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 مقدمة  

عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتامل، المننتتتتتتتتت  بم ج  قرار م ل   ق    -1
واستتُتعر تت   . 2022تنتترين الناني/ن فمبر   18إلى  7، دورته الحادية واألربعين في الفترة من 5/1اإلنستتان

وترأس وفد ال زائر  . 2022تنتترين الناني/ن فمبر    11الحالة في ال زائر في ال لستتة التاستتعة، المعق دة في 
 افظ األختام، عبد الرشتتتتتتتيد عبي. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بال زائر في جلستتتتتتتته   ،  وزير العدل

 .2022تنرين الناني/ن فمبر  16في  السادسة عنرة المعق دة

، اختتتتار م ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين التتتتالي 2022كتتتان ن النتتتاني/ينتتتاير    12وفي   -2
 لحالة في ال زائر: إريتريا، وباكستان والبرازيل.)الم م عة النالثية( لتيسير استعراا ا

لتلتفتقترة   -3 اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  15ووفتقتتتتتتتا   مت تلت   تقت    قترار  مترفتق  قترار    5والتفتقترة    5/1متن  مترفتق  متن 
 صدرت ال ثائق التالية ألغراا استعراا الحالة في ال زائر: 16/21الم ل 

 ؛( 1) )أ(15تقرير وعني/عرا كتابي مقدم وفقا  للفقرة  )أ( 

م جز أعدته مف  تتتتتتتتتتتية األمم المتحدة الستتتتتتتتتتتامية لحق   اإلنستتتتتتتتتتتان )المف  تتتتتتتتتتتية( وفقا   )ب( 
 ؛( 2) )ب(15للفقرة

 .( 3) )ج(15م جز أعدته المف  ية وفقا  للفقرة  )ج( 

وأ يل  إلى ال زائر، عن عريق الم م عة النالثية، قائمة أستتتتتتتتتتتتللة أعدتها ستتتتتتتتتتتتلفا  ألمانيا، وأنغ ال  -4
وكندا، وليختننتتتتتتتتتتتتاين، نيابة عن م م عة األصتتتتتتتتتتتدقان المعنية با ليات ال عنية  والبرتغال، وبل يكا، وبنما،  

للتنفيذ واإلبالغ والمتابعة، وإستتتتتتتتتتتبانيا، وستتتتتتتتتتتل فينيا، والممللة المتحدة لبرياانيا الع مى وأيرلندا النتتتتتتتتتتتمالية،  
 ا الدور  النامل. وال اليات المتحدة األمريكية. ويمكن االعالع على هذه األسللة في الم قع النبكي لالستعرا 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أشتتتتتتتتتتار وزير العدل في بيانه إلى أن تقرير ال زائر المقدم في إعار ال  لة الرابعة لالستتتتتتتتتتتعراا  -5
وأكد م ددا   ،  2017ماي   /المقدم في أيارالدور  النتتامل يعك  اإلن ازات التي تحقق  منذ التقرير الستتابق  

بما في  ، التزام الدولة ال زائرية الق   بالعمل من أجل تعزيز و ماية  ق   اإلنستتان في كل مكان في العالم
من منالق واج  التضتتتتتتتتامن مع ، ذلك لصتتتتتتتتال  النتتتتتتتتع ب المستتتتتتتتتعمرة أو ال اقعة تح  الستتتتتتتتيارة األجنبية

 الضحايا ومع من ال ص ت لهم.

ر وزير العدل إلى مختلف األ داث التي مرت بها ال زائر منذ ال  لة الستتتتابقة لالستتتتتعراا وأشتتتتا -6
. وكان الحرا   2019فبراير  /شتتتتتباط 22وال ستتتتتيما الحركة النتتتتتعبية المستتتتتماة  الحرا   في  ، الدور  النتتتتتامل

وافعته التي بمنتابتة اختبتار غير عتاد  من خالل الاتابع الستتتتتتتتتتتتتتلمي لم تاهراتته، والتعبلتة الق يتة لمك نتاتته ود
نقاة البداية ا   ت اوزت الخالفات الحزبية والحستتتتاستتتتيات النقابية والمصتتتتال  النتتتتخصتتتتية. وكان الحرا  أيضتتتت 

  

(1) A/HRC/WG.6/41/DZA/1 . 

(2) A/HRC/WG.6/41/DZA/2 . 

(3) A/HRC/WG.6/41/DZA/3 . 

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/DZA/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/DZA/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/DZA/3
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ل عي جماعي مّكن الم اعنين ال زائريين من استتتتعادة الفضتتتان العام والمنتتتهد الستتتياستتتي عن عريق م اجهة  
 .ا  دالعديد من الت اوزات التي استمرت لفترة ع يلة ج

وزير العتدل المنتتتتتتتتتتتتتتتاورات ال استتتتتتتتتتتتتتعتة التي انالقت  في إعتار ر يتة تتمح ر   ل ترجمتة وتنتاول   -7
وإدخال تغيير تدري ي من الداخل وكذلك الحفاظ على ، ماالبات الحرا  على مستت   مسستستات ال مه رية

 استمرارية الدولة وو دتها الترابية واستقاللها واستقرارها.

،  د عن أ  مغامرة ستتياستتية لفترة انتقالية دون مهل محددةوأتا   هذه المنتتاورات اختيار نهب بعي  -8
من خالل  ، مع إعاان األفضتتتتتتتتتتلية لعملية قادرة على إ تتتتتتتتتتفان النتتتتتتتتتتر ية الدستتتتتتتتتتت رية على المسستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات

بتتتتالتعبير عن رهبتتتتاتهم الستتتتتتتتتتتتتتمتتتتا  بتتتتدأت في  ،  للم اعنين  التي   12وذلتتتتك بفضتتتتتتتتتتتتتتتتتل عمليتتتتة االنتختتتتابتتتتات 
 لل مه رية.ا   انتخاب عبد الم يد تب ن رئيسوأدت إلى ، 2019ديسمبر /األول كان ن 

في إعال  منتتتتتتتتتتتتتتتاريع إصتتتتتتتتتتتتتتال  وعنيتتة ،  اللتزامتاتته االنتختتابيتتةا   وفقتت ،  وشتتتتتتتتتتتتتترع الرئي  المنتختت  -9
         / تنتتتتترين الناني 1واعُتمد في  ، الذ  ُعرا على النتتتتتع ، بما في ذلك منتتتتتروع الدستتتتتت ر، الناا  واستتتتتعة
ة جعل  من الممكن تلري  الحق   األستتاستتية والحريات وتضتتمن الدستتت ر إصتتال ات مهم. 2020ن فمبر 

وتعزيز  ق   اإلنستتتتتتان ، عن تعزيز استتتتتتتقالل القضتتتتتتان فضتتتتتتال  ،  المدنية والفصتتتتتتل المت ازن بين الستتتتتتلاات
 الح كمة. وشفافية

العديد من  جرت م انمة العديد من النصتت و وُأدخل  تنتتريعات جديدة وُأننتت ،  وفي هذا الستتيا  -10
 ال عنية للمساهمة في تعزيز و ماية الحريات ال ما ية والفردية للم اعنين.المسسسات 

وترفض أ  فرا لنم ذج فريتد ،  وتسيتد مبتدأ عتالميتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان،  وتسمن ال زائر بتالتعتدديتة -11
وم  تتد للتن يم االجتمتتاعي أو الستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتي أو ر يتتة أ تتاديتتة ال تتانتت  قتتائمتتة على  يم أجنبيتتة ال تعتر  

ستتتتتتلية والحضتتتتتتارية والتاريخية والنقافية والدينية للدول. وال ي  ز المستتتتتتاس با ترام األديان بالخصتتتتتتائ  الفل
 السماوية ورم زها بح ة  رية التعبير، وذ  ا تراما  لمعتقدات النع ب.

منلما ال يمكن أن تستتتتتتتتتتتتند  ، وال تتماشتتتتتتتتتتتى الديمقراعية مع أ  ستتتتتتتتتتتل   ينتهك كرامة األشتتتتتتتتتتتخاو -12
التعبير أو الت مع إلى مناق التخري  أو الدع ة إلى العصتتتتتتتتتتتتتيان أو  تى إلى االنفصتتتتتتتتتتتتتال  الرأ  أو   رية
على العمليتة االنتختابيتة من أجتل ال صتتتتتتتتتتتتتت ل إلى الستتتتتتتتتتتتتتلاتة عبر  ال تتمتاشتتتتتتتتتتتتتتى مع محتاوالت االلتفتا  كمتا

 الدست رية. القن ات

، خاتاب اللراييتة  وال ينبغي أن تل ن  ريتة الرأ  والتعبير أداة تخريت  أو أداة لننتتتتتتتتتتتتتتر العنف أو -13
 اللذين يمكنهما تهديد النسيب االجتماعي.

وعالوة على ذلك، أكد وزير العدل أنه ال ت جد في ال زائر جرائم رأ  وصتتتتحافة، وال تابق كذلك  -14
االستتتتتغالل المفرط والمتعمد على ا   أ  أ كام بالستتتت ن بحق الصتتتتحفيين فيما يتعلق بممارستتتتة مهنتهم، منتقد

ى أستتتتتتتتتتتتاس القان ن العام وال عالقة  لجتماعي لحاالت نادرة تتعلق ب فراد   كم ا عشتتتتتتتتتتتتبكات الت اصتتتتتتتتتتتتل اال
 ل رائمهم بحرية التعبير.

وكتذلتك ألمن ، للم تمعتات البنتتتتتتتتتتتتتتريتةا   قيقيت ا   تهتديتد، وه  ظتاهرة عبر وعنيتة،  وينتتتتتتتتتتتتتتكتل اإلرهتاب -15
 البلدان واستقرارها.

ع استتتتتت ابة مةيارية منستتتتتقة في م اجهة ذكر وزير العدل أنه ال جدو  من ت ق،  وفي هذا الستتتتتيا  -16
بم االت الحرية التي تلفلها الم تمعات الديمقراعية ويستتتتتتتتغلها اإلرهابي ن  ا  مذكر ، هذا النتتتتتتتكل من ال ريمة

 للترويب للتعص  وإقصان ا خرين ورفض الةيش السلمي المنتر .
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من خالل ، ان كغاانويا ر اإلرهاب قدرته على البقان ويستتتتتتتتتتتتتتخدم أ يانا  واجهة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتت  -17
ال ستيما على شتبكات الت اصتل االجتماعي، ،  استتغالل األعر القان نية والستياستية واإلعالمية وأ يانا  النقابية

، لتغذية اللرايية  تتتتتتتد المسستتتتتتتستتتتتتتات،  من أجل استتتتتتتتخدام أدواتها لمهاجمة التن ع ومختلف شتتتتتتترائ  الم تمع
 والتحريض على العصيان المدني واالنفصال.

وإلى ،  أشيَر إلى و ع قان ن جديد يضمن ممارسة النناط النقابي،  يتعلق بالحريات النقابية وفيما -18
 نقابة عمالية. 160وج د 

،  في إعار القان ن ودون أ  تمييز ، المنصت و عليها في الدستت ر،  وتمارس  رية الةبادة والدين -19
من الدستتتتت ر. وتت افق األ كام   51لمادة وفقا  ل، وكفل  الدولة  مايتها من أ  ت ثير ستتتتياستتتتي أو أيدي ل جي

من العهد الدولي الخاو بالحق   المدنية   18التي تن م ممارستتتتتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتتتتالم واألديان األخر  مع المادة 
كما أن االدعانات المتعلقة بمنع أفراد معينين من ممارستة شتعائرهم الدينية وتقييدهم ومقا تاتهم ،  والستياستية

ال ستتيما وأن األشتتخاو المعنيين مال ق ن في قضتتايا خا تتعة  ،  من الصتتحةهذا النتت ن ال أستتاس لها  في
 للقان ن العام.

ستت نا  جديدا  في الستتن ات األربع الما تتية  21مع افتتا  ، وُبذل  جه د لتحستتين ظرو  الستت  ن  -20
محت ز في الستتتتتتتتتتن ات النالث  119  000  ستتتتتتتتتت نا  آخر. وصتتتتتتتتتتدر عف  رئاستتتتتتتتتتي عن أكنر من 13وإغال  
 منهم. 58 000 رج عنوأف، الما ية

، وشتدد وزير العدل أيضتا  على األهمية التي تعلقها ال زائر على الحق   االجتما ية واالقتصتادية -21
  تلميذ وملي ني عال ملي ن  11منتتتتتتتتتيرا  إلى أن ثل  إيرادات الدولة يخصتتتتتتتتت  للتح يالت االجتما ية وأن 

 يتلق ن الدعم.

 الستعراضجلسة التحاور وردود الدولة موضوع ا -باء 

وفدا  ببيانات خالل جلستتتتتتتتتة التحاور. وترد الت صتتتتتتتتتيات المقدمة أثنان الح ار في الفرع  122أدلى  -22
 الناني من هذا التقرير.

أوكرانيتا، اإلمتارات العربيتة المتحتدة، الممللتة المتحتدة، جمه ريتة تنزانيتا المتحتدة، ال اليتات المتحتدة،  -23
رية فنزويال الب ليفارية، فيي  نام، اليمن، زمباب  ، أنغ ال، األرجنتين،  أوروغ ا ، أوزبكستتان، فان ات ، جمه  

أرمينيتا، أستتتتتتتتتتتتتتتراليتا، أذربي تان، البحرين، بنغالديش، بيالروس، بل يكتا، بنن، ب تتان، ب تستتتتتتتتتتتتتت انتا، البرازيتل، 
شتتتتيلي،   دار الستتتتالم، بلغاريا، ب ركينا فاستتتت ، ب روند ، الرأس األخضتتتتر، اللاميرون، كمب ديا، كندا، بروني

فرنستتتتتتتتتتا، ك ت ديف ار، جن ب أفريقيا، جمه رية ك ريا النتتتتتتتتتتعبية الديمقراعية، جمه رية  الصتتتتتتتتتتين، الل نغ ،
الل نغ  الديمقراعية، الدانمر ، جيب تي، مصتتتتتر، إستتتتتت نيا، إستتتتت اتيني، إثي بيا، فنلندا، ك ستتتتتتاريكا، غاب ن،  

، جمه رية إيران اإلستتتتتتتالمية، العرا ، أيرلندا،  غامبيا، ج رجيا، ألمانيا، الي نان، أيستتتتتتتلندا، الهند، إندونيستتتتتتتيا
إستتتتتتتتترائيل، إيااليا، األردن، كينيا، الل ي ، التليا، لبنان، ليبيا، ليت انيا، ل كستتتتتتتتتمب رغ، مدغنتتتتتتتتتقر، مالو ،  

م ريتانيا، م رينتتتتتتتتتتي س، المكستتتتتتتتتتيك، ال بل األستتتتتتتتتت د، المغرب، م زامبيق، ناميبيا، نيبال،   ماليزيا، ملديف،
الني ر، ني يريتا، النرويب، عمتان، بتاكستتتتتتتتتتتتتتتتان، بنمتا، بتاراغ ا ، بيرو، الفلبين، البرتغتال، ه لنتدا، نيكتاراغ ا،  

قار، رومانيا، االتحاد الروستتتتتتتتتي، ستتتتتتتتتام ا، الممللة العربية الستتتتتتتتتع دية، الستتتتتتتتتنغال، صتتتتتتتتتربيا، ستتتتتتتتتيرالي ن،  
دولة فلستتتتاين،  ستتتتل فينيا، الصتتتت مال، ك با، الستتتت دان، إستتتتبانيا، جن ب الستتتت دان، ستتتتر  النلا،  ستتتتنغاف رة،

لينتتتي، ت غ ، ت ن ، تركمانستتتان، أوغندا، مالي.  -تيم ر   الستت يد، ستت يستترا، ال مه رية العربية الستت رية،
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ويمكن االعالع على النستتتتتتتتخة اللاملة للبيانات في م قع الب  النتتتتتتتتبكي المحف ظ على م قع األمم المتحدة 
 .( 4) على شبكة اإلنترن 

   عدة م ا يع عر ها ال فد ال زائر .وخالل الح ار التفاعلي، ن قن -24

من قتتان ن العق بتتات، تتفق هتتذه المتتادة تمتتامتتا  مع قرارات م ل     مكررا    87فيمتتا يتعلق بتتالمتتادة   -25
هما ال ستتتتتتائل المستتتتتتتخدمة في العمل اإلرهابي والغرا من ،  على األقل في مستتتتتت لتين،  األمن ذات الصتتتتتتلة

ل هذه القضتية تر  للدول  رية تقدير هذا الم  ت ع. وقد  العمل اإلرهابي. للن عدم وج د إجماع دولي    
إرهتابيتة؛ وعلى الرغم من ذلتك، فتلن القتا تتتتتتتتتتتتتتي التذ    جرمت  هتذه المتادة بعض األعمتال التي تعتبر أعمتاال  

يتمتع باالستتتقاللية التامة، يدين أو يبرا النتتخ  المعني عق  محاكمة عادلة مع  تتمان  قه اللامل في  
 االستعانة بمحام.

، أول بلتتتد في مناقتهتتتا يلتزم ب قف  1993كتتتانتتت  ال زائر، عتتتام  ،  فيمتتتا يتعلق بعق بتتتة اإلعتتتدامو  -26
اختيتتار  لهتتذه العق بتتة. فهي في ال اقع دولتتة ملبيتتة لعق بتتة اإلعتتدام بحكم ال اقع. فقتتد خففتت  قرارات العف  

 الرئاسي أ كام اإلعدام إلى أ كام بالس ن على جرائم معينة.

أ كاما  جديدة تضتتتتتتتتتمن  رية تل ين  ، 2020المذك ر في دستتتتتتتتتت ر ، ياتويتضتتتتتتتتتمن قان ن ال مة -27
ال مةيات المدنية بم رد إعالن بستتتتيط. وقد أعاى منتتتتروع القان ن األستتتتاستتتتي مكانة مهمة للحركة النقابية  

 وسيعزز دورها على السا ة ال عنية.

ية و تتتتتتمن وشتتتتتتارك  ال زائر بحستتتتتتن نية في آليات م ل   ق   اإلنستتتتتتان. وجر  التعامل ب د -28
المهل المحددة مع الرستتائل القليلة ال اردة، وُقدم  إجابات مفصتتلة ومناستتبة عليها. ووجه  ال زائر دع ات 

ومن المقرر (. 19-للن الزيارات لم تتم بستتتتتتب  جائحة فيروس ك رونا )ك فيد، لبعض اإلجرانات الخاصتتتتتتة
 .2024و 2023أن تتم هذه الزيارات عامي 

س ان أكان  جسدية أو جنسية ، قان ن العق بات لت ريم جميع أشكال العنفا   ال زائر أيض وعدل  -29
 ماية المرأة من جميع أشتكال التمييز والعنف  2020أو معن ية أو لف ية أو اقتصتادية. وعزز دستت ر عام 
يياكل االستتتقبال   بما يضتتمن استتتفادة الضتتحايا من،  في الم ال العام وكذلك في الم الين المهني والخاو

 وأن مة اللفالة والمساعدة القان نية.

وإننان يياكل استقبال  ،  بينها إننان الم ل  ال عني لألسرة وقضايا المرأة ،  واُتخذت تدابير محددة -30
كي يستتتتفيد جميع الم اعنين من آليات  ، على مستتتت   جميع واليات البلد مكرستتتة لالستتتتماع والت جيه والدعم

 ين االجتماعيين والمهنيين، وإلذكان ال عي.اإلدماج والتمك

وتنتهب ال زائر ستتتياستتتة شتتتاملة ومتن عة لصتتتال  األشتتتخاو ذو  اإلعاقة وتحترم كرامتهم وتعزز  -31
ا   وهي ت فر لهم تعليمت ا   مسستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة جميع األعفتال ذو  اإلعتاقتة م تانت   238إدمتاجهم في الم تمع. وترعى  

المتحدة، واصتتتل  ال زائر تعزيز دمب جميع األعفال ذو  اإلعاقة  ال تياجاتهم. وبالتعاون مع األمم ا  مناستتتب 
 .2022تلميذ عام  8 000وه  ما شمل،  في ن ام التعليم العام

من الدستتتتتتت ر.  39و  ر االت ار بالبنتتتتتتر منصتتتتتت و عليه ب  تتتتتت   في الفقرة النالنة من المادة  -32
ومكافحة االت ار بالبنتتر ستتياستتة وعنية  ويعاق  عليه قان ن العق بات بنتتدة. وو تتع  الل نة ال عنية لمنع 

ركزت على إذكتتان ال عي وبنتتان قتتدرات المعنيين، بمتتا في ذلتتك ،  2024إلى    2022وخاتتة عمتتل للفترة من  
ا  القضتتاة واألعبان والصتتحفي ن و تتباط النتترعة القضتتائية ومفتنتت  العمل. وباإل تتافة إلى ذلك، ُين ر  الي 

  

 . https://media.un.org/en/asset/k1x/k1xq17lxalي: متا  ف (4)

https://media.un.org/en/asset/k1x/k1xq17lxal


A/HRC/52/12 

GE.22-27762 6 

ا  منتروع قان ن بنت ن منع ومكافحة االت ار باألشتخاو قبل تقديمه إلى البرلمان. وتتعاون ال زائر أيضت  في
 بينهم مكت  األمم المتحدة المعني بالمخدرات وال ريمة.،  في هذا الم ال مع شركان دوليين

اب  اغتصتتتتتتتتتتتت   من قان ن العق بات على ت ريم  326وفيما يتعلق بحماية القصتتتتتتتتتتتتر، ال تن  المادة  -33
  ستن النامنة عنترة،، للنها ت رم خاف أو عرد قاصتر دون  336القصتر، الذ  ُيعاَق  عليه بم ج  المادة 

أ   يام ال اني بلخراج فتاة قاصتتتتتتتتتتر من مستتتتتتتتتتكن أستتتتتتتتتترتها أو مكان دراستتتتتتتتتتتها ونقلها إلى مكان آخر  تى 
م المغتصتتتتتتت  على يرتل  معها أ  فعل يقع في ناا  األفعال ال نستتتتتتتية. وعلى هذا األستتتتتتتاس، ُيحاك لم ل 

 .326وال يستفيد من أ كام الفقرة النانية من المادة  336جريمة االغتصاب وفق المادة 

كّيل فريق عامل لمراجعة بعض النصتتتتت و القان نية، بينها ن  الفقرة النانية من المادة  -34   326وشتتتتتُ
 البرلمان.من قان ن العق بات، التي ُ ذف  من منروع قان ن مقتر  من المقرر تقديمه إلى 

وفيما يتعلق بالتعذي ، يكفل القان ن ال  عي  ق اإلنسان في الحياة والسالمة ال سدية. وتعاق    -35
من قان ن العق بات بنتتتتتدة أ  مستتتتتسول مارس التعذي  أو  را عليه أو أمر به من  2 ا  مكرر  263المادة 

أجل انتزاع اعترافات ومعل مات أو أل  ستتتتتب  آخر. أما األق ال الم خ ذة في أعر غير قضتتتتتائية والتي ترد 
وهي   فهي ال تسخذ إال كمسشتتتتتتر، ألنها ال تتستتتتتتم ب    يمة ثب تية،، في ملفات التحقيق في ال رائم أو ال ن 
 تخضع لفح  دقيق للت كد من صحتها.

يمارستتتتتتتتتتتت ن  رية الرأ  والتعبير أو غير ذلك من الحق      وفيما يتعلق بادعانات مقا تتتتتتتتتتتتاة أفراد -36
ال مه رية وق انينها  ق قهم األستتتاستتتية وفقا  للم اثيق  المتعلقة بحريات الصتتتحافة واإلعالم، فقد كفل دستتتت ر

أ  صتتتلة بالحق في   األشتتتخاو قد   كم ا بم ج  القان ن العام، في قضتتتايا لي  لهاالدولية. وكان هسالن 
 رية التعبير، ولي  بين المحت زين أو الستتتتتتتتتتتتتت نان أ  شتتتتتتتتتتتتتتخ  ا ُت ز لممارستتتتتتتتتتتتتتته هذا الحق. واتخذت  
اإلجرانات القان نية بحق هسالن األشتتتتخاو وفقا  للقان ن وفي ظل ا ترام الضتتتتمانات المنصتتتت و عليها في  

 بصفتهم أشخاصا  خا عين إلجرانات قضائية.الدست ر 

لم ، فيما يتعلق بادعانات مضتتتتايقة الصتتتتحفيين والمدافعين عن  ق   اإلنستتتتان، وعالوة على ذلك -37
يكن هنا  أ  إجران تمييز   تتتتتتتتد هسالن األشتتتتتتتتخاو. ووفرت الدولة للم اعنين واألجان  الحماية القان نية  

 تهم في م ال  ق   اإلنسان.والقضائية في ممارسة كافة  ق قهم و ريا

بما في ذلك  رية ، وكفل الدستتتتتتتتتت ر للم اعنين الحق   والحريات ال ما ية والفردية األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية -38
فضتتتتتتتتال  عن ممارستتتتتتتتتها كاملة  دون قي د، شتتتتتتتترياة أال تنتهك األ كام  ، التعبير والت مع والت اهر الستتتتتتتتلمي

واألخال  العتامتة و متايتة  ق   ا خرين و ريتاتهم المتعلقتة بتاألمن العتام والن تام العتام، والصتتتتتتتتتتتتتتحتة العتامتة  
 من العهد الدولي الخاو بالحق   المدنية والسياسية. 21بالمعنى المقص د في المادة 

وقتد   كم بعض المت تاهرين بعتد اتهتامهم بتارتلتاب أفعتال ال عالقتة لهتا بممتارستتتتتتتتتتتتتتة هتذه الحق     -39
غير م ذون بها مستتتتتبقا ، وه  ما ينتتتتتكل جنحة ت مع والحريات، بينها عقد ت معات وم اهرات غير معلنة و 

يعاق  عليها بم ج  قان ن العق بات. باإل تتتتافة إلى ذلك، يعاق  القان ن على استتتتتخدام وستتتتائل الت اصتتتتل 
االجتماعي وغيرها من ال سائل لب  منن رات وبيانات تنا   على تمييز أو س  وإهانة علنيتين أو اعتدان 

 ب كرايية.على الحياة النخصية أو خاا

من قان ن ا  مكرر  87لم تتم مقا تتتتتتاة األشتتتتتتخاو المعنيين بم ج  أ كام المادة ، وخالفا  لما ُزعم -40
العق بات التي تن  على أن اإلرهاب والتخري  يهد  إلى اإل تتترار ب من الدولة وال  دة ال عنية وستتتالمة  

 أرا يها وباستقرار المسسسات وعملها الابيعي.
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كفل القان ن الدستت ر  هذه المستاواة. وك زن من الحفاظ  ، لمستاواة بين الرجل والمرأة وفيما يتعلق با -41
على ت ازن الحق   وال اجبات بين الزوجين، ُمنح  المرأة بم ج  قان ن األستتتتتتتتترة المنق  وستتتتتتتتتيلتين للستتتتتتتتتر 

ة بحي  تستتتتتتتفيد الراباة الزوجية بلرادتها الحرة. وباإل تتتتتتافة إلى ذلك، اعُتمد التمييز اإلي ابي لصتتتتتتال  المرأ 
وُي فر لها مستتتتتتتتتكن لممارستتتتتتتتة  ،  وكذلك كي ُتمن   ضتتتتتتتتتانة األعفال،  تى ل  كان لها دخل،  نفقة الزوج من
 الحضانة. هذه

من قان ن العق بات للعديد من  338وأخيرا ، فيما يتعلق بت ريم المنلية ال نستتية، استتت اب  المادة  -42
تمتتا يتتة التي ترتبط ارتبتتاعتتا  وثيقتتا  بقيم ومبتتادا الم تمع االعتبتتارات األخال يتتة والتتدينيتتة والفلستتتتتتتتتتتتتتليتتة واالج
 ال زائر . وال تن   ال زائر إلغان أ كام هذه المادة.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانيا   

ستتتتتدرج الجزائر التوصتتتتيات التالية  وستتتتتقده ردوداا علناا  ي وتج مناستتتتب ال  تجاو  موعد  -43
 لمجلس حقوق اإلنسان:الدورة الثانية والخمسنن 

التصتتد ق علا الوروتولوا االيتياري التفاةية مناة تتة التعو ب و نر  من ضتترو   43-1
المعتاملتة أو العقو تة القتاستتتتتتتتتيتة أو المهنستتتتتتتتتتانيتة أو الماننتة والوروتولوا االيتيتاري الثتاني 

بتالعاتد التدولي الختال بتالحقوق المتدنيتة والستتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتيتة  الاتاد  هلا هل تاء عقو تة  الملحق
 (؛)أولرانيا اإلعداه

التصتتد ق علا الوروتولوا االيتياري التفاةية مناة تتة التعو ب و نر  من ضتترو   43-2
 (؛المعاملة أو العقو ة القاسية أو المهنسانية أو الماننة )هستونيا( )الدانمرك( )موريشنوج

ب  تكثيف الجاود للتصتتتتتتتد ق علا الوروتولوا االيتياري التفاةية مناة تتتتتتتة التعو   43-3
 (؛و نر  من ضرو  المعاملة أو العقو ة القاسية أو المهنسانية أو الماننة ) انا

التصتتتتد ق علا االتفاةية الدولية لحمامة جميش اص تتتتخال من االيتفاء القستتتتري    43-4
واتفاةية مناة تتتتتة التعو ب و نر  من ضتتتتترو  المعاملة أو العقو ة القاستتتتتية أو المهنستتتتتانية  

ا االيتياري التفاةية مناة تتتتتتتتة التعو ب و نر  من ضتتتتتتتترو  المعاملة  الماننة  والوروتولو أو
العقو ة القاستتتتتتية أو المهنستتتتتتانية أو الماننة  ونااه روما اصستتتتتتاستتتتتتي للمح مة الجنائية   أو

 (؛)كوستاري ا الدولية

التصتتتتد ق علا االتفاةية الدولية لحمامة جميش اص تتتتخال من االيتفاء القستتتتري    43-5
ن اإلدمتا  الكتامتل التفتاةيتة حقوق اص تتتتتتتتتختال  وي اإلعتاتتة  ي ومواصتتتتتتتتتلتة الجاود ل تتتتتتتتتمتا
 (؛التشريعات المحلية )صر يا

التصتتتتتد ق علا االتفاةية الدولية لحمامة جميش اص تتتتتخال من االيتفاء القستتتتتري  43-6
والوروتولوا االيتيتاري التفتاةيتة منتاة تتتتتتتتتة التعتو تب و نر  من ضتتتتتتتتترو  المعتاملتة أو العقو تة 

 (؛القاسية أو المهنسانية أو الماننة )سنرالنون 

 ي  لك التصتتتد ق   مواصتتتلة الجاود الرامية هلا تعزيز وحمامة حقوق اإلنستتتان  بما 43-7
 (؛علا االتفاةية الدولية لحمامة جميش اص خال من االيتفاء القسري )السودان

م تتتتتاعفة الجاود للتصتتتتتد ق علا االتفاةية الدولية لحمامة جميش اص تتتتتخال من  43-8
 (؛االيتفاء القسري )أولرانيا
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ش اص تخال من اتخا  التدابنر الم مة للتصتد ق علا االتفاةية الدولية لحمامة جمي 43-9
 (؛االيتفاء القسري )اصرجنتنن

التصتتتتتد ق علا االتفاةية الدولية لحمامة جميش اص تتتتتخال من االيتفاء القستتتتتري  43-10
 (؛)كابو  نردي

النار  ي التصتتتتتد ق علا االتفاةية الدولية لحمامة جميش اص تتتتتخال من االيتفاء   43-11
 (؛القسري )مموي 

يتياري التفاةية حقوق اص تخال  وي اإلعاتة )بنن( التصتد ق علا الوروتولوا اال 43-12
 (؛)الجول اصسود

ستتتتتتتحب تحفااتاا علا اتفاةية الق تتتتتتتاء علا جميش أ تتتتتتت اا التمننز ضتتتتتتتد المرأة   43-13
 (؛والتصد ق علا الوروتولوا االيتياري الملحق باا )بلجي ا

لعنف العائلي  التصد ق علا اتفاةية مجلس أورو ا للوتامة من العنف ضد النساء وا 43-14
 (؛وم ا حتاما )الدانمرك( ) رنسا

التصتتتتد ق علا الوروتولوا االيتياري التفاةية الق تتتتاء علا جميش أ تتتت اا التمننز   43-15
 (؛ضد المرأة )بوتسوانا

ستتحب جميش تحفااتاا علا اتفاةية الق تتاء علا جميش أ تت اا التمننز ضتتد المرأة   43-16
 (؛االيتياري الملحق باا )آمسلنداوالتصد ق علا الوروتولوا 

التصتتتتد ق علا الوروتولوا االيتياري التفاةية الق تتتتاء علا جميش أ تتتت اا التمننز   43-17
 (؛ضد المرأة )مالطة

(  التصتتد ق علا نااه روما اصستتاستتي للمح مة الجنائية الدولية )هستتتونيا( ) رنستتا 43-18
 (؛)لكسمورغ( )موريشنوج

بقة بالتصتتتد ق علا نااه روما اصستتتاستتتي للمح مة الجنائية  تنفنو التوصتتتيات الستتتا 43-19
 (؛الدولية )رومانيا

التصتتد ق علا نااه روما اصستتاستتي للمح مة الجنائية الدولية ومواءمة تشتتريعاتاا   43-20
 (؛الوطنية مش جميش االلتزامات الواردة فيه مواءمة تامة )التفيا

لجنائية الدولية  و نر  من الصتت وك التصتتد ق علا نااه روما اصستتاستتي للمح مة ا 43-21
التدوليتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتان التي لا تصتتتتتتتتتدق علناتا بعتد  ال ستتتتتتتتتيمتا تلتك التي تتنتاوا التمننز  

 (؛)بارا واي العنصري 

التصتتتد ق علا اتفاةية منامة العمل الدولية بشتتتضن الق تتتاء علا العنف والتحر    43-22
 (؛)نامنويا( 190)رتا 2019 ي عالا العمل 

ه دعوة دائمتة هلا جميش اإلجراءات الختاصتتتتتتتتتة ل ما المتحتدة والتعتاون الكتامتل  توجيت 43-23
 (؛معاا ) انواتو

النار  ي توجيته دعوة دائمتة هلا الم لفنن بوالمتات  ي هطتار اإلجراءات الختاصتتتتتتتتتة   43-24
 (؛لمجلس حقوق اإلنسان )التفيا
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طريق استقباا الم لفنن  التعاون الكامل مش آليات حقوق اإلنسان  بما  ي  لك عن   43-25
 (؛بوالمات  ي هطار اإلجراءات الخاصة )النرويج

مواصتتتتتتتتلتتة التعتتاون مش اإلجراءات الختتاصتتتتتتتتتتة لمجلس حقوق اإلنستتتتتتتتتتان )البحرين(   43-26
 (؛  لسطنن  )دولة 

 (؛ تعزيز التعاون مش جميش ةنئات المعاةدات وآليات مجلس حقوق اإلنسان )السن اا  43-27

الجمعيات بما  تفق مش الحقوق الممنوحة  ي الدستتتتور ول الة القنود  تحد ث تانون   43-28
المفروضتتتتتتة علا التمويل الدولي والتعاون مش منامات المجتمش المدني الجزائرية المدرجة  ي 

 (؛)الوالمات المتحدة اصمري ية 06-12القانون رتا 

من يما   مواصتتتتلة تعزيز وتطونق ستتتتياستتتتاتاا الناجحة  ي مجاا حقوق اإلنستتتتان 43-29
 (؛آلياتاا الوطنية المعنية باو  المسضلة )جماورية  نزويم الووليفارية

مواصتتتلة التدابنر الرامية هلا مواءمة تشتتتريعات حقوق اإلنستتتان مش الدستتتتور ومش  43-30
 (؛التزاماتاا الدولية  ات الصلة )أ ر يجان

 اا م رر  144و  144و  96و  75و 74تعد ل أح اه تانون العقو ات  وال ستتتتتيما المواد   43-31
من العاتد التدولي    19بحنتث تصتتتتتتتتتبم متوا قتة مش المتادة     اا م رر   290واا  م رر   196و  146و

 (؛الخال بالحقوق المدنية والسياسية )بلجي ا

مش العاد الدولي   النار  ي مراجعة تانون العقو ات و نر  من التشريعات  بما  تفق 43-32
 (؛الخال بالحقوق المدنية والسياسية والمنثاق اص ريقي لحقوق اإلنسان والشعو  )سنرالنون 

مواصتتتتلة جاودةا الرامية هلا استتتتتعراض القواننن القائمة ومواءمتاا مش الدستتتتتور   43-33
 (؛والمعا نر الدولية لحقوق اإلنسان )بوتان

مة التشريعات الوطنية مش التزامات الجزائر الدولية  مواصلة الجاود الرامية هلا مواء 43-34
 (؛ ي مجاا حقوق اإلنسان )تطر

هكماا عملية مواءمة التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان مش الدستور بما  تما ا  43-35
 (؛مش االلتزامات الدولية )كننيا

للقواننن  اا  الوطنية و قمواصتتتتلة هعداد الستتتتياستتتتات والورامج التي تعز  المصتتتتالحة   43-36
 (؛الوطنية )لنويا

استتتتتتتتتتعراض التشتتتتتتتتتريعتات الجنتائيتة الوطنيتة لمواءمتاتا مش العاتد التدولي الختال   43-37
 (؛بالحقوق المدنية والسياسية )لنتوانيا

من تانون العقو ات إلل اء تجريا العمتات الجنستتتتتتتتتية  338النار  ي هل اء المادة   43-38
 (؛نفس الجنس ) نليبالتراضي بنن البال نن من 

اتخا  تدابنر إلنااء م تتامقة وترةنب مجتمش الميا الموستتش  ولل اء تجريا العمتات   43-39
 (؛الجنسية المثلية بنن البال نن بالتراضي )آمسلندا

اتخا  تدابنر ملموستتتتتتتتة للق تتتتتتتتاء علا جميش أ تتتتتتتت اا التمننز والعنف  ي الونئات   43-40
لمثلننن ومزدوجي المنل الجنستتتتتتتتي وم ا ري الاوية الصتتتتتتتتحية  بما  ي  لك ضتتتتتتتتد المثليات وا

الجنستتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتفات الجنستتتتتتتنن واص تتتتتتتخال المصتتتتتتتابنن بفنروج نق  المناعة  
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البشتتتتتتترية/اإل د   عن طريق هل اء اصح اه القانونية التي تجرماا وتصتتتتتتتماا  وتو نر التدريب  
 (؛المناسب  ي مجاا حقوق اإلنسان للقوى العاملة الصحية )الورت اا

تعد ل تانون العقو ات إلل اء تجريا العمتات الجنستتتتتية المثلية بالتراضتتتتتي  وستتتتتن   43-41
 (؛تشريش للحمامة من التمننز علا أساج التوجه الجنسي والاوية الجنسانية )أستراليا

العمتتتتات الجنستتتتتتتتتيتتتة المثليتتتة   43-42 التتتتدابنر الم متتتة إلل تتتاء تجريا  اتختتتا  جميش 
 (؛ )هسرائنل  بالتراضي 

هل اء تجريا العمتات الجنستتتتية المثلية بالتراضتتتتي بنن أ تتتتخال من نفس الجنس   43-43
 (؛من تانون العقو ات )هسبانيا 388عن طريق هل اء المادة 

القنود المفروضتتتتتتتتتة علا حريتة  من تتانون العقو تات إلل تاءاا  م رر  87تعتد تل المتادة   43-44
 (؛)ألمانيااا الرأي الم فولة دستوري

الورامج التي تاد  هلا ضتتتتتمان التثقيف  ي مجاا حقوق اإلنستتتتتان  ياصتتتتتة دعا   43-45
للمستتتتنولنن الق تتتتائننن واصمنننن واص تتتتخال العاملنن  ي المجاالت االجتمااية و ي النااه  

 (؛التعليمي علا المستوى الوطني )اإلمارات العر ية المتحدة

ل تمان ه مء المستائل    2024-2020مواصتلة تنفنو الخطة الوطنية للشتبا  للفترة   43-46
 (؛المتعلقة بالشبا  االةتماه الوي مستحقونه )جماورية تنزانيا المتحدة

مواصتتتتتتتتلة جاودةا للو اء بالتزاماتاا الدولية عن طريق مواصتتتتتتتتلة وضتتتتتتتتش وتنفنو   43-47
و رامج وطنيتة  تتتتتتتتتاملتة ترمي هلا تحقنق أةدا  التنميتة المستتتتتتتتتتتدامة )جماورية لوريا  يطط

 (؛ةالشعوية الدممقراطي

 (؛دعا عمل د وان الماالا )البحرين 43-48

للمبادئ  اا  اتخا  التدابنر الم مة ل تمان عمل المجلس الوطني لحقوق اإلنستان و ق 43-49
بغية (  المتعلقة بمرلز المنستتتتتستتتتتات الوطنية لتعزيز وحمامة حقوق اإلنستتتتتان )مبادئ باريس

اإلنستتتتتتتتتان ضتتتتتتتتتمن الفئة   اعتماد  من تول التحالف العالمي للمنستتتتتتتتتستتتتتتتتتات الوطنية لحقوق 
 (؛)بنن ألف

اتخا  المزيد من الخطوات ل تمان امتثاا المجلس الوطني لحقوق اإلنستان لمبادئ   43-50
 (؛باريس )بل اريا

اتختتا  التتتدابنر الم متتة لجعتتل المجلس الوطني لحقوق اإلنستتتتتتتتتتان ممتثم لمبتتادئ   43-51
 (؛باريس )كوستاري ا( )كوت دمفوار( )لنتوانيا

ضتتتتتتتتتمتان امتثتاا المجلس الوطني لحقوق اإلنستتتتتتتتتتان لمبتادئ بتاريس وضتتتتتتتتتمتان   43-52
 (؛)لكسمورغ استقملنته

 (؛ضمان امتثاا المجلس الوطني لحقوق اإلنسان لمبادئ باريس )جنو  أ ريقيا 43-53

مواصتتتلة بناء تدرات المجلس الوطني لحقوق اإلنستتتان فيما  تعلق بامتثاله لمبادئ   43-54
 (؛برامج التواية بحقوق اإلنسان بمشارلة المجتمش المدني )جنووتي عن تعزيز باريس    ما 

االستتتتتتتمرار  ي تعزيز عمل المجلس الوطني لحقوق اإلنستتتتتتان وتزويد  بالوستتتتتتائل   43-55
 ؛(الم مة لتدايا دور   ي تجسند السياسات العامة  ات الصلة )دولة  لسطنن
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طني لحقوق اإلنستتتتتتان لمبادئ  تعزيز جاودةا الجارية ل تتتتتتمان امتثاا المجلس الو  43-56
 (؛باريس )ترلمانستان

 (؛النار  ي تعزيز التشريعات المتعلقة بالتمننز التي ت من مشارلة الجميش ) نلي 43-57

ضتتتتتتتمان حقوق اص تتتتتتتخال المنتمنن هلا أتليات د نية أو عقائدمة  واالمتناع عن  43-58
 (؛اعتماد أي تشريش أو ممارسة تمننزية ضدةا )همطاليا

مواصتتتتتتتتلة الجاود  ي مجاا منش وم ا حة التمننز ويطا  الكراالية من يما عمل  43-59
 (؛)اصردناا المرصد الوطني لمنش التمننز ويطا  الكراالية الوي أنشئ منير 

 (؛حار أي   ل من أ  اا التمننز  ي الونئة التعليمية )الجول اصسود 43-60

الية العنصتتتترية ولراالية اصجانب ومعاةبة اتخا  التدابنر المناستتتتبة لمنش يطا  الكرا 43-61
مرتكويه علا نحو  عاا  ال ستتتتتيما منعه  ي اصماكن العامة و ي وستتتتتائط اإلعمه  بما  ي  لك  

 (؛ ب ات التواصل االجتماعي )تو و

 (؛النار  ي هل اء عقو ة اإلعداه ) امويا 43-62

 (؛هل اء عقو ة اإلعداه )آمسلندا 43-63

الع 43-64 متتتل تتتتانونتتتاا بتتتضح تتتاه اإلعتتتداه باتتتد  هل تتتاء عقو تتتة اإلعتتتداه  النار  ي وةف 
 (؛)همطاليا كلياا 

 (؛النار  ي هل اء عقو ة اإلعداه  ي جميش الحاالت )مالطة 43-65

التوصتتية بعده توستتيش نطاق الجرائا الخاضتتعة لعقو ة اإلعداه ووةف تطونق عقو ة  43-66
 (؛اإلعداه لخطوة أولا نحو هل ائاا )هسبانيا

هل اء عقو ة اإلعداه والنار  ي التصد ق علا الوروتولوا االيتياري الثاني الملحق  43-67
 (؛ بالعاد الدولي الخال بالحقوق المدنية والسياسية  الااد  هلا هل اء عقو ة اإلعداه )التفيا

التصد ق علا الوروتولوا االيتياري الثاني الملحق بالعاد الدولي الخال بالحقوق   43-68
 (؛لسياسية  الااد  هلا هل اء عقو ة اإلعداه )سلو ننياالمدنية وا

تصتتتتتتتتتتد التصتتتتتتتتتتد ق علا الوروتولوا االيتيتتاري  اا  هل تتاء عقو تتة اإلعتتداه رستتتتتتتتتميتت 43-69
الملحق بالعاد الدولي الخال بالحقوق المدنية والستتتتياستتتتية  الااد  هلا هل اء عقو ة  الثاني
 (؛)أستراليا اإلعداه

الوروتولوا االيتياري الثاني الملحق بالعاد الدولي الخال بالحقوق  التصد ق علا   43-70
 (؛المدنية والسياسية  الااد  هلا هل اء عقو ة اإلعداه ) رنسا()لكسمورغ

التصتتتتتتتتتتد ق علا الوروتولوا االيتيتاري الملحق بتالعاتد التدولي الختال بتالحقوق   43-71
حق بالعاد الدولي الخال بالحقوق  المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية والوروتولوا االيتياري الثاني المل

التصتتتد ق علا   (؛المدنية والستتتياستتتية  الااد  هلا هل اء عقو ة اإلعداه )هستتتتونيا( )الم ستتتيك
الوروتولوا االيتياري الملحق بالعاد الدولي الخال بالحقوق المدنية والستياستية والوروتولوا  

نية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية  الااد  هلا االيتياري الثاني الملحق بالعاد الدولي الخال بالحقوق المد
 (؛هل اء عقو ة اإلعداه وتخفيف جميش أح اه اإلعداه )رومانيا
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هنشتتتتتتتاء آليات وتائية وطنية مستتتتتتتتقلة تحقق  ي معاملة اص تتتتتتتخال المحتجزين   43-72
وتقدما توصتيات هلا الستلطات الح ومية لتعزيز الحمامة من التعو ب والتعلنق علا التشتريعات  

 (؛المقترحة )سلو ننياالقائمة أو 

الرد علا مئات الرستتتتتتتائل الواردة من الم لفنن بوالمات  ي مجاا حقوق اإلنستتتتتتتان  43-73
وةنئات معاةدات حقوق اإلنستتتتتتتان فيما  تعلق بالقمش التعستتتتتتتفي للمتااةرين الستتتتتتتلمننن  ي 

تفاء  عن العد د من حاالت االحتجا  التعسفي واإلعداه يار  نطاق الق اء واالي  الحراك    ما 
 (؛القسري  ي اصراضي الجزائرية  بما  ي  لك تندو  )الم ر 

محتاكمتة المستتتتتتتتتنولنن عن الفاتائش المرتكبتة ضتتتتتتتتتد الرةتائن  ي المخيمتات  التو ن   43-74
 (؛ تعرضون للتعو ب أو القتل أو االيتفاء  بالتواطن مش ما مسما بالولد الم يف )الم ر 

فية وتعزيز نااه العدالة لوضتش حد لف مت  الق تاء علا ممارستة االعتقاالت التعست 43-75
 (؛من العقا   ي ةوا الصدد )كوستاري ا

مواصتتتتتتتلة الجاود الرامية هلا التنفنو الفعاا التفاةية مناة تتتتتتتة التعو ب و نر  من  43-76
ضتتتتترو  المعاملة أو العقو ة القاستتتتتية أو المهنستتتتتانية أو الماننة  بما  ي  لك اعتماد برامج 

ا  القانون والستلطة الق تائية إلعمن عده مقوولية اصدلة التي  تا الحصتوا  تدريب لموظفي هنف
 (؛علناا عن طريق التعو ب ) نلي

اتخا  التدابنر الم مة ل تتمان تما تتي تعريف جريمة التعو ب  ي اإلطار التشتتريعي  43-77
 ة الوطني علا نحو تاه مش اتفاةية مناة تتتتتتتة التعو ب و نر  من ضتتتتتتترو  المعاملة أو العقو 

 (؛القاسية أو المهنسانية أو الماننة )اصرجنتنن

الكف دون تضينر عن تفويض الستتتلطات هلا الجماعات االنفصتتتالية المستتتلحة التي  43-78
تستتت تتيفاا الجزائر  والتي تواصتتل ا تصتتا  النستتاء والقياه بعمليات ايتطا  وتجنند اصطفاا  

 ؛( ي منليشياتاا  اصمر الوي مش ل جريمة حر  )الم ر 

للتشتتتريعات الوطنية وااللتزامات  ات  اا  مواصتتتلة م ا حة اإلرةا  بجميش أ تتت اله و ق 43-79
 (؛الصلة )اإلمارات العر ية المتحدة

من تتتانون العقو تتات  التي اا  م رر   87هل تتاء التعتتد مت التي أديلتتج علا المتتادة   43-80
والمدا عنن عن حقوق اإلنستتتتان  لفرةا   واإل را  عن الصتتتتحفننن  اا    تتتتفاضتتتتاا وضتتتتعج تعريف

 (؛و نرةا من المحتجزين بموجب ةو  اصح اه )الوالمات المتحدة اصمري ية

تكثيف الجاود الرامية هلا التنفنو الفعاا لتدابنر منش التطر  واستتتئصتتاله  ي هطار  43-81
 (؛استراتيجية الجزائر لم ا حة اإلرةا  وتقدما المساعدة ل حاما اإلرةا  )هندونيسيا

للتشتتتتتتتتتريعتات الوطنيتة وااللتزامتات  اا تكثيف الجاود الراميتة هلا م تا حتة اإلرةتا  و قت 43-82
 (؛الدولية  ات الصلة )الكويج

رتا   43-83 التنفنتتتتوي  المرستتتتتتتتتوه  توا ق  من   اا م رر   87والمتتتتادة    384-21ضتتتتتتتتتمتتتتان 
ا حقوق الجنتائي  المتعلقنن بتتدابنر م تا حتة اإلرةتا   مش التزامتاتاتا التدوليتة  ي مجتا القتانون 

 (؛اإلنسان )الم سيك

 (؛مواصلة الجاود الرامية هلا حمامة مواطنناا من آ ة اإلرةا  )نيجنريا 43-84
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للتشتتتتريعات الوطنية اا  مواصتتتتلة الجاود الحثنثة لم ا حة اإلرةا  بجميش مااةر  و ق 43-85
 (؛وااللتزامات الدولية  ات الصلة )عمان

أدق اا  القتانون الجنتائي لتعريف جريمتة راإلرةتا ر تعريفتمن    اا م رر   87تعتد تل المتادة  43-86
لقواعد ومعا نر القانون الدولي لحقوق اإلنستتتتان التي تمنش استتتتتخداه تشتتتتريعات م ا حة اا  و ق

 (؛اإلرةا  ضد المعارضنن السياسننن والصحفننن والمدا عنن عن حقوق اإلنسان )هسبانيا

 لك النار  ي التماج المساعدة التقنية  تكثيف جاودةا لم ا حة اإلرةا   بما  ي   43-87
 (؛الحتياجاتاا وأولوياتاا الوطنية )الجماورية العر ية السوريةاا و ق

مواصتتتتتتتتتلتة جاودةا الديو ة الراميتة هلا الق تتتتتتتتتاء علا آ ة الجريمتة المنامتة عور  43-88
 (؛لقانوناا الوطني )الجماورية العر ية السوريةاا الوطنية تنفنو

اود الرامية هلا تعزيز ستتتتتتتيادة القانون والحولمة الر تتتتتتتندة والتنمية مواصتتتتتتتلة الج 43-89
 (؛المستدامة )لنويا

مواصتتتتتلة الجاود المووولة لتنفنو االستتتتتتراتيجية الوطنية  ي مجاا م ا حة الفستتتتتاد   43-90
 (؛السعودمة )المملكة العر ية

اصما المتحدة لم ا حة مواصتتلة الجاود الرامية هلا م ا حة الفستتاد بموجب اتفاةية   43-91
 (؛الفساد )البحرين

من تانون    123للمادة  اا  وضتتتتتتش حد لفكثار من اللجوء هلا الحبس االحتياطي  و ق 43-92
 (؛من الدستور )كندا 44اإلجراءات الجزائية والمادة 

مواصتتلة تعزيز جاودةا وتدابنرةا الرامية هلا تحستتنن الد اع عن حقوق اص تتخال   43-93
 (؛ي أماكن الحبس االحتياطي و ي السجون وحمامة ةو  الحقوق )بوتسواناالمحتجزين   

اللجوء هلا الحبس االحتيتتاطي لتتءجراء استتتتتتتتتتثنتتائي  قط  علا النحو المحتتدد  ي  43-94
 (؛ن الدستور الجزائري )ةولندام 44 المادة

للق تتتاة من تعد ل القواننن المتعلقة بالمجلس اصعلا للق تتتاء والقانون اصستتتاستتتي   43-95
 (؛أجل ضمان االستقما التاه للسلطة الق ائية عن السلطة التنفنومة )رومانيا

 (؛اتخا  التدابنر الم مة لتعزيز استقما الق اء )السويد 43-96

مواصتتتتتتلة اتخا  يطوات لتعزيز استتتتتتتقما وستتتتتتلطات المجلس اصعلا للق تتتتتتاء   43-97
 (؛ ليشتي   - )تيمور  

تعننن الق تتتتتتتتتتاة والمتدعنن العتامنن و نرةا من العتاملنن  ي مجتاا  تعزيز عمليتات  43-98
 (؛العدالة  وضمان أن تكون ةو  العمليات موضواية ونزياة و فا ة )بنرو

مواصتتتتتتتتلة برامجاا التدريوية الناجحة  ي مجاا حقوق اإلنستتتتتتتتان لفائدة الق تتتتتتتتاة   43-99
 (؛وموظفي السجون )جماورية  نزويم الووليفارية

برامج التواية والتدريب  ي مجاا حقوق اإلنستتتتتان  وال ستتتتتيما للق تتتتتاة    مواصتتتتتلة 43-100
 (؛وولاالت هنفا  القانون )مصر
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ضتتتتتتمان الحق  ي حرية الد ن أو المعتقد عن طريق تويي المزيد من الوضتتتتتتو    43-101
والدعا  ي عملية تستتتتتتتتتجنل اصتليات الد نية لتصتتتتتتتتتبم جمعيات معتر  باا )المملكة المتحدة  

 (؛ما وأ رلندا الشماليةلوريطانيا العا

مواصتتتتتتتتتلتتة الجاود المحمودة المتعلقتتة بحريتتة العبتتادة وممتتارستتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتعتتائر   43-102
 (؛)موريتانيا الد نية

لما جاء  ي الدستتتتتور  دون التعرض  اا  ضتتتتمان حرية التعونر واإلعمه لاملة  و ق 43-103
 (؛الشمالية لخطر الممحقة الق ائية )المملكة المتحدة لوريطانيا العاما وأ رلندا

مواصتتتلة الجاود الرامية هلا تحستتتنن التشتتتريعات الوطنية من حنث احتراه حقوق   43-104
 (؛اإلنسان والحريات )االتحاد الروسي

مواصتلة جاودةا الديو ة لتعزيز حرية التعونر والتجمش الستلمي وتكوين الجمعيات   43-105
 (؛اإلنسان )اليمنلقواننناا الوطنية من أجل ضمان حمامة أ  ل لحقوق اا و ق

اتختا  المزيتد من التتدابنر ل تتتتتتتتتمتان الحق  ي التعونر وتكوين الجمعيتات والتجمش   43-106
من تانون العقو ات ل مان عده استخداماا    98و  97و  87والمعتقد  بما  ي  لك تعد ل المواد  

 ؛(لتورير اعتقاا أ راد اصتليات الد نية والصحفننن والمتااةرين السلمننن )أستراليا

التعونر  43-107 بحريتتتتتة  المتعلقتتتتتة  الصتتتتتتتتت وك  من  و نر   العقو تتتتتات  تتتتتتانون  مراجعتتتتتة 
الجمعيتتات والتتد ن  من أجتتل مواءمتاتتا مش العاتتد التتدولي الختتال بتتالحقوق المتتدنيتتة   وتكوين

 (؛والسياسية )الورا يل

للمواد  ات الصتتتتتتتتتلتة من اا  تعزيز اإلطتار القتانوني لحريتة التعونر  ال ستتتتتتتتتيمتا و قت 43-108
 (؛الدستور الجد د )كابو  نردي

دعا الشتتتتتتتراكة الدولية من أجل اإلعمه والدممقراطية ل تتتتتتتمان حرية الصتتتتتتتحا ة   43-109
 (؛والوصوا هلا معلومات  ي هطار من التعددمة والموثوةية والحرية ) رنسا

هل اء مواد تانون العقو ات  ات الصتيا ة الف تفاضتة التي تتيم للستلطات معاةبة  43-110
 (؛حرية التعونر )هستونيا ممارسي

مش التزاماتاا بموجب  اا  ضتتتتتمان الحق  ي حرية الكمه والتعونر بما  تما تتتتتا تمام 43-111
 (؛القانون الدولي لحقوق اإلنسان ) نلندا

تعد ل التشتتتتتتتريعات المتعلقة باالجتماعات العامة والمااةرات ل تتتتتتتمان الحق  ي  43-112
 (؛نلنداحرية التجمش السلمي وتكوين الجمعيات ) 

ضتمان الوصتوا هلا ت تاء نزيه و نر تمننزي ومفتو  و تفا  و عاا والنار  ي  43-113
هديتاا هصتتتتتتتتتمحتات علا تتانون العقو تات من أجتل ضتتتتتتتتتمتان الحق  ي حريتة التعونر وتكوين 

 (؛الجمعيات واالحتجا  السلمي )كوستاري ا

لقانون الدولي لحقوق  لاا  اتخا  تدابنر ملموستتة لتعزيز حرية الد ن دون تمننز و ق 43-114
 (؛اإلنسان وأح اه القانون الوطني الجزائري )هندونيسيا

اتختا  جميش الخطوات الم متة لحمتامتة الحق  ي حريتة التعونر وتكوين الجمعيتات   43-115
والتجمش الستتتتتلمي  بما  ي  لك عن طريق تنقيم تانون العقو ات لي  تما تتتتتا مش االلتزامات  
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الدولية  والتعاون الكامل مش لجنة اصما المتحدة المعنية بحقوق اإلنستتتتتتتتتان  وتستتتتتتتتتانل  يارة 
 (؛أتر   رصة مم نة )أ رلندا المقرر الخال المعني  ي

ضتتتتتتتتتمتان بنئتة آمنتة ومواتيتة للمجتمش المتدني  وضتتتتتتتتتمتان حريتة التعونر وتكوين  43-116
 (؛الجمعيات والتجمش السلمي وحرية اإلعمه )همطاليا

اتختا  التتدابنر الم متة لتعزيز حريتة التعونر والتجمش الستتتتتتتتتلمي وتكوين الجمعيتات   43-117
 (؛لكويجلقواننناا الوطنية )ااا و ق

ضتتتتتتتمان الممارستتتتتتتة الفعالة لحرية التعونر والتجمش وتكوين الجمعيات عن طريق  43-118
هصتم  التشتريعات التي تعوق العمل المشتروع للمنامات  نر الح ومية والمدا عنن عن حقوق 

 (؛اإلنسان )لكسمورغ

المشتتارلة الشتتاملة  ي دعا الحريات اصستتاستتية للتجمش والتعونر واإلعمه ل تتمان   43-119
 (؛االنتقاا السياسي هلا حولمة دممقراطية )مموي 

ضتمان الحق  ي التجمش الستلمي وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعونر  بما  ي  43-120
 لتتك حريتتة التعونر الفني   ي القتتانون والممتتارستتتتتتتتتتة  بمتتا  توا ق مش العاتتد التتدولي الختتال  

 (؛بالحقوق المدنية والسياسية )النرويج

مواصتلة جاودةا الديو ة لتعزيز حرية التعونر والتجمش الستلمي وتكوين الجمعيات   43-121
 (؛لقواننناا الوطنية )عماناا و ق

االحتراه الكتامتل للحق  ي حريتة التعونر وحريتة اإلعمه  بمتا  ي  لتك عن طريق  43-122
ة تامة  ي ظل هل اء تجريا التشتتانر  وضتتمان عمل ستتلطة ضتتبط الستتمعي البصتتري باستتتقملي

 (؛احتراه المعا نر الدولية لحقوق اإلنسان )الورت اا

مواصتتتلة تعد ل اصطر القانونية واتخا  التدابنر اإلدارية الم مة ل تتتمان أن م ون   43-123
احتراه حرية التعونر والرأي وتكوين الجمعيات وحق الصتتحفننن والمدا عنن عن حقوق اإلنستتان  

مش المعا نر  اا  لمجتمش المدني  ي الوصتوا هلا المعلومات متستقواصحزا  الستياستية ومنامات ا
 (؛الدولية وأ  ل الممارسات )رومانيا

هل اء اصح اه الجنائية والتنايمية المستتتتتتتتتخدمة لتقنند حرية التعونر والصتتتتتتتتحا ة   43-124
 (؛والتجمش السلمي وتكوين الجمعيات دون مسوغ )هسبانيا

القتتانوني لحقوق اصتليتتات التتد نيتتة مش التزامتتات الجزائر التتدوليتتة  مواءمتتة اإلطتتار   43-125
من العاد الدولي الخال بالحقوق   18بشتتتتضن الحق  ي حرية الد ن أو المعتقد بموجب المادة  

 (؛المدنية والسياسية )ةولندا

اعتمتاد تتدابنر ل تتتتتتتتتمتان االحتراه الكتامتل للمعتا نر التدوليتة المتعلقتة بحريتة التد ن   43-126
 (؛قد ) اناوالمعت

االحتراه الكتتامتل للحق  ي حريتة التد ن أو المعتقتتد من دون تمننز  بمتتا  ي  لتك   43-127
 (؛ل  خال المنتمنن هلا أتليات د نية )هسرائنل

والتعونر وحريتتتة   43-128 الرأي  لحمتتتتامتتتتة الحق  ي حريتتتتة  العقو تتتتات  تتتتتانون  هصتتتتتتتتتم  
 (؛)السويد اإلعمه
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عونر والصتتتتتتتحا ة من يما هل اء مواد تانون  ضتتتتتتتمان وحمامة الحق  ي حرية الت 43-129
العقو ات التي تجره التعونر ووةف ممارستتتتتتتتات الرتابة والعقو ات التقد رية ضتتتتتتتتد الصتتتتتتتتحا ة  

من العاتد التدولي    19اللتزامتاتاتا بموجتب المتادة  اا الم تو تة ووستتتتتتتتتائتل اإلعمه اإللكترونيتة  و قت
 (؛دا  التنمية المستدامة )سويسرامن أة  10-16الخال بالحقوق المدنية والسياسية وال امة  

المتعلق بتتاالجتمتتاعتتات والماتتاةرات العموميتتة مش   19-91مواءمتتة القتتانون رتا   43-130
أح اه العاد الدولي الخال بالحقوق المدنية والستتتتياستتتتية عن طريق االستتتتتعاضتتتتة عن نااه 

 (؛التريي  المسوق بعملية هيطار بسيطة )الم سيك

عتماد مشتتروع القانون الوي محدد  تترور وطرائق ممارستتة االنتااء من عملية ا  43-131
 (؛حرية التعونر والتااةر السلمي )بورلننا  اسو

ضتتتتتتتتمان اتخا  جميش اإلجراءات الم مة  علا أعلا المستتتتتتتتتويات  إلل اء القنود   43-132
المفروضتتتتتتتتتتة علا الحنز المتدني  بمتا  ي  لتك االمتنتاع عن اصعمتاا التي تندي هلا ه مق 

 (؛منامات المجتمش المدني )النونان

بوا الجاود لتعزيز اصطر المنستتتتتتتستتتتتتتية لحمامة الحقوق والحريات اصستتتتتتتاستتتتتتتية   43-133
 (؛)نيجنريا لشعواا

المتتتتدني   43-134 المجتمش  محاا  ناتتتتا  ومواتيتتتتة  آمنتتتتة  بنئتتتتة  لتانئتتتتة  تتتتتدابنر  اتختتتتا  
اد والترةنب عن حقوق اإلنستتتتتتتتان والصتتتتتتتتحفنون باالحتراه  بمنضى عن االضتتتتتتتتطا والمدا عون 

 (؛والم امقة )التفيا

الكف عن م تتتتامقة وستتتتجن الصتتتتحفننن والمدا عنن عن حقوق اإلنستتتتان وحو    43-135
وأح تاه التشتتتتتتتتتانر  اا   م رر   95ابتارة تجريا اصعمتاا التي رتقوض الوحتدة الوطنيتةر من المتادة  

من   اا م رر   196ة  وأح تاه رالمعلومتات الكتا بتةر الواردة  ي المتاد   اا م رر   144الواردة  ي المتادة  
 (؛تانون العقو ات )الوالمات المتحدة اصمري ية

وضتش حد الستتخداه أح اه الستجن  ي الجرائا الصتحفية  علا النحو المنصتول   43-136
 (؛من دستورةا )كندا 54 عليه  ي المادة

ضتتتمان أال تحد التشتتتريعات التي ستتتنج علا أعلا المستتتتويات من عمل وستتتائل   43-137
 (؛والمدا عنن عن حقوق اإلنسان )النوناناإلعمه 

تعزيز التشتريعات الوطنية ل تمان االحتراه الكامل للحق  ي حرية التعونر  وتجنب   43-138
 (؛االحتجا  التعسفي  بما  توا ق مش دستورةا ومش المعا نر الدولية )أورو واي

 (؛نرويجللدستور )الاا ضمان الحق  ي حرية الفكر والمعتقد والد ن و ق 43-139

بتتتالتعتتتددمتتتة التتتد نيتتتة وتحمي اصتليتتتات   43-140 القواننن التي تستتتتتتتتتمم   يتتتادة تعزيز 
 (؛ )هسواتنني  الد نية 

من الدستتتتتور  ضتتتتمان أال تنطوي التشتتتتريعات المحلية    37باإل تتتتارة هلا المادة   43-141
لوريطتانيتا العاما تتانون اصستتتتتتتتترة  علا تمننز تتائا علا نوع الجنس )المملكتة المتحتدة   مثتل

 (؛وأ رلندا الشمالية
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تعتتد تتل جميش مواد تتتانون العقو تتات وتتتانون اصستتتتتتتتترة التي تنطوي علا تمننز   43-142
من   66و  54و  53و  11من تتانون العقو تات  والمواد    336و  326 جنستتتتتتتتتتاني  أي المتادتنن
 (؛تانون اصسرة )بلجي ا

وتتانون اصستتتتتتتتترة التي تنطوي علا تمننز تتائا  تعتد تل جميش مواد تتانون العقو تات   43-143
 (؛)هسرائنل علا نوع الجنس

هل تتاء جميش اصح تتاه التمننزيتتة القتتائمتتة علا نوع الجنس من تتتانون العقو تتات   43-144
 (؛وتانون اصسرة )الم سيك

تعد ل جميش مواد تانون العقو ات وتانون اصستتتتتتتترة التي تمنز علا أستتتتتتتتاج نوع  43-145
من   66و 54و  53و  11من تانون العقو ات والمواد    336و 326ستتتتتيما المادتان  الجنس  وال  

 (؛تانون اصسرة )بنما

 (؛تعد ل تانون اصسرة بغية تحد د سن دنيا للزوا  بء ن ت ائي )بارا واي 43-146

 (؛بوا الجاود لوضش تشريش لم ا حة االتجار بالعماا اصجانب )بن مدمش 43-147

جنة الوطنية لمنش وم ا حة االتجار باص تتتتخال لجزء من تنفنو  تشتتتتجيش عمل الل 43-148
 (؛)بنمروج 2024-2022يطة العمل الوطنية للفترة 

 ي تنفنو يطة العمل الوطنية لمنش وم ا حة االتجار باص تتتتتخال  اا  الم تتتتتي تدم 43-149
رلائز منش وتعزيز عمل اللجنة التي أنشتتتتئج لاوا ال رض باالستتتتتناد هلا    2024-2022للفترة  

 (؛وم ا حة ةو  الجريمة وحمامة ال حاما )كو ا

 (؛اعتماد استراتيجية وطنية لم ا حة االتجار باص خال وتاريب البشر )بنن 43-150

االنتاتتاء من عمليتتة اعتمتتاد مشتتتتتتتتتروع القتتانون الختتال المتعلق بمنش االتجتتار   43-151
 (؛باص خال وم ا حته )بورلننا  اسو

عتماد الناائي للقانون الخال المتعلق بمنش االتجار بالبشتتتتتتتتتر  الشتتتتتتتتتروع  ي اال 43-152
 (؛وم ا حته )بوروندي

 (؛مواصلة م ا حة االتجار بالبشر )الكون و( )مصر 43-153

 (؛اعتماد استراتيجية وطنية لم ا حة االتجار )كوت دمفوار 43-154

ر بالبشتتر والنار  ي اتخا  التدابنر القانونية والستتياستتاتية الم مة لم ا حة االتجا 43-155
 (؛تو نر ممجئ لل حاما )الاند

 (؛ )كننيا  اتخا  التدابنر الم مة لتنفنو يطة العمل الوطنية لم ا حة االتجار باص خال  43-156

تكثيف الجاود الرامية هلا تعزيز ستتتياستتتاتاا واستتتتراتيجياتاا الرامية هلا التصتتدي   43-157
 (؛النساء واصطفاا )مالنزيالمتجار باص خال  وال سيما 

 (؛ م اعفة جاودةا الرامية هلا م ا حة االتجار باص خال وحمامة ال حاما )ننباا  43-158

مواصتلة الجاود المعلنة لتدايا حمامة حقوق اإلنستان وتعزيزةا  وال ستيما حقوق   43-159
الصتتتتتتي ة اص تتتتتتخال المتنقلنن  عن طريق جملة أمور بنناا علا وجه الخصتتتتتتول وضتتتتتتش 
 (؛الناائية لمشروع القانون الخال المتعلق بمنش االتجار بالبشر وم ا حته )النيجر
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تعزيز الجاود الراميتة هلا م تا حتة االتجتار بتاص تتتتتتتتتختال  وال ستتتتتتتتتيمتا االتجتار   43-160
باص تتتتتتتتخال القادمنن من بلدان جنو  الصتتتتتتتتحراء الكورى ص راض االستتتتتتتتت ما  ي اصعماا  

 (؛ء )بنروالمنزلية والتسوا والب ا

مواصتتتتتتتتتلتة التعتاون مش الانئتات العتالميتة  ات الصتتتتتتتتتلتة مثتل م تتب اصما المتحتدة   43-161
 (؛المعني بالمخدرات والجريمة لم ا حة االتجار باص خال )سن ا ورة

اتختا  المزيتد من الخطوات لم تا حتة العنف الجنستتتتتتتتتاني واالتجتار بتاص تتتتتتتتتختال   43-162
 (؛ليشتي -والتاريب )تيمور 

 (؛يش العمالة وتعزيز ال مان االجتماعي )الصننتشج 43-163

مواصتتتتتتتتتلتة الجاود من يما الستتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتة الوطنيتة لترةيتة التشتتتتتتتتت نتل وم تا حة   43-164
 (؛)موريتانيا البطالة

اتختا  تتدابنر لتعزيز التمتش بتالحقوق االجتمتاايتة واالتتصتتتتتتتتتتادمتة  ي المجتمعتات   43-165
 (؛)سنرالنون اا المحلية اصكثر حرمان

مواصتتتتتتلة تعزيز التنمية االتتصتتتتتتادمة واالجتمااية المستتتتتتتدامة ور ش مستتتتتتتويات   43-166
 (؛المعيشة من أجل هرساء أساج متنن لتمتش  عواا بحقوق اإلنسان )الصوماا

مواصتتتتلة تعزيز التنمية االتتصتتتتادمة واالجتمااية المستتتتتدامة  التي ستتتتتندي هلا  43-167
 (؛للتمتش بحقوق اإلنسان )ني ارا وااا يتو اا تحسنن الارو  المعيشية للس ان وتش ل أساس

مواصتلة تنفنو ستياستات التنمية االتتصتادمة واالجتمااية المستتدامة للق تاء علا   43-168
 (؛الفقر وتحسنن مستويات معيشة  عواا )هندونيسيا

مواصتتتلة تعزيز التنمية االتتصتتتادمة واالجتمااية المستتتتدامة لتو نر أستتتاج متنن   43-169
 (؛نسان )الصننللتمتش بحقوق اإل 

مواصتتتتتتلة تعزيز التنمية االتتصتتتتتتادمة واالجتمااية المستتتتتتتدامة ور ش مستتتتتتتويات   43-170
 (؛المعيشة من أجل هرساء أساج متنن لتمتش  عواا بحقوق اإلنسان ) ننج ناه

  بحنث  2022تمد د تطونق يطة عمل الح ومة بشتتتتضن الصتتتتحة هلا ما بعد عاه   43-171
حية واستتتتتمرار وضتتتتش الوصتتتتوا هلا ةو  الخدمات ضتتتتمن تستتتتاةا  ي تحستتتتنن الخدمات الصتتتت

 (؛اصولويات الوطنية )كو ا

تحستتنن وتوستتيش نطاق الحصتتوا علا الرعامة الصتتحية بضستتعار معقولة للجميش    43-172
 (؛ب ض النار عن وضعاا )سري النكا

علا   19-تعزيز التتدابنر الراميتة هلا التخفيف من اصثر الستتتتتتتتتلوي لجتائحتة لو نتد 43-173
 (؛)مو امونقاا الفئات الس انية اصكثر ضعف

 (؛مواصلة تعزيز  رل الوصوا هلا يدمات الرعامة الصحية )تونس 43-174

مواصتلة العمل علا تعزيز عملية تحد ث التشتريعات المتعلقة بالحقوق والحريات    43-175
ءات الجزائية وياصتتتتتتة تلك المتعلقة بالصتتتتتتحة واإلجرااا   ومتابعة تنفنو القواننن الصتتتتتتادرة منير 

 (؛والنااه االنتخابي والتنايا الق ائي )اصردن
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مواصتتتتتتتتلة الجاود المووولة من أجل هدما  اص تتتتتتتتخال  وي اإلعاتة  ي عملية   43-176
 ؛(تيسنر الحصوا علا الرعامة الصحية والتعليا )الكامنرون 

ة  مواصتتتتتلة تانئة بنئة تم ننية لتحستتتتتنن الصتتتتتحة العامة من يما االستتتتتتراتيجي  43-177
 (؛الوطنية للصحة )جماورية لوريا الشعوية الدممقراطية

مواصتتتتتتتتتلتتة اتختتا  تتتدابنر ملموستتتتتتتتتتتة للحتتد من وفيتتات اصمومتتة  ي المنتتاطق   43-178
 (؛)أن وال الريفية

ضتتتتتمان الحق  ي الصتتتتتحة للنستتتتتاء والفتيات حتا  تم نق من ممارستتتتتة حقوتان   43-179
 (؛الجنسية واإلنجابية )اصرجنتنن

مواصتتتتلة جاودةا ل تتتتمان حصتتتتوا المرأة علا المعلومات المتعلقة بصتتتتحة اصه   43-180
 (؛والصحة اإلنجابية وعلا وسائل منش الحمل )كندا

تستتتريش الجاود الرامية هلا احتراه وحمامة حق النستتتاء والفتيات  ي الصتتتحة عن   43-181
التي تحوا دون حصتتتتتتتتتولان علا حقوتان الجنستتتتتتتتتيتتتة واإلنجتتتابيتتت ه التتتة الحواجز  ة  طريق 

 (؛أ ريقيا )جنو 

مواصتتتلة الجاود المووولة لتحستتتنن  رل حصتتتوا الجميش علا الرعامة الصتتتحية   43-182
اصوليتة  وال ستتتتتتتتتيمتا  ي المنتاطق الريفيتة  و لك للحتد من وفيتات واعتمالت اصماتات علا وجه 

 (؛الخصول )جنووتي

من هلا نزع الصتتتتتفة الجرمية عن اإلجااض ولفالة حق الجميش  ي الوصتتتتتوا اآ 43-183
 (؛يدمات الصحة الجنسية واإلنجابية )آمسلندا

مواصتتتلة الجاود الرامية هلا التصتتتدي للعنف ضتتتد المرأة  بما  ي  لك عن طريق  43-184
لم تصتتتتتتا  وتحستتتتتتنن  رل الحصتتتتتتوا علا    تتتتتتامما اا  تنقيم تانون العقو ات ليشتتتتتتمل تعريف

 (؛لنداالمعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية )أ ر 

صتتتون حق المرأة  ي الصتتتحة الجنستتتية واإلنجابية ووضتتتش هطار معياري  تتتامل   43-185
 (؛بشضن العنف ضد المرأة )لكسمورغ

ووفيات الموالند    تعزيز الستتتياستتتات والورامج الصتتتحية للحد من الوفيات النفاستتتية 43-186
 (؛التي مم ن الوتامة مناا )مالنزيا

مواصتتتلة االستتتتثمار  ي يدمات الصتتتحة العامة وتحستتتنناا  وال ستتتيما  ي مجاا   43-187
 (؛صحة اصه والطفل )الفلونن

مواصتلة تعزيز تدابنرةا الرامية هلا تحستنن مستتوى التعليا ولم انية حصتوا جميش  43-188
 (؛ا ورةأطفالاا و باباا عليه )سن 

مواصتتلة اعتماد تدابنر  عالة للتصتتدي للتحدمات اإلنمائية  ي المناطق المحرومة  43-189
التي تعتتاني من مستتتتتتتتتتويتتات معيشتتتتتتتتتيتتة  نر ممئمتتة ومن عتتده لفتتامتتة موارد الصتتتتتتتتتحتتة 

 (؛)بن مدمش العامة

تعزيز الجاود الرامية هلا  يادة  رل الحصتتتتتتتوا علا التعليا العالي  وال ستتتتتتتيما   43-190
 (؛ال  وي اإلعاتة )بروني دار السمهل  خ
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 (؛ يادة االستثمار  ي التعليا والم ي  ي يفض معدا التسر  )الصنن 43-191

التعليا ويفض معتتتدالت التستتتتتتتتتر  من  43-192 مواصتتتتتتتتتلتتتة الجاود الراميتتتة هلا تعزيز 
 (؛)تونس المدارج

المناا وعالي  مواصتتتتتلة الترلنز علا مستتتتتضلة التعليا ل تتتتتمان تو نر تعليا ستتتتتال   43-193
 (؛الجودة للجميش )جماورية لوريا الشعوية الدممقراطية

لجميش الناج  مش المستتاواة بنن الجنستتنن واحتراه  اا  ضتتمان أن م ون التعليا متاح 43-194
 (؛حرية الد ن أو المعتقد  والرأي السياسي  واصصل اإلثني واالجتماعي )كوستاري ا

ل حصتتوا الجميش علا التعليا  ال ستتيما  ي مواصتتلة وضتتش برامج وستتياستتات تكف 43-195
 (؛المناطق النائية )العراق

مواصتتتتتتتتتلتة حممت التوايتة  ي المتدارج والجتامعتات والورامج التتدريويتة للمجتمش   43-196
 (؛المدني )هثنو يا

تنايا برامج تدريوية  ي مجاا حقوق اإلنستتتتتتتان تاد  هلا تواية منستتتتتتتستتتتتتتات   43-197
 (؛الدولية )ملدمفللمعا نر اا القطاع العاه و ق

تعزيز التدريب  ي مجاا حقوق اإلنستتان  ي لامل نااه التعليا الوطني  وضتتمان   43-198
 (؛هم انية الوصوا هليه  ي جميش مناطق الولد )أ ر يجان

مواصتلة برامج التدريب ل تمان تواية الجماور بحقوق اإلنستان  ي المنستستات   43-199
 (؛المعا نر الدولية لحقوق اإلنسان )ني ارا واوالقطاعات العامة بما  تما ا مش 

 (؛تعزيز برامج التواية والتدريب  ي مجاا حقوق اإلنسان )باكستان 43-200

مواصتتتتتتتتتلة تعزيز حقوق اإلنستتتتتتتتتان وحما تاا عن طريق تعزيز حقوق المواطننن   43-201
 (؛وضماناتاا  والتواية بحقوق اإلنسان والترويج لاا ولدرجاا  ي التعليا )السن اا

مواصتتتتتتتتلة جاود ه لاء الوعي و رامج بناء القدرات والتدريب علا الماارات  التي   43-202
 (؛ لسطنن تاد  هلا التواية بحقوق اإلنسان )دولة

مواصتتتتتتتتتلتتة برامج التتتدريتتب الراميتتة هلا التوايتتة بحقوق اإلنستتتتتتتتتتان ونشتتتتتتتتترةتتا   43-203
للمعتا نر التدوليتة المتعلقتة بمبتادئ حقوق اا المنستتتتتتتتتستتتتتتتتتات العتامتة والقطتاعتات العتامتة و قت  ي

 (؛اإلنسان )الصوماا

مواصتتلة الجاود الرامية هلا تحستتنن  رل حصتتوا اص تتخال  وي اإلعاتة علا   43-204
 (؛ا والتدريب الماني والرعامة الصحية ) ننج ناهالتعلي

مواصتتلة الجاود الرامية هلا تحستتنن  رل حصتتوا اص تتخال  وي اإلعاتة علا   43-205
 (؛التعليا والتدريب الماني والرعامة الصحية )باكستان

مواصتتتتتتتتتلتة توستتتتتتتتتيش نطتاق حصتتتتتتتتتوا اص تتتتتتتتتختال  وي اإلعتاتتة علا التعليا   43-206
 (؛)الفلونن الجند

ةف ستتتياستتتة ه داع اص تتتخال  وي اإلعاتة  ي منستتتستتتات  واعتماد تشتتتريعات  و  43-207
وتدابنر محددة لحمامة اصطفاا  وي اإلعاتة من ستوء المعاملة واإلةماا  مش ضتمان حصتولاا  

 (؛علا تعليا  امل جند وميسور التكلفة )الورت اا
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اإلعاتة علا  مواصتتلة الجاود الرامية هلا تحستتنن  رل حصتتوا اص تتخال  وي   43-208
 (؛التعليا والتدريب الماني والرعامة الصحية )الصوماا

تعزيز  رل الحصتتوا علا التعليا لجميش اص تتخال  بمن  ناا اص تتخال  وو   43-209
 (؛اإلعاتة )سري النكا

 (؛ الم ي  ي تعزيز وحمامة الحقوق االتتصادمة واالجتمااية والثقافية )الكامنرون  43-210

ت  عالة لمنش ومعالجة اآثار السلوية لت نر المناخ والحد من مخاطر  تنفنو سياسا 43-211
 (؛الكوارث  وياصة بالنسبة ل  خال ال عفاء الو ن معيشون  ي المناطق النائية ) انواتو

تحتتد تتد االحتيتتاجتتات التكنولوجيتتة واالحتيتتاجتتات من القتتدرات لمعتتالجتتة آثتتار ت نر   43-212
وضتتتتتتمان تقدما المستتتتتتاعدة  ي المناطق التي تحتا  هلا دعا علا حقوق اإلنستتتتتتان   المناخ
 (؛)ساموا دولي

ضتتتتتمان اتخا  تدابنر لافية لحمامة الونئة  ي اصطر القانونية والتنايمية المتعلقة   43-213
 (؛بالتنمية االتتصادمة )ساموا

متش مواصتلة تعزيز التنمية االتتصتادمة واالجتمااية المستتدامة لوستنلة للتعجنل بت 43-214
 (؛جميش س اناا بحقوق اإلنسان )باكستان

معالجة مستتتتضلة الفجوة الرتمية  وال ستتتتيما الفجوة بنن اص راد واصستتتتر المعيشتتتتية   43-215
واصعمتاا التجتاريتة والمنتاطق الج رافيتة علا مختلف المستتتتتتتتتتويتات االجتمتاايتة واالتتصتتتتتتتتتادمتة  

 (؛تصاالت )أرمننيا تعلق بفرصاا  ي الوصوا هلا تكنولوجيا المعلومات واال  فيما

دعا الجاود الراميتتة هلا تم نن المرأة  ال ستتتتتتتتتيمتتا  ي مجتتاالت العمتتل والتتتدريتب   43-216
 (؛والتضةنل والخدمات االجتمااية )اإلمارات العر ية المتحدة

تعزيز التزاه الولد بالمستاواة بنن الجنستنن  وتشتجيعه علا ستحب التحفاات التي   43-217
 (؛علا جميش أ  اا التمننز ضد المرأة )أورو واي أبد ج علا اتفاةية الق اء

مواصتلة اتخا  التدابنر التشتريعية والستياستاتية للم تي  ي ضتمان المستاواة بنن   43-218
 (؛الجنسنن )أو   ستان

التوصتتتتتية بضن تزيل الستتتتتلطات جميش العقبات التي تحوا دون تحقنق المستتتتتاواة   43-219
 (؛استراتيجية وطنية للمساواة بنن الجنسنن )هسبانياالفعلية للمرأة من يما هعداد 

ستتتتتتحب تحفااا علا اتفاةية الق تتتتتتاء علا جميش أ تتتتتت اا التمننز ضتتتتتتد المرأة   43-220
 (؛) انواتو 2 تعلق بالمادة  فيما

النار  ي ستتتحب تحفااا علا اتفاةية الق تتتاء علا جميش أ تتت اا التمننز ضتتتد  43-221
 (؛تنني)هسوا 2المرأة فيما  تعلق بالمادة 

ستتتتتتتتتحتب تحفاتاتاتا علا اتفتاةيتة الق تتتتتتتتتاء علا جميش أ تتتتتتتتت تاا التمننز ضتتتتتتتتتد   43-222
 (؛)نامنويا المرأة

 (؛مواصلة التقده  ي مجاا تعزيز وحمامة حقوق النساء والفتيات )الكامنرون  43-223

لتعزيز االنتتدمتتا     2021تعزيز الورنتتامج القطتتاعي التتوي أطلق  ي أوائتتل عتتاه   43-224
 (؛صادي للنساء الريفيات ور ات الونوت )هثنو يااالجتماعي واالتت
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هصتتتتم  تانون اصستتتترة إلنااء التمننز القانوني ضتتتتد المرأة ولفالة المستتتتاواة بنن   43-225
 (؛من الدستور )ألمانيا 37الجنسنن علا النحو المنصول عليه  ي المادة 

 (؛)آمسلنداتنقيم تانون العقو ات العتماد تعريف  امل لم تصا   43-226

من تتانون العقو تات ل تتتتتتتتتمتان عتده استتتتتتتتتتختداماتا أبتدا لتورير   326تنقيم المتادة   43-227
 (؛اال تصا  )كندا

اتختا  جميش التتدابنر الم متة   ي القتانون والممتارستتتتتتتتتة  لكفتالتة المستتتتتتتتتاواة بنن   43-228
ان الجنستنن والق تاء علا أي  ت ل من أ ت اا التمننز ضتد المرأة  بما  ي  لك عن طريق ضتم

 (؛المساواة  ي الحقوق بنن الزوجنن )التفيا

مواصتتتتتتتلة العمل علا حمامة ودعا الحقوق الم تستتتتتتتبة للمرأة وتعزيز مودأ تكا ن   43-229
 (؛الفرل بنن المرأة والرجل )لونان

مواصتتلة تعزيز مشتتارلة المرأة  ي التنمية االتتصتتادمة الوطنية من يما عمليات   43-230
 (؛اعدة المالننن واللوجستننن )سري النكاوتدابنر تو ر الدعا والمس

مواصتتتتتلة تعزيز اآليات التي ت تتتتتمن ايتيار المزيد من النستتتتتاء لتولي مناصتتتتب   43-231
 (؛ةيادمة واالضطمع بضدوار سياسية )أو ندا

ضتتتتتتتتتمتتان حقوق متستتتتتتتتتتتاويتتة للمرأة  ي المنراث والزوا  والطمق وح تتتتتتتتتتتانتتة   43-232
 (؛)أستراليا اصطفاا

بنر لتحستتتتتتتتتنن الحمتامتة القتانونيتة للمرأة باتد  هناتاء التمننز فيمتا  تعلق  اتختا  تتدا 43-233
 (؛بالمنراث والزوا  والطمق وح انة اصطفاا والوصامة )السويد

هجراء هصتتتتمحات تانونية من أجل الق تتتتاء علا التمننز ضتتتتد المرأة  ي مستتتتائل   43-234
 (؛القانونية )رومانياالمنراث والزوا  والطمق وح انة اصطفاا والوصامة 

مواصتتتتلة الجاود الرامية هلا تحستتتتنن التم نن االتتصتتتتادي واالجتماعي للنستتتتاء   43-235
 (؛والفتيات  ي المناطق الريفية )لونان

التريتفتيتتتتتة   43-236 التمتنتتتتتاطتق  ستتتتتتتتتيتمتتتتتا  تي  وال  لتلتمترأة   االتتتصتتتتتتتتتتتتتادي  اإلدمتتتتتا   تتعتزيتز 
 (؛)مو امونق والنائية

اا  يش أ تتتت اا التمننز والعنف الجنستتتتانننن و ق اعتماد تشتتتتريش  تتتتامل لم ا حة جم 43-237
 (؛صح اه اتفاةية الق اء علا جميش أ  اا التمننز ضد المرأة )لنتوانيا

مواصتتتلة الجاود الرامية هلا م ا حة العنف والتمننز ضتتتد النستتتاء  وتعزيز تكا ن   43-238
 (؛سية )السودانالفرل  ال سيما فيما  تعلق بالعمالة  و يادة مشارلتان  ي المجاالت السيا

 279هل اء اصح اه التمننزية ضد المرأة الواردة  ي تانون اصسرة  ولل اء المادتنن   43-239
التعتنتيتفتتتتتة  اا  مت ترر   330و اص تعتتتتتاا  مترتتكتوتي  عتن  بتتتتتالتعتفتو  التمتتتعتلتقتتتنتن  التعتقتو تتتتتات  تتتتتتانتون  متن 

 (؛)سويسرا والجرمية

ات والنستتتتتاء  ي تعزيز اإلطار القانوني لم ا حة جميش أ تتتتت اا العنف ضتتتتتد الفتي 43-240
 (؛الحنز الخال )أو ندا
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تخصتتتتتتتتتي  موارد لافية للحد من وفيات واعتمالت اصماات والموالند التي مم ن  43-241
 (؛الوتامة مناا  وتلوية جميش الطلبات المتعلقة بتنايا اصسرة )بنما

 (؛)جورجيامواصلة الجاود الرامية هلا منش وم ا حة أعماا العنف ضد المرأة  43-242

تعزيز التدابنر الرامية هلا ضتتتمان المستتتاواة بنن الجنستتتنن وم ا حة العنف ضتتتد   43-243
 (؛المرأة ) انا

تعزيز المنستتتتتستتتتتات الوطنية المستتتتتنولة عن منش وم ا حة العنف ضتتتتتد النستتتتاء   43-244
 (؛مسلنداآوالفتيات )

ف ضتتتد النستتتاء  اتخا  تدابنر ملموستتتة لمنش وم ا حة جميش أ تتت اا التمننز والعن 43-245
 (؛والفتيات  وتو نر المساعدة المناسبة لل حاما )همطاليا

اتخا  جميش التدابنر الم مة  تانوناا وممارستتتتتتتةا  لم ا حة العنف ضتتتتتتتد النستتتتتتتاء   43-246
 (؛والفتيات والعنف اصسري )التفيا

اعتماد تشتتتتريش  تتتتامل لمنش وم ا حة العنف ضتتتتد المرأة مش ستتتتياستتتتات لتنفنوةا   43-247
 (؛مش الدستور )النرويج تتما ا

م تتتتتاعفة الجاود لمنش وم ا حة العنف ضتتتتتد المرأة  وتعزيز تدرة المنستتتتتستتتتتات   43-248
 (؛المعنية  وتوسيش نطاق يدمات المضوى والرعامة لل حاما )بارا واي

اعتماد تشتريش  تامل لمنش وم ا حة العنف ضتد النستاء والفتيات  بما  تما تا مش  43-249
 (؛)أورو وايالدستور الجد د 

 (؛تعد ل التشريعات القائمة بشضن العنف ضد المرأة وتجريا العنف اصسري ) امويا 43-250

مواصتتتتتلة جاودةا  ي م ا حة العنف ضتتتتتد المرأة من يما برامج لوناء القدرات    43-251
 (؛وتعزيز المنسسات  ات الصلة وتزويدةا بالموارد الم مة )بوتان

ستتنولة عن تطونق اإلطار التشتتريعي لمنش وم ا حة أعماا  تعزيز المنستتستتات الم 43-252
 (؛العنف ضد المرأة )الورا يل

مواصتتتتلة منش وم ا حة أعماا العنف ضتتتتد المرأة  عن طريق تعزيز المنستتتستتتات   43-253
المستتتتتتتنولة عن تطونق اإلطار التشتتتتتتتريعي  وتزويدةا بالموارد الم مة  وتعزيز تواية وتدريب  

 (؛أ ريقياموظفي الدولة )جنو  

اعتماد تشتتريعات  تتاملة لمنش وم ا حة العنف ضتتد المرأة وضتتمان تنفنو القواننن   43-254
 (؛المتعلقة بالمساواة بنن الجنسنن وحقوق المرأة ) نلندا

مواصلة جاودةا الرامية هلا منش وم ا حة العنف ضد المرأة  وال سيما عن طريق  43-255
طار التشتريعي الستاري  وتزويدةا بالموارد الم مة  تعزيز المنستستات المستنولة عن تطونق اإل

 (؛وتكثيف هجراءات التواية  وتنايا تدريب للمسنولنن الح ومننن ) ابون 

وضتتتتتتش ستتتتتتياستتتتتتات ومبادرات لمعالجة الق تتتتتتاما المتعلقة بالعنف الجنستتتتتتي   43-256
 (؛ والجنساني ) امويا 

المرأة  وتعزيز المنستتتتستتتتات  مواصتتتتلة جاودةا لمنش وم ا حة أعماا العنف ضتتتتد   43-257
 (؛المسنولة عن تطونق اإلطار التشريعي القائا وتزويدةا بالموارد الم مة )جنو  السودان
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مواصتتتتتتتتتلتتتة الجاود الراميتتتة هلا تعزيز حقوق الطفتتتل والناوض باتتتا )المملكتتتة   43-258
 (؛السعودمة العر ية

ستتتتتنا دنيا لتجنند  النار  ي هصتتتتتم  التشتتتتتريعات من أجل اعتماد الثامنة عشتتتتترة  43-259
 (؛الشبا   ي القوات المسلحة أو  نرةا من منامات الد اع )بنرو

تعزيز التعاون مش اللجنة الدولية للصتلنب اصحمر  والممثلة الخاصتة ل منن العاه   43-260
المعنيتة بتاصطفتاا والنزاع المستتتتتتتتتلم  ومنامتة اصما المتحتدة للطفولتة  وليتانتات اصما المتحتدة  

نتو الوروتولوا االيتيتاري التفتاةيتة حقوق الطفتل بشتتتتتتتتتضن ا تتتتتتتتتتراك اصطفتاا  ي اصيرى  ي تنف
 (؛المنا عات المسلحة )بنما

  1997لتتانون الثتتاني/ نتتا ر    4المنرخ    04-97تعتتد تتل المرستتتتتتتتتوه التنفنتتوي رتا   43-261
 (؛لتحد د الثامنة عشرة سنا دنيا لملتحاق بقوات الد اع الوطني )مالطة

 (؛المبادرات الجارية لحمامة حقوق اصطفاا والنساء )بروني دار السمهمواصلة  43-262

ضتتتتتتمان الحق  ي التعليا لجميش اصطفاا  ي جميش المناطق  مش الترلنز بشتتتتتت ل  43-263
 (؛يال علا اصطفاا  نر الملتحقنن بالمدارج واصطفاا اصمننن )أرمننيا

 (؛ية ) اموياتكثيف الجاود لسن تانون لحار العقو ة الودن 43-264

اتختتا  التتتدابنر الم متتة لتانئتتة الارو  المواتيتتة لتوظيف الفئتتات ال تتتتتتتتتعيفتتة   43-265
 (؛سيما اص خال  وي اإلعاتة )أو   ستان وال

مواصتتتتتلة هحرا  تقده  ي حمامة حقوق الفئات ال تتتتتعيفة  وال ستتتتتيما اص تتتتتخال   43-266
 (؛اإلعاتة )جماورية  نزويم الووليفارية  وي 

 (؛ا  المزيد من المبادرات للتصدي للتمننز ضد اص خال  وي اإلعاتة )أن والاتخ 43-267

وضتتش استتتراتيجية وطنية  بالتشتتاور الوثنق مش منامات المجتمش المدني  لتحستتنن   43-268
 (؛ )بل اريا    رل العمل ل  خال  وي اإلعاتة  ول لاء وعي أر ا  العمل  ي ةوا الشضن 

ل تتتتتمان تمتش اص تتتتتخال  وي اإلعاتة بحقوتاا علا النحو  م تتتتتاعفة الجاود   43-269
 (؛اصمثل )الكون و

تعميا مراعتاة الحقوق المرتبطتة بتاإلعتاتتة  ي التنفنتو والرصتتتتتتتتتتد الوطنننن لخطتة  43-270
 (؛)جنو  أ ريقيا 2030التنمية المستدامة لعاه 

عتاتتة  االعتمتاد الناتائي لمشتتتتتتتتتروع القتانون المتعلق بحمتامتة اص تتتتتتتتتختال  وي اإل 43-271
والناوض باا  ولولك مشتتتتتروع القانون الوي محدد  تتتتترور ولجراءات ممارستتتتتة حرية التجمش 

 (؛والتااةر السلمي )جماورية الكون و الدممقراطية

اعتمتاد تواننن واتختا  تتدابنر يتاصتتتتتتتتتة لحمتامتة اصطفتاا  وي اإلعتاتتة من ستتتتتتتتتوء  43-272
 (؛اصعماا ومعاتوتاا ) ابون المعاملة واإلةماا  والتحقنق مش مرتكوي ةو  

تعميا مراعاة الحقوق المرتبطة باإلعاتة  ي ستياستاتاا و رامجاا الوطنية وضتمان   43-273
 (؛هدماجاا بالكامل  ي النااه القانوني المحلي ) امويا

 (؛تعزيز التدابنر الرامية هلا حمامة حقوق اص خال  وي اإلعاتة )جورجيا 43-274
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رامية هلا هتاحة هم انية وصتتتوا اص تتتخال  وي اإلعاتة هلا اصماكن  تعزيز الجاود ال  43-275
 (؛ العامة  بسول مناا اعتماد تانون مناسب لحقوق اص خال  وي اإلعاتة ويطة عمل وطنية )الاند 

مواصتتتتتتتلة الجاود الرامية هلا تعميا مراعاة حقوق اص تتتتتتتخال  وي اإلعاتة  ي  43-276
 (؛الوطنية )جماورية ه ران اإلسمميةالتشريعات و رامج التواية 

مواصتتتتتتلة الجاود الرامية هلا تعزيز الحقوق االتتصتتتتتتادمة واالجتمااية والثقافية    43-277
 (؛سيما حقوق المرأة والطفل واص خال  وي اإلعاتة )العراق وال

تعزيز حمتامتة اص تتتتتتتتتختال  وي اإلعتاتتة  بمتا  ي  لتك تطونق القواننن المتعلقتة   43-278
 (؛ة الوصوا )ملدمفبءم اني

 (؛ مواصلة جاودةا الرامية هلا اإلدما  االجتماعي ل  خال  وي اإلعاتة )ننباا 43-279

مواصتتتتتتتتلة الجاود المووولة ل تتتتتتتتمان حصتتتتتتتتوا اص تتتتتتتتخال  وي اإلعاتة علا   43-280
 (؛)ني ارا وا التعليا

مجاني وجند   تعزيز الجاود الرامية هلا ضتمان حصتوا جميش اصطفاا علا تعليا  43-281
 (؛مش ه مء اةتماه يال ل طفاا  وي اإلعاتة )تطر

م تتتتتتتتتاعفتة الجاود التختا  تتدابنر محتددة لحمتامتة اصطفتاا  وي اإلعتاتتة من جميش  43-282
 (؛أ  اا اإلساءة )جنو  السودان

 (؛مواصلة تعزيز اإلدما  االجتماعي ل  خال  وي اإلعاتة )تونس 43-283

تتتدابنر لتعزيز وحمتتامتتة حقوق المرأة وحقوق الطفتتل وحقوق  اتختتا  المزيتتد من ال 43-284
 (؛اص خال  وي اإلعاتة عن طريق تحسنن وتطوير االستراتيجيات الوطنية )ترلمانستان

 (؛تكثيف جاودةا لتنفنو آلنتاا القانونية لحمامة العماا المااجرين )مالي 43-285

 (؛ن )كابو  نرديم اعفة الجاود لتعزيز حمامة المااجرين والمجئن 43-286

 (؛اعتماد تانون للجوء م من حمامة المجئنن )ألمانيا 43-287

مواصتتتتتتتلة تقدما الدعا  بمستتتتتتتاعدة المجتمش الدولي  هلا الفئات ال تتتتتتتعيفة من  43-288
 (؛المجئنن الموجود ن علا أراضناا )جماورية ه ران اإلسممية

ق بالمجئنن وعدممي الجنستية  تستريش عملية الموا قة علا مشتروع القانون المتعل 43-289
 (؛من أجل وضش هطار تنايمي عالمي ممئا للمعا نر الدولية )بارا واي

اا  الستتما   علا وجه الستترعة  بءحصتتاء الستت ان الرةائن  ي مخيمات تندو   و ق  43-290
 (.ن واصمنن العاه )الم ر ماللتزامات الجزائر الدولية  وتلويةا لطلبات مجلس اص

االستتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتيات الواردة  ي ةوا التقرير تعور عن موةف الدولة )الدوا(  جميش  -44
وال  نب ي أن مفاا أناتتا تحاا بتتتض نتتد الفريق    التي تتتدمتاتتا و/أو التتدولتتة موضتتتتتتتتتوع االستتتتتتتتتتعراض.

  .مله اب العامل



A/HRC/52/12 

GE.22-27762 26 

Annex 

  Composition of the delegation 

The delegation of Algeria was headed by His Excellency Abderrachid TABI, Ministre 

de la Justice, Garde des Sceaux and composed of the following members: 

• S.E.M Lazhar SOUALEM, Ambassadeur, Représentant Permanent, Mission 

Permanente d’Algérie à Genève ; 

• Mme Habiba KHERROUR, Directrice des Affaires Humanitaires, Sociales, 

Culturelles, Scientifiques et techniques Internationales, Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger ; 

• M. Nabil MOSTEFAI, Directeur de la Vie Associative, Ministère de l’Intérieur, des 

Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire ; 

• Mme Amina Harbi, Directrice d’Etudes, Ministère des Finances ; 

• Mme Nora BENABBAS, Chargée d’Etudes et de Synthèse, Présidence de  

la République ; 

• M. Arezki Si Hadj Mohand, Chef de Cabinet de Monsieur le Ministre de  

la Justice. 

• Mme Rachida SAIDANI, Directrice d’Etudes, Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme 

et de la Ville ; 

• M. Ahmed Amine BOUGHABA, Procureur General, Ministère de la Justice ; 

• M. Hakim BOUAZIZ, Ministre Conseiller, Représentant permanent adjoint, Mission 

Permanente d’Algérie à Genève; 

• M. Mostefa DJALOUT, Directeur de la Coopération et des Relations Internationales, 

Ministère de l’Education Nationale ; 

• M. Abdeljalil DJEGHADER, Directeur de la Coopération, Ministère de  

la Communication ; 

• M. Abdelkrim SI YOUCEF, Directeur des Relations Professionnelles, Ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale ; 

• M. Yacine ABDELGUERFI, Directeur de l’Education et de l’Enseignement 

Spécialisé, Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de  

la Femme ; 

• M. Salem SAIT, Directeur de la Coopération et des Relations Internationales, Conseil 

National Economique, Social et Environnemental ; 

• Mme Nawel BOUKHETALLA, Ministère de la Défense Nationale ; 

• M. Walid Riad BOUKABOU, Commandement de la Gendarmerie Nationale ; 

• Mme Yasmina KHAOUAS, Direction Générale de la Sureté Nationale ; 

• Mme Kenza NECHAR, Sous Directrice des Relations Internationales, Observatoire 

National de la Société Civile ; 

• M. Mohammed SAYEB, Sous-Directeur de la Coopération, Ministère des Affaires 

Religieuses et des Wakfs ; 

• Mme Khadidja BENKOUIDER, Sous Directrice, Ministère de la Jeunesse et des 

Sports ; 

• M. Rochdi Fethi MOUSSAOUI, Conseiller, Ministère des Affaires Etrangers ; 

• M. Charif DEHIMI, Secrétaire des Affaires Etrangères, Mission Permanente 

d’Algérie à Genève ; 



A/HRC/52/12 

27 GE.22-27762 

• Mme Sabrina MOKHTARI, Attachée des Affaires Etrangères, Mission permanente 

d’Algérie à Genève ; 

• M. Hichem AYADAT, Attachée des Affaires Etrangères, Ministère des Affaires 

étrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger ; 

• Mme Kenza RAZEM, Cheffe d’Etudes, Organe National de la Protection et de la 

Promotion de l’Enfance ; 

• Mme Hadjira BENSADOK, Cheffe de Bureau, Haut-Commissariat de l’Amazighité ; 

• M. Mhamed AMROUN, Ministère de la Formation et de l’Enseignement 

Professionnels ; 

• M. Karim KHEDDACHE, Chargé du Protocole. 

    

 


	تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*
	الجزائر
	مقدمة
	أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
	ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
	باء- جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض

	ثانياَ- الاستنتاجات و/أو التوصيات
	Annex
	Composition of the delegation


