ابنضمام الدولة إىل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وشجعت  -٩٤
 .قطر على عدم إبداء حترظات حتد من نطاق التضاماهتا

مواءمدة الت دريعات الو نيدة مد  التضاماهتدا وأشادت اجلضائر ابلدولة جلهود ا الراميدة إىل  -٩5
 .الدولية
لتيسدع النرداذ إىل املصدنرات  ابنضمام الدولة إىل معا ددة مدراكشوأشادت األرجنتني  -٩6

إعاقددددات أخددددر  يف قددددراءة  املن ددددورة لرائدددددة األشددددخاو املنرددددوفني أو معدددداقي البصددددر أو ذومل
 .وأتييد ا إلعالن املدارس اآلمنة قاملطبوعات

وحقدوق  ندالمفيمدا يتعلدق حبريدة العة ار وجدود حتددايت كبداسدتمر  إىلأسدرتاليا  رتوأشدا -٩٧
 .العمال والنساء واألقليات

وأعربت عن أملها يف أن  ملهاجرينورحبت النمسا ابلتقدم احملرز ب  ن حقوق العمال ا -٩8
 .تتخ  قطر املضيد من اخلطوات  وج  قانون العمين

ق  ا يف ذلك العهد الدويل نضمامها إىل صنوك دوليةلة  أثنت أذربيجان على الدو و  -٩٩
 .اخلاو ابحلقوق املدنية والسياسية

بلدان البهاما ابلدولة لتصديقها على صنوك  وأشادت جضر -١٠٠ دولية والتضامها  ساعدة ال
 .٢٠3٠يف تنري  خطة التنمية املستدامة لعام 

 .قدمت البحرين توصياهتا إىل قطرو  -١٠١
غالديش ابخلطوات املتخ ة إللغاء نظام النرالة ورف  القيود املرروضة علدى ورحبت بن -١٠٢

 .يف تغيع صاح  العمين املهاجرينحرية العمال 
ا  حظدددت أن لننهدددق لتعاوهندددا مددد  منظمدددة العمددين الدوليدددةوأثنددت بلجيندددا علدددى قطددر  -١٠3

 .ال واغين املتعلقة ابلعنف املنضيل وحالة العمال املنضليني   تضال قائمة
ية  ةالرقمي  موليةلاملتعلقة ابدت بواتن ابلدولة  سرتاتيجيتها وأشا -١٠٤ تها الو ن واسرتاتيجي

 .٢٠3٠مساعدهتا للبلدان األخر  يف حتقيق خطة عام للتوحد و 
ن أعربت دولة بوليريا املتعددة القوميات عن تقدير ا ملراجعة الت ريعات والسياسات ملو  -١٠5
 .واسرتاتيجيات التنمية الو نية ٢٠3٠ تنري  رؤية قطر الو نيةأجين 
ق منظمدة دوليدةبصدرتها ليدة ملنافحدة الرسداد أشادت بوتسواان إبن اء األكادطيدة الدو و  -١٠6

 .املهاجرينلتغيعات الت ريعية املتعلقة ابلعمال ابو 
الربازيددين ابلتدددابع املتخد ة ملنافحددة ا جتددار ابألشدخاو وشددجعت قطددر علددى  ونو دت -١٠٧

 ت.١٩5١)بوض  الالجئني  اخلاصةا تراقية  التصديق على
ية الو نية الثانية وابجلهدود املب ولدة حلمايدة تنمورحبت بروين دار السالم ابسرتاتيجية ال -١٠8

 .حقوق األ رال
حلقوق اإلنسان خمتلرة دولية ير ا  نضمام الدولة إىل صنوك أعربت بلغاراي عن تقدو  -١٠٩

 .ني املرأةمتن من أجينو حظت التقدم احملرز 
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وسددلطت بوركينددا فاسددو الضدددوء علددى اعتمدداد قددوانني ب ددد ن العمددال املنددضليني والعمدددال  -١١٠
 .تعضيض اإل ار املؤسسي حلقوق اإلنسانعلى و  املهاجرينق

 . حظت كندا التدابع املتخ ة لتعضيض محاية العمال املهاجرين وحتسني ظرو  عملهمو  -١١١
ا ستعراا  جولةعن نبثقة رز يف تنري  التوصيات املحمل ن ت ت اد قطر على التقدم او  -١١٢
 .الثانية
انضددمام الدولددة إىل العهددد الددويل اخلدداو ابحلقددوق املدنيددة  الضددوء علدى شدديلي لقدتأو  -١١3

 .والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية
رؤيدة بق و ة حقوق اإلنسدانال تعضيض ومحايرحبت الصني جبهود الدولة وإجنازاهتا يف  و  -١١٤

 .الو نية الثانيةالتنمية سرتاتيجية ابق و ٢٠3٠قطر الو نية 
ق وشدجعت نيف تعضيدض حقدوق اإلنسدان للمهداجريورحبت كوت ديروار ابلتقددم احملدرز  -١١5

 .على ب ل املضيد من اجلهود يف   ا اجملال
ندضيل وشدجعت قطددر علدى ضدمان متتدد  وأشدارت كرواتيدا إىل سياسدة منافحددة العندف امل -١١6

 .على قدم املساواة الرجين واملرأة ابحلقوق املدنية والسياسية
 .ا ستعراا السابقة جولةلتوصيات املقبولة خالل ا ن ت كواب قطر على تنري  ا و  -١١٧
وأثنددت قددربو علددى قطددر لتجرطهددا ا عتددداء البدددين واجلنسددي علددى النسدداء واأل ردددال  -١١8

 .ابلعمال املنضلينيانون املتعلق واعتماد ا الق
املدنيددددة علدددى قطددددر  نضددددمامها إىل العهدددد الدددددويل اخلددداو ابحلقددددوق  يات ددددينأثندددت و  -١١٩

 .والسياسية والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية
 هاوضعلو لتعاون الدويل اة الدطقرا ية على قطر لت جيعها وأثنت مجهورية كوراي ال عبي -١٢٠

 .٢٠3٠تعضيض رؤية قطر الو نية من أجين سياسات واسرتاتيجيات 
ق من الدولة فيما يتعلق حبقوق العمالاليت تب هلا جهود لأعربت الدامنرك عن تقدير ا لو  -١٢١

 .م  منظمة العمين الدولية اتعاوهنو  ٢٠١٧لعام  ١5د ا القانون رقم خالل اعتما
إ ار ا  لتحسنيالدولة اليت تب هلا جهود لعن تقدير ا لوأعربت اجلمهورية الدومينينية  -١٢٢

 .تعضيض حقوق اإلنسانمن أجين املعيارمل واملؤسسي 
 .قدمت مصر توصياهتا إىل قطرو  -١٢3
والسياسية  دنيةورحبت السلرادور ابنضمام الدولة إىل العهد الدويل اخلاو ابحلقوق امل -١٢٤

 .جتماعية والثقافيةوالعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا 
رحد  األردن ابنضددمام الدولددة إىل العهددد الدددويل اخلدداو ابحلقددوق املدنيددة والسياسددية و  -١٢5

 .والعهد الدويل اخلاو ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية
حلماية ا جتماعية وإعادة أت يين اخلاو ابكستان عن تقدير ا لنظام الدولة أعربت ابو  -١٢6

 .اسرتاتيجية التنمية الو نية الثانية الدولة عتماد و  قلضعراءا
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ق ذكر وفد قطر أن الت دريعات تدنص علدى احلدق يف  على األسئلة املتعلقة ابلتعليموردا   -١٢٧
يات  5١معدل ا لتحاق ابملدارس  يبلغو . التعليم دون أمل متييض على اإل الق رت يف املائة بني ال

ري  على قطر تركضو . معلم لنين تالمي  تسعةق  توسط رتيانيف املائة بني ال ٤٩و ن  ٤ اهلد  ت
هتدد  و . و نيدةإدماجده يف سياسدة علدى ق و ودة التعلديماملتعلق جبد ستدامةامل التنميةأ دا   من

 .اسرتاتيجية التعليم إىل القضاء على مجي  أشنال التمييض
مايددددة ا يف ذلددددك خطدددة للحق  دددمدددن أربعددددة أركدددان ٢٠3٠تتددد لف رؤيدددة قطددددر الو نيدددة و  -١٢8

ق وتنرددددين محايددددة حقددددوق األسددددرة واملددددرأة وتنردددددين وفر ضددددماان  اجتماعيددددا  فعددددا   تددددق ا جتماعيددددة
 .ق  ن فيهم األشخاو ذوو اإلعاقةا جتماعية جلمي  املوا ننيا ستحقاقات 

ق بلغت النسبة املئوية لتمثيدين املدرأة يف مناصد  صدن  القدرار فيما يتعلق   اركة املرأةو  -١٢٩
تَ يُ التصويتق و  نلنساء عددا  من املناص  القياديةق وحيق هلا  غينتو . ائةيف امل 3٠حوايل   خنبن

أربعة أعضاء يف  ل  ال ور   م و . نساء كسرعات وقاضياتكما ُعّينت .  يف اجملال  البلدية
 .من النساء

ق اختدد ت قطدر مجيدد  التددابع القانونيددة والت دريعية الالزمددة وفيمدا يتعلدق حبقددوق الطردين -١3٠
من أعلى  نظاما   ٢٠3٠رؤية قطر الو نية  وتتوخىني األ رال من التمت  النامين حبقوقهم. لتمن

ل من مجي  أشنال العنف ينص قانون العقوابت على محاية األ راو النظم التعليمية يف العامل. 
 ق  ا يف ذلك ا ستغالل اجلنسي.لوا ستغال

ق عدضزت قطدر الت دريعات امدات الدوليدةات وامتثاهلدا لاللتض وفيما يتعلق  سد لة الت دريع -١3١
ت ريعوتلدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان. القائمة يف ضوء انضمامها إىل العهدين ا  اتضمن ال

 .وحتميها القضاء يةاستقالل ةالقطري
قطددر بتدددوفع الرعايددة الصدددحية والعددالج الطددد   تعهددددتق وفيمددا يتعلددق ابحلدددق يف الصددحة -١3٢

وزارة الصحة العامة خطوات كبعة  وقد خطتقطريني دون أمل متييض. للموا نني القطريني وغع ال
 يف حتقيق املعايع الدولية للخدمات الصحية.

فرصة إللقاء الضوء على القوانني والتددابع له  يتيح وأفاد الوفد أبن ا ستعراا احلايل -١33
لة وتعليقدددات لدديت قدددمت أسددئاملعتمدددة حلمايددة حقددوق اإلنسددان. وشددنر الوفدددد مجيدد  البلدددان ا

 أهنا ستؤخ  بعني ا عتبار.ا وتوصياتق وأكد هل

 أو التوصيات/االستنتاجات و -اثنياا  
يف التوصيات التالية، وستقدم ردوداا عليها يف وقت مناسب ال يتجاوز  قطرستنظر  -١3٤

 موعد الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
حلمايددددة حقددددوق ايدددد  العمددددا   علددددت االتفاقيددددة الدوليددددةالتصدددديق  ١-١3٤

 املهاجرين وأفراد أسرهم )املكسيك( )السنغا (؛
التصدديق علددت صدكوو حقددوق اإلنسدان الددط ف تصديه  رفدداا فيهددا  ٢-١3٤

بعد، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية حلماية حقوق ايد  العمدا  املهداجرين وأفدراد 
 أسرهم )هندوراس(؛
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ية حقوق  النظر مرة أخرى يف التصديق علت 3-١3٤ االتفاقية الدولية حلما
التقدم احملرز يف خمتلف اجملاالت يف  واصلةاي  العما  املهاجرين وأفراد أسرهم مل

 تشريعاهتا الو نية )إندونيسيا(؛
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق اي  العما  املهاجرين  ٤-١3٤

 وأفراد أسرهم )مصر(؛
قية الدولية حلماية حقوق اي  العما  املهاجرين االنضمام إىل االتفا 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 دد ا   ٧-١3٤

 عاقة )الوتغا ( )تشاد(؛ذوي اإل
التصدديق علددت الووتو دو  االختيدداري التفاقيدة مناهضددة التعدد يب  8-١3٤

لوتغا (  ا وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )
 ) يلي( )السنغا ( )الدامنرو(؛

اهضددددة النظدددر يف االنضدددمام إىل الووتو دددو  االختيددداري التفاقيدددة من ٩-١3٤
 التع يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )غاان(؛

 االنضمام إىل بقية صكوو حقوق اإلنسان )موزامييق(؛ ١٠-١3٤
 بوض  الالجئني وبروتو وهلا )توغو(؛ اخلاصةالتصديق علت االتفاقية  ١١-١3٤
ة  التصديق علت االتفاقية املتعلقة بوض  ١٢-١3٤ األ  ا  عدميي اجلنسي

 واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية )هايط(؛
النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية اي  األ  ا  من  ١3-١3٤

واالتفاقية الدولية حلماية حقوق اي  العما  املهاجرين وأفراد ، االختفاء القسري
ت التصديق علالنظر يف و  ،الدوليةونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  ،أسرهم

 )أوروغواي(؛ ه ه الصكوو
التصديق علت اتفاقية من  جرمية اإلابدة اجلماعيدة واملعاقيدة عليهدا  ١٤-١3٤

 )أو رانيا(؛
 2011لعمدا  املندزليني، بشدنن االتصدديق علدت اتفاقيدة منظمدة العمدل الدوليدة  ١5-١3٤
 ( )بلجيكا(؛189)رقم 
رومددددا األساسددددي للمحكمددددة اجلنائيددددة الدوليددددة االنضددددمام إىل نظددددام  ١6-١3٤

 )السلفادور(؛
االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف  ١٧-١3٤

 فيمدا صد ذلك التعديالت علت نظام روما األساسي للمحكمدة اجلنائيدة الدوليدة 
 لي تنشتاين(؛القانون الو ين )إ ار جرمية العدوان )تعديالت  مياال(، وتنفي ه يف 
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االنضددددمام إىل نظددددام رومددددا األساسددددي للمحكمددددة اجلنائيددددة الدوليددددة  ١8-١3٤
 و نية )قو (؛التشريعات ال وإدماجه يف

مواءمة التشريعات الو نية م  العهد الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية  ١٩-١3٤
والسياسددية والعهدددد الددددويل اخلدددا  ابحلقددوق االقتصدددادية واالجتماعيدددة والثقافيدددة 

 الحتاد الروسي(؛)ا
مواصدلة العمددل علدت مواءمددة التشدريعات الو نيددة مد  االلتزامددات  ٢٠-١3٤

 والصكوو الدولية الط هي  رف فيها )األردن(؛
ابلعهددد  ةامللحقد ةاالختياريدد تالنظدر يف التصدديق علددت الووتو دوال ٢١-١3٤

 لعهددددد الدددددويل اخلددددا  ابحلقدددددوقابالدددددويل اخلددددا  ابحلقددددوق املدنيددددة والسياسدددددية و 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية )اهورية مولدوفا(؛

رفددددد  التحفظدددددات علدددددت العهدددددد الددددددويل اخلدددددا  ابحلقدددددوق املدنيدددددة  ٢٢-١3٤
والسياسددية والعهدددد الددددويل اخلدددا  ابحلقددوق االقتصدددادية واالجتماعيدددة والثقافيدددة 
ومواءمددة التشددريعات الو نيدددة بشددكل  امدددل مدد  العهدددين، ال سددديما فيمددا يتعلدددق 

لقاسية  قو ابحلق ا ة  لعقوب ا يف عدم التعرض للتع يب وغريه من ضروب املعاملة أو 
لتمييز لعدم التعرض يف و  يف حرية تكوين اجلمعيات،الالإنسانية أو املهينة، و  أو

 )أملانيا(؛
رفددددد  التحفظدددددات علدددددت العهدددددد الددددددويل اخلدددددا  ابحلقدددددوق املدنيدددددة  ٢3-١3٤

دية واالجتماعيدددة والثقافيدددة والسياسددية والعهدددد الددددويل اخلدددا  ابحلقددوق االقتصدددا
 واتفاقية القضاء علت اي  أ كا  التمييز ضد املرأة )فرنسا(؛

سحب حتفظاهتا علت اتفاقية القضاء علت اي  أ كا  التمييز ضد  ٢٤-١3٤
ة  أماملرأة، مثل تلك املتعلقة حبق الطفل يف احلصو  علت اجلنسية القطرية من  قطري

أهدداف التنميدة مدن  10و 5اهلددفني ياا مد   دامتوذلدك متزوجة من رجدل أجند ، 
 املستدامة )هولندا(؛

سدددددحب حتفظاهتدددددا علدددددت العهدددددد الددددددويل اخلدددددا  ابحلقدددددوق املدنيدددددة  ٢5-١3٤
والسياسددية والعهدددد الددددويل اخلدددا  ابحلقددوق االقتصدددادية واالجتماعيدددة والثقافيدددة 

 واتفاقية القضاء علت اي  أ كا  التمييز ضد املرأة )النمسا(؛
ب ايدد  التحفظددات واإلعددالانت علدت العهددد الدددويل اخلددا  سدح ٢6-١3٤

ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلا  ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
 )تشيكيا(؛ ابلعهدين ةامللحق ةاالختياري توالثقافية والتصديق علت الووتو وال

علدددت  لعمليددات اإلعددددام والتصددديق اعتمدداد وقدددف اختيدداري ر دددي ٢٧-١3٤
الووتو ددددو  االختيدددداري الثدددداد امللحددددق ابلعهددددد الدددددويل اخلددددا  ابحلقددددوق املدنيدددددة 

 اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )لي تنشتاين(؛، والسياسية
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مدن اتفاقيدة القضداء علدت  9النظر يف سحب الدتحف  علدت املدادة  ٢8-١3٤
 ما ص قوق فياي  أ كا  التمييز ضد املرأة، الط تضمن للمرأة املساواة يف احل

 نقل اجلنسية )رومانيا(؛
لتمييز  ٢٩-١3٤ ا ضمان التنفي  الكامل التفاقية القضاء علت اي  أ كا  

 16و 15و 9و 2القانون احمللي، وسحب حتفظاهتا علت املواد إ ار ضد املرأة يف 
امللحدددق  دددا ، و ددد لك التصدددديق علدددت الووتو دددو  االختيددداري مدددن هددد ه االتفاقيدددة

 )لي تنشتاين(؛
بسديل مواصلة اجلهود الرامية إىل من  االجتدار ابليشدر ومكافحتده،  3٠-١3٤
التنفي  الفعدا  للقدانون املتعلدق مبكافحدة االجتدار ابأل د ا  وتدوفري احلمايدة  منها

 للضحااي، مبا يف ذلك املالجئ واملساعدة النفسية واالجتماعية )اهورية مولدوفا(؛
لقضاء مراجعة تشريعاهتا الو نية من أ 3١-١3٤ ا ة  فاقي جل االمتثا  التام الت

 علت اي  أ كا  التمييز ضد املرأة )االحتاد الروسي(؛
تطييق وتفسري القوانني الو نية مبا يتوافق م  أحكام اتفاقية القضاء  3٢-١3٤

 علت اي  أ كا  التمييز ضد املرأة )سرياليون(؛
لقضاء علت اي   ت م  اتفاقية ااتعزيز التشريعات الو نية مبا يتم 33-١3٤

 أ كا  التمييز ضد املرأة )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛
التعلديم  جمدا  التمييدز يف كافحدةالنظدر يف التصدديق علدت اتفاقيدة م 3٤-١3٤

 )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛
النظر يف التصديق علت الصكوو الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان  35-١3٤

 اا فيها بعد ) وت ديفوار(؛الط ف تصيه  رف
اعتماد الووتو و  االختياري التفاقيدة القضداء علدت ايد  أ دكا   36-١3٤

 التمييز ضد املرأة ) رواتيا(؛
اعتماد الووتو و  االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق إبجراء  3٧-١3٤

 تقدمي اليالغات ) رواتيا(؛
اختيار اعتماد عملية اختيار مفتوحة تقوم  38-١3٤ علت أساس اجلدارة عند 

األمدم املتحددة )اململكدة املتحددة معاهدات املر حني الو نيني النت اابت هيئات 
 لويطانيا العظمت وأيرلندا الشمالية(؛

مراجعة قوانينها احلالية املتعلقة ابألمن القومي ومكافحة اإلرهاب  3٩-١3٤
ب وغريها من املعايري الدولية، من أجل مواءمة تشريعاهتا م  اتفاقية مناهضة التع ي

 ؛(ياوالتصديق علت الووتو و  االختياري التفاقية مناهضة التع يب )تشيك
اختاذ مزيد من اخلطوات ملواءمة التشريعات والسياسات م  القانون  ٤٠-١3٤

 (؛قريغيزستان) الدويل اإلنساد
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ن مواصدلة اسدتعراض وتنفيد  التشدريعات الدط تعدزز حقدوق اإلنسددا ٤١-١3٤
 )الصوما (؛

اختدداذ تدددابري ملواءمددة القددوانني والسياسددات الو نيددة مدد  التزاماهتدددا  ٤٢-١3٤
 الدولية يف جما  حقوق اإلنسان )أوغندا(؛

ميادئ وأحكام اتفاقية حقوق توافقا اتما م  تشريعاهتا توافق ضمان  ٤3-١3٤
 األ  ا  ذوي اإلعاقة )بنغالديش(؛

من األ ر التنظيمية الو نية الالزمة تكثيف جهودها لتطوير وتعزيز  ٤٤-١3٤
تصدي للتحدايت الييئية الشاملة لعدة قطاعات، مبا يف ذلك الت فيف من أجل ال

 آاثر تغري املناخ والتكيف معه )فيجي(؛
ج ا دممن أجل إاملؤسسية  ارفمواصلة بناء القدرات واليياانت واملع ٤5-١3٤

 األ ر التنظيمية الو نية )فيجي(؛االعتيارات الييئية واملناخية علت حنو أ مل يف 
النسددددداء واأل فددددا  واأل ددددد ا  ذوي التمكددددني مدددددن زايدة إدمدددداج  ٤6-١3٤

مشولية يف وض  اسرتاتيجيات ومشار تهم املهمشة  اجملموعاتاإلعاقة وغريهم من 
 سيل العيش )فيجي(؛ علتإدارة تغري املناخ وأثره  من أجل
لقضاء ا الرامية إىل التنفي يةاختاذ خطوات واإلعالن عن التدابري  ٤٧-١3٤

علت اي  أ كا  التواصل م  األفراد والكياانت واملنظمات اإلرهابية أو املتطرفة 
 أو معنوي هلم )مصر(؛ مايلأو  ديوالتوقف عن تقدمي أي دعم ما

صدددياغة خطدددة عمدددل و نيدددة حلقددددوق الراميدددة إىل مواصدددلة جهودهدددا  ٤8-١3٤
 اإلنسان )األردن(؛

 ها اإلمنائي اليناء علت املستوى العاملي )الكويت(؛مواصلة دور  ٤٩-١3٤
إلغدداء نظددام مددن أجددل وضد  وتنفيدد  تشددريعات علددت وجدده السدرعة  5٠-١3٤

العما  ال ين ال يشملهم قانون العمل، بتغطية القصري  مداأل والقيام علتالكفالة، 
يضمن احلق يف حرية التجم  السلمي وتكدوين اجلمعيدات جلميد  سدكان علت حنو 

 )هولندا(؛من أهداف التنمية املستدامة  10و 8 اهلدفني م  ياا متا وذلك  قطر،
ة  5١-١3٤ تعزيز رؤي مواصلة تطوير السياسات واالسرتاتيجيات الرامية إىل 

 )نيكاراغوا(؛ 2030قطر الو نية 
االضدطالع بعمليدة  دداملة تضدم جمموعددة واسدعة مددن  ثلدي اجملتمدد   5٢-١3٤

 عراض الدوري الشامل )النرويج(؛املدد عند تنفي  توصيات االست
اختداذ التدددابري الالزمدة لوقددف متويددل اجلماعدات اإلرهابيددة )اململكددة  53-١3٤

 العربية السعودية(؛
منه اجلماعات اإلرهابية منصات  لتوقف عناختاذ التدابري الالزمة ل 5٤-١3٤

 (؛لنشر األفكار املتعصية الط تدعو إىل اإلرهاب )اململكة العربية السعودية
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حث اجملتم  الدويل علت العمل م  اي  األ راف من أجل إهناء  55-١3٤
حلقدوق ا، علدت وجده اخلصدو ،  الدت احلصار احلايل، الد ي أسدفر عدن انتها دات

 )سرياليون(؛ قطر االجتماعية لشعب
لابكافحة اإلرهاب و املتعلقة مبتشريعات المواءمة  56-١3٤ ا م   قوميألمن 

لدى املعايري الدولية، ال سيما فيما يتعلق بتعريف اإلرهاب و و  مدة االحتجاز 
 يسلندا(؛آا مة )الشر ة وقيل احمل

تعزيز منظور حقوق اإلنسدان يف مكافحدة اإلرهداب، وضدمان حريدة  5٧-١3٤
 التعيري واحلق يف حما مة عادلة )بريو(؛

ات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، اختاذ التدابري املناسية لالمتثا  للقرار  58-١3٤
وضدددمان توافددق التشدددريعات الو نيدددة  ،ومندد  متويدددل اإلرهدداب يف اليلددددان األخددرى

ي م  املعايري الدولية، وال سيما فيما يتعلق قومألمن الاباملتعلقة مبكافحة اإلرهاب و 
 بتعريف اإلرهاب )اجلمهورية العربية السورية(؛

لتنفي ية، فصلاختاذ التدابري الالزمة ل 5٩-١3٤ ل بني السلطتني التشريعية وا
 القضاء )اجلمهورية العربية السورية(؛ يةوضمان استقالل

 إلعداد خطة و نية حلقوق اإلنسان )تونس(؛ املي ولة مواصلة اجلهود 6٠-١3٤
العتماد خطة عمل و نية حلقوق اإلنسان  املي ولة مواصلة اجلهود 6١-١3٤

 ؛وتنفي ها بنجاح )تر مانستان(
للجنة  2010لعام  17 رقم تعديل املرسوم بقانون 6٢-١3٤ ا نشاء  إ بشنن 

لو نية  ر زالو نية حلقوق اإلنسان لضمان امتثاهلا للميادئ املتعلقة مب ا املؤسسات 
 لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )ميادئ ابريس( )اإلمارات العربية املتحدة(؛

أنشطة إلجناز سان التوقف عن است دام اللجنة الو نية حلقوق اإلن 63-١3٤
الط والطلب من اللجنة االمتناع عن تنفي  الوامج احلكومية  ،غاايت سياسيةذات 

 تعارض م  ميادئ ابريس، لضمان استقاللية اللجنة )اإلمارات العربية املتحدة(؛ت
 ارساهتا وأنشطتها وتشريعاهتا الو نية ذات الصلة بقضااي  مراجعة 6٤-١3٤

لصلة  اإلرهاب لضمان توافقها ا م  املعايري الدولية وقرارات األمم املتحدة ذات 
 )اإلمارات العربية املتحدة(؛

ميدددادئ حقدددوق اإلنسدددان يف جمددا  زايدة بددرامج التوعيدددة والتددددريب  65-١3٤
 )اجلزائر(؛

ية الو نية الثانية تنفيد اا  دامالا، مد  الرت يدز تنمتنفي  اسرتاتيجية ال 66-١3٤
املرأة بوجه خا  علت التعليم والصح ة والييئة وحقوق العما  املهاجرين ومتكني 

 وحقوق الطفل )اهورية  وراي الشعيية الدميقرا ية(؛
ضمان حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسدي ومغدايري  6٧-١3٤

 اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )فرنسا(؛
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من أجل تمييز وض  وتنفي  قوانني وسياسات حكومية مناهضة لل 68-١3٤
تصددي للتمييددز، ال سديما ضددد أفدراد جمتمدد  املثليدات واملثليددني ومزدوجدي امليددل ال

ذلك و ، وضد النساء اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني
 الزواج والطالق وحقوق حضانة األ فا  )أسرتاليا(؛ إمكانيةحتسني  بسيل منها

لة أفراد عادة اجلنسية إىل زمة والفورية إلاختاذ اي  التدابري الال 6٩-١3٤ قيي
الغفران وتطييق ميدأ املساواة يف احلقوق واالمتيازات بني املوا نني )اململكة العربية 

 السعودية(؛
لط  ٧٠-١3٤ ا لغفران،  ا اختاذ التدابري الالزمة إلعادة  تلكات وأموا  قييلة 

 صودرت )اململكة العربية السعودية(؛
اي  العقيات الط متن  املوا نني القطريني واملقيمني يف قطر إزالة  ٧١-١3٤

 العربية السعودية(؛اململكة من أداء فريضة احلج والعمرة )
لتمييزية ضد  ٧٢-١3٤ ا ة  اختاذ اي  التدابري الالزمة لتعديل القوانني الو ني

وحما مددة  ،ايد  ضدحااي العندفصدا  املدرأة، وضدمان نظدام للوصدو  إىل العدالدة ل
 مرتك  ه ه اجلرائم، علت النحو املوصت به سابقاا )سويسرا(؛

مضدددداعفة اجلهددددود يف اجملددددا  التشددددريعي ملكافحددددة التمييددددز املتعدددددد  ٧3-١3٤
الوض  املتصل علت أساس نوع اجلنس والعمر واإلعاقة و  األ كا  واجلوانب القائم

 )هندوراس(؛ اجلناةهلجرة وتطييق عقوابت أ د علت اب
مي األفعا  اجلنسية املثلية ابلرتاضي وتعزيز ومحاية حقوق جتر  وقف ٧٤-١3٤

لمثليددات واملثليددني ومزدوجددي امليدل اجلنسددي ومغددايري اهلويددة اجلنسددانية لاإلنسدان 
 )آيسلندا(؛ وحاملي صفات اجلنسني

إىل دف هتددلعمددل يف قطدر لقدوانني وضدد  مواصدلة التدددابري اجلاريدة ل ٧5-١3٤
 )اهلند(؛ ضمان تطييق أعلت املعايري الدولية

مواصدلة القيدام بدددور هدام يف تعزيددز التنميدة علددت املسدتوى الدددويل  ٧6-١3٤
 )الكويت(؛

 تعزيز التعاون اإلمنائي الدويل )املغرب(؛ ٧٧-١3٤
مواصدلة تعزيدز تعاوهندا الددويل، ال سديما يف سدياق التعداون اإلمنددائي  ٧8-١3٤

 )عمان(؛
 0.7لوصو  إىل مستوى ا من أجلزايدة مساعدهتا اإلمنائية الر ية  ٧٩-١3٤

خدا  علدت بنداء القدددرات وجده يف املائدة مدن النداتج احمللدي اإلادايل، مدد  الرت يدز ب
 )هايط(؛
مواصلة سياسة التعاون الدويل اخلاصة  ا  دف املسامهة يف التنفي   8٠-١3٤

 )فييت انم(؛ 2030الناجه خلطة عام 
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 موظفي ة  فاءة ومساءلةالنظر يف اختاذ تدابري هتدف إىل ضمان زايد 8١-١3٤
 اخلدمة العامة )أذربيجان(؛

لييئة  8٢-١3٤ ا مواصلة مشاريعها للتعاون الدويل، مبا يف ذلك يف جما  محاية 
واحلد  القدرة علت التكيفتغري املناخ، م  ضمان الرت يز علت حدة والت فيف من 

 )جزر اليهاما(؛ املشاري  من خما ر الكوارث  جزء من ه ه
  خطتهدددا االسدددرتاتيجية بشدددنن التعددداون الددددويل تنفيددد اا فعدددداالا تنفيددد 83-١3٤

 اخلارجية )بواتن(؛ املعونةحجم زايدة ومواصلة 
وتعزيز التنمية االقتصادية  2030مواصلة تنفي  رؤية قطر الو نية  8٤-١3٤

 واالجتماعية املستدامة )الصني(؛
مج " أايدي تنفيد  بددرانب املتعلقددةتوسدي  وتيداد  املمارسددات اجليددة  85-١3٤

 اخلري حنو آسيا" )اهورية  وراي الشعيية الدميقرا ية(؛
إهناء اي  حاالت االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري لعدد من  86-١3٤

 املوا نني القطريني، مبن فيهم أفراد األسرة احلا مة )مصر(؛
 يسلندا(؛آإلغاء عقوبة اإلعدام )فرنسا( ) 8٧-١3٤
ر ي الست دام عقوبة اإلعدام  دف إلغائها ري اختياوقف  اعتماد 88-١3٤
، والتصديق علت الووتو و  االختياري الثاد امللحدق ابلعهدد الددويل اخلدا  متاما

 اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )أيرلندا(؛، ابحلقوق املدنية والسياسية
 النظر يف إمكانية اعتماد وقف اختياري حبكم القانون لتنفي  أحكام 8٩-١3٤

 اإلعدام،  دف إلغاء عقوبة اإلعدام )إيطاليا(؛
اي  أعما  التع يب وسدوء املعاملدة مبوجدب علت عاقية املضمان  ٩٠-١3٤

إىل العدالة وإدانتهم ومعاقيتهم  عما ه ه األمن يدَّعت ارتكا م القانون، وتقدمي 
 )مدغشقر(؛

ن خدال  مدلعقوبدة اإلعددام  ختيداري حبكدم الواقد متابعدة الوقدف اال ٩١-١3٤
 ر ي )الوتغا (؛اختياري اعتماد وقف 

السددت دام عقوبددة  حبكددم القددانونوقددف اختيدداري اعتمدداد النظدر يف  ٩٢-١3٤
 )رواندا(؛ متاماا اإلعدام  دف إلغائها 

عددددن  ريدددددق املنتزعددددة عرتافددددات عدددددم مقيوليدددددة االالنظددددر يف إعددددالن  ٩3-١3٤
 التع يب أو سوء املعاملة )سرياليون(؛

 بصدددفة هنائيدددة إلغدداء عقوبدددة اإلعدددامهددددف ابري لتحقيددق تنفيدد  تدددد ٩٤-١3٤
 )إسيانيا(؛

وقف ر ي الست دام عقوبة اإلعدام  دف التصديق علت  اعتماد ٩5-١3٤
الووتو ددددو  االختيدددداري الثدددداد امللحددددق ابلعهددددد الدددددويل اخلددددا  ابحلقددددوق املدنيدددددة 

 اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )أسرتاليا(؛، والسياسية
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وضدمان   دامالا   تنفيد اا  خلطة الو نية ملكافحة االجتار ابليشرافي  تن ٩6-١3٤
 الوصو  إىل العدالة وسيل االنتصاف )اليحرين(؛

إلعدام  دف إلغاء عقوبة الط يُعاَقب عليها ابرائم اجل احلد من عدد ٩٧-١3٤
 )قو (؛بصفة اتمة ودائمة اإلعدام 
الط تنشر خطاب  التوقف عن تقدمي أي دعم للمنصات اإلعالمية ٩8-١3٤

 الكراهية أو حترض علت الكراهية، سواء يف قطر أو يف أي مكان آخر )مصر(؛
السددددماح حبريدددددة تكددددوين األحدددددزاب السياسددددية وتشدددددجي  املشدددددار ة  ٩٩-١3٤

ليهم  السياسية للموا نني حىت يتمكنوا من التعيري عن إرادهتم من خال  اختيار  ث
ت داابت حدرة ونزيهدة تضدمن أن النظدام ان، وذلك عن  ريدق يف اجملالس التشريعية

 يية املوا نني )مصر(؛لغأالسياسي يعو عن إرادة 
تعديل القوانني املتعلقة حبرية التعيري والرأي وحرية تكوين اجلمعيات  ١٠٠-١3٤

نون مكافحة وحرية الصحافة من خال  إلغاء أحكام قانون  اجلرائم اإللكرتونية وقا
 ايري الدولية )فرنسا(؛ملعم  ا ، الط تتعارضالعقوابت

موا نيهدا  اختاذ تدابري إلزالة القيدود احلاليدة املفروضدة علدت  ارسدة ١٠١-١3٤
 حرة )النرويج(؛  ارسة املعتقدحرية الدين و 

احلددددوار بددددني احلضددددارات والتعددددايش بددددني األداين  شددددجي مواصدددلة ت ١٠٢-١3٤
 والثقافات امل تلفة )عمان(؛

 ت واملفاوضة اجلماعية )بريو(؛ضمان حرية تكوين اجلمعيا ١٠3-١3٤
احرتام احلق يف حرية الرأي والتعيري واالمتناع عن فدرض أي قيدود  ١٠٤-١3٤

 مشروع قانون اإلعالم اجلديد )أملانيا(؛شنن مور هلا علت ه ا احلق، مبا يف ذلك ب ال
سددتقلة املرة و احلدد اإلعددالم هتيئددة بيئددة مواتيددة حلريددة التعيددري ووسددائ  ١٠5-١3٤

 اإلنرتنت )سلوفا يا(؛خارج تنوعة، علت اإلنرتنت و املة و تعدديالو 
اجلددددددرائم  مكافحدددددة اختددددداذ تددددددابري فوريدددددة لضددددددمان أال يقيدددددد قدددددانون ١٠6-١3٤

 اإللكرتونية وقانون العقوابت احلق الدستوري يف حرية التعيري )السويد(؛
نونمكافحة إزالة األحكام الواردة يف قانون  ١٠٧-١3٤  اجلرائم اإللكرتونية وقا

 الط جترم املمارسة السلمية للحق يف حرية التعيري )تشيكيا(؛ ،العقوابت
ضدددمان حريددددة التعيددددري وحريددددة الصدددحافة وحريددددة الدددددين واملعتقددددد،  ١٠8-١3٤
 )سويسرا(؛ ية القضاءسيما عن  ريق ضمان استقالل وال

مواصلة تطوير التشريعات الو نية املتعلقة حبقوق اإلنسان وتعزيز  ١٠٩-١3٤
 اية حقوق اإلنسان )أو رانيا(؛آليات مح

اختداذ تدددابري فوريدة لوضدد  حدد للتحددريض علدت الكراهيددة وخطدداب  ١١٠-١3٤
 اإلعالم الو نية )اإلمارات العربية املتحدة(؛  الكراهية يف وسائ
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 عددةإهناء الدعم املدايل للجماعدات اإلرهابيدة املتطرفدة الدط تسديب  ١١١-١3٤
 ملنطقة )اإلمارات العربية املتحدة(؛قوق اإلنسان يف بلدان احلانتها ات 

زايدة محايدة حريدة التعيدري، ال سديما يف وسدائ  اإلعدالم، مدن خدال   ١١٢-١3٤
نيا  العهد التنفي  السري  والفعا  لقانون اإلعالم احلديث )اململكة املتحدة لويطا

 العظمت وأيرلندا الشمالية(؛
يددددددددددادة قطدددددددددد  أرض إضدددددددددافية السددددددددددت دامها  نمدددددددددا ن ع صدددددددددي خت ١١3-١3٤

 للمجموعات الدينية الط تطليها ر ياا )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
تشجي  حرية التعيري عن  ريق محاية حقوق املدافعني عن حقوق  ١١٤-١3٤

 اإلنسان )أفغانستان(؛
اعتماد التدابري الالزمة ملواءمة تشريعاهتا احمللية املتعلقة حبرية التعيري  ١١5-١3٤

والتحقيدق يف املضدايقات وأعمدا   ،عيات م  املعايري الدوليةوالرأي وتكوين اجلم
 العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واملعاقية عليها )األرجنتني(؛

حريدة التعيدري وتكدوين اجلمعيدات، مبددا يف  أمدامإزالدة ايد  العقيدات  ١١6-١3٤
 من خال  ذلك ابلنسية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، وضمان سالمة الصحفيني

 محاية احلرايت اإلعالمية )أسرتاليا(؛
وقدانون العقدوابت  1979والنشر لعدام  طيوعاتمراجعة قانون امل ١١٧-١3٤

اإللكرتونيددة  اجلدرائم مكافحددةلتشددهري، مبدا يف ذلددك قدانون املتعلقدة ابتشدريعات الو 
 19املادة  ملواءمة ه ه القوانني م ، 2004لعام  18والقانون رقم  2014 لعام
 (؛)النمسان العهد الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية م

من  واإللكرتونيةاإلعالم التقليدية   احرتام حرية التعيري يف وسائ ١١8-١3٤
ؤسسدددات الدولدددة مل الناقددددةخددال  إزالدددة القيدددود املفروضدددة علدددت أ دددكا  التعيدددري 

 واملسؤولني ) ندا(؛
 املتعلقدةقداا للمعدايري الدوليدة وف عدالماعتماد قانون بشدنن حريدة اإل ١١٩-١3٤

 حلرايت الفردية ) يلي(؛ابوصو  اجلمهور إىل املعلومات و ب
مواءمددة التشددريعات الو نيددة املتعلقدددة حبريددة التجمدد  السددلمي مددد   ١٢٠-١3٤

غري املرخ  هلا جترمي التجمعات العامة  من خال  وقف املعايري الدولية، ال سيما
 )تشيكيا(؛

 عددن  ريدددقاملي ولددة ملكافحددة االجتددار ابأل دد ا  مواصددلة اجلهددود  ١٢١-١3٤
ة  السياسات والوامج الط تنف ها اللجنة الو نية ملكافحة االجتار ابليشر )اجلمهوري

 الدومينيكية(؛
املتعلق مبن   2011لعام  15ضمان التنفي  الفعا  للقانون رقم  ١٢٢-١3٤

 االجتار ابأل  ا  ومكافحته )مدغشقر(؛
 د الرامية إىل مكافحة االجتار ابليشر )جورجيا(؛تكثيف اجلهو  ١٢3-١3٤
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تكثيدددددف جهودهددددددا الراميددددددة إىل منددددد  االجتددددددار ابليشددددددر ومكافحتدددددده  ١٢٤-١3٤
 ديفوار(؛ ) وت
مكافحددددة االجتددددار ابليشددددر ومحايددددة حقددددوق جمددددا  زايدة جهودهددددا يف  ١٢5-١3٤

 ضحااي االجتار ابليشر )نيجرياي(؛
التنفيدد  الفعددا  خلطتهدددا  مواصددلة تعزيددز جهددود التنسدديق مددن أجددل ١٢6-١3٤

الو نيددة ملكافحدددة االجتددار ابليشدددر، مبدددا يف ذلددك بدددرامج رعايددة الضدددحااي ومحدددايتهم 
 )الفليني(؛

ضمان  بطرق منهامواصلة اجلهود اجلارية ملكافحة االجتار ابليشر،  ١٢٧-١3٤
 2022-2017 للفدرتة التنفي  الكامل لل طة الو نية ملكافحة االجتار ابليشدر

 )غاان(؛
ضدمان  بطدرق منهدامواصدلة اختداذ تددابري ملكافحدة االجتدار ابليشدر،  ١٢8-١3٤

 )أذربيجان(؛ 2022-2017 للفرتة تنفي  اخلطة الو نية ملكافحة االجتار ابليشر
 تعزيز اجلهود املي ولة لتنفي  اخلطة الو نية ملكافحة االجتار ابليشر ١٢٩-١3٤
 تنفي اا فعاالا )سري النكا(؛ 2022-2017 للفرتة
تكثيدف جهودهدا الراميدة إىل حظدر االجتدار ابأل د ا  ومكافحتدده،  ١3٠-١3٤

املناسدب، ومعاقيدة مدرتك  هد ه اجلرميددة  ومدنحهم التعدويضومحايدة ضدحااي االجتدار 
 )اجلمهورية العربية السورية(؛

ة  ١3١-١3٤ ل فعا ل ا تعديل التشريعات املتعلقة ابالجتار ابليشر لضمان املالحقة 
 ململكة املتحدة لويطانيا العظمت وأيرلندا الشمالية(؛النتها ات )ارتك  امل

مواصددلة تنفيدد  اإلجددراءات الدددط يقرتحهددا املكتددب الددو ين ملنظمدددة  ١3٢-١3٤
 العمل الدولية ال ي أنشئ يف قطر )بريو(؛

 دددي مواصددلة إصددالح قددوانني العمددل لتوسددي  نطدداق التقدددم احلددايل   ١33-١3٤
 )أسرتاليا(؛ يون  املنزلاالعم مبن فيهم، لعما  يف اي  قطاعات االقتصاديشمل ا
إصالح قانون العمل لضمان محاية حقدوق العمدل مبدا يتما دت مد   ١3٤-١3٤

 )الدامنرو(؛ يون  املنزلااي  العما ، مبن فيهم العمصا  املعايري الدولية ل
 مواصلة جهودها لتعزيز نظام احلماية االجتماعية )أليانيا(؛ ١35-١3٤
حيد التدابري الرامية إىل حتسني التشريعات املتعلقة ابحلق مواصلة تو  ١36-١3٤

ضددمان حصددو  اجلميد  علددت اخلددمات الصددحية )اجلمهوريددة مددن أجدل يف الصدحة 
 الدومينيكية(؛

تعزيز التشريعات املتعلقة ابحلق يف الصحة، مبا يضمن حصو  اجلمي   ١3٧-3٤
 علت اخلدمات الصحية دون متييز )لينان(؛

سني القوانني املتعلقة ابحلق يف الصحة وضمان حصو  مواصلة حت ١38-١3٤
 اجلمي  علت اخلدمات الصحية دون أي متييز )نيكاراغوا(؛
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جعل الصحة الوقائية أحد اجملاالت الرئيسية جلهودهدا الراميدة إىل  ١3٩-١3٤
 تعزيز صحة ورفاه موا نيها )سنغافورة(؛

الراميدة إىل ضدمان  مواصلة تنفي  اخلط  واالسرتاتيجيات الو نيدة ١٤٠-١3٤
 حصو  اجلمي  علت اخلدمات الصحية دون متييز )دولة فلسطني(؛

يف  الفتيدددان والفتيدددداتبددد   جهدددود إضدددافية لضدددمان املسددداواة بدددني  ١٤١-١3٤
 صو  علت التعليم )العراق(؛احل

حتسددني نوعيددة التعلديم وضددمان تكددافؤ الراميدة إىل مواصدلة اجلهددود  ١٤٢-١3٤
   علت التعليم )لينان(؛فر   ال اجلنسني يف احلصو 

 مواصلة ختصي  التمويل الكايف لتحسني نظام التعليم )ماليزاي(؛ ١٤3-١3٤
مواصلة جهودها لتحقيق تكافؤ فر  الفتيات والفتيان واأل فا   ١٤٤-١3٤

 ذوي اإلعاقة يف احلصو  علت التعليم )ميامنار(؛
أعلت حتقيق معدالت  اإلجراءات الرامية إىلمواصلة تطوير  ١٤5-١3٤ التحاق 

 ابملدارس يف خمتلف مستوايت التعليم )نيكاراغوا(؛
تعزيز التعاون الدويل واملتعدد األ راف من خال  مشداري  بشدنن  ١٤6-١3٤

 التكنولوجيا والتعليم وجماالت أخرى )تر مانستان(؛
مواصددددلة تنويدددد  اخليدددددارات التعليميددددة واملهنيدددددة للفتيددددات والفتيدددددان  ١٤٧-١3٤

 )أو رانيا(؛
مواصددددلة زايدة معددددد  االلتحددددداق ابملدددددارس يف خمتلددددف مسدددددتوايت  ١٤8-١3٤

 التعليم، وال سيما يف التعليم االبتدائي )اهورية فنزويال اليوليفارية(؛
علت حنو فعا  اسرتاتيجية التنمية الو نية ضي قدما يف مواصلة امل ١٤٩-١3٤

سددياق يف هدد ا ال ه، وتسددري  االلتحدداق ابملددارس وتوسددي  نطاقدد2020حدىت عددام 
 ) واب(؛
جمدددا  مواصددلة تعزيدددز آليدددات احلمايدددة واإلجنددازات الدددط حتققدددت يف  ١5٠-١3٤

 قوق املرأة ورفاهها )اجلمهورية الدومينيكية(؛النهوض حب
محايدددة  يشددملاعتمدداد تشددريعات ملكافحددة العنددف ضدددد املددرأة، مبددا  ١5١-١3٤

 )مصر(؛ هاجراتالعامالت امل
وقهددددددا املدنيددددددة والسياسدددددددية مشددددددار ة املددددددرأة وضدددددددمان حق شددددددجي ت ١5٢-١3٤

 )السلفادور(؛
مضاعفة جهودها لتحقيق املساواة بني اجلنسدني ومتكدني املدرأة عدن  ١53-١3٤

 املرأة القطرية يف مناصب صن  القرار )اب ستان(؛ إ راو ريق زايدة 
مواصددلة تنفيدد  سياسدداهتا وبراجمهدددا ملكافحددة ايدد  أ ددكا  العندددف  ١5٤-١3٤

 )اب ستان(؛ العما  املنزليني، مبا يف ذلك العنف ضد املنزيل ضد النساء واأل فا 
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إ ددالق محدددالت توعيددة لوضددد  حددد جلميددد  أ ددكا  العندددف املندددزيل  ١55-١3٤
 )العراق(؛

اختاذ مزيد من التددابري ملند  ومكافحدة ايد  أ دكا  التمييدز ضدد  ١56-١3٤
 املمارسة )إيطاليا(؛يف املرأة يف القانون و 

ت حلمايدة وتعزيدز حقدوق املدرأة، مبدا يف ذلدك اختاذ مزيد من اخلطوا ١5٧-١3٤
 احلق يف املشار ة يف اجملتم  )الياابن(؛

مواصلة جهودها لزايدة تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف   ١58-١3٤
  ل من اإلدارة العامة واخلاصة )اهورية الو الدميقرا ية الشعيية(؛

حقددوق املدددرأة والطفددل وتنفيددد  محايدددة الراميددة إىل مواصددلة اجلهدددود  ١5٩-١3٤
 االسرتاتيجيات املعنية )ليييا(؛

وفري مكافحدة العندف املندزيل عدن  ريدق ضدمان التحقيدق الفعدا  وتد ١6٠-١3٤
 لضحااي )ماليزاي(؛لاملساعدة واحلماية الالزمتني 

لرجل  يف احلقوق مواصلة اإلصالحات الرامية إىل سد الفجوة ١6١-١3٤ ا بني 
 يتعلق ابحلقوق الش صية ونقل اجلنسية )فرنسا(؛ واملرأة، ال سيما فيما

إىل جنسيتها  نقلتعديل قانون اجلنسية ملنه املرأة القطرية احلق يف  ١6٢-١3٤
الرجدل، واختداذ تددابري لضددمان  تنطيددق علدتالدط نفسدها الشدرو  مبوجدب أ فاهلدا 

 تسجيل اي  األ فا  عند الوالدة، دون متييز )املكسيك(؛
نقددل  إمكانيدة ظدر يف تشددريعاهتا املتعلقدة ابجلنسدية لضددمانإعدادة الن ١63-١3٤

، وليس فق  من األب، ال سيما ابلنسية يف املمارسةإىل األ فا  من األم اجلنسية 
 ذلك )صربيا(؛ لوالعدميي اجلنسية  قد يصيحون لأل فا  ال ين

ابجلنسدددية للسددددماح لأل فدددا  اب تسدددداب هدددا املتعلقددددة تعدددديل قوانين ١6٤-١3٤
 ن األم واألب علت حد سواء دون متييز )سلوفينيا(؛مة نسياجل

اختاذ التدابري الالزمة لتعديل قانون اجلنسية والسماح للمرأة القطرية  ١65-١3٤
 دت مد  ابنقل جنسيتها إىل أ فاهلا وزوجها علت قدم املساواة م  الرجل، مبدا يتم

اجلددددنس  نددددوع املعددددايري وامليددددادئ الدوليددددة للمسدددداواة وعدددددم التمييددددز علددددت أسدددداس
 ؛)األرجنتني(

تعديل قانون اجلنسية لتمكني املدرأة القطريدة مدن نقدل اجلنسدية إىل  ١66-١3٤
 يسلندا(؛آأ فاهلا وزوجها علت قدم املساواة م  الرجل )

اعتمدددداد تدددددابري إلهندددداء التمييددددز ضدددددد املددددرأة فيمددددا يتعلددددق ابلدددددزواج  ١6٧-١3٤
دة مشار ة املرأة يف احلياة املرياث أو اجلنسية، من بني أمور أخرى، وتشجي  زاي أو

 العامة )إسيانيا(؛
الددط يتمتد   ددا الرجددل  نفسدها حلقددوقابضدمان متتدد  املدرأة القطريددة  ١68-١3٤

 )قو (؛ انقل جنسيتها إىل أ فاهلب يتعلق مافي
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تعزيدز اجلهدود املي ولددة حلمايدة النسداء واأل فددا  ومكافحدة االجتددار  ١6٩-١3٤
 ابليشر )املغرب(؛

  سياسات مكافحة التمييز ضد النساء والفتيات )موزامييق(؛حتسني ١٧٠-١3٤
لنسددداء لصددا  اتعزيددز تدددابري احلمايددة االجتماعيددة وإعددادة التنهيددل  ١٧١-١3٤

 واأل فا  والفئات الضعيفة األخرى )نييا (؛
ا ١٧٢-١3٤ لعنف  ل ئم علت مواصلة تعزيز السياسات الرامية إىل التصدي  قا ل

 )جورجيا(؛ نوع اجلنس
ضدددددمان احلقدددددوق القانونيدددددة للمدددددرأة ومحايتهدددددا عدددددن  ريدددددق سددددددحب  ١٧3-١3٤

اتفاقيدة القضداء علدت ايدد  أ دكا  التمييدز ضدد املدرأة ومواءمددة  علدت تحفظداتال
 )النرويج(؛ ه ه االتفاقية قوانني الو نية م ال

 مواصلة اجلهود الرامية إىل متكني املرأة اقتصادايا وسياسياا )عُمان(؛ ١٧٤-١3٤
 اعتماد تدابري خاصة مؤقتة لتحقيق املساواة احلقيقية بني النظر يف ١٧5-١3٤

 املرأة والرجل، ال سيما يف احلياة السياسية والعامة )بريو(؛
لعنف،  ١٧6-١3٤ ا اعتماد تشريعات حتمي النساء واأل فا  من اي  أ كا  

أحكددام اعتمداد مبدا يف ذلددك العندف املنددزيل والعندف ضددد العدامالت األجنييددات، و 
 مي النساء واأل فا  ذوي اإلعاقة )الوتغا (؛حمددة حت
تنظديم  بسديل منهدامشدار ة املدرأة يف اجملتمد ، زايدة تعزيز جهودها ل ١٧٧-١3٤

 مشار ة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة )اهورية  وراي(؛بشنن محالت توعية 
النظر يف اعتماد تشريعات خاصة ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف  ١٧8-١3٤
 يل )اهورية مولدوفا(؛نز العنف املذلك 
عتمدداد ابتعزيدز محايددة النسدداء واأل فددا  مدن ايدد  أ ددكا  العنددف  ١٧٩-١3٤

 تدابري تشريعية مالئمة )رومانيا(؛
جترمي  بطرق منهاضمان محاية املرأة محاية  املة من التمييز والعنف،  ١8٠-١3٤

املسداواة الكاملدة بددني  العندف املندزيل ضدد املدرأة، واعتمداد تدددابري قانونيدة لضدمان
لتمييز ضد  ا اجلنسني وسحب التحفظات علت اتفاقية القضاء علت اي  أ كا  

 املرأة )أملانيا(؛
التصدي للتمييز ضد املدرأة يف  مواصلةتعزيز التدابري الرامية إىل  ١8١-١3٤

مراجعدة القدوانني واألعدراف واملمارسدات الدط قدد  بسديل منهداالقدانون واملمارسدة، 
 ييزاا ضد النساء والفتيات )رواندا(؛تشكل مت
ة مرتك   ١8٢-١3٤ مواصلة تعزيز أ رها القانونية واملؤسسية لضمان مساءل
 العنف ضد املرأة وفقاا للقوانني الو نية )سنغافورة(؛أعما  
 إصالح القوانني الط متيز ضد النساء والفتيات )سلوفا يا(؛ ١83-١3٤
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أيضداا محايدة  شدملتعريدف ي وضد  ق منهدابطدر جترمي العنف املنزيل،  ١8٤-١3٤
 )سلوفينيا(؛ العما  املنزليني

لقرار يف مشار ة أ و تشجي  مشار ة املرأة  مواصلة١85-١3٤ ا يف أدوار صن  
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية )سري النكا(؛احلياة جماالت 
فؤ ه وضمان تكانوعيتحتسني من أجل مواصلة اجلهود لدعم التعليم  ١86-١3٤

الفدر  للفتيدان والفتيدات وللرجدا  والنسدداء يف ايد  مسدتوايت التعلديم، وتعزيددز 
ذوو اإلعاقة ، وال سيما عادييف النظام التعليمي ال تالمي إدماج اي  األ فا  وال

 )دولة فلسطني(؛
إصدالح القدوانني الدط متيدز ضددد النسداء والفتيدات، لضدمان توافددق  ١8٧-١3٤

مبددا يف ذلددك قددانون األسددرة والقددوانني الددط تددنظم  ايدد  التشددريعات والسياسددات،
والقوانني  النساءالصحة اجلنسية واإلجنابية والقوانني املتعلقة بسلطة األوصياء علت 
 الدولية عايريم  املاملتعلقة ابملرياث واجلنسية، م  القانون الدويل حلقوق اإلنسان و 

 )السويد(؛
ملددددرأة )اجلمهوريددددة العربيددددة اعتمددداد قددددوانني ملكافحددددة العنددددف ضددددد ا ١88-١3٤

 السورية(؛
مشار تها يف اي  جماالت اجملتم  زايدة مواصلة تعزيز متكني املرأة و  ١8٩-١3٤

القائمة علت ميدأ املساواة بني املرأة  2030من خال  تنفي  رؤية قطر الو نية 
 والرجل )اتيلند(؛

من خال   ملرأة القطرية يف عمليات صن  القراراب مواصلة النهوض ١٩٠-١3٤
 )تر مانستان(؛ 2022-2017التنفي  الناجه للسياسة السكانية للفرتة 

وضددد  حددددد للعنددددف املنددددزيل وتددددوفري احلمايددددة والتعددددويض للضددددحااي  ١٩١-١3٤
 )اإلمارات العربية املتحدة(؛

تعديل القانون للسماح أل فا  النسداء القطدرايت املتزوجدات مدن  ١٩٢-١3٤
املتحدة أزواج أجانب ابحلصو  علت اجلنسي ة القطرية إذا اختاروا ذلك )الوالايت 

 األمريكية(؛
ومندد  ايدد   املددرأة والطفدلاعتمداد التدددابري الالزمدة لتعزيددز حقدوق  ١٩3-١3٤

 )أوروغواي(؛ اأ كا  العنف ضدمه
تشدغل مناصدب إداريدة وتشدارو يف اإلدارة   ديمواصلة دعم املرأة   ١٩٤-١3٤

صددن  القدرار والتمثيددل مناصدب نسدداء يف رفد  النسددية املئويدة لل ةواصددلمالعامدة، و 
 السياسي يف اليلد )اهورية فنزويال اليوليفارية(؛

لطفل  ١٩5-١3٤ مواصلة تعزيز سياستها الناجحة ملكافحة العنف ضد املرأة وا
 )اهورية فنزويال اليوليفارية(؛ العما  املنزلينيجبمي  أ كاله، ال سيما ضد 
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ددة إلهناء اي  أ كا  العنف ضد النظر يف اعتماد تشريعات حم ١٩6-١3٤
  )أفغانستان(؛نزيلكافحة وجترمي العنف اململاملرأة، مبا يف ذلك قوانني 

 جترمي اي  أ كا  العنف املنزيل )أليانيا(؛ ١٩٧-١3٤
جترمي العنف املندزيل وضدمان تطييدق تعريدف واسد  هلد ه اجلرميدة مدن  ١٩8-١3٤

 والعمدا  املنزليدونن فديهم النسداء أجل ضمان محاية اي  األ  ا  املعنيدني، مبد
 )بلجيكا(؛

 زايدة مشار ة املرأة يف احلياة العامة )أليانيا(؛ ١٩٩-١3٤
ة  ٢٠٠-١3٤ ي مواصلة تنفي  التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومحا

 املرأة من اي  أ كا  التمييز )اجلزائر(؛
ايدد  األ دد ا   هل تعريفددجتدرمي العنددف املنددزيل، وضددمان أن يشددم ٢٠١-١3٤

 )النمسا(؛ هنفس ال ين يعيشون يف السكن
 اختاذ مزيد من التدابري لضمان متكني املرأة )أذربيجان(؛ ٢٠٢-١3٤
النساء  مراجعةمواصلة  ٢٠3-١3٤ التشريعات  دف تعميم تعزيز ومحاية حقوق 

 ر اليهاما(؛تحقيق املساواة بني اجلنسني )جز ل وذلكوالفتيات يف القانون واملمارسة، 
اعتمدداد تشددريعات حلمايدددة املددرأة مدددن العنددف وجتدددرمي ايدد  أ دددكا   ٢٠٤-١3٤

العندف ضدد املدرأة، مبدا يف ذلدك العندف املندزيل والعندف ضدد العدامالت املغددرتابت 
 يسلندا(؛آ)

مواصلة جهودها لضمان مشار ة أ و للمرأة يف األدوار القياديدة  ٢٠5-١3٤
 )بنغالديش(؛

  اخليددددارات التعليميدددة واملهنيددددة للفتيددددات والفتيددددان، مواصدددلة تنويدددد ٢٠6-١3٤
لتعزيدز وصدو  املدرأة إىل ايد  جمداالت الدراسدة علدت  مناسديةواعتماد اسرتاتيجية 

 مستوى التعليم العايل وضمان تكافؤ الفر  الوظيفية )بوتسواان(؛
نقل اجلنسية  ٢٠٧-١3٤ مراجعة التشريعات املتعلقة ابجلنسية لضمان إمكانية 
 دون متييز )بوتسواان(؛ معاا  فا  من األم واألب إىل األ
لعنف  ٢٠8-١3٤ اعتماد تشريعات حمددة لتجرمي العنف ضد املرأة، وال سيما ا

 املنزيل، وتعزيز محالت التوعية والسياسات العامة ذات الصلة )الوازيل(؛
ن املددددددرأة )بددددددرود سياسددددددات و نيددددددة تدددددددعم ومتك  دددددد وضدددددد  مواصدددددلة ٢٠٩-١3٤
 السالم(؛ دار

لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل علت حنو فعا ،  توعويةاختاذ تدابري  ٢١٠-١3٤
والتغلب علت القوالب النمطية والتحيزات فيما يتعلق أبدوارمها ومسؤولياهتما يف 

 األسرة واجملتم  )بلغاراي(؛
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مواصلة التزامها بتحسني حقوق اإلنسان علت الصعيدين الو ين  ٢١١-١3٤
 ما حقوق اإلنسان للمرأة )بور ينا فاسو(؛والدويل، ال سي

تعزيددز املسدداواة بددني اجلنسددني والقضدداء علددت التمييددز ضددد النسددداء  ٢١٢-١3٤
سدحب حتفظاهتدا علددت اتفاقيدة القضداء علددت ايد  أ ددكا   بسديل منهدداوالفتيدات، 

 االتفاقية ) ندا(؛ه ه  املنصو  عليها يفالتمييز ضد املرأة واالمتثا  اللتزاماهتا 
مواصددلة التدددابري الراميدددة إىل متكددني النسددداء والفتيددات والتصددددي  ٢١3-١3٤

 للتمييز القائم علت نوع اجلنس )اهلند(؛
من أجل حتقيق املساواة جوهري اعتماد تدابري ذات أتثري عملي أو  ٢١٤-١3٤

 بني املرأة والرجل يف احلياة السياسية وهيئات صن  القرار والقطاع اخلا  ) يلي(؛
محايدددة حقدددوق النسددداء واأل فدددا  واأل ددد ا  ذوي اإلعاقددددة  زايدة ٢١5-١3٤

 وتعزيز املساواة بني اجلنسني )الصني(؛
ضدددد املدددرأة لضدددمان عددددم التمييددز  22تعددديل قدددانون األسدددرة رقددم  ٢١6-١3٤

 الوصو  إىل اي  جماالت اجملتم  )الدامنرو(؛وتكافؤ فرصها م  فر  الرجل يف 
املهارات يف خمتلف مواصلة دعم التحاق األ فا  اب ٢١٧-١3٤ لتنمية  ملدارس 

مساعدة الفقراء وغريهم من الفئات الضعيفة،  بغيةاجملاالت من خال  التعليم السليم 
بشكل أفضل علت  ممبا يف ذلك يف اجملتم  الريفي، علت حتسني مهاراهتم وحصوهل

 الفر  االقتصادية واخلدمات األساسية )اهورية الو الدميقرا ية الشعيية(؛
 دعم السياسة التعليمية الشاملة لأل فا  ذوي اإلعاقة )عمان(؛ ٢١8-١3٤
 تعزيز آلية إ راو اي  األ فا  يف نظام التعليم العادي )صربيا(؛ ٢١٩-١3٤
 محاية حقوق األ فا  )اجلمهورية العربية السورية(؛ ٢٢٠-١3٤
بية أل فا  )اجلمهورية العر لتسري  عملية رف  سن املسؤولية اجلنائية  ٢٢١-١3٤

 السورية(؛
اإلسراع يف اعتماد قانون حقوق الطفل ووض  خطة و نية حلقوق  ٢٢٢-١3٤

 اإلنسان )توغو(؛
اعتمداد تشدريعات بشددنن حقدوق الطفددل، مد  أحكددام حمدددة بشددنن  ٢٢3-١3٤

لسن ارف  بشنن و  ،حقوق األ فا  ذوي اإلعاقةبشنن محاية األ فا  من العنف، و 
 ندا(؛يسلآلمسؤولية اجلنائية )الدنيا ل
 مواصلة تعزيز ومحاية حقوق وتنمية ورفاه أ فاهلا )برود دار السالم(؛ ٢٢٤-١3٤
ةلعقوبة اليدنية لأل فا  يف اي  السياقات ل الصريهظر احل ٢٢5-١3٤ ل  و فا
 اجلناة أمام السلطات امل تصة ) يلي(؛ مثو احلظر علت النحو الصحيه و  ه ا إنفاذ
دابري التشددريعية والقضددائية واإلداريدددة مواصددلة اعتمدداد وتنفيدد  التدد ٢٢6-١3٤

 وفتيات ) واب(؛انا فتيا، وغريها من التدابري لضمان رفاه وحقوق األ فا 
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مواصددددلة تددددددابريها التشدددددريعية والقانونيددددة لتعزيدددددز ومحايدددددة حقدددددوق  ٢٢٧-١3٤
 األ  ا  ذوي اإلعاقة )اهورية إيران اإلسالمية(؛

فائددددة طددد  واسدددرتاتيجيات لمواصددلة اجلهدددود الراميدددة إىل تنفيددد  خ ٢٢8-١3٤
 أل  ا  ذوي اإلعاقة )ليييا(؛ا

تكثيدف اجلهددود الراميدة إىل تعزيددز ومحايدة حقددوق األ دد ا  ذوي  ٢٢٩-١3٤
 اإلعاقة، مبا يف ذلك توفري التعليم الشامل لأل فا  ذوي اإلعاقة )ماليزاي(؛

مواصدددلة اجلهددددود لتعزيدددز محايددددة حقدددوق األ دددد ا  ذوي اإلعاقددددة  ٢3٠-١3٤
 التمييز ضدهم )تونس(؛ وضمان عدم

 مواصلة جهودها لزايدة تعزيز حقوق األ  ا  ذوي اإلعاقة )بواتن(؛ ٢3١-١3٤
اختاذ مزيد مدن اإلجدراءات لتعزيدز التعلديم الشدامل لأل فدا  ذوي  ٢3٢-١3٤

 اإلعاقة )بلغاراي(؛
بسديل ، ملهداجرينمواصلة النهوض حبقدوق وظدروف عمدل العمدا  ا ٢33-١3٤
 لة )إندونيسيا(؛م  اليلدان املرس  تعزيز التعاون  منها
ض العما  تعزيز أ رها القانونية وتنفي ها إلهناء املمارسات الط تعر    ٢3٤-١3٤

، لسوء املعاملة واالستغال ، م  ضمان املهاجرات ، وال سيما العامالتاملهاجرين
 العدالة للضحااي )إندونيسيا(؛

سددتوى الددو ين للنهددوض مواصدلة تنفيدد  التدددابري املعتمدددة علدت امل ٢35-١3٤
 حبقوق اإلنسان للعما  املغرتبني )اب ستان(؛

ن والالجئدني، مهاجريمواصلة جهودها للنهوض حبقوق اإلنسان لل ٢36-١3٤
 )اهورية إيران اإلسالمية(؛املهاجرون  وال سيما العما 

، إلغاءا اتماا  املهاجرينالعما   املفروض علت روجاخل إذن إلغاء  ر  ٢3٧-١3٤
لعمل  حاجةإلغاء منها بسيل  ا نون  العما  املنزليني وغريهم من املستيعدين من قا
 ؛(حلصو  علت إذن صاحب العمل قيل مغادرة اليلد )أيرلنداإىل ا
وضددداع وحقدددوق العمددددا  املتعلقددددة أبصدددالحات اإل ريدددق املضدددي يف  ٢38-١3٤

مددل ابلفعددل يف إ دار التعداون مدد  منظمدة الع اعتُمددت ، الددطواألجاندب املهداجرين
 )إيطاليا(؛ العما  املنزلينيالدولية، م  إيالء اهتمام خا  إللغاء أت ريات خروج 

اختدداذ تدددابري إضددافية حلمايددة حقددوق العمددا  األجانددب، مبددن فدديهم  ٢3٩-١3٤
 )الياابن(؛ العما  املنزليون

 لصدددددا  العمددددددا  دددددا  املضددددددطل مواصدددددلة اإلصدددددالحات الطموحدددددة  ٢٤٠-١3٤
إلغاء نظام الكفالة، وإلغاء إذن اخلروج جلمي  العما   لمن أج، وال سيما املهاجرين

 )فرنسا(؛ ملهاجرينا
ضددمان التطييددق التددام لقددوانني العمدددل األخددرية علددت ايدد  العمدددا   ٢٤١-١3٤

حتديدد سداعات ، ومنه حد أدىن من األجدر العداد ، و هاجريناملنزليني والعما  امل
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ومغدادرة  وتر هدا يري الوظائفمحاية دقيقة حلقوق العما  وحرية تغتوفري عمل، و ال
 اليلد )لي تنشتاين(؛

مضدداعفة اجلهدددود للقضددداء علدددت العندددف القدددائم علدددت ندددوع اجلدددنس  ٢٤٢-١3٤
 ابحلقوق يف ه ا السياق )املكسيك(؛  امالا   متتعاا  املهاجرينوضمان متت  

لعمددددا  اتدددددابري إلصددددالح نظددددام الكفالدددة وتصدددداريه خددددروج  إنفددداذ ٢٤3-١3٤
 املهاجرين )ميامنار(؛

ستغال  العما  املهاجرين، ال التصديمواصلة جهودها الرامية إىل  ٢٤٤-١3٤
ب العمل، وضمان صحان من ق يل أي املهاجر نيالعما  املنزلياستغال  مبا يف ذلك 

 عدم انتهاو حقوقهم )ميامنار(؛
مواصددلة اختددداذ مزيدددد مدددن التدددابري لتعزيدددز ومحايدددة حقدددوق العمدددا   ٢٤5-١3٤

 رفاههمن الوصو  الفعا  إىل آليات الشكاوى وتعزيز املهاجرين عن  ريق ضما
 )نييا (؛
الوفاء ابلتزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ال سيما مواصلة  ٢٤6-١3٤

 حقوق العما  املهاجرين )نيجرياي(؛
العمددددا  اعتمددداد وتنفيددد  تدددددابري ومحايدددة قانونيدددة لتحسددددني ظدددروف  ٢٤٧-١3٤

 االنتها ات )النرويج(؛علت وى وعقوابت لشكال، مبا يف ذلك آليات املنزليني
مواصدلة تدوفري سديل االنتصداف لضدحااي العندف املندزيل، مبدن فديهم  ٢٤8-١3٤

 العما  املهاجرون )الفليني(؛
ب   مزيد من اجلهود لتحسني حقوق العما  املهاجرين، ال سيما  ٢٤٩-١3٤

لصلة وفقاا  يري عن  ريق ضمان التنفي  الفعا  للقوانني والسياسات ذات ا للمعا  
 الدولية )اهورية  وراي(؛

مواءمدة قددانون العمددا  املنددزليني مدد  املعددايري الدوليددة، مبددا يف ذلددك  ٢5٠-١3٤
 ( )أملانيا(؛189)رقم  2011اتفاقية منظمة العمل الدولية بشنن العما  املنزليني، 

مواصلة سن التشريعات الط تسعت إىل محاية حقدوق ايد  العمدا  يف  ٢5١-٤
 )غاان(؛  امالا   وتنفي  ه ه التشريعات تنفي اا  ،نو العما  املهاجر  مبن فيهماليلد، 
 )إسيانيا(؛  اتماا إلغاء قوانني الكفالة إلغاءا  ٢5٢-١3٤
محايددة وتعزيددز حقددوق العمددا   الراميددة إىل مواصددلة تعزيددز التدددابري ٢53-١3٤

 املهاجرين وأسرهم )سري النكا(؛
التقليدل مدن خطدر  بغيدةمدا  مواصلة جهودها إلصدالح حقدوق الع ٢5٤-١3٤

إزالدة  در  حصدو  العمدا   بسديل منهداي، و تعرض العما  املهاجرين للعمل اجل
غاء  ل املهاجرين علت إذن صاحب العمل احلايل قيل االنتقا  إىل وظيفة جديدة، وإ

 جلمي  العما  )السويد(؛ابلنسية روج اخلتن رية املتعلقة ب الشرو 
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من خطة التنمية املستدامة  7-8 غايةالمواصلة جهودها لتحقيق  ٢55-١3٤
" جلمي  العما  املهداجرين، مانعةإلغاء  هادة "عدم امل طرق منها، ب2030لعام 

لعمل ، وإلغاء  ر  احلصو  علت تصاريه اخلروج ا والتصديق علت اتفاقية منظمة 
 ( )سويسرا(؛189)رقم  2011الدولية لعام 

ملهدداجرين مدددن خدددال  قدددوانني زايدة محايددة وتعزيدددز حقدددوق العمدددا  ا ٢56-١3٤
وأنظمة العمل الفعالة حلماية األجور وتفتيش العمل، ومن خال  التعاون املستمر 

 م  منظمة العمل الدولية )اتيلند(؛
 تعزيز محاية العما  املهاجرين من سوء املعاملة واالستغال  )توغو(؛ ٢5٧-١3٤
ة حقدوق اإلنسدان التددابري الراميدة إىل تعزيدز ومحايد تدعيممواصلة  ٢58-١3٤

إلغداء مصددادرة جدوازات سدفر العمددا  املهداجرين وإنفدداذ بسديل منهددا للمهداجرين، 
 القانون املتعلق إبلغاء الكفالة )أوغندا(؛

ابلنسية اخلروج املتعلقة إبذن  الشرو االلتزام جبدو  زمين إللغاء  ٢5٩-١3٤
مي  ابلنسية جلائف وظال" لتغيري ملمانعة هادة "عدم ا  ر وإلغاء  للعما  املنزليني

 العما  )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
املغرتبني  ٢6٠-١3٤ ة تنفي  قوانينها وسياساهتا بفعالية فيما يتعلق ابلعما   غي ب

 محاية حقوقهم علت حنو أفضل )فييت انم(؛
لعمل إلوالعمل اجلاري  املي ولة اجلهودنطاق توسي   ٢6١-١3٤ ا صالح قطاع 

 نية املمنوحة للعما  املهاجرين )أفغانستان(؛وحتسني احلماية القانو 
احرتام من أجل وقانون العمل  2004لعام  12تعديل القانون رقم  ٢6٢-١3٤

لعهددد الدددويل اخلدددا  ل وفقدداا حددق العمددا  املهدداجرين يف حريددة تكددوين اجلمعيددات، 
ابحلقدوق املدنيدة والسياسدية واتفاقيدة منظمدة العمدل الدوليدة بشدنن احلريدة النقابيدة 

 ( )النمسا(؛87)رقم  1948اية حق التنظيم، ومح
اختاذ التدابري املناسية إلزالة العقيدات الدط تعدرتض حقدوق العمدا   ٢63-١3٤

بري  فالةاملهاجرين عندما يتعلق األمر ابلوصو  إىل العدالة، و  لتدا ا لالزمة اي    ا
 ، وضددددمانعتدددداءاتومعاقيدددة مدددرتك  االاالعتدددداء حلمدددايتهم مدددن سدددوء املعاملدددة و 

 يف الوقت احملدد )اليحرين(؛ ُأجورهمحصوهلم علت 
حتسني إجراءات بغية تنفي  اإلصالحات الالزمة لتطوير نظم العقود  ٢6٤-١3٤

 )اليحرين(؛ عمل اجلويلعما  املهاجرين ومن  الاتوظيف 
 2015لعدام  21م ارقدأضدمان التنفيد  الكامدل للقدوانني اجلديددة  ٢65-١3٤

حالة العما  املهاجرين وإ الق ميادرات نن شب 2018 لعام 17و 13و 10و
 )بلجيكا(؛ إلغاءا اتماا جديدة إللغاء نظام الكفالة 

بغية جترمي احتفاظ أصحاب العمل جبوازات سفر العما  املهاجرين،  ٢66-١3٤
 التقدم احملرز مؤخراا يف جما  حقوق العمل )الوازيل(؛ تعزيز
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املهاجرين بشنن ات اختاذ مزيد من اإلجراءات لسن تشريع ٢6٧-١3٤ العما  
  )بلغاراي(؛نيالعما  املنزليابألخ  بشنن و 

تعزيددز قددوانني العمددل اخلاصددة  دددا لضددمان احددرتام حقددوق اإلنسدددان  ٢68-١3٤
مددن خددال  معاقيددة  علددت حنددو اتم للعمددا ، وضددمان تنفيدد  هدد ه القددوانني وإنفاذهددا

 ) ندا(؛ اأصحاب العمل ال ين ينتهكوهن
 ري اجلارية لتعزيز ومحاية حقوق العما  املهاجرين )اهلند(؛مواصلة التداب ٢6٩-١3٤
التعسدفي للجنسدية مدن بعددض  سددحباختداذ تددابري فوريدة لوقدف ال ٢٧٠-١3٤

 تقددمي ، مد  ر  دوا بصورة تعسدفيةاأل  ا  ال ين إىل نسية اجلالقطريني وإعادة 
 تعويض مناسب عن األضرار النااة عن ه ه اإلجراءات )مصر(.

االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ه ا التقرير تعو  عن موقف الدولة واي   -١35
وينيغي أال  يُفهم أهنا حتظت بتنييد . )الدو ( الط قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض

  الفريق العامل ُ كل.
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