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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عمالً بقرار جملس حقوو
اإلنس ووان  ،1/5دورت وول الس ووابعش والعشو ورين ن الفو و ة م وون  1إىل  12أاير/م ووايو  .2017وأج ووري
االسووتعراض املتعلووق بتووونس ن اللسووش العالعووش املعقووودة ن  2أاير/مووايو  .2017وقوود تورأو الوفوود
التونسي رئوسس العالقوات موهل ااس وات الدسوتوريش وااتموهل املود وحقوو اإلنسوان ،السوسد م ودي
بوون بربسووش .واعتموود الفوور العاموول ،ن جلسووتل العايفوورة املعقووودة ن  5أاير/مووايو  ،2017التقريوور
املتعلق بتونس.
 -2ون  13يفو ووباي/فرباير  ،2017اختو ووار جملو ووس حقو ووو اإلنسو ووان فريو ووق املقو ووررين التو ووا
(ااموعش العالثسش) لتسسري استعراض احلالش ن تونس :رواندا وقطر وهولندا.
 -3وعموالً كحمووام الفقوورة  15موون مرفووق قورار جملووس حقووو اإلنسووان  1/5والفقوورة  5موون
مرفق قرار االس  ،21/16صدرت الواثئق التالسش ألبراض استعراض احلالش ن تونس:
(أ)

تقرير وطين/عرض خطي مقدم عمالً ابلفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/27/TUN/1؛

(ب) جتمسووهل معلومووات أعدتوول مفومووسش األمووم املتحوودة السووامسش حلقووو اإلنسووان وفقواً
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/27/TUN/2؛
(ج) مو و وووج أعدتو و وول املفومو و ووسش السو و ووامسش حلقو و ووو اإلنسو و ووان وفق و و واً للفقو و وورة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/27/TUN/3
 -4وأحسلووىل إىل تووونس ،عوون طريووق ااموعووش العالثسووش ،قائمووش أس و لش أعوود ا سوولفاً إسووبانسا،
وأملانسووا ،وبلكسمووا ،والم وريووش التشووسمسش ،وسوولوفسنسا ،والسووويد ،وسويس ورا ،واملمسووس  ،واململمووش
املتحدة لربيطانسا العظمى وآيرلندا الشمالسش ،والنرويج ،وهولندا .وهوه األسو لش متاحوش علوى املوقوهل
الشبمي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5قال رئسس وفد تونس إن احلمومش عاقودة العو م علوى إدخوال تغسوريات جهريوش علوى حالوش
حقو اإلنسان ن البلود مون خوالل إصوالحات وقوواند جديودة .وكوان دسوتور جديود قود اعتمود
ن عام  2014كرو احلرايت األساسسش وبري ذل من احلقو االقتصاديش واالجتماعسش والعقافسش
األساسسش .وهناك ج ود هامش جاريش حالساً لتعديل التشريهل التونسي لعلل يتفق مهل الدستور ومهل
الت امووات تووونس الدولسووش ،وقوود أنشووا العديوود موون اللسووات لتع يو احلمووم الريفووسد وممافحووش الفسوواد
واالجتووار ابلبشوور .وقوود كووان تعوواون الدولووش مووهل مفومووسش األمووم املتحوودة السووامسش حلقووو اإلنسووان
إجيابسواً وقوود تار تووونس منووه عووام  2011مخسووش عشوور موون اململفوود بوووالايت ن إطوار اإلجوراتات
اخلاصووش .وكووان ااتمووهل املوود يف وريماً هام واً للحمومووش ن سووهل أنشووطش حقووو اإلنسووان .ولووو أن
تونس لسسىل ن مأمن من اإلرهاب إال أن حقو اإلنسان حت م ن سهل األحوال؛ ويتلقى أفوراد
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ق ووات األموون والق ووات املسوولحش ابنتظووام توودريباً ن جمووال حقووو اإلنسووان وجيووري ابسووتمرار رصوود
اإلفالت من العقاب والتصدي لل.

ابء -احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -6أثن ووات احلو ووار التف وواعلي أدىل  98وف ووداً ببس ووارت .وت وورد ن الف وورذ الع ووا م وون ه ووها التقري وور
التوصسات اليت مت التقدم هبا أثنات احلوار.
 -7أح و وواي الس و ووودان علم و واً ابل و ووود املبهول و ووش ملواج و ووش حت و وودايت االنتق و ووال إىل الد قراطس و ووش
وممافحش اإلرهاب وإصالح املنظومش القضائسش وتشكسهل احلوار االجتماعي.
 -8والحظىل السويد أنل على الوربم مون اخلطووات امللحوظوش ن جموال املسواواة بود النسود
ال ت ال هناك تقارير تفسد ابستمرار التحرش والعنف النسسد.
رحبووىل سويسورا رظوور التعووهيا املنصوووي علسوول ن الدسووتور الديوود ولمن ووا تظوول قلقووش
 -9و ّ
إتات استمرار التقارير اليت تفسد ابستمرار التعهيا وسوت املعاملش.
 -10ورحبىل الم وريش العربسش السوريش ابلتقدم احملرت ن إدماج حقو اإلنسان ن مؤسسوات
الدولش وبدور وسائط اإلعالم الوطنسش ن حتقسق ذل اادف.
 -11وأيفادت توبو ابعتماد اخلطش االس اتسكسش للف ة  2016-2012اليت تضومنىل تودابري
لتع ي استقاللسش القضات.
 -12واستفسرت تركسا خبصوي التدابري الرامسوش إىل تايدة عودد مراكو التودريا امل وين وسوألىل
عما إذا كانىل احلمومش تعت م إقامش يفراكش مهل القطاذ اخلاي.
 -13وأيف ووادت أوبن وودا لنش ووات العدي وود م وون ااس ووات الدس ووتوريش املس ووتقلش وأيف ووارت إىل حال ووش
امل اجرين املستضعفد.
 -14ويفكعىل أوكرانسا الدولش على تنسسق إطارها التشريعي وحتسد ظروف عسش األيفخاي
ذوي االحتساجات اخلاصش (املعاقد) ،وإصالح منظومش األمن االجتماعي.
 -15وأيفووادت اإلم ووارات العربسووش املتح وودة لنش ووات هس ووش وطنس ووش ملمافحووش االجت ووار ابأليف ووخاي
وابل ود الرامسش إىل معاقبش الناة ومقاما م.
 -16ويف ووكعىل اململم ووش املتح وودة لربيطانس ووا العظم ووى وآيرلن وودا الش وومالسش الدول ووش عل ووى تفعس وول
احملممش الدستوريش دون إبطات.
 -17وأعربوىل الووالايت املتحودة األمريمسوش عوون قلق وا إتات قلوش الشوفافسش ن التحقسوق ن تقووارير
االعتداتات األخرية من جانا قوات األمن.
 -18وأاثرت أوروبواي مشابل فسما يتعلق رالش املرأة واملساواة بد النسد.
 -19وأاثرت األرجنتد مسألش التمسس مد املعلسات واملعلسد وم دوجوي املسول النسوي ومغوايري
ااويش النسانسش وحاملي صفات النسد ،وأيفارت إىل إنشات هس ش احلقسقش والمرامش.
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 -20وأيفاد السمن ابل ود الرامسش إىل إنشات آلسش وقايوش وطنسوش بشوأن التعوهيا وابعتمواد خطوش
إلصالح املنظومش القضائسش.
 -21والحظو ووىل تامبسو ووا قلو ووش اخلط و ووات املتخو ووهة ملعالو ووش العنو ووف املن و و والعنو ووف مو وود امل و ورأة
واالبتصاب ن إطار ال واج والتمسس مد املرأة.
 -22وامتوودحىل تمبووابوي تقووارير الدولووش الوطنسووش وتقاريرهووا ملنتصووف املوودة ،فض والً عوون الوودعوة
املفتوحش املوج ش إىل اململفد بوالايت ن إطار اإلجراتات اخلاصش.
 -23ورحبىل ال ائر بدستور عام  2014ولقاموش مؤسسوات واسو اتسكسات جديودة ن جموال
حقو اإلنسان.
 -24وأيفادت أنغوال ابلتصديق على معظم صموك حقو اإلنسان وسحا حتفظات الدولش
على الع د الدو اخلاي ابحلقو االقتصاديش واالجتماعسش والعقافسش.
 -25ورحبىل

وريش فن ويال البولسفاريش لنشات مرصد تمافؤ الفري بد النسد.

 -26وأيف ووارت أسو و السا إىل الدس ووتور الدي وود بوص ووفل معلمو واً رئسس ووساً .ورحبو وىل لنش ووات ااس ووش
الوطنسش العلسا للوقايش من التعهيا.
 -27وأحاطىل النمسا علماً مهل التقدير كن الرابطش التونسوسش للودفاذ عون حقوو اإلنسوان قود
كانىل ممن الرابعي الراعي للحوار ،الهي فات جبائ ة نوبل للسالم لعام .2015
 -28وسألىل أذربسكان عن الصلش بد الدولش وااس ات الدستوريش املستقلش.
 -29وأيفادت البحرين ابلتعاون اإلجيايب مهل آلسات االس ،كما يدل على ذلو قبوول الدولوش
مبعظم التوصسات اليت مت التقدم هبا ن سسا جولش االستعراض الدوري.
 -30و ّنوهووىل ب ونغالديش لنشووات هس ووش وطنسووش بعووش ملمتووا رئووسس احلمومووش ملتابعووش التوصووسات
املتعلقش رقو اإلنسان.
 -31وامتدحىل بلكسموا تعواون الدولوش ومشواركت ا موهل آلسوات حقوو اإلنسوان الدولسوش ،مبوا ن
ذل اإلجراتات اخلاصش.
 -32وأبرتت بوتسوار أمهسش استقاللسش القضات ن محايش الد قراطسش واحلمم الريفسد.
 -33وأيفوادت الرباتيوول ابنفتواح البلوود علووى احلووار مووهل ااتمووهل املود وابالنتخوواابت الد قراطسووش
اليت جرت ن عام .2014
 -34وأيفووادت بوركسنووا فاسووو ابلتقوودم احملوورت أثنووات االنتقووال إىل الد قراطسووش كمعووال للتعوواون مووهل
آلسات حقو اإلنسان.
 -35وهن ووأت بورون وودي ت ووونس لنش ووات لن ووش وطنس ووش لتنس ووسق وإع ووداد وتق وود التق ووارير ومتابع ووش
التوصسات ن جمال حقو اإلنسان.
 -36ورحبووىل كنوودا ابلتقوودم الوود قراطي احملوورت ،مبووا ن ذل و إدراج موومارت حقووو اإلنسووان
ومحايت ا ن دستور عام .2014
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 -37ورداً على أس لش وج ت ا السويد وبلدان أخرى فسما يتعلق مبواتمش الدسوتور موهل الت اموات
تونس الدولسش ،قالىل تونس كنول مون املقورر أن تنشوا لنوش توجس سوش للتأكود مون أن سوهل القوواند
الوطنسش تتمايفى مهل االتفاقسات الدولسش وتضمن استدامش ال ود املبهولش .ومعظم الوتارات تشوارك
ابلفعوول ن تل و امل ووام .واللكووان املتعووددة التخصصووات للقضوواة واألوسوواي األكاد سووش واحملووامد
وامل وووظفد العم ووومسد ق وود أنشو و ىل للتق وودم مبق ح ووات بشو وأن تع ووديل القو وواند لعل ووا تتف ووق م ووهل
الدسووتور .وتعووديل جملووش اإلج وراتات ال ائسووش ،جبعل وا تتفووق مووهل الدسووتور ،مشوول إدخووال تعووديالت
علووى التشوريهل النووائي املتعلووق ابالحتكووات قبوول احملاكمووش وحقووو احملتكو ين قبوول فوواكمت م ،وتوووفري
خوودمات إعووادة التأهسوول وتعووديل القووانون املوود وقووانون اإلجوراتات التكاريووش .ومشلووىل التعووديالت
اليت أدخلىل على جملش محايش الطفل ملواتمت ا مهل الفصل  47من الدستور ،إدخال أحمام بشأن
ح ووق الطف وول ن أن يعام وول ب وودون أي اسسو و  ،وأن يعام وول معامل ووش تراعس وول كطف وول أثن ووات اإلجو وراتات
القض ووائسش ،وت وووفري اخل وودمات ن جم ووا إع ووادة التأهس وول واإلدم وواج لضو وحااي الر ووش م وون األطف ووال،
ومعاملش األطفال أثنات االحتكات وإدارة أماكن االحتكات.
 -38ولقود عو ّدل قوانون احملوواكم العسومريش قبول اعتمواد املرسوووم بقوانون عودد  69لعووام 2011
بشأن تنظسم احملاكم العسومريش .وكانوىل لنوش قود أنشو ىل حتوىل رعايوش وتارة الودفاذ الووطين وكلفوىل
مب م ووش مواتم ووش الق و وواند الوطنس ووش املتعلقو ووش بتنظ ووسم احملو وواكم العس وومريش والنظو ووام األساس ووي للقضو وواة
العسمريد مهل الدستور الديد.
 -39وكان ووىل وتارة الداخلس ووش ق وود أع وودت مش ووروذ ق ووانون للن وووض رق ووو اإلنس ووان ن دوائ وور
األمن .وقد اختهت خطوات لتعديل القانون األساسوي املتعلوق ب ووقوات األمون الووطين قصود تنظوسم
عمل ا ،والس ر على اح ام سسادة القانون ،وإعطوات األسوبقسش حلقوو اإلنسوان .وانطووى املشوروذ
عل ووى تع ووديل يف ووامل للق ووانون هب وودف حتقس ووق أعل ووى مع ووايري الد قراطس ووش ،مب ووا ن ذل و إنش ووات لن ووش
لإليف وراف علووى أموواكن االحتكووات ووكوواالت األموون الوطنسووش .وابإلمووافش إىل ذل و  ،كانووىل لوودى
احلمومووش رببووش ،بعوود العووورة ،ن دموود التعووديل السوريهل للقووانون عوودد  4لعووام  1969الووهي نظووم
املظوواهرات والتكمعووات العامووش ألن الووبعا موون أحماموول ل تموون اتعوول للقواعوود الدولسووش .وعملسووش
املراجعش جاريش حالساً حتىل رعايش ااس ش احلمومسش املعنسش.
 -40واملادة  26من دستور عام  2014تضمن احلوق ن اللكووت السساسوي ن إطوار القوانون.
وكانووىل تووونس قوود صو ّدقىل علووى االتفاقسووش اخلاصووش بومووهل الالج وود لعووام  1951واتفاقسووش منظمووش
الوحودة األفريقسوش املنظموش لوانوا فوددة مون مشواكل اللكووت ن أفريقسوا .وكانوىل قود اوىل صوسابش
مشروذ قانون ينص على إنشات هس وش لرصود ظوروف عوسش الالج ود .ون األثنوات ،تعمول مفوموسش
األمووم املتحوودة السووامسش لشووؤون الالج وود علووى مسووألش معرفووش كسفسووش تعريووف مرك و اللكوووت وموون
اللكوت ن تونس.
 -41ورداً علووى سوؤال وج توول النوورويج خبصوووي اللكوووت وااكوورة ،قالووىل تووونس إن اسو اتسكسش
وطنسووش بشووأن ااكوورة كانووىل قوود أعوودت مبشوواركش ااتمووهل املوود  .وتسووتند االس و اتسكسش إىل مخووس
نقوواي هووي :تع ي و احلمووم الريفووسد ن إدارة ااكوورة؛ وموومان حقووو ومصووان التونسووسد امل وواجرين
وتع ي الروابط بسن م وبد الوطن األم ،وتع ي مسامهش ااكرة ن التنمسش االجتماعسش  -االقتصاديش
علووى األصووعدة احمللووي واإلقلسمووي والوووطين؛ وتشووكسهل هكوورة التونسووسد القانونسووش ومنووهل ااكوورة بووري
القانونسش؛ ومحايش حقو امل اجرين وطاليب اللكوت األجانا.
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 -42وق وود أنش ووا دي ووان التونس ووسد ابخل ووارج مبوج ووا الق ووانون ع وودد  68لع ووام  2016وكل ووف
مب مش محايش حقو ومصان التونسسد املقسمد ن اخلوارج وتشوكسع م علوى االسوتعمار ن توونس.
وأنشا أيضاً مرصد وطوين لل كورة لرصود تودفقات ااكورة والقسوام ابلبحو ن ذلو ااوال .وفسموا
يتصوول رقووو امل وواجرين ،جيووري حالس واً تنفسووه مشووروذ بشووأن تريفووسد احلوكمووش ن جمووال هكوورة السوود
العامل ووش ومحاي ووش حق ووو العم ووال ،ب وودعم م وون حموم ووش سويسو ورا .واملش وواورات جاري ووش أيضو واً بش ووأن
التصديق احملتمل على االتفاقسش الدولسش حلمايش حقو سهل العمال امل اجرين وأفراد أسرهم.
 -43وفسموا يتعلووق ابحلوق ن حريووش التكموهل ،كانووىل احلموموش قوود أعطوىل األولويووش لوموهل قووانون
بشأن تنظسم المعسات بطريقش تتفق مهل القواعد واملعايري الدولسش .ومن يفأن ذلو الون ج أن يعو ت
الشفافسش فسما يتصل بتمويل منظمات ااتمهل املد .
 -44وكانووىل احلمومووش ق ود صووابىل مشووروذ نووص بشووأن انضوومام ا إىل الربوتوكووول االختسوواري
التفاقسش حقو الطفل بشأن إجورات لتقود البالبوات ،وبشوأن االنضومام إىل اتفاقسوش جملوس أورواب
بشأن محايش األطفال من االستغالل النسي واالعتدات النسي .وبعد العورة ،كانىل احلمومش قود
سووحبىل اإلعووالن والتحفظووات الوويت كانووىل تووونس قوود قوودمت ا لوودى انضوومام ا إىل اتفاقسووش القضووات
على سهل أيفمال التمسس مد املرأة ن عام .1985
 -45وفسمووا يتعلووق ابلعنووف موود امل ورأة ،يوونص الفصوول  46موون الدسووتور علووى أنوول يتعوود علووى
الدولووش اختوواذ سووهل التوودابري الالتمووش ملمافحووش العنووف موود امل ورأة .ولتنفسووه تل و األحمووام ،كانووىل
احلموم ووش ق وود عرم ووىل مش ووروذ ق ووانون عل ووى جمل ووس نو وواب الش ووعا خبص وووي ذلو و املوم وووذ ن
اوت/يولسل  .2016وقد اعتمد مشروذ القانون هها هنكواً يفوامالً جتوا معالوش مسوألش العنوف مود
املرأة من منظور قوائم علوى حقوو اإلنسوان يمفول احلوق ن المراموش ون حرموش جسود املورأة .وكوان
مشروذ القانون هها يفامالً أيضاً ن هنكول جتوا القضوات علوى العنوف القوائم علوى نووذ الونس مون
خالل الوقايش واحلمايش وااللت ام والتنسسق .وكانىل هس وش احلقوو واحلورايت األساسوسش التابعوش الوس
ن وواب الشووعا قوود نظوورت ن هووه املبووادرة .وحتسووباً لووهل اإلج ورات ولتنفسووه االس و اتسكسش الوطنسووش
للقض ووات عل ووى العن ووف م وود املو ورأة ،ال وويت أعس وود إطالق ووا ن ع ووام  ،2012مت التوقس ووهل عل ووى مخس ووش
بروتوكوووالت ن كووانون األول/ديسوومرب  2016حلمايووش النسووات مووحااي العنووف .ومنووه عووام 2015
مت توفري مآوى للنسات الاليت هن ن حالش طال أو يعشن حتىل العنف .وتعت م توونس أيضواً فوت
خط مبايفر الطالذ املرأة على إممانسات احلصول على املساعدة.
 -46ورحبووىل تشوواد ابلتوودابري التش وريعسش واملؤسسووسش العديوودة الرامسووش إىل تع ي و ومحايووش حق ووو
اإلنسان والون ج التشواركي الوهي اعتمدتول اللكنوش الوطنسوش لتنسوسق وإعوداد وتقود التقوارير ومتابعوش
التوصسات ن جمال حقو اإلنسان.
 -47ورحبىل يفسلي ابإلصوالحات الرامسوش إىل تع يو املسواواة بود النسود وأعربوىل عون قلق وا
إتات مستوايت التمسس والعنف اللوهين تتعورض اموا املورأة وإتات التقوارير الويت تفسود رصوول حواالت
تعهيا أثنات االحتكات.
 -48وأيفووادت الصوود جب ووود الدولووش لتنمسووش أقوول منوواطق الووبالد وواً وحتسوود مسووتوايت العووسش
وتقلسص الفكوة بد سمان األرايف وسمان املدن.
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 -49ويفكعىل المونغو تونس على مضاعفش ج ودها ملواتمش تشريعا ا وقوانسن ا مهل الدستور
الديد ومهل الصموك القانونسش الدولسش.
 -50ورحبوىل كوسوتاريما ابلتوودابري الرامسوش إىل مناهضووش التعوهيا وأعربوىل عوون قلق وا إتات كووون
احلمومش ل تعدل الدستور إللغات عقوبش اإلعدام ،وإتات جتر العالقات النسسش بد يفخصود مون
نفس النس.
 -51ورحبووىل كوووت ديف ووار ابللسووش الوطنسووش ملتابعووش التوصووسات الوويت تقوودمىل هبووا هس ووات األمووم
املتحدة ويفكعىل احلمومش على تع ي أحمام ممافحش استغالل املستضعفد وامل اجرين.
 -52وأيفارت كواب إىل التدابري التشريعسش املتعلقش بنظام السكون ،ولنشات هس ش وطنسش للوقايوش
من التعهيا واختاذ تدابري ملمافحش التمسس العنصري.
 -53ورحبىل الم وريش التشسمسش ابعتماد دسوتور عوام  2014الوهي يووفر إطواراً متسنواً حلمايوش
حقو اإلنسان.
 -54وأحاطىل الدا رك علماً مهل القلق ابلتمسس والعنف مد املعلسد واملعلسات وم دوجوي املسول
النسي ومغايري ااويش النسوانسش وحواملي صوفات النسود ،مشوددة علوى أن الفصول  230مون
االش ال ائسش يشمل عائقاً رئسسساً أمام التساوي ن املعاملش.
 -55وأيفووادت جسبووويت ابعتموواد قووانون ممافحووش االجتووار ابأليفووخاي الووهي يرمووي أيض واً إىل
ممافحش سهل أيفمال استغالل النسات واألطفال.
 -56وأيفووارت مصوور إىل دسووتور  2014وإىل التوودابري التش وريعسش واملؤسسووسش املعتموودة ،فض والً
عن تنفسه االس اتسكسش الوطنسش بشأن املنظومش القضائسش.
 -57وأيف ووادت إثسوبس ووا لص ووالح املنظوم ووش القض ووائسش وابلق ووانون املتعل ووق ابالجت ووار ابأليف ووخاي
ويفكعىل تونس على تايدة تع ي ج ودها ملمافحش اإلرهاب.
 -58ورحبىل فنلندا ابلتحسسنات ذات الصلش ابالنتقال إىل الد قراطسش وأبرتت أمهسش ختصسص
املوارد الالتمش ملؤسست ا الوطنسش حلقو اإلنسان.
 -59ويفكعىل فرنسا تونس على اختاذ سهل التدابري املناسوبش لتنفسوه الدسوتور الديود ومواتموش
قوانسن ا مهل نظام ا القضائي واإلعمال الفعلي للعدالش الدستوريش.
 -60ورحبىل بابون ابلتدابري املتخهة لتنفسه إطار تشريعي ومؤسسي ين ا رقو اإلنسان.
 -61وأيف ووارت جورجس ووا إىل اعتم وواد الدس ووتور ويف ووكعىل احلموم ووش عل ووى تايدة تنس ووسق مس ووائل
حقو اإلنسان على سهل املستوايت.
 -62وأعربىل أملانسا عن مشابل خبصوي تنفسه الضمارت الدستوريش للكمسهل.
 -63وأيف ووادت ب ووار ابل وودعوة املفتوح ووش الو ويت وج ت ووا ت ووونس إىل اململف وود ب وووالايت ن إط ووار
اإلجراتات اخلاصش.
 -64ويفكعىل السوورن توونس علوى مواصولش تودابريها لضومان الوصوول إىل سوو العمول واحلود
من البطالش والقضات على أوجل التفاوت االجتماعي وحتسد ظروف عسش التونسسد.
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 -65وأيفارت بواتسماال إىل احلاجش إىل مواتمش اإلطوار التشوريعي احمللوي موهل الدسوتور والقواعود
الدولسش وتوفري ما يمفي من املوارد للمحممش الدستوريش.
 -66وأيفووارت هنوودوراو إىل إنشووات وتارة حقووو اإلنسووان والعدالووش االنتقالسووش وااس ووش الوطنسووش
للوقايش من التعهيا.
 -67والحظ ووىل آيس وولندا كس ووف أن الفح وووي الش وورجسش تس ووتخدم كمص وودر رئسس ووي ل دل ووش
إلدانش الرجال بسبا املعلسش النسسش وسألىل تونس كسوف مون اعتبوار معول هوه املمارسوش ارسوش
تتفق مهل معايري حقو اإلنسان الدولسش.
 -68ورحبووىل إندونسسووسا لنشووات اللكنووش الوطنسووش ملمافحووش اإلرهوواب واللكنووش الوطنسووش للتحالسوول
املالسش.
 -69وأيف وواد العو ورا ابلدس ووتور ،وابل وودعوة املفتوح ووش املوج ووش إىل اململف وود ب وووالايت ن إط ووار
اإلجراتات اخلاصش ،وابلتصديق على صموك حقو اإلنسان الدولسش.
 -70وأيفادت إسبانسا بتوونس ملوا أحرتتول مون تقودم فسموا يتعلوق رمايوش حقوو اإلنسوان نتسكوش
لتبين دستور عام .2014
ّ
 -71ورحبووىل إيطالسووا ابل ووود املبهولووش منوه الولووش السووابقش موون االسووتعراض الوودوري الشووامل.
وأحاطىل علماً ابعتماد الدستور الديد وابلقانون املتعلق مبمافحش االجتار ابأليفوخاي ،مون بود
ج ود أخرى.
 -72والحظووىل السوواابن حالووش الطووار احلالسووش وتع يو توودابري ممافحووش اإلرهوواب .وأعربووىل عوون
قلق ا ألن اإلطار القانو ينطوي على بعا التدابري ااحفش ابملرأة.
 -73وأعوورب األردن عوون تقوودير السووتعداد الدولووش لومووهل اس و اتسكسش وطنسووش ملمافحووش العنووف
موود املورأة وللن وووض رقووو األيفووخاي ذوي االحتساجووات اخلاصووش واخلطووات املتخووهة ملمافحووش
االجتار ابأليفخاي.
 -74وأيفادت كسنسا بتونس ملا بهلتل من ج ود لتنفسه توصسات االستعراض السابق.
 -75وأيفادت المويىل بتونس ملا بهلتل من ج ود للن وض ابحلورايت السساسوسش والد قراطسوش.
وريفوودت المويووىل ااتمووهل الوودو مسوواعدة ت وونس ن مواج ووش حتووداي ا االقتصوواديش واالجتماعسووش
قصد ممان استمرار جناح االنتقال إىل الد قراطسش.
 -76وأعربىل قريبس ستان عن سرورها ملالحظش أن دستور عام  2014يتضمن قواعود حقوو
اإلنسان .ورحبىل قريبس ستان بتع ي اإلطار التشريعي واملؤسسي.
 -77ورحا لبنوان ابعتمواد الدسوتور الديود الوهي أسوس لنظوام د قراطوي .وأيفواد بودور املورأة
الرائد.
 -78وأحاطووىل لسبسووا علم واً ابلتقوودم احملوورت ن تنفسووه التوصووسات املنبعقووش عوون جولووش االسووتعراض
الوودوري الشووامل السووابقش وابعتموواد الدسووتور الديوود الووهي كوورو اس و الدولووش رقووو اإلنسووان
والمرامش والعدالش الدستوريش.
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 -79وذك وورت ت ووونس إهن ووا كان ووىل ق وود وقّع ووىل عل ووى الربوتوك ووول االختس وواري التفاقس ووش مناهض ووش
التعهيا وبري مون موروب املعاملوش أو العقوبوش القاسوسش أو الالإنسوانسش أو امل سنوش ،وأهنوا كانوىل قود
أنشأت آلسوش للوقايوش مون التعوهيا وهوي بصودد التحقسوق ن انت اكوات حقوو اإلنسوان السوسمش.
وكان قد سكل اخنفاض ن عدد الشماوى .ففي عوام  2013أفسود بوجوود  492حالوش ن حود
هو ووبط عو وودد الشو ووماوى ن ع و ووام  2016إىل  200حالو ووش .وكانو ووىل قراب و ووش  53مو وون أصو وول ه و ووه
الشماوى قد أحسلىل إىل احملاكم.
 -80وككو و ت م وون عملس ووش تنفس ووه التوص ووسات املنبعق ووش ع وون جول ووش االس ووتعراض ال وودوري الش ووامل
السووابقش ،كانووىل وتارة حقووو اإلنسووان قوود نظمووىل اجتماع واً وطنس واً بشووأن إلغووات عقوبووش اإلعوودام،
األمر الهي أفضى إىل اعتماد الفصل  22مون الدسوتور .ويبلوا حالسواً عودد القضوااي الويت صودرت
فس ووا أحمووام ابإلعوودام  26قضووسش فسمووا ال تو ال  35قضووسش عالقووش ن انتظووار االسووت ناف .بووري أن
تونس ل تنفه عقوبش اإلعدام منه عوام  1991وكانوىل قود أيودت ،ن عوام  ،2012قورار المعسوش
العامش  ،176/67الهي يدعو إىل وقف العمل بعقوبش اإلعدام.
 -81ويوونص الفصوول  23م وون الدسووتور علووى أن الدول ووش حتمووي كرامووش ال ووهات البش وريش وحرم ووش
السد ،وانهل التعهيا املعنوي واملادي .كما ينص الدسوتور علوى أنول ال جيووت إيقواف يفوخص أو
االحتفوواه بوول إال بق ورار قضووائي .وقوود كوورو الدس ووتور أيض واً مبوودأ عوودم سووقوي جر ووش التع ووهيا
ابلتقووادم .ون أواخوور عووام  ،2014ولضوومان تنفسووه تل و األحمووام ،كووان وتيوور العوودل قوود أصوودر
مبوواد توجس سووش فسمووا يتعلووق مبمافحووش التعووهيا ،ابلتعوواون مووهل املركو الوودا ركي ملناهضووش التعووهيا.
واسووتخدم أيض واً الربوتوكووول االختسوواري التفاقسووش مناهضووش التعووهيا وبووري موون مووروب املعاملووش أو
العقوبووش القاس ووسش أو الالإنسووانسش أو امل سن ووش للتوودريا عل ووى حقووو اإلنس ووان ن السووكون .وتس و ّ
للك ووات الفاعلو ووش مو وون ااتمو ووهل املو وود  ،لذن مو وون وتارة العو وودل ،تايرة السو ووكون والسو ووكنات؛ ون
اوت/يولسوول  ،2015كانووىل احلمومووش قوود وقعووىل علووى مووهكرة تفوواهم بووهل اخلصوووي مووهل الرابطووش
التونسووسش للوودفاذ عوون حقووو اإلنسووان .ومت أيضواً التوقسووهل علووى اتفووا يسووم لوووتارة املورأة واألسوورة
والطفولووش ب و ايرة املووداند األحوودا فسمووا تقوووم احلمومووش أيض واً مبراجعووش االووش ال ائسووش ملواتمت ووا مووهل
املعايري الدولسش ،وبشمل خاي فسما يتعلق بوموهل تعريوف للتعوهيا وتايدة تع يو الضومارت أثنوات
ف ة االحتفاه واإليقاف.
 -82وكانوىل وتارة الداخلسوش قود أصودرت قوانورً يلغوي وحود ا املرك يوش لالحتكوات ،قصود وموهل
حوود لمس ووهل االعتق وواالت الس وريش و س ووهل أن وواذ التعووهيا وس وووت املعامل ووش .والبععووش اإلقلسمس ووش للكن ووش
الصوولسا األمحوور ن تووونس ،ومفومووسش األمووم املتحوودة السووامسش حلقووو اإلنسووان ،ولنووش احل ورايت
األساس و ووسش ،لمماهن و ووا ،م و ووو مت إيف و ووعارها وب و وودون إذن مس و ووبق ،تايرة مراك و و االحتك و ووات ومقابل و ووش
احملتك ين .وقد أفادت بهل اخلصوي مون اللووائ القانونسوش الويت تونظم االحتكوات .ون الفو ة موا
بد  2011و 2017سكل أكعر من  70من معل هه ال ايرات.
 -83ووتارة الداخلس ووش بص وودد تنفس ووه مش ووروذ بش ووأن حتس وود معامل ووش الس ووكنات ن االحتك ووات،
ابلتعاون مهل بععش لنش الصلسا األمحر الدولسش ن توونس .وهنواك  16مبودأً جيوري اتباع وا لتودريا
الس وولطات ذات الص وولش ن املعامل ووش الالئق ووش للس ووكنات وحتس وود البو و التحتس ووش ملراكو و االحتك ووات.
وكانووىل قوود ومووعىل أيض واً مبوواد توجس سووش بشووأن قواعوود األمووم املتحوودة النموذجسووش الوودنسا ملعاملووش
السكنات (قواعد نسلسون منديال).
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يقضوي  21 466سوكسناً عقووبت م ن  28سوكناً
 -84وفسما يتعلوق ابالكتظواه ن السوكون ّ
للمبار و 5سكون للكاحند األحدا  .واحلس املتاح لمل سكد قد ارتفهل مون  1.22مو مربوهل
إىل  1.86مو مربووهل ،حووو كووانون األول/ديسوومرب  .2016وكووان قوود مت تطوووير البو التحتسووش عوون
طريق حتدي وترمسم عدة سكون .وستصب عقووابت بديلوش ،مون قبسول أسواور املراقبوش اإللم ونسوش
متاحوش .وجيوري حالسواً إصوالح نظوام العقووابت للحود مون عودد الورائم الويت بموم علس وا بعقوووابت
سو ووكن ،مبو ووا ن ذل و و ج و ورائم تعو وواطي املخ و وودرات .وإىل يومنو ووا هو ووها أفو وواد مو وون خو وودمات إع و ووادة
التأهسل  14 323سكسناً.
 -85ون عام  2015اعتمد قوانون بشوأن ممافحوش اإلرهواب وبسول األمووال ،وأنشو ىل لنوش
وطنسووش معنسووش مبمافحووش اإلرهوواب ولنووش وطنسووش مملفووش مبحاربووش بسوول األمووال ،كمووا أنشو ىل فوواكم
متخصصوش ملعالوش قضوااي اإلرهوواب .ون عوام  ،2016اعتمود الورئسس اسو اتسكسش وطنسوش ملمافحووش
اإلرهوواب والتطوورف العنسووف .وع و ّد قضوواة جوودد ن فوواكم اإلرهوواب املتخصصووش وتلق ووا توودريباً ن
جمال حقو اإلنسان واح ام حقو اإلنسان ن سسا ممافحش اإلرهاب.
 -86و سووهل وحوودات التحقسووق ن ج ورائم اإلرهوواب ختضووهل إليف وراف القضووات وهس ووات أخوورى.
وك ووان وتي وور الداخلس ووش ق وود اعتم وود ع وودة ت وودابري لع ووين الش ووباب ع وون التط وووذ للمف وواح ن ن اع ووات ن
اخلارج ،وبهلىل ج ود لتوعسش الشباب كيش أنشطش من أن تمون اوا صولش ابإلرهواب .ون حود
أن قووانون ممافحووش اإلرهوواب ل يشوومل الق ووات املسوولحش الوطنسووش إال أن هووه الق ووات تشووارك ن
ممافح ووش اإلره وواب واإلجو ورام ن الس ووسا العس وومري .وتس ووتند سساسو وات ممافح ووش اإلره وواب إىل
الق ووانو ال وودو وإىل احتساج ووات ال وودفاذ ،م ووهل مراع وواة س ووهل الض وومارت ال وويت توفره ووا االتفاقس ووات
الدولسش ويوفرها قانون حقو اإلنسان.
 -87ورحبووىل لسختنشووتاين ابلتوودابري املتخووهة لضوومان املسوواتلش عوون انت اكووات حقووو اإلنسوان
ن املامووي وال ووود املبهولووش ملمافحووش العنووف موود امل ورأة .بووري أن لسختنشووتاين تشووعر ابلقلووق إتات
ااكمات على املدافعد عن حقو اإلنسان ومضايقش الصحفسد والفناند.
 -88وهن ووأت لمس وومربغ ت ووونس مبتابعت ووا للتوص ووسات املنبعق ووش ع وون جول ووش االس ووتعراض ال وودوري
الشووامل السووابقش وبضوومارت حقووو اإلنسووان ال وواردة ن دسووتور  .2014ورحبووىل لقامووش إطووار
مؤسسي حلمايش حقو اإلنسان.
 -89ورحبىل مدبشقر لنشوات وتارة حقوو اإلنسوان والعدالوش االنتقالسوش وكوهل لنشوات هس وش
وطنسش حلقو اإلنسان.
 -90وأيفادت ملوديف ابلتو ام الدولوش بتحسود نظام وا القضوائي وج ودهوا ملمافحوش التعوهيا
واإلرهاب واالجتار ابلبشر.
 -91وأيفو ووارت موريتانسو ووا إىل التقو وودم املشو ووكهل احملو وورت فسمو ووا يتصو وول بتحديو وود املعو ووايري واإلطو ووار
املؤسسي ،مبا ن ذل اعتماد تدابري تشريعسش ومؤسسسش منه جولش االستعراض الدوري السابقش.
 -92وامت و وودحىل موريش و ووسوو ت و ووونس لتمريسو و و ا للحق و ووو املدنس و ووش والسساس و ووسش واالقتص و وواديش
واالجتماعسووش والعقافس وش وكووهل حقووو امل ورأة والطفوول واأليفووخاي ذوي االحتساجووات اخلاصووش ن
دستورها.
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 -93وامتدحىل املمسس ج ود الدولش الرامسوش إىل احلفواه علوى احو ام املؤسسوات وج ودهوا
الرامسش إىل توطسد الد قراطسش ن البالد.
 -94ورحوا البوول األسوود ابلتصووديق علووى الربوتوكوول االختسوواري التفاقسوش مناهضووش التعووهيا
ولنشات آلسش الوقايش الوطنسش.
 -95وأيفاد املغرب جب ود الدولش الرامسش إىل تع ي النظام الووطين مون خوالل القسوام ،منوه جولوش
االسووتعراض الوودوري السووابقش ،ابعتموواد دسووتور جديوود ولنشووات هس ووات عديوودة مسووتقلش حلقووو
اإلنسان.
 -96وأيفادت موتامبسق بتونس لتصديق ا على  15صماً من أصول صوموك حقوو اإلنسوان
الدولسو ووش البو ووالا عو ووددها  18صو ووماً وبتلقس و ووا تايرات مو وون  10مو وون اململفو وود بو وووالايت ن إطو ووار
اإلجراتات اخلاصش خالل السنوات األربهل املامسش.
 -97وهنأت رمسبسا تونس ابعتماد دستور جديد ن عوام  2014وبتنفسوه تودابري لتلفوش ترموي
إىل إصالح املنظومش القضائسش.
 -98وأعربىل هولندا عن قلق وا إتات بسواب قوانون جيورم سوهل أيفومال التمسسو والتحوريا علوى
المراهسش والعنف القائم على املسل النسي وااويش النسانسش.
 -99ورح ووا النسك وور ابلدس ووتور الدي وود ال ووهي يم وورو نظام واً
حقو الشعا واحلرايت املدنسش وسسادة القانون.

ووورايً ود قراطس واً يق وووم عل ووى

 -100وأيفادت نسكرياي بتنفسه اس اتسكسش التعلوسم الوطنسوش املتماملوش ورحبوىل لنشوات لنوش وطنسوش
ملمافحش التمسس العنصري.
 -101ورحبىل النرويج بوقف العمل بعقوبش اإلعدام وأيفادت ابلدستور الديد لعام .2014
 -102ورحبىل عمان لرسات ثقافش حلقو اإلنسان وب سسخ سسادة القانون.
 -103وأيفادت ابكستان لنشات املؤسسات الالتمش لتع ي حقو اإلنسان ومحايت ا وإنفاذها.
 -104ورحبىل بريو ابإلجناتات املتعلقش بتع ي ومحايش حقو اإلنسان وإصدار الدستور الديد.
 -105ونوه ووىل الفلب وود لنش ووات لن ووش مس ووتقلش حلق ووو اإلنس ووان وهس وات أخ وورى معنس ووش مبس ووائل
الوقايش من التعهيا ،ودمد فري النفاذ إىل املعلومش ،واالجتار ابلبشر.
 -106وأيفادت بولندا ابل وود الرامسوش إىل تع يو حقوو اإلنسوان ،وال سوسما التودابري الرامسوش إىل
منووهل التمسسو وتشووكسهل تسوواوي الفووري ،وممافحووش العنووف موود املورأة ،وتايدة اعسوول املورأة ن احلسوواة
العامش.
 -107وأعربىل الربتغال عن قلق ا إتات التمسس والعنف الهين تواج ما املرأة.
 -108ورحبىل قطر ابلتدابري املتخهة لتع ي آلسوات حقوو اإلنسوان وأيفوادت ابعتمواد الدسوتور
ن عام .2014
 -109ونوه ووىل وري ووش ك وووراي بدس ووتور ع ووام  2014وابلت وودابري املتخ ووهة لت ووأمد وج ووود قض ووات
مستقل ولنشات لنش وطنسش حلقو اإلنسان.
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 -110وأثنىل رومانسا على توونس للمكموعوش الواسوعش مون التودابري املتعلقوش رقوو اإلنسوان الويت
اعتمد ا منه الولش العانسش من االستعراض الدوري الشامل.
 -111وأيف و ووادت راون و وودا بت و ووونس للتق و وودم ااائ و وول ال و ووهي أحرتت و وول ن حتس و وود وم و ووهل مواطنس و ووا
االجتماعي واالقتصادي.
 -112وأيفووادت اململمووش العربسووش السووعوديش ابل ووود الدؤوبووش الوويت تبووهاا تووونس لتنفسووه التوصووسات
اليت كانىل قد قدمىل إلس ا ن الولش العانسش من االستعراض الدوري الشامل والتدابري اليت أقدمىل
على تنفسهها ن جمال حقو اإلنسان.
 -113وأحاطىل السنغال علماً مهل التقدير ابعتمواد دسوتور عوام  2014وبموون توونس أرسوىل
األسس لقسام دولش د قراطسش تع ت حقو اإلنسان واحلرايت العامش.
 -114وحعىل سريالسون تونس على اإلسراذ لنشات احملممش الدستوريش لضومان احلقوو املمرسوش
ن الدستور الديد لعام .2014
 -115ويفووكعىل سوولوفسنسا تووونس علووى اإلبقووات علووى وقووف العموول بعقوبووش اإلعوودام رمووم الواقووهل
ومواصلش ج ودها من أجل اإللغات الملي لعقوبش اإلعدام.
 -116ورحب ووىل جن وووب أفريقس ووا بم ووون دس ووتور ع ووام  2014ق وود تض وومن فصو والً ف وودداً خاصو واً
لل س ات الدستوريش املستقلش اليت تسعى إىل دعم الد قراطسش.
 -117وأحاي جنوب السودان علماً مهل التقودير ابعتمواد دسوتور عوام  2014وابخلطووات الويت
اخته ا احلمومش لتع ي إطارها املؤسسي.
 -118وتظ وول آيرلن وودا قلق ووش لم وون عقوب ووش اإلع وودام ال ت و ال مش ووروعش ،وه ووي حت و الدول ووش عل ووى
سحا إعالهنا املتعلق ابتفاقسش القضات على سهل أيفمال التمسس مد املرأة.
 -119ونوهووىل سووري النمووا جب ووود الدول وش امللحوظووش لتنفسووه التغووري التشوريعي واملؤسسووي ،مبووا ن
ذل اعتماد دستور جديد ن عام .2014
 -120وأحاطىل دولش فلسطد علماً جب وود الدولوش الرامسوش إىل الن ووض رقوو املورأة مون خوالل
الربامج والتشريعات وأيفادت جب ودها الرامسش إىل توفري اخلدمات الصحسش.
 -121ويف ووكعىل وري ووش أفريقس ووا الوس ووطى ت ووونس عل ووى مواص وولش تعاوهن ووا م ووهل آلس ووات حق ووو
منوه ووش ابل وودعوة الدائم ووش ال وويت وج ت ووا ت ووونس إىل اململف وود ب وووالايت ن إط ووار
اإلنس ووان الدولس ووشّ ،
اإلجراتات اخلاصش.
 -122وفسم ووا يتعل ووق ابلتمسسو و بس ووبا املس وول النس ووي ،قال ووىل ت ووونس إن س ووهل أيف وومال التمسسو و
والمراهس ووش والتحو وريا عل ووى المراهس ووش لالف ووش للدس ووتور .واأليف ووخاي م وون س ووهل املس ووول النس ووسش
يتمتعون بمامل طسف احلقو  ،مبا ن ذل احلق ن احلصوول علوى التعلوسم .وأي اعتودات علوى أي
مواطن أو مواطنوش بسوبا مسلول النسوي أو مسل وا النسوي ،يعتورب جر وش ويقاموى مرتمبوهوا .وكوان
ال ورئسس قوود دعووا إىل ومووهل قووانون جديوود فسمووا يتعلووق ابحلقووو الفرديووش .وسوووف تتووس املناقشووات
بشأن ذلو القوانون فرصوش لفوت حووار بشوأن الفصول  230مون االوش ال ائسوش .والفحووي الطبسوش
تتوقف على موافقش الشخص املعين وال بد من إجرائ ا رضور خبري طيب.
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 -123ورداً عل و ووى تعلسق و ووات سويسو و ورا علو و وى الت و وودابري ال و وويت اخت و ووه ا ت و ووونس حلظ و وور املخالف و ووات
والتكوواوتات ن جمووال ااكوورة أيفووارت تووونس إىل أنوول مت التوقسووهل مووهل املنظمووش الدولسووش لل كوورة علووى
اتفا بشأن امل اجرين الهين يرببون ن العودة طوعساً إىل بلدهم األصلي .ومبوجا أحمام ذلو
االتفووا أرسوولىل املنظمووش الدولسووش لل ك وورة إىل السوولطات التونسووسش قائمووش ابمل وواجرين ال ووراببد ن
العووودة عوون طواعسووش إىل بلووداهنم األصوولسش ومنحووىل السوولطات التونسووسش ،بوودورها ،أول و امل وواجرين
إعفاتً من دفهل برامات لتممسن م من العودة إىل بلوداهنم .وابإلموافش إىل ذلو فو ن توونس بصودد
ومووهل اسو اتسكسش وطنسووش بشووأن ااكوورة موون خووالل عملسووش مفتوحووش وتشوواوريش موون يفوأهنا أن تتوسووهل
الحقاً لتشمل يفركات ثنائسد ومتعددي األطراف.
 -124وقوود جووات ن دسووتور عووام  2014أن سووهل املوواطند واملواطنووات متسوواوون أمووام القووانون
املمرسش ،اشساً مهل الت امات الدولش ومعايري حقو اإلنسان الدولسوش.
واحلقو واحلرايت األساسسش ّ
وبعووا فصووول الدسووتور ،الووهي قووام بصووسابتل النظووام السووابق ،جيووري حتووديع ا لعل ووا تتفووق م وهل
االلت امات واملعايري والتوصسات الدولسش املنبعقش عن اململفد بوالايت ن إطار اإلجراتات اخلاصش.
وحتوواول تووونس أيض واً تشووكسهل اسووتقاللسش القضووات واموود احملممووش الدسووتوريش م ون إلغووات أو تعووديل
بعووا امل وواد والفصووول املخالفووش للمعووايري الدولسووش .بووري أن تل و ال ووود ال موون أن ت ونك بوودون
حوار مهل سهل ال وات صواحبش املصولحش .ويفومرت توونس سوهل الوفوود علوى موا تقودمىل بول مون
توصسات ستسعى إىل أخهها بعد االعتبار.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -125التوصيييات أد ا الييا ت التقييدث اييا أثنيياء احلييوار التفيياعلي/الواردة أد ا ييد ن ييرت
فيها تونس وهي حت ى بتأييدها:
 1-125التصديق على بروتوكيو امليثياق ارفريقيي حلقيوق اإلنسيان والشيعو
بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا (بروتوكو مابوتو) (بريو)()1؛
 2-125الن ر يف التصديق على الربوتوكو االختياري التفا يية حقيوق اللفيل
بشأن وضع إجراء لتقدمي البالغات (جورجيا)؛
 3-125التفكييري يف إميياث عملييية االنىلييماث إك الربوتوكييو االختييياري التفا ييية
حقوق اللفل بشأن وضع إجراء لتقيدمي البالغياتق صيد تيسيري الشيكاوى الفرديية
يف حالة انتهاك حقوق ارطفا ق وإك اتفا ية جملس أورواب بشأن محاية ارطفا مي
االستغال اجلنسي واالعتداء اجلنسي (بوركينا فاسو)؛

__________

()1
()2
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 4-125التصييديق علييى الربوتوكييو االختييياري التفا ييية حقييوق اللفييل بشييأن
وضع إجراء لتقدمي البالغات (سرياليون)()2؛

جات ن التوصسش ما يلي" :النظر ن سحا اإلعالن العوام بشوأن اتفاقسوش القضوات علوى سوهل أيفومال التمسسو مود
املو ورأة والتص ووديق عل ووى بروتوك ووول املسع ووا األفريق ووي حلق ووو اإلنس ووان والش ووعوب بش ووأن حق ووو املو ورأة ن أفريقس ووا
(بروتوكول مابوتو)" (بريو).
جات ن التوصسش ما يلي" :التصديق علوى االتفاقسوش الدولسوش حلمايوش حقوو سوهل العموال امل واجرين وأفوراد أسورهم،
فضالً عن الربوتوكول االختساري التفاقسش حقو الطفل بشأن ومهل إجرات لتقد البالبات" (سريالسون).
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 5-125التصديق على بروتوكيو امليثياق ارفريقيي حلقيوق اإلنسيان والشيعو
بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا (أوغندا)؛
 6-125مواءم يية التع ييديالت التشي يريعية املدخل يية عل ييى الدس ييتور م ييع اتفا ي يية
القىلاء على مجيع أشكا التمييز ضد املرأة وإصالح القيوان اليا مييز ضيد امليرأة
(أوروغواي)؛
 7-125تعجيل مواءمة التشريعات الوطنية الا هلا أتثري عليى حقيوق اإلنسيان
مييع الدسييتور اجلديييد ال ي ي اعتمييد يف عيياث 2014ق مبييا يف كلييح ارحكيياث املتعلقيية
مبنع وجترمي العنف ضد املرأة واللفل (زميبابوي)؛
 8-125التصديق على بروتوكيو امليثياق ارفريقيي حلقيوق اإلنسيان والشيعو
بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا (مدغشقر)؛
9-125
السعودية)؛

مواصيلة التعياون اجلياري ميع تليييات حقيوق اإلنسيان (اململكية العربييية

 10-125تبين عملية انتقاء مفتوحة و ائمة عليى اجليدارة عنيد اختييار املرشي
الييوطني النتابيياابت هيمييات معاهييدات ارمييا املت ييدة (اململكيية املت ييدة لربيلانيييا
الع مى وتيرلندا الشمالية)؛
 11-125مواص ييلة إنش يياء اهليم ييات القانونيي يية واملس ييتقلةق مب ييا يف كل ييح ا لي ييس
الدستوري (السودان)؛
 12-125القياثق دون إبلاءق ابختاك التيدابري الالزمية العتمياد القيوان اليا دعيا
إليها الدستور لىلمان مركز الوكاالت املستقلة الفريد يف تونس (السويد)؛
 13-125ض يمان امتثييا تش يريعاواق وال سيييما جمليية ارحييوا الشابصييية وا ليية
اجلزائيييةق رحكيياث املييادت  21و 46م ي دسييتورها ومييع التزاماوييا الدولييية يف جمييا
حقوق اإلنسان (سويسرا)؛
 14-125تعجي ييل العملي يية اجلاري يية لتنس يييق التشي يريعات القائم يية م ييع الدس ييتور
(أنغوال)؛
 15-125اخت يياك مجي ييع ا ل ييوات الالزم يية لتس ييوية ا الف ييات يف تفس ييري ال يين
القيانو املتعليق مبجليس القىليياء ارعليى والسيهر أن يكيون هي ا التفسيري متفقي ا مييع
أحكاث الدستور (بوتسوا )؛
 16-125مواصي ييلة تنسي يييق ارطي يير القانونيي يية مشي ييي ا مي ييع النصي ييود الدسي ييتورية
(العراق)؛
 17-125التنفيي ي الكام ييل ملمث ييل الدس ييتور اجلدي ييد العلي يياق مب ييا يف كل ييح مباش ييرة
اإلجراءات يف احملكمة الدستورية (الياابن)؛
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 18-125إنشيياء اهليمييات الدسييتورية وضييمان حس ي سييريهاق ومنهييا علييى سييبيل
املثييا املسسسييات املعنييية إلقييوق اإلنسييان واحلوكميية الرشيييدةق فىل يالا ع ي احملكميية
الدستورية (الربتغا )؛
 19-125مواصلة اجلهود جلعل التشريعات الوطنية كات الصلة إلقوق اإلنسان
متوافقة مع الدستور التونسي ومع التزامات تونس الدولية يف جما حقيوق اإلنسيان
( لر)؛
 20-125املىلي يف إنشاء اهليمات الدستورية ع طرييق إمياث العمليية التشيريعية
وس تشريع مالئا ا ا ا صود (رومانيا)؛
 21-125اإلس يراع يف إنشيياء احملكميية الدسييتورية وتعجيييل تعييديل القييوان الييا
ال تتماشى مع الدستور ومع معايري حقوق اإلنسان الدولية (غواتيماال)؛
 22-125مواصلة عملية تنسيق التشريعات الوطنييةق مبيا يف كليح ا لية اجلزائيية
وجمليية اإلج يراءات اجلزائييية ومواءمتهييا مييع الدسييتور ومييع صييكوك حقييوق اإلنسييان
الدولية الا صاد ت عليها تونس (إيلاليا)؛
 23-125املىلي ييي يف جعي ييل تش ي يريعاوا متثي ييل رحكي يياث الدسي ييتور وك ي ي لح مي ييع
الصكوك الدولية الا صاد ت عليها (مدغشقر)؛
 24-125مواصييلة اختيياك التييدابري الفعاليية ملواءميية ن امهييا القييانو مييع الدسييتور
اجلديد ومع صكوك حقوق اإلنسان الدولية كات الصلة ( ميبيا)؛
 25-125إدخييا تعييديل شييامل علييى التشيريع الييوطين جلعلييت يتفييق مييع الدسييتور
ومع اتفا ية القىلاء على مجيع أشكا التمييز ضد املرأة (هندوراس)؛
 26-125تنسيييق التشيريعات الييا ميييز ضييد امليرأة ومواءمتهييا مييع الدسييتور ومييع
اتفا ية القىلاء على مجيع أشكا التمييز ضد املرأة ( ريغيزستان)؛
 27-125املىلييي يف وضييع اللمسييات ارخييرية علييى إنشيياء احملكميية الدسييتورية
واإلسيراع الصييالح القييوان الييا ال تتفييق مييع الدسييتور ومييع معييايري حقييوق اإلنسييان
الدولية م أجل توسيعها لتشمل البيمة املفىلية إك زايدة تنفي التوصيات يف سياق
االستعراض الدوري الشامل (كينيا)؛
 28-125مواصلة العمل مي أجيل حتيديل التشيريعات مشيي ا ميع دسيتور تيونس
اجلديييد وإميياث تنفي ي التوصيييات املنبثقيية ع ي اجلوليية اروك م ي االسييتعراض الييدوري
الشامل (الكويت)؛
 29-125تعجيييل إنشيياء احملكميية الدسييتورية واهليمييات الدسييتوريةق مبييا يكفييل أن
تكون ه ا املسسسات وغريها م املسسساتق مبا يف كلح اهليمة الوطنية للو اية م
التعي ي ق مسييتقلة وتزويييد هي ا املسسسييات مب يا يكفييي مي املييوارد وتفعيلهييا بسييرعة
(اململكة املت دة لربيلانيا الع مى وتيرلندا الشمالية)؛
 30-125إصالح ا لس الوطين لل وار االجتماعي (كواب)؛
GE.17-11605
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 31-125أتمي ي ي الس ي ييري الفع ي ييا واملس ي ييتقل للهيم ي يية الوطني ي يية للو اي ي يية مبوجي ي ي
الربوتوكو االختياري التفا ية مناهىلة التع ي (اجلمهورية التشيكية)؛
 32-125مواصلة اجلهود لتعزيز املسسسات والقيا الدميقراطية ووضع سياسات
وطنية شاملة يف جما حقوق اإلنسان تشمل كافة ا االت اال تصادية واالجتماعية
م ي بيييل التعليييا والص ي ة والبيميية وب يرام القىليياء علييى الفقييرق ودعييا تنفي ي ه ي ا
السياسات (ابكستان)؛
 33-125اعتم يياد بي يرام لبن يياء الق ييدرات والت ييدري يف جم ييا حق ييوق اإلنس ييان
لصاحل املسسول ع إنفاك القانون (شيلي)؛
 34-125مراعاة مشاغل ا تمع املد التونسي يف سياق القانون املقبل املتعلق
ابملصاحلة الوطنية (لكسمربغ)؛
 35-125أتم ي ماسييح والايت هيميية الو اييية الوطنييية يف عملييية إنشيياء مسسسيية
حقوق اإلنسان الوطنية اجلديدة (غا )؛
 36-125وضييع اللمسييات ارخييرية علييى إنشيياء مسسسيية وطنييية جديييدة حلقييوق
اإلنسييان امتثيياالا للمبييادل املتعلقيية مبركييز املسسسييات الوطني ية لتعزيييز ومحاييية حقييوق
اإلنسان (مبادل ابريس) (كينيا)؛
 37-125مىل يياعفة اجله ييود الرامي يية إك إجن يياز اإلط ييار املسسس ييي لتعزي ييز ومحاي يية
حقييوق اإلنسييانق مبييا يف كلييح وضييع خليية عمييل وطنييية يف جمييا حقييوق اإلنسييان
(الفلب )؛
 38-125مواصلة العمل م أجل إككاء الوعي وتعزيز التيدري وبنياء القيدرات
يف جم ييا حق ييوق اإلنس ييان لص يياحل املسسس ييات احلكومي ييةق وال س يييما دوائ يير ارمي ي
الداخلي و وات اجليشق وفق ا للمعايري الدولية ( لر)؛
 39-125مواصييلة تعزيييز التييدري يف جمييا حقييوق اإلنسييان املوجييت إك مسييسو
الش ييرطة واملس ييسول احلك ييومي احملليي ي ق وال س يييما بش ييأن أس ييالي االس ييتجوا
والت قيييقو والتلييورات يف اإلطييار القييانو تتللي ييدرا كبيريا مي التييدري واجلهييد
لتت و إك ممارسة فعلية (مجهورية كوراي)؛
 40-125جترمي العنصريةق مشيا مع االلتزامات الدولية ( ريغيزستان)؛
 41-125جترمي العنصريةق مشي ا مع االلتزامات الدولية (أوكرانيا)؛

 42-125تعجيل عمليية اعتمياد تشيريع مناسي وإطيار تن يميي مالئيا ملكاف ية
التمييز العنصري (الكونغو)؛
 43-125اعتميياد إطييار تشيريعي يكفييل الو اييية مي مجيييع أشييكا اجليرائا بييدافع
الت يز (كوت ديفوار)؛
 44-125مواصلة اجلهود للنهوض ابملساواة ب اجلنس (ارردن)؛
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 45-125مواص ي ي ييلة اجله ي ي ييود الرامي ي ي يية إك حتسي ي ي ي أوض ي ي يياع ارش ي ي يياباد كوي
االحتياجات ا اصةق وال سيما م خال تقدمي الدعا م أجل االستقبا املعقيو
يف مكان العمل وك لح احلصو على التعليا يف مجيع أحناء البلد (املكسيح)؛
 46-125جتييرمي التمييييز العنصييري وإنفيياك القييوان الييا حتمييي حقييوق السييكان
السود (سرياليون)؛
 47-125اعتميياد ييانون ا يير التمييييز العنصييريق مبييا يف كلييح جتييرمي مثييل ه ي ا
السلوك (جنو أفريقيا)؛
 48-125التو ييف ف ييورا عي ي املمارس يية املتمثل يية يف الف ي ي الش ييرجي القص ييري
للمثلي ييات واملثليي ي ومزدوج ييي املي ييل اجلنس ييي ومغ ييايري اهلوي يية اجلنس ييانية وح يياملي
صفات اجلنس ق الا هي خمالفة اللتزامات تونس مبوج اتفا ية مناهىلة التع ي
(تيرلندا)؛
 49-125مواص ييلة اجله ييود يف املن يياطق ار ييل ييوا عي ي طري ييق تش ييجيع التنمي يية
واالستثمار (ليبيا)؛
 50-125مواص ييلة اجله ييود للمىل ييي ييدما يف اجله ييود التشي يريعية للجن يية التنمي يية
املستدمية لصاحل ارجيا املقبلة (اململكة العربية السعودية)؛
 51-125تعزيييز اجلهييود ملكاف يية اإلرهييا واملىلييي يف إككيياء الييوعي ملكاف يية
التلرف (اجلمهورية العربية السورية)؛
 52-125السهر على إعما التيدابري ارمنيية يف إطيار حالية الليوارل أو يوان
مكاف ة اإلرها واحلفاظ على حقوق اإلنسان للمشيتبت فييها واحملتجيزي وأسيرها
(الوالايت املت دة ارمريكية)؛
 53-125وضع يانون أو مبيادل توجيهيية لوضيع حيد السيتابداث القيوة املفرطية
ضد ارفيراد املشيتبت يف تيورطها يف أنشيلة إرهابييةق وحتسي اليروف االحتجياز بيل
احملاكمةق وتركي أجهزة كامريا التصوير ابلفيديو يف أمياك االحتجياز وأتمي النفياك
إك ا دمات القانونية دون إبلاء (كندا)؛
 54-125مواصلة اجلهود ملكاف ة اإلرها (العراق)؛
 55-125الس ي ييهر عل ي ييى وج ي ييود بي ي يرام علمي ي يية وثقافي ي يية و انوني ي يية واجتماعي ي يية
وا تصادية إلككاء الوعي خبلر اإلرها على مجيع املستوايت (العراق)؛
 56-125مواصي ييلة اجلهي ييود لتنفي ي ي االس ي ي اتيجية الوطنيي يية ملكاف ي يية اإلرهي ييا
والتلرف العنيف (ليبيا)؛
 57-125موصلة اجلهود لتنفي اس اتيجية مكاف ة اإلرها والتلرف العنييف
ابلتعاون مع مجيع السللات كات الصلة (عممان)؛
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 58-125أتمي احي اث حقييوق اإلنسييان يف سييياق مكاف يية اإلرهييا عي طريييق
أتمي ي احل ييق يف عاكم يية عادل يية واحل ييق يف مراع يياة ارص ييو القانوني يية وحري يية التعب ييري
(بريو)؛
 59-125س تشريعات شاملة وعددة بشأن العنف ضد املرأة تتىلم أحكام ا
جزائية وأخرى مدنية على حد سواء (زامبيا)؛
 60-125حتدييد سييبل االنتصيياف املدنيية يف القييانون اجلديييدق مبيا يف كلييح أواميير
احلماية الشاملة الا تشكل جزءا م جملة اإلجيراءات املدنييةق عوضي ا عي إدراجهيا
يف ا لة اجلزائية (زامبيا)؛
 61-125مواصلة اجلهود يف القلاع ارمين (لكسمربغ)؛
 62-125املىلي ييي يف إصي ييالح لي يياع ارم ي ي لىلي ييمان إ امي يية تليي ييات التي ييدري
واإلشراف املناسبة (أس اليا)؛
 63-125أتم ي الت قيييق يف مجيييع ادعيياءات االسييتابداث املفييرل للقييوة أو أييية
جتيياوزات أخييرى لقييوات ارم ي بشييكل س يريع وفعييا ومسييتقل (الييوالايت املت ييدة
ارمريكية)؛
 64-125مواصلة احلوار على الصعيد الوطين بغيية التوصيل إك توافيق يف اءراء
حو إلغاء عقوبة اإلعداث يف الدستور (كوستاريكا)؛
 65-125تشجيع إ امة حوار وطين حو إلغاء عقوبة اإلعداث (إيلاليا)؛
 66-125اإلبقيياء إلكييا الوا ييع علييى و ييف العمييل بعقوبيية اإلعييداث بغييية إلغائهييا
الكامل (رواندا)؛
 67-125تيسري نقاش عياث حيو عقوبية اإلعيداث مبسياةة جلنية حقيوق اإلنسيان
وغري كليح مي اهليميات الدسيتورية كات الصيلة وا تميع امليد بغيية التصيديق عليى
الربوتوكي ييو االختيي يياري الثي ييا املل ي ييق ابلعهي ييد الي ييدو ا ي يياد ابحلقي ييوق املدنيي يية
والسياسية (تيرلندا)؛
 68-125مىلاعفة اجلهود ملنيع التعي ي وسيوء املعاملية عي طرييق السيهر عليى
الت قيييق يف ادعيياءات التع ي ي وسييوء املعامليية بشييكل منهجييي ومنييت ا ومقاضيياة
م ي يرتكه ه ي ي ا ارفعي ييا ومعي ييا بتها وتعي ييوي الىل ي ي ااي بكيفيي يية مالئمي يية ومنصي ييفة
(سويسرا)؛
 69-125اختاك التدابري الالزمة ملكاف ة التع ي بشكل أكثر فعالية (طوكيو)؛
 70-125اختيياك التييدابري الرامييية إك القىليياء علييى التع ي ي وغييريا م ي أشييكا
سوء املعاملة (أوكرانيا)؛
 71-125جعي ييل تعريي ييف التع ي ي ي يف القي ييانون التونسي ييي يتماشي ييى مي ييع اتفا يي يية
مناهىلة التع ي وال كيز عليى أفىليل املمارسيات وتيوفري التيدري يف جميا حقيوق
اإلنسان ملوالفي الشرطة وارم (النمسا)؛
18
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 72-125اختاك تدابري لىلمان الت قيق املسيتقل والفعيا يف ادعياءات التعي ي
على أيدي الشرطةق مشي ا مع دليل التقصي والتوثيق الفعال بشأن التع ي وغريا
م ي ي ضي ييرو املعاملي يية أو العقوبي يية القاسي ييية أو الالإنسي ييانية أو املهيني يية (بروتوكي ييو
اسلنبو ) (اجلمهورية التشيكية)؛
 73-125اختيياك مجيييع التييدابري الالزميية لتفعيييل مقاضيياة ومعا بيية م يرتكه أعمييا
التع ي وسوء املعاملة (فرنسا)؛
 74-125تعزي ييز اس ييتقاللية اءلي ييات الوطني يية للو اي يية مي ي التعي ي ي وغ ييريا مي ي
ضرو سوء املعاملةق م خال توفري ميزانية منفصلة ووافية ابلغرض (أملانيا)؛
 75-125جعييل تعريييف التع ي ي يتفييق مييع أحكيياث اتفا ييية مناهىليية التع ي ي
(غا )؛
 76-125تبين املراسيا املتعلقة آبلية الو ايية الوطنيية وضيمان اسيتقالليتها املاليية
واإلدارية (غا )؛
 77-125ختصييي مييا يكفييي مي املييوارد لىلييمان اإلعمييا الفعييا ءلييية الو اييية
م التع ي (مدغشقر)؛
 78-125أتم املساءلة ع مجيع أفعا التع ي الا حتصل يف إطار مكاف ية
اإلرها (هولندا)؛
 79-125تعزي ييز اجله ييود الرامي يية إك ح يير التعي ي ي وغ ييريا مي ي ض ييرو س ييوء
املعاملة وفقا ملعايري حقوق اإلنسان الدوليةق يف سياق مكاف ة اإلرها (النروي )؛
 80-125مواصلة اجلهود لتنفي االس اتيجية الوطنيية الشياملة ملكاف ية االجتيار
ابلبشر الا اعتميدت مبوجي القيانون عيدد  621لعياث ( 2016اإلميارات العربيية
املت دة)؛
 81-125توسيع اجلهود لتشمل مكاف ة االجتار ابلبشير وأتمي محايية الىلي ااي
(ارردن)؛
 82-125املىلييي يف تعزيييز التييدابري الرامييية إك مكاف يية االجتييار ابلبشيير وعمييل
ارطفا (سري النكا)؛
 83-125مواصي ييلة احلي ييوار مي ييع مجيي ييع الي ييدو علي ييى أسي يياس االح ي ي اث املتبي يياد
والتس يياوي يف الس يييادة وح ييق الش ييعو يف اختي ييار ن امه ييا السياس ييي واال تص ييادي
واالجتماعي (اجلمهورية العربية السورية)؛
 84-125مواصلة اجلهود لتعزيز حقوق اإلنسان واحلرايت العامة (اليم )؛
 85-125تعزيي ييز عمليي يية االنتابي يياابت الدميقراطيي يية م ي ي خي ييال التنفي ي ي الفعي ييا
للتوصيات املنبثقة ع التقرير ا تيامي لبعثية االحتياد ارورور ملرا بية االنتابياابت يف
تونس يف عاث ( 2014اجلمهورية التشيكية)؛
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 86-125تعزيييز تنفيي التشيريعات يف جميياالت حرييية التعبييري والنفيياك إك املعلوميية
وعييدث التمييييز وضييمان توافييق مجيييع القييوان كات الصييلة مييع الدسييتور (اجلمهورييية
التشيكية)؛
 87-125اسييتبدا املرسييوم  115و 116الصييادري يف عيياث  2011بشييأن
الصي افة واالتصييا السييمعي البصييري بتشيريع يتفييق مييع الفصييل  65مي الدسييتور
فيما يتعلق ابإلعالث والص افة والنشرق والفصل  127م الدستور (الدا رك)؛
 88-125تعزيز التشريعات املتعلقة إلرية التعبري وحرية الىلمري (لبنان)؛
 89-125مواصلة تعزيز حرية اإلعالث وحقوق الص في (لبنان)؛
 90-125مواءمة اإلطار القانون املنلبق على حرية الص افة والنشر واالتصيا
السمعي البصري مع املعايري الدولية السارية (رومانيا)؛
 91-125اختاك التدابري لىلمان محاية حرية التعبيري وحريية الصي افةق مبيا يىليم
اضلالع املدافع ع حقوق اإلنسان أبنشلتها املشروعة (إسبانيا)؛
 92-125تسي ي يريع تنفيي ي ي الق ي ييوان املتعلق ي يية إلري ي يية التعب ي ييري والتجم ي ييع وتك ي ييوي
اجلمعيات وضمان توافقها مع املعايري الدوليةق مبا يف كلح يف إطيار التيدابري اللارئية
احملتملة (فنلندا)؛
 93-125أتمي ي ي بيم ي يية فاعل ي يية للم ي ييدافع عي ي ي حق ي ييوق اإلنس ي ييان لالض ي ييلالع
أبنشلتها املشروعة دون خوف أو عرا يل ال لزوث هلا (جنو أفريقيا)؛
 94-125إجراء حتقيقات سريعة يف مجيع التهديدات واهلجمات اليا تسيتهدف
املدافع ع حقوق اإلنسان وضيمان تقيدمي املسيسول عنهيا إك العدالية ومعيا بتها
بلريقة تتناس وجسامة أفعاهلا (ليابتنشتاي )؛
 95-125مواءمة مجيع التشريعات املتعلقة مبرا بة االتصاالت مع معايري حقيوق
اإلنسي ييان الدوليي يية والسي ييهر بشي ييكل خي يياد علي ييى إخىل ي ياع مجيي ييع أشي ييكا مرا بي يية
االتصاالت الختبار الىلرورة والتناس (ليابتنشتاي )؛
 96-125اخت ي يياك الت ي ييدابري الالزم ي يية لتعجي ي ييل عم ي ييل ا ل ي ييس ارعل ي ييى للقىل ي يياء
(اجلمهورية العربية السورية)؛
 97-125مواصلة اجلهود لزايدة النهوض بن اث العدالة (أكربيجان)؛
 98-125مواص ييلة مهم يية إم يياث اإلط ييار املسسس ييي ا يياد يف جم يياالت القىل يياء
واهليمات املستقلة (ارردن)؛
 99-125تعميق عملية أتم اجليرب املناسي للمصياب وأسير الي ي تليوا أثنياء
الثورة ع طريق تقدمي الدعا الله املالئا ورد االعتبار (اررجنت )؛
 100-125تعزي ييز تنفيي ي ت ييدابري العقوب يية البديل يية لل ييد مي ي اكت يياظ الس ييجون
ابلنسبة لالحتجاز القصري واملتوسط املدة (أنغوال)؛
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 101-125تعزيييز حقييوق السييجناء ع ي طريييق اعتميياد تييدابري تشييمل احلييد م ي
االكت يياظ يف مرافييق السييج ق واختيياك تييدابري بديليية لالحتجيياز بييل احملاكميية والسييهر
عل ييى املعامل يية املنص ييفة أثن يياء اإلجي يراءات القىل ييائية يف مجي ييع املراح ييلق مش ييي ا م ييع
املعاهدات الدولية (كينيا)؛
 102-125مواص ييلة اجله ييود لتنفيي ي خل يية العم ييل إلص ييالح املن وم يية القىل ييائية
ون اث السجون (املغر )؛
 103-125ب ي ي املزيي ييد م ي ي اجله ي ييود حلمايي يية احلقي ييوق املدنيي يية يف اإلجي ي يراءات
القىلائيةق مبا يف كلح ع طريق أتم إمكانية االتصا املباشر مب اث عند التو يف
(مجهورية كوراي)؛
 104-125مواصييلة اجلهييود ملكاف يية البلاليية وإعليياء ارولوييية للسييك الالئييق
واحلصو على املاء (السودان)؛
 105-125تشييجيع احلييوار االجتميياعي والسييهر علييى تنفي ي اسييتنتاجات احلييوار
(السودان)؛
 106-125تعزي ي ييز اجله ي ييود لل ي ييد مي ي ي الفق ي يير امل ي ييد ع واالس ي ييتبعاد والتهم ي يييش
(زمبابوي)؛
 107-125تعزيز االستقاللية اال تصادية للمرأة وا موعات الىليعيفة عي طرييق
اعتماد خلط مالئمة ملكاف ة الفقر (اجلزائر)؛
 108-125إعليياء ارولوييية للقىليياء علييى الفقيير والسييعي إك احلييد م ي البلاليية
وحتس مستوايت عيش الشع (الص )؛
 109-125تنويع التدخالت صد خف

انتشار الفقر (كواب)؛

 110-125مواصلة اجلهود لتأم احلقوق الثقافية واالجتماعية واال تصاديةق مبيا
يف كلح يف أ ل املناطق وا (مصر)؛
 111-125زايدة تكثيف أنشلة احلكومة لدفع عجلة تشغيل الشبا (إثيوبيا)؛

 112-125مىليياعفة اجلهييود لىلييمان احلييق يف العمييل وتسيياوي مجيييع العمييا يف
القلاع العاث دون أي مييز (إندونيسيا)؛
 113-125ض ييمان احل ييق يف العم ييل وتس يياوي مجي ييع الع ييامل يف القل يياع الع يياث
والسييهر علييى اح ي اث ك يرامتها كبشيير دون مييييز علييى أسيياس نييوع اجليينس (مجهورييية
أفريقيا الوسلى)؛
 114-125التشديد على إمكانيية التمتيع اب يدمات الصي ية وتشيجيعهاق مبيا يف
كلح ع طريق تدري املوالف اللبي (اجلمهورية العربية السورية)؛
 115-125مواص ييلة تعزي ييز الب يير الت تي يية للرعاي يية الص ييي ة (مجهوري يية فن ييزويال
البوليفيارية)؛
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 116-125مواصييلة تعزيييز فعالييية التييدابري املتاب ي ة لت س ي التمتييع اب ييدمات
الص ية يف املناطق النائية ويف املناطق الريفية (ليبيا)؛
 117-125مواصييلة تنفيي االسي اتيجية الوطنييية لتعزيييز احلصييو علييى ا ييدمات
الص ية يف املناطق الريفية (دولة فلسل )؛
 118-125تعجيييل اعتميياد مشييروع القييانون بشييأن املابييدرات ال ي ي يمعفييى م ي
املقاضاة اجلنائية أي مستهلح اتاج إك متابعة طبية (غابون)؛
 119-125أتمي ي النف يياك عل ييى نل يياق واس ييع إك ا ييدمات الصي ي يةق مب ييا فيه ييا
خدمات الص ة اإلجنابيةق وال سيما للشبا (لكسمربغ)؛
 120-125توس يييع نل يياق خ ييدمات التن يييا الع ييائلي ص ييد احل ييد مي ي مع ييدالت
الوفيات النفاسية املرتفعة إك حد كبري واليا ت يل مرتفعية بشيكل خياد يف املنياطق
الريفية (بوركينا فاسو)؛
 121-125مواصلة اجلهود لتأم متع مجيع النساء التونسيات خبيدمات الرعايية
الص ية اجلنسية واإلجنابيةق وال سيما أثناء احلمل (سلوفينيا)؛
 122-125مواصييلة التق ييدث ص ييو إعم ييا التعليييا االبت ييدائي اإللزام ييي وا ييا
(مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 123-125مواص ي ييلة االس ي ييتثمار يف حتسي ي ي خ ي ييدمات ومراف ي ييق التعل ي يييا الع ي يياث
وا دمات العامة (الفلب )؛
 124-125مواصلة اجلهود لتعزيز ن اث التعلياق وال سيما احلصيو عليى التعلييا
يف املناطق الريفية (جنو السودان)؛
 125-125التفكي ييري يف إدراج التثقيي ييف يف جمي ييا حقي ييوق اإلنسي ييان يف املني يياه
الدراسية (موريشيوس)؛
 126-125وضيع خليية وطنييية لتشييجيع الفتيييات علييى البقيياء يف املدرسييةق وال سيييما
يف مناطق البالد احملرومة (ملديف)؛
 127-125تلييوير التعليييا إليزثق وال سيييما التعليييا ارساسيييق وتقييدمي ييدر أكييرب
م الدعا للمدارس يف املناطق الريفية (الص )؛
 128-125املىل ييي يف إي ييالء مزي ييد مي ي االهتم يياث للفتي ييان والفتي ييات والنس يياء يف
السياسات العامةق وال سيما يف جما التعليا (السنغا )؛
 129-125املىلي ييي يف النهي ييوض إلقي ييوق امل ي يرأةق وال س ي ييما يف املني يياطق الريفيي يية
(جيبويت)؛
 130-125ال كيز على حقوق اإلنسان بشكل عاث وحقوق املرأة بشكل خياد
(عمان)؛
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 131-125زايدة تكثيف اجلهود يف تنفي القوان والسياسيات الراميية إك تعزييز
ومحاية حقوق املرأة وارطفا وسائر ا موعات الىلعيفة (ابكستان)؛
 132-125اعتماد تدابري تشيريعية وسياسياتية ملكاف ية التميييز عليى أسياس نيوع
اجلنس والتمييز ضد ارطفا وارشاباد كوي االحتياجات ا اصة (شيلي)()3؛
 133-125تقييدمي الييدعا املييادي واملعنييوي ملركييز الب ييوو والدراسييات والتوثيييق
واإلعييالث حييو امليرأة صييد صييون وتعزيييز حقييوق امليرأة يف تييونس (اإلمييارات العربييية
املت دة)؛
 134-125مواص ييلة توطي ييد اسي ي اتيجية الو اي يية الوطني يية للمعا ب يية عل ييى مجي ييع
أش ييكا االس ييتغال ق وال س يييما ض ييد املي يرأةق حلماي يية الىلي ي ااي وم ييدها ابملس يياعدة
(مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 135-125تعزيز ا لة الوطنية لت قيق املساواة ب اجلنس واإلنصاف (كوت
ديفوار)؛
 136-125مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدوليية بشيأن محايية حقيوق
املرأة وخدمة ملبدأ املساواة ب اجلنس ق وال سيما ع طريق تشجيع نفاك املرأة إك
ميواط الشييغل وزايدة مشيياركتها يف احلييياة السياسيية واال تصيياديةق وضييمان تسيياوي
الرجل واملرأة يف ارجور (املكسيح)؛
 137-125وض ييع بي يرام ملكاف يية الفق يير وانع ييداث ارمي ي يف جم ييا العم ييلق مي ي
خال تعزيز مك املرأة ا تصادايا (مجهورية أفريقيا الوسلى)؛

مجيع ارحكاث التشريعية الا تدمي التمييز ضد املرأة واعتماد
 138-125س
انون شامل بشأن العنف ضد املرأة (إسبانيا)؛
 139-125تعزيييز التش يريعات الييا أتخ ي ابتفا ي يية القىليياء علييى مجيييع أش ييكا
التمييز ضد املرأةق مبا يف كلح التشريعات املتعلقة مبنع العنف ضد املرأة (الياابن)؛
 140-125العمل م أجل إزالة أي ثغرات يف التشريع الوطين يد تقيوض محايية
حقييوق امليرأة ومبييدأ املسيياواة بي اجلنسي ق مبييا يف كلييح فيمييا يتعليق ابلعنيف املنييز
واالغتصا يف إطار الزواج (رواندا)؛

 141-125اختيياك املزيييد مي التييدابري صييد تشييجيع نفيياك امليرأة إك فييرد العمييل
وإزالة الفجوة القائمة يف ارجور ب اجلنس (بولندا)؛
 142-125اعتميياد ييانون شييامل بشييأن العنييف ضييد النسيياء والفتيييات يتلييرق
رةييية املوافقيية ويييوفر احلماييية املالئميية للىل ي ااي ويسييلط العقييوابت املناسييبة علييى
مرتكه أفعا العنف (السويد)؛
__________

()3
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 143-125تعيديل أو إلغيياء الفصيل  227و 239مي ا ليية اجلزائيية مي أجييل
التجرمي الصريح لالغتصا يف إطار الزواج وإعادة تعريف االغتصا مبيا يتفيق ميع
املعايري الدولية (السويد)؛
 144-125مواصلة اجلهود ملكاف ة التمييز والعنف ضد املرأة (تركيا)؛
 145-125وضييع تشيريع عييدد للتلييرق للعنييف ضييد امليرأة الي ي ي ييل إك يومنييا
ه ا يندرج عموم ا يف نلاق ا لة اجلزائية (أوغندا)؛
 146-125التعجيل ابعتماد انون مكاف ة العنف ضد املرأة (أوكرانيا)؛

 147-125تعييديل ا ليية اجلزائييية إللغيياء ارحكيياث الييا تسييمح ملرتك ي العنييف
اجلنس ييي ابإلف ييالت مي ي املقاض يياة عي ي طري ييق ت ييزوج الىلي ي ية أو تس ييمح الس ييقال
الىلي ي ية ش ييكواهاق وجتي يرمي
املقاض يياة أو احملاكم يية أو تنفيي ي العقوب يية عن ييدما تسي ي
االغتصا يف إطار الزواج بشكل صريح (زامبيا)؛
 148-125تعزيز التشريعات القائمة م أجل القىلاء الفعلي على العنف القيائا
علييى نييوع اجليينسق مبييا يف كلييح العنييف املنييز ق م ي أجييل حتس ي محاييية الىل ي ااي
ومساءلة مرتكه أفعا العنف ه ا (النمسا)؛
 149-125مواصلة التصدي للعنف ضد املرأةق مبا يف كليح التيدابري اليا تكفيل
اإلبالغ كما جي ع أفعا العنف املنز واالغتصا (بنغالديش)؛
 150-125التعجيل ابعتماد انون عاث بشأن العنف ضد النساء والفتيات جييرث
مجيع أشكا العنفق مبا يف كلح العنف املنز واالغتصا يف إطار الزواج ويكفيل
الوصو إك العدالة (بلجيكا)؛
 151-125إلغيياء الفصييل  227مكييررا و 239مي ا ليية اجلزائييية ملنييع إفييالت
مي يرتكه أفع ييا االغتص ييا واالختل يياف مي ي املقاض يياة عي ي طري ييق ت ييزوج الىلي ي ااي
املراهقات (بلجيكا)؛
 152-125اعتماد تشريع عدد يرمي إك القىلاء على العنيف ضيد امليرأةق مشييا
مع املعايري الدوليةق ويتليرق عليى الن يو املالئيا ربعياد الو ايية واحلمايية واملسياعدة
(الربازيل)؛
 153-125إلغي يياء الفصي ييل  227م ي ي ا لي يية اجلزائيي يية التونسي يييةق ال ي ي ي يسي ييمح
ملرتكه االغتصا ابإلفالت م العدالة إن ها تزوجوا الىل ية (كندا)؛
 154-125اعتماد إطار انو ملكاف ة العنف ضد املرأة ادد جزاءات تعا ي
علييى ه ي ا ارفعييا ق ويىلييم وصييو الىل ي ااي إك العدالييةق ويقيييا ن ام ي ا حلمييايته
وجربه ورد االعتبار هل (شيلي)؛
 155-125اختاك التيدابري الالزمية ملكاف ية العنيف ضيد امليرأة والتميييز يف العميل
(فرنسا)؛
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 156-125تكثيييف اجلهييود ملواءميية التشيريع احمللييي مييع املعييايري الدولييية ملكاف يية
مجيع أشكا العنف والتمييز ضد النساء والفتيات (جورجيا)؛
 157-125تعيديل ا لية اجلزائييية مي أجيل التجييرمي الصيريح لالغتصيا يف إطييار
الزواجق إللغاء ارحكاث الا تسمح ملرتك العنف اجلنسي ابإلفالت مي املقاضياة
بتييزوج الىل ي ية (ا ليية اجلزائييية (فصييل  227مكييررا)ق الييا نصييت علييى أن زواج
الفاعل اب ين عليها يو ف التتبعات أو تاثر احملاكمة) (أملانيا)؛
 158-125اعتماد انون شامل بشأن مكاف ة مجيع أشكا العنف ضيد امليرأةق
مبا يف كلح العنف املنز واالغتصا يف إطار الزواج (هندوراس)؛
 159-125التعجيل ابعتماد انون مكاف ة العنف ضد املرأة ( ريغيزستان)؛
 160-125التعجيييل ابعتميياد ييانون مكاف يية العنييف ضييد امل يرأة والسييهر علييى
جعليت يين عليى أن مجييع أشيكا العنيف ضييد امليرأة إ يا هيي جرميية جزائييةق مبييا يف
كلح العنف املنز واالغتصا يف إطيار اليزواجق وتعيديل أحكياث ا لية اجلزائيية مي
أجي ييل اس ي ييتبعاد أي ي يية إمكاني ي يية إف ي ييالت م ي يرتكه العن ي ييف ض ي ييد املي ي يرأة مي ي ي العق ي ييا
(ليابتنشتاي )؛
 161-125ت ييدري أعىل يياء الس ييللة القىل ييائية واملس ييسول عي ي إنف يياك الق ييوان
لت ي ييوعيتها أمي ي ييع أن ي ييواع العن ي ييف ض ي ييد املي ي يرأةق وتعزي ي ييز مح ي ييالت التوعي ي يية العام ي يية
(ليابتنشتاي )؛
 162-125مواصيلة عمليية تبييين القيانون ارساسييي املتعليق ابلقىليياء عليى العنييف
ضد املرأة (املغر )؛
 163-125اعتم يياد ييوان جت ييرث مجي ييع أش ييكا العن ييف ض ييد النس يياء والفتي ييات
ومراجع يية اإلجي يراءات اجلزائي يية لوض ييع ح ييد لعف ييالت مي ي العق ييا عي ي مث ييل هي ي ا
االنتهاكات (الربتغا )؛
 164-125أتم التنفي واإلعميا السيريع لتشيريع جييرث مجييع أشيكا العنيف
ضد املرأةق مبا يف كلح العنف املنز (سرياليون)؛
 165-125تبين سياسة وطنية شاملة بشأن محاية املرأة م مجييع أشيكا العنيف
وإجييياد بيميية داعميية لىل ي ااي العنييف م ي النسيياء ع ي طريييق مراجعيية وتعزيييز اإلطييار
القانو (جنو أفريقيا)؛
 166-125اعتماد القانون الشامل بشأن العنف ضد النساء والفتيات (مجهورية
أفريقيا الوسلى)؛
 167-125اختاك تدابري مييز إجيار لتشجيع حصو املرأة على عمل (أوكرانيا)؛
 168-125تعزيز مشاركة املرأة يف أوسال صنع القرار واملراكز القياديية ومكينهيا
م لع دور يف مجيع جماالت التنمية (الب ري )؛
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 169-125مواصلة تعزيز حقوق املرأة ومشاركتها يف احلياة الثقافية واالجتماعيية
واال تصادية وتشجيع ه ا املشاركة والنهوض ا ا احلقوق (مصر)؛
 170-125زايدة مشيياركة امل يرأة يف مناص ي صيينع الق يرار ويف احلقل ي السياسييي
والعاث (إندونيسيا)؛
 171-125مواصلة اجلهود لت س وضع امليرأة وتشيجيع املسياواة بي اجلنسي
على مجيع املستوايتق وم مث تعزيز مساةة املرأة يف عملية التنمية (سري النكا)؛
 172-125املىل ييي يف تنفيي ي االسي ي اتيجيات وا ل ييط وزايدة مش يياركة املي يرأة يف
مناص صنع القرار يف القلاع العمومي (دولة فلسل )؛
 173-125مواصلة اجلهود فيما يتصل إلماية اللفل وإنفاك تليية مسيتقلة لرصيد
حقوق اللفل م أجل منع انتهاكات القوان والتشريعات القائمة (ملديف)؛
 174-125مواصلة إصالح القوان لكي ال يبقى أحدق وال سيما مي ارطفيا ق
بدون جنسية (كينيا)؛
 175-125مواصلة التدابري املعتمدة لوضع خلة عمل ملكاف ة عمل ارطفيا ق
ابلتعاون مع من مة العمل الدولية (جيبويت)؛
 176-125تعزيييز اجلهييود م ي أجييل النهييوض إلقييوق اإلنسييان لذشيياباد كوي
االحتياجات ا اصة يف مجيع ا االت (اجلزائر)؛
 177-125مواصلة تعزيز متع ارشاباد كوي االحتياجات ا اصة بكل ما هلا
م حقوق سياسية واجتماعية وا تصادية (الب ري )؛
 178-125النهييوض إلماييية ارشيياباد كوي االحتياجييات ا اصيية بتييوخي ي
ائا على احلقوق صد ضمان إدماجها الكامل يف ا تمع (إسبانيا)؛
 179-125محاية احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافيية لذ لييات ارمازيغيية
(بريو)؛
 180-125تعزي ي ي ييز التشي ي ي يريع ال ي ي ييوطين فيم ي ي ييا يتعل ي ي ييق إلق ي ي ييوق خ ي ي ييدث املن ي ي يياز
(أوروغواي)()4؛
 181-125التعجيييل الرسيياء مسييسولية احلكوميية يف مكاف يية اإلرهييا والتلييرف
العنيف (إثيوبيا)؛
 182-125إيالء در أكرب م االهتمياث إلمايية حقيوق اإلنسيان أثنياء العملييات
القىلائية كات الصلة ابإلرها (الياابن)و
 -126وسوف تن ر تيونس يف التوصييات التاليية وسيتقدث ردودا يف الو يت املناسي ولكي
يف أجل ال يتجاوز انعقاد الدورة السادسة والثالث لس حقوق اإلنسان:
__________

()4
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 1-126حتليييل التصييديق علييى اتفا ييية من ميية العمييل الدولييية بشييأن العمييا
املنزلي لعاث ( 2011االتفا ية ر ا ( )189أوروغواي)()4؛
 2-126التعجييل ابعتمياد مشييروع يانون اللجييوء املعيروض علييى جمليس نييوا
الشع (أوغندا)؛
 3-126إلغاء أحكاث جملة ارحوا الشابصية الا منع على امليرأة اليا تتيزوج
م جديد االحتفاظ إلىلانة ارطفا (كندا)؛
 4-126تعزيييز تليييات احتجيياز املهيياجري املستىلييعف علييى احلييدود وحتديييد
هويتها ومدها ابملساعدةق مع االمتثا الكامل للقانون الدو (غواتيماال)؛
 5-126إلغيياء جتييرمي عبييور احلييدود غييري القييانو وتعزيييز تليييات كشييف وحتديييد
ومسيياعدة املهيياجري املستىلييعف علييى احلييدودق مب ي فيييها ارحييداوق وملتمس يو
اللجوء احملتملون وض ااي االجتار ابلبشر (املكسيح)؛
 6-126اختاك التدابري لتعزيز تلييات كشيف املهياجري الىليعفاء عليى احليدودق
وحتديييد هييوتيها ومسيياعدواق مبي فيييها ارحييداو وطييالبو اللجييوء وضي ااي االجتيار
احملتملون (نيجرياي)؛
 7-126اختيياك تييدابري لتعزيييز ومحاييية حقييوق املهيياجري وضييمان عييدث احتجيياز
القاصري ال ي ال يرافقها أحد وارسر الا هلا أطفا (نيجرياي)؛
 8-126التعجيييل ابلتصييديق علييى تعييديالت كمبيياال علييى ن يياث رومييا ارساسييي
للم كمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان (ليابتنشتاي )؛
 9-126أتم محاية املثليات واملثلي ومزدوجي امليل اجلنسيي ومغيايري اهلويية
اجلنسييانية وحيياملي صييفات اجلنس ي م ي مجيييع أشييكا الوصييا والتمييييز والعنييفق
واالمتناع ع الف ود والتشابيصات العشوائية (لكسمربغ)؛
تل ييوير بي يرام التوعي يية العام يية للتل ييرق لوص ييا املثلي ييات واملثليي ي
10-126
ومزدوجي ييي امليي ييل اجلنسي ييي ومغي ييايري اهلويي يية اجلنسي ييانية وحي يياملي صي ييفات اجلنس ي ي
(تيرلندا)؛
 11-126إنشاء جملس لذداين لتيسري احلوار والوائث ب ارداين (سرياليون)و
 -127ون يرت تييونس يف التوصيييات الييا ت التقييدث اييا أثنيياء احلييوار التفيياعلي/الواردة أد ا
وأحاطت اا علما:
 1-127التصديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العما املهاجري
وأفراد أسرها (سرياليون)()5؛

__________

()5
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 2-127التصديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العما املهاجري
وأفراد أسرها (تركيا)؛

جات ن التوصسش ما يلي" :التصديق علوى االتفاقسوش الدولسوش حلمايوش حقوو سوهل العموال امل واجرين وأفوراد أسورهم،
وكهل على الربوتوكول االختساري التفاقسش حقو الطفل بشأن إجرات لتقد البالبات" (سريالسون).
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 3-127التصديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العما املهاجري
وأفراد أسرها (هندوراس)؛
 4-127التصديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العما املهاجري
وأفراد أسرها ( ريغيزستان)؛
 5-127التصديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العما املهاجري
وأفراد أسرها (النيجر)؛
 6-127التصييديق بسييرعة علييى االتفا ييية الدولييية حلماييية حقييوق مجيييع العمييا
املهاجري وأفراد أسرها (غواتيماال)؛
 7-127االنىلماث إك االتفا ية الدولية حلماية حقيوق مجييع العميا املهياجري
وأفراد أسرها (الكونغو)؛
 8-127الن ر يف التصديق على االتفا ية الدولية حلمايية حقيوق مجييع العميا
املهاجري وأفراد أسرها (بنغالديش)؛
 9-127الن ر يف التصديق على االتفا ية الدولية حلمايية حقيوق مجييع العميا
املهاجري وأفراد أسرها (السنغا )؛
 10-127الن ر يف التصديق على االتفا ية الدولية حلمايية حقيوق مجييع العميا
املهاجري وأفراد أسرها (إندونيسيا)؛
 11-127مواصلة عملية التصيديق عليى االتفا ييات الدوليية اليا م تنىليا إليهيا
الدولة بعدق وال سيما االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العما املهاجري وأفراد
أسرها (غابون)؛
 12-127التصديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العما املهاجري
وأف يراد أسييرهاق واتفا ييية من ميية العمييل الدولييية بشييأن خييدث املنيياز لعيياث 2011
(االتفا ية ر ا ( )189الفلب )؛
 13-127التصييديق علييى الربوتوكييو االختييياري املل ييق ابلعهييد الييدو ا يياد
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (اجلبل ارسود)؛
 14-127التصييديق علييى الربوتوكييو االختييياري املل ييق ابلعهييد الييدو ا يياد
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (الربتغا )؛
 15-127التصييديق علييى الربوتوكييو االختييياري الثييا املل ييق ابلعهييد الييدو
ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية (توغو)؛
 16-127التصييديق علييى الربوتوكييو االختييياري الثييا املل ييق ابلعهييد الييدو
ا اد ابحلقوق املدنية والسياسيةق ادف إلغاء عقوبة اإلعداث (اجلبل ارسود)؛
 17-127إعييادة الن يير يف التصييديق علييى الربوتوكييو االختييياري الثييا املل ييق
ابلعه ييد ال ييدو ا يياد ابحلق ييوق املدني يية والسياس ييية ا ييدف إلغ يياء عقوب يية اإلع ييداث
(سلوفينيا)؛
28
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اإلع ييالن الع يياث بش ييأن اتفا ي يية القىل يياء عل ييى مجي ييع
 18-127الن يير يف سي ي
()6
أشكا التمييز ضد املرأة (بريو) ؛
 19-127املىلي يف وضع اس اتيجية وطنيةق مي خيال اهليمية الوطنيية ملكاف ية
االجتي ييار ابرشي ييابادق والقيي يياثق كجي ييزء م ي ي تلي ييح االس ي ي اتيجيةق ابلتصي ييديق علي ييى
بروتوكييو عيياث  2014املل ييق ابتفا ييية السييابرة لعيياث ( 1930اململكيية املت ييدة
لربيلانيا الع مى وتيرلندا الشمالية)؛
 20-127اختاك اإلجراءات املناسبة إللغاء عقوبة اإلعداث (توغو)؛
 21-127الن ر يف إلغاء عقوبة اإلعداث (موزامبيق)؛
 22-127املىلي يف اختاك تدابري عملية لتعجيل إلغاء عقوبة اإلعداث ( ميبيا)؛
 23-127إلغاء عقوبة اإلعيداث ريييا بغيية التصيديق عليى الربوتوكيو االختيياري
الثا املل ق ابلعهد الدو ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية (أس اليا)؛
الت ف يات اليا أبيدوا تيونس
 24-127إلغاء عقوبية اإلعيداث والن ير يف سي
علييى الربوتوكييو االختييياري الثييا املل ييق ابلعهييد الييدو ا يياد ابحلقييوق املدنييية
والسياسيةق كما أعلنت كلح احلكومة (النمسا)؛
 25-127إلغاء عقوبة اإلعداث والتصديق على الربوتوكيو الثيا املل يق ابلعهيد
الدو ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية (إسبانيا)؛
 26-127إلغاء عقوبة اإلعداث والتصديق على الربوتوكيو االختيياري الثيا املل يق
ابلعهد الدو ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية ادف إلغاء عقوبة اإلعداث (فرنسا)؛
 27-127إلغيياء عقوبيية اإلعييداث والتصييديق علييى الربوتوكييو االختييياري الث ييا
املل ق ابلعهد الدو ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية (الربتغا )؛
 28-127إلغاء عقوبة اإلعداث طبقا للربوتوكو االختياري الثا املل يق ابلعهيد
الدو ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية (تيسلندا)؛
 29-127إلغيياء عقوبيية اإلعييداث يف الدسييتورو وعلييى الييرغا م ي الو ييف االختييياري
للعم ي ييل بعقوب ي يية اإلع ي ييداث إلك ي ييا الوا ي ييع م ي ييا زا ماك ي ييا عل ي ييى ارش ي يياباد ابإلع ي ييداث
(لكسمربغ)؛
 30-127مراجعيية ييانون مكاف يية اإلره ييا وا ل يية اجلزائي يية مي ي أج ييل اإللغ يياء
النهائي لعقوبة اإلعداث والتصديق على الربوتوكيو االختيياري الثيا املل يق ابلعهيد
الدو ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية (النروي )؛

__________
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 31-127إبلا جترمي العال ات اجلنسية ب شابص راشدي م نفس اجلينس
ابل اضي ع طريق إلغاء الفصل  230م ا لة اجلزائية (الدا رك)؛

جات ن التوصسش ما يلي" :النظر ن سحا اإلعالن العام املتعلق ابتفاقسش القضات على سهل أيفمال التمسسو مود
املو ورأة والتص ووديق عل ووى بروتوك ووول املسع ووا األفريق ووي حلق ووو اإلنس ووان والش ووعوب بش ووأن حق ووو املو ورأة ن أفريقس ووا
(بروتوكول مابوتو)" (بريو).
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 32-127تعييديل أو إلغيياء الفصييل  230م ي ا ليية اجلزائييية لوضييع حييد لتجييرمي
العال ات اجلنسية ب شابص م نفس اجلنس (السويد)؛
 33-127تعديل الفصيل  230مي ا لية اجلزائيية لوضيع حيد لتجيرمي العال يات
اجلنسية ب شابص م نفس اجلنس (الوالايت املت دة ارمريكية)؛
 34-127إلغياء الفصييل  230مي ا ليية اجلزائيية الي ي جيييرث العال ييات اجلنسييية
ب شابص م نفس اجلنس (بلجيكا)؛
 35-127إلغ يياء الفص ييل  230مي ي ا ل يية اجلزائي يية الي ي ي جيي يرث املثلي يية اجلنس ييية
(هولندا)؛
 36-127إلغي يياء الفصي ييل  230م ي ي ا لي يية اجلزائيي يية التونسي ييية والقىلي يياء علي ييى
املمارس ييات التمييزي يية القائم يية عل ييى املي ييل اجلنس ييي واهلوي يية اجلنس ييانيةق مي ي بي ييل
الف ود الشرجية (كندا)؛
 37-127تعييديل أو إلغيياء الفصييل  230م ي ا ل يية اجلزائييية صييد وضييع ح ييد
لتجرمي العال ات اجلنسية ب شابص راشدي م نفس اجلنس ابل اضي (أملانيا)؛
 38-127إلغيياء الفصييل  236و 230م ي ا ليية اجلزائييية لوضييع حييد لتجييرمي
الزىن والعال ات اجلنسيية بي شابصي مي نفيس اجلينسق فىليالا عي أسيالي مجيع
اردلة الا تشكل انتهاكا لكرامة اإلنسان وسالمتت اجلسدية (فرنسا)؛
 39-127إبلا الفصل  230م ا لة اجلزائية (كوستاريكا)؛
 40-127إلغاء الفصل  230م ا لة اجلزائية (تيرلندا)؛
 41-127إلغياء الفصييل  230مي ا ليية اجلزائيية الي ي جييرث العال ييات اجلنسييية
ب شابص راشدي مي نفيس اجلينس ابل اضيي ووضيع حيد للممارسية املتمثلية يف
الف ود الشرجية القسرية إلثبات السلوك املثلي (النروي )؛
 42-127تنفيي إجيراءات إضييافية ترمييي إك القىلياء علييى التمييييز والعنييف علييى
أساس امليل اجلنسي (الربازيل)؛
 43-127إلغ يياء مجي ييع التشي يريعات ال ييا تعا ي ي عل ييى العال ييات اجلنس ييية بي ي
شابص ي م ي نفييس اجليينس وجترمهيياق فىل يالا ع ي مجيييع التش يريعات التمييزييية علييى
أساس امليل اجلنسي (إسبانيا)؛
 44-127إلغيياء التشيريعات الييا جتييرث السييلوك اجلنسييي ابل اضييي بي شابصي
راشدي م نفس اجلنس (تيسلندا)؛
 45-127اختي يياك التي ييدابري ملني ييع املىلي ييايقة أو التمييي ييز جتي يياا املثلي ي ي واملثلي ي ييات
ومزدوجي ييي امليي ييل اجلنسي ييي ومغي ييايري اهلويي يية اجلنسي ييانية وحي يياملي صي ييفات اجلنس ي ي
ومقاضاة املسسول ع كلح (تيسلندا)؛
 46-127اخت يياك مجيي ييع التي ييدابري الالزمي يية ملن ييع العني ييف ضي ييد املثليي ييات واملثلي ي ي
ومزدوجي ييي امليي ييل اجلنسي ييي ومغي ييايري اهلويي يية اجلنسي ييانية وحي يياملي صي ييفات اجلنس ي ي
والت قيق فيت ومقاضاة املسسول عنت (تيرلندا)؛
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 47-127اختاك تيدابري فوريية لتعيديل القواعيد اليا جتيرث وتعيرض للوصيا املثليي
واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسيي ومغيايري اهلويية اجلنسيانية وحياملي صيفات اجلنسي ق
والت قيق مع مرتكه أفعا التمييز والعنف ضدها ومعا بتها (اررجنت )؛
 48-127إدخيا تشيريع للو اييية مي التمييييز عليى أسيياس امليييل اجلنسييي واهلوييية
اجلنسانية ومحل الشاب لصفات اجلنس (أس اليا)؛
 49-127اختيياك تييدابري تش يريعية وسياسيياتية ملكاف يية التمييييز علييى أسيياس امليييل
اجلنسي واهلوية اجلنسانية (شيلي)()7؛
 50-127التلرق جلميع أشيكا العنيف والتميييز اجلنسيي والقيائم عليى نيوع
اجليينسق وال سيييما ضييد النسيياءق ع ي طريييق إصييالح ا ليية اجلزائييية وجمليية ارحييوا
الشابصية ملواءمتهما مع اتفا ية القىلاء عليى مجييع أشيكا التميييز ضيد امليرأةق مبيا
يف كلييح مي خييال جتييرمي االغتصييا يف إطييار الييزواج وإلغياء ارحكيياث الييا تسيمح
ملرتك العنف اجلنسي ابإلفالت م املقاضاة بتزوج الىل ية (فنلندا)؛
 51-127القىلاء على مجيع أشكا التمييز ضيد امليرأةق مبيا يف كليح عي طرييق
تعييديل جمليية ارحييوا الشابصييية مليينح امل يرأة حقو ي ا متسيياوية يف جم يا اإلرو وع ي
طريييق إلغيياء منشييور عيياث 1973ق الصييادر ع ي وزارة الداخلييية م ي أجييل السييماح
للمرأة التونسية ابلزواج م رجل غري مسلا (أملانيا)؛
 52-127القىلاء التاث على التمييز ب الرجل واملرأة فيما يتصل إلقيوق اإلرو
(بولندا)؛
 53-127حتس ي املسيياواة ب ي اجلنس ي يف التش يريع واملمارسيية العمليييةق مبييا يف
كلح ع طريق منح الرجل واملرأة حقو ا متساوية فيما يتصل ابملمتلكيات وارسيرة
(مجهورية كوراي)؛
 54-127السهر على أن يكون التشريع املن ا لن اث احملكمية العسيكرية صيراا
يف احل ييرد عل ييى أال تك ييون للم يياكا العس ييكرية والي يية ىل ييائية إال عل ييى امل ييوالف
العسكري ال ي يرتكبون جرائا عسكريةق وال سييما عنيدما ال تكيون تليح اجليرائا
مبثاب يية انتهاك ييات حلق ييوق اإلنس ييانق وأال حت يياكا أي يية ىل ييااي مدني يية يف ن يياث احمل يياكا
العسكرية (بوتسوا )؛
 55-127االنىلييماث إك معاهييدة جتييارة ارسييل ة وتكييييف التشيريع الييوطين وفقي ا
هلا (غواتيماال)؛
 -128مجيييع االسييتنتاجات و/أو التوصيييات الييواردة يف هي ا التقرييير تعكييس مو ييف الدوليية
(الدو ) الا دمتها و/أو الدولة موضوع االستعراضو وال ينبغي أن يفهيا أ يا حت يى بتأيييد
الفريق العامل ككلو
__________
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جووات ن التوصووسش مووا يل ووي" :اختوواذ توودابري تش وريعسش وسساسوواتسش ملمافحووش التمسس و علووى أسوواو ن وووذ ال وونس وم وود
األطفال واأليفخاي ذوي اإلعاقش والتمسس على أساو املسل النسي وااويش النسانسش" (يفسلي).
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املرفق
[Original: English/French]
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