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ة الثالثأأة مأأن االسأأتعراض الأأدوري ولأأتواأأيات اجل كأأابو فأأريدي مأأن  موقأأ   
 الشامل

 تع يدد  ويايدددة واحددرتاا حقددول اميعددا  لل ميددد   اكددا و دددمد  مدددن جديددد الت ام ددؤكددد  ت -١
 عملية االستعراض الدور  الشامل.شاركت ا يف ومب

ختللد  ر الد  جلعدة التحداو  لوددود يفالد  قددمت ا اد  ابملعامهة القيمة رحب كا و دم تو  -٢
الد  تلقت دا توصديا  وابلأاير/مدايو املايد   الدورة الثالثة لالسدتعراض الددور  الشدامل املعقدودة يف

التوصديا  دريدع عامدل يتدمل  مدن املؤسعدا  املشداركة هدذه توصية. ويظدر يف  ١59 لغ عددها و 
كدددا و   أعلنددد ، النظدددر يف التوصددديا إمعدددا   يدددر االسدددتعراض الددددور  الشدددامل. و عدددديف إعدددداد تقر 

 أخرى. ١5 د  علما  توصية وإحاطت ا  ١44ا هلو دمد  قب
ابجملدداال  الرئيعددية  قددول اميعددا ، مثددل التعدداو  مدد  املقبولددة  ١44وتتعلددع التوصدديا   -٣

اآلليدددا  واهلي دددا  الدوليدددة  قدددول اميعدددا ، وامطدددار الدددوطا  قدددول اميعدددا ، واملعددداواة وعددددا 
يدة واألمدن الشي،د ، وإقامدة العددل، وا دراي  األساسدية وا دع يف التميي ، وا ع يف ا يداة وا ر 

املشاركة، وحظر مجي  أشكال الرل، وا ع يف العمل، وا ع يف معتوى معيشد  مناسدب، وا دع 
يف ال،دددحة، وا دددع يف التعلددديم، واملعددداواة  دددر ا،نعدددر ولكدددر املدددرأة، وحقدددول ال  دددل، وحقدددول 

والالج ددر وملتمعددد  الل دددوص واألشددياذ عدددد   ا،نعدددية األشددياذ يو  امعاقدددة وامل ددداجرين 
لتوصيا  املقبولة(. وتعدر  كدا و ددمد  عدن سدعاد ا يشم إىل اجدول موج   ذه الوثيقة)مردع هب

مدد   لتن يددذ، وأ  معظم ددا يتوادددعيددد اابل عددل قأ  العديددد مددن هددذه التوصدديا  هدد   نابمعددال  عدد
  حعب االقتضاص. تيذ تدا م إياديةوأيه ستالعياسا  وأدوا  التي يط القائمة، 

 ما يل :دتشمل  توصية، ١5، وعددها علما  التوصيا  احملاط هبا  وأما -4
 ١4 إىل إجدراصا مدن   ال ُتتدا  ذ  ابل عدل و   دظى ابلتمييد، لكن ا يدح توصية ُت 

 ؛إيادية
 إجددراصا  ال تندددر  يددمن أولددواي   توصددية واحدددة تقتضدد  مددن البلددد أ  يتيددذ

ي دددو أولويدددة التوصددديا  مدددن    وىلتددد قدددول اميعدددا ، وقدددد ال وطنيدددة خ تددده ال
  .املقبولة يف امطار ال ما ،ولة االستعراض الدور  الشامل

 يما يل :تتمثل دتوصية، و  ١4، دعددها تعترب من ذة ابل علو  علما  احملاط هبا التوصيا  أما و  -5
 ابإليأأراءات التظأر   إماانيأة توييأأو د أوة داىلمأأة إني املالفأ   ٢٠-١١٢

ن  كدر يف التقريدر الدوطا املقددا مدكمدا يح   :اخلااة التابعة جمللس حقأوق اإلنسأان
وج ددددد   (، ١5الددددددور  الشدددددامل )ال قدددددرة  االسدددددتعراض كدددددا و ددددددمد  يف إطدددددار

ددددمد  دعدددوة دائمدددة إىل املكل دددر  دددوالاي  يف إطدددار امجدددراصا  ا اصدددة  كدددا و
املقدددددررة  زار ددددداو ، ٢٠١٣ ييعدددددا /أ ريل ٢6يف اميعدددددا  لدددددو حقدددددول جملالتا عدددددة 

أ   ومددن املنتظددر .٢٠١5يف كددايو  الثاي/يندداير  ا اصددة املعنيددة ابلعددكن الالئددع
 ؛٢٠١٨مية يف تشرين الثاي/يودمرب ي ورها املقرر ا اذ املعا ابلتن

 التظأأأر   إماانيأأأة إنشأأأاء آليأأأة تتسأأأيق واتيأأأة إل أأأداد التقأأأارير  ٣٣-١١٢
بشأأنن ايليأأات  ٢٠١٦  أأا  ااأأر دليأألومتابعأأة تتفيأأت التواأأيات  وفقأأا  لعت
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كما   :مفوضية حقوق اإلنسان التقارير واملتابعة  التي نشرتو الواتية إل داد
االسددددتعراض  يف إطددددار دددددمد ر الددددوطا املقدددددا مددددن كددددا و أشددددار إىل يلدددد  التقريدددد

، وهد  الل ندة ٢٠١7(، أيش   هذه اآللية يف عاا ١7الدور  الشامل )ال قرة 
، 55/٢٠١7املشددرتكة  ددر الددوزارا  املعنيددة تعددداد التقددارير الوطنيددة )القددرار رقددم 

ح يرا /يوييه(، التا عة ملكتدب رئديو الدوزراص. وقدد عحدر ا أعضداص الل ندة  مدر  ١5
 ؛شباط/درباير( ٢، ٠٢/٢٠١٨من رئيو الوزراص )األمر رقم 

 إلغاء جترمي القتف وإدرايو ضمن القأانون املأدو وفقأا  للمعأايري  ٤٩-١١٢
علدى الدر م : الدولية  وا تماد قانون حلرية اإل ال  متاشأيا  مأا املعأايري الدوليأة

، يك دل الدسدتور وقدايو  جتدرا القدذ علدى أحكداا  قايو  العقواب  من اشتمال
 ؛م  املعايم الدولية عالا لاشيا  حرية اماالت،اال  االجتماعية 

 ا تمأأأاد تشأأأريا شأأأامل ملاافابأأأة االجتأأأار ابل شأأأر و  أأأة  مأأأل  ٥٠-١١٢
: واتيأأة بشأأنن االجتأأار ابتشأأنام تتاأأمن ماشأأرات والأأداف قابلأأة للقيأأا 

االسددتعراض  يف إطددار دددمد الددوطا املقدددا مددن كددا و كمددا أشددم إليدده يف التقريددر 
قايو  دخدول و يال  املدخلة على قايو  العقواب  الدور  الشامل، ع  ز  التعد

امطدار الرعااي األجايب إىل كا و ددمد  وامقامدة دي دا ومرادر دا وإ عدادهم من دا 
 ؛القايوي الوطا ملكادحة االجتار ابألشياذ

 تاثيأأأأ  اجلاأأأأود الراميأأأأة إني ماافابأأأأة االجتأأأأار ابل شأأأأر و لأأأأ   ٥٧-١١٢
ار ابل شأر  ال سأيما االجتأار ابلتسأاء اب تماد تشأريا شأامل رظأر و أر  االجتأ

كمددا أشددم إليدده   :والفتيأأات تاأأراض اسأأتغاللن   ال غأأاء و  السزأأنرة املت ليأأة
أ  التعددددديال   دددددمد ( تددددرى كددددا و 5٠-١١٢أعدددداله )ديمددددا يتعلددددع ابلتوصددددية 

 ؛وه  تشمل االجتار ابلبشر والعيرةاملدخلة على قايو  العقواب  كادية. 
 ق التوايتان ابخل ة الواتية ملاافابة العتأ  تتعل ١٢٠-١١٢و ٦٤-١١٢

اجلتسأأأأأاو  وترميأأأأأان إني إدراد إشأأأأأارات اأأأأأددة لالجتأأأأأار ابلتسأأأأأاء واتافأأأأأا  
 يددع  ا  ددة الوطنيددة الثاييددة ملكادحددة العندد  ا،نعددايوح  :واسأأتغالليف   الأأد ارة

وهددددد  تتضدددددمن تددددددا م ملكادحدددددة االجتدددددار ابلنعددددداص وال تيدددددا   ،(٢٠١٨-٢٠١5)
يدددحااي التحدددري ا،نعددد  يف ويايدددة حمدددددة ملعددداعدة  دددرام  ويددد  وتدددنل علدددى 

املدارس الثايوية واملؤسعا  العامة والضحااي احملتملر لتشويه األعضاص التناسلية 
توجددده ا،نعددد  أو األيثويدددة واالجتدددار واالسدددترالل ا،نعددد  والتمييددد  القدددائم علدددى ال

 ؛اهلوية ا،نعايية
 م أدا املسأاواة   اتيأر  تتعلق التواأيتان ددراد ٦٩-١١٢و ٦٨-١١٢

مأا  لقاء العمل املتساوي القيمة ب  الريا  والتسأاء   قأوان  العمأل متشأيا  
 ذا املبدأ من،دوذ عليدهكا و دمد  أ  ه  ترى :اتفاقيات متظمة العمل الدولية

 ؛من قايو  العمل ١6دستور واملادة من ال 6٢ابل عل يف املادة 
 لأأأ اسأأا  اتاأأل القأأوم ضأمان اايأأة العمأأا  مأأن التمييأ ٧٣-١١٢   : 

علدددى حظدددر التمييددد  علدددى أسددداس  ُتديددددا   عددددا وجدددود مدددا يدددنلعلدددى الدددر م مدددن 
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ابعتبار أحكاا مبوجب القايو   كن إثباته يوع من هذا التميي  أ  دإ  ا،نعية 
مددن االت اقيددة الدوليددة  مايدددة  7الدسددتور املتعلقددة ابلنعددل واألصددل، وكددذا املددادة 

 دددمد جرين وأدددراد أسددرهم الدد  صدددق  علي ددا كددا و حقددول مجيدد  العمددال امل ددا
 ؛ها التشريع إطار  وتندر  من   يف

 اختأأا  التأأدابري الاللمأأة للتابقيأأق   عارسأأات تعأأدد ال ويأأات  ١٠٨-١١٢
القأأأأاىليف ااأأأأيف اتمأأأأر الواقأأأأا وتشأأأأويو ات اأأأأاء التتاسأأأألية لأأأأ    ومعاق أأأأة 

 الددد وا  لدددى جتدددرممدددن قدددايو  العقدددواب  ع ٢79تدددنل املدددادة  :املسأأأاول   تاأأأا
در . وجتددددشددديل متدددد و  يعقدددد القدددرا  علدددى  ييدددة معاقبدددة كدددلعلدددى ابمدددرأتر، و 

، مبوجدددب القدددايو  القائمدددة  كدددم الواقددد  تعدددادل امشدددارة إىل أ  عالقدددا  الدددرتا ط
املعددايم املقددررة. وديمددا يتعلددع هبددذه املعددملة تددرى   أ  تعددتويفشددري ة الدد وا  املدددي، 

ديمددا يتعلددع اب قددول   وتثقي دد    إعالمددندد ودددعالعمددل أيدده يتعددر كددا و دددمد  
ه األعضدددداص التناسددددلية مكادحددددة التنمدددديط ا،نعدددداي. وديمددددا يتعلددددع  تشددددويسددددبل و 

قدددايو  ا ددداذ ملكادحدددة العندد  ا،نعددداي يعاقدددب علي دددا ويدددنل ال لددث، ، ددددإ 
 ؛على التحقيع م  ا،ناة ومعاقبت م

 ضأأد التسأأاء  مثأأل كفالأة املعاق أأة قانونيأأا   لأأأ ا مأأا  العتأأ   ١٢٦-١١٢
قددايو  خددداذ ملكادحدددة  ٢٠١١: أحقددر  يف عددداا العتأأ  املتأأأ ع والعتأأأ  اجلتسأأأ 

(، مبددددا يف يلدددد  العندددد  البدددددي والن عدددد  VII/11/84قددددايو  الالعندددد  ا،نعدددداي )
 ؛عن التحري تعلع ابملما ، دضال  وا،نع  واملعنو  والعن  امل

 اىل  بشأأأأأنن املاأأأأأ    تعأأأأأديل القأأأأأانون اجلتأأأأأ ١٤٩-١١٢و ١٤٨-١١٢
: كمددا  امأأا   ١٨و ١٦لتجأأرمي ومعاق أأة الأأبويء ل غأأاء اتافأأا  ال أأالغ  بأأ  

االسدددتعراض الددددور   يف إطدددارددددمد   كدددا ويكدددر يف التقريدددر الدددوطا املقددددا مدددن  
(، تشددمل التعددديال  الدد  أدخلدد  علددى قددايو  العقددواب  يف ٣الشددامل )ال قددرة 

الل األط دال  در لت رم تع يل اسدتر ١49و ١4٨تنقيح املادتر  ٢٠١5عاا 
  عاما  يف البراص أو التكعب من وراص يل . ١٨و ١6سن 

إجدراصا  ال ُتظدى ابألولويدة يف  أ  تتيدذ ددمد من كدا و  التوصية الوحيدة ال  تقتض  -6
 خ ت ا الوطنية  قول اميعا  ه  كما يل :

 ١٩٨٩عوب اتاأأألية والق ليأأأة  التصأأأديق  لأأأأ اتفاقيأأأة الشأأأ ١٤-١١٢ 
  كا و دمد .  يفشعو  أصلية وقبلية   توجدال :ملتظمة العمل الدولية( ١٦٩ )رقيف

نشدددر توصددديا  ا،ولدددة الثالثدددة مدددن االسدددتعراض الددددور  الشدددامل علدددى ي دددال واسددد  وستح  -7
االستعراض الدور  الشامل وسيناقش العمل  شم  التوصيا  املقبولدة  آبلية ُتاور ا،م ورعية لتو 

الل نددة املشددرتكة  ددر  ُتدد  رعايددةمدد  الددوزارا  واملؤسعددا  الدد  تضدد ل  مبعددؤوليا  يف تن يددذها، 
  الوزارا  املعنية تعداد التقارير الوطنية، التا عة ملكتب رئيو الوزراص.
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 و فريدياليت حتظأ بتنييد كاب ١٤٤قاىلمة التوايات   
١-١١٢ ١-١١٢7 ٣-١١٢4 ١١٢-5١١٢ ١-7٨-١١٢ ٠6 ١١-١١٢ ١٠١-١١٢7 ١٣-١١٢4 ١-١١٢5١ 
٣-١١٢ ١٨-١١٢ ٢-١١٢5 ١١٢-5١١٢ ٢-7٨-١١٢ ١7 ١٣-١١٢ ١١٨-١١٢ ١٠٢-١١٢5 ١-١١٢5٢ 
١-١١٢ ٣-١١٢9 ٣-١١٢6 ١١٢-5١١٢ ٣-7١١-١١٢ ١٠٣-١١٢ ٨٨-١١٢ ٢9 ١٣-١١٢6 ١-١١٢5٣ 
١١٢-4 ٣-١١٢ ٢١-١١٢7 ١١٢-54 ١١٢-74 ٨-١١٢9 ١٠-١١٢4 ١٣-١١٢ ١٢١-١١٢7 ١-١١٢54 
١١٢-5 ١١٢ ٣٨-١١٢ ٢٢-١١٢-55 ١١٢-75 ١١٢-9١٠-١١٢ ٠5 ١-١١٢ ١٣٨-١١٢ ١٢٢-١١٢55 
١١٢-6 ٣-١١٢ ٢٣-١١٢9 ١١٢-56 ١١٢-76 ١١٢-9١٠-١١٢ ١6 ١٣-١١٢ ١٢٣-١١٢9 ١-١١٢56 
١١٢-7 ٢-١١٢4 ١١٢-4١١٢ ٠-5١١٢ ٨-77 ١١٢-9١٠-١١٢ ٢7 ١٢-١١٢4 ١-١١٢4١-١١٢ ٠57 
٢-١١٢ ٨-١١٢5 ١١٢-4١١٢ ١-59 ١١٢-7١١٢ ٨-9١٠-١١٢ ٣9 ١٢-١١٢5 ١-١١٢4١-١١٢ ١5٨ 
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