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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والعشرون
 2017أيار/مايو  1-12

 *موجز للمعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة اآلخرين بشأن الجزائر  
 اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير  

 معلومات أساسية -أوالا  
مع مراعاا  ووريا   ،16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

قهااا  مااا  ا هاااا   18االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ماااوقد للمضلوماااا  ا قدمااا  مااا  
إىل االساتضرال الادوري الواامي، وهاو مضارول   وازي ماوقد بقحلاداً با اد  (1)صاحب  ا صالة 

 األقصى لضدو الزلما ر

 المصلحة صاحبة الجهات من المقدمة المعلومات -ثانياا  
 (2)والهيئات الدولية لحقوق اإلنساننطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات  -ألف 

بااااعن بضجلااااي ا داداااار بالتصااااديي علااااى اب اقحلاااا   اياااا   حلااااع  2أوصااااو الورقاااا  ا واااا     -2
ر وأوصاو مسسسا  الزراما  باعن بصادق ا زوما  علاى ن اا  (3)األوخاص ما  االتت ااا القساري

 ر(4)ى الربوبو ول االتتحلاري الب اقحل  مناهض  التضذيبروما األساسي وعل
( بعن بقد  ا زوم  قدوالً زمنحلاً لضمان التصديي FFFوأوصى منتدى ا ريا  األربع ) -3

على  حلع مضاهدا  حقوق اإلنساان وبن حلاذ التوصاحلا  ا قبولا    االساتضرال الادوري الواامي  
وأن بطلب ا ساعد    جمال بناا القدرا 
 ر(5)

__________ 

    األمم ا تةد ر التةريري  مل حترر هذه الوثحلق  قبي إرساهلا إىل ووادر ال    *
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وأعربو مسسسا  الزراما  عا  أسا ها لارسل السالطا  بن حلاذ التوصاحلا  النهادحلا  هلحل اا   -4
ا ضاهادا  وقراراااا ال روياا ر وأواار  ا سسسا   ااذلا إىل أن السالطا  ماا زالااو بارسل التضاااون 
مااع اإلقاارااا  ا اصاا  علااى الاارصم ماا  التوصااحلا  ا قدماا  إلحلهااا   الاادور  السااابق  بوااعن هاااذا 

وأثاار هااذا الاارسل با صااوص   بوضااحلع ا اااال  الضالقاا  ا ضروضاا  علااى ال ريااي الضامااي  ا وضااو ر
ر وأوصو ا سسس  بعن بن ذ ا دادر التوصحلا  النهادحلا  هلحل اا  (6)ا ضين حباال  االتت اا القسري

ا ضاهدا  وقرارااا و ذلا آراا ال ريي الضامي ا ضين باالحتجلاز التضسا ي وبوضاع  حلاع ا ااال  
ر وأوصااااو الورقااااا  (7)لضالقاااا  ا ضروضاااا  علاااااى ال ريااااي الضامااااي ا ضاااااين حباااااال  االتت اااااا القساااااريا

باااعن بلااام ا زومااا  قلاااب ال رياااي الضاماااي ا ضاااين حبااااال  االتت ااااا القساااري أو صااا   2 ا وااا   
الطااوعي زيااار ب البلااد وبوقااىل وعااو  إىل ا قاارر ا اااص ا ضااين ملسااعل  التضااذيب وا قاارر ا اااص ا ضااين 

 ر(8)تضديد ا قحلق  والضدال  وا رب وضمانا  عد  التزرارب
وذ ر  من م  الض و الدولحل  أن السلطا  ما زالو بتجلاهي قلبا  الديار  الا  قادمتها  -5

إلحلها منذ سا   قويلا  اإلقارااا  ا اصا  لامام ا تةاد ، ملاا   ذلاا ا قارر ا ااص ا ضاين ملساعل  
بتضدياااد و ايااا  حقاااوق اإلنساااان وا رياااا  األساساااحل    ساااحلاق التضاااذيب، وا قااارر ا ااااص ا ضاااين 

مزاسةاا  اإلرهاااا، وا قاارر ا اااص ا ضااين بااا ي   حرياا  التجلمااع الساالمي وبزااوي  ا مضحلااا ، 
ر وأوصااو من ماا  (9)سضاااًل عاا  ال ريااي الضامااي ا ضااين حباااال  االتت اااا القسااري أو صاا  الطااوعي

ى أ ماي وقاىل ماع جملاس حقاوق اإلنساان، ملاا يوامي هحلوم  رايتس ووبش بعن بتضاون ا دادر علا
تااربااه ا سااتقلا، تاصااً  ماا  تااالل الاارو السااريع واإل اااع علااى قلباااام ا تضلقاا  بديااار  البلاااد، 
وبصااااادر وعاااااوا  وادمااااا  وبوقههاااااا إىل تااااارباا األمااااام ا تةاااااد  وأسرقتهاااااا الضاملااااا  ا ضنحلااااا  حبقاااااوق 

ىل ا زومااا  وعاااو  وادمااا  إىل  حلاااع ا زل اااا باااعن بوقااا 5ر وأوصاااو الورقااا  ا وااا    (10)اإلنساااان
  ر(11)بواليا    إقار اإلقرااا  ا اص  لامم ا تةد 

وأعربااو من ماا  الض ااو الدولحلاا  عاا  أساا ها ألن الساالطا  مل ناانع بعواا ا  للمن مااا   -6
صااا  ا زومحلااا  الناواااط    جماااال حقاااوق اإلنساااان الااا  بساااضى إىل الااادتول إىل البلاااد،  اااا يضحلاااي 

ر وأوصاااو من مااا  هحلاااوم  راياااتس ووباااش باااعن بصااادر (12)ا ساااتقي  الااا  حقاااوق اإلنساااان الرصاااد
ا دادااار علاااى ال اااور بعوااا ا   مقلاااي من ماااا  حقاااوق اإلنساااان الاااذي  قلباااوا السااا ر إىل ا دادااار 

 ر(13)إلقراا حبوث محلدانحل 
  وبااارى اللجلنااا  الوقنحلااا  االستوااااري  ل قحلااا  و ايااا  حقاااوق اإلنساااان أن بضااال االلتداماااا -7

الااااا  بضهاااااد  يفاااااا ا دادااااار   إقاااااار برواااااةها لرداسااااا  جملاااااس حقاااااوق اإلنساااااان    (14)الطوعحلااااا 
  ر(15)مل بن ذ بن حلذاً  امالً  2016-2014 ال   
باعن بتوااور ا زوما  بانت اا  ماع ااتماع ا ادت بواعن بن حلاذ  5وأوصو الورقا  ا وا     -8

موااورا  ووريا  ماع جمموعا  متنوعا  ما  بوصحلا  االستضرال الدوري الوامي بطرق منهاا إقاراا 
ا هااا  ال اعلاا    ااتمااع ا اادت  وباادرس نتااادل االسااتضرال الاادوري الوااامي   تطاا  الضمااي 
ا تضلق  حبقوق اإلنسان، مع مراعا  مق حاا  ااتماع ا ادت  وبقاد  بقرياراً بقحلحلمحلااً  نتصا  ا اد  

  ر(16)إىل جملس حقوق اإلنسان

ني لحقوق اإلنساناإلطار الوط -باء 
(17) 

سااحلما  لالب اقحلااا  الدولحلاا ، ال ا داداار باعتماااو إقااار بوااريضي وسقاااً  1أوصااو الورقاا  ا واا     -9
ا هااااقري   اب اقحلااا  قنحلااا  ا تضلقااا  ملر اااد الالق اااا وبروبو وهلاااا اإلضاااا ، واب اقحلااا   ايااا   حلاااع الضماااال
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 ا تضلااي باادتول األقانااب إىل ا داداار وإقااامتهم 08/11وأسااراو أساارهمر وأوصااتها أيضاااً بقلناااا القااانون 
 ر(18)س ر الذي  رّ  مناور  اإلقلحلم الوقين وون وثادي 09/06سحلها و ذلا القانون 

وأوضةو اللجلن  الوقنحل  االستواري  ل قحل  و اي  حقوق اإلنساان أن مراقضا  الدساتور  -10
ذ  منذ االستضرال 2016  عا   الدوري الوامي األت  ا ااص  ب ي أهم تطو  بوريضحل  اُّتخ

بااا دادرر بحلااد أرااا باارى أن عااد  وقااوو نصااوص بطبحلقحلاا  ي ااي مواازل  متزاارر  حتااول وون بقوياا  
  ر(19)اإلقار التوريضي ا تضلي حبقوق اإلنسان

وأوصاااو اللجلنااا  باااعن بواصاااي الدولااا  بقويااا  اإلقاااار القاااانوت وا سسساااي ا تضلاااي حبقاااوق  -11
 النصااوص التطبحلقحلاا  الالزماا  إلعمااال ا قااوق ا نصااوص علحلهااا   القااوانا اإلنسااان عاا  قريااي اعتماااو 

وموااماا  النصااوص القانونحلاا  مااع األحزااا  الدسااتوري  ا ديااد   وإنواااا سريااي عامااي رسحلااع ا سااتوى 
 ر(20)وادم مو ك با القطاعا  يُضىن حبقوق اإلنسان

 تساااو قابضااااً وساااتورياً   وأواااار  اللجلنااا  إىل أن ا سسسااا  الوقنحلااا   قاااوق اإلنساااان ا  -12
، م  تالل إنواا جملس وقاين  قاوق اإلنساان ساحلة ى بواليا  مضادز  ومتواسقا  ماع 2016 عا 

 تضلقا  ر وبضحل  اللجلن  أن الرب اان ينااقش حالحلااً موارو  قاانون لادو القواعاد ا(21)مباوئ باريس
 ر(22)بتن حلم االس وس  عملىل

علقذذة بحقذذوق اإلنسذذانر مذذع مرانذذاة القذذانون الذذدولي تنفيذذا االلتزامذذات الدوليذذة المت -جيم 
 اإلنساني الساري

 المسائل المشتركة بين القطانات -1 

(23)التمحلحلد وعد  ا ساوا   
 

بااعن ا قلحلااا  وا قلحلااا ومدووقااي ا حلااي ا نسااي ومنااايري اهلوياا   4ذ اار  الورقاا  ا واا     -13
التمحلحلديا  الا  بدياد ما  امحلواهم وحتاد ما  إمزانحلا  إنوااا  ا نسانحل  ال يدالون يضانون م  األسضال

ر وأسااااو  ا سسسااا  الدولحلااا   مايااا  (24) ضحلاااا  باااداسع عااا  حقاااوقهم وبزااااو بطماااس وقاااووهم
ا اااداسضا عااا  حقااااوق اإلنساااان )مسسسااا  ا اااا  األماااامي( باااعن ا ااااداسضا عااا  حقاااوق ا قلحلااااا  

نسااانحل  يواقهااون أيضاااً اماااً ملضاااوا  اإلسااال  وا قلحلااا ومدووقااي ا حلااي ا نسااي ومنااايري اهلوياا  ا 
ر وأوصااااو الورقاااا  (25)ون علااااى الضمااااي بضحلااااداً عاااا  األن ااااارويتضرضااااون للوصاااام واالضااااطهاو و ااااربب 

ا دادااار باعتمااااو بواااريضا  مناهضااا  للتمحلحلاااد، ملاااا   ذلاااا التمحلحلاااد القاااادم علاااى ا حلاااي  4ا وااا    
   راهحلاا  ا قلحلاا  ا نسااحل  وفاار  األسضااال القادماا  ا نسااي واهلوياا  ا نسااانحل   واعتماااو بضرياا   ر اا

 ر(26)يعلى هذا النو  م  الزراهحل  والتمحلحلد القادم على اهلوي  ا نسانحل  وا حلي ا نس
عا  األسا  ألن قاانون الضقوباا  يصا   ارسا  ا انس باا  4وأعربو الورقا  ا وا     -14

ر وأوصااو الورقاا  (27)بااااواا الضاماا  ي ويضتربهااا ةلاا ً وخصااا ماا  ن ااس ا اانس بالوااذوذ ا نساا
 ر(28)الضقوبا  ال  فر  هذه ا مارس ا دادر بقلناا مواو قانون 

أن تطابا  الزراهحل  والتةريل علاى  ارسا  الضنا  علاى  4وأوضةو الورق  ا و     -15
حا      اع  ا قلحلا  وا قلحلا ومدووقي ا حلي ا نسي ومنايري اهلوي  ا نسانحل  أضةو واادض 

ل على  ارس  الضن  علاى وساد  اإلعال ر وبستخد  وخصحلا  وينحل  الربامل التل ديونحل  لتةر 
أوخاصاااً مصااابا  ر وباإلضاااس  إىل ذلااا، ال ياادال ا ول ااون الطبحلااون يضتااربون ا قلحلااا(29)ا قلحلااا

نسااان ر و  هااذا السااحلاق، بنحلااب ا مضحلااا  الناوااط    جمااال حقااوق اإل(30)باضااطرابا  ن سااحل 
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ا حلي وا مضحلا  النسادحل  توساً م  أن بضل  ع  مواق  مسيد   قوق ا قلحلا  وا قلحلا ومدووقي 
 4 ر وأوصااو الورقاا  ا واا   (31)سااوراً براتحلصااهاا نسااي ومنااايري اهلوياا  ا نسااانحل  وبسااةب منهااا 

  بققراا إصالحا  قانونحل  برمي إىل منع التمحلحلد، ملا   ذلا التمحلحلد ا ربب  با حلاي ا نساي واهلويا
 ر(32)ا نسانحل ، وقمضىل والقضاا علحلىل

حقوق اإلنسان ومزاسة  اإلرهاا  
(33) 

أوار  مسسس  الزرام  إىل أن قانون الضقوبا  ال يتضم  بضري اً وقحلقااً لل ضاي اإلرهااع  -16
ر وسحلماا يتضلاي باإلرهااا، (34)ري  التضب  وحري  التجلماع السالمي  أسضااًل بتضلي حبري  الرأي وحو رّ 

ر وأوصاو مسسسا  الزراما  ا دادار بتضريا  (35)االستضان  ملةاا ، ا قاو ل أصاالً ال ُل   أبداً حي 
و ايااا  حقاااوق اإلرهااااا قبقااااً للمضااااي  الدولحلااا   وبلبحلااا  قلاااب زياااار  ا قااارر ا ااااص ا ضاااين بتضدياااد 

 ر(36)األساسحل    سحلاق مزاسة  اإلرهاااإلنسان وا ريا  
وأوار  من م  الض و الدولحل  إىل أن السالطا  ووسااد  اإلعاال  ماا زالاو بقاد  بقاارير  -17

منت ماا  عاا  عملحلااا  قتااي أعضاااا ا ماعااا  ا ساالة  علااى أياادي قااوا  األماا  وال بزواا    
ضضااهم قااد ا ياادعو إىل القلااي ماا  إمزانحلاا  أن يزااون بالوقااو ن سااىل سااوى عاا  ب اصااحلي قلحللاا ،  اا

 ر(37)أعدموا تارس نطاق القضاا

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

 (38)ا حلا  وا ري  واألمان على وخصىلحي ال رو     
ذّ ر  من م  الض و الدولحل  باعن السالطا  مل بسياد بوصاحلا  االساتضرال الادوري الواامي  -18

إلناا عقوب  اإلعدا  على الرصم م  عد  بن حلذ أّي عملحلا  إعدا    ا دادار مناذ السابي الرامحل  إىل 
  إصاادار أحزااا  اإلعاادا   2012ر وأضاااسو ا ن ماا  أن ا ااا م اسااتمر  منااذ عااا  1993عااا  

، وّسااضو الساالطا  نطاااق عقوباا  2014علااى ُااام القتااي واإلرهاااا   مض اام األححلااانر و  عااا  
خصاااً و 40ر وُحزاام علااى مااا ال يقااي عاا  (39)خيتطاا  ق ااالً ويقتلااىلحلواامي أّي وااخ  اإلعاادا  ل

ر وأوصو من م  الض و الدولحل  بعن ُّت   ا زوم   حلع أحزا  (40)2015بضقوب  اإلعدا    عا  
 ر(41)اإلعدا ، بنحل  إلناا هذه الضقوب اإلعدا  وحتد م  عدو ا رادم ال  يضاقب علحلها ب

حتقي ا زوم     حلع حاال  القتي تارس نطاق القضااا  بعن 5وأوصو الورق  ا و     -19
واالستخدا  ا  رط للقو  على أيدي قاوا  األما    إقاار رصاد االحتجلاقاا  وا  ااهرا   وبضحلاد 
الن اار، ملساااعد  ااتمااع ا اادت،   الن ااا  القااادم لتاادريب أسااراو الواارق  وقااوا  األماا  علااى احاا ا  

د م  االبساق   بطبحلي ا ضاي  الدولحل   قوق اإلنساان، ملاا   حقوق اإلنسان م  أقي حتقحلي مدي
 ر(42)استخدا  القو  واألسلة  الناري  ذلا مباوئ األمم ا تةد  األساسحل  بوعن

عاا  األساا  ألن ا داداار رسضااو تااالل االسااتضرال الاادوري  2وأعربااو الورقاا  ا واا     -20
 ر(43)ماي  األوخاص م  االتت اا القسريا تضلق  حبالوامي السابي ا اص يفا  حلع التوصحلا  

وأوار  مسسس  الزرام  إىل أرا وثّقو حاال  عدياد  ألواخاص أوق هام أساراو بادي مادت  -21
ر (44)موا أي مضلومااا  عاا  أسااباا التوقحلاا بصاارسوا وون إذن قضااادي ومل يزواا وا عاا  هااويتهم وال قاادّ 

ما  الضهاد الادو   14و 9عملحلا  التوقحل  با اوبا  وأوصو ا سسس  الدول  بضمان التقحلد    حلع
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وسا باالسااااتضان  وون ا اااااص بااااا قوق ا دنحلاااا  والسحلاسااااحل ، ملااااا   ذلااااا السااااما  لاوااااخاص ا وقاااا
 ر(45)ملةا  إبطاا
سااع   زا   48وأوار  مسسسا  الزراما  إىل أن ا اد  القانونحلا  للتوقحلا  للن ار البالنا   -22

يومااً   ااماو ، باقذن ما  و حلاي ا مهوريا  عنادما  12 قار، لتبلا  نديدها مخاس مارا  علاى األ
يتضلاي األماار ئارادم بوصاا  باإلرهابحلاا  أو التخريبحلا ر ويُلجلااع إىل هااذا التمدياد منهجلحلاااً   ا مارساا  
الضملحلاا ر وباارى ا سسساا  أن هااذه ا ااد  مبااال  سحلهااا ماا  من ااور ا ضاااي  الدولحلاا  وأن ماا  ا تمااي أن 

 ر وأوصو ا زوم  بتقلاحل  ماد  التوقحلا  للن ار(46) وقوف للن ر  طر التضذيبلوخ  ابضّرل ا
 ر (47)والسما  باالستضان  سوراً ملةا  ساع   ةد أقصى    حلع األحوال 48إىل 
وأواار  مسسساا  الزراماا  إىل أن التواريضا  ال باان  علااى عاد  إمزانحلاا  االحتجلاااس    -23

 ر وأوصاو الدولا  بتضاما قاانون اإلقارااا (48)حتاو التضاذيب صريع ثبو أنىل انتُاد اإلقرااا  بعّي ب
ألحزاااا  اب اقحلااا   ا دادحلااا  حزمااااً يااان  علاااى عاااد  األتاااذ باألولااا  ا نتدعااا  حتاااو التضاااذيب، وسقااااً 

 ر (49)مناهض  التضذيب

إقام  الضدل، ملا   ذلا مسعل  اإلسال  م  الضقاا، وسحلاو  القانون  
(50) 

االستواري  ل قحل  و اي  حقوق اإلنسان أن مراقضا  الدساتور أحادثو برى اللجلن  الوقنحل   -24
بنحلااا ا  هامااا    جماااال الضدالااا ، ملاااا   ذلاااا بقاااد  ا سااااعد  القانونحلااا  إىل األواااخاص ا تااااقا  
واللجلااوا إىل ا اابس ا سقااو  تاادب  ماا  التااداب  االسااتقنادحل   ووضااع إقااار إلقااراا التوقحلاا  للن اار  

الساالط  القضااادحل   و اياا  القضااا  ماا   حلااع أواازال الضاان   و اياا  ا اااما  وضاامان اسااتقاللحل  
 ر(51)وبوس  الضمانا  القانونحل  م   حلع أوزال الضن 

وأوار  مسسس  الزرام  إىل أن السلط  التن حلذي  ما زالو، على الرصم ما  اإلصاالحا ،  -25
ن حتاارص الدولاا  علااى اسااتقاللحل  ر وأوصااو ا سسساا  بااع(52)طلع باادور مهااحلم    بضحلااا القضااا بضاا

 ر(53)  على وقوا انتخاا أصلبحل  أعضادىلاالس األعلى للقضاا بالن
والح او من ما  هحلاوم  راياتس ووباش أن ماربزم قارادم انتهااك حقاوق اإلنساان أثناااا  -26

الندا  ا سلع الداتلي   بسضحلنا  القرن ا اضي ما زالوا يتمتضون باإلسال  م  الضقااا ملوقاب 
قاق السلم وا صا   الوقنحل ر وأضااسو أن السالطا  منضاو بانت اا  ُأسار ا خت اا ما  بن احلم محل

بواقاااااىل عقباااااا    التساااااجلحلي اعتصااااااما  أو م ااااااهرا ، وأن ا مضحلاااااا  الااااا  ناااااقلهم ال بااااادال 
ر وأوصو ا ن م  بعن بضاع  ا زوم  ا هوو إللقاا الضوا على حاال  االتت ااا (54)القانوت

 ر(55)وبتحلع هلم إمزانحل  الت اهر حبري القسري ا ضلق   وبز  ع  ُّتوي  ُأسر ا خت ا  

ا ريا  األساسحل  وا ي   ا وار     ا حلا  الضام  وا حلا  السحلاسحل   
(56) 

األماااامي باااعن ا دادااار قبلاااو، أثنااااا االساااتضرال القاااات ا ااااص يفاااا، ذّ ااار  مسسسااا  ا ااا   -27
وحري  التضب  وحريا  بزاوي   (57)عدواً م  التوصحلا  ذا  الصل  حبال  ا داسضا ع  حقوق اإلنسان

ا مضحلا  وحري  التجلمع السلمي وحري  وساد  اإلعال  وحريا  الادي ر وهاي بارى أن ا اداسضا عا  
بحلااا  الااا  ا يضاااانون مااا  قحلاااوو  بااا   بزباااي عملهااام رصااام اإلصاااالحا  اإل احقاااوق اإلنساااان ماااا زالاااو 
ر وعااالو  علااى ذلااا، بضااّرل مااداسضون عاا  حقااوق اإلنسااان وصااة حلون (58)أُوتلااو علااى الدسااتور

وحمااامون وماادونون للمضااايق  واسااتجلوبتهم الواارق  والحقااتهم ووقهااو إلااحلهم اماااً زاد اا ر ومااا زال 
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قلحلا ومدووقي ا حلي ا نساي ومناايري اهلويا  ا نساانحل  يضاانون ما  ا داسضون ع  حقوق ا قلحلا  وا 
 ر(59)قوق الضمي الذي  ين مون احتجلاقا الوصم واالضطهاو، واسُتهدف  ذلا ا داسضون ع  ح

وأساو  من م  مراسلون بال حدوو بعن ا دادار احتلاو،   مسوار ا ن ما  الضاا ي  ريا   -28
بلاداً، ماا  قاي براقضااً بضوار رُباب عا  مسوار  180م  باا  129، ا ربب  2016الصةاس  لضا  

ر وأواااار  إىل أن الدساااتور ا ضااادل يز اااي حريااا  وسااااد  اإلعاااال  ا طبوعااا  وا ذاعااا  2015عاااا  
واإللز ونحلااا ر بحلاااد أراااا أثبتاااو وقاااوو اساااتقنااا  واساااض  قادمااا  علاااى  احااا ا  تصااااد  الواااضب 

اإلضااس  إىل ذلااا، مل باواا  التواريضا  بضاُد ماع الدسااتور وقحلماىل الدينحلا  واألتالقحلا  والققاسحلا  ر وب
 ر(60)اللتداما  الدولحل  للجلدادرا ديد وا

وأوار  مسسس  ا   األمامي إىل أن الصة حلا ووساد  اإلعال  أساووا بعرم يضملون  -29
لاااي ضااال وسااااد  اإلعاااال  أو عُ   بحل ااا  بقحلحلديااا  و اااربون علاااى  ارسااا  الرقابااا  الذابحلااا ر وأُصلقاااو ب

أن ا زوماا  مل بن ااذ أيّاااً ماا  التوصااحلا  الاا  قبلتهااا تااالل  5ر وباارى الورقاا  ا واا    (61)نواااقها
 ر(62) دادر بوعن حري  الرأي والتضب االستضرال السابي ا اص با

ا زومااا  بز الااا  حريااا  التضبااا  وحريااا  وسااااد  اإلعاااال  عااا   5وأوصاااو الورقااا  ا وااا     -30
ضا  الوقنحل  مع ا ضااي  الدولحلا   وإصاال  التواريضا  ا تضلقا  بالتواه  قريي مواام   حلع التوري

  وسقاً للضهد الدو  ا اص باا قوق ا دنحلا  والسحلاساحل   وإزالا  القحلاوو ا  روضا  علاى حريا  التضبا 
 ا ا  مسسس  وأوصور (63)وا ضايق  والتخوي  االضطهاو م  الصة حلا  ماي  إقار واعتماو
رياا  حب ا ضااين ا اااص ا قاارر قاادمها الاا  للتوصااحلا  الزامااي التن حلااذ إىل ا داداار بضمااد بااعن األمااامي

ر وأوصااو من ماا  هحلااوم  رايااتس ووبااس (64)2011قااب زياربااىل إىل البلااد   عااا  الاارأي والتضباا  ع
 ر(65)تهم حقهم   حري  التضب  سلمحلاً بققالق سرا   حلع األوخاص الذي  احُتجلدوا ارو  ارس

مزاارراً ماا  قااانون الضقوبااا  الاا   144عاا  القلااي إزاا ا اااو   5بااو الورقاا  ا واا    وأعر  -31
ملوقبهااا يضاقااب علااى إهاناا  الااردحلس واالسااتهداا باإلسااال  بالسااجل   ااد  بصااي إىل مخااس ساانوا  

، وأوصاو ا زوما  بقصاال  التواريضا  ا تضلقا  (66)وينار قدادري 100 000ام  بصي إىل وبنر 
 ر(67)ا اص با قوق ا دنحل  والسحلاسحل ضهد الدو  باإلهان  وسقاً لل

وأساو  مسسس  ا   األمامي بعن عد  جمموعا  وولحل   قوق اإلنسان حاولاو زياار   -32
البلاااد   مناسااابا  عدياااد ، ولزنهاااا مل ُنااانع بعوااا ا  للااادتولر وأسااااو  أيضااااً باااعن صاااة حلا 

ر وأوصااو من ماا  مراساالون (68)لبلاادأقانااب واقهااوا صااضوبا    ا صااول علااى بعواا ا  لديااار  ا
بااال حاادوو ا زوماا  بقصاادار التعواا ا  واالعتماااوا  الالزماا  للصااة حلا األقانااب وون قحلااوو، 

 ر(69)وون أن براسقهم ا دما  األمنحل  وضمان حري  بنقلهم
إىل أن بضاال من مااا  ااتمااع ا اادت األ قاار نواااقاً وانتقاااواً    5وأوااار  الورقاا  ا واا     -33

ا داداار أبلنااو بااعن أنوااطتها ُّتضااع باسااتمرار ووون مااربر  راقباا  رقمحلاا  وماوياا ر وبضااّرل ةتلاا  قاااو  
من ما  ااتمع ا دت للمضايق  واالحتجلااز التضسا ي ما  قاناب السالطا  ا دادريا  بسابب عملهام 

إمزانحلاا  باعن بز ااي ا زوماا  للمااداسضا عا  حقااوق اإلنسااان  5ر وأوصااو الورقاا  ا واا    (70)ا وارو 
االضااطال  بعنوااطتهم ا وااروع  وون تااوف أو عرقلاا  ال مااربر هلااا  وبواار    عملحلاا  موحااد   وااماا  
التوااريضا  الاا  بقحلااد عمااي ا ااداسضا عاا  حقااوق اإلنسااان مااع إعااالن األماام ا تةااد  بوااعن ا ااداسضا 

ب نوااطاا عاا  حقااوق اإلنسااان  وباادي  علناااً، علااى مسااتوى  بااار ا سااسولا، حاااال  مضااايق  وبرهحلاا
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ر وأوصاو الورقا  أيضااً بااإلسراس ال اوري صا  ا واروط عا   حلاع ا ت ااهري  (71)ااتمع ا ادت ومن ماباىل
والصاااة حلا وا اااداسضا عااا  حقاااوق اإلنساااان الاااذي  اعتقلاااوا بسااابب  ارسااا  حقهااام   حريااا  التجلماااع 

 ر  (72)السلمير وينبني إعاو  الن ر   قضاياهم  نع بضرضهم  ديد م  ا ضايقا 
أن ا زوماااا  مل بن ااااذ التوصااااحلا  الاااا  قبلتهااااا أثناااااا االسااااتضرال  5وباااارى الورقاااا  ا واااا     -34

ر (73)السابي ا اص با دادر بواعن حريا  بزاوي  ا مضحلاا ، ناهحلاا عا  التوصاحل  الا  أواار  إلحلهاا
 عقاااب 2014وذّ ااار  مسسسااا  الزرامااا  باااعن ا دادااار أعااااو  انتخااااا بوب لحلقااا  ردحلسااااً هلاااا   عاااا  

انتخابااا  سااجللو مسااتوى قحلاسااحلاً   االمتنااا  عاا  التصااويو وذلااا علااى الاارصم ماا  بضهااد الااردحلس 
 ر(74)بضد  ال وع لوالي  رابض ر وأبلنو ا ضارض  ع  عملحلا  بدوير واسض  النطاق

بااااعن حرياااا  بزااااوي  ا مضحلااااا  ينُ مهااااا قااااانون ا مضحلااااا   5وأساااااو  الورقاااا  ا واااا     -35
(، الااذي يقتضااي ماا   حلااع ا ن مااا  أن بضحلااد بقااد  2012  عااا   ا ضتمااد 12-06)القااانون 

قلااب التسااجلحلي وحتصاااي علااى إذن صااريع مااا  وزار  الداتلحلاا   حلمااا يتساااىن هلااا أن بضمااي بصاااور  
قانونحل ر وبتمتع هذه الوزار  بسلط  رسل بسجلحلي من ما  ألساباا مبهما  وصامضا  وون إمزانحلا  

تلحل  أيضاً حاي ا ن ماا  ا ساجلل  أو بضلحلاي أنواطتها الست ناف قرار الرسلر وبقمزان وزار  الدا
  حالا  عااد  حصااوهلا علااى باارتحل  مساابي لتلقاي نويااي أقناام أو   حالاا  اضااطالعها بعنوااط  

 ر(75)بضترب بدتاًل   الوسون الداتلحل  للبلد
 ااان قااد ُحاادو موعااداً رادحلاااً إلعاااو    2014وأوااار  مسسساا  ا اا  األمااامي إىل أن عااا   -36

ر و اان مطلوبااً ما  السالطا  أن بصادر إيصاال 12-06 حلع ا ن ما  ملوقاب القاانون بسجلحلي 
إقراٍر باستال  وثادي التسجلحلير وبلقو مسسس  ا   األماامي بقاارير ب حلاد باعن السالطا  مل بصادر 
أّي إيصاااال ر ووون هااذه اإليصاااال ، يتضااذر علااى ا ن مااا  سااتع حساااا مصاار  أو اساات جلار 

 ضحلا ،  93 000أسااو  مسسسا  الزراما  باعن ثلقايع ا مضحلاا  الباال  عادوها ر و (76)مزتاب باههاا
مل ُ اد و  ، رملاا ُحلّاو أو2011حسب اإلحصااا  الرهحل  ال  أقراا وزار  الداتلحل    راي  عا  

   ر(77)2015برتحلصها   عا  
علااى إعاااو  ووااجلضو اللجلناا  الوقنحلاا  االستواااري  ل قحلاا  و اياا  حقااوق اإلنسااان ا زوماا   -37

ر (78)مااا  أقاااي االساااتجلاب  علاااى غاااو أسضاااي لواااواصي ا ر ااا  ا مضويااا  06-12الن ااار   القاااانون 
ا داداار باعتماااو أسضااي ا مارسااا  ا تضلقاا  حبرياا  التجلمااع الساالمي، الاا   5وأوصااو الورقاا  ا واا    

ا مضحلااا    بقريااره قاادمها ا قاارر ا اااص لاماام ا تةااد  ا ضااين بااا ي   التجلمااع الساالمي وبزااوي  
والا  بادعو إىل اال ت ااا باإلتطاار باالتجلمع بادالً ما  قلاب بارتحل  صاريع  2012السنوي لضاا  

  وإزالااا   حلاااع القحلاااوو صااا  الضاااروري  الااا  بقاااول قااادر  من ماااا  ااتماااع ا ااادت علاااى بلقاااي (79)باااىل
ألناي  ت الا  عوقباو أوالتمويي الدو  والوقين  والتضجلحلي بقعاو  نواط  حلع من ما  ااتمع ا د

الدولا   4ر وأوصاو الورقا  ا وا    (80)استقاللحل  عمي النقابا  ا ستقل بسجلحللها بضس اً  وضمان 
بصااااحلاص  قااااانون قديااااد بوااااعن ا مضحلااااا  يتماوااااى مااااع القااااانون الاااادو   قااااوق اإلنسااااان ويضاااام  

 اا لتزاوي  ا مضحلاا با صوص وضاع إقاراا لطتطاار بادالً ما  إقاراا لل تاحل  ا سابي واعتمااو إقار 
يزون بسحلطاً وص  نحلحلدي وسريضاً وجمانحلاً، ويز اي ا اي   بزاوي  ا مضحلاا  الا  بضماي علاى بضدياد 

 ر(81)ا نسي ومنايري اهلوي  ا نسانحل حقوق ا قلحلا  وا قلحلا ومدووقي ا حلي 
اً با صاااول إىل أن إعماااال ا اااي   الت ااااهر ال يااادال مرهونااا 1وأواااار  الورقااا  ا وااا     -38

، وأن ا  ااهرا  صا  ا اعذون 2011على إذن مسبي على الرصم ما  رساع حالا  الطاوارئ   عاا  
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يفا بضترب أسضااًل ص  قانونحل ، وأن ا ت اهري  يالحبقاون قضاادحلاً 
ر وأواار  من ما  الض او الدولحلا  (82)

 رياي ا  ااهرا  باالقو  إىل أن السلطا  صالباً ماا بارّو علاى الت لماا  االقتماعحلا  واالقتصااوي  بت
ونضي   اعتقال وحما م  الناوطا السلمحلا الاذي  يطاالبون بتةساا لاروف الضماي ومساتوى 
الضاحلش، والناواطا البحل حلااا الاذي  لتجلااون علاى اسااتخدا  بقنحلا  التصااد  اهلحلادرولحلزي السااتخراس 

ا بانت ااا  اأُلساار ا طالباا  الناااز الطّ لااير وعااالو  علااى ذلااا، بُ اار ق بلقادحلاااً ا  اااهرا  الاا  بن مهاا
 ر(83)القسري   بسضحلنا  القرن ا اضي با قحلق  بوعن مص  أقاريفا الذي  بضرضوا لالتت اا

ا دادار برساع  حلاع القحلاوو القانونحلا  والضملحلا  ا  روضا  علاى حريا   1وأوصو الورق  ا و     -39
 ا  القضاادحل وارق ، و اذلا ا الحقاالتجلمع والت اهر السلمحلا  ووق  قمع ا  اهرا  م  قاناب ال

 ر(84)للمت اهري  السلمحلا
إىل أن الدساتور يضااّرف اإلساال  علااى  (86)ومن ما  الض ااو الدولحلا  (85)وأواار   لا  الحلوبحلااي -40

( ول ااار علاااى ا سسساااا  إباااداا أّي سااالوك يتناااا  ماااع ا لاااي اإلساااالمي 2أناااىل ويااا  الدولااا  )ا ااااو  
التمحلحلاد  03-06(ر و  الوقو ن سىل، يتوتى الدستور بوس  ا ري  الدينحل ، ول ر ا رساو  9)ا او  

انا وسحلاساا  و ارساا  أتارى متناقضا  بقحلاد على أساس الدي ر بحلد أن  لا  الحلوبحلاي بارى أن قاو 
ر ويرى حتال  الدسا  ع  ا ري  أن الدستور ال يضم  ا اي (87)  الدينحل  لاقلحلا  ص  ا سلم ا ري

  حرياا  ال زاار والوقاادان والاادي  وأن بضاال ا مارسااا  ا زومحلاا  ننااع الناااس ماا   ارساا  عقحلاادام 
ألقلحلااا  الدينحلا  األتارى  قاا اً ماا  ااربس علااحلهم التمحلحلاد ماا  حبريا ر وأسااو التةااال  باعن ا ساحلةحلا وا

 ر(88)تالل مصاور عديد ، منها  ارسا  ا زوم  وااتمع  زي والتطرف اإلسالمي
وياارى حتاااال  الااادسا  عاا  ا ريااا  أن ا دادااار ينبناااي أن بز ااي لاقلحلاااا  الدينحلااا  إمزانحلااا   -41

ون عراقحلي،    ي ما يتضلي يفا م  عباو  وإقام   ارس  حقها   حري  ال زر والوقدان والدي  و
 ر(89)و ارس  وضادر وبضالحلمققوس 

وذ اااار   لاااا  الحلوبحلااااي أن زعماااااا ةتلاااا  ا ماعااااا  الدينحلاااا  صاااا  ا ساااالم  أساااااووا بااااعن  -42
ا واااازل  الردحلسااااحل  الاااا  يواقهورااااا ال بزماااا    التاااادتي ا باواااار   ا اااادما  الدينحلاااا  وإ ااااا   

 ر(90)ونحل ري  والب وقراقحل  النا   ع  رسل ا زوم  منةهم ص   قانالصضوبا  اإلوا
وأوصو ا مل  بعن بتحلع ا زوم   واقنحلهاا حريا  الادي  وا ضتقاد وساي ماا يس اده وساتورها   -43

وبضدز ا ساوا  الدينحل  ألسراو سزارا  اس   وبساجلي األقلحلاا  الدينحلا    الوقاو ا ناساب  وبتصادى 
الاا  بساااهم   بزااريس بحل اا  اإلسااال  ماا  الضقاااا، ملااا   ذلااا عااد  التةقحلااي    للضوامااي ا اادو 

ر وأوصااى حتااال  الاادسا  عاا  (92)ا اارادم ا ربزباا    حااي األقلحلااا  الدينحلاا  وعااد  مقاضااا  مربزبحلهااا
ي منهااااا بوااااجلحلع ا ااااوار باااااا ا رياااا  بااااعن حتمااااي الدولاااا  األقلحلااااا  الدينحلاااا  ماااا  االضااااطهاو بوساااااد

ماا  قااانون الضقوبااا   2 مزاارراً  144ا داداار ملراقضاا  ا اااو   3وأوصااو الورقاا  ا واا    ر (93)األويااان
 ر  (93)دي ، وسقاً للةي   حري  التضب ا تضلق  بالتجل

 الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -٣ 

ا ي   الضمي و  لروف عمي عاول  وموابحل   
(94) 

 2014داب  بقو حل  منذ اخن ال سضر الن     عا  أن سرل ب 1برى الورق  ا و     -44
ي ضااي إىل قمااع ااااالا االقتماااعي والنقاااع  مااا هااو جمسااد   مواارو  اإلصااال  ا ااا  لقااانون 
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الضمااير ويتضاام  هااذا ا واارو  بقهقااراً للضديااد ماا  ا قااوق، وهااو ال يتطااابي مااع ا ضاااي  الدولحلاا ر 
اان سصاعداً  وم  ا مزا  بنحلا  عقاد الضماي وون  وستزون الضقوو حمدو  ا د  هي القاعد  م 

حلاوو وعراقحلاي علاى مواسق  الضامي  وقد بن  بضري  الضمي اللحللي على حسااا الضاماي  وسُرضاو ق
بعن بز اي ا زوما  أن يزاون موارو  إصاال   1ر وأوصو الورق  ا و    (95)ا ي   اإلضراا

  اإلضاراا والتن احلم وا  اوضا  ا ماعحلا  وباعم   قانون الضمي، وال سحلما األحزا  ا تضلق  باا ي
 ر وأوصاو الورقا   اذلا باعن بتخاذ(96)الضاملا وصةتهم، مطابقاً الب اقحلا  من م  الضمي الدولحلا 

 الدول  بداب  سضال   زاسة  التمحلحلد ضد النساا   ا صول علاى الضماي والرواباب وا مايا  االقتماعحلا 
 ر(97)النساا م  التةرش   مزان الضمي وحتمي
ا قدماا  إلحلهاااا    (98)108-129ا داداار مل بن ااذ التوصاااحل  أن  1وباارى الورقاا  ا وااا     -45

االسااتضرال الاادوري السااابي ا اااص يفااا بوااعن حرياا  إنواااا نقابااا  واحتاااوا  مسااتقل ر وبواقااىل 
ار  أباااداً ا هلااا  القانونحلااا  ا ااادو    النقاباااا  عراقحلاااي   إقاااار إقااارااا  التساااجلحلير وال حتااا   اإلو

واهر واحااد إلصادار وثااادي التسااجلحلير وبتادتي الساالطا   ااذلا   الواسون الداتلحلاا  للنقابااا  
وبستنسخ ا ن ما  النقابحل  م  أقاي بنصاحلب ا مقلاا النقاابحلا الاذي  ب ضالهمر وأُوقا  الضدياد 

أن يُتا  هلم سابحلي سضاال للطضا ر ويُضاقاب م  النقابحلا ا ستقلا أو ُعدلوا ع  الضمي بضس اً وون 
 1ر وأوصو الورق  ا و    (99)على النواط النقاع ويتضرل  ارسوه بانت ا  للمالحق  القضادحل 

باعن بز اي الدولا    القااانون و  ا مارسا  الضملحلا  حاي الضمااال، ملا  ساحلهم األقاناب،   بزااوي  
 وبضحلد بعهحلي النقاابحلا الاذي  أوق اوا عا  الضماي النقابا   وبز  ع  مضايق  النقابحلا ا ستقلا

أو قُااارووا بسااابب أنواااطتهم النقابحلااا   وبز اااي إعماااال ا اااي   اإلضاااراا وبزااا  عااا  اربزااااا 
 ر(100)تقامحل    حي ا ضرِبا ع  الضميأعمال ان

أن الضمااي صاا  ا اان م ال ياادال منتوااراً علااى نطاااق واسااعر  1والح ااو الورقاا  ا واا     -46
، بلاا  عاادو ا سااجللا ماانهم 2014عامااي   عااا   10 239 000  الضاااملا البااال  سماا  جممااو 

عاماير  4 267 000عامي، وبل  عادو صا  ا ساجللا  5 972 000  الضمان االقتماعي 
 مالياا واخ    قطاعاا  التجلاار  3.89، عمي   االقتصاو صا  ا ان م زهااا 2012و  عا  

باااعن بن اااذ  1ر وأوصاااو الورقااا  ا وااا    (101)ا  التةويلحلااا ال الضمومحلااا  والصاااناعوالبنااااا واألوااان
اعااا  ا داداار بااداب  سضالاا  ماا  أقااي التصاادي للضمااي صاا  ا اان م، ال سااحلما بتةسااا مراقباا  القط

 ر  (102)األ قر بضرراً 

 (103)ا ي   مستوى مضحلوي الدي  
لطيزولوقحلاا ونواااط الادعو  ومناهضا  الضناا  واالساتقالل وا زاام  أوصاى مر اد أوقحلانحلااا -47

الااذاب بااعن بقااد  ا زوماا ،   بقريرهااا إىل الاادور  ا قبلاا  لالسااتضرال الاادوري الوااامي، مضلومااا  
 ر(104)ال  حدواا األمم ا تةد ع  حال  بن حلذ أهداف التنمحل  ا ستدام  

(105)الصة    ا ي  
 

جلن  الوقنحل  االستواري  ل قحل  و اي  حقاوق اإلنساان إىل أن إعماال ا اي   أوار  الل -48
الصة  يواقىل حتديا  ةتل   ومتنوع  م  قبحلي انتقال األوب ا  وفدياد ا ضادا  وصاحلانتها وبطاوير 
 البااىن التةتحلاا ر وبقااد  ا را ااد الصااةحل  الضمومحلاا  تاادما  جمانحلاا  للمااواقنا ا دادااريا و ااذلا ا ااواقنا
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 لبلااد سحلمااا يتضلاايقنسااحلا  أتاارىر ومااع ذلااا، سقااد ُسااجللو ب اوبااا   باا   بااا ةتلاا  مناااقي ا ماا 
 ر(106)بقعمال هذا ا ي

ا ي   التضلحلم  
(107) 

أعربااو اللجلناا  الوقنحلاا  االستواااري  ل قحلاا  و اياا  حقااوق اإلنسااان عاا  أملهااا   االربقاااا  -49
م بضلاحلم قحلاد    حلاع منااقي لاسابذ  وبضماحلبنوعحل  التدريب ا قد  م  تالل التدريب ا ستمر 

 ر(108)البلد
وأوصاااو ا ن مااا  الضا حلااا  للزرامااا  والدبلوماساااحل  الااااُمقلحلاع ا زومااا  بوضاااع تطااا  عماااي  -50

ذ  الزلحلااااا  وقنحلاااا  للتققحلاااا    جمااااال حقااااوق اإلنسااااان، بالواااارا   مااااع الطلباااا  وا ضلمااااا وأساااااب
بتدادحلاا  والقانوياا   ّزاا   ااي قالااب ماا  مضرساا    ووضااع ماانهل وقااين للماادارس اال(109)وا امضااا 

حقوقااىل علاااى النةااو الاااوارو   اب اقحلاا  حقاااوق الط ااي و  اإلعاااالن الضااا ي  قاااوق اإلنساااان، وأن 
 ر(110)الرابض  لالستضرال الدوري الواميبقد  مضلوما  ع  ذلا   الدور  

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -٤ 

 (111)النساا  
 33-129ومااااااااا   29-129و 27-129و 26-129سحلماااااااااا يتضلاااااااااي بالتوصاااااااااحلا   -51
، الاااااا  (112)49-129إىل  44-129وماااااا   41-129ىل إ 39-129وماااااا   37-129 إىل

قبلتها ا دادر أثناا االستضرال األت  ا اص يفا، الح و من م  الض او الدولحلا  أن التمحلحلاد ضاد 
ملحلا  علاى الساواا، علاى الارصم ما  إقاراا سلسال  ما  ا رأ  ال يدال قادمااً   القاانون وا مارسا  الض

ر وأعربااو ا ن ماا  عاا  أساا ها ألن ا داداار (113)2014قانونحلاا  اإل ابحلاا  منااذ عااا  اإلصااالحا  ال
بضتمااااد قانوناااااً  ااااّر  ب ضالحلاااا  الضناااا  ا مااااارس علااااى ا اااارأ ر وياااان  قااااانون الضقوبااااا  علااااى أن  مل

صتصاااااا الدوقااااير بااااي ويتضاااام  حزماااااً يتااااحلع االصتصاااااا قر اااا  وون أن يضّرسااااىل أو يضاااا ف باال
ر 18للمنتِصااااب اإلسااااال  ماااا  ا قاضااااا  عاااا  قريااااي الاااادواس ماااا  الضااااةحل  إذا  انااااو وون ساااا  

وأضااااااسو ا ن مااااا  أن التضاااااديال  الااااا  أوتلاااااو علاااااى قاااااانون الضقوباااااا  واعتماااااد     اااااانون 
وس ااتاار ، فااّر   ارساا  أحاد الاادوقا الضناا  ا ساادي والن ساي علااى الااد 2015األول/ويسامرب 

باعتبار هذه ا مارسا  قرادم حمدو ، وبوسع األحزا  ا الحل  ا تضلق  بالتةرش ا نسير بحلاد أن 
 - مااا مل يتساابب   إعاقاا  وادماا  أو مااو  -التضاديال  مااا زالااو بساامع للاادوس مربزااب الضناا  

لضنا  باإلسال  م  ا قاضا  إذا ساحمىل الدوس الضةحل ، ومل بن  على إصدار أوامر ضد مربزاي ا
عاا   4ر وأعربااو الورقاا  ا واا    (114) ماياا  الضااةايا ماا  التضاارل لضاانوط لسااةب واازاواهم

م  قانون الضقوبا ، ال  فر  االصتصاا، ال بعتذ   االعتبار ةتل   336األس  ألن ا او  
مالبسااا  االصتصاااا   حاااال  ا قلحلااا  ومدووقااا  ا حلااي ا نسااي ومنااايرا  اهلوياا  ا نسااانحل  

 ر(115)اذا  اللواب  ق اً ما يقض  ضةايا عملحلا  اصتصاا  اعي م  واتي بحل ته والو
الدول  باالع اف   قوانحلنها باالصتصاا الدوقاي   ضاي قرماي  4وأوصو الورق  ا و     -52
  واعتمااااو قاااانون  زاسةااا  الضنااا  ا تصاااي بناااو  ا ااانس، بالتضااااون ماااع من ماااا  ااتماااع (116)حمااادو

رص علاااى إباحااا  سااابي انتصااااف سضالااا  لضاااةايا الضنااا  ا نساااي، وال ساااحلما ضاااةايا ا ااادت  وا ااا
ر وأوصاو من ما  (117)االصتصاا م  ا قلحلا  ومدووقا  ا حلاي ا نساي ومناايرا  اهلويا  ا نساانحل 
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هحلاااوم  راياااتس ووباااش ا دادااار باعتمااااو بواااريضا  إضااااسحل  لتمزاااا النااااقا مااا  الضنااا  ا ناااد  مااا  
م  الورق  وا ا م  ووعم إنواا وحدا  أو قها  بنسحلي حملحل  م  قاوا  استصدار أوامر  اي  

 ر(118)الورق  متخصص    الضن  ا ند     حلع ا ناقي
الراماااي إىل بقاااد   2014لضاااا   26-14ورحباااو من مااا  الض اااو الدولحلااا  بسااا  القاااانون  -53

ا ساالة  تااالل الناادا  بضااويل مااا  إىل ضااةايا أعمااال الضناا  ا نسااي الاا  اربزبتهااا ا ماعااا  
 ر(119)الداتلي   التسضحلنا ، عندما اتُتط و واصتصبو م ا ، إن مل نقي آالف، النساا

وأوصاو من ما  الض ااو الدولحلا  ا زوما  بتضااديي أحزاا  قاانون الضقوبااا  وقاانون األساار   -54
القااادم علااى ا نطوياا  علااى نحلحلااد علااى أساااس نااو  ا اانس  واعتماااو قااانون وااامي  زاسةاا  الضناا  

 ر(120)نو  ا نس
وأواااار   لااا  الحلوبحلاااي إىل أن قاااانون األسااار  يضاماااي اإلنااااث علاااى أرااا  أقاااي قااادراً مااا   -55

ن راده  الذ ورر وبضترب ا رأ  باألساس قاصراً ُّتضع للوصاي  القانونحل  لدوقها أو أحد أقاريفاا ما  
، مل بضد 2015نون األسر    عا  الذ ور، أيّاً  ان سّنهار وبضد التضديال  ال  أوتلو على قا

ا رأ  حتتاس إىل إذن و  أمرها لزي بتادوسر بحلاد أن قاانون األسار  ال يادال ل ار زواس ا سالم  ما  
صاا  ا ساالم إال إذا اعتنااي الرقااي اإلسااال ر و  قاارارا  ا ااا م ا تضلقاا  بااالطالق، عاااوً  مااا خيساار 

 3ر وأوصاو الورقا  ا وا    (121)ن س اإلرثص  ا سلما قضايا اإلرث عنادما يطالاب مسالم با
الدول  بتضديي قانون األسر  ب اوياً للتمحلحلد با ا سلم وص  ا سلم، ال سحلما سحلما يتضلي حبي ا رأ  

 ر (122)  الدواس م  رقي أقنم ص  مسلما دادري  

األقلحلا  والوضوا األصلحل   
(123) 

ُّتوياا  واسااتهداف للمااداسضا عاا  حقااوق  أبلنااو مسسساا  ا اا  األمااامي عاا  حاااال  -56
اإلنسااان الضاااملا   جمااال حقااوق األقلحلااا  اإلثنحلاا  والدينحلاا  وا نسااحل  و ااذلا حقااوق الوااضوا 

ر وأوصاو الوابز  الدولحلا  (124)األصلحل ، مل  سحلهم ا داسضون ا نتمون إىل  اع  ا دابحلا والقبادي
ن حلم صا  القاادم علاى الضنا  ما  أقاي الت ااهم للدبلوماسحل  وحزم الوضوا األصالحل  ا لتدما  باالت

( باااعن بااادعو ا زومااا  ا قااارر  ا اصااا  ا ضنحلااا  حبقاااوق الواااضوا INDIGENOUSوبقريااار ا صااا  )
 ر(125)األصلحل  لديار  ا دادر قبي انتهاا س   واليتها ا الحل 

ا هاقرون والالق ون وملتمسو اللجلوا وا وروون واتلحلاً   
(126) 

 50 000إىل أن إحصااااا  رهحلاا  ب حلااد بااعن مااا يديااد علااى  1رقاا  ا واا    أوااار  الو  -57
وااخ  قااِدموا إىل ا داداار ماا  ةتلاا  البلااادان األسريقحلاا    الساانوا  األتاا  ر وب حلااد التقاااديرا  

 3 000القاا ، بحلاانهم  40 000أيضاااً أن عاادو الالق ااا القاااوما ماا  الواارق األوساا  يناااهد 
 ر(127)ون الالق امسجللا لدى ا  ول السامي لوس 

أن صحلاا إقار قاانوت مناساب للجلاوا أوى إىل حرماان الالق اا  1وأضاسو الورق  ا و     -58
ما  ا ماياا ، إذ يضاااملون مضاملا  األوااخاص   وضااع صا  ن ااامير وال باادال هنااك عقبااا  حتااول وون 
االسات او  ماا  ا اادما  الصااةحل ، منهااا  ارساا  التمحلحلااد   حااي الالق ااا القاااوما ماا  أسريقحلااا قنااوا 

صااةراا الزااربى، ووصاام األمهااا  الوححلاادا ، والوضااع صاا  الن ااامي للمهاااقري ر وال ينااال التضلااحلم ال



A/HRC/WG.6/27/DZA/3 

GE.17-01911 12 

سااوى قلااا  قلحللااا  مااا  ا هااااقري  وملتمساااي اللجلاااوار وال يُز اااي هلااام أيضااااً ا اااي   الضماااي، ماااا يضااارل 
 ر(128)الل واالفار بالبورالضمال ا هاقري  لالستن

ضناا  الاذي يساتهدف ا هااقري    بضال ا ناااقي بناامي ال 1والح او الورقا  ا وا     -59
 ر(129)رون هلجلو  عنحل  م  بضل ا واقناححلث بضّرل مهاق

عا  األسا  ألن ا دادار واصالو بن حلاذ عملحلاا  الطارو ا مااعير  1وأعربو الورق  ا وا     -60
،  ضاااو السااالطا  م اااا  ا هااااقري  وساااجللو بحلانااااام يفااادف 2014س اااي  اااانون األول/ويسااامرب 

وهم إىل بلد ثالاث بادعوى أراا بقاو  باذلا بنااًا علاى قلاب سالطا  ذلاا البلادر وأو  عملحلاا  قر 
إنسااانحل  ومهحلناا  ماا  قانااب الساالطا  الاا  اسااتخدمو قااو  صاا  متناسااب   الطاارو هااذه إىل مضااامال  ال

 ر(130)ضروري وأ قو با هاقري  أضراراً ماوي  ص  
باعتماااااو إقااااار بوااااريضي بوااااعن اللجلااااوا مطااااابي ا زوماااا   1وأوصااااو الورقاااا  ا واااا     -61

لالب اقحلااا  الدولحلاا   وضاامان إمزانحلاا  وصااول ا هاااقري  والالق ااا ب ضالحلاا  إىل ا  ااول السااامي 
لوسون الالق ا وا اما وا   ا الو ويا وا راقبا    حلع أغااا اإلقلاحلم  وضامان حصاوهلم 

هم القااانوت  و  الاا  حصااول الالق ااا وملتمسااي علااى التضلااحلم وا اادما  الصااةحل  أيّاااً  ااان وضااض
 ر(131)قنا  وبسوي  وضع الضمال األقانباللجلوا على الضمي بن س الوروط ا طّبق  على ا وا

إىل بوصااحل  قبلتهااا ا داداار   االسااتضرال الاادوري الوااامي السااابي  2وأوااار  الورقاا  ا واا     -62
، سععربااو عاا  األساا  السااتمرار ا زوماا    (132)يسيااد بقرياار ا صاا  للوااضب الصااةراو ا اااص يفااا ب

رسل بضداو سزان ةحلما  بندوف وصحلاا ساحلاو  القاانون   حالا  هاسالا السازانر وأضااسو الورقا  
أن ا دادااار اساااتخدمو مصاااطلع  الالق اااا  لطلاااب ا ضونااا  اإلنساااانحل  الدولحلااا  للسااازان   ةحلماااا  

باا قوق ا نصاوص علحلهاا   االب اقحلا  والربوبو اول بندوف، بحلد أراا مل بضا ف بوضاضهم  الق اا وال 
ا دادار بالتضجلحلاي بقرسااا ساحلاو  القاانون    2ر وأوصاو الورقا  ا وا    (133)ا اصا بوضاع الالق اا

 حلااااع ا ناااااقي الواقضاااا  حتااااو مسااااسولحلتها، ملااااا   ذلااااا ا ناااااقي الري حلاااا    الصااااةراا ا نوبحلاااا  النربحلاااا   
 ر(134)الق ا  وإعمال ا قوق ذا  الصل ا  بندوف  واالع اف بوضع سزان ةحلم

أسر  م  مواقين بلاد  45 000غو  1975و  سحلاق الطرو الذي بضرضو لىل   عا   -63
بقحلم   ا دادر بصور  قانونحل ، أعربو  ضحل  ا نارب  ضةايا الطرو التضس ي م  ا دادر عا   جماور

فريد هسالا الضةايا م  أمال هام الضقاريا  الا   ين  على 2010أس ها ألن قانون ا الحل  لضا  
ر وذّ اار  ا مضحلاا  أيضاااً بااعن  ناا  األماام ا تةااد  ا ضنحلاا  بالضمااال ا هاااقري   (135)اعتُاارب  مهجلااور 

باُّتاااااذ  حلااااع اإلقاااارااا  الالزماااا  لاااارو األمااااالك إىل  2010 انااااو قااااد أوصااااو الدولاااا    عااااا  
 بتخاااذ أّي تطاااوا  لتن حلاااذ ولزااا  ا دادااار مل وبضويضاااهم، 1975ا هااااقري  ا طااارووي    عاااا  

ر وأوصااو ا مضحلاا  ا زوماا  بتن حلااذ التوصااحلا  الصاااور  عاا  اللجلناا  ا ضنحلاا  بالضمااال (136)التوصااحل 
والقاضي بند  ا لزحل   2010  وإلناا القرار الوارو   قانون ا الحل  لضا  2010ا هاقري    عا  

وا بضسا اً  وضامان مقبولحلا  الطضاون الا  قادمها هاسالا م  الضمال م  رعايا بلد جمااور الاذي  قُارو
الضااةايا إىل اهلحل ااا  القضااادحل  ا دادرياا  ا ختصاا  والن اار سحلهااا  والزواا  عاا  مصاا  رعايااا بلااد 

 ر (137)1975ا ماعي ال  نّ ذ    عا   جماور اتت وا   سحلاق عملحل  ال ححلي
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