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مقدمة
 -١عق ددد القري ددق العام ددال املع ددا بارس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامال املنرد د وج د قد درار لد د
حق د ددوا ا د د ددان  ١/5دورتد د ددب ال د د ددابعة والعر د د درين الق د د د ة املمتد د دددة مد د ددن  ١إىل  ١٢أيد د ددار/
مد د ددايو  .٢٠١٧واستُع ِرض د د د حالد د ددة اجلزائد د ددر اجلل د د ددة الثا يد د ددة عرد د ددرة املعقد د ددودة  8أيد د ددار/
مايو  .٢٠١٧وترأس وفد اجلزائر وزير الرؤون اخلارجية والتعاون الدويل ال يد رمضان العمامرة.
واعتمددد القريددق العامددال التقريددر املتعلددق بدداجلزائر جل ددتب ال ددابعة عرددرة املعقددودة  ١١أيددار/
مايو .٢٠١٧
 -٢و  ١3شد ددبا /فربايد ددر  ٢٠١٧اختد ددار ل د د حقد ددوا ا د ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددايل
(اجملموعة الثالثية) من أجال تي ري استعرا ،احلالة اجلزائر :توغو وسلوفينيا والصني.
 -3ووفق دال للققددرة  ١5مددن مرفددق ق درار ل د حقددوا ا ددان  ١/5وللققددرة  5مددن مرف دق
قراره  ٢١/١6صدرت الوثائق التالية ألغرا ،استعرا ،احلالة اجلزائر:
(أ)

تقرير وطا/عر ،كتايب مقدم وفقال للققرة (١5أ) )(A/HRC/WG.6/27/DZA/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدتب مقوضية األمم املتحدة ال دامية حلقدوا ا
للققرة (١5ب) )(A/HRC/WG.6/27/DZA/2؛
(ج) مد د ددوجز أعدت د د ددب مقوضد د ددية األم د د ددم املتحد د دددة ال د د ددامية حلقد د ددوا ا
للققرة (١5ج) ).(A/HRC/WG.6/27/DZA/3

دان وفقدال
د د ددان وفق د د دال

 -4وأحال د د اجملموع ددة الثالثي ددة إىل اجلزائ ددر قائم ددة أس ددجلة أع ددد ا س ددلقال ك ددال م ددن بل ي ددا
وسددلوفينيا وال ددويد وسوي درا وليختنرددتاين وامل ددي واململ ددة املتحدددة لربي ا ي دا العظم د
وآيرلندددا الرددمالية والن ددروي و ولندددا .ومي ددن ارط دداله عل د اتددب األس ددجلة املوقددع الر ددب ي
اخلارجي لالستعرا ،الدورج الرامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5ش ر وزير الدولة ووزير الرؤون اخلارجية والتعاون الدويل تصرحيب ارستهاليل مجيع
البلدددان املرددا ِركة ارجتمدداه عل د ا تمامهددا وأوضددق أن التقريددر الددقج أع د ّده فريددق عمددال متعدددد
التخصصات و مثرة التحاور مع اجملتمع املدين.
 -6وتت ل د د عملي د ددة األخ د ددق ب د ددالنه ال د دددميقراطي اجلزائ د ددر عل د د اخلص د ددو
ا تخابددات حددرة وشددقافة بصددورة منتظمددة و تنددوه م و ددات الربملددان ( 36حزب دال و
برملا ي دال م ددتقالل) و ال ددري الدددميقراطي للمؤس ددات و التعبددري احلددر عددن ا را
البا ر لت وين اجلمعيات.

تنظ د دديم
ددو  ٢٠ائب دال
و التنددامي

 -٧وم ّ ددن اعتمدداد قددا و ني عددام  ٢٠١٢مددن ارتقدداه عدددد األح دزاب ال ياسددية املعتمدددة
( ٧١حزبال) وعدد املنظمات غري احل ومية (أكثدر مدن  ١٠٠ألد منظمدة) .أمدا احلريدات النقابيدة
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فتمارس ددها  65منظم ددة وكد ددان اجتم دداه ا يجد ددة الثالثي ددة فرصد ددة س ددا ة ألربد دداب العم ددال والنقابد ددات
واحل ومددة كددي يدرس دوا ويتقق دوا عل د صدديم توافقيددة للمحافظددة عل د فددر العمددال ولتقويددة احلمايددة
ارجتماعية وحت ني التناف ية.
 -8ومتددارس حريددة الت مددع والتظددا ر با تظددام مجيددع أ ددا اجلزائددر .أمددا التدددبري الددقج طُبددق
بصورة استثنائية علد التظدا ر الرداره العدام اجلزائدر العاصدمة فقدد ارتدبط باعتبدارات احلقدا
عل النظام واألمن العام.
 -٩وتُدعددد الصددحافة اجلزائريددة ب د  ١4٢صددحيقة يوميددة و 43صددحيقة أسددبوعية و ٩٠منرددورال
دوريال شهريال آخر إحدى الصحافات األكثر حرية ا ا اجلغرا بإمجاه املراقبني .فال توجدد
رقابة عل امل بوعات ور احت ار ا.
 -١٠وذكددر الددوزير إ رددا اجملل د الددوطا حلقددوا ا ددان  ٩آذار/مددارس  ٢٠١٧و ددو
يجددة دسددتورية تت د ل األغلبيددة فيهددا مددن عثلددني عددن اجملتمددع املدددين مددع مراعدداة مبدددأ املناصددقة بددني
الرجال والن ا ويتمتع بصالحيات واسدعة للمراقبدة وا دقار املب در والتقيديم وا عدالم والتوعيدة
ميدان حقوا ا ان.
 -١١وكرس املراجعة الدستورية بتاريخ  ٧شبا /فرباير  ٢٠١6م دت دات امدة ور سديما:
تعزيددز موقددع اللغددة األمازيغيددة بوصددقها لغددة رمسيددة وإ رددا أكادمييددة مددن أجددال حتقيددق شددرو حتويددال
ذلد إىل واقددع ملمددوس؛ وإعددادة ا تخدداب رئددي اجلمهوريددة مددرة واحدددة و ددو ح ددم ر مي ددن أن
خيضددع ألج مراجعددة دسددتورية؛ وترسدديخ احلقددوا املع د ة هبددا للمعارضددة ال ياسددية داخددال الربملددان؛
وت د دري اس ددتقالل اجمللد د الدس ددتورج واجملل د د األعلد د للقض ددا واس ددتقالليتهما؛ وإ ر ددا يج ددة
م ددتقلة م لقددة راقب ددة ار تخابددات؛ وتر د يع الدولددة للمناص ددقة بددني الرج ددال والن ددا س ددوا
العم ددال؛ وب ددد األخ ددق ب دددأ ازدواج ارختص ددا القض ددائي القض ددايا اجلنائي ددة؛ وتر ددديد حظ ددر
العن عل ال قال؛ ومحاية األشخا ذوج ا عاقة وكبار ال ن واحملرومني والت قال هبم؛ وإ را
مؤس ددات استرددارية مددن قبيددال اجلهدداز الددوطا ملنددع الق دداد وم افحتددب واجملل د الددوطا للبح د
العلمي والت نولوجيات واجملل األعل للرباب.
 -١٢و ددال القضددا ذ ّكددر الددوزير بالتعددديالت الدديت أُدخل د عل د القددا ون اجلنددائي وقددا ون
ا جد درا ات اجلنائي ددة؛ وبتب دديط ا جد درا ات وتعزي ددز وس ددائال تنقي ددق القد درارات ومب دددأ التخصد د
وإطالا خ ة للعصر ة هتدة إىل أ نة ظروة ارحت از دا فيهدا أمداكن احلراسدة لددى الردرطة
الدديت عضددع با تظددام لتقتددية النيابددة العامددة .وأكددد الددوزير أ ددب ر يوجددد اجلزائددر م ددان احت دداز
خيال القا ون.
 -١3وواصددل اجلزائددر التقيددد بوق د اختيددارج فعلددي لتنقيددق عقوبددة ا عدددام منددق عددام ١٩٩3
عملي ددة ترم ددي إىل حص ددر اجل درائم ال دديت يد دن الق ددا ون علد د عقوب ددة ا ع دددام ح ددال
وش ددرع
ارت اهبا.
كرر الوزير ا عراب عن ترب اجلزائر بعاملية حقوا ا دان والديت ر د بد ج حدال
 -١4و ّ
مددن األح دوال أن يُقهددم أ ددا تعددا ط درازال (مقددردال و/أو مو احدددال) للتنظدديم ارجتمدداعي أو ال ياسددي.
العديددد مدن املندابر برد ن امليدال اجلن ددي الدقج يقددع
ورفد مجلدة وتقصدديالل اخللدط الددقج يالحد
عرضب باعتباره ش الل من أش ال التمييز.
ضمن دائرة اخلصوصيات احلميمة لألشخا ليتم ُ
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 -١5أمددا حريددة العبددادة والدددين الدديت ي قلهددا الدسددتور فتمددارس إطددار القددا ون ودون أج
متييز .فينقق من ميزا ية الدولة عل صيا ة وإعادة ت يال أماكن العبادة ومنها تُدفع أجور األعوان
وحيتقددال اجلزائدر باألعيداد الدينيدة سدوا كا د أعيداد امل دلمني أو امل دديحيني
مدن مجيدع األديدانُ .
أو اليهود وت ُّن أيام ع ال قا و ية ألتباه تل الديا ات.
 -١6وفيمدا يتعلددق ققدوا املدرأة أكدد الددوزير أن ال دل ات العامدة تع دي األولويددة دقه امل د لة
من خالل ما يلي :زيادة متثيال الن ا اجلمعيات املنتخبدة؛ وترد يع تعيدني الن دا مناصد
امل ددؤولية مجي ددع اجمل ددارت؛ وقم ددع العند د ال ددقج مي ددارس علد د املد درأة ب اف ددة أشد د الب و مجي ددع
األمدداكن والظددروة ( اجملددال اخلددا أو املهددا أو عل د ال ريددق العددام) وحصددول ضددحاياه عل د
م دداعدة قا و يددة ا يددة دون أن ي لبو ددا؛ وإ رددا ل د وطددا للم درأة واعتمدداد اس د اتي ية ملنددع
العن د ومل دؤازرة الضددحايا وإدمدداجهن؛ وإ رددا صددندوا نص د لدددفع النققددة للن ددا امل لقددات
اللوايت ر حيصلن عل ققة عن طلّقو ن.
 -١٧وأصددبق قددا ون العقوبددات يزجددر ارجتددار باألشددخا وارجتددار غددري املرددروه باملهدداجرين.
فقد أُ رئ جهاز وطا "نص " ملتابعة قه امل ائال النامجة باألساس عن أزمة املهاجرين.
 -١8واجلزائدر طددرة معظدم الصد ون القا و يدة الدوليددة وا قليميدة املتعلقددة ققدوا ا ددان
أيلول/س ددبتمرب  ٢٠١6علد د الربوتوك ددول املتعل ددق قق ددوا املد درأة أفريقي ددا امللح ددق
فق ددد وقعد د
بامليثاا األفريقدي حلقدوا ا دان والردعوب و امليثداا األفريقدي برد ن الدميقراطيدة وار تخابدات
واحل م .وأودع اجلزائر العديد من التقارير لدى ا يجات املختصة.
 -١٩وزار اجلزائددر العديددد مددن امل لقددني بوري ددات إطددار ا ج درا ات اخلاصددة التابعددة جملل د
حقددوا ا ددان .ووجددب الددوزير دعددوة إىل املقددرر اخلددا املعددا ققددوا األشددخا ذوج ا عاقددة
واملقرر املعا باستقالل القضداة واحملدامني وإىل املقدرر اخلدا املعدا بداحلقوا الثقافيدة وإىل اخلبدري
امل ددتقال املعددا بتمتددع امل دنني جبميددع حقددوا ا ددان واخلبددري امل ددتقال املعددا ققددوا ا ددان
والتضامن الدويل واخلبري امل تقال املعا بآثار الديون اخلارجية للدول وما يتصال هبا مدن التزامدات
مالي ددة دولي ددة أخ ددرى التمت ددع ال ام ددال جبمي ددع حق ددوا ا ددان وخاص ددة احلق ددوا ارقتص ددادية
وارجتماعية والثقافية.
 -٢٠وذ ّكر الوزير جبهود اجلزائر سبيال ضخ استثمارات ائلة مراريع ا ياكال األساسدية
و ققات التضامن والتحويالت ارجتماعية من أجال إعمال احلقوا ارقتصادية.
 -٢١وعر ،الوزير النموذج اجلديد للنمدو ارقتصدادج للقد ة مدا بدني عدامي  ٢٠١6و٢٠3٠
و و النموذج الرامي إىل تثبي إطار اقتصادج كلي واجتماعي وإىل حتقيق أقصد اسدتقادة ع ندة
من موارد الدولة وإىل ترشيد النققات.
 -٢٢وأكد الوزير ددال مع الترديد عل آثار التهديددات ا ر ابيدة الديت ر تدزال حتدوم حدول
الدددول اجلددارة عد ادزم اجلزائددر عل د مواصددلة كقاحهددا للم موعددات ا ر ابيددة ومل ددا ديها ال ياسدديني
وأبواقها ا عالمية.
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باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢3أثن ددا جل ددة التح دداور أدىل  ١٠٠وف ددد ووف د ندد ببيا ددات .وت ددرد
التقرير التوصيات املقدمة أثنا جل ة التحاور.

اجل ددز الث دداين م ددن ددقا

ورحب د د تد ددو بالتعد ددديالت الدسد ددتورية الد دديت أُدخل د د عل د د القد ددا ون اجلند ددائي وقد ددا ون
-٢4
ّ
ا ج درا ات اجلنائيددة وبالتعددديالت الدديت أ ر د ت اجملل د الددوطا حلقددوا ا ددان وكددقل بدداجلهود
املبقولة فيما يتعلق بإعمال احلقوا ارقتصادية وارجتماعية.
 -٢5وأحاط تركيا علمال با صالحات املؤس ية وال ياساتية وارجتماعية وارقتصدادية الديت
حتقق د بواس د ة التعددديالت الدديت أدخل د عل د الدسددتور .واستقص د عددن اعدداذ تدددابري أخددرى
لتح ني وعية التعليم.
رحبد باسدتقاللية
-٢6
ورحبد أوكرا يدا بتعزيدز كدال مدن دور املعارضدة واسدتقالل القضدا كمدا ّ
ّ
اجملل الدستورج وبزيادة ت ري حقوا املرأة وبإ را املنظمة الوطنية حلماية ال قولة.
 -٢٧واستح ددن ا م ددارات العربي ددة املتح دددة س ددن الق ددا ون رق ددم  ١٢-١5ال ددقج أ رد ددج
وجبب املنظمة الوطنية حلماية ال قولة.
ورحب اململ ة املتحدة بت رمي العن املنزيل والتحرش اجلن ي .ورحظ أن من ش ن
-٢8
ّ
القا ون الداخلي أن حيد من حرييت الوجدان والدين.
 -٢٩وأعرب د الوريددات املتحدددة األمري يددة عددن قلقهددا مددن عمليددات اعتقددال أف دراد ينتمددون إىل
وس ددائط ا ع ددالم امل ددتقلة وأف دراد م ددن ال ائق ددة األمحدي ددة امل ددلمة وك ددقل م ددن عملي ددة الت د يال
ال ويلة واملعقدة وج قا ون ت وين اجلمعيات.
 -3٠وشد ع أوروغدواج اجلزائدر علد ارسدتمرار بدقل املزيدد مددن اجلهدود لتحقيدق املناصددقة
بني اجلن ني وحقوا املرأة وأعرب عن استح ا ا للوقد ارختيدارج ق دم الواقدع لتنقيدق عقوبدة
ا عدام.
ورحبد أوزب ددتان بالتعددديالت الدسددتورية األخددرية الدديت أدت إىل تقويددة جهدداز القضددا
-3١
ّ
وإ را اجملل الوطا حلقوا ا ان.
 -3٢وأش ددادت ق د در بالتع ددديالت الدس ددتورية املعتم دددة م ددن أج ددال زي ددادة تعزي ددز ومحاي ددة حق ددوا
ا ان وبإ را اجملل الوطا حلقوا ا ان واملنظمة الوطنية حلماية ال قولة.
ورحب فيي ام بإ ردا وتوطيدد املؤس دات؛ وبالتددابري املتخدقة مل افحدة الققدر وتعزيدز
-33
ّ
احلقوا ارقتصادية وارجتماعية والثقافية؛ وبالدستور اجلديد.
 -34واستح ن اليمن إ را اجملل الوطا حلقوا ا ان والتعديالت الترريعية الراميدة إىل
محاية حقوا املرأة وال قال إىل جا زيادة الرقافية العمليات ار تخابية.
 -35وأعرب د زامبيددا عددن قلقهددا مددن أن التوصدديات الدديت كا د قددد حظي د بددالقبول واملتعلقددة
قرية ت وين اجلمعيات وحرية الت مع وحرية النقابات العمالية مل تنقاق فعليدال .ومدن الردواغال الديت
أُثددريت أيض دال حدددوع حددارت ا عدددام خددارج القضددا إىل جا د اسددتخدام ق دوات األمددن القددوة
املقرطة أثنا ارحت اجات واملظا رات.
GE.17-12216

5

A/HRC/36/13

ورحب زميبابوج بإ ردا اجمللد الدوطا حلقدوا ا دان وبتحقيدق حصدول اجلميدع علد
-36
ّ
الرعاية الصحية باجملان ودون متييز وكقل عل التعليم باجملان إىل غاية امل توى اجلامعي.
ورحب د أ غددور با صددالحات الردداملة والرددقافة الدديت رم د إىل ت دري سدديادة القددا ون
-3٧
ّ
واحل م الرشيد والتنمية البررية.
ورحب د األرجنتددني بإ رددا اجملل د الددوطا حلقددوا ا
-38
ّ
أول ا تمامال خاصال حلرية التعبري اجلزائر.

ددان ورحظ د أن األرجنتددني قددد

 -3٩ورحظ أرمينيا الصعوبات اليت تع  ،محاية حقوا املرأة وش ع الدولدة علد اعداذ
مزيد من اخل وات مل افحة التمييز والعن عل املرأة.
أقرت أس اليا باعتماد التعدديالت الدسدتورية وبت درمي العند املندزيل والتحدرش اجلن دي.
 -4٠و ّ
بيد أن القلق ظال ي اور ا إزا ادعا ات كبق عارسة احلق حرية التعبري.
ِ
وتقوية املعايري األخالقيدة
ورحب أذربي ان بالتدابري الرامية إىل ت ري استقالل القضا
-4١
ّ
الرؤون العامة وعصر ِة ا دارة العمومية.
ورحبد البحدرين بقبدول اجلزائدر معظدم التوصدديات املنبثقدة عدن اجلولدة الثا يدة ومدن ضددمنها
-4٢
ّ
تل اليت ق ّدمتها البحرين بر ن حقوا املرأة وال قال.
ورحب د د بد ددنغالدية با صد ددالحات الراميد ددة إىل تعزيد ددز سد دديادة القد ددا ون واحل د ددم الرشد دديد
-43
ّ
والتنمية البررية ا فيها إ را يجة مراقبة ار تخابات واجملل الوطا حلقوا ا ان.
ورحب د بدديالروس بالتدددابري التر دريعية مل افحددة ارجتددار بالبرددر والعن د عل د امل درأة إىل
-44
ّ
جا ارس اتي ية الوطنية املتعلقة بارجتار بالبرر.
ورحب بل ي دا بت درمي العند علد املدرأة وشد ع علد بدقل مزيدد مدن اجلهدود لتنقيدق
-45
ّ
ددقا التر دريع اجلديددد .وأضدداف إن التحددديات املتعلقددة بددا رة ت ددتدعي تصددميمال مددن الدولددة
خاصة فيما يتعلق افحة التمييز.
ورحب دولة بوليقيا املتعددة القوميدات بإ ردا اجمللد الدوطا حلقدوا ا
-46
ّ
الوطنية حلماية ال قولة وال ياسات الرامية إىل إدماج املرأة إشراكها.

دان واملنظمدة

ورحب البوسنة وا رس بإ را املنظمة الوطنية حلماية ال قولة وبقا ون محاية ال قال.
-4٧
ّ
 -48وأعربد بوت دوا ا عددن قلقهددا مددن أن األطقددال يتعرضددون لالحت دداز امل ددول قبددال احملاكمددة
وأ ب ر يتم دائمال فصلهم عدن الراشددين أثندا ارحت داز .وشد ع اجلزائدر علد التصددج ملدا ورد
بة الوفيات النقاسية ووفيات املواليد اجلدد.
من ارتقاه شديد
تعزيددز امل دداواة بددني اجلن ددني و ا عمددال
 -4٩وأشددادت الربازيددال با تددازات الدديت حتقق د
املنص للحقوا ارقتصادية وارجتماعية كما أشادت بإ را اجملل الوطا حلقوا ا ان.
 -5٠وأشد ددادت بد ددروين دار ال د ددالم بتحقيد ددق الغايد ددات املتعلقد ددة بد ددالتعليم والصد ددحة احملد ددددة
األ ددداة ا ةائي ددة لأللقي ددة وش د د ع اجلزائ ددر علد د حتقي ددق األ ددداة احمل ددددة خ ددة التنمي ددة
امل تدامة لعام  .٢٠3٠وأشادت بالتقدم القج أُحرز توفري ال ن الالئق.
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ورحب بوركيندا فاسدو بالتعدديالت الدسدتورية وبإ ردا اجمللد الدوطا حلقدوا ا دان
-5١
ّ
ورحبد بتصدديق الدولدة علد الربوتوكدول املتعلدق ققدوا
وبالتدابري املتخقة
ال حقدوا املدرأةّ .
املرأة أفريقيا امللحق بامليثاا األفريقي حلقوا ا ان والرعوب.
ورحب د بورو دددج بإ رددا اجملل د الددوطا حلقددوا ا
-5٢
ّ
العن عل املرأة ولضمان امل اواة بني اجلن ني.

ددان وبالتدددابري املتخددقة مل افحددة

ورحب د كندددا بالتدددابري املتخددقة ملنددع العن د عل د امل درأة وللحددد منددب ولتح ددني مردداركة
-53
ّ
بال معيق.
املرأة احلياة ال ياسية و تاحة ارتصال با
ورحب تراد با صالحات الراملة والرقافة الراميدة إىل توطيدد سديادة القدا ون واحل دم
-54
ّ
الرشيد وإىل زيادة ت وير الترريعات.
 -55وأعرب شيلي عن أسقها لعدم التصديق عل ارتقاقية الدولية حلماية مجيع األشدخا
من ارختقا الق رج ورحظد أيضدال عددم حتقيدق أج تقددم إمتدام عمليدة التثبد مدن احلقيقدة
وحتقيق العدالة واجلرب لضحايا النزاه القج حدع الت عينات من القرن املاضي.
ورحب د الصددني بالتدددابري الراميددة إىل محايددة احلقددوا التعلدديم والصددحة وال د ن واملددا
-56
ّ
الصددال للرددرب إىل جا د التدددابري الراميددة إىل م افحددة الق دداد والعن د عل د امل درأة وإىل تقويددة
ا ليات القضائية حلماية حقوا القجات الضعيقة.
 -5٧وش ع ال و غو اجلزائر عل زيادة ما تبقلب من جهود اجملدال التردريعي ورحظد
إعمال احلق الصحة واحلق التعليم.
بارتياح النتائ ا ابية اليت حتقق
ورحبد كددوت ديقدوار بالتدددابري املتخدقة لتقويددة ا طدار التردريعي واملؤس دي ومددن مجلتهددا
-58
ّ
ا ليات القضائية الرامية إىل ضمان استقالل القضا .
ورحبد د كوب ددا بعملي ددة ا ص ددالح الر ددامال والر ددقاة وبإ ر ددا اجمللد د ال ددوطا حلق ددوا
-5٩
ّ
ا ان وبالتعاون مع آليات حقوا ا ان.
 -6٠وأكدد الوفددد اجلزائددرج رده أ ددب ر يوجددد صدحقيون ال د ون ب ددب مددا ي تبو ددب.
واملالحقددات الدديت تعد ّدر ،ددا بع د الصددحقيني تتعلددق خالقددات تقددع حت د طائلددة القددا ون العددام
(امل دداس باحلي دداة اخلاص ددة لألشددخا وب ددمعتهم والتر ددهري) .ومل حتدددع ح ددارت إع دددام خ ددارج
القضد ددا  .وُقد ددقت أ ر د د ة ق د دوات األمد ددن تقيد ددد صد ددارم بالقد ددا ون .ور عالقد ددة حلد ددارت املند ددع
أو مددا يد ّدع أ ددا حددارت تقييددد أو مالحقددة قائمددة علد أسدداس الدددين مارسددة احلريددات الدينيددة
ألن مجيددع األشددخا املتددابعني كددا وا موضددوه مالحقددة ب ددب خروقددات تتعلددق بالقددا ون العددام.
ويزج ددر ق ددا ون العقوب ددات التميي ددز العنص ددرج .وتتن دداول ال س ددا ة القا و ي ددة وق ددا ون العقوب ددات مجي ددع
ُ
حددق ددا وحتصددال الضددحية فيهددا عل د امل دداعدة
ار تهاكددات وأعمددال العن د الدديت تُرت د
القا و يد ددة اجملا يد ددة .و د ددادرال مد ددا يد ددتم حد ددب القاص د درين؛ وإن حصد ددال ذل د د فد ددإ م يُقصد ددلون عد ددن
األشددخا الراشدددين .وي ّ ددر قددا ون عددام  ٢٠١٢ت د يال اجلمعيددات .وتتماشد القدوا ني املتعلقددة
باحلق التظا ر مجيعها مع العهد الدويل اخلا باحلقوا املد ية وال ياسية.
ورحبد قددرب جبهددود الدولددة سددبيال ضددمان التمتددع بدداحلق
-6١
ّ
أدت إىل استقبال أكثر من  4٠ ٠٠٠شخ فا نر من احلرب.
GE.17-12216
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ورحبد مجهوريددة كوريددا الرددعبية الدميقراطيددة بالتدددابري الراميددة إىل تقويددة ا ليددات املؤس ددية
-6٢
ّ
حلماي ددة حق ددوا ا ددان إىل جا د د مواص ددلة إع ددا األولوي ددة للتعل دديم ومحاي ددة ال ق ددال والص ددحة
العمومية.
 -63وقالد د ال ددداةرن إ ددب آن األوان رست ر دداة س ددبال جدي دددة مل دداعدة اجلزائ ددر
مبادرة اتقاقية منا ضة التعقي اليت ي تند تنقيق ا إىل التبادل بني احل ومات.

إط ددار

 -64ورحظ د جيبددويت بارتيدداح إ رددا مندوبيددة وطنيددة لتعزيددز حقددوا ال قددال كمددا رحظ د
القا ون التنظيمي الرامي إىل م ا دة ا عالميني احمل فني.
ورحب إكدوادور باملبدادرات ا ادفدة إىل ضدمان إدمداج األطقدال ذوج ا عاقدة أسدر م
-65
ّ
رحبد م دة العمددال املعنو دة "اجلزائدر جددديرة
و بيجداهتم التعليميدة وارجتماعيدة وارقتصددادية كمدا ّ
باألطقال".
ورحب د مصددر با صددالحات الردداملة الراميددة إىل كقالددة سدديادة القددا ون واحل ددم الرشدديد
-66
ّ
وإىل إ رددا ثقافددة حقددوا ا ددان والتنميددة البر درية إىل جا د التح ددينات الدديت أُدخل د عل د
ا طارين الترريعي واملؤس ي.
 -6٧ورحظ إثيوبيا ما أحد ِرز مدن تقددم
واجتماعية من مجلتها تعديال الدستور.

إجدرا إصدالحات مؤس دية وسياسدية واقتصدادية

 -68واستقصد د فر ددا ع ددن اعتد دزام الدول ددة التص ددديق علد د ارتقاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة مجي ددع
األشخا من ارختقا الق رج امل تقبال القري .
 -6٩وش د ّ ع جورجيددا احل وم ددة عل د مواص ددلة جهود ددا فيم ددا يتعلددق قق ددوا امل درأة وال ق ددال
ورحب بت رمي العن عل املرأة.
ّ
 -٧٠ورحظ د د أملا يد ددا بإ ابيد ددة التعد ددديال الدسد ددتورج إرّ أن القلد ددق ر ي د دزال ي د دداور ا بر د د ن
التحديات اليت تع  ،حالة حقوا ا ان.
ورحب د د غا ددا بإ ر ددا اجملل د د ال ددوطا حلق ددوا ا
-٧١
ّ
ار تخابات.

ددان وا يج ددة العلي ددا امل ددتقلة ملراقب ددة

 -٧٢وأعربد د غواتيم ددار ع ددن قلقه ددا م ددن تق ددارير وردت برد د ن هتم ددية األقلي ددات والر ددعوب
األصلية اجلزائر.
ورحب د ندددوراس بالعمليددة التردداورية الدديت ُشددره فيهددا بغددر ،مراجعددة الدسددتور وبإ رددا
-٧3
ّ
اجملل الوطا حلقوا ا ان.
ورحب د نغاريددا بارس د اتي ية الوطنيددة مل افحددة ارجتددار بالبرددر وبالقددا ون الددقج د ّدرم
-٧4
ّ
العن املنزيل عل املرأة وش ّ ع الدولة عل كقالة تنقيقه تنقيقال تامال.
 -٧5وأشادت ا ند بتخصدي  3٠املائدة مدن الندات احمللدي ا مجدايل لل ياسدة ارجتماعيدة
وش ع اجلزائر عل مواصلة جهود ا سبيال الرفع من وعية التعليم عمومال عدن طريدق تعمديم
ارختيار والتدري .
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ورحب د إ دو ي دديا بالتعددديالت الدسددتورية الدديت تتدديق فرص دال أكددرب للدميقراطيددة التردداركية
-٧6
ّ
واملناصقة بني اجلن ني العمالة وتوفّر خدمات محاية ال قال.
تعرة قا و ال جرائم من قبيدال
 -٧٧وأعرب مجهورية إيران ا سالمية عن تقدير ا ل ن أح ام ّ
استخدام األطقال الت ول وارخت اة وارعتدا اجلن ي عل قاصر.
 -٧8وأشدداد الع دراا بالتعددديالت الدسددتورية الدديت تر د ع الدميقراطيددة التردداركية عل د امل ددتوى
احمللددي كمددا أشدداد بإ رددا يجددة م ددتقلة عليددا ملراقبددة ار تخابددات وبإ رددا اجملل د الددوطا حلقددوا
ا ان.
 -٧٩وحث آيرلنددا علد توجيدب دعدوة دائمدة إىل امل لقدني بوريدة إطدار ا جدرا ات اخلاصدة
وعلد قبددول طلبددات الزيددارة الدديت مل تلددق جوابدال بعددد .كمددا حثد الدولددة علد ددزه صددقة اجلددرم عددن
العالقات اجلن ية املثلية بال اضدي وعلد إ ردا بيجدة آمندة وع ل ندة للمددافعني عدن حقدوا ا دان
واجملتمع املدين.
 -8٠وقالد إسدرائيال إ ددب ر يدزال مددن الضددرورج أن تعدداد اجلزائددر العديددد مددن جوا د القصددور
الرديد ومن مجلتها ق احلرية الدينية وعدم امل اواة بني املرأة والرجال احلقوا.
ورحب د إي اليددا قظ ددر عمددال األطق ددال وبإ رددا مندوبي ددة وطنيددة حلماي ددة ال قددال وبوض ددع
-8١
ّ
الدولة لنق ها دة حتقيق املناصقة بني اجلن ني العمالة وبت رمي العن عل املرأة.
 -8٢وأشدداد األردن بإ رددا ا يجددة العليددا امل ددتقلة ملراقبددة ار تخابددات واجملل د الددوطا حلقددوا
ا ان.
 -83وقدم كينيا توصيات.
ورحب د ال وي د واص ددلة الدول ددة إص ددالحاهتا عددن طري ددق اعتم دداد إص ددالحات مؤس ددية
-84
ّ
وسياسددية واقتصددادية أدت إىل حت ددني ا طددار التر دريعي وإىل رف ددع درجددة مردداركة امل دواطنني وإىل
حت ني ظروة العية وي رت ارستقادة من اخلدمات العامة.
 -85وأشاد لبنان بالتعديالت الدستورية اليت توطدد الدميقراطيدة الترداركية وحريدة التعبدري وحريدة
وسائط ا عالم كما أشاد بتعاون الدولة مع آليات ل حقوا ا ان.
 -86وأشد ددادت ليبيد ددا بد دداجلهود الد دديت تبد ددق ا الدولد ددة سد ددبيال تنقيد ددق ا صد ددالحات املؤس د ددية
وال ياسية وارقتصادية وارجتماعية والتعديالت الدستورية.
 -8٧وأشددادت ل ددمربغ بالتعددديالت الدسددتورية الدديت أ رددئ وجبهددا اجملل د الددوطا حلقددوا
ا ان واملنظمة الوطنية مل افحة الق اد ومنعب.
 -88ورحظ د مدغرددقر بارتيدداح إعمددال احلددق
ق اه الصحة.

التعلدديم والتح ددينات الدديت أدخل د عل د

 -8٩واستح ن ملدي إ را اجملل الوطا حلقوا ا
ال قال.

ان وأما ة املظامل الوطنيدة حلمايدة

 -٩٠و ن ت موريتا يا اجلزائر عل ما تبقلب من جهود سدبيال م افحدة ا فدات ارجتماعيدة
ومجيع أش ال الت رة والتلقني املق يب واعتناا املواق الرادي الية.
GE.17-12216
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ورحب موريريوس بالتدابري الترريعية املتخقة حلماية ال قال ولت رمي العند ضدد املدرأة.
-٩١
ّ
ورحظ البند القج ين عل توفري التعليم والرعاية الصحية باجملان لل ميع.
ورحب د امل ددي بإ رددا اجملل د الددوطا حلقددوا ا
-٩٢
ّ
استقالل اجملل واستقالليتب وحياده.

ددان وحثّد اجلزائددر عل د كقالددة

 -٩3ورح د د اجلبد ددال األسد ددود أ د ددب ر ت د دزال ند ددان حاجد ددة إىل إح د دراز ق دددر أكد ددرب مد ددن التقد دددم
وا صالحات إعمال حقوا ال قال ور سيما ارت ظام قضا األحداع والعند علد
ال قال وت وير التعليم اجلامع.
ورحب د موزمبيددق بالدسددتور اجلديددد الددقج يددن عل د أمددور منهددا حتديددد عدددد الوريددات
-٩4
ّ
يوطد أس الدميقراطية.
الرئاسية واحلق ارعتداد بعدم الدستورية عا ُ

 -٩5وردال عل مدا قيدال قدال وزيدر الدولدة إن موقد اجلزائدر فيمدا يتعلدق بنظدام رومدا األساسدي
يتماش مع قرار ارحتاد األورويب هبقا الر ن .وقال إ دب ر يوجدد أج متييدز ور فصدال علد أسداس
عرقي بني املواطنني اجلزائريني من حيد احلقدوا والواجبدات .وأشدار الوفدد إىل أن الدسدتور ي قدال
حري ددة عارس ددة العب ددادات واألدي ددان دون أج متيي ددز .وأض دداة أن ا دددة م ددن الت ددوير ارجتم دداعي
لل ن و تلبية احلاجة إىل الوحدات ال نية والقضا عل أحيا الصقيق.
 -٩6وأشادت اميبيا با صالحات الترريعية اليت ت لل باعتماد دستور عام  ٢٠١6القج
أ رئ وجبب العديد من املؤس ات من مجلتها اجملل الوطا حلقوا ا ان.
 -٩٧ور ّحب ولندا با صالحات اليت أريد هبا جعال ترريعات الدولدة تتماشد مدع التزاماهتدا
الدولية ور سيما التعديالت اليت أُدخل عل الدستور وقا ون ا جرا ات اجلنائية.
ورحبد د الني ددر بالت دددابري املتخ ددقة برد د ن الدميقراطي ددة التر دداركية علد د امل ددتوى احملل ددي
-٩8
ّ
وتقويددة املعارضددة الربملا يددة وحتقيددق ا دددة املتمثددال املناصددقة بددني الن ددا والرجددال العمالددة
وتوطيد استقالل القضا .
 -٩٩وأشادت النروي بالترريعات املنا ضة للعن املنزيل وبالتقدم القج أُحرز باجتداه ضدمان
كرس مبادئ حقوا ا ان.
حقوا املرأة إىل جا املراجعات الدستورية األخرية اليت ّ
 -١٠٠وأشادت ُعمان با صالحات الرداملة الراميدة إىل توطيدد سديادة القدا ون واحل دم الرشديد
وحقوا ا ان والتنمية البررية ومن مجلتها ا صالحات الدستورية.
ورحب باك تان بتقوية جهاز القضا وبإ ردا اجمللد الدوطا حلقدوا ا
ّ -١٠١
قوا ني حلماية حقوا املرأة وال قال واألشخا ذوج ا عاقة.

دان وبوضدع

ورحبد بدداراغواج بالقددا ون الدقج دّدرم العند املندزيل وباسددتحداع حصددة  3٠املائددة
ّ -١٠٢
وج القا ون املخصصة للن ا عل قوائم األحزاب فيما خي ار تخابدات التردريعية وغري دا
ورحب د ب ددح حتق د الدولددة عل د املددادة  ٩مددن اتقاقيددة القضددا عل د مجيددع
مددن ار تخابدداتّ .
أش ال التمييز ضد املرأة.
ورحبد د ب ددريو با ص ددالح ال ددقج أدرج الدس ددتور حقوقد دال أساس ددية مث ددال حري ددة التعب ددري
ّ -١٠3
واملناصقة بني اجلن ني وارع اة باألمازيغية لغة رمسية.
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 -١٠4وأشددادت القلبددني بالتعددديالت الدسددتورية ددا فيهددا تلد املتعلقددة بتعزيددز اسددتقالل القضددا
والضما ات الدميقراطية التراركية وامل اواة بني اجلن ني وإ را يجة م تقلة ملراقبة ار تخابات.
ورحبد د ب دداجلهود
 -١٠5واستح ددن الربتغ ددال اعتم دداد ق ددا ون د ّدرم العند د املن ددزيل علد د املد درأة ّ
املبقولددة ددايل التعلدديم والصددحة .وأعرب د عددن أسددقها لعدددم وجددود إطددار تر دريعي ومؤس ددات
إدارية تُعىن قماية الالججني وملتم ي الل و واألشخا عدميي اجلن ية.
 -١٠6وأثن مجهورية فنزويال البوليقارية علد التعدديال الدسدتورج .ورحظد أن احلصدول علد
التعليم والرعاية الصحية م قول لل ميدع باجملدان وأن األ دداة ا ةائيدة لأللقيدة دقين اجملدالني
قد حتقق قبال بلوغ املوعد النهائي املضروب ا.
دالح مؤس ددية
ورحب د مجهوري ددة كوري ددا ب س دديخ حق ددوا ا ددان بواس د ة عملي ددات إص د ن
ّ -١٠٧
واجتماعية واقتصادية وبواسد ة تعدديالت دسدتورية وعدن طريدق جتدرمي العند املندزيل وتعداون الدولدة
مع آليات حقوا ا ان.
ورحب مجهورية مولدوفا بالتعديالت الدستورية ورحظ أ ب ر يدزال ندان العديدد مدن
ّ -١٠8
التحددديات وماص ددة منه ددا التح ددديات ال دديت تع د  ،حري ددة التعب ددري وحري ددة ال دددين أو املعتق ددد وحري ددة
الت مدع ال دلمي .وأعربد عدن قلقهدا مددن اضد هاد الصددحقيني ومدن ضديق احليلددز املتداح للم تمددع
املدين ومن التمييز والعن اللقان ميارسان حق األقليات الدينية.
 -١٠٩وأشددادت روا دددا راجعددة الدسددتور الدديت تعددزز سدديادة القددا ون وتقددوج العمليددة الدميقراطيددة.
وم ددع أ ددا رحظ د التق دددم احمل ددرز م افح ددة العن د عل د امل درأة ش د ع الدول ددة عل د تنقي ددق
الترريعات الوطنية تنقيقال تامال وعل إزالة الثغرات املوجودة فيها.
 -١١٠وأشددادت اململ ددة العربيددة ال ددعودية بدداجلهود املبقولددة مددن أجددال ترسدديخ احلددق التعلدديم
واعتربت ا صالحات الدستورية خ وة إ ابية عل امل تويات املؤس ي وال ياسدي وارجتمداعي
وارقتصادج .وأشادت بالتح ينات اليت طرأت عل مؤشرات الصحة.
عام  ٢٠١6وبت رمي العن عل املرأة.

ورحب ال نغال راجعة الدستور
ّ -١١١
ورحبد بامل دداواة
 -١١٢وأشدادت صدربيا بدداجلهود املبقولددة ألجددال ضدمان احلصددول علد التعلدديم ّ
بني اجلن ني اليت حتقق إىل حد كبري مجيع امل تويات التعليمية .وش ع تنقيدق ال ياسدات
الرامية إىل محاية املرأة.
ورحبد د سد درياليون م
ّ -١١3
الصحة والتعليم اجليد .وش ّ ع
لرؤون الالججني من أجال الت

ددة العم ددال الوطني ددة الرامي ددة إىل محاي ددة ال ق ددال وإىل كقال ددة احل ددق
الدولة عل مواصدلة العمدال مدع مقوضدية األمدم املتحددة ال دامية
يال القعال للصحراويني القين يعيرون ظروة رة.

ورحبد سددلوفينيا بالدسددتور اجلديددد الددقج تضد ّدمن أح ام دال بر د ن إ رددا اجملل د الددوطا
ّ -١١4
حلقوا ا ان وجترمي العن املنزيل عل املرأة.
 -١١5وأش ددادت جن ددوب أفريقي ددا بعملي ددة مراجع ددة الدس ددتور كم ددا أش ددادت بثب ددات الدول ددة علد د
م ا دة شع الصحرا الغربية فيما يتعلق بتقرير املصري وبر اعتها الدفاه عنب.
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 -١١6وأش د دداد جن د ددوب ال د ددودان باعتم د دداد ا ص د ددالحات املؤس د ددية وال ياس د ددية وارجتماعي د ددة
مؤس دات إ قداذ
ورحد بإ ردا اجمللد الدوطا حلقدوا ا دان وبتدوفري التددري
وارقتصادية ّ
القا ون.
ورحب د د إس ددبا يا بإص ددالح الدس ددتور
ّ -١١٧
ا ان.

ع ددام  ٢٠١6وبإ ر ددا اجملل د د ال ددوطا حلق ددوا

ورحب سرج ر ا بالتعديالت الدستورية ومن مجلتهدا إ ردا اجمللد الدسدتورج وا يجدة
ّ -١١8
الوطنية العليا ملراقبة ار تخابات.
ورحب د بتخصددي قدددر
 -١١٩ورحظ د دولددة فل د ني التقدددم الددقج أُحددرز ددال التعلدديم ّ
ورحب بالتعدديالت الديت أُجريد علد القدا ون اجلندائي والديت ترمدي
كبري من امليزا ية لقل احلقّ .
إىل محاية املرأة.
 -١٢٠وأشداد ال ددودان بالتعددديالت الدسددتورية وبإ رددا ا يجدة العليددا امل ددتقلة ملراقبددة ار تخابددات
واملنظمة الوطنية حلماية ال قولة.
 -١٢١وأشادت ال ويد بالضما ات الدستورية اليت ت قال حريدة الدرأج والتعبدري وحريدة الصدحافة
وا عالم إر أ ا رحظ أن تنقيق ا قد ات م بالتباين.
ورحب سوي درا بقدا ون عدام  ٢٠١5املتعلدق افحدة العند علد املدرأة .ورحظد أن
ّ -١٢٢
الدسددتور اجلديددد ي قددال حريددة التعبددري وحريددة ت ددوين اجلمعيددات وحريددة الت مددع والتظددا ر ال ددلمي.
غ ددري أ ددا أعربد د ع ددن قلقه ددا إزا القي ددود املقروض ددة علد د تلد د احلري ددات وإزا ض دديق احليل ددز املت دداح
للم تمع املدين.
 -١٢3وأشددادت اجلمهوريددة العربيددة ال ددورية بددإدراج معددايري حقددوا ا
الوطنية ا يتقق مع التزامات الدولة.

ددان

ال دربام واخل ددط

ورحب د بتر د يع تعلدديم ال د نا
 -١٢4واستح ددن تيمددور  -ليردديت التعددديالت الدسددتورية ّ
إىل جا جترمي العن املنزيل ووضع اس اتي ية وطنية مل افحة ارجتار بالبرر.
 -١٢5وأعربد توغددو عددن ارتياحهددا لل هددود الدديت تبددق ا الدولددة ددال التعلدديم والدديت جتلد
ورحب بإ را آليات قضائية وبالتعديالت الديت
استثمار  ١6املائة من امليزا ية قا اجملالّ .
أُدخل عل القا ون اجلنائي وقا ون ا جرا ات اجلنائية.
ورحب أوغندا بالتعديال الدستورج عام  ٢٠١6وشد ع الدولدة علد إدخدال مزيدد
ّ -١٢6
مددن التح ددينات عليددب عددن طريددق إ رددا إطددار تنقيددق وطددا يتماشد مددع التزاماهتددا ددال حقددوا
ا ان.
 -١٢٧وأكددد الوفددد أن مركددز اجملل د الددوطا حلقددوا ا ددان دسددتورج وأن املبددادئ الدديت حت ددم
مرك ددز املؤس ددات الدولي ددة لتعزي ددز ومحاي ددة حق ددوا ا ددان (مب ددادئ ب دداري ) ُحتد د م اح ام دال تامد دال.
وأضدداة أن القددا ون يددنظم التمويددال األجندديب لل معيددات اجلزائريددة وأن متديددد فد ات ا ذن بالعمددال
الددقج ُمي دنق للمنظمددات غددري احل وميددة امل ددتقيدة مددن أم دوال عامددة مر ددون بتوافددق اسددتخدام تل د
األموال مع األ داة املنرودة لل معية املعنيدة .وقدال إن فريدق عم ندال قدد ُكلّد بدالنظر سدح
التحقظات عل اتقاقية القضا عل مجيع أش ال التمييز ضد املرأة .وأضاة أن التوعيدة ققدوا
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ا ددان تددتم بواس د ة املقددررات املدرسددية وعددن طريددق تددوفري التدددري املنددتظم للمددوظقني امل لقددني
بإ قدداذ الق دوا ني .وقددال إن اجلزائددر بصددقتها البلددد املضددي قددد ي ّ ددرت وصددول املقوضددية ال ددامية
لرددؤون الالججددني إىل نيمددات الالججددني الصددحراويني م ددررةل دددا ا إىل مجيددع آليددات منظمددات
األمددم املتحدددة ددا فيهددا بعثددة األمددم املتحدددة لتنظدديم اسددتقتا الصددحرا الغربيددة أن ت خددق بعددني
ارعتب ددار م د لة حق ددوا ا ددان الص ددحرا الغربي ددة .وق ددال أيض دال إن ت د يال املوالي ددد ير د ال
وشد ال فريددق عمددال مددن أجددال صددياغة قددا ون
واجبدال حددح حددارت الددوردة خددارج إطددار الددزواجُ .
يتعلق قق الل و .
 -١٢8و اخلتدام ذ ّكددر وزيددر الدولددة بالتحدديات الدديت تعد  ،اجلزائددر مدن قبيددال ا قددا ،املدوارد
وت لع ددات الر ددباب وتوج ددب بالر د د ر إىل األما ددة واملر دداركني وأكد ددد أن اجلزائ ددر ال دديت دحد ددرت
ارستعمار وا ر اب ومها ظا رتان من ظوا ر ا ار التام حلقوا ا ان ر مي ن أن ت ون
إرّ منارة لتعزيز ومحاية حقوا ا ان.

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٢٩ستتتن ر الجزائتتر لتتي التوصتتيات التاليتتة وستتتقده ردودا علياتتا لتتي الو ت الم لتتو
لكن لي موعد أ صاه تاريخ انعقاد الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:
التصديق على اتفا يتات أختر تتعلتق بحقتوق اإلنستان لتم تن تم
١-١٢٩
الجزائر إلياا بعد (الفلبين)؛
التصديق علتى الصتكوا الدوليتة لحقتوق اإلنستان التتي لتم تن تم
٢-١٢٩
إليات تتا بعت تتد وباللصت تتوو علت تتى العات تتد الت تتدولي اللت تتاو بت تتالحقوق اال تصت تتادية
واالجتماعي تتة والثقالي تتة والعا تتد ال تتدولي الل تتاو ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية
واتفا ي تتة مناا تتة التعت ت ير و ي تتره م تتن ض تترو المعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو
الالإنستتانية أو الماينتتة واتفا يتتة الق تتاء علتتى جميتتي أ تتكال التمييتتز ضتتد الم ترأة
(اندوراس)؛
التص تتديق علت تتى البروتوي تتول االختيت تتاري للعا تتد الت تتدولي اللت تتاو
3-١٢٩
بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقالية (البرتغال) (جنو ألريقيا)؛
إلغ ت تتاء عقوبت ت تتة اإلعت ت تتداه رست ت تتمي ا والتصت ت تتديق علت ت تتى البروتويت ت تتول
4-١٢٩
االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعاتتد التتدولي اللتتاو بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية
الاادف إلى إلغاء عقوبتة اإلعتداه (أستتراليا)؛ وتحقيتق تق ج
تده باتجتاه اإللغتاء الناتائي
لعقوبة اإلعداه والتصديق على البروتويول االختياري الثاني الملحق بالعاد الدولي
اللاو بالحقوق المدنية والسياسية (لكسمبرغ)؛
اتلاذ جميي التدابير ال رورية إللغاء عقوبة اإلعداه رسميا ومتن
5-١٢٩
جملتاا التصديق على البروتويول االختياري الثاني الملحق بالعاد الدولي اللاو
بالحقوق المدنية والسياسية الاادف إلى إلغاء عقوبة اإلعتداه (ييرلنتدا)؛ واعتمتاد
التدابير القانونية ال رورية لكفالة عتده ت بيتق عقوبتة اإلعتداه يعقوبتة لتي ا حكتاه
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الق تتائية والن تتر لتتي االن تتماه إلتتى البروتويتتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعاتتد
الدولي اللاو بالحقوق المدنية والسياسية (أورو واي)؛
اتلت تتاذ جمي ت تتي الت ت تتدابير ال ت تترورية للتص ت تتديق عل ت تتى البروتوي ت تتول
6-١٢٩
االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعاتتد التتدولي اللتتاو بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية
الاادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداه (البرازيل)؛
التصت تتديق علت تتى البروتويت تتول االختيت تتاري الثت تتاني الملحت تتق بالعات تتد
٧-١٢٩
التتدولي اللتتاو بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والاتتادف إلتتى إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداه
(الجبل ا سود) (البرتغال)؛
تكثيتتف الجاتتود متتن أجتتل االن تتماه إلتتى البروتويتتول االختيتتاري
8-١٢٩
التفا ي تتة مناا تتة التعت ت ير و ي تتره م تتن ض تترو المعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو
الالإنسانية أو الماينة (الدانمرا)؛
الن ر لتي التصتديق علتى البروتويتول االختيتاري التفا يتة مناا تة
٩-١٢٩
التع ير و يتره متن ضترو المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية أو الماينتة
(رواندا)؛
التصتتديق علتتى البروتويتتول االختيتتاري التفا يتتة مناا تتة التع ت ير
١٠-١٢٩
و يتتره متتن ضتترو المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنس تانية أو الماينتتة ( انتتا)
(البرتغ تتال) (إس تتبانيا) (المملك تتة المتح تتدة لبري اني تتا الع م تتى وييرلن تتدا الش تتمالية)؛
والتصديق عاجالا على البروتويول االختيتاري التفا يتة مناا تة التعت ير و يتره متن
ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الماينة ( واتيماال)؛
التصديق على البروتويول االختياري التفا ية الق تاء علتى جميتي
١١-١٢٩
أ كال التمييز ضتد المترأة ( انتا) (ستيراليون)؛ والتصتديق عتاجالا علتى البروتويتول
االختياري التفا ية الق اء على جميي أ كال التمييز ضد المرأة ( واتيماال)؛
التص تتديق علت تتى البروتويت تتول االختيت تتاري التفا يت تتة حقت تتوق ال فت تتل
١٢-١٢٩
المتعلق بإجراء تقديم البال ات ( انا) (البرتغال)؛
التصتتديق علتتى البروتويتتول االختيتتاري التفا يتتة حقتتوق ا تتلاو
١3-١٢٩
ذوي اإلعا تتة (ستتيراليون) (أويرانيتتا)؛ التصتتديق عتتاجالا علتتى البروتويتتول االختيتتاري
التفا ية حقوق ا لاو ذوي اإلعا ة ( واتيماال)؛
التصتتديق علتتى االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتي ا تتلاو متتن
١4-١٢٩
االختفاء القسري (العراق) (البرتغال) (أويرانيا) (سيراليون)؛
ستتحر تحف اتتا علتتى المتتادة  2متتن اتفا يتتة الق تتاء علتتى جميتتي
١5-١٢٩
أ كال التمييز ضد المرأة (أستراليا)؛
س تتحر التحف تتات عل تتى اتفا ي تتة الق تتاء عل تتى جمي تتي أ تتكال
١6-١٢٩
التمييز ضد المرأة (يوبا)؛
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ستتحر متتا تبقتتى متتن تحف اتاتتا علتتى اتفا يتتة الق تتاء علتتى جميتتي
١٧-١٢٩
أ كال التمييز ضد المرأة (رواندا)؛
اتلت تتاذ جميت تتي التت تتدابير ال ت تترورية للتصت تتديق علت تتى ن ت تتاه رومت تتا
١8-١٢٩
ا ساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ييرلندا)؛
١٩-١٢٩
(إسبانيا)؛

التصتتديق علتتى ن تتاه رومتتا ا ساستتي للمحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة

االن تتماه إلتتى ن تتاه رومتتا ا ساستتي وتكييتتف تش تريعاتاا الو نيتتة
٢٠-١٢٩
مع تتب بم تتا ل تتي ذل تتم إدراش أحك تتاه ل تتي تشت تريعاتاا للتع تتاون الست تريي والكام تتل م تتي
المحكمة الجنائية الدولية ( واتيماال)؛
التصت تتديق علت تتى اتفا يت تتة عت تتده تقت تتاده ج ت ترائم الحت تتر والج ت ترائم
٢١-١٢٩
المرتكبة ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
االن تتماه إل تتى اتفا ي تتة تج تتارة ا س تتلحة وتكيي تتف تشت تريعاتاا م تتي
٢٢-١٢٩
أحكاه ا ه االتفا ية ( واتيماال)؛
التصتتديق علتتى االتفا يتتة بشتتان خفتتد حتتاالت انعتتداه الجنستتية
٢3-١٢٩
وإدراش ال مانات المنصوو علياا لياا لي تشريعاتاا الداخلية (يوت ديفوار)؛
االن تتماه إل تتى االتفا ي تتة بش تتان خف تتد انع تتداه الجنس تتية وإدراش
٢4-١٢٩
ال مانات المنصوو علياا لياا لي تشريعاتاا الداخلية (أو ندا)؛
الن تتر بإيجابيتتة لتتي التصتتديق علتتى االتفا يتتة المتعلقتتة بالجوانتتر
٢5-١٢٩
المدنية لالخت اف الدولي لأل فال ( برو)؛
٢6-١٢٩
(لكسمبرغ)؛

التعت تتاون مت تتي اللجنت تتة المعنيت تتة بحقت تتوق اإلنست تتان وتنفي ت ت يرائات تتا

تنفي ت توصتتيات اللجنتتة المعنيتتة بحقتتوق اإلنستتان والفريتتق العامتتل
٢٧-١٢٩
المعني بحاالت االختفاء القسري أو ير ال وعي (زامبيا)؛
اعتمتتاد ناتتت اختيتتار علنتتي و تائم علتتى الجتتدارة واالستتتحقاق لتتي
٢8-١٢٩
اختيار مر حين و نيين لالنتلابات لي ايئة من ايئات معاادات ا مم المتحتدة
(المملكة المتحدة لبري انيا الع مى وييرلندا الشمالية)؛
الترد إيجابت ا ودون تتتاخير علتتى لبتتات زيتتارة الجزائتتر التتتي يقتتدماا
٢٩-١٢٩
خبراءُ ويليات حقوق اإلنسان التابعين لألمم المتحدة (النرويت)؛

توجيت تتب دعت تتوة دائمت تتة إلت تتى جميت تتي اإلج ت تراءات اللاصت تتة التابعت تتة
3٠-١٢٩
لمجلتتس حقتتوق اإلنستتان (أورو تتواي)؛ إصتتدار دعتتوة دائمتتة إلتتى جميتتي المكلفتتين
بواليات لي إ ار اإلجراءات اللاصة (بلجيكا)؛ الن ر لي توجيب دعوة دائمتة إلتى
المكلفين بواليات لي إ ار اإلجراءات اللاصة (جورجيا)؛ الن ر لي توجيتب دعتوة
دائمة ومفتوحة إلى اإلجراءات اللاصة (البوسنة والارسم)؛
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تقويتتة أواصتتر التعتتاون متتي اإلج تراءات اللاصتتة عتتن ريتتق توجيتتب
3١-١٢٩
دعوة دائمة إلياا (بيرو)؛
3٢-١٢٩

اعتماد وانين لتنفي االتفا يات التي صد

علياا (النيجر)؛

تسريي الجاود الرامية إلى سن تشريعات داخلية لتكتريس حقتوق
33-١٢٩
اإلنسان أيثر (الفلبين)؛
جع تتل التشت تريعات الداخلي تتة متما تتيةا م تتي التزاماتا تتا الدولي تتة ل تتي
34-١٢٩
مجال حقوق اإلنسان (مد شقر)؛
مواص تتلة إدراش مع تتايير حق تتوق اإلنس تتان الدولي تتة ل تتي التشت تريعات
35-١٢٩
الو نية (أوزبكستان)؛
مواص تتلة مواءم تتة تشت تريعاتاا م تتي الدس تتتور الجدي تتد وم تتي أحك تتاه
36-١٢٩
الصكوا الدولية لحقوق اإلنسان (ناميبيا)؛
تس تريي تعتتديل التش تريعات الستتابقة التتتي ال تتما تتى متتي الدستتتور
3٧-١٢٩
المع تتدل ل تتي  7تتباب/لبراير  2016وال م تتي ض تتماناتب ب تتاحتراه حق تتوق اإلنس تتان
(إثيوبيا)؛
تسريي تنفي أحكتاه الدستتور الجديتد التتي ا تتمل علتى تتدابير
38-١٢٩
مبتكرة لي مجال حقوق اإلنسان (جماورية إيران اإلسالمية)؛
تزويتتد المسسستتة الو نيتتة لحقتتوق اإلنستتان باإلمكانيتتات ال تترورية
3٩-١٢٩
يي تمتثل لمبادئ باريس (النيجر)؛
4٠-١٢٩
ضت تتمان أن يكت تتون المجلت تتس الت تتو ني لحقت تتوق اإلنست تتان ممتت تتثالا
لمبادئ باريس امتثاالا تام ا (الاند)؛
مواصت ت تتلة تقويت ت تتة عمت ت تتل المجلت ت تتس الت ت تتو ني لحقت ت تتوق اإلنست ت تتان
4١-١٢٩
بالمشارية الفعالة للمجتمي المدني (إندونيسيا)؛

مواصلة تو يد عمل المجلس التو ني لحقتوق اإلنستان متن أجتل
4٢-١٢٩
تكريس السياسة العامة ذات الصلة (جماورية لنزويال البوليفارية)؛
يفالة أن يسدي (المجلس الو ني لحقتوق اإلنستان) ماامتب بفعاليتة
43-١٢٩
وتفادي ازدواجية العمل مي ايئات أخر معنية بحقوق اإلنسان (بوريينا لاسو)؛
ترستتيخ اإل تتار الق تتانوني ال تتو ني ال ت ي يمك تتن المن م تتة الو ني تتة
44-١٢٩
لحماي ت تتة ال فول ت تتة المنش ت تتاة ح ت تتديث ا م ت تتن االضت ت ت الع بواليتا ت تتا بكف ت تتاءة ولعالي ت تتة
(اندوراس)؛
45-١٢٩
(أوزبكستان)؛
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تست تريي الجا تتود المب ول تتة ل تتي س تتبيل مكالح تتة الفس تتاد وترس تتيخ
46-١٢٩
سيادة القانون (جماورية إيران اإلسالمية)؛
مواصتتلة مكالح تتة الفس تتاد بغي تتة ترستتيخ س تتيادة الق تتانون والحك تتم
4٧-١٢٩
الر يد (جيبوتي)؛
مواصتتلة جاوداتتا لتتي إ تتار تنفيت خ تتة العمتتل الو نيتتة لمكالحتتة
48-١٢٩
الفست تتاد والب ت ترامت التدريبيت تتة الموجات تتة للمست تتسولين العمت تتوميين لت تتي ا ت ت ا المجت تتال
(تونس)؛
مواصلة تكثيف جاوداا وتدابيراا من أجل تو يد سيادة القتانون
4٩-١٢٩
واآلليات الو نية لحماية حقوق اإلنسان (ليي ناه)؛
5٠-١٢٩

تشجيي التثقيف لي ميدان حقوق اإلنسان لي البلد (أرمينيا)؛

مواص تتلة تنفي ت ت البت ترامت التدريبيت تتة الرامي تتة إلت تتى التوعي تتة بحقت تتوق
5١-١٢٩
اإلنسان ونشراا لي المسسستات والق اعتات العامتة بمتا يتفتق متي المعتايير الدوليتة
لمبادئ حقوق اإلنسان (لبنان)؛
مواصلة الجاتود الراميتة إلتى نشتر وزيتادة التوعي بحقتوق اإلنستان
5٢-١٢٩
متن ختتالل إدماجاتتا لتي المنتتاات الدراستتية لتتي المتدارس والجامعتتات ولتتي البترامت
التدريبية الموجاة إلى الق اع العاه ومسسسات المجتمي المدني ( ر)؛
مواص تتلة تشت تتجيي ب ت ترامت التثقيت تتف لت تتي ميت تتدان حقت تتوق اإلنست تتان
53-١٢٩
والتوعية باا (بايستان)؛
54-١٢٩

مواصلة التوعية بحقوق اإلنسان ونشراا وتعليماا (جيبوتي)؛

مواصلة جاوداا لي سبيل نشر الوعي بثقالة حقوق اإلنسان لتي
55-١٢٩
المجتمي الجزائري (عُمان)؛
مواصتتلة المبتتادرات الراميتتة إلتتى حمايتتة حقتتوق الفئتتات ال تتعيفة
56-١٢٩
مي مراعاة احتياجاتاا و دراتاا اللاصة وتمكيناا من التمتي بحقو اا (إيوادور)؛

مكالحتتة القوالتتر النم يتتة العنصترية التتتي ال تتزال ائمتتة وخ تتا
5٧-١٢٩
الكراايتتة لتتي حتتق ا متتازيي وملتمستتي اللجتتوء والالجئتتين وا ل تريقيين متتن جنتتو
الصحراء (بيرو)؛
إدراش تعريت ت ج
تف للتمييت تتز العنصت تتري لت تتي تش ت تريعاتاا وإدراش ح ت تتر
58-١٢٩
التمييز العنصري لي القانون الجنائي (أو ندا)؛
م تتاعفة جاودا تتا ل تتي س تتبيل مكالح تتة اس تتتمرار ألع تتال التميي تتز
5٩-١٢٩
العنصري (الكونغو)؛
إلغ تتاء الم تتادة  338م تتن تتانون العقوب تتات الت تتي تج تتره العال تتات
6٠-١٢٩
الجنسية بالتراضي بين را دين من نفس نوع الجنس (يندا)؛
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نتتزع صتتفة الجتتره عتتن العال تتات الجنستتية بتتين را تتدين متتن نفتتس
6١-١٢٩
نتتوع الجتتنس وذلتتم بإلغتتاء المتتادة  339متتن تتانون العقوبتتات وإدراش المثليتتات
والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الاويتتة الجنستتانية لتتي بنتتود وانيناتتا
لمكالحة التمييز (السويد)؛
اعتمتتاد تش تريعات لمكالحتتة التمييتتز بمتتا ليتتب التمييتتز القتتائم عل تى
6٢-١٢٩
أساس الميل الجنسي والاوية الجنسانية وتعتديل ا حكتاه التتي تميتل إلتى اإلبقتاء
على التمييز المرتبط بنوع الجنس (لرنسا)؛
اتل تتاذ جمي تتي الت تتدابير ال تترورية لمكالح تتة التميي تتز الق تتائم عل تتى
63-١٢٩
الميل الجنسي والاويتة الجنستانية وإلغتاء التشتريي الت ي يجتره العال تات الجنستية
بالتراضتتي بتتين أ تتلاو متتن نفتتس نتتوع الجتتنس بمتتا يتفتتق متتي البنتتد التتوارد لتتي
الدستور بشان الق اء على التمييز (إسبانيا)؛
يفالتتة احت تراه الحقتتوق والحريتتات ا ساستتية للمثليتتات والمثليتتين
64-١٢٩
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الاويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين
والشواذ بإلغاء القواعد التي تجرمام وتصمام (ا رجنتين)؛
الكتتف عتتن اعتقتتال ا تتلاو بستتبر العال تتات الجنستتية بتتين
65-١٢٩
أ لاو من نفس نوع الجنس (إسرائيل)؛
مواصت تتلة تعزيت تتز التنميت تتة المست تتتدامة لت تتي الميت تتدانين اال تصت تتادي
66-١٢٩
واالجتماعي وتحسين مستويات معيشة السكان تدريجيا بقصد إرساء أساس متتين
للتمتي بجميي حقوق اإلنسان (الصين)؛
6٧-١٢٩

زيادة جاوداا اإلنمائية لي أيثر المنا ق حرمانا (يوت ديفوار)؛

مراع تتاة مت لب تتات التنميت تة المس تتتدامة وحماي تتة البيئ تتة ل تتي وض تتي
68-١٢٩
السياسات العامة (يوبا)؛
تعريتتف اإلراتتا تعريفت ا واضتتح ا لتتي القتتانون الجنتتائي يتتي يستتاعد
6٩-١٢٩
السل ات الملتصة لي عملاا (انغاريا)؛
مواصتتلة الجاتتود الراميتتة إلتتى مكالحتتة اإلراتتا لتتي إ تتار احت تراه
٧٠-١٢٩
واعد حقوق اإلنسان (لبنان)؛
٧١-١٢٩
(العراق)؛

تشت تتجيي جات تتود مكالحت تتة اإلرات تتا ومكالحت تتة االتجت تتار بالبشت تتر

٧٢-١٢٩

اتلاذ تدابير إللغاء عقوبة اإلعداه (تو و)؛

إع تتالن الو تتف االختي تتاري لتنفيت ت عقوب تتة اإلع تتداه يل تتوة أول تتى
٧3-١٢٩
باتجاه إلغاء عقوبة اإلعداه (لرنسا)؛
تلفي تتف جمي تتي ا حك تتاه بعقوب تتة اإلع تتداه بغ تترض إلغ تتاء عقوب تتة
٧4-١٢٩
اإلعداه (إي اليا)؛
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مواص تتلة تلفي تتف ا حك تتاه الص تتادرة بعقوب تتة اإلع تتداه ومواص تتلة
٧5-١٢٩
العمل بالو ف االختياري بحكم الوا تي لت بيتق عقوبتة اإلعتداه والجتاري العمتل بتب
من عاه  1993بغرض إلغائاا (ناميبيا)؛
مواصلة ح ر التع ير وا لعال المرتب ة بب والمعا بة علياا مي
٧6-١٢٩
اتلاذ جميي التدابير ال رورية لمني تلم ا لعال (البوسنة والارسم)؛
تشتتديد القتتوانين والسياستتات الراميتتة إلتتى تنفي ت اتفا يتتة مناا تتة
٧٧-١٢٩
التع ير و يتره متن ضترو المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية أو الماينتة
تنفي ا لعاالا بما لتي ذلتم تتولير بترامت تدريبيتة لتي ميتدان حقتوق اإلنستان لفائتدة
المكلفين بإنفاذ القوانين ( يلي)؛
إج تراء تحقيقتتات مستفي تتة لتتي الج ترائم واالعتتتداءات المتعلقتتة
٧8-١٢٩
بحقتتوق اإلنستتان التتتي ارتُكبت أثنتتاء النتزاع التتداخلي المستتلن لتتي التستتعينات متتن
القرن الماضي (إسرائيل)؛
إجت تراء تحقي تتق يام تتل ونزي تتب ل تتي جمي تتي ح تتاالت اإلع تتداه خ تتارش
٧٩-١٢٩
الق اء واستلداه وات ا من القوةَ المفر ة (زامبيا)؛
مواص تتلة تعزي تتز احتت تراه حق تتوق اإلنس تتان وإجت تراء تحقيق تتات ل تتي
8٠-١٢٩
انتاايات حقوق اإلنسان (لكسمبرغ)؛
بت ل مزيتتد متتن الجاتتود جتتل زيتتادة استتتقالل الق تتاء عتتن ريتتق
8١-١٢٩
تقوية برامت التدرير الموجاة للق اة بجميي درجاتام (إسبانيا)؛
8٢-١٢٩
العدالة (أنغوال)؛

مواصتتلة تعزي تتز التتتدابير الرامي تتة إلتتى تس تتايل لجتتوء الجمي تتي إل تتى

مواصلة جاوداا لتو يتد ستيادة القتانون والحكتم الر تيد بواست ة
83-١٢٩
إصالحات لي إ امة العدل وتحسينات لي نوعية اللدمات العامة (ملديف)؛
مواصتتلة مكالحتتة الجريمتتة عبتتر الو نيتتة وتقويتتة التعتتاون لتتي ات ا
84-١٢٩
المجال وخاصةا مي دول المن قة (جماورية لنزويال البوليفارية)؛
مواصتتلة جاوداتتا لزيتتادة تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق ا تتلاو تح ت
85-١٢٩
الحراسة لي أماين االحتجاز بل المحايمة وللسجناء (بوروندي)؛
مواص تتلة الجا تتود م تتن أج تتل تمت تتين اإل تتار الق تتائي والمسسس تتي
86-١٢٩
ليما يتعلق بحقوق اإلنستان باعتمتاد تشتريي ال نتى عنتب بالنستبة إلعمتال الحقتوق
المنصوو علياا لي بنود الدستور الجديد (تو و)؛
يفالتتة الحريتتة لجميتتي ا لتراد يتتي يمارستتوا ديتتانتام أو معتقتتدام
8٧-١٢٩
وإناتتاء عمليتتات التو يتتف والتشتتاير العلنتتي بال ائفتتة ا حمديتتة بستتبر ممارستتتاا
ديانتَاا (يندا)؛
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إتاح ت تتة حري ت تتة المعتق ت تتد الكامل ت تتة لجمي ت تتي المجموع ت تتات الديني ت تتة
88-١٢٩
وال سيما لأل لية ا حمدية التي تعاني من االض ااد المستمر (إسرائيل)؛
العمتل علتى يفالتتة تقتديم ال تمانات الدستتتورية للجميتي بمتا لتتي
8٩-١٢٩
ذلتتم لل ائفتتة ا حمديتتة المستتلمة بحرمتتة حريتتة الفكتتر والوجتتدان والتتدين ومتتنن
تلم ال ائفتة متا تحتاجتب متن اعتتراف لكتي تقتوه بشتعائر ديناتا علنت ا وبمتا يتفتق متي
القانون الجزائري (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
يفال تتة االحتت تراه الت تتاه للقواع تتد الدولي تتة المتعلق تتة بحريت تة ال تتدين
٩٠-١٢٩
والمعتقد والملة بما لي ذلم حقوق ا ليات الدينية (اولندا)؛
االستتتفادة مم تتا حققت تتب متتن نج تتار واالس تتتثمار أيثتتر ل تتي ضتتمان
٩١-١٢٩
تمكتتين ا ليتتات الدينيتتة متتن ممارستتة حرياتاتتا وحقو اتتا بحريتتة لتتي جميتتي م تتامير
الحياة (بنغالديش)؛
صتتون حقتتوق ا ليتتات الدينيتتة عتتن ريتتق ماسستتة الحتتوار بتتين
٩٢-١٢٩
ا ديان (سيراليون)؛
الترييتتز علتتى ب ترامت التتتدرير الموجاتتة للزعمتتاء التتدينيين بشتتان
٩3-١٢٩
تعزيز مفاومي الحوار والتسامن (الجماورية العربية السورية)؛
تقويتتة الجاتتود الراميتتة إلتتى جعتتل تش تريعاتاا الو نيتتة متما تتية متتي
٩4-١٢٩
الدستتتور ومتتي التزاماتاتتا الدوليتتة لتتي ميتتدان حقتتوق اإلنستتان وال ستتيما ليمتتا يتعلتتق
بالحق لي حرية التجمي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات (إي اليا)؛
إعم تتال حري تتة التعبي تتر وحري تتة تك تتوين الجمعي تتات وحري تتة التجم تتي
٩5-١٢٩
والت اار السلمي بما يتفق مي العاد الدولي اللتاو بتالحقوق المدنيتة والسياستية
(يينيا)؛
اتلاذ تدابير أخر ل مان الحق لتي التعبيتر والحتق لتي التجمتي
٩6-١٢٩
والحق لي تكوين الجمعيات والحق لي المعتقد (أستراليا)؛
احتتراه الحتتق لتتي حريتتة التعبيتتر عتتن ريتتق إلغتتاء العقوبتتة بتتالحبس
٩٧-١٢٩
عرف باناا "إاانة" و/أو
على الملالفات المرتب ة بالصحالة وال سيما تلم التي تُ َّ
"تحقير" أو "تشاير" (يندا)؛
ضتتمان الممارستتة الفعليتتة لحريتتة التعبيتتر وحريتتة التجمتتي وتكتتوين
٩8-١٢٩
الجمعيات عن ريق إصالر تشريعاتاا اداف مناتا علتى وجتب اللصتوو عتده
إعا تتة العمتتل المشتتروع ال ت ي تسديتتب المن متتات يتتر الحكوميتتة والمتتدالعون عتتن
حقوق اإلنسان (لكسمبرغ)؛
تع تتديل ا ن م تتة والممارس تتات اإلداري تتة و يرا تتا م تتن أج تتل تنفيت ت
٩٩-١٢٩
أحكتتاه الدستتتور ليمتتا يتعلتتق بحريتتة الصتتحالة وتوضتتين القتتانون المتعلتتق بالتشتتاير
وت بيقب ضمان ا لحرية الرأي والتعبير (السويد)؛
20
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 ١٠٠-١٢٩رلتتي القيتتود المفروضتتة علتتى تستتجيل الجمعيتتات وحريتتة التجمتتي
ون تتزع ص تتفة الج تتره ع تتن التش تتاير واعتم تتاد إ تتار عم تتل لحماي تتة الص تتحفيين م تتن
التلويف والم ايقات وتنفي الممارسات الف تلى ليمتا يتعلتق بتالتجمي الستلمي
التتتي عرض تتاا المق تترر اللتتاو ض تتمانا لالمتث تتال للعاتتد ال تتدولي الل تتاو ب تتالحقوق
المدنية والسياسية (ييرلندا)؛
 ١٠١-١٢٩تيستتير إصتتدار التا تتيرات واالعتمتتادات دون يتتود لفائتتدة ممثلتتي
المن متتات الدوليتتة المدالع تتة عتتن حق تتوق اإلنستتان ولفائ تتدة الصتتحفيين ا جان تتر
(لرنسا)؛
 ١٠٢-١٢٩إتمتتاه اإلج تراءات المتعلقتة بإنشتتاء ايئتتة تن يميتتة مستتتقلة تشتترف
على وسائط البث اإلذاعي (تونس)؛
 ١٠3-١٢٩تعتتديل متتواد تتانون العقوبتتات التتتي تعا تتر بتتالحبس التعبيتتر الحتتر
والمسالِم حتى تتسق وأحكاه دستور الجزائر (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 ١٠4-١٢٩تجنر ومني ال غط من لدن الق اء على المتدالعين عتن حقتوق
اإلنستان والصتتحفيين و يتترام متن النا ت ين متتي مراعتتاة المعتايير الدوليتتة لتتي ات ا
الشان (جماورية مولدولا)؛
 ١٠5-١٢٩اتلتتاذ تتتدابير عاجلتتة لتعتتديل التشتريي الجنتتائي الت ي يجتتره حريتتة
التعبي ت تتر والت ت ترأي عب ت تتر اإلنترنت ت ت ول ت تتي ملتل ت تتف وس ت تتائط التواص ت تتل االجتم ت تتاعي
(ا رجنتين)؛
 ١٠6-١٢٩جع تل تش تريعاتاا متوائمتتة متتي الدستتتور الجديتتد متتن أجتتل ضتتمان
الممارسة الكاملة لحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمي (إسبانيا)؛
 ١٠٧-١٢٩جعتتل تشتريعاتاا الداخليتتة تتما تتى متتي المعتتايير الدوليتتة متتن أجتتل
احتراه الحق لي حرية التجمي السلمي وتكوين الجمعيات احترامتا تامتا بمتا يتفتق
م تتي العا تتد ال تتدولي الل تتاو ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية إل تتى جان تتر إزال تتة أي
عرا يل تعوق ممارسة الحق لي حرية الرأي والتعبير (البرازيل)؛
 ١٠8-١٢٩إزالتتة العوائتتق والقيتتود التتتي تحتتد متتن حريتتة التجمتتي واالحتجتتاش
السلمي واعتماد تانون ي تمن التمتتي الحتر بات ه الحريتات بمتا يتفتق متي أحكتاه
العاد الدولي اللاو بالحقوق المدنية والسياسية (المكسيم)؛
 ١٠٩-١٢٩القي تتاه بل تتوات ل تتمان الول تتاء بالتزاماتا تتا النا تتئة ع تتن العات تد
التتدولي اللتتاو بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية عنتتدما يتعلتتق ا متتر بالمتتادتين 21
و 22المتعلقتتين بتالحق لتي التجمتي الستلمي والحتق لتي حريتة تكتوين الجمعيتات
(النرويت)؛
 ١١٠-١٢٩تجنر لرض يود ديدة علتى حريتة التجمتي وح تر الم تاارات
السلمية واتلتاذ التتدابير ال ترورية لجعتل اإلجتراءات الم لتو اتباعاتا لتستجيل

GE.17-12216

21

A/HRC/36/13

المن متتات يتتر الحكوميتتة أيثتتر مرونتتة ول تتمان تمكتتن تلتتم المن متتات متتن أداء
عملاا دون تدخل ال موجر لب (أورو واي)؛
 ١١١-١٢٩إص تتالر تتانون الجمعي تتات  06-12لع تتاه  2012حت تتى ي تتن
على أساس انوني واضن ال يدع مجاالا للشم لعمل من متات المجتمتي المتدني
حتى ليما يتعلق بالتعاون مي رياء دوليين (ألمانيا)؛
 ١١٢-١٢٩مراجعة ت بيق انون الجمعيات لعاه  2012بغية ضمان تو يده
الحت َّتق لتتي حريتتة تكتتوين الجمعيتتات وإصتتدار تش تريي لتو يتتد القتتانون ولق ت ا ل ت لم
(سلولينيا)؛
 ١١3-١٢٩تعتتديل تتانون الجمعيتتات بغتترض إزالتتة القيتتود التتتي ال موجتتر لاتا
على من مات المجتمي المدني (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 ١١4-١٢٩مراجع تتة التشت تريي المتعل تتق بالجمعي تتات أو إلغ تتاوه ووض تتي تتانون
تن يمي جديد للجمعيات يتفق مي المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (لرنسا)؛
 ١١5-١٢٩جعتل التن القتتانوني المتعلتق بحريتة تكتتوين الجمعيتات والتجمتتي
يتما تتى بش تتكل يام تتل م تتي المع تتايير الدولي تتة لحق تتوق اإلنس تتان وض تتمان تمك تتين
المن متتات يتتر الحكوميتتة المعنيتتة بحقتتوق اإلنستتان متتن العمتتل بصتتورة انونيتتة لتتي
المجتمي الجزائري (اولندا)؛
 ١١6-١٢٩اتل تتاذ ت تتدابير تش تتجي عل تتى نش تتوء بيئ تتة يمن تتة وممكن تتة يس تتوداا
االحتتراه للمجتمتتي المتتدني بوستتائل مناتتا إزالتتة التتتدابير القانونيتتة والسياستتاتية التتتي
مبرر (زامبيا)؛
تحد من الحق لي تكوين الجمعيات بال ِّ
 ١١٧-١٢٩إنشتتاء بيئتتة يمنتتة وممكنتتة للمجتمتتي المتتدني ال ستتيما عتتن ريتتق
تعتتديل القتتانون  06-12المتتسر  12يتتانون الثاني/ينتتاير  2012بجعلتتب يتما تتى
مي دستور الجزائر والتزاماتاا الدولية (سويسرا)؛
 ١١8-١٢٩إنشت تتاء بيئ ت تتة يمن ت تتة وممكن ت تتة تك ت تتون مالئم ت تتة للمجتم ت تتي الم ت تتدني
وللمدالعين عن حقوق اإلنسان والمحال ة علياا (جماورية يوريا)؛
 ١١٩-١٢٩مواصتلة متتا يانت تد تترع ليتتب متن إصتتالحات تشتريعية بشتتان
تحقيق الديمقرا ية التشاريية وا حزا السياسية (أذربيجان)؛
 ١٢٠-١٢٩مواصتتلة العمليتتة الديمقرا يتتة التتتي التزمت باتتا الجزائتتر متتن أجتتل
تحقيق التمتي الكامل بجميي الحقوق لشعباا (تشاد)؛
 ١٢١-١٢٩مواصتتلة جاوداتتا جتتل وضتتي بترامت تتتدعم الديمقرا يتتة وتحمتتي
حقوق اإلنسان (اليمن)؛
 ١٢٢-١٢٩مواصتتلة تشتتجيي مشتتارية المتتوا نين لتتي إدارة الشتتسون المحليتتة
(جماورية لنزويال البوليفارية)؛
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 ١٢3-١٢٩وضتي ونشتتر خ تتة عمتل و نيتتة متتن أجتل التصتتدي تتكال التترق
المعاصتترة بمتتا لتتي ذلتتم التصتتديق علتتى بروتويتتول عتتاه  2014الملحتتق باتفا يتتة
العمل الجبتري لمن متة العمتل الدوليتة لعتاه ( 1930المملكتة المتحتدة لبري انيتا
الع مى وييرلندا الشمالية)؛
 ١٢4-١٢٩رستتم سياستتة و نيتتة لعالتتة لمكالحتتة االتجتتار با تتلاو وإنشتتاء
يليات مالئمة لحماية ضحاياه (أو ندا)؛
 ١٢5-١٢٩مواصلة الجاود لمكالحة االتجتار بالبشتر عتن ريتق وضتي خ تة
عمل و نية لعالة للتصدي لب (ملديف)؛
١٢6-١٢٩

رسم سياسة و نية بقصد التصدي لالتجار با لاو (سيراليون)؛

١٢٧-١٢٩

مواصلة ب ل المزيد من الجاود لمكالحة االتجار بالبشر (السنغال)؛

 ١٢8-١٢٩مواصت تتلة جاودات تتا لت تتي تنفي ت ت االست تتتراتيجية الو نيت تتة لمكالحت تتة
االتجار با لاو (السودان)؛
 ١٢٩-١٢٩مواص تتلة الجا تتود م تتن أج تتل يفال تتة الت بي تتق والتنفيت ت الص تتحيحين
للنصتتوو القانونيتتة المتعلقتتة بحمايتتة النستتاء وا فتتال علتتى اللصتتوو وحقتتوق
ا سرة عموم ا (مصر)؛
 ١3٠-١٢٩تعديل أحكتاه مدونتة ا سترة التتي تتستم بتالتمييز لتي حتق البنتات
والنستتاء ليمتتا يتعلتتق بالوصتتاية علتتى القصتتر والمي تراا وال تتالق وتعتتدد الزوجتتات
والت ليق (بارا واي)؛
 ١3١-١٢٩مواصتتلة الجاتتود المب ولتتة إلزالتتة جميتتي العوائتتق أمتتاه المستتاواة
الفعليتتة بتتين الرجتتال والنستتاء بمتتا لتتي ذلتتم تعتتديل ا حكتتاه التمييزيتتة التتواردة لتتي
مدونة ا سرة ومواصلة مكالحة العنف القائم على نوع الجنس (إسبانيا)؛
١3٢-١٢٩
(ألمانيا)؛

تعديل مدونة ا سرة من أجل إزالة أ كال التمييز لي حق المترأة

 ١33-١٢٩مواصتتلة الجاتتود لتشتتجيي التنويتتي اال تصتتادي باتتدف الرلتتي متتن
مستو معيشة الموا نين (الجماورية العربية السورية)؛
 ١34-١٢٩اتلاذ تدابير إضالية لتشجيي وتيسير إنشاء الشتبا لترو عمتل
نفسام بما يمكنام من أداء دور أيبر لي التنمية الو نية (الصين)؛
 ١35-١٢٩تكثي تتف الجا تتود الرامي تتة إل تتى ت تتولير الت تتدرير المان تتي المناس تتر
ولرو العمل المناسبة للشبا (سيراليون)؛
 ١36-١٢٩دعتتم خ تتط الحتتد متتن الب التتة الجتتاري تنفيت اا وال ستتيما الب التتة
لي صفوف الشبا (زمبابوي)؛
 ١3٧-١٢٩زيادة استحداا تى اآلليات لتشجيي عمالة الشبا عن ريتق
إنشاء مشاريي لي ملتلف المجاالت (إثيوبيا)؛
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١38-١٢٩
عمالتتة الش تتبا
(ليي ناه)؛

تكتريس مزيتتد متتن الجاتتود والمتتوارد للب ترامت الراميتتة إلتتى تشتتجيي
ال س تتيما بواست ت ة تعل تتيم الشتتبا وت تتولير الت تتدرير المان تتي لا تتم

 ١3٩-١٢٩إ ت تراا الش تترياء االجتم تتاعيين ل تتي وض تتي تتانون العم تتل الجدي تتد
الت ي يتنتتاول التحتديات الجديتتدة لتتي مجتتال العمالتتة بمتتا يتفتتق متتي معتتايير العمتتل
الدولية (الجماورية العربية السورية)؛
 ١4٠-١٢٩مواص تتلة تايئ تتة ال تتروف المالئم تتة إلعم تتال الحق تتوق اال تص تتادية
واالجتماعية والثقالية إعماالا لعاالا لي البلد (بيالروس)؛
 ١4١-١٢٩زيت تتادة الجات تتود مت تتن أجت تتل تعزيت تتز التمتت تتي بت تتالحقوق اال تصت تتادية
واالجتماعية والثقالية ( ر)؛

 ١4٢-١٢٩مواصلة تقوية السياسة االجتماعيتة متن أجتل إتاحتة الفترو واللتدمات
نفستتاا لجميتتي الم توا نين بمتتن لتتيام الفالحتتون و يتترام متتن العتتاملين لتتي ا ريتتاف ولتتي
ق ال ترق ولتي مجتال التعلتيم والايايتل ا ساستية االستشتفائية وإمتدادات الميتاه
وخدمات اإلصحار واإلمداد بال ا ة (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 ١43-١٢٩مواصتتلة تنفي ت تتتدابير اجتثتتاا الفقتتر عتتن ريتتق تنفي ت سياستتات
عمومية املة تستند إلى نات ائم على حقوق اإلنسان (إيوادور)؛
 ١44-١٢٩مواصت تتلة جاودا ت تتا لترس ت تتيخ الحقت تتوق اال تص ت تتادية واالجتماعي ت تتة
والثقالية وال سيما حقوق المرأة وال فل وا لاو ذوي اإلعا ة (ليبيا)؛
 ١45-١٢٩القيت تتاه بل ت تتوات مت تتن أجت تتل ضت تتمان التنفي ت ت النت تتاجن لمشت تتاريي
اإلستتكان التتتي تنجزاتتا لتتي إ تتار برنامجاتتا للفتترة متتا بتتين عتتامي  2015و2019
(بروني دار الساله)؛
 ١46-١٢٩إزالة العرا يل التتي ال تتزال ائمتة وتحتول دون التمتتي بتالحق لتي
الصتتحة وال ستتيما الفتتوارق بتتين الجاتتات بغيتتة تمكتتين جميتتي النتتاس متتن الحصتتول
على اللدمات الصحية الجيدة والمتاحة بالمجان لي البلد (يينيا)؛
 ١4٧-١٢٩مواصتتلة الجاتتود لتتي ستتبيل ترستتيخ الحتتق لتتي الصتتحة والتغلتتر
على العوائق التي تواجب ذلم (المملكة العربية السعودية)؛
 ١48-١٢٩االس تتتمرار ل تتي اعتم تتاد ت تتدابير لزي تتادة تحس تتين خ تتدمات الرعاي تتة
الصحية من أجل زيادة الفرو لي الحصول علياا وال ستيما لتي ا ريتاف (برونتاي
دار الساله)؛
 ١4٩-١٢٩مواصت تتلة الجات تتود الراميت تتة إلت تتى تحست تتين حصت تتول الجميت تتي علت تتى
خدمات الرعاية الصحية ا ساسية وعلى الحق لي التعليم (سري النكا)؛
١5٠-١٢٩
البلد (العراق)؛
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 ١5١-١٢٩اتل تتاذ مزي تتد م تتن الت تتدابير ي تتي يتمت تتي الجمي تتي بل تتدمتي التعل تتيم
والرعاية الصحية (البحرين)؛
 ١5٢-١٢٩تحستتين حمايتتة صتتحة النستتاء الحوامتتل وا ماتتات وال ستتيما لتتي
ا رياف (صربيا)؛
 ١53-١٢٩تقوية السياسات والبرامت المتعلقة بالصحة بغية خفتد معتدالت
الوليات وا مراض النفاسية التي يمكن الو اية مناا (بوتسوانا)؛
 ١54-١٢٩بت ت ل الجا تتود م تتن أج تتل الح تتد م تتن التفاوت تتات ب تتين ا تتاليم ل تتي
الحصول على التعليم وتولير تعليم جامي لأل فال ذوي اإلعا ة (جماورية يوريا)؛
 ١55-١٢٩مواصلة اعتماد برامت وسياسات ت من التعليم للجميتي ال ستيما
لي المنا ق النائية (ليبيا)؛
 ١56-١٢٩مواصت تتلة الجات تتود لمكالحت تتة التست تتر المدرست تتي وال ست تتيما لت تتي
ا رياف (تونس)؛
 ١5٧-١٢٩اتلتتاذ تتتدابير ملموستتة للحتتد متتن عتتدد ا فتتال المتس تربين متتن
الم تتدارس ع تتن ري تتق إنش تتاء ن تتاه تعليم تتي وترب تتوي جي تتد يش تتمل جمي تتي ا ف تتال
والمرااقين (صربيا)؛
 ١58-١٢٩اتل تتاذ ت تتدابير مناس تتبة لمكالح تتة التس تتر المدرس تتي (اإلم تتارات
العربية المتحدة)؛
 ١5٩-١٢٩زيتتادة التمتتتي بتتالحق لتتي التعلتتيم عتتن ريتتق تتتولير التتتدرير أثنتتاء
اللدمة للمدرسين وتوسيي ن اق التعليم الجيتد النوعيتة حتتى يشتمل البلتد بايملتب
(يينيا)؛
 ١6٠-١٢٩زيتتادة تعزيتتز التعتتاون متتي بلتتدان أختتر ومتتي من متتات دوليتتة ذات
صلة عن ريق اال الع على التجتار الجيتدة لتي تحقيتق الحصتول علتى التعلتيم
والتعليم الجيد للجميي (جماورية يوريا الشعبية الديمقرا ية)؛
١6١-١٢٩
(مد شقر)؛

مواصتتلة الجاتتود متتن أجتتل ضتتمان حصتتول الجميتتي علتتى التعلتتيم

 ١6٢-١٢٩تنفيت التتتدابير متتن أجتتل تحستتين التعلتتيم عتتن ريتتق وضتتي واعتتد
ومعايير لقياس النوعية (جنو ألريقيا)؛
 ١63-١٢٩استعراض الكتر المدرسية من أجل ا خ بمن ور المساواة بين
الجنسين وتعزيز رور الموا نة واالنفتار على العالم اللارجي (يوبا)؛
 ١64-١٢٩مواصت تتلة تبست تتيط اإلج ت تراءات الم لت تتو اتباعات تتا مت تتن أصت تتحا
المش تتاريي بوس تتائل منا تتا ا خت ت بزم تتاه مب تتادر ج
ات ترم تتي إل تتى تعزي تتز ري تتادة المت ترأة
(الجماورية العربية السورية)؛
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 ١65-١٢٩تعزيتتز حصتتول النستتاء علتتى لتترو العمتتل وضتتمان ارتقتتائان لتتي
مساراتان المانية لي مساواة تامة مي الرجال (أنغوال)؛
١66-١٢٩

مواصلة حماية حقوق المرأة وتشجيي تمكيناا (بايستان)؛

 ١6٧-١٢٩تسريي َسن وانين تعزز دور المرأة (الكوي )؛
 ١68-١٢٩تعزيتتز متتا تقتتوه بتتب متتن خ تتوات متتن أجتتل الناتتوض بحقتتوق المترأة
والمساواة بين الجنسين (جماورية يوريا)؛
 ١6٩-١٢٩متتنن المترأة حقو اتتا ياملتةا لتتي جميتتي المجتتاالت وبالمستتاواة متتي
الرجل (إسرائيل)؛
 ١٧٠-١٢٩الن تتر لتتي إزالتتة جميتتي الفتتوارق لتتي المريتتز القتتانوني بتتين النستتاء
والرجال ليما يل الزواش وال الق والح انة واإلرا (بيرو)؛
١٧١-١٢٩

الن ر لي تعديل التشريعات التي تميِّز لي حق المرأة (ناميبيا)؛

 ١٧٢-١٢٩الق تتاء علتتى التمييتتز لتتي حتتق النستتاء والبنتتات عتتن ريتتق تنفي ت
برامت للتوعية واتلاذ احتيا ات انونية (ترييا)؛
 ١٧3-١٢٩اعتماد تدابير تشريعية مناسبة لمني يل كل من أ كال التمييتز
لي حق المرأة (إي اليا)؛
 ١٧4-١٢٩تقويت تتة التت تتدابير الراميت تتة إلت تتى ضت تتمان المناصت تتفة بت تتين الجنست تتين
يمارس على المرأة (زيمبابوي)؛
ومكالحة العنف ال ي َ
 ١٧5-١٢٩ضتتمان ست من يامتتل ولعتتال لتتي القتتانون الجديتتد لألحكتتاه المتعلقتتة
تارس علتتى الم ترأة وتن تتيم حمتتالت توعيتتة بتتالعنف علتتى
بتتالعنف المنزلتتي ال ت ي يمت َ
المرأة لي ا ا الصدد (سلولينيا)؛
 ١٧6-١٢٩اتلتاذ التتدابير ال ترورية ل تتمان التنفيت الفعتال للقتانون المتعلتتق
بالعنف على المرأة بوسائل مناا على اللصوو يفالة لجوء ال حايا إلى العدالتة
(سويسرا)؛
 ١٧٧-١٢٩اعتمتتاد تتتدابير لعالتتة لمكالحتتة العنتتف الجنستتي والعنتتف القتتائم
على نوع الجنس مي ضمان وصول ال حايا إلتى العدالتة وإلتى ختدمات االستتاله
والجبر ( يلي)؛
 ١٧8-١٢٩إنش تتاء يلي تتة مس تتاعدة لم تتسازرة النس تتاء والبن تتات ض تتحايا العن تتف
وال سيما منان ضحايا العنف الجنسي أو القائم على نوع الجنس ولتيسير تقديم
الشكاو إلى الشتر ة وتتولير المتسازرة القانونيتة والمستاعدة ال بيتة والنفستية إلتى
جانر الحماية الكالية (بلجيكا)؛
 ١٧٩-١٢٩مكالحت تتة العنت تتف علت تتى الم ت ترأة بشت تتكل يامت تتل وتت تتولير الحمايت تتة
والمستتاندة لل تتحايا ويفالتتة معا بتتة مرتكبتتي ذلتتم العنتتف بمتتا يتفتتق متتي القتتانون
الجديد (السويد)؛
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 ١8٠-١٢٩مواصتتلة مكالحتتة العنتتف علتتى الم ترأة واعتمتتاد التش تريعات ال تترورية
لمني وتجريم جميي أ كال العنف على المرأة والعنف المنزلي (البوسنة والارسم)؛
 ١8١-١٢٩مواص تتلة مكالح تتة العن تتف عل تتى المت ترأة وض تتمان اإلنف تتاذ الكام تتل
للقانون الجنائي (دولة للس ين)؛
 ١8٢-١٢٩مواصت تلة مكالح تتة العن تتف عل تتى المت ترأة ع تتن ري تتق يفال تتة ت بي تتق
القانون ال ي يح ر العنف المنزلي على المرأة (مد شقر)؛
 ١83-١٢٩تعزيتتز الحمتتالت المشتتترية بتتين الق اعتتات الراميتتة إلتتى مكالحتتة
العنف على المرأة (جنو ألريقيا)؛
١84-١٢٩

القياه بل وات أخر لمكالحة العنف على المرأة (تيمور  -ليشتي)؛

١85-١٢٩

مواصلة ب ل الجاود الرامية إلى مكالحة العنف على المرأة (السنغال)؛

١86-١٢٩

مواصلة مكالحة العنف على المرأة (ترييا)؛

١8٧-١٢٩

مواصلة الجاود لمكالحة العنف على المرأة (البحرين)؛

 ١88-١٢٩مواصتتلة الجاتتود لتعزيتتز المستتاواة بتتين الجنستتين وتج تريم العنتتف
على المرأة (ا ردن)؛
 ١8٩-١٢٩إنشتتاء مرايتتز اتصتتال أو وحتتدات متلصصتتة لتتي العنتتف المنزلتتي
داختتل مسسستتات الشتتر ة لتتي جميتتي أنحتتاء البلتتد متتزودة بمتتو فين تتتم تتتدريبام
وتوعيتام (المكسيم)؛
 ١٩٠-١٢٩اتلتتاذ جميتتي التتتدابير ال تترورية لتنفيت التش تريي المتعلتتق بتتالعنف
المنزلي والحماية منب تنفي ا لعاالا (مصر)؛
 ١٩١-١٢٩مواصلة جاوداا لمعالجتة مستالة العنتف علتى المترأة باالستتفادة
من اعتماد انون عاه  2015ال ي يجره العنف المنزلي على المرأة ( برو)؛

 ١٩٢-١٢٩تزويد الصندوق اللاو المنشتا بموجتر تانون  4يتانون الثتاني/
ينتتاير  2015بتتالموارد الكاليتتة لتمكينتتب متتن الولتتاء بالتزاماتتتب الماليتتة ليمتتا يتعلتتق
برعاية ال حايا (بوريينا لاسو)؛
 ١٩3-١٢٩مواصلة ما تب لب من جاود متن أجتل تعزيتز وحمايتة حقتوق المترأة
وال فل (موريشيوس)؛
مواصتتلة تقويتتة جاوداتتا الراميتتة إلتتى تعزيتتز حقتتوق الم ترأة وال فتتل

١٩4-١٢٩
(عمان)؛
ُ
 ١٩5-١٢٩مواصتتلة تعزيتتز أو تن تتيم حمتتالت التوعيتتة وتنفيت البترامت التربويتتة
متتن أجتتل إناتتاء اإل صتتاء والوصتتم االجتمتتاعيين اللت ين تواجاامتتا النستتاء والفتيتتات
الحوامل ير المتزوجات (تيمور  -ليشتي)؛
١٩6-١٢٩
GE.17-12216
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 ١٩٧-١٢٩إلغتتاء المتتادة  326متتن تتانون العقوبتتات التتتي تستتمن لمغتصتتبي
اص ترات بتتاإللالت متتن العدالتتة عتتن ريتتق التتزواش متتن ضتتحاياام وتعتتديل مدونتتة
تاء نفتس المريتز القتانوني وا اليتة القانونيتة التتي يتمتتي باتا
ا سرة حتى تمتنن النس َ
الرجال (يندا)؛
 ١٩8-١٢٩مراجعتتة المتتادة  336متتن تتانون العقوبتتات بغيتتة تعريتتف جريمتتة
اال تصا باناا عال ة جنسية ير ائمة على التراضي (بارا واي)؛
 ١٩٩-١٢٩إلغاء المادة من انون العقوبات التتي تستمن لمغتصتر اصترات
باإللالت من المحايمة عن ريق الزواش ب حاياام (إسرائيل)؛
 ٢٠٠-١٢٩الن تتر ل تتي مراجع تتة تتانون العقوب تتات الت ت ي يس تتمن لم تتن ي تتدان
باال تصا باإللالت من العقا إذا ما تزوش ال حية (ناميبيا)؛
 ٢٠١-١٢٩ستتن تش تريي يح تتر ص تراحة إن تزال العقوبتتة البدنيتتة با فتتال لتتي
جميي ا وساب (الجبل ا سود)؛
٢٠٢-١٢٩

مواصلة مساعياا لمكالحة إي اء ال فل (جماورية إيران اإلسالمية)؛

 ٢٠3-١٢٩مواصلة الجاود لكفالة حماية ا فال من جميي أ تكال العنتف
واإلي اء (ا ردن)؛
 ٢٠4-١٢٩مواصلة زيادة الجاود الرامية إلتى تعزيتز حقتوق ال فتل وال ستيما
مني الجرائم التي تُرتكر لي حق أ فال (سري النكا)؛
 ٢٠5-١٢٩توستتيي ن تتاق حمايتتة ال فتتل متتن الج ترائم التتتي تُرتكتتر باالتصتتال
عبر اإلنترن (اإلمارات العربية المتحدة)؛

 ٢٠6-١٢٩اتل تتاذ الت تتدابير ال تترورية لكفال تتة تس تتجيل ا ف تتال المول تتودين
خارش إ ار الزواش والتحا ام بالمدارس (ترييا)؛
 ٢٠٧-١٢٩يفالة تسجيل ا فال المولودين خارش إ ار الزواش لتي الستجل
المدني إلى جانر ا فال الالجئين وعديمي الجنسية (بارا واي)؛
 ٢٠8-١٢٩اتلتتاذ التتتدابير متتن أجتتل التستتجيل المناجتتي لأل فتتال المولتتودين
خارش إ ار الزواش وا فال المااجرين أو الالجئين (تو و)؛
 ٢٠٩-١٢٩مواصلة عملية إصتالر تاء ا حتداا عتن ريتق اتلتاذ المزيتد
من التدابير التي تتما ى مي بيعة ال فل واحتياجاتب (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 ٢١٠-١٢٩إصت تتالر ن ت تتاه ت تتاء ا حت تتداا وضت تتمان لصت تتل ا فت تتال عت تتن
الرا تتدين لتتي أمتتاين االحتجتتاز بوستتائل مناتتا اتلتتاذ تتتدابير للحتتد متتن ايت تتا
السجون (بوتسوانا)؛
 ٢١١-١٢٩تكثيف الجاود متن أجتل إصتالر الن تاه الق تائي بمتا ليتب ن تاه
اء ا حداا (جورجيا)؛
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 ٢١٢-١٢٩مواصتتلة االستتتثمار لتتي السياستتات والبترامت الراميتتة إلتتى تحستتين
تنشئة الشبا وتربيتام (الفلبين)؛
٢١3-١٢٩

حماية الشبا من ا خ ار المجتمعية (الكوي )؛

 ٢١4-١٢٩تنفي ت اتفا يتتة حقتتوق ا تتلاو ذوي اإلعا تتة متتن أجتتل الق تتاء
على الوصم االجتماعي والملاوف وا لكار اللا ئة التي تمس با لاو ذوي
اإلعا ة وال سيما أ دام ضعف ا وخصوص ا منام ا فال والنساء (يينيا)؛
(عمان)؛
 ٢١5-١٢٩مواصلة العناية با لاو ذوي االحتياجات اللاصة ُ
 ٢١6-١٢٩مواصلة جاوداا متن أجتل تعزيتز حقتوق ا تلاو ذوي اإلعا تة
ويفالة تكالس لرصام مي يرام لي الحصول على التعليم (السودان)؛
 ٢١٧-١٢٩مواصلة تقوية حماية ال فل واللدمات المتولرة لأل لاو ذوي
اإلعا ة وذلم بتولير الحماية القانونية لام من جميي أ كال التمييز (إندونيسيا)؛
 ٢١8-١٢٩مواصلة الدعم لي مجال التعليم وتحسين النوعية وضمان تكالس
الف تترو ل تتي التمت تتي بات ت ا الح تتق وال س تتيما لأل ف تتال ذوي االحتياج تتات اللاص تتة
(دولة للس ين)؛
 ٢١٩-١٢٩مواص تتلة تقوي تتة ن اما تتا التعليم تتي بم تتا يكف تتل الح تتق ل تتي التعل تتيم
لأل فال والمرااقين ذوي اإلعا ة ( يلي)؛
 ٢٢٠-١٢٩زيت تتادة تمكت تتين التنميت تتة االجتماعيت تتة واال تصت تتادية للمنت تتا ق التت تتي
تسكناا عو ا مازيي (سيراليون)؛
 ٢٢١-١٢٩اعتمت تتاد إ ت تتار تش ت تريعي خت تتاو با ليت تتات والشت تتعو ا صت تتلية
يتما ى مي حقوق اإلنسان ( واتيماال)؛
 ٢٢٢-١٢٩اعتمتتاد تش تريي و نتتي لتنفي ت االتفا يتتة اللاصتتة بوضتتي الالجئتتين
وبروتويولاتا لعتتاه  1967متن أجتتل إنشتتاء ن تاه يتتسدي و يفتتتب لتي معالجتتة لبتتات
الالجئتتين بمتتا يتفتتق متتي الق تانون التتدولي وحمايتتة الالجئتتين ال ت ين تتتم تحديتتدام
واعترل ت ت بصت تتفتام تلت تتم مفوضت تتيةُ ا مت تتم المتحت تتدة الست تتامية لشت تتسون الالجئت تتين
(السويد)؛
 ٢٢3-١٢٩اعتماد إ ار انوني امل خاو بالالجئين وملتمسي اللجوء بما
يتفق مي المعايير الدولية ذات الصلة (بلجيكا)؛
 ٢٢4-١٢٩س تتن ت تتانون بشت تتان ملتمست تتي اللجت تتوء والالجئت تتين ل ت تتمان تمتت تتي
المااجرين بمري جز انوني يمن (ألمانيا)؛
 ٢٢5-١٢٩اعتمتتاد تشتريي و نتتي تتامل يتتتين لاتتا االمتثتتال لجميتتي التزاماتاتتا
الدوليتتة المتعلق تتة بالماتتاجرين وملتمس تتي اللج تتوء والالجئتتين وا تتلاو ع تتديمي
الجنسية ويتين لاا الولاء بتلم االلتزامات (المكسيم)؛
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 ٢٢6-١٢٩منن وضي الالجئ واالعتراف بب لجميي ا لاو الت ين تستري
عليام والية مفوض ا مم المتحدة الستامي لشتسون الالجئتين ال ستيما عتن ريتق
منحام الوثائق الو نية ال رورية ل لم الغرض (البرتغال)؛
 ٢٢٧-١٢٩التم تتاس ال تتدعم م تتن الش تترياء ال تتدوليين لمس تتاعدة الحكوم تتة ل تتي
مواصتتلة جاوداتتا الراميتتة إلتتى تيستتير الحصتتول علتتى التعلتتيم للماتتاجرين وملتمستتي
اللجوء (جنو السودان)؛
 ٢٢8-١٢٩تحمتتل المستتسولية الكاملتتة عتتن مليمتتات الالجئتتين الصتتحراويين
الموج تتودة داخ تتل إ ل تتيم الجزائ تتر وحمايت تتة حق تتوق اإلنس تتان لجمي تتي ا ت تتلاو
الموجودين اناا (إسرائيل)؛
 ٢٢٩-١٢٩مواص تتلة التع تتاون بموج تتر الق تتانون ال تتدولي م تتن أج تتل دع تتم ح تتق
الالجئين لي تقرير المصير ولي الحماية (موزامبيق).
 -١3٠تعبتتر جمي تتي االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة ل تتي ات ت ا التقري تتر ع تتن مو تتف
الدولتتة (التتدول) التتتي تتدمتاا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينبغتتي أن يُفاتتم أناتتا
تح ى بتاييد الفريق العامل بكاملب.
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