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واألربعين للفريق العامل  الواحدةالدورة  بشأن مةمقد   مذكرةمنظمة العفو الدولية: 

 2022 /تشرين الثانينوفمبر 18-7، الشامل الدوري باالستعراض المعني
 

صملخ    

 

م منظمة العفو قيّ تُ  اوفيه ،2022 تشرين الثاني /نوفمبرالمقّرر في بشأن الجزائر  ُحّرَرت هذه المذكرة لغايات االستعراض الدوري الشامل

 حرية في الحقو ،الحق في حرية التعبير بما فيها التوصيات بشأن، أثناء االستعراض السابقإلى الجزائر  موّجهةالدولية تنفيذ التوصيات ال

  حقوق المهاجرين.والتمييز القائم على النوع وحقوق المرأة الحقوق المتعلقة ب، والجمعيات تكوين حرية في والحق السلمي التجمع

  

ُ تقييماً لالدولية  منظمة العفو تجريكذلك،  على الدستور في  دخلت مؤخراً إلطار الوطني لحقوق اإلنسان بالجزائر والتعديالت التي أ

   . 2017بالجزائر في عام  االستعراض السابق الخاصمنذ  اعتمدتهاوعلى قوانين أخرى  ،2020 األول/كانون ديسمبر

  

غير مسبوقة في تاريخ الجزائر الحديث منذ الصراع حملة الضوء على  المذكرة لقيتأوضاع حقوق اإلنسان على أرض الواقع،  وبالنسبة إلى

 وأ الجمعيات تكوين حرية في والحقالتجمع السلمي الحق في حرية التعبير و قمعلحملة  ، وهيالداخلي في تسعينيات القرن الماضي

     .االنضمام إليها

  

.ي المنطقةففي تحسين أوضاع حقوق اإلنسان تنفيذها  في حالهم اتس قدمجموعة من التوصيات التي إلى الجزائر  وفي الختام، تقدّم المذكرة
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  نتائج االستعراض السابق متابعة
 

حتى اآلن، على األقل توصية  59 تُنَفّذ، لم 2017 ي سنةففي االستعراض السابق السلطات الجزائرية  بحثتهاتوصية  229من بين  .1
ً  على األقل توصية 44 نُفّذَتبينما   1.تنفيذاً جزئيا

اعتماد تشريعات لحماية حقوق المهاجرين  بشأنأي تقدم  لم يُلَحظبشأن الجمعيات، كما  12.06لم يتم تعديل أو إلغاء القانون رقم  .2
 اللجوء والالجئين.  وملتمسي

  2حقوق المرأة.بشأن لغة تقدمية باستخدام  2020 /كانون األولفي ديسمبر الدستور المعدّلمن  40و 35المادتان  تتسم .3

أنها قبلت زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات واالنضمام  2021سنة  لنت الجزائرعأ   .4
   2022.3 /أيلولسبتمبر 22إلى  12إليها والمزمع القيام بها في الفترة من 

رقم وثيقة األمم المتحدة التمييز العنصري ) حظراعتمدت الجزائر "قانون منع ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية"، الذي ي .5
A/HRC/36/13 4]أوغندا[(. 129.58، التوصية  

 

  اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

 

تلك  المزيد من الحماية لحقوق اإلنسان لكن توفير خطوات إيجابية لضمان 2020 /كانون األولفي ديسمبر الدستور المعدّلتضمن  .6

  لم تنعكس بعد في اإلطار القانوني الوطني. الحماية

 

تشير على الرغم من أنها  الخاصة بالحق في التجمع السلمي على إمكانية ممارسة هذا الحق "بمجرد اإلخطار" 52تنص المادة  .7

 .بتلك الممارسة"شروطا وتدابير" خاصة  عأن القانون سيض إلى

 

  مكفول "بمجرد اإلعالن".على أن الحق في تكوين الجمعيات  53تنص المادة  .8

 

الدينية والثقافية األساسية القيم "شروط ذات صياغة فضفاضة مثل احترام لالتي تضمن حرية الصحافة  54المادة تخضع  .9

دون المساس بفمرهون بشرط ممارسة هذا الحق  55في المادة  ونشرهاأما الحق في الحصول على المعلومات واألخالقية". 

 "بالحياة الخاصة لآلخرين وحقوقهم والمصالح المشروعة للمؤسسات ومقتضيات األمن الوطني". 

 

لغة إيجابية بخصوص حقوق المرأة حيث تنص على قيام الدولة "بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف وفي  40المادة  حدثتست .10

  ص".اوالخ م والمهنيكافة المجاالت وتحت أي ظروف في النطاق العا

 

 34لمنع ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية. وتعاقب المادة  05-20، اعتمدت السلطات الجزائرية القانون 2020 نيسانأفريل/في  .11

" أو حساب إلكتروني يشرف على موقع إلكتروني "ينشئ أو يدير أو لكل من بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات من هذا القانون

  مع".الكراهية في المجتوإثارة التمييز " من قبيلعبارة فضفاضة استناداً إلى 

 

عيات للتضييق على حرية التعبير وتكوين الجم ، اعتمدت السلطات الجزائرية أيضا تعديالت على قانون العقوباتنفسه الشهرفي  .12

( ونشر "أخبار كاذبة" مكرر 290مادة الحكم بالسجن في حالة "تهديد حياة اآلخرين" ) فرض عقوبةاالنضمام إليها عن طريق  وأ

الطبيعي للمؤسسات أو الوحدة الوطنية أو سالمة  سير العمليهدد "األمن الوطني أو  قدتلقي تمويل" "( ومكرر 196مادة )

 (.مكرر 95مادة األمن أو النظام العام" ) وأ مصالحها األساسيةأو  الجزائراضي رأ

 

 

 أوضاع حقوق اإلنسان على أرض الواقع

 

  االنضمام إليها وأحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات 
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ج الماليين إلى الشوارع مطالبين بتغيير وخر مع، انطلقت حركة احتجاجية مهمة تحت اسم "حراك" 2019 شباطفيفري/في  .13
كانون /عقب انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر ذلك اشتدّ و، قمع الحركةبرة، بدأت السلطات الجزائرية تسياسي. وبعد ف

 .19-بسبب وباء كوفيد 2020 /آذارالحراك في مارس نشاط وتوقف 2019األول 

فيين والزعماء السياسيين والمدافعين ااآلالف من النشطاء والصح ومالحقةبتوقيف  قامت السلطات ،طوال السنوات الثالث للحراك .14
حل إحدى منظمات  بعد ،2022وبداية  2021في  ،إلى مستويات غير مسبوقة يةحملة القمعهذه الووصلت عن حقوق اإلنسان. 

ى والقبض عليهم عل ،إلى جانب استهداف شخصيات في الحراكالسياسية  المعارضةحزاب أحقوق اإلنسان البارزة والتهديد بحل 
  نطاق واسع.

  .االحتجازفيين رهن امن النشطاء والمتظاهرين السلميين والصح 300ما ال يقل عن  ظل، 2022في مارس/آذار  .15

 على النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني باالعتقال التعسفيالسلطات الجزائرية  ألقتفي أثناء تظاهرات الحراك،  .16

فضفاضة الصياغة في قانون العقوبات مثل  أحكامإلى  باالستناد ؛مشروععلى نحو غير واحتجازهم م قاضاتهوم فييناوالصح

ي ف ما السلطاتهالمساس بأمن الدولة" و"التجمهر المسلح وغير المسلح"، واللتين استغلتمان "اللتين تجرّ  100و 79المادتين 

د الحق في تقيّ  ،98والمادة  97 ةمثل الماد ،قانون العقوبات فيكما أن بعض المواد األخرى  5التعامل مع المتظاهرين السلميين.

   6التجمع السلمي.

 

إليقاف تظاهرات الحراك  العمومية والمظاهرات باالجتماعات المتعلق 19-91، استخدمت السلطات القانون 2021 أيارفي ماي/ .17

 7من خالل المطالبة باإلعالن المسبق عن كل تظاهرة.

 

 الجمعية الوطنية للشبابلحل  ،للجمعيات النموذجي األساسي القانون ، وهو12-06تخدمت السلطات القانون سا، 2021في سنة  .18

ً  استخدمتو 8)راج(. والتهديد بحل  حزب العمال االشتراكي مؤقتاً عمل بشأن األحزاب السياسية لتعليق  12-04القانون رقم  أيضا

 9.االتحاد من أجل التغيير والرقي

 

إصابة  فيالشرطة  تسببت، 2019 نيسانأفريل/ 12غير المشروعة ضد المتظاهرين السلميين. ففي  ةاستخدمت الشرطة القو .19

أي ن ع، ولم تعلن السلطات يةالجزائرالعاصمة بإصابته بعد أسبوع في إحدى مستشفيات  الذي توفي متأثراً سنة(  22) يطورمزي 

  10القضية. هذه نتائج للتحقيق في

 

ً  ،المحاكمة قبلباحتجاز ما ال يقل عن ثماني نساء  2021و 2020بين أمرت السلطات القضائية  .20 سوى  بينما هن لم يفعلن شيئا

  مشاركة في الحراك.لالتعبير عن آرائهن على شبكة اإلنترنت أو ا

 

 

  حرية التعبير

 

رض اإلنترنت أو على أ ممارستهم الحق في حرية التعبير على شبكةجراء فيين االمحاكم الجزائرية مئات النشطاء والصح قاضت .21

 146و (2)مكرر  144مكرر و 144و 144و 96و 75و 74إلى عدد من نصوص قانون العقوبات مثل المواد  استناداً  ؛الواقع

  11مكرر. 290و 196و

 

بالسجن ستة أشهر  في خالد درارنيات إحدى محاكم االستئناف في العاصمة الجزائرية على الصحم، حك2022 /آذارمارس 3في  .22

وكانت محكمة أخرى في درجة أدنى في سلم التقاضي قد حكمت  تظاهرات الحراك.  تهتغطيبسبب مع إيقاف التنفيذ وبغرامة مالية 

 2021.12 شباطفيفري/و 2020 /آذاربين مارس شهراً  11 واحتُِجزَ . 2020 آبأوت/على درارني بالسجن ثالث سنوات في 
 

مع  ،بالسجن لمدة سنة رابح كراشفي اعلى الصح بجنوب الجزائر تمنراستمحكمة في  حكمت، 2021 /تشرين األولفي أكتوبر .23

د تظاهرات وقعت في جنوب الجزائر ض بشأنبسبب نشره مقاالت في صحيفة "ليبرتيه" )الحرية(  إيقاف تنفيذ ستة أشهر منها

  13للبالد. الجديد التقسيم اإلداري

 

اإلسالمية سعيد جاب الخير بالسجن ثالث ن ؤوالشفي  الخبيرعلى العاصمة ، حكمت محكمة الجزائر 2021 نيسانأفريل/وفي  .24

  14القرآن. تتضمن التعليق علىسنوات بسبب منشوراته على شبكة اإلنترنت التي 
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السمعي  بالنشاط المتعلقإلى القانون  ، واستناداً 2021 آبوأوت/ حزيرانبين جوان/ يسلطة ضبط السمعي البصرقررت  .25

يين األجانب أو فاوسحب ترخيص الجهات اإلعالمية األجنبية والصح ،وإغالق قناتين أخريين ،إيقاف قناتين تلفزيونيتين ،البصري

  15.المتعلقة بالتراخيص هملطلباتعدم االستجابة 

 

على شبكة اإلنترنت، فقد قامت السلطات إمكانية الوصول إلى المواقع اإلخبارية  بشأنحسبما أفادت بحوث منظمة العفو الدولية  .26

ً  18بحجب ما ال يقل عن  2020 /كانون األولديسمبر 11و /تشرين الثانينوفمبر 30الجزائرية بين  ً  موقعا على شبكة  إخباريا

 "مغرب إيمرجنت" و"راديو إم".في مستقل مثل اذات توجه صح عوهي مواق ،اإلنترنت بصورة تعسفية

  

 اإلرهابمكافحة حقوق اإلنسان و

 

فيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان افي مالحقة العشرات من النشطاء والصح 2021 نيسانفي أفريل/ بدأت المحاكم الجزائرية .27

إلدراج  2021 حزيرانجوان/تعديل المادة في  جرىمكرر من قانون العقوبات المتعلقة باإلرهاب. ثم  87إلى المادة  استناداً 

تتضمن تجريم أي شخص "يحاول االستيالء على السلطة أو تغيير نظام الحكم بطرق غير  نصوص جديدة فضفاضة الصياغة

  16دستورية".

 

رشاد والحركة من أجل تقرير تنظيم الجماعتين غير المسجلتين المجلس األعلى لألمن الوطني  صنف، 2021 أيارماي/في  .28

 طرقبالإلى التغيير في الجزائر  انكلتا الحركتين تدعوالمصير في منطقة القبائل على أنهما إرهابيتان، على الرغم من أن 

   السلمية.

 

وحكمت عليه بالسجن بتهمة  محاد قاسمي، أدانت محكمة في أدرار بجنوب الجزائر الناشط 2021 /تشرين األولفي أكتوبر .29

جال ناشط سابق في مدفع على أنحى فيه بالالئمة على السلطات الجزائرية  على موقع فيسبوك له اإلرهاب" في منشور تعظيم"

  . 2022 /تشرين األولومن المزمع أن تنعقد جلسة االستئناف في هذه القضية في أكتوبر 17حقوق العمال إلى اعتناق الفكر المتشدد.

 

وجميلة  ويشةش، قامت محكمة في وهران بغرب الجزائر بمالحقة المدافعين عن حقوق اإلنسان قدور 2021 نيسانأفريل/في  .30

   18رشاد. تنظيمآخرين بتهمة اتصالهم بجماعة سياسية غير مرخصة هي  12والوكيل وسعيد بودور 

 

 السيئة المعاملةوالتعذيب 

 

تشرين /تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة في الحجز فيما بين أكتوبروثقت منظمة العفو الدولية حاالت ما ال يقل عن تسعة نشطاء  .31

 .2021 نيسانأفريل/و 2018 األول

 

أيوب شحتو في أثناء  الناشط، ألقت الشرطة في مدينة البيض الواقعة في غرب الجزائر القبض على 2021 نيسانأفريل/في  .32

 19وعرضته للتعذيب الجنسي في الحجز. إحدى التظاهراتمشاركته في 

 

   المحاكمة قبلاالحتجاز لمدد مطولة 

 

حاالت الفي  إالاالحتياطي  الحبس أال يستخدم الجزائري والدستور الجزائري على اإلجراءات الجنائيةينص كل من قانون  .33

 31وفي لمحاكمة. قبل ا في الحجزالمئات من النشطاء  تودعستثنائية فقط. أما في واقع الحال، فإن السلطات الجزائرية اال

ليقاته تعبسبب  ر احتياطيااكمال الدين فخ السياسيالناشط و الطبيب بحبس مدينة غرداية، قضت محكمة في 2019 /آذارمارس

ً  50بعد إضرابه عن الطعام مدة  أيارماي/ 28في  فخارعلى شبكة اإلنترنت التي ينتقد فيها السلطات. وقد توفي  ً حا يوما على  تجاجا

  20تعسفي.الاحتجازه 

 

  حرية الدين

 

أي الذي ينظم ممارسة  06-03، استخدمت السلطات الجزائرية قانون العقوبات والقانون الصادر بقرار رقم 2022و 2017بين  .34

 ؛نتيةمن الكنائس البروتستا الكثير كما قامت بإغالق ،المئات من معتنقي المذاهب غير السنية لمقاضاةغير دين اإلسالم؛ كأداة  دين

   تقويض الحق في حرية الدين.   ما أدّى إلى
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على أن حرية الرأي و"حرية ممارسة الشعائر الدينية" مكفولة، بينما كان الدستور المعتمد في  2020من دستور  51تنص المادة  .35

  الضمير.حرية يكفل حرية الرأي و 2016

 

فضيل بهلول الذي اعتنق المسيحية  2021 األول/كانون في ديسمبر الواقعة في شمال الجزائر دفلىأدانت إحدى المحاكم في عين  .36

من القانون الصادر  11إلى المادة  استناداً  ؛وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر وبغرامة مالية بتهمة "تلقي تبرعات غير قانونية"

  03.21-06بقرار رقم 

 

كنيسة بروتستانتية  20ما ال يقل عن غلقت السلطات أ، 2021 تموزوجويلية/ 2018 كانون الثانيبين جانفي/ الفترة الممتدة في .37

 ً ً  إغالقا ً  نيسة منهاك 16 وقامت بإيصاد، قسريا  . تماما

 

   القضاء استقالل

 

خاصة فيما يتعلق بمدة شغل المناصب القضائية وتعيين وب، دتهاوحياستقالل القضاء  تكفلضمانات كافية  2020دستور ال يمنح  .38

  عن السلطة التنفيذية للحكم. للقضاء مجلس األعلىالالقضاة واستقالل 

 

القاضي سعد الدين مرزوق عقب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده بسبب منشورات  2021 أيارفي ماي/عزل المجلس األعلى للقضاء  .39

     22التغيير الديمقراطي في الجزائر. ودعوته إلىرب فيها عن دعمه لتظاهرات الحراك عله على شبكة اإلنترنت أ  

  

 أساس النوع أو الميل الجنسيالتمييز على 

 

ز ضد الجزائري يميّ  القانون، ال يزال 2020 لسنة الدستور المعدّلمرأة في لحقوق ابشأن إدخال بعض التحسينات على الرغم من  .40

 23عليهم. والوصايةالنساء في مسائل الميراث والزواج والطالق وحضانة األطفال 

 

 .سنة وسنتينتتراوح بين من قانون العقوبات الزنا وتفرض على مرتكبه عقوبة السجن لمدة  339م المادة تجرّ  .41

 

ال تزال الجزائر تفتقر إلى تشريع شامل يتيح التعامل الفعال  المنزلي،م العنف يجرّ  2015 عام على الرغم من صدور قانون في .42

ً  24والمنسق مع العنف ضد النساء.  وبحسب قانون العقوبات، يعتبر االغتصاب جريمة على الرغم من أن القانون ال يتضمن تعريفا

  25العقوبة إذا عفت عنه الضحية. تالفيتتيح للمغتصب التي "فقرة العفو"  ويشتمل علىلجريمة االغتصاب 

 

حالة من حاالت قتل النساء في الجزائر وزعمت  55ما ال يقل عن  2021سنة " الجزائر -ال لقتل النساء سجلت المنظمة النسائية " .43

 . كما يجب عنها المسؤولين تقاِض ولم  ،في هذه الوقائع أن الشرطة والسلطات القضائية لم تجر تحقيقات

 

 ُحِكمَ ، 2020 سنةوفي  26.جنسه من شخص مع الجنسي الشذوذ أفعال من فعالً  ارتكب منمن قانون العقوبات  338م المادة تجرّ  .44

  27ت إليهم بموجب هذه المادة.هَ جّ إلى اتهامات وُ  استناداً  سنة واحدةعلى عدد من األفراد بالسجن لمدة 

 

   حقوق المهاجرين

 

اعترضت قوات خفر السواحل ، 2021 سنة. وفي سنتينالسجن لمدة تصل إلى ب النظاميةالهجرة غير يعاقَب من عمد إلى  .45

ً عليه  مَ كِ الحراك وحُ  الناشطين فيوهو أحد  لعالميالجزائرية إبراهيم  ثالثة أشهر بسبب مغادرته الجزائر  لمدة بالسجن الحقا

  28.نظاميةبطريقة غير 

 

اللجوء، كما أن السلطات الجزائرية ال تعترف بمن تصنفهم  مسألةال تزال الجزائر تفتقر إلى وجود تشريع وطني بخصوص  .46

ً  نوعلى أنهم الجئ الالجئين لشؤونلألمم المتحدة  السامية المفوضية  29.الختصاصاتها وفقا

 

 30في التعامل معهم. دون اتباع اإلجراءات السليمةمن  اً تعسفيطرداً  المهاجرينالسلطات مئات اآلالف من  طردت .47
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   ستعراضالل الخاضعة الدولة طرف من التحرك أجل من التوصيات

  تدعو منظمة العفو الدولية حكومة الجزائر إلى:

  

 االنضمام إليها وأوين الجمعيات كحرية التجمع السلمي وت

 

 

 فيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم الحق في حرية التجمع السلمي.ااإلفراج عن النشطاء والصح  .48

 

 من قانون العقوبات.  100والمادة  98والمادة  97والمادة  79م التجمع السلمي، مثل المادة تعديل النصوص القانونية التي تجرّ  .49

 

 مع الدستور. هاقلضمان تواف العمومية والمظاهرات بالتجمعات المتعلق 19-91 القانونمن  23و 19و 17و 15تعديل المواد  .50

 

 إطار الجزائر في قبلتهعنه حسب ما  قانون جديد بديالً  وسنّ  ،للجمعيات النموذجي األساسي القانونوهو  12-06إلغاء القانون  .51

 31.االستعراض الثالث

 

"لألمن القومي أو سير عمل  مكرر من قانون العقوبات التي تجرم "تلقي التمويل" الذي قد يمثل تهديداً  95تعديل المادة   .52

 أو النظام العام". األمنأو  مصالحها األساسيةالجزائر أو المؤسسات بصورة طبيعية أو الوحدة الوطنية أو سالمة أراضي 

 

 حرية التعبير

 

 فيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم الحق في حرية التعبير.ااإلفراج عن النشطاء والصح .53

 

 144و 96و 75و 74تعديل التهم المتعلقة باألمن في قانون العقوبات والتي تستخدم لتجريم الحق في حرية التعبير، مثل المواد   .54

 مكرر. 290و 196و 146مكرر و 144و

    

 للتوفيق بينه وبين معايير حقوق اإلنسان. البصري السمعي بالنشاط المتعلقالنظر في القانون   .55

 

 مكافحة اإلرهابحقوق اإلنسان و

 

حقوق اإلنسان الدولي قانون مع تعريف أكثر دقة لجريمة "اإلرهاب" بما يتفق  لوضعمكرر من قانون العقوبات  87تعديل المادة  .56

لحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات اغير قانوني  اً تقييد يقيّدحتى ال  ؛والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان

 إليها. واالنضمام

 

  

 السيئة المعاملةالتعذيب و

حتى  عبلعامة الشنتائج هذه التحقيقات عن عالن اإل، والسيئة التعذيب والمعاملة مزاعمفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة في  .57

في  يما مضىفيتسنى تقديم أي شخص تثبت مسئوليته في هذا الصدد إلى العدالة ومحاسبته جنائيا، على نحو ما قبلت به الجزائر 

   32.االستعراض الثالثإطار 

 حرية الدين والمعتقد

 . حماية حق األشخاص في ممارسة شعائر دينهم بحرية .58

غير اإلسالم، مثل شروط  أي دينبشأن ممارسة شعائر  06-03رفع القيود التي ال داعي لها والمنصوص عليها في القرار  .59

 األموال؛ لجمعاألديان األخرى والتراخيص المطلوبة  لىإ والتعرفالمذاهب الدينية،  بمقار المتعلقةممارسة العبادة، والشروط 
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حرية التعبير وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها بشأن وذلك بغرض احترام التزامات الدولة في إطار قانون حقوق اإلنسان الدولي 

 والتجمع السلمي.

  لتطاول على العقيدة والتعاليم اإلسالمية"." النبي و"اسببشأن " (2)مكرر  144إلغاء المادة  .60

 استقالل القضاء

التأديب من خالل آلية عادلة ومحايدة  وإجراءإال في حال سوء التصرف الفادح،  ضمان عدم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي قاض   .61

 عن التدخل الحكومي مع احترام الضمانات اإلجرائية المرعية. بعيداً 

بشأن المجلس األعلى للقضاء لرفع الرقابة غير الضرورية للسلطة  2004 /أيلولسبتمبر 6الصادر في  12-04تعديل القانون رقم  .62

 التنفيذية على القضاء.

ً  ؛ون القضاةؤلشبشأن ضبط القانون األساسي  2004 /أيلولالصادر في سبتمبر 11-04تعديل القانون رقم  .63 لتأثير نفوذ  تحاشيا

  السلطة التنفيذية على عملية تعيين القضاة.

   الميول الجنسيةالتمييز على أساس النوع أو 

)التي تعفي المغتصب  326المادة  باألخصوز على أساس النوع، في قانون العقوبات وقانون األسرة التي تميّ تعديل كافة المواد  .64

)ضرورة  11والمادة )التي ال تشتمل على تعريف االغتصاب( من قانون العقوبات،  336والمادة  ،في حال زواجه من ضحيته(

 يلزمبينما  ،الزوج لتطليق زوجته ى)عدم ضرورة وجود مبرر لد 54و 53وجود قريب من الذكور لتزويج المرأة( والمادتان 

 .األم حضانة أطفالها في حالة زواجها مرة أخرى( ان)فقدمن قانون األسرة  66والمادة  ،وجود مبرر لدى الزوجة لطلب الطالق(

م "األفعال من قانون العقوبات التي تجرّ  338يم العالقات الجنسية بين أفراد الجنس الواحد عن طريق إلغاء المادة رإلغاء تج .65

 المثلية".

ً بما يتفق مع الدستور الجديد، ومكافحته اعتماد قوانين شاملة لمنع العنف ضد النساء  .66 في إطار  ىما مض فيلما قبلته الجزائر  وفقا

 .االستعراض الثالث الخاص بها

  

  حقوق المهاجرين والالجئين

معاملة وضمان  ،بطريقة "غير مشروعة" الجزائر مغادرةم تجرّ  إذ إنّها، أو تعديلها مكرر من قانون العقوبات 175إلغاء المادة  .67

  جنائية. جرائم إدارية وليست مخالفاتأي انتهاكات لقوانين الهجرة باعتبارها 

 التصرفاتإللغاء تجريم الدخول والمكوث والمغادرة بصورة غير قانونية وضمان معاملة هذه  11-08يل القانون رقم دتع .68

 جنائية. جرائم إدارية وليست كمخالفات

عام الصادر االختياري  وبروتوكولهاالخاصة بوضع الالجئين  1951 األمم المتحدة لعام التفاقية اعتماد قوانين وطنية تنفيذاً  .69

 ، باإلضافة إلى غيرهما من القوانين والمعايير الدولية لحماية من يحتاجون إلى الحماية الدولية.1967

  .الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضيةمنح الحماية لالجئين الذين تعترف بهم  .70

دون اتباع اإلجراءات السليمة المرعية بالتعسفي على الرعايا األجانب وطردهم بإجراءات معجلة  االعتقالالكف عن ممارسة  .71

   . ةالقسري اإلعادةواحترام مبدأ عدم 

 لحقوق اإلنسان األساسيةعلى المعاهدات الدولية  المصادقة

أو العقوبة القاسية أو المعاملة  التعذيب وغيره من ضروب مناهضةوتوكول االختياري الملحق باتفاقية رالمصادقة على الب .72

 الالإنسانية أو المهينة.
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لغاء إإلى المدنية والسياسية الذي يهدف الحقوق ب البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاصالمصادقة على  .73

 عقوبة اإلعدام وتخفيف كافة أحكام اإلعدام.

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.سحب التحفظات على  .74

  المصادقة على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري. .75

  المصادقة على قانون روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. .76
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، رقم وثيقة 2017سبتمبر/أيلول  29-11مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، تقرير مجلس حقوق اإلنسان عن دورته السادسة والثالثين، 1 
 .870 الفقرة ،A/HRC/36/2األمم المتحدة: 

، رقم 2017سبتمبر/أيلول  29-11: الجزائر، باالستعراض الدوري الشاملمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني 2 
 )ناميبيا(.  129.171، التوصية A/HRC/36/13وثيقة األمم المتحدة: 

، رقم 2017سبتمبر/أيلول  29-11: الجزائر، باالستعراض الدوري الشاملمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني 3 
 )النرويج(. 129.29، التوصية A/HRC/36/13وثيقة األمم المتحدة: 

 .2020أفريل/نيسان  28تم اعتماده في لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية )بالفرنسية(، الذي  20-05القانون 4 
، تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة مالية أي 1966جوان/حزيران  8، التي اعتمدت في 1966من قانون العقوبات لعام  79المادة 5 

يض على التجمهر وغرامة مالية على "التحر  معقوبة السجن لمدة عا 100شخص "يمس سالمة أرض الوطن"، كما تفرض المادة 
 غير المسلح"، وعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على "التحريض على التجمهر المسلح".  

 98، "التجمهر المسلح وغير المسلح"، كما تفرض المادة 1966جوان/حزيران  8، التي اعتمدت في 1966من قانون العقوبات لعام  97تحّرم المادة 6 
 ن لمدة تصل إلى ثالث سنوات في حالة المشاركة في التجمهر.من نفس القانون عقوبة السج

، على ضرورة 2021أوت/آب  21، والتي اعتمدت في 1991بشأن التجمعات والتظاهرات العامة لعام  90-91من القانون رقم  15تنص المادة 7 
الشكليات الخاصة بهذه الموافقة  91-90من القانون رقم  17الحصول على "موافقة مسبقة على التجمعات العامة". وتفصل المادة 

فتنص على أن أي تظاهرة لم يصدر ترخيص بها أو تم حظرها تعتبر تجمهراً غير  91-90من القانون رقم  19المسبقة. أما المادة 
"تجمع بالسجن وبغرامة مالية أي شخص يصدر "إعالناً كاذباً" أو يشارك في  91-90من القانون رقم  23مشروع. وتعاقب المادة 

 بدون تصريح".
 .2021أكتوبر/تشرين األول  13، للحريات صفعة بمثابة رائدة حقوقية جمعية حل: الجزائرمنظمة العفو الدولية، 8 
 .2022فيفري/شباط  9منظمة العفو الدولية، الجزائر: السلطات تستهدف األحزاب السياسية في أحدث حمالتها القمعية، 9 
 .2019ماي/أيار  28، الشرطة أيدي على للضرب تعرض الذي للمتظاهر العدالة تحقيق ضمان السلطات على يجب: الجزائرمنظمة العفو الدولية، 10 
، على فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس 1966جوان/حزيران  8، والتي اعتمدت في 1966من قانون العقوبات لعام  74تفرض المادة  11 

وقت السلم "بتعطيل الدفاع الوطني عن طريق عرقلة تداول المواد العسكرية أو إثارة أو  وعشر سنوات على أي شخص يقوم في
من قانون العقوبات عقوبة السجن لمدة تتراوح  75تسهيل أو تنظيم عمل عنيف من شأنه أن يؤدي إلى هذا التعطيل". وتفرض المادة 

من قانون العقوبات  96وح المعنوية للجيش". أما المادة بين خمس وعشر سنوات على أي شخص يقوم في وقت السلم "بزعزعة الر
فتفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثالث سنوات وغرامة مالية على أي شخص "يمس المصلحة الوطنية عن طريق توزيع أو 

سنوات من قانون العقوبات أيضاً على السجن لمدة تصل إلى ثالث  144بيع أو عرض أو نشر" أي مطبوعات.  وتنص المادة 
مكرر من قانون العقوبات على  144وفرض غرامة مالية على أي شخص "يستهزئ" بالمسؤولين العموميين، بينما تنص المادة 

( عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس 2فرض غرامة مالية على أي شخص "يستهزئ" برئيس الدولة. وتفرض المادة مكرر )
 146سالم أو بالنبي و"يستهزئ بعقيدة وتعاليم اإلسالم". كما تفرض المادة سنوات وغرامة مالية على أي شخص "يستهزئ" باإل

مكرر من قانون العقوبات عقوبة السجن لمدة  196من قانون العقوبات غرامة مالية على "الجهات العامة المسيئة". وتفرض المادة 
مكرر من قانون العقوبات  290قب المادة تصل إلى ثالث سنوات وغرامة مالية على أي شخص "يشارك أخباراً كاذبة". وتعا

بالسجن لمدة تصل إلى سنتين أي شخص "يعرض حياة إنسان آخر أو سالمته البدنية من خالل عدم اتباع القواعد أو القوانين. 
 وتصل العقوبة إلى خمس سنوات إذا حدث ذلك في أثناء إغالق صحي أو كارثة أو غير ذلك من النكبات". 

 .2020 آب/أوت متصاعدة، قمع حملة خضم في قاسية سجن بأحكام صحفيي ن على الحكمدولية، الجزائر: منظمة العفو ال12 
. 2020لعام  20-05من القانون رقم  34من قانون العقوبات إلى جانب المادة  297و 96الصحفي رابح كراش استناداً إلى المادتين  تمت مالحقة 13

. لالطالع على المزيد بشأن هذه القضية، يمكن الرجوع إلى: منظمة العفو الدولية، 2020أفريل/نيسان  28الذي تم اعتمادها في 
 .2021أكتوبر/تشرين األول  5الصحفي رابح كراش!،  أطلقوا سراح -الجزائر 

 .2021أفريل/نيسان 22ثالث سنوات بتهمة "االستهزاء باإلسالم"، منظمة العفو الدولية، الجزائر: الحكم على باحث إسالمي بالسجن 14 
" وقناة "لينا" بسبب عدم 1تم إيقاف القناتين التلفزيونيتين "الحياة" و"البالد" بسبب بعض البرامج التي قامتا ببثها. وأقفلت أيضاً قناة "الجزيرة 15 

. أما القنوات اإلعالمية األجنبية التي سحبت تراخيصها فهي التزامهما بقانون تنظيم السمعي البصري بحسب وزارة االتصاالت
، عندما رفضت السلطات 2019". وال تزال وكالة األنباء الفرنسية في الجزائر بدون مدير منذ عام 24"العربية" و"فرانس 

 الجزائرية منح الوكالة الترخيص الالزم على الرغم من طلباتها المتكررة بهذا الشأن.
نصاً تفرض أحكاماً تصل إلى حكم  14، 1966جوان/حزيران  8، التي اعتمدت في 1996مكرر من قانون العقوبات لعام  87دة تتضمن الما16 

اإلعدام على األفراد الذين يرتكبون جريمة "اإلرهاب". وقد يعاقب أي شخص ينشئ أو يمول أو ينظم عمالً من أعمال "اإلرهاب" 
عاماً. كما يعاقب في حالة  20يشارك في "اإلرهاب" ويحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى بالسجن المؤبد. كما قد يدان أي شخص 

 "االعتذار عن اإلرهاب" بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات إلى جانب غرامة مالية.
 (. 28/4941/2021MDE)رقم الوثيقة:  ،"باإلرهاب اإلشادة" بتهمة ناشط إدانةمنظمة العفو الدولية، تحرك عاجل: 17 
 . 2021جوان/حزيران  24(، MDE 28/4264/2021منظمة العفو الدولية، أوقفوا تجريم المعارضة السلمية في الجزائر، )رقم الوثيقة: 18 
 نفس المصدر السابق.19 
ً  خمسين من ألكثر الطعام عن إضرابه بعد فخار الدين كمال الناشط وفاةمنظمة العفو الدولية، الجزائر: 20   لسلطاتا جبين في عار وصمة بمثابة يوما

 .2019ماي/أيار  29، الجزائرية
 .2021ديسمبر/كانون األول  7، لمحاكمته المستخدم القمعي القانون وألغوا للمسيحية معتنق بإدانة الحكم أسقطوا: الجزائرمنظمة العفو الدولية، 21 
عن طريق استدعاء تلقاه في  2020اإلجراء التأديبي الذي اتخذ ضده في ماي/أيار تم إخطار القاضي في البداية عن طريق وزارة العدل بشأن 22 

عنوان منزل أحد أفراد أسرته. وأحيلت القضية إلى المجلس األعلى للقضاء الذي اتخذ اإلجراءات التأديبية ضده استناداً إلى 
ء في القانون األساسي لتنظيم شؤون عدة، منها "مخالفة واجب الحرص"، و"التحريض على اإلضراب" حسبما جا مسوغات

في شأن أوضاع القضاة. وكان الدليل المستخدم في القضية هو  2004سبتمبر/أيلول  6الذي تم اعتماده في  2004القضاة لعام 
 منشورات نشرها مرزوق على موقع فيسبوك على اإلنترنت انتقد فيها النظام القضائي وأدلى بتصريحات إلى اإلعالم حول مقاطعة

. ويمثل قرار مجلس القضاء 2019أكتوبر/تشرين األول  18جويلية/تموز و 4نادي القضاة الجزائري لالنتخابات الرئاسية في 
 األعلى بعزله أخطر عقوبة تأديبية يمكن أن تفرض على قاض بسبب سوء تصرفه.
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على ضرورة وجود ولي لعقد قران المرأة  1984/حزيران جوان 9الذي تم اعتماده في  1984من قانون األسرة الجزائري لعام  11تنص المادة 23 
 66التي بلغت السن القانونية، وقد يكون هذا الولي األب أو أحد األقارب الذكور أو أي شخص آخر حسب اختيارها. وطبقاً للمادة 

كن ليق زوجته بدون وجود مبرر، لمن قانون األسرة، فإن األم التي تتزوج للمرة الثانية تفقد حضانة أطفالها. وللزوج الحرية في تط
من قانون  54و 53الزوجة يجب أن تستوفي شروطاً معينة حتى تتمكن من الشروع في إجراءات التطليق كما توضح المادتان 

األسرة. وال يزال توزيع الميراث يتسم بمحاباة األبناء على حساب البنات؛ حيث يرسخ القانون معادلة حسابية بسيطة ذات أثر 
 ي شديد وهي أن حق االبن يساوي حق ابنتين أو أكثر.تمييز

 20، فإنه في حالة اعتداء أحد الزوجين على اآلخر أو على زوج/زوجة سابق/سابقة يعاقب المعتدي بالسجن لمدة تصل إلى 15-19طبقاً للقانون رقم 24 
ون ذا أفضى االعتداء إلى الوفاة. كما يتوسع القانعاماً، بحسب اإلصابة التي تلحق بالضحية، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إ

 30، 19-15في تحديد نطاق التحرش الجنسي ويشدد العقوبات المفروضة عليه ويجرم التحرش في األماكن العامة. القانون رقم 
ن قانون بشأ 1966جوان/حزيران  8الصادر بتاريخ  156-66، الذي يعدل ويستكمل المرسوم رقم 2015ديسمبر/كانون األول 

 العقوبات. 
عاماً بدون  18من قانون العقوبات على أن قيام أي شخص أو محاولته القيام "بخطف أو إفساد أخالق" أي طفلة عمرها أقل من  326تنص المادة 25 

ب من مرتكاستخدام العنف أو التهديد أو الخداع جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. ولكن إذا تزوج ال
ما لم يتم إبطال الزواج. معنى ذلك في واقع الحال أن هذه المادة تمنح  326الطفلة فإنه ال يخضع للمالحقة أو اإلدانة بموجب المادة 

من قانون العقوبات الجزائري  336حصانة لبعض المغتصبين وأنها قد تسهل اغتصاب البنات أو تزويجهن قسراً. وتنص المادة 
سنوات، لكنها ال تشتمل على تعريف لجريمة  10و 5غتصاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين على اعتبار اال

االغتصاب. كما ال نجد بقانون العقوبات تعريف لألشكال األخرى من العنف الجنسي مثل االعتداء الجنسي واالعتداء الجنسي 
من قانون  335و 334ألفعال يمكن مالحقة مرتكبيها بموجب المادتين المشدد ومالمسة األجزاء الحساسة من الجسم، إال أن هذه ا

 العقوبات المعنيتين باالعتداءات البذيئة.   
على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثالث سنوات  1966جوان/حزيران  8التي اعتمدت في  1966من قانون العقوبات لعام  338تنص المادة 26 

، كانت الجزائر واحدة من الدول األعضاء بمجلس حقوق اإلنسان 2016ثلية". وفي جوان/حزيران وغرامة مالية على "األفعال الم
التابع لألمم المتحدة التي صوتت ضد تعيين خبير مستقل معني بالحماية من العنف والتمييز على أساس الميول الجنسية والهوية 

 القائمة على النوع.
 : الجزائر.2020/2021منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي 27 
 في النسخة اإلنجليزية. 71: الجزائر، ص 2021/2022منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي 28 
بشأن تطبيق  1963جويلية/تموز  25الصادر بتاريخ  63-274أنشئ مكتب الالجئين واألشخاص عديمي الجنسية بالجزائر بموجب القرار رقم 29 

 المتعلقة بالالجئين، إال أن هذا المكتب لم يتخذ حتى اآلن صورة الجهاز الفعال الالزم للتعامل مع مسألة اللجوء. 1951معاهدة 
 23، الصحراء جنوب دول من لقادمينا المهاجرين من 2,000 من أكثر لترحيل جماعي عنصري نمطي استهداف: الجزائرمنظمة العفو الدولية، 30 

 .2017ديسمبر/كانون األول 
 ]فرنسا[  129.114، التوصية رقم A/HRC/36/13 رقم وثيقة األمم المتحدة:31 

 ]البوسنة والهرسك[  129.76، التوصية رقم   A/HRC/36/13رقم وثيقة األمم المتحدة: 32
 
 

 

1ملحق   

للرجوع إليهاوثائق أساسية نشرتها منظمة العفو الدولية   

 
 

 POL: ، رقم الوثيقة2022 مارس/آذار 29 ،العالم في الإنسان حقوق حالةعن  2021/22 للعام تقريرمنظمة العفو الدولية، 

 /https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/4870/2022/ar ،72-69 ، ص10/4870/2022

، 2021"، أكتوبر/تشرين الأول للحريات صفعة بمثابة رائدة حقوقية جمعية حل": الجزائر

freedoms-for-blow-a-raj-group-rights-leading-of-dissolution-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/10/algeria/ 

، 2022"، فيفري/شباط لها قمعية حملة أحدث في السياسية الأحزاب تستهدف السلطات": الجزائر

clampdown-latest-their-in-parties-political-target-authorities-algeriahttps://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/02// 

، 2019، ماي/أيار "الشرطة أيدي على للضرب تعرض الذي للمتظاهر العدالة تحقيق ضمان السلطات على يجب": الجزائر

-by-beaten-protester-for-justice-ensure-must-authorities-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/05/Algeria

2-police/ 

 

https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/4870/2022/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/4870/2022/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/10/algeria-dissolution-of-leading-rights-group-raj-a-blow-for-freedoms/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/02/algeria-authorities-target-political-parties-in-their-latest-clampdown/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/05/Algeria-authorities-must-ensure-justice-for-protester-beaten-by-police-2/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/05/Algeria-authorities-must-ensure-justice-for-protester-beaten-by-police-2/
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، 2020"، أوت/آب متصاعدة قمع حملة خضم في قاسية سجن بأحكام صحفييْن على الحكم": الجزائر

-growing-amid-terms-prison-harsh-to-sentenced-journalists-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/08/algeria

2-crackdown/ 

 ، غير متاح باللغة العربية،2021الجزائر: "أطلقوا سراح الصحافي رابح كراش"، أفريل/نيسان 

 kareche/-rabah-journalist-release-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/algeria 

، 2021"، أفريل/نيسان بالإسلام ”الاستهزاء“ بتهمة سنوات ثلاث بالسجن إسلامي باحث على الحكم": الجزائر

-for-term-prison-year-three-to-sentenced-scholar-islamic-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/04/algeria

2-islam-ffendingo/ 

https://www.amnesty.org/ar/wp-، 2021"، نوفمبر/تشرين الثاني بالإرهاب الإشادة“ بتهمة ناشط إدانةالجزائر: "
DE2849412021ARABIC.pdfcontent/uploads/sites/9/2021/11/M 

https://www.amnesty.org/ar/wp-، 2021"، جوان/حزيران الجزائر في السلمية المعارضة تجريم أوقفواالجزائر: "
content/uploads/sites/9/2021/07/MDE2842642021ARABIC.pdf 

https://www.amnesty.org/ar/wp-، 2021"، فيفري/شباط الجزائر في الحراك نشطاء ملاحقة: والتجمع الرأي حرية قمعالجزائر: "
content/uploads/sites/9/2021/05/MDE2837072021ARABIC.pdf 

 السلطات جبين في عار وصمة بمثابة يوما   خمسين من لأكثر الطعام عن إضرابه بعد فخار الدين كمال الناشط وفاةالجزائر: "

after-activist-rights-human-of-death-/news/2019/05/algeriahttps://www.amnesty.org/ar/latest-50- ،2021"، فيفري/شباط الجزائرية

disgrace-national-a-strike-hunger-day/ 

، 2021"، فيفري/شباط لمحاكمته المستخدم القمعي القانون وألغوا للمسيحية معتنق بإدانة الحكم أسقطواالجزائر: "

-verturno-and-convert-christian-of-conviction-quash-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/12/Algeria

him-prosecute-to-used-law-repressive/ 

، 2017"، جوان/حزيران القضائية والملاحقات الاعتقالات من لموجة يتعرضون الأحمديين من مئاتالجزائر: "

2-ahmadis-of-hundreds-of-prosecutions-and-arrests-of-wave-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/Algeria/ 

africa/algeria/report-north-and-east-https://www.amnesty.org/ar/location/middle-"، 2020رير السنوي لعام الجزائر: "التق

algeria/ 

"، أكتوبر/تشرين الصحراء جنوب دول من القادمين المهاجرين من 2,000 من أكثر لترحيل جماعي عنصري نمطي استهدافالجزائر: "

than-more-deport-to-used-profiling-racial-mass-rg/ar/latest/news/2017/10/algeriahttps://www.amnesty.o-، 2017الأول 

migrants-saharan-sub-2000/ 

 

 

 2ملحق 

 مصفوفة توصيات الدورة السابقة مع تعليقات على التطّور المحرز

 
تقييم/تعليق منظمة العفو  قائمة كاملة بالموضوعات الوضع التوصية 

 التنفيذ الدولية على مستوى

 قبول المعايير الدولية A12الموضوع: 

ها قت عليالتي صدّ  االتفاقياتاعتماد قوانين لتنفيذ  129.32

 )النيجر(

 7فقرة  - A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 قبول المعايير الدولية A12 حظيت بالتأييد

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 ً مع اعتماد  نُفّذَت جزئيا

تعديالت جديدة تقدمية في 

 2020الدستور الجزائري في 

إلى جانب قانون لمكافحة 
 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/08/algeria-journalists-sentenced-to-harsh-prison-terms-amid-growing-crackdown-2/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/08/algeria-journalists-sentenced-to-harsh-prison-terms-amid-growing-crackdown-2/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/algeria-release-journalist-rabah-kareche/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/04/algeria-islamic-scholar-sentenced-to-three-year-prison-term-for-offending-islam-2/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/04/algeria-islamic-scholar-sentenced-to-three-year-prison-term-for-offending-islam-2/
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/MDE2849412021ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/MDE2849412021ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/MDE2842642021ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/MDE2842642021ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/MDE2837072021ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/MDE2837072021ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/05/algeria-death-of-human-rights-activist-after-50-day-hunger-strike-a-national-disgrace/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/05/algeria-death-of-human-rights-activist-after-50-day-hunger-strike-a-national-disgrace/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/12/algeria-quash-conviction-of-christian-convert-and-overturn-repressive-law-used-to-prosecute-him/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/12/algeria-quash-conviction-of-christian-convert-and-overturn-repressive-law-used-to-prosecute-him/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/algeria-wave-of-arrests-and-prosecutions-of-hundreds-of-ahmadis-2/
https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/algeria/report-algeria/
https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/algeria/report-algeria/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/10/algeria-mass-racial-profiling-used-to-deport-more-than-2000-sub-saharan-migrants/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/10/algeria-mass-racial-profiling-used-to-deport-more-than-2000-sub-saharan-migrants/
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التمييز وخطاب الكراهية في 

2021. 

 وملتمسيلالجئين خاص بااعتماد إطار قانوني شامل  129.223

 اللجوء يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة )بلجيكا(

 6فقرة  - A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 قبول المعايير الدولية A12 حظيت بالتأييد

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

G5  اللجوء وملتمسوالالجئون 

 الفئات المستفيدة:

 اللجوء وملتمسوالالجئون  -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 التحفظات A13الموضوع:  .1
من اتفاقية القضاء على  2سحب التحفظ على المادة  129.15

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة )أستراليا(

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 التحفظات A13 حظيت بالتأييد

F12  المرأةالتمييز ضد 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 التعاون مع أجهزة المعاهدة A22الموضوع:  .2
قائم على الجدارة واالستحقاق اختيار علني و نهجاعتماد  129.28

 في هيئة من هيئاتنتخابات الاختيار مرشحين وطنيين لفي 

 لبريطانيا العظمى معاهدات لألمم المتحدة )المملكة المتحدة

 يرلندا الشمالية(آو

  7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 التعاون مع أجهزة المعاهدة A22 حظيت بالتأييد

D7  العامة والحق في  الشؤونالحق في المشاركة في

 التصويت

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 المتابعة مع أجهزة المعاهدة A23الموضوع:  .4
حقوق اإلنسان وتنفيذ آرائها اللجنة المعنية بالتعاون مع  129.26

 )لكسمبرغ(

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 المتابعة مع أجهزة المعاهدة A23 حظيت بالتأييد

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 ً )راجعت لجنة  نُفّذَت جزئيا

حقوق اإلنسان أوضاع 

  (2018الجزائر في 

ً الرد  129.29 طلبات زيارة الجزائر التي على  تأخيرودون  ايجابا

 ألمم المتحدةالتابعين ل حقوق اإلنسان وآليات خبراءُ  يقدّمها

 )النرويج(؛

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1 المصدر:

 المتابعة مع أجهزة المعاهدة A23 حظيت بالتأييد

A24 التعاون مع اآلليات الخاصة 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 ً )بعد اإلعالن عن  نُفّذَت جزئيا

زيارة المقرر الخاص المعني 

أو بحرية تكوين الجمعيات 

والتجمع السلمي  إليها االنضمام

 (2022 /أيلولفي سبتمبر

 التعاون مع اآلليات والمؤسسات الدولية األخرى  A28الموضوع:  .5
حتى  2012لعام  06-12رقم  إصالح قانون الجمعيات 129.111

لعمل يدع مجاالً للشك أساس قانوني واضح ال ينص على 

اء شركالتعاون مع حتى فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، 

 دوليين )ألمانيا(؛

 6فقرة  -  A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

   

 التعاون مع اآلليات والمنظمات الدولية األخرى A28 حظيت بالتأييد

D7  العامة والحق في  الشؤونالحق في المشاركة في

 التصويت

D43 حرية الرأي والتعبير 

D45  أو االنضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات 

H1 المدافعون عن حقوق اإلنسان 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 اإلعالم -

 األشخاص المحرومون من الحرية -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41الموضوع:  .6
داخلية تسريع الجهود الرامية إلى سن تشريعات  129.33

 )الفلبين(؛ لتكريس حقوق اإلنسان أكثر

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 ً ينطبق على هذه . نُفّذَت جزئيا

متعلق ال التوصية التعليق نفسه

 .129.32بالتوصية 

التزاماتها الدولية جعل التشريعات الداخلية متماشيةً مع  129.34

 حقوق اإلنسان )مدغشقر(؛في مجال 

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 ً ينطبق على هذه . نُفّذَت جزئيا

متعلق ال التوصية التعليق نفسه

 .129.32بالتوصية 

الدولية في  معايير حقوق اإلنسانمواصلة إدراج  129.35

 الوطنية )أوزبكستان(؛ التشريعات

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 ً ينطبق على هذه . نُفّذَت جزئيا

متعلق ال التوصية التعليق نفسه

 .129.32بالتوصية 

مواءمة تشريعاتها مع الدستور الجديد ومع مواصلة  129.36

 لحقوق اإلنسان )ناميبيا(؛الصكوك الدولية أحكام 

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 ً ينطبق على هذه . نُفّذَت جزئيا

متعلق ال التوصية التعليق نفسه

 .129.32بالتوصية 

مع  تتماشىالسابقة التي ال  التشريعات تسريع تعديل 129.37

ه ضماناتال مع و 2016 شباطفيفري/ 7بتاريخ  المعدّل الدستور

 حقوق اإلنسان )إثيوبيا(؛ باحترام

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 
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لى ع اشتملتالدستور الجديد التي  حكامأ تسريع تنفيذ 129.38

إيران تدابير مبتكرة في مجال حقوق اإلنسان )جمهورية 

 اإلسالمية(؛

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

التي ال القيود  بغرض إزالةلجمعيات اتعديل قانون  129.113

على منظمات المجتمع المدني )الواليات المتحدة موجب لها 

 األمريكية(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 أو إلغاؤه ووضعبالجمعيات  التشريع المتعلقمراجعة  129.114

ان المعايير الدولية لحقوق اإلنسمع لجمعيات يتفق تنظيمي لقانون 

 )فرنسا(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

عن  ال سيما مجتمع المدنيوممكنة للبيئة آمنة  إنشاء 129.117

كانون جانفي/ 12الصادر في  06-12طريق تعديل القانون رقم 

 والتزاماتها الجزائر دستوربجعله يتماشى مع  2012 الثاني

 الدولية )سويسرا(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

إصالحات ما كانت قد شرعت فيه من مواصلة  129.119

الديمقراطية التشاركية واألحزاب السياسية  بشأن تحقيقتشريعية 

 )أذربيجان(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

إدراج و تشريعاتهاللتمييز العنصري في  إدراج تعريف   129.58

 حظر التمييز العنصري في القانون الجنائي )أوغندا(؛

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

B32 التمييز العنصري 

 الفئات المستفيدة:

األقليات/الجماعات العنصرية أو العرقية أو اللغوية  -

 الدينية أو جماعات السكان األصليينأو 

مع اعتماد قانون  نُفّذَت جزئياً،

لمكافحة التمييز وخطاب 

 .2020الكراهية في 

ون لضمان التنفيذ الفعال للقان الضروريةاتخاذ التدابير  129.176

بوسائل منها على الخصوص كفالة المرأة،  علىالمتعلق بالعنف 

 (؛الضحايا إلى العدالة )سويسرا لجوء

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

B51 الحق في التعويض الفعال 

F13  المرأةالعنف ضد 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً مع اعتماد تعديل  نُفّذَت جزئيا

( من دستور 40تقدمي )المادة 

2020.  

والبنات ضحايا النساء لمؤازرة إنشاء آلية مساعدة  129.178

ع نوالقائم على أو ضحايا العنف الجنسي  العنف وال سيما منهن

 ازرةالمؤإلى الشرطة وتوفير  الشكاوىتقديم ولتيسير ، الجنس

 إلى جانب الحماية الكافية، الطبية والنفسيةالمساعدة القانونية و

 )بلجيكا(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

B51 الحق في التعويض الفعال 

F13  المرأةالعنف ضد 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة اإلرهاب في إطار  129.70

 حقوق اإلنسان )لبنان(؛ قواعداحترام 

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

B8 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

قية تنفيذ اتفا الرامية إلىالقوانين والسياسات  تشجيع 129.77

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

رامج ب توفير، بما في ذلك تنفيذاً فعاالً  أو الالإنسانية أو المهينة

في ميدان حقوق اإلنسان لفائدة المكلفين بإنفاذ القوانين تدريبية 

 )شيلي(؛

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D25 حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

 الفئات المستفيدة:

 األشخاص المحرومون من الحرية -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 علقلتنفيذ التشريع المت الضروريةالتدابير  جميعاتخاذ  129.190

 )مصر(؛ تنفيذاً فعاالً  والحماية منه المنزليبالعنف 

  6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D29  المنزليالعنف 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

مكافحة العنف على المرأة واعتماد  مواصلة 129.180

 علىأشكال العنف  التشريعات الضرورية لمنع وتجريم جميع

 )البوسنة والهرسك(؛ المرأة والعنف المنزلي

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D29  المنزليالعنف 

F13  المرأةالعنف ضد 

 المستفيدة:الفئات 

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية
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جهودها لمعالجة مسألة العنف على المرأة مواصلة  129.191

المنزلي الذي يجرم العنف  2015 عام قانون باالستفادة من اعتماد

 )قبرص(؛ على المرأة

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D29  المنزليالعنف 

F13  المرأةالعنف ضد 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

والممارسات اإلدارية وغيرها من أجل  األنظمةتعديل  129.99

انون بحرية الصحافة وتوضيح الق فيما يتعلقالدستور  أحكام تنفيذ

 ويد(؛حرية الرأي والتعبير )السل اً ضمان تطبيقهوالمتعلق بالتشهير 

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D43 حرية الرأي والتعبير 

 الفئات المستفيدة:

 اإلعالم -

 بعد. تُنَفّذلم 

يجّرم  الذيالجنائي  التشريعلتعديل تدابير عاجلة اتخاذ  129.105

عبر اإلنترنت وفي مختلف وسائط التواصل  والرأي حرية التعبير

 االجتماعي )األرجنتين(؛

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D43 حرية الرأي والتعبير 

 الفئات المستفيدة:

 اإلعالم -

 تُنَفّذ بعد.لم 

جعل تشريعاتها الوطنية الجهود الرامية إلى  تقوية 129.94

حقوق  في ميدانالدولية  هاالتزاماتمع و متماشية مع الدستور

يما يتعلق بالحق في حرية التجمع وحرية ، وال سيما فاإلنسان

 التعبير وحرية تكوين الجمعيات )إيطاليا(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D43 حرية الرأي والتعبير 

D44  ّع السلميحرية التجم 

D45  أو االنضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 ً ، مع اعتماد نُفّذَت جزئيا

تعديالت دستورية تقدمية 

 (.53والمادة  52)المادة 

من أجل دستور الجديد جعل تشريعاتها متوائمة مع ال 129.106

تكوين الجمعيات والتعبير  اتضمان الممارسة الكاملة لحري

 التجمع )إسبانيا(؛و

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D43 حرية الرأي والتعبير 

D44  ّلميع السحرية التجم 

D45  أو االنضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات 

 الفئات المستفيدة:

 اإلعالم -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 المعايير الدوليةجعل تشريعاتها الداخلية تتماشى مع  129.107

 لحق في امن أجل احترام 

ً تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي  مع  فقيتّ ، بما احتراماً تاما

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب إزالة 

ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير  عراقيل تعوقأي 

 )البرازيل(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D43 لرأي والتعبيرحرية ا 

D44 حرية التجمع السلمي 

D45  أو االنضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 اإلعالم -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

لحرية التعبير وحرية التجمع  الفعليةضمان الممارسة  129.98

تشريعاتها إصالح  عن طريقاالنضمام  وأتكوين الجمعيات و

العمل المشروع  ألهداف منها على وجه الخصوص عدم إعاقة

ن عن حقوق وغير الحكومية والمدافع لمنظماتالذي تؤديه ا

 اإلنسان )لكسمبرغ(؛

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D43 حرية الرأي والتعبير 

D44  ّع السلميحرية التجم 

D45  أو االنضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات 

H1 المدافعون عن حقوق اإلنسان 

 الفئات المستفيدة:

 المدافعون عن حقوق اإلنسان -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

حرية التجمع  التي تحد منوالقيود  العوائقإزالة  129.108

بهذه الحر السلمي، واعتماد قانون يضمن التمتع  واالحتجاج

العهد الدولي الخاص بالحقوق  أحكام مع يتفقبما  ،الحريات

 المدنية والسياسية )المكسيك(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D44  ّع السلميحرية التجم 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 

 ً مع سماح  نُفّذَت جزئيا

السلطات بالتظاهرات الوطنية 

في البالد لبضعة أشهر 

 53والمادة  52واعتماد المادة 

 .2020من الدستور في 

بغية  2012عام لمراجعة تطبيق قانون الجمعيات  129.112

 وإصدار تشريعت، في حرية تكوين الجمعيا الحق   توطيدهضمان 

 )سلوفينيا(؛ لتوطيد القانون وفقاً لذلك

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D45  االنضمام إليها وأحرية تكوين الجمعيات 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

التي تسمح لمغتصب قانون العقوبات  من مادةالإلغاء  129.199

 قاصرات باإلفالت من المحاكمة عن طريق الزواج بضحاياهم

 )إسرائيل(؛

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D51 إدارة العدالة والمحاكمة العادلة 

 الفئات المستفيدة:

 الفتيات -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 لجميعالمتثال يتيح لها ا وطني شامل تشريعاعتماد  129.225

ئين اللجوء والالج وملتمسيالدولية المتعلقة بالمهاجرين  التزاماتها

 االلتزامات ويتيح لها الوفاء بتلكواألشخاص عديمي الجنسية 

 )المكسيك(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

D6 قوق المتعلقة باالسم والهوية والجنسيةالح 

G4 المهاجرون 

G5  اللجوء وملتمسوالالجئون 

 الفئات المستفيدة:

 تُنَفّذ بعد.لم 
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 المهاجرون -

 اللجوء وملتمسوالالجئون  -

 األشخاص عديمو الجنسية -

 التشريعات التي تميّز في حق المرأةالنظر في تعديل  129.171

 )ناميبيا(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

F12  المرأةالتمييز ضد 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً مع اعتماد المادة  نُفّذَت جزئيا

 .2020في دستور  35

شكل من  كللمنع  مناسبةاعتماد تدابير تشريعية  129.173

 المرأة )إيطاليا(؛ في حقأشكال التمييز 

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

F12  المرأةالتمييز ضد 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً مع اعتماد المادة  نُفّذَت جزئيا

 .2020في دستور  35

 دور المرأة )الكويت(؛ تعّززقوانين تسريع َسن  129.167

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

F12  المرأةالتمييز ضد 

E31 الحق في العمل 

S05 SDG 5 – المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 تُنَفّذ بعد.لم 

عزيز المساواة بين الجنسين وتجريم لتمواصلة الجهود  129.188

 المرأة )األردن(؛ علىالعنف 

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

F12  المرأةالتمييز ضد 

F13 العنف ضد المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

ية حمابشكل كامل وتوفير الالمرأة  علىمكافحة العنف  129.179

 ق معذلك العنف بما يتفمعاقبة مرتكبي  وكفالةلضحايا والمساندة ل

 )السويد(؛ الجديدالقانون 

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

F13 العنف ضد المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

اإلنفاذ المرأة وضمان  علىمواصلة مكافحة العنف  129.181

 للقانون الجنائي )دولة فلسطين(؛ الكامل

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 بالتأييدحظيت 

F13 العنف ضد المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

لمن القانون العقوبات الذي يسمح  مراجعة النظر في 129.200

الضحية  تزوجإذا ما االغتصاب باإلفالت من العقاب يدان ب

 )ناميبيا(؛

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

F13 العنف ضد المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 تُنَفّذ بعد.لم 

المرأة  علىلمكافحة العنف  القيام بخطوات أخرى 129.184

 (؛ليشتي -)تيمور 

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

F13 العنف ضد المرأة 

S05 SDG 5 – المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 علىالجهود الرامية إلى مكافحة العنف بذل مواصلة  129.185

 المرأة )السنغال(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

F13 العنف ضد المرأة 

S05 SDG 5 – المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 المرأة )تركيا(؛ علىمواصلة مكافحة العنف  129.186

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

F13 العنف ضد المرأة 

S05 SDG 5 – المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 المستفيدة:الفئات 

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

المرأة  علىمواصلة الجهود لمكافحة العنف  129.187

 )البحرين(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

F13 العنف ضد المرأة 

S05 SDG 5 – المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

وضع ب الخاصةاعتماد تشريع وطني لتنفيذ االتفاقية  129.222

يؤدي إنشاء نظام من أجل  1967عام لالالجئين وبرتوكولها 

دولي لقانون البما يتفق مع االالجئين  وظيفته في معالجة طلبات

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

G4 نالمهاجرو 

G5  اللجوء وملتمسوالالجئون 

 تُنَفّذ بعد.لم 
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 فوضيةُ مالذين تم تحديدهم واعترفت بصفتهم تلك وحماية لالجئين 

 الالجئين )السويد(؛ األمم المتحدة السامية لشؤون

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

 الفئات المستفيدة:

 اللجوء وملتمسوالالجئون  -

اللجوء والالجئين لضمان  ملتمسيسن قانون بشأن  129.224

 قانوني آمن )ألمانيا(؛ بمركز  تمتع المهاجرين 

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

G4 المهاجرون 

G5  اللجوء وملتمسوالالجئون 

 الفئات المستفيدة:

 المهاجرون -

 اللجوءملتمسو الالجئون و -

 تُنَفّذ بعد.لم 

لجميع األشخاص  الالجئ واالعتراف بهمنح وضع  129.226

الذين تسري عليهم والية مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون 

 الضروريةمنحهم الوثائق الوطنية  سيما عن طريقالالجئين، ال 

 الغرض )البرتغال(؛ لذلك

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41 حظيت بالتأييد

G4 المهاجرون 

G5  اللجوء وملتمسوالالجئون 

 الفئات المستفيدة:

 اللجوء وملتمسوالالجئون  -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 عام -التوعية بحقوق اإلنسان  A51الموضوع:  .7
اعتماد تدابير فعالة لمكافحة العنف الجنسي والعنف  129.177

إلى العدالة الضحايا  وصولضمان الجنس، مع  القائم على نوع

 )شيلي(؛ وإلى خدمات االستالم والجبر

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

 التوعية بحقوق اإلنسان A51 حظيت بالتأييد

F13 العنف ضد المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  . نفس التعليق كمانُفّذَت جزئيا

 سبق.

 التمييز العنصري B32الموضوع:  .8
التي ال تزال قائمة النمطية العنصرية  القوالبمكافحة  129.57

اللجوء والالجئين  وملتمسياألمازيغ  في حقوخطاب الكراهية 

 )بيرو(؛جنوب الصحراء واألفريقيين من 

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 التمييز العنصري B32 حظيت بالتأييد

G5  اللجوء وملتمسوالالجئون 

 الفئات المستفيدة:

 اللجوء وملتمسوالالجئون  -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 أفعالمكافحة استمرار  جهودها في سبيلمضاعفة  129.59

 التمييز العنصري )الكونغو(؛

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 التمييز العنصري B32 حظيت بالتأييد

S10 SDG 10 – عدم المساواة 

 الفئات المستفيدة:

األقليات/الجماعات العنصرية أو العرقية أو اللغوية  -

 أو الدينية أو جماعات السكان األصليين

ً نُفّذَت   ههذ على ينطبق. جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  D25الموضوع:  .9
ة والمعاقب به واألفعال المرتبطةالتعذيب  حظرمواصلة  129.76

 تلك األفعاللمنع  الضروريةالتدابير  عليها، مع اتخاذ جميع

 ؛والهرسك( )البوسنة 

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة D25 حظيت بالتأييد

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

 الفئات المستفيدة:

 األشخاص المحرومون من الحرية -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 المنزليالعنف  D29الموضوع:  .10

 كفالةالمرأة عن طريق  علىمواصلة مكافحة العنف  129.182

 ر(؛)مدغشق المنزلي على المرأةالعنف  يحظرتطبيق القانون الذي 

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 المنزليالعنف  D29 حظيت بالتأييد

F13 العنف ضد المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 حرية الفكر والضمير والدين D42الموضوع:  .11
ن الدولية المتعلقة بحرية الدي للقواعداالحترام التام كفالة  129.90

 ، بما في ذلك حقوق األقليات الدينية )هولندا(؛والملةوالمعتقد 

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 حرية الفكر والضمير والدين D42 بالتأييدحظيت 

D45  أو االنضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات 

 الفئات المستفيدة:

األقليات/الجماعات العنصرية أو العرقية أو اللغوية أو الدينية  

 أو جماعات السكان األصليين

 تُنَفّذ بعد.لم 

لضمان الحق في التعبير والحق في  تدابير أخرىاتخاذ  129.96

 التجمع والحق في تكوين الجمعيات والحق في المعتقد )أستراليا(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 حرية الفكر والضمير والدين D42 حظيت بالتأييد

D45  أو االنضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 حرية الرأي والتعبير D43الموضوع:  .12
حرية تكوين الجمعيات وحرية إعمال حرية التعبير و 129.95

مع العهد الدولي الخاص  بما يتفقالتجمع والتظاهر السلمي 

 بالحقوق المدنية والسياسية )كينيا(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 حرية الرأي والتعبير D43 حظيت بالتأييد

D44  ّع السلميالحق في التجم 

D45  أو االنضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 الحق في التجمع السلمي D44الموضوع:  .13
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ن ع بالتزاماتها الناشئة الوفاءخطوات لضمان القيام ب 129.109

 يتعلق عندماالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

في التجمع السلمي المتعلقتين بالحق  22و 21بالمادتين  األمر

 )النرويج(؛ تكوين الجمعيات أو االنضمام إليهاوالحق في حرية 

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 ع السلميالحق في حرية التجمّ  D44 حظيت بالتأييد

D45  أو االنضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

على حرية التجمع وحظر  شديدةتجنب فرض قيود  129.110

جراءات لجعل اإلظاهرات السلمية، واتخاذ التدابير الالزمة مال

أكثر مرونة  تسجيل المنظمات غير الحكوميةالمطلوب اتباعها ل

موجب ال  لمن أداء عملها دون تدختلك المنظمات  ضمان تمكنول

 )أوروغواي(؛ له

   7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 السلميع الحق في التجمّ  D44 حظيت بالتأييد

D45  أو االنضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

النص القانوني المتعلق بحرية تكوين الجمعيات  جعل 129.115

نسان اإلحقوق لالمعايير الدولية يتماشى بشكل كامل مع التجمع و

المعنية بحقوق اإلنسان  ن المنظمات غير الحكوميةيوضمان تمك

 بصورة قانونية في المجتمع الجزائري )هولندا(؛ من العمل

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

 ع السلميالحق في التجمّ  D44 حظيت بالتأييد

D45  أو االنضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 المدافعون عن حقوق اإلنسان -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

وممّكنة بيئة آمنة تشجع على نشوء اتخاذ تدابير  129.116

إزالة التدابير  بوسائل منها لمجتمع المدنيلاالحترام يسودها 

ال بالحق في تكوين الجمعيات  تحد منالتي  السياسياتالقانونية و

 )زامبيا(؛ مبّرر

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 الحق التجمع السلمي D44 حظيت بالتأييد

D45  أو االنضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 

 تُنَفّذ بعد.لم 

 إدارة العدالة والمحاكمة العادلة D51الموضوع:  .14
تحقيقات  وإجراءمواصلة تعزيز احترام حقوق اإلنسان  129.80

 في انتهاكات حقوق اإلنسان )لكسمبرغ(؛

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 إدارة العدالة والمحاكمة العادلة D51 حظيت بالتأييد

S16 SDG – السالم والعدالة والمؤسسات القوية 

 الفئات المستفيدة:

 االدعاءالقضاة والمحامون وممثلو  -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 التمييز ضد النساء F12الموضوع: 
 وتشجيع تمكينهامواصلة حماية حقوق المرأة  129.166

 )باكستان(؛

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

 المرأةالتمييز ضد  F12 حظيت بالتأييد

E31 الحق في العمل 

S05 SDG5 - المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

من أجل النهوض خطوات تعزيز ما تقوم به من  129.168

 ؛كوريا( قوق المرأة والمساواة بين الجنسين )جمهورية بح

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 المرأةالتمييز ضد  F12 حظيت بالتأييد

E31 الحق في العمل 

S05 SDG5 - المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

تعزيز وحماية  من أجلجهود  ما تبذله منمواصلة  129.193

 )موريشيوس(؛ المرأة والطفلحقوق 

 6فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 المرأةالتمييز ضد  F12 حظيت بالتأييد

F31 األطفال: التعريف والمبادئ العامة والحماية 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 األطفال -

 ً ما يتعلق  في نُفّذَت جزئيا

 ههذ على ينطبقبحقوق المرأة. 

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 العنف ضد النساء F13الموضوع: 

بين  المناصفةإلى ضمان  الراميةالتدابير  تقوية 129.174

 المرأة )زيمبابوي(؛ الذي يماَرس علىالجنسين ومكافحة العنف 

 7فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 المرأةالعنف ضد  F13 حظيت بالتأييد

S05 SDG5 - المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

B31 المساواة وعدم التمييز 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 قبول المعايير الدولية A12الموضوع: 
حقوق اإلنسان التي لم لعلى الصكوك الدولية  التصديق 129.2

العهد الدولي الخاص بالحقوق  وبالخصوص على، إليها بعدتنضم 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية 

 راس(؛القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )هندو

 32فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 في االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

D1  تدابير عامة بشأن التنفيذ –الحقوق المدنية والسياسية 

 D25 حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

E1  ة تدابير عام -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 بشأن التنفيذ

F12  المرأةالتمييز ضد 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 تُنَفّذ بعد.لم 
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 التعاون مع اآلليات الخاصة A24الموضوع: 
القيود المفروضة على تسجيل الجمعيات وحرية  رفع 129.100

التشهير، واعتماد إطار لحماية  ونزع صفة الجرم عنالتجمع، 

لفضلى ا الممارسات وتنفيذ، اتوالمضايق التخويفالصحفيين من 

 ماناً ضالمقرر الخاص  عرضهاالتجمع السلمي التي فيما يتعلق ب

المتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ل

 (؛يرلنداأ)

  47فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 في االعتبار

A24 التعاون مع اآلليات الخاصة 

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

D43 حرية الرأي والتعبير 

D44 الحق في التجمع السلمي 

 الفئات المستفيدة:

 اإلعالم -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41الموضوع: 
 تعاقب بالحبستعديل مواد قانون العقوبات التي  129.103

الجزائر  الحر والمساِلم حتى تتسق وأحكام دستورالتعبير 

 ؛األمريكية()الواليات المتحدة 

 47فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 في االعتبار

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

D26 شروط االعتقال 

D43 حرية الرأي والتعبير 

 الفئات المستفيدة:

 األشخاص المحرومون من الحرية -

 تُنَفّذ بعد.لم 

، بما للجميعالضمانات الدستورية كفالة تقديم العمل على  129.89

 نوالوجداحرية الفكر  بحرمة ،المسلمة لطائفة األحمديةل في ذلك

والدين، ومنح تلك الطائفة ما تحتاجه من اعتراف لكي تقوم 

قانون الجزائري )الواليات بشعائر دينها علناً وبما يتفق مع ال

 ؛األمريكية(المتحدة 

 42فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 في االعتبار

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

D42 دينحرية الفكر والضمير وال 

 الفئات المستفيدة:

األقليات/الجماعات العنصرية أو العرقية أو اللغوية  -

 أو الدينية أو جماعات السكان األصليين

 تُنَفّذ بعد.لم 

تسمح من قانون العقوبات التي  326إلغاء المادة  129.197

من اإلفالت من العدالة عن طريق الزواج لمغتصبي قاصرات ب

 عالوضنفس  منح النساءَ حتى ت األسرة مدونة، وتعديل ضحاياهم

 لرجال )كندا(؛واألهلية القانونية التي يتمتع بها االقانوني 

 50فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 في االعتبار

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

D8 الحقوق المتعلقة بالزواج واألسرة 

F13 العنف ضد المرأة 

 المستفيدة:الفئات 

 النساء -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 لقائما التمييز فيهالتمييز بما  لمكافحة تشريعاتاعتماد  129.62

لتي ا األحكام، وتعديل الجنسانيةعلى أساس الميل الجنسي والهوية 

 ا(؛)فرنس المرتبط بنوع الجنستميل إلى اإلبقاء على التمييز 

 36فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 في االعتبار

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

S05 SDG 5 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 )مجتمع الميم(  -

 ً  ههذ على ينطبق. نُفّذَت جزئيا

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 الحق في الحياة D21الموضوع: 
اإلعدام  األحكام الصادرة بعقوبةمواصلة تخفيف  129.75

ة لتطبيق عقوب العمل بالوقف االختياري بحكم الواقعومواصلة 

 ئهابغرض إلغا 1993منذ عام  والجاري العمل بهاإلعدام 

 )ناميبيا(؛

 39فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 في االعتبار

D21 الحق في الحياة 

D23 عقوبة اإلعدام 

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 األشخاص المحرومون من الحرية -

 ً مع تخفيف عدد  نُفّذَت جزئيا

من أحكام اإلعدام إلى السجن 

 مدى الحياة.

 شروط االعتقال D26الموضوع: 
بة العقواحترام الحق في حرية التعبير عن طريق إلغاء  129.97

تي وال سيما تلك الالصحافة، على المخالفات المرتبطة ببالحبس 

 " أو "تشهير" )كندا(؛تحقيرأو "و/"إهانة"  تُعَّرف بأنها

 47فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 في االعتبار

D26 شروط االعتقال 

D43 حرية الرأي والتعبير 

 الفئات المستفيدة:

 اإلعالم -

 المحرومون من الحريةاألشخاص  -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 حرية الحركة D41الموضوع: 

 ائدةلفدون قيود  واالعتماداتالتأشيرات  إصدار تيسير 129.101

لفائدة عن حقوق اإلنسان و المدافعةممثلي المنظمات الدولية 

 الصحفيين األجانب )فرنسا(؛

  47فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 في االعتبار

D41 حرية الحركة 

H1 المدافعون عن حقوق اإلنسان 

 الفئات المستفيدة:

 اإلعالم -

 األشخاص المحرومون من الحرية -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 حرية الفكر والضمير والدين D42الموضوع: 
كي يمارسوا ديانتهم أو جميع األفراد لحرية ال كفالة 129.87

عمليات التوقيف والتشهير العلني بالطائفة معتقدهم، وإنهاء 

 )كندا(؛ ا ديانَتهاممارسته األحمدية بسبب

 42فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 في االعتبار

D42 حرية الفكر والضمير والدين 

D43 حرية الرأي والتعبير 

 الفئات المستفيدة:

ة أو اللغوي األقليات/الجماعات العنصرية أو العرقية -

 أو الدينية أو جماعات السكان األصليين

 ً  نُفّذَت جزئيا

الدينية،  المجموعات إتاحة حرية المعتقد الكاملة لجميع 129.88

ألقلية األحمدية التي تعاني من االضطهاد المستمر وال سيما ل

 )إسرائيل(؛

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 االعتبارفي 

D42 حرية الفكر والضمير والدين 

D43 حرية الرأي والتعبير 

 الفئات المستفيدة:

 تُنَفّذ بعد.لم 
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األقليات/الجماعات العنصرية أو العرقية أو اللغوية  - 42فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

 أو الدينية أو جماعات السكان األصليين

 الحقوق المتعلقة بالزواج واألسرة D8الموضوع: 
أمام  العوائقجميع  المبذولة إلزالةمواصلة الجهود  129.131

 حكاماألبما في ذلك تعديل  الفعلية بين الرجال والنساء،المساواة 

ومواصلة مكافحة العنف  ،األسرة مدونةفي  الواردة التمييزية

 )إسبانيا(؛الجنس القائم على نوع 

 36فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر  

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 في االعتبار

D8 الحقوق المتعلقة بالزواج واألسرة 

F12 التمييز ضد المرأة 

F13 العنف ضد المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 تُنَفّذ بعد.لم 

في التمييز  أشكالإزالة من أجل األسرة  مدونةتعديل  129.132

 المرأة )ألمانيا(؛ حق

 36فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 االعتبارفي 

D8 الحقوق المتعلقة بالزواج واألسرة 

F12 التمييز ضد المرأة 

F33 األطفال: الحماية من االستغالل 

S05 DSG 5 - المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 التمييز ضد المرأة F12الموضوع: 
المجاالت  جميع في كاملةً  منح المرأة حقوقها 129.169

 )إسرائيل(؛وبالمساواة مع الرجل 

 36فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

حظيت 

بالتأييد/وضعت 

 في االعتبار

F12 التمييز ضد المرأة 

F14 مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة 

S05 DSG 5 - المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 ههذ على ينطبقنُفّذَت جزئياً. 

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

التصديق على اتفاقيات أخرى تتعلق بحقوق اإلنسان لم  129.1

 بعد )الفلبين(؛إليها الجزائر  تنضم

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

 المستفيدة:الفئات 

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 تشريعاتها وتكييفنظام روما األساسي  االنضمام إلى 129.20

أحكام في تشريعاتها للتعاون  إدراجالوطنية معه، بما في ذلك 

 المحكمة الجنائية الدولية )غواتيماال(؛ السريع والكامل مع

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

B11 القانون الدولي اإلنساني 

B52 اإلفالت من العقاب 

D51 إدارة العدالة والمحاكمة العادلة 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

على نظام  للتصديق الضروريةالتدابير  جميعاتخاذ  129.18

 (؛يرلنداأروما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

B11 القانون الدولي اإلنساني 

B52 اإلفالت من العقاب 

D51 إدارة العدالة والمحاكمة العادلة 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 

 تُنَفّذ بعد.لم 

على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية  التصديق 129.19

 الدولية )إسبانيا(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

B11 القانون الدولي اإلنساني 

B52 اإلفالت من العقاب 

D51 إدارة العدالة والمحاكمة العادلة 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 البروتوكول رسمياً، والتصديق علىإلغاء عقوبة اإلعدام  129.4

االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

ق وتحقيلغاء عقوبة اإلعدام )أستراليا(؛ ، الهادف إلى إوالسياسية

على  والتصديقعدام لعقوبة اإل النهائيباتجاه اإللغاء  تقدم  

البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص 

 بالحقوق المدنية والسياسية )لكسمبرغ(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

D1  تدابير عامة بشأن التنفيذ –الحقوق المدنية والسياسية 

D23 عقوبة اإلعدام 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

إللغاء عقوبة اإلعدام  الضروريةالتدابير  جميعاتخاذ  129.5

على البروتوكول االختياري الثاني رسمياً، ومن جملتها التصديق 

هادف ، الالملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اعتماد التدابير القانونية و(؛ يرلنداأإلغاء عقوبة اإلعدام )إلى 

كام في األحكعقوبة عقوبة اإلعدام  تطبيقعدم  لكفالة الضرورية

القضائية والنظر في االنضمام إلي البروتوكول االختياري الثاني 

ضعت في و

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

D1  تدابير عامة بشأن التنفيذ –الحقوق المدنية والسياسية 

D23 عقوبة اإلعدام 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 
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الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 )أوروغواي(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

على  للتصديق الضروريةالتدابير  جميعاتخاذ  129.6

البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص 

إلغاء عقوبة اإلعدام ، الهادف إلى بالحقوق المدنية والسياسية

 )البرازيل(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

D1  تدابير عامة بشأن التنفيذ –الحقوق المدنية والسياسية 

D23 عقوبة اإلعدام 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

على البروتوكول االختياري الثاني الملحق  التصديق 129.7

 والهادف إلىبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 )البرتغال(؛( الجبل األسودإلغاء عقوبة اإلعدام )

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

D1  تدابير عامة بشأن التنفيذ –الحقوق المدنية والسياسية 

D23 عقوبة اإلعدام 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 تُنَفّذ بعد.لم 

تكثيف الجهود من أجل االنضمام إلى البروتوكول  129.8

تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الاالختياري 

 نمرك(؛اأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )الد

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

D25 حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

 الفئات المستفيدة:

 األشخاص المحرومون من الحرية -

 تُنَفّذ بعد.لم 

فاقية تالعلى البروتوكول االختياري  التصديقالنظر في  129.9

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

 ينة )رواندا(؛أو الالإنسانية أو المه

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

D25 حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

 الفئات المستفيدة:

 األشخاص المحرومون من الحرية -

 تُنَفّذ بعد.لم 

ة تفاقية مناهضالعلى البروتوكول االختياري  التصديق 129.10

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو المهينة )غانا( )البرتغال( )إسبانيا( )المملكة المتحدة 

 والتصديق عاجالً علىالشمالية(؛  يرلنداأولبريطانيا العظمى 

تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من الالبروتوكول االختياري 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ضروب 

 )غواتيماال(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

D25 حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

 الفئات المستفيدة:

 األشخاص المحرومون من الحرية -

 نَفّذ بعد.تُ لم 

على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص  التصديق 129.14

من االختفاء القسري )العراق( )البرتغال( )أوكرانيا( 

 )سيراليون(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

D32 حاالت االختفاء القسري 

 الفئات المستفيدة:

 األشخاص المختفون -

 تُنَفّذ بعد.لم 

اء تفاقية القضالعلى البروتوكول االختياري  التصديق 129.11

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )غانا( )سيراليون(؛ 

اء تفاقية القضالعلى البروتوكول االختياري  والتصديق عاجالً 

 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )غواتيماال(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A12 قبول المعايير الدولية 

F12 التمييز ضد المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 التحفظات A13الموضوع: 
سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال  129.16

 التمييز ضد المرأة )كوبا(؛

 34فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A13 التحفظات 

F12 التمييز ضد المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 تُنَفّذ بعد.لم 

على اتفاقية القضاء على  هاسحب ما تبقى من تحفظات 129.17

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة )رواندا(؛

 34فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

في وضعت 

 االعتبار

A13 التحفظات 

F12 التمييز ضد المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 التعاون مع اآلليات الخاصة A24الموضوع: 
الخاصة التابعة  دائمة إلى جميع اإلجراءاتتوجيه دعوة  129.30

إلى لمجلس حقوق اإلنسان )أوروغواي(؛ إصدار دعوة دائمة 

الخاصة )بلجيكا(؛  بواليات في إطار اإلجراءاتجميع المكلفين 

إلى المكلفين بواليات في إطار النظر في توجيه دعوة دائمة 

دائمة الخاصة )جورجيا(؛ النظر في توجيه دعوة  اإلجراءات

 ؛والهرسك(الخاصة )البوسنة  اإلجراءات إلىمفتوحة و

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A24 التعاون مع اآلليات الخاصة 

 الجهات المستفيدة:

 عام -

 ههذ على ينطبق نُفّذَت جزئياً.

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية
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الخاصة عن  اإلجراءاتالتعاون مع  تقوية أواصر 129.31

 طريق توجيه دعوة دائمة إليها )بيرو(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A24 التعاون مع اآلليات الخاصة 

 الجهات المستفيدة:

 عام

 ههذ على ينطبق نُفّذَت جزئياً.

 متعلقال نفسه التعليق التوصية

 أعاله. بالتوصية

 اإلطار الدستوري والتشريعي A41الموضوع: 
تعريف  بغيةمن قانون العقوبات  336مراجعة المادة  129.198

عالقة جنسية غير قائمة على التراضي أنها بة االغتصاب مجري

 )باراغواي(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

وضعت في 

 االعتبار

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

F13 العنف ضد المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 النساء -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 الجنسية األشخاص بسبب العالقات اعتقالالكف عن  129.65

 الجنس )إسرائيل(؛ نوع من نفس أشخاصبين 

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

F14 مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة 

S05 SDG 5 – المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 )مجتمع الميم( -

 تُنَفّذ بعد.لم 

لمكافحة التمييز القائم  الضروريةالتدابير  جميع اتخاذ 129.63

م جرّ ي يذال التشريعوإلغاء  الجنسانيةعلى الميل الجنسي والهوية 

نس، الج نوع من نفس أشخاصالعالقات الجنسية بالتراضي بين 

لتمييز ا على ءبشأن القضا الدستور بما يتفق مع البند الوارد في

 )إسبانيا(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر 

وضعت في 

 االعتبار

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

S05 SDG 5 – المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 )مجتمع الميم( -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 ألفراد مجتمع  الميماحترام الحقوق والحريات  كفالة 129.64

 وتصمهم )األرجنتين(؛مهم التي تجرّ  وإلغاء القوانين

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

S05 SDG 5 – المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 الفئات المستفيدة:

 )مجتمع الميم(  -

 تُنَفّذ بعد.لم 

من قانون العقوبات التي تجرم  338إلغاء المادة  129.60

 بالتراضي بين راشدين من نفس نوع الجنسالجنسية  العالقات

 )كندا(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

S10 SDG 10 عدم المساواة 

 الفئات المستفيدة:

 )مجتمع الميم(  -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 راشدين منالعالقات الجنسية بين  نزع صفة الجرم عن 129.61

من قانون العقوبات، وإدراج  339إلغاء المادة وذلك بنفس الجنس 

 يد(؛)السوأفراد مجتمع الميم في بنود قوانينها لمكافحة التمييز 

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

S10 SDG 10 عدم المساواة 

 الفئات المستفيدة:

 )مجتمع الميم(  -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 الحق في الحياة D21الموضوع: 
 اتخاذ تدابير إللغاء عقوبة اإلعدام )توغو(؛ 129.72

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

D21 الحق في الحياة 

D23 عقوبة اإلعدام 

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 األشخاص المحرومون من الحرية -

 

 تُنَفّذ بعد.لم 

إلغاء  بغرضاإلعدام بعقوبة حكام األتخفيف جميع  129.74

 عقوبة اإلعدام )إيطاليا(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

D21 الحق في الحياة 

D23 عقوبة اإلعدام 

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

 الفئات المستفيدة:

 عام -

 األشخاص المحرومون من الحرية -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 الحقوق المتعلقة بالزواج واألسرة D8الموضوع: 
 حق فياألسرة التي تتسم بالتمييز  أحكام مدونةتعديل  129.30

 ر والميراثالقصّ بالوصاية على والنساء فيما يتعلق  البنات

 )باراغواي(؛ والتطليقوالطالق وتعدد الزوجات 

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

D8 الحقوق المتعلقة بالزواج واألسرة 

F12 التمييز ضد المرأة 

F33 األطفال: الحماية من االستغالل 

S05 SDG 5 – المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 المستفيدة: الفئات

 النساء -

 تُنَفّذ بعد.لم 

 التمييز ضد المرأة F12الموضوع: 
إزالة جميع الفوارق في المركز القانوني بين النظر في  129.170

 واإلرثالزواج والطالق والحضانة  يخصفيما  والرجال النساء

 )بيرو(؛

 52فقرة  – A/HRC/36/13/Add.1: المصدر

وضعت في 

 االعتبار

F12 التمييز ضد المرأة 

S05 SDG 5 – المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

A41 اإلطار الدستوري والتشريعي 

 الفئات المستفيدة:

 تُنَفّذ بعد.لم 
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 النساء -

 


