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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قـرار جملـس               -١

، دورته اخلامـسة عـشرة يف الفتـرة         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
واسُتعرِضت احلالة يف اإلمارات العربية     . ٢٠١٣فرباير  / شباط ١يناير إىل   / كانون الثاين  ٢١ من

وتـرأّس وفـَد    . ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاين  ٢٨املتحدة يف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف        
واعتمد الفريـق   . اإلمارات العربية املتحدة وزيُر الدولة للشؤون اخلارجية أنور بن حممد قرقاش          

  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣١املعقودة يف العامل هذا التقرير يف جلسته السادسة عشرة 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقرِّرين التايل        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
  .إثيوبيا وأملانيا وتايلند: لتيسري استعراض احلالة يف اإلمارات العربية املتحدة) اجملموعة الثالثية(
 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١قـرار    مـن مرفـق ال     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

، صدرت الوثـائق التاليـة ألغـراض االسـتعراض املتعلِّـق باإلمـارات              ١٦/٢١ القرار
  :املتحدة العربية

 A/HRC/WG.6/15/ARE/1) (أ(١٥عرض خطي ُمقدَّم وفقاً للفقرة      /تقرير وطين   )أ(  
  ؛)Corr.1و

حلقوق اإلنـسان   جتميٌع للمعلومات أعّدته مفوضية األمم املتحدة السامية          )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/15/ARE/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

) ج(١٥موجٌز أعّدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/15/ARE/3.(  
وقد أُحيلت إىل اإلمارات العربية املتحدة، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسـئلة               -٤

يا، وسلوفينيا، والسويد، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيـا        أُعدَّت سلفاً من قبل إسبان    
وهذه األسئلة متاحة على املوقـع الـشبكي        . العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا    

  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عراضعرض احلالة من جانب الدولة موضوع االست  -ألف  
الحظ رئيُس وفد اإلمارات العربية املتحدة أن عملية االستعراض الدوري الـشامل              -٥

نظري هلا تتاح لإلمـارات العربيـة         ال متثِّل منارةً لقضية حقوق اإلنسان حول العامل وفرصةً       
وبّين اخلطـوات   . املتحدة للتشجيع على اعتماد هنج شفاف وشامل يف جمال حقوق اإلنسان          
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، لتنفيذ نتائج ذلك االسـتعراض      ٢٠٠٨  عام ، منذ االستعراض الدوري الشامل    اليت اتُّخذت 
 ٢٠١٠  عـام مالحظاً أن جلنةً تضمُّ هيئاٍت حكوميةً ومستشارين من اجملتمع املدين أُنـشئت  

وتعمل اللجنة حالياً كمنتدى دائمٍ للعملية      . لضمان متابعة تنفيذ االلتزامات اليت متّ التعهُّد هبا       
أجرت مشاورات واسعة مع اجلهات املعنية يف إعداد التقرير         وقد   ،اجملتمع املدين التشاورية مع   

  .٢٠١٣  لعامالوطين لالستعراض الدوري الشامل
 توصية يف االستعراض الدوري     ٣٦وذكَّر الوفد بأن اإلمارات العربية املتحدة قبلت          -٦

وبّين . يف املائة منها   ٩٠وقدَّمت تسعة تعهدات طوعية نفَّذت أكثر من         ٢٠٠٨  لعام الشامل
 ٢٠١٣  لعام تقرير اإلمارات العربية املتحدة املقدَّم يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل          

توّصل إليه االستعراض من استنتاجات والتقـدُّم املتواصـل           ملا اجلهود اليت ُبِذلت لالستجابة   
  .الذي حترزه يف هذا اجملال

 املتحدة تتمتَّع بنظام سياسي مستقر يتسم بعالقة        وأوضح الوفد أن اإلمارات العربية      -٧
ومـع أن   . الرشـيد واحلكـم   سيادة القانون،   وبإعمال  تشاورية بني مواطنيها وحكومتها،     

اإلمارات العربية املتحدة تفخر بإجنازاهتا فهي تبقى غري راضية عن الوضع القـائم وملتزمـة               
أيـة شـواغل    على حممل اجلد    ذ احلكومة   وتأخ. يف حتسني الوضع  قُدماً  التزاماً قوياً باملضي    

وهي تعمل باستمرار على تعزيز قدرهتا علـى معاجلـة          بانتهاٍك حمتمل حلقوق اإلنسان      قتتعلَّ
  .الشواغل هذه
 لتدعيم األطـر التـشريعية      ٢٠٠٨  عام وأمجل الوفُد بعد ذلك التدابري املتخذة منذ        -٨

 وأن والية   ٢٠٠٩  عام  الدستور ُعدِّل  واملؤسسية الالزمة لتعزيز حقوق اإلنسان، مالحظاً أن      
  .أعضاء اجمللس الوطين االحتادي ُمدِّدت ألربع سنوات

وأوضح أن اإلمارات العربية املتحدة نفَّذت مبادراٍت تشريعيةً خمتلفة، بينها تـدابري              -٩
لتعزيز حقوق العمال واألشخاص ذوي اإلعاقة، وأهنا بصدد اعتماد قانون احتـادي يتعلَّـق              

  .طفالحبقوق األ
وشدَّد الوفُد على أن عّدة هيئات حكومية معنية مبسألة حقوق اإلنسان قد ُشكِّلت               -١٠

وأن دراسات أُجريت بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان هبدف االسترشاد هبا لـدى             
  .اختاذ قراراٍت تتعلَّق باإلطار املؤسسي يف اإلمارات العربية املتحدة

مع اجملتمع الدويل يف جمـال حقـوق        العمل  ية املتحدة أن    والحظت اإلمارات العرب    -١١
اإلنسان جيب أن يكون متعدِّد األوجه مضيفةً أهنا تدرس االنضمام إىل اتفاقيات دولية، إضافة              
إىل زيادة التعاون مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، واالستعراض الدوري الشامل،           

ا السياق، سبق لإلمارات العربيـة املتحـدة أن         هذ  ويف .ودعم أنشطة جملس حقوق اإلنسان    
يف اآلونة  اليت انضمت إليها    انضمت إىل اتفاقيات دولية خمتلفة بينها اتفاقية مناهضة التعذيب          

وستواصل اإلمارات العربية املتحدة استعراض صكوك دولية أخرى حلقوق اإلنسان          . األخرية
  .والنظر جبدية يف التصديق عليها
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 ذلك، رحَّبت اإلمارات العربية املتحدة بالزيارات اليت قام هبا املقرِّرون           وعالوةً على   -١٢
اخلاصون لألمم املتحدة وقالت إهنا استقبلت املقرِّر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغالهلم يف             

املواد اإلباحية واملقرِّر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري            ويف البغاء
، واملقرِّر اخلاص املعـين باالجتـار       ٢٠٠٩  عام يتصل بذلك من تعصُّب     وما وكره األجانب 

  .٢٠١٢  عامباألشخاص
وفيما يتعلَّق حبقوق العمال، أوضح الوفُد أن لـدى اإلمـارات العربيـة املتحـدة                 -١٣

استراتيجيةً موسَّعةً لضمان حقوق العمال وحتسني ظروف عملهم ومعيشتهم، وأهنا ملتزمـة            
ميكّنهم من التمتُّع بالفرص املتاحة يف اإلمارات العربيـة           مبا تزاماً تاّماً بتعزيز حقوق العمال    ال

وقال إن تدابري محايـة حقـوق   . االستغالل  أواملتحدة، دون أي شكل من أشكال االمتهان     
أنظمة حلماية   )ب(توقيع مذكّرات تفاهم مع أكثر البلدان تصديراً للعمالة؛          )أ(العمال تشمل   

نظاماً جديداً حلمايـة األجـور       )ج( أرباب العمل؛    حقوق العمال يف حاالت الرتاعات مع     
أحكاماً تتعلَّق بالرعايـة   )ه(تدابري تضمن أماكن إقامة الئقة وآمنة؛      )د(؛  ٢٠٠٩  عام اعُتِمَد

وباإلضافة إىل  . منح العمال احلق يف االنتقال من عمل إىل آخر دون قيود زمنية            )و(الصحية؛  
 أقّرت احلكومةُ مؤّخراً قانوناً جديداً حلماية خدم املنازل، وهو قانون سيـصدر هـذه             ذلك،

  . السنة ويتيح محاية أكرب بكثري
مـشمول  وشدَّد الوفُد كذلك على أن احلقَّ يف ممارسة الشعائر الدينية حبرية هو حٌق     -١٤

  .حبماية صارمة
لى السجل القوي لإلمارات العربيـة      ، ألقى الوفد الضوء ع    املرأةوفيما يتعلَّق حبقوق      -١٥

 مشاركة فعلية يف كل منحى من منـاحي         يشاركن، مالحظاً أن النساء      يف هذا اجملال   املتحدة
 يلـزم  ٢٠١٢ديسمرب /احلياة املدنية والسياسية، وأن احلكومة أصدرت قراراً يف كانون األول    

ؤدِّي النساء أيضاً دوراً هاماً     وت. اهليئات احلكومية والشركات بإشراك النساء يف جمالس إدارهتا       
على سبيل املثال، يضم ف. يف اجمللس الوطين االحتادي وحتتل مناصب قيادية يف مؤسسات خمتلفة

عالوةً و. جملس الوزراء االحتادي أربع نساء وهناك عدٌد من القاضيات على املستوى االحتادي     
فمجلس سيدات .  العربية املتحدةعلى ذلك، تسهم النساء إسهاماً رئيسياً يف اقتصاد اإلمارات     

 مـشروع   ١١ ٠٠٠ عضوة ُيدرن أكثر من      ١٢ ٠٠٠أعمال اإلمارات العربية املتحدة يضمُّ      
  .أمريكيدوالر مليار  ٣,٤بقيمة ُتقدَّر حبوايل 

، اّتخذت اإلمارات العربية املتحدة خطوةً هامةً أخرى لتعزيز حقوق    ٢٠١١  عام ويف  -١٦
 ألطفـال  املواطنةرات العربية املتحدة مرسوماً يقضي مبنح حقوق   أصدر رئيس اإلما    إذ املرأة،

ويتيح هلم  املواطنة  مينح املرسوم هؤالء األطفال حقوق        إذ .من أب غري إمارايت   املرأة اإلماراتية   
االحتفـاظ    أوجنسية اإلمارات العربية املتحدة احلصول على   أن خيتاروا يف سن الثامنة عشرة       

مع تنفيذ التوصيات املتعلِّقـة حبقـوق املـرأة         بكل جدية    احلكومة   وتتعامل. جبنسية والدهم 
  . ٢٠١٧-٢٠١٣بصدد اعتماد االستراتيجية الوطنية لتقدُّم املرأة للفترة  وهي
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وفيما خيصُّ االجتار بالبشر، أشار الوفد إىل أن اإلمارات العربية املتحـدة ملتزمـة                -١٧
فهي البلـد   . هرة وأهنا رائدةٌ يف هذا اجملال إقليمياً      باجلهد الذي ُيبذَل عاملياً ملكافحة هذه الظا      

 األول يف املنطقة العربية الذي سّن قانوناً شامالً ملكافحة االجتار، وقد حتقق تقدُّم ملحوظٌ منذ              
واُتخـذت  . يتعلَّق باستراتيجية اإلمارات العربية املتحدة ملكافحة االجتـار         فيما ٢٠٠٧ عام

محلـة   )ب(دورات وحلقات عمل تدريبيـة؛       )أ( مشلت   مبادرات ذات صلة هبذا املوضوع    
زيادة عدد   )د(استراتيجية ملكافحة مجيع أشكال السخرة؛       )ج(إعالمية إلذكاء الوعي العام؛     

  .النساء واألطفال ضحايا االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسيدور إيواء 
 أشـار الوفـد إىل أن       وفيما يتعلق بااللتزامات الدولية لإلمارات العربية املتحـدة،         -١٨

 دوالر كمنح وقروض مليار ٢,١جمموعة   ما٢٠١١  عامصرفتقد اإلمارات العربية املتحدة  
  .أحناء العاملشىت للربامج اإلمنائية واإلنسانية واخلريية يف 

وأبرزت اإلمارات العربية املتحدة أيضا اهتمامها بتنظيم حلقات عمل تركّز علـى              -١٩
 يف أوساط سلطات إنفاذ القانون املعنية مبكافحـة اإلرهـاب،           نشر مبادئ حقوق اإلنسان   

  .وختصيص موارد كبرية لتطوير الُبىن التحتية يف املناطق النائية
يتضح التقدم املُحرز يف اإلمارات العربية املتحدة من ترتيبها يف مؤشر األمـم             كما    -٢٠

تحدة حتتل املرتبة األوىل يف العـامل       املتحدة للتنمية البشرية، الذي يبّين أن اإلمارات العربية امل        
  .التنمية البشريةمستوى العريب من حيث 

وباإلشارة إىل التحديات املتصلة باالضطرابات يف العامل العـريب خـالل الـسنتني               -٢١
املاضيتني، ذكر الوفد أن اإلمارات العربية املتحدة تعمل على احلفاظ على استقرارها وأمنها،             

وقال الوفد إن على كل بلـد أن    . مي جملتمعها، ومنع التطرف من التغلغل     ومحاية الطابع التقدُّ  
جيد التوازن الصحيح بني محاية احلريات املدنية واحلفاظ على األمن الوطين، مـشرياً إىل أن               

تتخل عن مسؤوليتها يف محاية األمن الوطين لكنـها ستواصـل             مل اإلمارات العربية املتحدة  
بشكل صارم يف إطار دستورها وقوانينها وممارساهتا القضائية، مع         االضطالع هبذه املسؤولية    

  .إيالء االحترام الواجب للمبادئ الدولية حلقوق اإلنسان
ويف هذا السياق، جدَّد رئيس الوفد تأكيده على التزام اإلمارات العربيـة املتحـدة                -٢٢

 عملية االسـتعراض    يف ذلك من خالل     مبا بتعزيز حقوق اإلنسان وبالعمل املتعدد األطراف،     
  . الدوري الشامل

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدَّمة خالل جلـسة  .  وفداً ببيانات ٨٨أثناء جلسة التحاور، أدىل       -٢٣

  .الثاين من هذا التقريرالفصل التحاور يف 
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 املفوضة السامية حلقوق اإلنسان     ونوهَّت أرمينيا بالنهج اإلجيايب للحكومة إزاء زيارة        -٢٤
وأثنت على التزام احلكومة بالتعليم وعلى اخلطوات املتخذة        . واملقرر اخلاص املعين بالعنصرية   

. ونوهَّت باالستراتيجية الوطنية لتقدُّم املرأة    . التعليم اإللزامي نظام  إلدراج حقوق اإلنسان يف     
  .وقدمت توصيات

 بإنشاء مؤسـسة وطنيـة      ٢٠٠٨  عام العربية املتحدة وذكَّرت كندا بتعهد اإلمارات       -٢٥
ورحَّبـت بـاخلطوات املتخـذة      . حلقوق اإلنسان واستفسرت عن التقدم احملرز يف هذا اجملال        

ظروف عمل العمال املهاجرين وظروفهم املعيشية، وللترويج لقيم املساواة واحتـرام             لتحسني
  .وقدمت توصيات. إطار منظِّم لذلكوجود عدم املعايري الدولية حلماية الالجئني على الرغم من 

واستفسرت النمسا عن اخلطوات املتخذة لضمان محاية أفضل لألقليـات الدينيـة              -٢٦
اجلديد املتعلـق   التشريع  وسألت أيضاً عن اإلطار الزمين لسن       . وضمان حرية الدين واملعتقد   

  .وقدمت توصيات. هلذا التشريعخبَدم املنازل وعن التدابري التنفيذية 
وهنأت أذربيجان اإلمارات العربية املتحدة على انضمامها لعدد من صكوك حقوق             -٢٧

. يف ذلك من خـالل إصـالح التـشريعات          مبا وأثنت على جهود متكني املرأة،    . اإلنسان
  .وقدمت توصيات. والحظت حتسُّن التعليم من خالل إنشاء جمالس تعليمية

ط وطنية تتعلق باملسنني، ومحاية العمال      وأثنت البحرين على اعتماد تشريعات وخط       -٢٨
إذا   ماوقالت إهنا ترغب يف معرفة. املهاجرين، ورعاية األطفال جمهويل الوالدين، ومتكني املرأة    

كانت هناك آلية للتشاور مع اجملتمع املدين بشأن السياسات والتشريعات اخلاصـة حبقـوق              
  .وقدمت البحرين توصيات. اإلنسان

 جبهود احلكومة لتعزيز حالة حقوق اإلنسان وأثنت على صـوغ           ورحبت بنغالديش   -٢٩
وطلبت معلومات عن التدابري املتخـذة حلمايـة        . استراتيجية تتعلق حبقوق العمال املهاجرين    

  .وقدمت توصية. أجور العمال
 ورحبت  ،ونوهَّت بيالروس بالتزام اإلمارات العربية املتحدة مبكافحة االجتار بالبشر          -٣٠

ىل بروتوكول بالريمو وبتعاوهنا مع املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر واملقـررة            بانضمامها إ 
والحظت املستوى العايل   . املواد اإلباحية   ويف اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء      

  .وقدمت توصيات. من الرعاية الصحية املقدمة إىل املواطنني
امية إىل تفعيل نتائج الدورة األوىل من االسـتعراض         وأثنت بلجيكا على اجلهود الر      -٣١

وأعربت عن قلقهـا إزاء     . وشجعت اإلمارات العربية املتحدة على االستمرار يف هذا النهج        
  .وقدمت توصيات. القيود املفروضة على حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات

ألت عن آليات دعـم     والحظت بوتان إنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر وس          -٣٢
وشجعت اإلمارات العربية املتحدة على مواصلة تعاوهنا مع آليات حقـوق           . ضحايا االجتار 

  .وقدمت توصية. اإلنسان
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وسلمت الربازيل باجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر واجلهود املتـصلة بالعمـال              -٣٣
لنساء وسـألت عـن     للفرص املتاحة   لتدابري املتخذة لزيادة ا   ارتياحها ل وأعربت عن   . املهاجرين

  .وقدمت توصيات. السياسات والتدابري والتشريعات الوطنية املعتمدة ملكافحة التمييز العنصري
وأعربـت عـن    . ورحبت بروين دار السالم باخلطوات املتخذة لتعزيز حقوق املرأة          -٣٤

ب ذوي  أيضاً إزاء تدابري ضمان احلـق يف التعلـيم، كمـشروع إدمـاج الـشبا              ارتياحها  
وأثنت على دور اإلمارات العربية املتحدة بوصفها الدولـة         . االحتياجات اخلاصة يف املدارس   

  .وقدمت توصية. املضيفة ملقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
وبوجـود  التصديق على عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان    ب فاسو بوركيناونّوهت    -٣٥

الحظت إنشاء مركز    كما ال املهاجرين وحقوق الطفل،   مشاريع قوانني قيد النظر تتعلق بالعم     
  .وقدمت توصيات. حلماية الطفل

يف   مباورحبت أستراليا جبهود اإلمارات العربية املتحدة للقضاء على التمييز اجلنساين،   -٣٦
وشجعت .  جلميع أطفال نساء اإلمارات العربية املتحدة      املواطنةذلك من خالل منح حقوق      

يتعلق حبرية   مايف ذلك  مبايز التدابري الرامية إىل تعزيز إطار حقوق اإلنسان،اإلمارات على تعز
  .وقدمت توصيات. التجمُّعالتعبري وحرية 

وأثنت تشاد على رغبة احلكومة يف حتسني محاية حقوق اإلنسان، خـصوصاً مـن                -٣٧
دة علـى   وشجعت اإلمارات العربية املتح   . خالل التعديالت الدستورية واعتماد التشريعات    

مواصلة تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان إلزالة مجيع العقبات الـيت تعيـق التمتـع التـام                 
  .احلقوق جبميع
وأثنت شيلي على التدابري املعتمدة لتعزيز حقوق اإلنسان والتصديق على اتفاقيـات              -٣٨

ل تعزيـز   توليه السلطات من أمهية لتقييم االستراتيجيات القائمة يف جمـا           مبا ورحبت. خمتلفة
  .وقدمت توصيات. حقوق املرأة

حققته اإلمارات العربية املتحدة من إجنازات يف سعيها حنو متكني            مبا الصنيوأشادت    -٣٩
املرأة، ومحاية حقوق األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني، واسـتثمارها يف الـصحة       

لى االقتـصاد األخـضر     والحظت بارتياح تركيز احلكومة ع    . والتعليم واحلماية االجتماعية  
  .وقدمت توصيات. واملوارد املستدامة

األصـل  أساس وألقت كوستاريكا الضوء على عدم وجود حظر للتمييز القائم على        -٤٠
الوطين والحظت أن نظام الكفالة ُيجّرد العمال، يف الكثري من األحيان، مـن احلمايـة يف                 

جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد       أعربت عنه الل    ما وكررت. القانون واملمارسة العملية  
  .وقدمت توصيات. املرأة من قلق إزاء االجتار بالنساء واألطفال

 باملبادرات املتعلقة حبقوق الطفل وبتدريب موظفي احلكومة        ديفوار كوتوأشادت    -٤١
ودعت احلكومة إىل مواصلة هذا التدريب وحتـسني  . حقوق اإلنسانوأفراد الشرطة يف جمال  

  .وقدمت توصيات. وتوسيع نطاقهتنفيذه 
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التقدم املستمر الذي أحرزته اإلمارات العربية املتحـدة يف تعزيـز           بكوبا  وأشادت    -٤٢
وقـدمت  .  وسألت عن التدابري املتخذة لتعزيـز احلـق يف التعلـيم   ،ومحاية حقوق اإلنسان 

  .توصيات
 عمال املهـاجرين،  وسلَّمت قربص بالتزام اإلمارات العربية املتحدة باحترام حقوق ال          -٤٣
وشـجعت  . يف ذلك من خالل القرارات التشريعية، وبضمان حصوهلم على سكن الئق           مبا

 ٨٧اإلمارات العربية املتحدة على النظر يف التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقـم      
  .وقدمت توصيات. ٩٨و

تعبري والتجمع وتكوين   وأعربت الدامنرك عن قلقها إزاء االنتهاكات املزعومة حلرية ال          -٤٤
ورحبت بتوقيـع  . يف ذلك حماوالت حرمان الناشطني السياسيني من جنسيتهم  مبا اجلمعيات،

  .وقدمت توصيات. التصديق عليهإمكانية نظام روما األساسي وسألت عن 
وسألت عـن  . ورحبت جيبويت باعتماد السياسات الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان       -٤٥

 منذ أن أدرجت احلكومة مبادئ حقوق اإلنسان يف الربامج التعليمية للبلد            النتائج اليت حتققت  
  .وعن اإلجراءات اليت اختذهتا الدولة لتعزيز مشاركة األجيال املقبلة يف احلياة السياسية

أوفت بالعديـد مـن االلتزامـات       العربية املتحدة   والحظت إكوادور أن اإلمارات       -٤٦
يتعلق بالتصديق علـى      فيما لعملية االستعراض رة األوىل   والتوصيات اليت متخضت عنها الدو    

. ورحبت أيضاً باجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع          . االتفاقيات الدولية 
  .وقدمت توصيات

وأثنت مصر على اخلطوات املتخذة، ومنها إنشاء إدارات معنية حبقـوق اإلنـسان               -٤٧
. للنساء وضحايا االجتـار   ودور إيواء   فحة االجتار باألشخاص،    داخل الوزارات، وإدارة ملكا   

  .وقدمت توصيات
ثنت إستونيا على تصديق اإلمارات على اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى بروتوكول أو  -٤٨

ورحبت بالتـدابري   . ، واملعاقبة عليه  منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال      
عمال املهاجرين ومكافحة االجتار بالبشر، وحثت احلكومة علـى         الرامية إىل تعزيز حقوق ال    

  .وقدمت توصيات. هلذه الغايةمواصلة جهودها 
.  لعملية االسـتعراض   ورحبت إثيوبيا باخلطة الوطنية لتنفيذ توصيات الدورة األوىل         -٤٩

وطلبت توضيحاً حول التدابري املتخذة حلماية حقوق العمال املهاجرين وشجعت اإلمـارات            
  .وقدمت توصية. لعربية املتحدة على مواصلة العمل بنشاط مع البلدان األصلية هلؤالء العمالا

وأعربت فنلندا عن قلقها ألن اإلمارات العربية املتحدة ليست طرفاً يف العديد مـن                -٥٠
صكوك حقوق اإلنسان املهمة وطلبت معلومات تتعلق بالتصديق على العهد الدويل اخلـاص        

. ة والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        باحلقوق املدني 
وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء حتفظات البلد على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد               

  .وقدمت توصيات. املرأة
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يتعلق   ما سيما  ال ،وأثنت فرنسا على اجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          -٥١
وهنأت اإلمارات العربية املتحدة على تصديقها علـى اتفاقيـة          . بالعمال املهاجرين والنساء  

  .وقدمت توصيات. مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وذكر وفد اإلمارات العربية املتحدة، يف سياق تعليقه على األسئلة املتصلة بالتسامح              -٥٢

لعربية املتحدة حققت جناحاً كبرياً يف هذا اجملال ألهنا جنحت يف احلفاظ            الديين، أن اإلمارات ا   
 .على التقاليد اإلسالمية مع السماح مبمارسة خمتلف الشعائر الدينيـة األخـرى يف البلـد              

بد فيها من التوفيـق بـني         ال حاالت كان معاجلة  جنحت اإلمارات العربية املتحدة يف       كما
يتعلق بالنساء، قال الوفـد إن        وفيما .ح اجملتمع وحرية التعبري   األمن الوطين وانفتا  مقتضيات  

  .اإلمارات العربية املتحدة حققت أعلى درجات التقدم يف املنطقة يف هذا اجملال
 وفيما يتعلق مبسائل العمالة، ذكَّر الوفد أن اإلمـارات العربيـة املتحـدة أنـشأت                -٥٣
. العمال على أجورهم وفقاً لعقـودهم  مكتباً حلماية األجور هبدف ضمان حصول      ٢٠٠٨ عام

، بات بوسع العمال االنتقال من شركة إىل أخرى بعد انتـهاء  ٢٠١٠  عامومبوجب قرار صدر 
وعالوة على ذلـك، بـذلت وزارة       . بسبب عدم احترام رب العمل للعقد       أو عقودهم،مدة  

 رغم أن بإمكان    بأمر قضائي،   إال جوازات السفر األجنبية  احتجاز  الداخلية جهوداً لضمان عدم     
وقد عملت اإلمارات العربية املتحدة     . العمال اختيار اإلبقاء على جوازاهتم يف حوزة رب العمل        

  .هؤالء العمال ومنع استغالهلمحقوق أيضاً مع البلدان املصدِّرة للعمالة لضمان احترام 
بية املتحدة أن   وفيما يتعلق باالنضمام إىل االتفاقيات الدولية، ذكر ممثل اإلمارات العر           -٥٤

يتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق       وفيما .بلده ينظر يف االنضمام إىل بعض هذه االتفاقيات       
املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قـال إن            

يعاهتا الوطنيـة   اإلمارات العربية املتحدة بصدد النظر يف مدى متاشي هذين العهدين مع تشر           
يتعلق بالتحفظات على اتفاقية حقوق الطفل،        وفيما .نية ذات الصلة  يومع قيمها الثقافية والد   

تدرس اإلمارات العربية املتحدة إمكانية سحب بعض هذه التحفظات، على النحو املوصى به             
ـ          وفيما .يف دراسة أُجريت مؤخراً    كال يتعلق بالتحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أش

التمييز ضد املرأة، تسعى اإلمارات العربية املتحدة إىل ضمان املساواة بني الرجال والنساء أوالً 
. يتصل بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب         وفيما .قبل معاجلة هذه املسألة   

 ٢٠١٢  عام يف  إال توقِّع على اتفاقية مناهضة التعذيب      مل أكدت اإلمارات العربية املتحدة أهنا    
يتعلق بنظام روما األساسي املوقَّع يف        وفيما .وأهنا ستنظر يف هذه املسألة يف املستقبل القريب       

 ، ستتبىن اإلمارات العربية املتحدة املوقف املشترك للبلدان العربية        ٢٠٠٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .يتعلق بالتصديق عليه فيما
 الـشمالية اإلمـارات العربيـة    آيرلنداى ووشجعت اململكة املتحدة لربيطانيا العظم   -٥٥

يف ذلك من خالل تنفيذ تشريعات حتدُّ مـن           مبا املتحدة على تعزيز محاية العمال األجانب،     
وحثت اإلمارات العربية املتحدة على إنـشاء مؤسـسة         . االنتهاكات وحتّسن ظروف العمل   

  .وقدمت توصيات. وطنية حلقوق اإلنسان وإلغاء عقوبة اإلعدام
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. نشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان     املبذولة إل هود  اجلسألت اليونان عن    و  -٥٦
وأخرياً، . وطلبت املزيد من املعلومات عن نتائج اإلجراءات املتخذة بشأن االجتار باألشخاص          

طلبت إىل اإلمارات العربية املتحدة تقدمي تقييم إلجراءاهتا املتصلة بالتثقيف يف جمال حقـوق              
  .دمت توصيةوق. اإلنسان

ورحبـت  . ورحبت غواتيماال بإدماج إدارات حقوق اإلنسان داخل وزارات خمتلفة      -٥٧
. كذلك بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            

وحثت اإلمارات العربية املتحدة على مواصلة مساعيها لضمان متكُّن مجيع النساء من ممارسة             
  .وقدمت توصية. هتن بشكل تام، وعلى قدم املساواة مع الرجالحقوقهن وحريا

املؤشر إطار وهنأت هنغاريا اإلمارات العربية املتحدة على املرتبة العالية اليت حتتلها يف          -٥٨
والحظت أن اإلمارات العربية املتحدة حتتل املرتبة       . اخلاص بسيادة القانون والشفافية القضائية    

يتعلق مبؤشر املساواة بني اجلنسني الذي نشره احملفل االقتـصادي            فيما يباألوىل يف العامل العر   
  .وقدمت توصية. ٢٠١١  عامالعاملي
آليات رصد مالئمة لضمان تنفيـذ التـشريعات        إنشاء  وأعربت اهلند عن أملها يف        -٥٩
ورحبت بالطائفة الواسعة مـن الـسياسات واالسـتراتيجيات الوطنيـة املترابطـة             . احمللية
وحثت اإلمارات العربية املتحدة علـى تنفيـذ   . ريعات الرامية إىل حتسني حقوق املرأة  وبالتش

  .وقدمت توصيات. نظام التعاقد والتحقق اإللكترونيني
وأثنت إندونيسيا على املرتبة اليت حتتلها اإلمارات العربية املتحدة يف جمـال التنميـة                -٦٠

وشجعت . ملختلفة اليت اختذهتا لتمكني املرأة    ورحبت بالتدابري ا  . حبسب تقرير التنمية البشرية   
اإلمارات العربية املتحدة على مواصلة دورها الذي ُيقتدى به يف تعزيز حقوق اإلنـسان يف               

  .وقدمت توصيات. املنطقة
 التزام اإلمارات العربية املتحدة بتحقيق تقدم يف جمال حقوق اإلنـسان          بالعراق  ونّوه    -٦١
وأثىن علـى   .  منذ الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل       الحظ التدابري املعتمدة   كما

وطلب مزيداً من املعلومـات  . تصديق اإلمارات العربية املتحدة على اتفاقية مناهضة التعذيب      
  .وقدَّم توصية. عن التدابري املتخذة حلماية حقوق املسنني

قوق اإلنسان وفقاً    اإلمارات العربية املتحدة على إنشاء مؤسسة حل       آيرلنداوشجعت    -٦٢
ملبادئ باريس وشدَّدت على أمهية ضمان بقاء شبكة اإلنترنت منتدى مفتوحاً وعاملياً وعامـاً    

  .وقدمت توصيات. وعلى احترام حرية التعبري احتراماً تاماً
وسألت إيطاليا عن الكيفية اليت تنوي هبا اإلمارات العربية املتحدة معاجلة مـشكلة               -٦٣

وأعربت عن قلقها إزاء تكرار حاالت      . سلطاهتاة لألجانب الذين حتتجزهم     املساعدة القنصلي 
العنف اجلنساين وسألت عما إذا كانت اإلمارات العربية املتحدة تعتزم اختاذ تدابري خمصَّـصة              

  .وقدمت توصيات. ترمي إىل منع هذا العنف على حنو أفضل
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حديثاً يف جمـال حقـوق      نشأة  وأعربت اليابان عن أملها يف أن املنظمات الوطنية امل          -٦٤
والحظت وجود بواعـث    . بشكل فعال لزيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان      اإلنسان ستعمل   

قلق تتعلق باحتجاز املدافعني عن حقوق اإلنسان وأعربت عن أملها يف أن تبدد اإلمـارات               
  . وقدمت توصيات. العربية املتحدة هذه الشواغل عرب نشر املعلومات ذات الصلة

أحرزته اإلمارات العربية املتحدة من تقدم يف اجملاالت          ملا وأعرب األردن عن تقديره     -٦٥
. األشخاص ذوي اإلعاقـة يف ذلك القوانني االحتادية املتعلقة حبقوق       مبا املؤسسية والتشريعية، 

ونوه بإنشاء إدارة حقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية وبالتدابري العملياتية الرامية إىل حتـسني              
وسأل عن جهود اإلمارات العربية املتحدة يف تعزيز حقوق اإلنسان     . روف العمال األجانب  ظ

  .وقدم توصية. يف البلدان النامية
وشـجعت  . التزام اإلمارات العربية املتحدة بتحسني حقوق اإلنسان      ب كينيا   ونوَّهت  -٦٦

  . ت كينيا توصيةوقدم. اإلمارات العربية املتحدة على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
والحظت الكويت التزام اإلمارات العربية املتحـدة بتعزيـز احلقـوق الـسياسية               -٦٧

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن حرية اإلعالم والصحافة من خالل مـشروع            
وسألت عن اآلليات اليت أُنشئت لنـشر  . قانون احتادي جديد بشأن تنظيم األنشطة اإلعالمية  

  . املشاركة السياسية، وقدمت توصيةثقافة
وأحاطت التفيا علماً بتعاون اإلمارات العربية املتحدة مـع اإلجـراءات اخلاصـة               -٦٨

 املقررون اخلاصون املعنيون بالعنصرية وبيع األطفـال  ٢٠٠٩ وبالزيارات اليت قام هبا منذ عام 
  .واالجتار باألشخاص، وقدمت توصيات

موسة اليت اُتخذت لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة        ورحب لبنان باخلطوات املل     -٦٩
وطلب املزيد من املعلومات عن متكـني املـرأة وعـن           . األوىل لالستعراض الدوري الشامل   

  .وقدَّم لبنان توصية. مشاركتها السياسية
ورحبت ليبيا بسياسات اإلمارات العربية املتحدة واسـتراتيجياهتا، مبـا يف ذلـك               -٧٠
يز حقوق املرأة والطفل، ومكافحة االجتار بالبشر، ومحاية حقوق العمال، ورفع           يتعلق بتعز  ما

  .وقدمت توصيات. مستوى التعليم
ورحبت ماليزيا جبهود اإلمارات العربية املتحدة يف إطار برناجمها اخلاص بالتوعيـة              -٧١

ثنـت أيـضاً    وأ. حبقوق اإلنسان، وتعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل وتنمية املناطق الريفية         
وقـدمت  . انضمام اإلمارات العربية املتحدة إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          على

  .ماليزيا توصيات
وهنأت ملديف اإلمارات العربية املتحدة على ما حققته من تقدم يف جمال حقـوق                -٧٢

ىل تطوير  وطلبت معلومات عن املبادرات الرامية إ     . املرأة والعمال، وعلى تعزيزها للمؤسسات    
  .وقدمت توصيات. البىن التحتية يف املناطق النائية
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 حبقـوق اإلنـسان     املتحدةوأعربت موريتانيا عن تقديرها اللتزام اإلمارات العربية          -٧٣
وأعربت كذلك عـن تقـديرها لإلجـراءات املتخـذة          . وانضمامها لصكوك دولية خمتلفة   

اية االجتماعية وظـروف عـيش الئقـة      يتعلق باحلق يف التعليم والرعاية الصحية واحلم       فيما
واملساواة بني اجلنسني، ومحاية حقوق الطفل وحقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة           

  .وقدمت توصية. واملسنني
ورحبت املكسيك بإنشاء هيئات حكومية ومؤسسات عامة للدفاع عـن حقـوق              -٧٤

دية واملعنويـة للمـرأة،     اإلنسان، فضالً عن وضع قواعد تنظيمية تضمن محاية السالمة اجلس         
  .وقدمت توصيات. ومشاركتها يف احلياة السياسية

وأحاط اجلبل األسود علماً باستعداد اإلمارات العربية املتحدة لتعزيز دور املـرأة يف               -٧٥
. اجملتمع واستئصال االجتار بالبشر، لكنه أعرب عن القلق من استمرار التمييز ضـد املـرأة              

  .اجلبل األسود توصيات وقدم
والحظ املغرب التقدم الذي حتقق يف سبيل زيادة التمتع باحلريات األساسية وحقوق              -٧٦

وأثىن على تدابري نشر ثقافة حقوق اإلنسان، خصوصاً من خالل النظام التعليمـي             . اإلنسان
وطلب إىل اإلمارات العربية املتحدة توضيح اخلطوات املتخذة        . والتدريب القضائي ذي الصلة   

  .وقدم توصيات. بادئ التوجيهية حلقوق اإلنسان وعالقة ذلك بقطاع األعمال املدالعتما
وأعربت نيبال عن تقديرها لوضع اإلمارات العربية املتحدة اسـتراتيجيات وطنيـة              -٧٧

وأثنت كذلك على جهود اإلمارات العربية املتحدة لتمكني املرأة، ومحايـة           . حلقوق اإلنسان 
وي اإلعاقة، ولتعزيز التعليم والرعاية الصحية والرفـاه        حقوق الطفل واملسنني واألشخاص ذ    

  .وقدمت نيبال توصيات. االجتماعي
. وأثنت هولندا على اإلمارات العربية املتحدة ملا حققته من تقدم يف عدة جمـاالت               -٧٨

ودعت اإلمارات العربية املتحدة إىل توجيه دعوة دائمة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار                
  .وقدمت توصيات. صةاإلجراءات اخلا

وألقت نيكاراغوا الضوء على عمل اإلمارات العربية املتحدة منذ االستعراض األخري،         -٧٩
 سيما  ال مبا يف ذلك تنقيحها لإلطار التنظيمي ووضعها لسياسات تعزز نظام حقوق اإلنسان،           

. وشجعت البلد على التصديق على املزيد من الـصكوك الدوليـة          . حقوق الفئات الضعيفة  
  .وقدمت توصية

وأعربت النرويج عن قلقها إزاء تدهور حرية التعبري وإزاء ما ُنشر من تقارير عـن                 -٨٠
ورحبت باخلطوات املتخذة لتحسني ظـروف العمـال        . حاالت احتجاز وتوقيف تعسفيني   

. املهاجرين، وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وإدخال تعديالت على قانون اجلنـسية           
  .توصياتوقدمت النرويج 
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والحظت ُعمان أن اإلمارات العربية املتحدة تسعى جاهدة لتحقيق تطـور شـامل           -٨١
يف ذلك ضمان احلقوق األساسية لألفراد من خالل االلتزام السياسي وبواسطة حزمة من              مبا

التشريعات تتعلق باحلقوق يف جماالت الصحة والتعليم واألمن وعدم التمييز واملساواة وحرية            
  .عتقدالرأي وامل

وأعربت باكستان عن تقديرها جلهود احلكومة للوفاء بالتعهدات الطوعية من خالل             -٨٢
وأحاطـت  . االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         

باكستان علماً باعتماد دليل عن املعايري العامة للسكن املشترك بني العمال، فضالً عن رعاية              
  .وقدمت توصيات.  اجملهويل الوالديناألطفال

 العربية املتحدة على خمتلف التعليقـات، مبـا يف ذلـك            تورد رئيس وفد اإلمارا     -٨٣
التعليقات اخلاصة مبسائل العمالة، مشرياً إىل حتقيق حتسينات يف ظروف العمال وإىل أن هذا              

ب بالتعليقات اليت أدىل هبا     ورحَّ. اجملال حباجة إىل حتسني مستمر يف اإلمارات العربية املتحدة        
مندوبو أكثر البلدان تصديراً للعمالة الذين أبرزوا تعاون بلداهنم اجليد مع اإلمارات العربيـة              

وقال إن اإلمارات العربية املتحدة ترحب بزيادة الـشفافية يف          . املتحدة حول مسائل العمالة   
وقـال  . صلة هبذا االستعراض  عمليات االستعراض الدوري الشامل، وجبهود بناء القدرات املت       

إن حقوق اإلنسان باتت أيضاً، وبشكل متزايد، جزءاً من تدريبات الـشرطة، وأشـار إىل               
وفيما يتعلـق   . وجود إدارات ُتعىن حبقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية وغريها من الوزارات          

 بزيـارات   بالتعاون مع آليات األمم املتحدة، أكدت اإلمارات العربية املتحدة أهنا ترحـب           
  .املقررين اخلاصني وتتطلع إىل املزيد من التعاون البنَّاء

وفيما يتصل بقضية جمموعٍة احُتجزت مؤخراً يف اإلمارات العربية املتحدة، أوضـح              -٨٤
توافق على  الوفد أن اإلمارات العربية املتحدة مضطرة ملواجهة حتدي املنظمات املتطرفة اليت ال          

. إلمارات العربية املتحدة، مبا يف ذلك متكني املرأة والتـسامح الـديين  النظرة التقدمية جملتمع ا  
وقال إن اإلمارات العربية املتحدة لن تتخلى عن براجمها التقدمية بسبب آراء خمتلفة ألقليـة               

بيد أن هذه املسألة سُتَعاجل على النحو الواجب ووفقاً لإلطار القـانوين لإلمـارات              . صغرية
  . أُحيلت القضايا املعنية إىل احملاكمالعربية املتحدة وقد 

وفيما يتعلق باالجتار بالبشر، أشار الوفد إىل محلة أُطلقت عقب اعتمـاد القـانون                -٨٥
وأشار إىل إنشاء جلنة وطنية ووضع استراتيجية وطنية ملكافحة االجتـار           ). ٢٠٠٦(٥١ رقم

وتشمل التدابري  . ٥١ موقال إن اللجنة تعمل على وضع تشريعات لتنفيذ القانون رق         . بالبشر
املتخذة أنشطة يف جمال التدريب والتوعية، واعتماد تدابري عقابية ورادعة، وبـرامج حلمايـة              

وتتعاون اللجنة الوطنية أيضاً مع البلدان املعنية، فضالً عن وضـع           . الضحايا وإعادة تأهيلهم  
  .مبادرة عربية إقليمية مع جامعة الدول العربية

ني عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا اإلمارات العربيـة املتحـدة           وأعربت دولة فلسط    -٨٦
. عدد من اجملاالت منها حقوق املرأة، ومكافحة التمييز العنـصري، واحلـق يف التعلـيم               يف
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ورحبت بانضمام اإلمارات العربية املتحدة إىل بروتوكول بالريمو وبإنشائها إدارات حلقـوق            
رها جلهود دولة اإلمارات الرامية إىل مكافحة االجتار        وأعربت عن تقدي  . اإلنسان يف الوزارات  

  .وقدمت توصيات. باألشخاص
وأثنت الفلبني على انضمام اإلمارات العربية املتحدة إىل بروتوكول بالريمو ومحايتها             -٨٧

وأعربت عن تقديرها لقيادة دولة اإلمارات النشطة ومشاركتها يف         . حلقوق العمال املهاجرين  
  . وقدمت توصيات. ليمية املتعلقة هبجرة العمالةاملشاورات اإلق

والحظت الربتغال اخلطة االستراتيجية لإلمارات العربية املتحدة ملكافحـة االجتـار             -٨٨
  .وقدمت توصية. ورحبت بالتزام اإلمارات العربية املتحدة حبقوق املرأة ومتكينها. بالبشر
ملؤسـسي والتـشريعي كإنـشاء      وأشادت قطر باجلهود اليت ُتبذل على الصعيدين ا         -٨٩

". ٢٠٢١رؤية اإلمـارات    "إدارات حلقوق اإلنسان يف الوزارات وصوغ استراتيجيات بينها         
وأعربت عن تقديرها ملا قطعته اإلمارات العربية املتحدة من تعهدات طوعية خالل الـدورة              

اهـضة  األوىل لالستعراض الدوري الشامل والنضمامها إىل صكوك دولية بينها اتفاقيـة من           
  .وقدمت توصيات. التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وأشادت اململكة العربية السعودية بتعاون اإلمارات العربية املتحدة مـع اآلليـات              -٩٠
وقالت إن اإلمارات العربية املتحدة تواصـل إصـالحاهتا الـسياسية           . واإلجراءات الدولية 

ات حقوق اإلنسان، من أجل حتقيق حيـاة كرميـة          والقضائية واالجتماعية وتعزيزها ملؤسس   
  .وقدمت توصيات. ومستقبل زاهر لشعبها

وأعربت السنغال عن ارتياحها ملا حققته اإلمارات العربية املتحدة من تقدم يف جمايل               -٩١
والحظت أيضاً التدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبـشر        . التنمية البشرية وتعزيز حقوق املرأة    

  .وقدمت توصية. ضع العمال املهاجرينوحتسني و
. وأثنت صربيا على جهود اإلمارات العربية املتحـدة حلمايـة حقـوق األطفـال               -٩٢

والحظت أنشطة اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر والربنامج الوطين ملساعدة ضـحايا            
  .وقدمت توصية. االجتار بالبشر

عربية املتحدة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني       ونوهت سنغافورة مبا حققته اإلمارات ال       -٩٣
ومبرتبتها العالية يف مؤشر املساواة بني اجلنسني، وكذلك إلزام الشركات بإشراك النـساء يف              

  .وقدمت توصيات. جمالس اإلدارات، وإنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر
لـى اتفاقيـة حقـوق      وأثنت سلوفاكيا على تصديق اإلمارات العربية املتحـدة ع          -٩٤

األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب             
والحظت املستويات التعليمية العالية اليت وصل إليها املواطنون        . الوطنية، وبروتوكول بالريمو  

 والحظـت أن مـن حـق      . وتساوي معدالت التحاق الفتيان والفتيات مبؤسسات التعليم      
  .وقدمت توصيات. اإلماراتيات املتزوجات من أجانب منح جنسيتهن إىل أوالدهن
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وأثنت سلوفينيا على انضمام اإلمارات العربية املتحدة إىل عدة معاهدات حلقـوق              -٩٥
اإلنسان، وعلى نظرها يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل            

 األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري         بشأن بيع األطفال واستغالل   
ورحَّبت بإنـشاء   . امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة         

  .وقدمت توصيات. دور إيواء للنساء واألطفال ضحايا العنف املرتيل
تزامها بعملية االستعراض الـدوري     وهنأت إسبانيا اإلمارات العربية املتحدة على ال        -٩٦

وأثنـت  . الشامل، كما يتبّين من اخلطة الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة األوىل           
على تصديق دولة اإلمارات على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي             

  .وقدمت توصيات. اإلعاقة
رات العربية املتحدة يف جماالت التعلـيم       اإلما النكا على استراتيجيات   وأثنت سري   -٩٧

. ورحبت مببادرات متكني املرأة وتعزيز حقوق العمال املهاجرين       . والرعاية الصحية واإلسكان  
  .وقدَّمت توصية

وأعرب السودان عن تقديره إلنشاء اإلمارات العربية املتحدة مؤسسات لتعزيز حقوق             -٩٨
احترام القانون، واللجنة العليا حلمايـة األطفـال،        اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك مكتب ثقافة        

  .وقدمت توصيات. إضافة إىل اجلهود اليت ُتبذل لتعزيز حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني
وأعربت السويد عن قلقها إزاء اإلجراءات التقييدية املتعلقة حبرية التعبري على شبكة              -٩٩

 تقارير حول انتهاك أرباب العمل والكفـالء        وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء ورود     . اإلنترنت
  .وقدمت توصيات. حلقوق العمال املهاجرين وخدم املنازل

ونوهت سويسرا بتصديق اإلمارات العربية املتحدة على اتفاقية مناهضة التعذيب، لكنها             -١٠٠
ونوهت بعـدم  . أعربت عن أسفها لعدم تصديقها على الصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان       

  .وقدمت توصيات. طبيق عقوبة اإلعدام يف اإلمارات العربية املتحدة إال نادراًت
وأشادت تايلند بانضمام اإلمارات العربية املتحدة إىل اتفاقيات خمتلفة، وبتحـسينها             -١٠١

ونّوهت . إلطارها التشريعي الداخلي وبنائها لقدرات اجلهات املعنية يف جمال حقوق اإلنسان          
هلا الدولة يف مكافحة االجتار باألشخاص وأعربت عن تقديرها للخطـوات           باجلهود اليت تبذ  

  .وقدمت توصيات. املتخذة لتحسني ظروف عمل العمال املهاجرين
والحظت توغو انضمام اإلمارات العربية املتحدة إىل اتفاقية مناهـضة التعـذيب،              -١٠٢

ها على االنضمام إىل    واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وبروتوكول بالريمو، وشجعت       
وأثنت على تعزيز اإلمـارات العربيـة   . الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل    

  .وقدمت توغو توصيات. املتحدة حلقوق املرأة
، وإنشاء مؤسـسات    ٢٠٠٩والحظت تونس التعديل الدستوري الذي أُجري عام          -١٠٣

قية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية      ُتعىن مبسائل حقوق اإلنسان، والتصديق على اتفا      
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وأثنت على جهود تعزيز املساواة بني اجلنسني والتثقيف يف جمال حقـوق            . مناهضة التعذيب 
وشجعتها على التـصديق علـى الـصكوك        . اإلنسان، وحتسني الظروف املعيشية والسكنية    

  .وقدمت توصيات. األساسية األخرى حلقوق اإلنسان
تعليقات اخلاصة بقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات، أوضح رئيس وفيما يتعلق بال    -١٠٤

هو معاجلة العديد مـن     ) ٢٠١٢(٥وفد اإلمارات العربية املتحدة أن اهلدف من القانون رقم          
جوانب استخدام اإلنترنت أو إساءة استخدامها، وهو ينص على عقوبات حبق َمن يستخدم             

سل األموال، والترويج للكراهية العنصرية، واإلرهاب،      اإلنترنت يف جرائم االجتار بالبشر، وغ     
ويف الوقت نفسه، يعـاجل القـانون       . والترويج للمواد اإلباحية، وسرقة اهلوية، وأمور أخرى      

مسائل النظام العام واألمن الوطين، مبا يف ذلك مسائل من قَبيل تنظيم مظـاهرات مـن دون    
. س هبيبة حكام اإلمارات العربيـة املتحـدة  ترخيص، أو الدعوة إىل قلب نظام احلكم، أو امل        

ورغم أن هذه املسائل حساسة وميكن أن تكون موضوع نقاش مفتوح، خصوصاً فيما يتعلق              
باملخاوف من فرض قيود على حرية التعبري، ال ينبغي أن ُيساء فهم حمتـوى هـذا القـانون      

  .اإلنسان وحرياتهتشويهه للتشكيك يف التزام البلد بسيادة القانون واحترام حقوق  أو
وعن التعليقات اخلاصة بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل التدريب               -١٠٥

وبـشأن األسـئلة    . يف جمال حقوق اإلنسان، أكد الوفد أن اجلهود متواصلة يف هذا االجتاه           
 املرتلية بـات  املتعلقة بقضايا العمالة، أشار وفد اإلمارات العربية املتحدة إىل أن قانون العمالة     

ومن شأن هذا القانون أن يُسدَّ ثغرة كـبرية حـال           . يف املراحل النهائية من عملية التشريع     
اإلمارات العربية املتحدة يف السنوات األربع املاضية مزيداً من          وبصورة أعم، بذلت  . اعتماده

مية تتطلب املزيـد    اجلهود ملعاجلة قضايا محاية العمالة لكنها تدرك أن األمر يتعلق بعملية دينا           
  .من العمل يف املستقبل

وبشأن االجتار بالبشر والعنف املرتيل، أشار الوفد إىل وجود مالجئ توفِّر مكاناً آمناً               -١٠٦
وهي توفر خـدمات إدارة     . للضحايا وميكن االتصال هبا َعرب خط ساخن على مدار الساعة         

وهذه املالجئ على   . ت القانونية القضايا وختطيط الدعم، فضالً عن خدمات املشورة واخلدما       
اتصال يف عملها مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وآليات إحالة الضحايا التابعـة              
للمنظمة البحرية الدولية، وتتعاون الدولة أيضاً مع املنظمات غري احلكومية ذات الـصلة يف              

  .دعم الضحايا
ملا حققته من تقدم يف مجيـع جمـاالت         وأثنت تركيا على اإلمارات العربية املتحدة         -١٠٧

 سياساهتا الوطنية الرامية إىل متكني املرأة والترويج حلقوق العمـال           سيما  ال حقوق اإلنسان، 
 بأن اإلمارات العربية املتحـدة تنفـذ        تركياوسلَّمت  . املهاجرين، ومكافحة االجتار بالبشر   

. زيز حقوقهم وتوعيتهم هبـا    استراتيجية تتسم حبسن النية لتحسني ظروف مجيع العمال وتع        
  .وقدمت توصيات
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وأعربت تركمانستان عن تقديرها النضمام اإلمارات العربية املتحدة إىل اتفاقيـة             - ١٠٨
وأعربت . مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وبروتوكول بالريمو        

إطار اإلجراءات اخلاصـة    عن ارتياحها للزيارات اليت قام هبا عدد من املكلفني بواليات يف            
  .وقدمت تركمانستان توصيات. إىل اإلمارات العربية املتحدة بدعوة من حكومتها

واستفسرت أملانيا عما وصلت إليه األمور فيما يتعلق باالنضمام إىل الربوتوكـول              - ١٠٩
املواد االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف             

اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك األطفـال يف             
واستفسرت عما إذا   . املنازعات املسلحة، وخبصوص إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       

كانت التشريعات املتعلقة جبرائم تقنية املعلومات حتتوي على ضمانات حتول دون انتـهاك             
ورحبت باخلطوات املتخذة لتعزيز وضع املـرأة، وقـدمت أملانيـا           . ربرم  حرية التعبري بال  

  .توصيات
وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على ما أجنزته اإلمارات العربية املتحدة يف تعزيز   - ١١٠

محاية العمال املهاجرين، مبا يف ذلك إجراءات حتديد ضحايا أعمال السخرة، وفرقة العمل             
بيـد  . للحماية من االعتداءات واالستغالل اجلنسي على شبكة اإلنترنت       العاملية االفتراضية   

أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء توقيف ناشطني سياسيني واحتجازهم دون توجيه أي هتمـة               
  .وقدمت توصيات. هلم

وألقت أوروغواي الضوء على التقدم احملرز من خـالل إدراج مـسائل حقـوق            - ١١١
والحظت أن بعض األحكام القانونية ُتضرُّ حبقـوق        . كوميةاإلنسان يف عمل اإلدارات احل    

وقـدمت  . والحظت أيضاً الوضع املعقَّد للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف البلـد          . النساء
  .توصيات
ورحبت أوزبكستان بانضمام اإلمارات العربية املتحدة إىل اتفاقية مناهضة التعذيب   - ١١٢

 التفاقية حقوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال           والنظر يف توقيع الربوتوكول االختياري    
واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل            

وقالت إهنا تنظر بإجيابية للجهود املبذولـة يف        . بشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     
روتوكـول منـع وقمـع االجتـار         انضمام البلـد إىل ب     سيما   ال مكافحة االجتار بالبشر،  

ويف هذا الصدد، سألت أوزبكستان     . باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه     
  .اإلمارات العربية املتحدة عن خططها للمضي يف تعزيز التعاون الدويل

بالزيادة الكبرية ألموال امليزانية املخصصة     )  البوليفارية - مجهورية  (ونوهت فرتويال     - ١١٣
وألقـت الـضوء علـى      . لصحة وبتنفيذ الربامج االستراتيجية ملكافحة األمراض املزمنة      ل

وسألت عما ُيبذَل من جهود فيما يتعلـق حبمايـة          . االخنفاض الكبري ملعدل وفيات الرضَّع    
  .وقدمت توصية. اإليدز/األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية



A/HRC/23/13 

19 GE.13-12493 

رات العربية املتحدة بتعزيـز حقـوق اإلنـسان         وأثنت فييت نام على التزام اإلما       - ١١٤
ومحايتها، وبإنشائها للجنة مكافحة االجتار بالبشر، وباالستراتيجيات املترابطة لتعزيز حقوق 

وأثنت على تصنيف اإلمارات يف مرتبة عالية يف القوائم املتـصلة حبقـوق             . املرأة والطفل 
  .وقدمت توصية. اإلنسان وعلى تعاوهنا الدويل

حبت اجلزائر بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص          ور  -١١٥
ذوي اإلعاقة، وبإحراز تقدم حنو االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل            
بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقية            

بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة، فضالً عن دراسة إنشاء مؤسسة           حقوق الطفل   
 ونوهَّت بسياسات تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       . وطنية حلقوق اإلنسان  

  .وقدمت توصيات.  املتعلقة بالعمال األجانب والنهوض باملرأةسيما ال
ات العربية املتحدة بتعزيز ومحاية حقوق املـرأة        والحظت أنغوال بارتياح التزام اإلمار      -١١٦

حسبما يتجلى يف زيادة عدد النساء اللوايت يشغلن مناصب يف املؤسسات الوزارية والدبلوماسية             
وأثنت على انضمام اإلمارات العربية املتحـدة إىل        . والقضائية، ويف الشرطة والقوات املسلحة    
  .وقدمت توصية. شخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األ

ورحبت األرجنتني بإنشاء مركز محاية الطفل يف إطار وزارة الداخليـة وإنـشاء جلنـة          -١١٧
  .وقدمت توصيات. مكافحة جرمية االجتار باألشخاص والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب

فال يف إطار األسـرة     وأعربت ليختنشتاين عن قلقها إزاء قانونية العقاب البدين لألط          -١١٨
  .وقدمت توصيات. وكعقاب على ارتكاب اجلرائم

ورحبت أفغانستان بسياسات واستراتيجيات اإلمارات العربية املتحدة الـيت تعـّزز             -١١٩
وأثنت على  . احلقوق واحلريات وحتميها، فضال عن انضمامها إىل الصكوك الدولية الرئيسية         

  .وقدمت توصيات. حل البلدان الناميةما تقدمه دولة اإلمارات من مسامهات لصا
ونوهـت جبهـود    ". ٢٠٢١رؤية اإلمارات   "ورحبت مجهورية كوريا باستراتيجية       -١٢٠

اإلمارات العربية املتحدة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، ورحبت بتـصديقها علـى         
  .وقدمت توصيات. اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وأكد رئيس وفد اإلمارات العربية املتحدة أن دولته سـتدرس بـتمعن التعليقـات               -١٢١
وعن األسئلة املتـصلة    . والتوصيات اليت صدرت خالل االستعراض بغية زيادة حتسني أدائها        

 ٢٠١٠اإليدز، أشار الوفد إىل قرار اختذه جملس الوزراء عـام           /بفريوس نقص املناعة البشرية   
طين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية، وهو قرار تناول مسائل هامـة            لتعزيز الربنامج الو  

خمتلفة يف هذا اجملال هبدف حتسني حياة األشخاص الذين يعانون من هذا املرض، ومتكينـهم               
من الدراسة والعمل ومن االضطالع بدور بناء وإجيايب يف اجملتمع، مبا يف ذلك مـن خـالل                 

  .الدعم االجتماعي واملايل
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وفيما يتعلق بالنظام القانوين، أعرب الوفد عن افتخاره مبا تـدل عليـه املؤشـرات       -١٢٢
الدولية من أن اإلمارات العربية املتحدة حتتل مرتبة عالية بني بلدان العامل فيما يتصل بشفافية               

والحـظ أن مجيـع   . وشكر الوفد الرئيس واجملموعة الثالثية على دورمهـا . نظامها القانوين 
نظمات اجملتمع املدين استفادت من عملية االستعراض الدوري الشامل، الـيت           املؤسسات وم 

وقد اكتسبت اإلمـارات العربيـة   . أعّد هلا على مدى سنتني من خالل حوار شامل للجميع   
 منظمـة   ١٣٠وشارك أكثر من    . املتحدة خالل العملية قدرات تكتسي أمهية كبرية حبد ذاهتا        

  . العمليةمن منظمات اجملتمع املدين يف هذه
وأكد الوفد من جديد أن اإلمارات العربية املتحدة ستواصل معاجلة قضايا العمـال               -١٢٣

وأهنا ستتبادل التجارب واخلربات مع األصدقاء والشركاء للُمضي يف حتسني سجلها يف هذا             
وقال إن اإلمارات العربية املتحدة قد أصـغت       . ٢٠٠٨وقد حتقَّق تقدم كبري منذ عام       . اجملال
  . وهي تفعل الشيء نفسه اآلن٢٠٠٨هتمام إىل املالحظات اليت قُدمت يف استعراض عام با

وفيما يتعلق بوضع املرأة، ألقى الوفد الضوء على السجل اإلجيايب لإلمارات العربيـة               -١٢٤
املتحدة، وهو سجل ناصع يف املنطقة خاصةً وأن العديد من بلدان املنطقة العربيـة شـهدت             

  .يف حقوق املرأة، حىت يف البلدان اليت َشَهدت ثورات اًتراجعاً أو تدهور
وشدَّدت اإلمارات العربية املتحدة أيضاً على أهنا حتقق تقدماً يف سـجلها املتعلـق                -١٢٥

حبقوق األقليات، والتسامح الديين، والوئام بني خمتلف اجلماعات؛ وهو ما يـشكّل جـوهر              
وهبـذه الـروح، طـوَّرت      .  إىل احملافظة عليه   اجملتمع الذي تطمح اإلمارات العربية املتحدة     

. ٢٠٠٦اإلمارات العربية املتحدة تدرجيياً عملية املشاركة السياسية اليت شرعت فيها عـام             
وقال الوفد إن اإلمارات العربية املتحدة ستواصل مقاومتها ألجندات املتطرفني، اليت حتـاول             

  .تقويض هذا السجل من خالل هنج رجعي وحمافظ
لَّم الوفد أيضاً بوجود بعض احلدود الناشئة عن اإلطار الديين والثقايف للبلد واليت             وس  -١٢٦

تقتضي توافق مجيع القوانني مع أُسس اجملتمع العريب واملسلم وال تسمح بفرض ثقافات خمتلفة              
  .على جمتمع اإلمارات العربية املتحدة

ي وإجيايب وإن كـان غـري    وخلُص الوفد إىل أن سجل اإلمارات العربية املتحدة قو          -١٢٧
فهو سجل حيتل مكان الصدارة يف املنطقة وحترص اإلمارات العربية املتحـدة علـى              . كامل

  .الدفاع عنه
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ستدرس اإلمارات العربية املتحدة التوصيات املقدَّمة أثنـاء جلـسة التحـاور،              -١٢٨

 ال يتجاوز موعد الدورة الثالثة والعشرين جمللـس         وستقدم ردوداً عليها يف وقت مناسب     
  .٢٠١٣يونيه /حزيرانحقوق اإلنسان يف 

التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل ُيصبح البلد            -١-١٢٨
؛ واملُضي قدماً يف عملية التصديق على الـصكوك         )بوركينا فاسو (طرفاً فيها بعد    

؛ والنظر )كوت ديفوار(ح البلد طرفاً فيها بعد الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل ُيصب
  ؛)اجلبل األسود(يف التصديق على الصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              -٢-١٢٨
  ؛)أرمينيا(والسياسية 

ية التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياس           -٣-١٢٨
؛ واالنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        )النمسا(؛  )فرنسا(؛  )توغو(

  ؛)إستونيا(والسياسية 
النظر جبدية يف التصديق على الصكوك الرئيسية األخرى حلقـوق            -٤-١٢٨

اإلنسان، خصوصاً العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، والعهـد           
؛ )مجهوريـة كوريـا   (قتصادية واالجتماعية والثقافية    الدويل اخلاص باحلقوق اال   

والنظر بعني القبول يف إمكانية االنضمام إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           

  ؛)بيالروس(والسياسية 
دنيـة والـسياسية،    التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل        -٥-١٢٨

؛ )الربازيـل (والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         
  ؛)إسبانيا(؛ )غواتيماال(؛ )سويسرا(

التصديق على العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              -٦-١٢٨
ب واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف أقر         

  ؛)اليابان( ممكن وقت
االنضمام إىل العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية              -٧-١٢٨

وبروتوكوليه االختياريني، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         
  ؛)أستراليا(والثقافية، واعتماد تدابري لتعزيز الوعي باحلقوق الواردة يف هذين الصكني 

__________ 

  .مل ختضع االستنتاجات والتوصيات لتحرير رمسي  **  
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ديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،          التص  -٨-١٢٨
يف ذلك بروتوكوله الثاين، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              مبا

  ؛)الربتغال(واالجتماعية والثقافية 
التصديق على العهدين الدوليني واالتفاقيات الدوليـة الرئيـسية           -٩-١٢٨

  ؛)اإيطالي(األخرى يف جمال حقوق اإلنسان 
التصديق على مجيع الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنـسان،           -١٠-١٢٨

خصوصاً العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص          
  ؛)فنلندا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

بالتايل االنضمام إىل املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، و         -١١-١٢٨
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل           

  ؛)هولندا(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
النظر يف االنضمام إىل ما تبقى من الصكوك األساسـية حلقـوق              -١٢-١٢٨

السياسية، والعهـد   اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و         
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقيـة الدوليـة          

  ؛)كينيا(حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،            -١٣-١٢٨

  ؛)شيلي(واتفاقية مناهضة التعذيب 
صديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال          الت  -١٤-١٢٨

  ؛)غواتيماال(املهاجرين وأفراد أسرهم 
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -١٥-١٢٨

  ؛)الفلبني (١٨٩وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
اقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      النظر يف التصديق على االتف      -١٦-١٢٨

  ؛)إندونيسيا(املهاجرين وأفراد أسرهم 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -١٧-١٢٨

  ؛)إسبانيا(؛ )النمسا(؛ )سويسرا(
اإلسراع يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة          -١٨-١٢٨

  ؛)إستونيا(التعذيب 
النظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة            -١٩-١٢٨

؛ النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة       )كوستاريكا(التعذيب  
  ؛)تونس(مناهضة التعذيب 
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التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٢٠-١٢٨
  ؛)فرنسا(القسري 

مواصلة اجلهود الرامية إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة            -٢١-١٢٨
  ؛)األرجنتني(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

التصديق على الربوتوكوالت االختيارية التفاقية حقـوق الطفـل           -٢٢-١٢٨
  ؛)اهلند(

اإلسراع يف التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق          -٢٣-١٢٨
  ؛)تونس (الطفل
النظر يف التصديق على مجيع الربوتوكوالت االختياريـة الثالثـة            -٢٤-١٢٨

  ؛)سلوفاكيا(التفاقية حقوق الطفل 
بذل املزيد من اجلهود لالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية           -٢٥-١٢٨

  ؛)صربيا(حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة 
؛ )سلوفينيا(؛  )إكوادور(؛  )فرنسا(على نظام روما األساسي     التصديق    -٢٦-١٢٨

  ؛)النمسا(
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة            -٢٧-١٢٨

  ؛)كوستاريكا(ومواءمة تشريعاهتا مع االلتزامات اليت يفرضها هذا النظام 
ـ           -٢٨-١٢٨ ة، التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدولي

واالنضمام إىل اتفاقية االمتيازات واحلصانات املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدوليـة           
  ؛)إستونيا(

يـة  التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدول          -٢٩-١٢٨
، تتعلق جبرمية العـدوان    واليت تشمل تعديالت     ٢٠١٠بالصيغة اليت ُوِضعت عام     

 مواءمتها بشكل كامل مـع هـذا النظـام          ومراجعة تشريعاهتا الوطنية لضمان   
  ؛)ليختنشتاين(

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة            -٣٠-١٢٨
ومواءمة تشريعاهتا مواءمة تامة مع مجيع االلتزامات املنصوص عليها يف نظام روما            
األساسي، مبا يف ذلك إدراج تعريف نظام روما األساسـي للجـرائم واملبـادئ       

  ؛)التفيا(عامة، فضالً عن اعتماد أحكام ُتتيح التعاون مع احملكمة ال

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة            -٣١-١٢٨
؛ )أوروغـواي (واالنضمام إىل اتفاقية االمتيازات واحلصانات املتعلقة باحملكمـة         

  ؛ )سلوفاكيا(
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الجئني، واالتفاقية املتعلقة   التصديق على االتفاقية اخلاصة بوضع ال       -٣٢-١٢٨
  ؛)إكوادور(بوضع األشخاص عدميي اجلنسية 

سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            -٣٣-١٢٨
  ؛)سلوفينيا (١٥ من املادة ٢ والفقرة ٩و) و(٢ املادتان سيما  الضد املرأة،

ء علـى    من اتفاقية القضا   ١٦ و ٢سحب التحفظات على املادتني       -٣٤-١٢٨
  ؛)فنلندا(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 اتفاقية القضاء على مجيـع       من ١٦ املادة   سحب التحفظات على    -٣٥-١٢٨
أشكال التمييز ضد املرأة، واعتماد إصالحات تشريعية ملـنح النـساء حقوقـاً             
متساوية يف الزواج والطالق وعالقات امللكية وحـضانة األطفـال واملـرياث            

  ؛)أوروغواي(
  ؛)النمسا(سحب التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب   -٣٦-١٢٨
سحب اإلعالن من طرف واحد الذي حيد بشكل خطري من نطاق             -٣٧-١٢٨

  ؛)هولندا(تعريف التعذيب مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب 
 ١عند االنضمام، فيما يتعلق باملـادة       صدر  سحب اإلعالن الذي      -٣٨-١٢٨
  ؛)الدامنرك (اتفاقية مناهضة التعذيب من

سحب حتفظاهتا وإعالهنا املـتعلقني باتفاقيـة مناهـضة التعـذيب            -٣٩-١٢٨
  ؛)سويسرا(

  ؛)تونس(النظر يف سحب التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل   -٤٠-١٢٨
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتماشى مع مبادئ باريس            -٤١-١٢٨

إلنسان وفقاً ملبـادئ بـاريس      ؛ إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق ا     )مجهورية كوريا (
؛ إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تتمّتع بوالية قوية          )بوركينا فاسو (

؛ مواصلة اخلطوات الرامية إىل إنشاء مؤسسة       )كوت ديفوار (وفقاً ملبادئ باريس    
؛ استكمال العمل الذي بدأ إلنـشاء مؤسـسة         )اجلزائر(وطنية حلقوق اإلنسان    
  ؛)ملديف(ان وطنية حلقوق اإلنس

عربية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وفاء بتعهد اإلمارات ال          -٤٢-١٢٨
  ؛)توغو(الستعراض الدوري الشامل املتحدة يف الدورة األوىل لعملية ا

مواصلة النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقـوق اإلنـسان             -٤٣-١٢٨
  ؛)اجلبل األسود(ملبادئ باريس  وفقاً
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ة النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان لإلسـهام          مواصل  -٤٤-١٢٨
التوعية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان يف جمتمع اإلمـارات العربيـة املتحـدة              يف
  ؛)البحرين(

مواصلة هنجها اإلجيايب حنو إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان            -٤٥-١٢٨
  ؛)ماليزيا(وفقاً ملبادئ باريس 

اسة املتعلِّقة بإمكانية إنشاء مؤسسة وطنيـة       اإلسراع يف إجناز الدر     -٤٦-١٢٨
  ؛)تونس(حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس 

توضيح والية ونطاق مؤسستها الوطنية املقترحة حلقوق اإلنـسان           -٤٧-١٢٨
  ؛)النرويج(وفقاً ملبادئ باريس 

مواصلة جهودها إلنشاء مكتب أمني مظامل وفقاً ملبـادئ بـاريس             -٤٨-١٢٨
  ؛)نيكاراغوا(

ومؤسساهتا الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      آلياهتا  تعزيز دور     -٤٩-١٢٨
  ؛)بوتان(يف البلد 
  ؛)نيبال(مواصلة تعزيز اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان   -٥٠-١٢٨
مواصلة تعزيز محاية مجيع العمال األجانب مـن خـالل اعتمـاد              -٥١-١٢٨

  ؛)الربازيل(ان تشريعات تتماشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنس
مواصلة اختاذ التدابري الالزمة على الصعيدين التشريعي واإلجرائي          -٥٢-١٢٨

  ؛)مصر(لتوفري محاية تامة للعمال املهاجرين يف اإلمارات العربية املتحدة 
مواصلة جهودها لضمان كرامة العمال املهاجرين ومحاية مصاحلهم؛          -٥٣-١٢٨

  ؛)نيبال( املؤسسية والتشريعية الالزمة  التدابري اعتمادمبا يف ذلك من خالل
 لتنفيذ أحكام اتفاقية منظمـة العمـل        العملمواصلة تعزيز قوانني      -٥٤-١٢٨

 واليت توفِّر ُسبالً رئيسية حلماية خـدم        ٢٠١١يونيه  /حزيراناملعتمدة يف   الدولية  
  ؛)كندا(املنازل 
 ما تبذله من جهود لصاحل حقـوق العمـال األجانـب،          مواصلة    -٥٥-١٢٨
للتـشريعات  على النحو الواجب     من خالل ضمان امتثال أرباب العمل        سيما ال

  ؛)فرنسا(الوطنية ومواصلة تعاوهنا مع البلدان األصلية هلؤالء العمال األجانب 
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز محاية حقوق العمال األجانـب            -٥٦-١٢٨

  ؛)السنغال(
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ادرات لتنفيذ استراتيجية محاية العمال     اختاذ املزيد من التدابري واملب      -٥٧-١٢٨
  ؛)بنغالديش(

مواصلة جهودها لتوفري املزيد من احلماية خلدم املنـازل وحتـسني             -٥٨-١٢٨
  ؛)إثيوبيا(ظروفهم املعيشية 

زيادة قُدراهتا العملية على مراقبة ظروف عمل العمال األجانـب            -٥٩-١٢٨
  ؛)قربص(وظروف معيشتهم 

ل تتضمَّن معامل وحـدود زمنيـة واضـحة         صياغة ونشر خطة عم     -٦٠-١٢٨
لضمان تنفيذ سريع وفّعال للتشريعات اليت حتمي ظروف عمل العمال األجانب           

  ؛)يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(وظروف معيشتهم 
 محايـة العمـال األجانـب        جمـال  مواصلة اإلجنازات اإلجيابية يف     -٦١-١٢٨

  ؛)إندونيسيا(
 اليت حتمي حقوق املستخَدمني من أجل       العملإلنفاذ القوي لقوانني    ا  -٦٢-١٢٨

حتسني الظروف املعيشية للعمال األجانب وظروف عملهم، مبا يف ذلك من خالل         
تطبيق وزارة العمل للحدِّ األدىن لألجور جلميع العمال، وفقـاً لـنصِّ قـانوين              

  ؛)يرلنداآ(
خدم املنازل وضمان   ل   وعم ةتنفيذ تشريعات لتنظيم ظروف معيش      -٦٣-١٢٨

  ؛)النرويج (١٨٩متاشيها مع معايري اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
تكثيف اجلهود املبذولة لتعزيز محاية العمال األجانب مـن أجـل             -٦٤-١٢٨

مع االستمرار يف رصد انتهاكات     عملهم وسكنهم   ضمان مواصلة حتسني ظروف     
  ؛)باكستان(قانون العمل 

زيد من اخلطوات لضمان احلقوق االقتـصادية للعمـال         اّتخاذ امل   -٦٥-١٢٨
املهاجرين وخدم املنازل من خالل تطبيق احلد األدىن لألجور والتحديد القـانوين    

  ؛)السويد(لعدد ساعات العمل جلميع فئات العمل 
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان احترام أرباب العمل والكفـالء            -٦٦-١٢٨

جتماعية والثقافية للعمال املهاجرين وخـدم املنـازل،        احتراماً تاّماً للحقوق اال   
وحلقهم يف السكن ويف مستوى معيشي الئق، وحقهم يف التعلـيم والتـدريب             

  ؛)السويد(
ضمان التنفيذ الكامل الستراتيجية تتعلَّق بتعزيز حقـوق العمـال            -٦٧-١٢٨

  ؛)تايلند(وخطة عمل لضمان أجور منصفة ومتساوية 
  ؛)تايلند(متابعة مالئمة يف جمال حقوق العمال إنشاء آليات   -٦٨-١٢٨
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مواصلة جهودها العتماد استراتيجية تّتسم حبسن النية وهتدف إىل           -٦٩-١٢٨
تعزيز حقوق العمال وحتسني ظروفهم مبا يف ذلك العمال األجانب، إىل جانـب             

  ؛)تركيا(محالت توعية للعمال املهاجرين 
 فيمـا يتعلَّـق خبـدم       سيما  ال ،مكافحة التمييز ضد غري املواطنني      -٧٠-١٢٨

  ؛)سلوفاكيا(يف احلماية واحلقوق مع مواطنيها مساواهتم املنازل، وضمان 
تنفيذ تشريعات حمدَّدة تتعلَّق بالعنصرية والتمييز العنصري       واعتماد    -٧١-١٢٨

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب، مع التركيز بشكل خاص على محاية 
  ؛)املكسيك(سرهم العمال املهاجرين وأ

النظر يف اعتماد تشريعات حمدَّدة تتعلَّـق بالعنـصرية والتمييـز             -٧٢-١٢٨
  ؛)أرمينيا(العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب 

حلُّ مشكلة انعدام اجلنسية بالنسبة لفئات سكانية خمتلفة تعـيش            -٧٣-١٢٨
بـه  وروابطهـم   البلـد   من خالل اإلقرار بإقامتهم الطويلة يف      وذلك إقليمها يف
  ؛)املكسيك(

مواصلة جهودها لتعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز           -٧٤-١٢٨
  ؛)سنغافورة(ضد النساء والفتيات 

املساواة بني اجلنـسني، مبـا يف       حتقيق  تسريع جهود متكني املرأة و      -٧٥-١٢٨
يف اإلمـارات العربيـة     لتقدم املرأة   من خالل االستراتيجية الوطنية احملدَّثة       ذلك

  ؛)إندونيسيا (٢٠١٧-٢٠١٣املتحدة، 
  ؛)اليابان(االستمرار يف تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتقدُّم املرأة   -٧٦-١٢٨
من خـالل   املرأة  العمل على جتديد االستراتيجية الوطنية لتمكني         -٧٧-١٢٨

سياً يف عملية اعتماد برامج ومشاريع إضافية لتعزيز دور املرأة بوصفها شريكاً رئي         
  ؛)مصر(التنمية 
مواصلة تكثيف جهودها لتعزيـز حقـوق املـرأة مـن خـالل               -٧٨-١٢٨

  ؛)ماليزيا (٢٠١٧-٢٠١٣ الوطنية لتقدُّم املرأة االستراتيجية
تدابري فّعالة حلماية وتعزيز حقوق املـرأة يف البلـد          وضع  مواصلة    -٧٩-١٢٨

  ؛)أذربيجان(
اية حقوق املرأة لـضمان انـدماج       بذلُ جهوٍد يف جمال تعزيز ومح       - ٨٠- ١٢٨

  ؛)بوركينا فاسو(املرأة اندماجاً كلياً يف ديناميات التنمية يف البلد 
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ضمان متكُّن النساء من االحتكام إىل العدالة بشكل كامل، وضمان          -٨١-١٢٨
 يف احملـاكم    معاملـة متـساوية   ساوية وضمان معاملتهن    تقانونية م متتعهن بأهلية   

  ؛)ليختنشتاين(
إصالح التشريعات بغية منح النساء حقوقاً متـساوية يف الـزواج             -٨٢-١٢٨

  ؛)ليختنشتاين(والطالق وعالقات امللكية وحضانة األطفال واملرياث 
مواصلة تطبيق التشريعات الالزمة لضمان تعزيز ومحايـة حقـوق            -٨٣-١٢٨

، النساء ودورهن يف اجملتمع، مبا يف ذلك تعزيز مشاركتهن يف املؤسسات احلكومية
  ؛)مصر( املساواة الكاملة يف فرص العمل وإعمال
تعديل قانون األسرة من خالل القضاء على التمييز بـني الرجـال      -٨٤-١٢٨

  ؛)توغو(والنساء، ومكافحة العنف املرتيل مكافحةً فّعالة 
اإلدماج الكامل يف الدستور أو التشريعات الوطنية األخرى ملبـدأ            -٨٥-١٢٨

  ؛)شيلي(نساء املساواة بني الرجال وال
بذلُ جهوٍد لتضمني الدستور أو غريه من التشريعات الوطنية مبدأ            -٨٦-١٢٨

  ؛)إكوادور(املساواة بني الرجال والنساء وما يتصل بذلك من لوائح تنظيمية 
الوطين لضمان مركزٍ   قانون األسرة   مواصلة إدخال تعديالت على       -٨٧-١٢٨

  ؛)نداك(وحقوقٍ متساوية للنساء يف مجيع املسائل 
مواصلة االهتمام بتعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز           -٨٨-١٢٨

  ؛)السودان(ضد املرأة 
مواصلة العمل على تعزيز متثيل املرأة يف املناصب القيادية ومناصب            -٨٩-١٢٨

  ؛)السودان(صنع القرار 
 تكريس املساواة الكاملة بني النساء والرجال يف الدستور وسـنّ           -٩٠-١٢٨

من العنف  األجنبيات،  املنازل  تشريعات حمدَّدة حلماية النساء، مبن فيهن خادمات        
  ؛)النمسا(اجلنسي واملرتيل 

مواصلة جهودها لتصحيح املمارسات واألعراف التمييزيـة ضـد       -٩١-١٢٨
للحدِّ من العوامل االجتماعيـة     فعالة  املرأة يف مجيع مناحي اجملتمع، واّتخاذ تدابري        

 ُتسهم يف قبول العنف املرتيل أو يف السلبية إزاءه على النحو املبـّين  اليت ميكن أن  
  ؛)مجهورية كوريا(يف تقريرها املتعلِّق باالستعراض الدوري الشامل 

 حق الرجال يف ممارسة العقاب البـدين        إلبطالوضع تشريعات     -٩٢-١٢٨
  ؛)الدامنرك(لزوجاهتم 
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مارايت من خالل القضاء    ضمان تعزيز مركز املرأة يف اجملتمع اإل        -٩٣-١٢٨
على مجيع أشكال التمييز اليت ُيحتمل استمرارها فيما يتعلَّق بترتيبات الطـالق            

  ؛)فرنسا(وطرق التعامل مع العنف املرتيل 
مواصلة سن التشريعات وتعزيز السياسات الالزمة لتمكني املرأة   ٩٤-١٢٨

  ؛)اهلند(وتعزيز دورها يف اجملتمع 
قوق النساء واألطفال وتدابري محايتهم، مبـا يف        مواصلة تعزيز ح    -٩٥-١٢٨

ذلك من خالل منح املرأة مركزاً مساوياً ملركز الرجـل يف مـسائل الطـالق               
  ؛)النرويج(واملرياث وحضانة األطفال 

مواصلة جهودها يف جمال تقلُّد املرأة مناصب عالية يف جمال صنع    -٩٦-١٢٨
  ؛)أنغوال(القرار ويف مجيع مناحي اجملتمع 

اختاذ التدابري الالزمة ملواءمة القواعـد التنظيميـة التقليديـة            -٩٧-١٢٨
والقانونية من أجل إلغاء االستثناءات من مبدأ عدم التمييز على أساس اجلـنس،             

  ؛)إسبانيا( خادمات املنازل سيما  الوتعزيز محاية النساء
مواصلة حتسني السياسات وتدابري املتابعة الراميـة إىل تعزيـز            -٩٨-١٢٨

لعدالة واملساواة والتسامح، فضالً عن ضمان كامل حقوق اإلنـسان للفئـات            ا
  ؛)فييت نام( النساء والعمال األجانب سيما  الالضعيفة،

إيالء اهتمام خاص باالحتياجات الصحية للنـساء يف املنـاطق            -٩٩-١٢٨
  ؛)ليبيا(الريفية 
 الثانوي  مواصلة جهودها لزيادة تعزيز التحاق الفتيات بالتعليم        -١٠٠-١٢٨

  ؛)تركيا (اجملالني املهين والسياسيوالعايل ومشاركة النساء يف 
اختاذ إجراءات حامسة لتعزيز حقوق املواطنات من أجل حتقيـق            -١٠١-١٢٨

املساواة القانونية بني الرجال والنساء فيما يتعلَّق بالزواج والطـالق واملـرياث            
  ؛)أملانيا(وحضانة األطفال 

 حق الزوج يف معاقبـة زوجتـه        إلبطالالعقوبات  تعديل قانون     -١٠٢-١٢٨
وحق الوالدين أو األوصياء يف معاقبة القُـصَّر باسـتخدام العنـف اجلـسدي              

  ؛)أملانيا(اإلكراه  أو
احتراُم احلق يف حرية التعبري وتكـوين اجلمعيـات، وتقلـيص       -١٠٣-١٢٨

شـخاص الـذين    اللجوء إىل اإلجراءات اجلنائية إىل احلدِّ األدىن فيما يتعلَّق باأل         
  ؛)بلجيكا( هذه احلقوق ميارسون
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ضمان احلماية الكاملة للحق يف كل من حرية التعـبري وتكـوين              -١٠٤-١٢٨
  ؛)النمسا(اجلمعيات والتجمُّع والدين واملعتقد جلميع سكان اإلمارات العربية املتحدة 

اّتخاذ خطوات حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني          -١٠٥-١٢٨
 مبا يف ذلك حرماهنم مـن       ،ليات الدينية من التمييز أو املضايقة أو التخويف       واألق

  ؛)النمسا(اجلنسية تعسُّفاً 
 وتعديل التشريعات   ١٩٨٠إلغاء قانون املطبوعات والنشر لعام        -١٠٦-١٢٨

األخرى ذات الصلة لضمان تواؤمها مع القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان              
  ؛)يرلندا الشماليةآكة املتحدة لربيطانيا العظمى واململ( حبرية التعبري يتعلق فيما
مواصلة اّتخاذ خطواٍت لتعزيز حرية التعبري من خالل إعـادة            -١٠٧-١٢٨

النظر يف املواد اليت تقيِّدها من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الذي صدر             
واءمة ، وضمان م  ١٩٨٠مؤخَّراً والنظر يف حتديث قانون األنشطة اإلعالمية لعام         

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ١٩التشريعات اجلديدة مع املادة     
  ؛)كندا(والسياسية 

إجراء مشاورات عامة حول قانون جرائم تقنيـة املعلومـات            -١٠٨-١٢٨
الواليات املتحـدة   (لضمان عدم تقييده حلرية التعبري، مبا يف ذلك التعبري الديين           

  ؛)األمريكية
 يف حتسني التشريعات واملمارسات يف قطاع اإلعالم        قُدماً املضي  -١٠٩-١٢٨

  ؛)تركمانستان(لتعزيز احلق يف حرية التعبري 
 مـن   ١٧٦ و ٨ املادتـان    سيما  ال مواءمة التشريعات اجلنائية،    -١١٠-١٢٨

  ؛)بلجيكا(القانون اجلنائي، مع املعايري الدولية اليت تنظِّم حرية التعبري 
  ؛)إيطاليا(ام الدستورية املتعلِّقة حبرية التعبري تعزيز تنفيذ األحك  -١١١-١٢٨
ضمان متاشي التشريعات يف جمال حرية التعـبري مـع املعـايري              -١١٢-١٢٨

الدولية، مبا يف ذلك قانون جرائم تقنية املعلومات وإلغاء املرسوم بقانون احتـادي        
لومات رب بشأن جرائم تقنية املعنوفم/ الصادر يف تشرين الثاين    ٢٠١٢ لعام   ٥رقم  

  ؛)يرلنداآ(
تشجيع حرية التعبري والصحافة، مبا يف ذلـك تعـديل قـانون          -١١٣-١٢٨

العقوبات إللغاء مجيع العقوبات اجلنائية املتعلِّقـة بادعـاءات جـرائم القـذف             
  ؛)النرويج(

اختاذ خطوات فورية تكفل ضمان اللوائح التنظيميـة الوطنيـة      -١١٤-١٢٨
  ؛)السويد(املتصلة باإلنترنت حلرية التعبري 
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إطالق سراح أيِّ فرٍد حمتجزٍ جملرد التعبري السلمي عن آرائـه             -١١٥-١٢٨
  ؛)النرويج(السياسية 

 املنظمات غري احلكومية    تنظم عمل تعديل القوانني القائمة اليت       -١١٦-١٢٨
  ؛)غوايوأور(ملواءمتها مع القوانني واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

صالحات مالئمة من أجل حتسني محاية حريـة  النظر يف اعتماد إ     -١١٧-١٢٨
  ؛)إيطاليا(املدافعني عن حقوق اإلنسان يف تنفيذ مبادراهتم 

مواصلة جهودها لوضع إطار قانوين حديث لإلعـالم يراعـي            -١١٨-١٢٨
التطوُّرات االجتماعية والثقافية والسياسية اجلديدة مع احلفاظ على مصاحل الدولة        

  ؛)الكويت(واجملتمع 
ـ  منح األفراد احلق يف تكوين اجلمعيات حبرية          -١١٩-١٢٨ إجراء والتعجيل ب

الواليـات  (القانونية جلميع املتهمني بارتكاب جرائم      حسب األصول   احملاكمات  
  ؛)املتحدة األمريكية

 عقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغاء هذه املمارسة          تنفيذ وقف  -١٢٠-١٢٨
ري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص     الربوتوكول االختيا واالنضمام إىل   بالكامل  

  ؛)أستراليا(باحلقوق املدنية والسياسية 
 فيما يتعلَّق   سيما  ال وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام بغية إلغائها كلياً،        -١٢١-١٢٨

  ؛)سلوفاكيا(باجملرمني األحداث 
عقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغائهـا       لتنفيذ  الوقف الفوري     -١٢٢-١٢٨

  ؛)سويسرا(
اجلبـل  (النظر يف وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام هبـدف إلغائهـا             -١٢٣-١٢٨
  ؛)شيلي(؛ )األسود
ضمان استمرار الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام والنظر يف           -١٢٤-١٢٨

  ؛)فرنسا(إلغائها 
إلغاء عقوبة اإلعدام وكفالة التنفيذ السليم لضمانات احملاكمـة           -١٢٥-١٢٨

  ؛)النمسا(العادلة 
إلغاء عقوبة اإلعدام، والتصديق على الربوتوكول االختيـاري          -١٢٦-١٢٨

  ؛)إسبانيا(الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
؛ )إستونيا(إمكانية إلغاء العقاب البدين وعقوبة اإلعدام       دراسة    -١٢٧-١٢٨

  ؛)نتنياألرج(وإلغاء العقوبة البدنية وعقوبة اإلعدام من نظام العقوبات 
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التصرُّف، لدى تنفيذ عقوبة اإلعدام، وفقاً التفاقيـة حقـوق            -١٢٨-١٢٨
  ؛)بلجيكا(طرفاً فيها اإلمارات العربية املتحدة دخلت اليت ) ٣٧املادة (الطفل 
  ؛)بلجيكا(اإلعدام املتصلة بعقوبة احترام املعايري الدنيا   -١٢٩-١٢٨
إلعـدام علـى    خفض عدد اجلرائم اليت ميكن فرض عقوبـة ا          -١٣٠-١٢٨

  ؛)هنغاريا(مرتكبيها 
التحقيق فوراً وبرتاهة يف مجيع ادعاءات التعـذيب ومقاضـاة            -١٣١-١٢٨

املسؤولني عن األمر بالتعذيب أو سوء املعاملة أو عن تنفيذه أو عن املوافقة عليه              
  ؛ )الدامنرك(

التعذيب وغـريه   أعمال  مواصلة تكثيف جهودها ملكافحة مجيع        -١٣٢-١٢٨
عاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإطالق آلية املراقبة الوطنية          من ضروب امل  

  ؛)إسبانيا(اليت تتيح تقدمي الشكاوى إىل القضاء 
حظر واضح للعقاب البدين يف مجيع      لفرض  اختاذ تدابري تشريعية      -١٣٣-١٢٨

البيئات، مبا يف ذلك املرتل واملؤسسات العقابية، ووضع آليات فّعالـة لتقـدمي             
لشكاوى وتوفري التدريب للمعلمني وموظفي إنفاذ القانون واملوظفني الـصحيني     ا

  ؛)ليختنشتاين(للتعرُّف على حاالت سوء املعاملة واإلبالغ عنها ومعاجلتها 
  ؛)أستراليا(تنفيذ مزيد من التدابري لدعم ضحايا العنف املرتيل   -١٣٤-١٢٨
املثليون واملثليات  فيهم  مبن  محاية حقوق اإلنسان جلميع األفراد،        -١٣٥-١٢٨

ومغايرو اهلوية اجلنسية، واختاذ خطوات مالئمة لضمان       ومزدوجو امليول اجلنسية    
الواليـات املتحـدة    (لضحايا وضمان كشف اجلناة ومقاضـاهتم       لاحلماية  توفري  

  ؛)األمريكية
إبطال جترمي العالقات اجلنسية بني أشخاص من اجلنس نفـسه            -١٣٦-١٢٨

  ؛)األرجنتني(
مواصلة جهودها لتعزيز التعاون الدويل من أجـل االسـتفادة            -١٣٧-١٢٨
دولـة  (التجارب وأفضل املمارسات يف جمال مكافحة االجتار باألشـخاص           من

  ؛)فلسطني
املتعلِّـق مبكافحـة    ) ٢٠٠٦(٥١النظر يف تعديل القانون رقم        -١٣٨-١٢٨

  ؛)موريتانيا(جرمية االجتار بالبشر 
ة إىل تعديل بعض أحكام القانون االحتـادي        تعزيز اجلهود الرامي    -١٣٩-١٢٨
 املتعلِّق مبكافحة االجتار بالبشر ملواءمتها على حنو أفـضل          ٢٠٠٦ لعام   ٥١رقم  
  ؛)الفلبني(بروتوكول بالريمو  مع
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اجليد يف التعامل مع ظـاهرة االجتـار بالبـشر          عملها  مواصلة    -١٤٠-١٢٨
  ؛)اليونان(

وطنية والدولية ملنع واستئصال    يف تعزيز جهودها ال   قدماً  املضي    -١٤١-١٢٨
  ؛)بيالروس(احلماية الفعلية لضحايا االجتار توفري االجتار بالبشر، مبا يف ذلك 

اليت اعُتِمَدت مـؤخَّراً    ولالستراتيجية  التنفيذ التام للتشريعات      -١٤٢-١٢٨
 لضحايا االجتار، فعالة  ضمان تقدمي مساعدٍة    ملكافحة االجتار باألشخاص من أجل      

النساء واألطفال، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، وتقدمي اجلنـاة إىل           سيما ال
  ؛)تايلند(العدالة 
مواصلة تعزيز مؤسساهتا الوطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر            -١٤٣-١٢٨

  ؛)سنغافورة(
مواصلة التعاون مع آليات األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان             -١٤٤-١٢٨

آليات األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان       ؛ ومواصلة تعزيز تعاوهنا مع      )أذربيجان(
  ؛)دولة فلسطني(

 سيما  ال تعزيز تعاوهنا مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،         -١٤٥-١٢٨
  ؛)كوت ديفوار(املكلّفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

اليت وقبول الطلبات املعلَّقة حالياً التعاون مع اإلجراءات اخلاصة   -١٤٦-١٢٨
  ؛)بلجيكا (إىل البلدا املقرِّرون اخلاصون للقيام بزيارات تقدَّم هب
املكلفـني بواليـات يف إطـار       توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع        -١٤٧-١٢٨

توجيه دعوة مفتوحة إىل    ؛  )غواتيماال(لس حقوق اإلنسان    اإلجراءات اخلاصة جمل  
  ؛)هولندا(اإلجراءات اخلاصة 

يع اإلجراءات اخلاصة التابعة    النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مج        -١٤٨-١٢٨
  ؛)التفيا(جمللس حقوق اإلنسان 

توجيه دعوة مفتوحة إىل املقرِّر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب            -١٤٩-١٢٨
  ؛)كوستاريكا(لزيارة البلد 

النظر إجيابياً يف دعوة املقرِّر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقـوق             -١٥٠-١٢٨
  ؛)املكسيك(اق مكافحة اإلرهاب اإلنسان واحلريات األساسية يف سي

لسامية حلقـوق اإلنـسان     تعزيز التعاون التقين مع املفوضية ا       -١٥١-١٢٨
تعزيز التعاون التقين مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف خمتلـف           ؛  )املغرب(

  ؛)دولة فلسطني(اجملاالت ذات الصلة 
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ظمات الدوليـة  تنظيم مؤمترات إقليمية ودولية، بالتعاون مع املن       -١٥٢-١٢٨
واإلقليمية حلقوق اإلنسان، لتبادل اآلراء واملمارسات الفـضلى والتجـارب يف           

  ؛)املغرب(ُسبل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان 
  ؛)األردن(مواصلة دعم صناديق األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   -١٥٣-١٢٨
بذلُ جهوٍد إضافية لتحسني تقدمي التقارير إىل هيئات معاهدات           -١٥٤-١٢٨
اإلمارات العربية املتحدة طرفـاً     دخلت  قوق اإلنسان يف إطار املعاهدات اليت       ح

  ؛)اجلزائر(فيها 
حتقيق اتساق مثايل من خالل مواءمة التشريعات الوطنية مـع            -١٥٥-١٢٨

  ؛)البحرين(املعاهدات والربوتوكوالت الدولية اليت صدَّقت عليها 
ان مواءمتـها مـع     مواصلة مراجعتها للقوانني الوطنية لـضم       -١٥٦-١٢٨

  ؛)تركمانستان(مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان التزاماهتا 
التعاون مع األمم املتحدة وغريها من اآلليات الدولية واإلقليمية           -١٥٧-١٢٨

من أجل ضمان أن حتترم التدابري القانونية واإلدارية املتخذة ملكافحة اإلرهـاب            
  ؛)املكسيك(ساسية التمتَُّع حبقوق اإلنسان واحلريات األ

مواصلة جهودها لتعزيز التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة           -١٥٨-١٢٨
 يف تعزيز الضمان االجتماعي حىت يتمتَّع شـعبها جبميـع            قُدماً املستدامة واملضي 
  ؛)الصني(حقوق اإلنسان 

مواصلة املبادرات الراميـة إىل تعزيـز احلقـوق االقتـصادية             -١٥٩-١٢٨
ة بغية تعزيز التنمية املستدامة واالنتقال إىل اقتصاد أخـضر          واالجتماعية والثقافي 

  ؛)ملديف(
مواصلة إيالء األمهية للتنمية االقتصادية اآلمنة، مبا يف ذلك مـن             -١٦٠-١٢٨

خالل تطوير الُبىن التحتية يف املناطق الريفية، من أجل ضمان متتع األشخاص الذين             
  ؛)سري النكا(دية واالجتماعية يعيشون يف هذه املناطق بكامل حقوقهم االقتصا

حتسني نوعية حيـاة  م اجليد يف مبادرهتا الرامية إىل  مواصلة الزخ   -١٦١-١٢٨
  ؛)بروين دار السالم(من خالل سعيها حنو اقتصاد أخضر اإلنسان 
مواصلة تنفيذ التدابري املعتمدة يف جمال التنمية ومواصلة إيـالء            -١٦٢-١٢٨

  ؛)كوبا( الصحية يف البلد أمهية خاصة لتعزيز نظام الرعاية
مواصلة تعزيز جهودها لتدعيم التقدُّم احملرز يف جمال الـصحة            -١٦٣-١٢٨

  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال (
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تعزيز جهود اجمللس األعلى لألمهات واألطفال وتوفري مـوارد           -١٦٤-١٢٨
  ؛)جيبويت(الطفل كافية لتنسيق سياسة الدولة يف جمال تعزيز حقوق 

نظام يوفِّر محايةً أفضل لألطفال فضالً      إلرساء  مواصلة جهودها     -١٦٥-١٢٨
  ؛)لبنان(عن تعزيز ومحاية حقوق املرأة 

  ؛)صربيا(الطفل اعتماد مشروع قانون حقوق   -١٦٦-١٢٨
استكمال اعتماد قانون محاية حقوق الطفل الذي أُعِلـَن عنـه             -١٦٧-١٢٨

  ؛)جيبويت(مؤخَّراً 
درات والربامج والصناديق اهلادفة إىل دعـم       مواصلة دعم املبا    -١٦٨-١٢٨

مشاريع الشباب من أجل تعزيز التمتُّع باحلقوق االقتصادية وتوفري فرص العمـل       
  ؛)أفغانستان(

يف تعزيز دورها كمركـز دويل للتعلـيم العـايل          قُدماً  املضي    -١٦٩-١٢٨
  ؛)أذربيجان(

 مـوارد   مواصلة جهودها يف جمال احلق يف التعليم ويف ختصيص          -١٧٠-١٢٨
  ؛)قطر(كافية لتعزيز هذا احلق وحتسني نوعية التعليم 

النظر يف اعتماد استراتيجية وطنية للمضي يف تعزيـز ومحايـة             -١٧١-١٢٨
  ؛)العراق(حقوق اإلنسان للمسنني 

العمل على دعم جهود اجملتمع املدين يف تعزيز حقوق اإلنـسان             -١٧٢-١٢٨
شطتها يف نشر الوعي مببادئ حقـوق      من خالل ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ أن      

  ؛)ُعمان(اإلنسان 
مواصلة تنفيذ برنـامج الـتمكني الـسياسي الـذي أُطِلـَق              -١٧٣-١٢٨
نسان، وضمان مـشاركة  يف جمال حقوق اإل والتثقيف   لتعزيز الوعي    ٢٠٠٦ عام

  ؛)ليبيا(ملمارسات واملعايري يف هذا اجملال أكرب وفقاً ألفضل ا
  ؛)ُعمان(مية إلذكاء الوعي حبقوق اإلنسان إطالق برامج إعال  -١٧٤-١٢٨
مواصلة تعزيز التعاون مع منظمات اجملتمع املدين ملناقشة مسائل           -١٧٥-١٢٨

  ؛)باكستان(حقوق اإلنسان وتنسيق متابعتها وتنفيذها على أرض الواقع 
صوغُ برامج تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان لنشر الوعي بـني             -١٧٦-١٢٨

  ؛)قطر( موظفو إنفاذ القانون وموظفو القضاء سيما  الاملوظفني العموميني
مواصلة إصالحاهتا القانونية والتشريعية على املستوى الـوطين          -١٧٧-١٢٨

لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقاً للمعايري الدولية ومبا يتواءم مع القيم الثقافيـة       
  ؛)اململكة العربية السعودية(لشعب اإلمارات العربية املتحدة 
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مواصلة جهودها لنشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل املناهج           -١٧٨-١٢٨
  ؛)اململكة العربية السعودية(التعليمية ووسائط اإلعالم 

مواصلة مسامهاهتا من خالل تقدمي الدعم إىل البلـدان الناميـة       -١٧٩-١٢٨
  ؛)أفغانستان(لتحسني التمتُّع حبقوق اإلنسان يف هذه البلدان 

ودها لالستجابة لطلبات ردِّ املمتلكات املسروقة إىل       مواصلة جه   -١٨٠-١٢٨
أصحاهبا احلقيقيني والتعاون يف تسليم املتورِّطني يف حاالت الفساد وانتـهاكات           

  ؛)تونس(حقوق اإلنسان 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير ُتعبِّر عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٢٩

دولة موضوع االستعراض، وال ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى           أو ال /اليت قدَّمتها و  ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 
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