
(A)   GE.12-14976    080812    090812 

  جملس حقوق اإلنسان
  احلادية والعشرونالدورة 

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  *تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

  زائراجل    

__________ 

  .ير كما وردُيعمَّم مرفق هذا التقر  *  

 
 A/HRC/21/13  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

5 July 2012 
Arabic 
Original: English/French 



A/HRC/21/13 

GE.12-14976 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة     
  ٣  ١٢٨-٥  ...........................................موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  ٣  ٢٣-٥  ...................عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف     
  ٥  ١٢٨-٢٤  ....................وردود الدولة موضوع االستعراضاحلوار التفاعلي   -  باء     

  ٢١  ١٣٠-١٢٩  ................................................أو التوصيات/واالستنتاجات   - ثانياً  
  املرفق  

  ٣٢  ................................................................................تشكيلة الوفد     



A/HRC/21/13 

3 GE.12-14976 

  مقدمة    

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١
 عـشرة يف الفتـرة      لثـة ، دورته الثا  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

 يف اجللسة   باجلزائر املتعلق   وجرى االستعراض . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤إىل  مايو  / أيار ٢١ من
اجلزائر السيد مراد مدلسي، وزير وترأس وفد . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩عشرة املعقودة يف     ثانيةال

 عشرة  سابعة يف جلسته ال   باجلزائر واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق        .الشؤون اخلارجية 
  .٢٠١٢يونيه / حزيران١املعقودة يف 

 اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقـررين التاليـة          ،٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢
  .كوستاريكا ونيجريياالفلبني و: باجلزائرلتيسري االستعراض املتعلق ) اجملموعة الثالثية(
، ١٦/٢١ مـن مرفـق القـرار      ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :زائرباجلصدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق 
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/13/DZA/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/13/DZA/2) (ب(١٥للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/13/DZA/3.(  
ـ ، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً          اجلزائروأحيلت إىل     -٤ ا، أملاني
وميكن االطالع على هذه األسئلة علـى       .  وهولندا ، والنرويج ، والسويد ، وسلوفينيا ،يرلنداآو

  .الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  االستعراضموجز مداوالت عملية   -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

أكد وزير الشؤون اخلارجية يف معرض تقدميه لتقرير اجلزائر بأن بلده يـويل اهتمامـاً              -٥
  .خاصاً هلذه اآللية باعتبارها األداة العاملية املفضلة لتقييم وحتسني حالة حقوق اإلنسان يف العامل

 /نيـسان  ١٤  يف منـذ تقـدمي تقريرهـا األول     ر قد أحرزت،  أشار إىل أن اجلزائ   و  -٦
  .توسيع جماالت احلرية واحترام حقوق اإلنسانب ما يتعلق في كبرياً تقدماً،٢٠٠٨ أبريل
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 توسعت لتـشمل  نتيجة ملشاورات وزارية مكثفة    جاء إعداد هذا التقرير  وأوضح أن     -٧
 فيما يتعلق  تقييماً عن الوضع العام      قدم هيئات استشارية أخرى وممثلني عن اجملتمع املدين، مث       

  .بتنفيذ التوصيات الرئيسية اليت جرت املوافقة عليها يف االستعراض األول
 أن هـذه العمليـة   على  اإلرهايبطرىل مكافحة اخل   إ  يف معرض إشارته   الوزيرأكد  و  -٨
 استخدام تـدابري اسـتثنائية حلمايـة         خالل عقد التسعينات من القرن املاضي      استدعت قد

 القانون وكرامة اإلنسان باحترام  فقد التزمت الدولة دوماً   ومع ذلك، . األشخاص واملمتلكات 
  .واحلريات األساسية

فإن احملاكم العادية هـي     ،  ٢٠١١فرباير  / شباط  يف  حالة الطوارئ  رفع ىلإ باإلضافةو  -٩
  . اليت تتوىل اآلن النظر يف قضايا اإلرهاب

 وهو  ،تنفيذ عقوبة اإلعدام  ل  االختياري لتزمة بالوقف م أن اجلزائر ال تزال      شار إىل وأ  -١٠
  .١٩٩٣ منذ عام ظلت تراعيه الذي اإلجراء
األشخاص احملتجزين يف احلبس االحتياطي قد حددت بشكل        محاية  مسألة  وأكد أن     -١١

تـدابري  ب ونظمت ،م التعذيب  وقانون العقوبات الذي جيرّ    اإلجراءات اجلنائية  يف قانون    صارم
للجنة الدولية للصليب األمحر واللجنة الوطنية االستـشارية لترقيـة          ا زيارات أخرى من قبيل  

  .مراكز احلبس االحتياطي إىلومحاية حقوق اإلنسان 
ألشخاص املفقودين، أشار الوزير إىل تقرير الفريـق        لالقضية املأساوية   ب وفيما يتعلق   -١٢

تسوية املـسائل الـيت     على  ة  تصميم احلكومة اجلزائري  ب "إعجابه"أعرب فيه عن    العامل الذي   
  .كانت معروضة على هذا الفريق

، أشار الوزير إىل التدابري املتخـذة يف هـذا         الدينية ع األقليات وار م باحل وفيما يتعلق   -١٣
 الدينيـة   ؤلفاتاسترياد امل ب الكاثوليكية والربوتستانتية     للجمعيتني ترخيصال وخصوصاًالشأن،  

  .لرجال الديناإلقامة رخص ات الدخول و منح تأشريوتيسري إجراءاتاملسيحية 
 بالتعاون مع آليـات حقـوق       التزام بلده  على   وأشار الوزير، وهو يؤكد من جديد       -١٤

، سوف تدرس اجلزائـر، يف       املعلقة  مجيع الزيارات  تنفيذ االنتهاء من    اإلنسان، إىل أنه مبجرد   
ملعيار حتديـد   ن، وفقاً   اليت تقدم هبا أصحاب واليات آخرو      طلبات الزيارة  الوقت املناسب، 

  .بالنسبة إىل اجلزائرالواليات ذات األولية 
التدابري القانونيـة   ، وأورد   تعزيز حقوق املرأة  ب التزام اجلزائر    وأكد الوزير من جديد     -١٥

  . لضمان مشاركتها الكاملة يف احلياة العامةاملتخذةوالعملية 
اجلزائـر  " حتت عنوان    ٢٠١٥-٢٠٠٨  للفترة  للطفولة اخلطة الوطنية إطالق  ب وذكّر  -١٦

  وتعزيز محايـة التعليم اجليد الترويج حلياة أفضل وضمان     يهدف إىل الذي  و ،"جديرة بأطفاهلا 
  . واالستغالل والعنفسوء املعاملة ضد األطفال
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 اجلزائـر   يضع الذي   بالتقدم احملرز  يف األخري وذكّر  . وأشار إىل جترمي االجتار بالبشر      -١٧
  .٢٠١٥  عامحبلوللأللفية حتقيق األهداف اإلمنائية الثمانية يح هلا يت جيد مركزاليوم يف 

، أشار الوزير إىل عملية اإلصالح      ٢٠٠٨منذ عام   اليت حدثت   يف ضوء التطورات    و  -١٨
اعتمـاد  بوينتظر أن تتوج    ، بقرار من رئيس اجلمهورية،      ٢٠١١السياسي اليت بدأت يف عام      

  .دستور جديد
قد نبعت من إرادة راسخة تسعى إىل توسيع         اإلصالحات  هذه وأكد الوزير على أن     -١٩

القوانني اليت اعتمدت   مضيفاً أن    ،مساحة الدميقراطية يف البلد وتلبية تطلعات املواطن اجلزائري       
املعـايري  ب سترشاداالمن خالل   النيابية   تكرس سيادة القانون وتعزز الدميقراطية       يف هذا الشأن  
  . يف هذا اجملالاألكثر تقدماً

 حلريـة والـشفافية   ا ظـروف  االنتخابات يف ظل أفضل      ومن هذا املنطلق، جرت     -٢٠
 أي  ،عـضواً  ٤٢٦  أصل  من امرأة ١٤٦ ويضم اجمللس اجلديد  .  مراقب دويل  ٥٠٠ حبضور

  . يف املائة٣١,٦٠ ميثل نسبة ما
  اجملتمـع املـدين    أمـام  واسعة وحقيقية    تحت آفاق فُيف سياق هذه اإلصالحات،     و  -٢١

  . يف مجيع جماالت احلياة العامةة متزايدةللمشاركة بصور
 عملية إصالح تسبات املتأتية من   عزم احلكومة على تعزيز املك     وأكد الوزير من جديد     -٢٢

 ،التنمية االقتصادية واالجتماعيـة   واملضي قُدماً يف حتقيق     الشباب  ب النهوض ومواصلةالعدالة  
  .٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة اخلطة اخلمسية للتنميةسيما من خالل  الو

تعزيز حقوق  الرامية إىل    املسامهة يف اجلهود الدولية      إىل مسألة  وأشار السيد مدلسي    -٢٣
  .٢٠١٦-٢٠١٤لفترة ل جملس حقوق اإلنسانلعضوية   بالترشحأكد قرار اجلزائرفاإلنسان، 

   وردود الدولة موضوع االستعراضاحلوار التفاعلي  -باء  
 التوصيات املقدمة خالل جلسة      وترد .اً ببيانات  وفد ٧٧، أدىل   احلوار التفاعلي أثناء    -٢٤

  .التحاور يف الفرع الثاين من هذا التقرير
ورحبت املكسيك برفع حالة الطوارئ وأعربت عن ثقتها مـن أن هـذا اإلجـراء        -٢٥

. سيؤدي إىل متكني مجيع أفراد الشعب من إعمال حقوقهم املدنية والسياسية بشكل كامـل             
تكمل عملية إصالح العدالة يف أقرب وقت ممكن وأن تؤدي إىل           وأعربت عن أملها يف أن تس     
  .وقدمت املكسيك توصيات. حتسني مستوى مساءلة الدولة

. وأشادت موزامبيق باملبادرات اليت اختذهتا اجلزائر لتعزيز التمتع حبقـوق اإلنـسان             -٢٦
. ات والقضاء ونوهت بقرار اجلزائر القاضي برفع حالة الطوارئ وبإصالحاهتا يف جمال السياس          
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والحظت برنامج اجلزائر الشامل للتوعية بأمهية حقـوق اإلنـسان يف أوسـاط الـشرطة               
  .ومؤسسات إنفاذ القوانني

وأثنت ناميبيا على اجلزائر لتصديقها على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان،             -٢٧
ع اإلجراءات اخلاصـة،    ومتسكها بالوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام، وتعاوهنا املستمر م        

والحظـت مـشاركتها    . ومسامهاهتا املالية يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        
  .وقدمت ناميبيا توصيات. يف اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ودعمها للشعب الصحراوياحلثيثة 
كة املـرأة يف  وأثنت هولندا على التشريعات اليت اعتمدهتا اجلزائر فيما يتعلق مبـشار       -٢٨

وأعربت عن القلق إزاء األحكام التمييزية املتبقية يف قانون         . عمليات اختاذ القرارات السياسية   
األسرة واستمرار تقييد حرية التعبري، إذ تلقت تقارير تفيد بوجود شرط قانوين ال بـد مـن                 

ـ              .شوراتاستيفائه للحصول على موافقة السلطة التنظيمية لوسائط اإلعالم على مجيـع املن
  .لندا توصياتوقدمت هو

، خطة اجلزائر ملكافحة الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة        نيكاراغوا   برزتوأ  -٢٩
. ملـصاحلة الوطنيـة   املتعلقـة با   تعزيز حقوق املرأة وسياستها       جمال  يف أحرزتهوالتقدم الذي   
 وحثـت بلـد،   لكـل   لسالم والتنمية   ل ركيزة أساسية تشكل  الوحدة الوطنية   واعتربت أن   

  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. على مواصلة بذل اجلهود يف هذا اجملالنيكاراغوا 
ال تـزال    القيـود    أن ها الحظت  النرويج رفع اجلزائر حالة الطوارئ، ولكن      يدتوأ  -٣٠
إالّ أهنا الحظـت اسـتمرار       عقوبة اإلعدام،    لتنفيذ  االختياري  بوقف اجلزائر  ورحبت. نافذة
 على  اجلزائر حتفظاهتا سحب   على ضرورة    ت وشدد . عدم تنفيذها  رغمم   أحكام اإلعدا  إصدار

  .وقدمت النرويج توصيات. اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 والـيت تعكـس   ،  األخرية اليت جرت يف اجلزائر    نتخابات  باالرحبت سلطنة عمان    و  -٣١

 حالة  وهو ما سيؤدي إىل حتسني    انون،  اجلهود املبذولة لتعزيز الشفافية واملشاركة وسيادة الق      
يف  على مسامهات اللجنة الوطنية االستشارية واجملتمع املـدين          وأثنت عمان . حقوق اإلنسان 

  .وقدمت عمان توصيات .التقرير الوطين واعتربهتا التزاماً بدعم حقوق اإلنسان
هـود  والحظت اجل .  رفع حالة الطوارئ   ن قبيل مبادرات م باختاذ  رحبت باكستان   و  -٣٢

 الدستورية واملؤسـسية    تدابري وال ٢٠١٥املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام        
  إىل  الرامي التعديل الدستوري تعزيز حقوق املرأة وحقوق الطفل، وال سيما        من أجل    املتخذة

  .وقدمت باكستان توصيات. اختاذ القراراتزيادة مشاركة املرأة يف 
والتدابري املتعلقـة   تجرمي االجتار باألشخاص    ل  املتخذة جراءاتباإلفلسطني  رحبت  و  -٣٣

واليت أثرت   حتسني فرص العمل وظروف العمل،        الرامية إىل   حقوق الطفل واخلطوات   حبماية
 يف القـوائم    التمثيل القوي للمـرأة    فلسطني   الحظتو.  على حقوق اإلنسان   بشكل إجيايب 

  .مت فلسطني توصياتوقد.  والتحسن الذي طرأ على وضعهااالنتخابية
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 تعاوهنا مع خمتلف آليـات      ت على  اجلزائر وأثن  باإلجنازات اليت حققتها  ورحبت قطر     -٣٤
، منذ تقريرهـا     اختذت اجلزائروأضافت أن   . حقوق اإلنسان وانضمامها إىل معظم املعاهدات     

تدابري لتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك اإلصـالحات الـسياسية واملؤسـسية              األول،  
  .وقدمت قطر توصيات.  يف الدستور اجلديد ذلككما سيتضحتماعية واالقتصادية، واالج
والحظت مجهورية مولدوفا أن اجلزائر قد كثفت جهودهـا يف جمـال احلقـوق                -٣٥

وشجعت اجلزائر على مواصـلة جهودهـا للحـد مـن           . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 اجلزائر يف مكافحة العنف ضـد       لذي أحرزته ا بالتقدم    علماً ت، وأحاط التفاوتات اجلنسانية 

  .وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات. األطفال
 أبدى تقـديره   و ،رهاباإل مع اجلزائر يف حماربة      عن تضامنه وأعرب االحتاد الروسي      -٣٦
 املتخـذة والحظ التدابري   .  ضمان االمتثال حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد        الرامية إىل  هودهاجل

برنامج للحـد   وتشريعات جديدة بشأن األحزاب السياسية      وضع  سياسي و لتحديث النظام ال  
  .وقدم االحتاد الروسي توصيات.  الشبابوال سيما يف أوساطمن البطالة، 

اجلزائـر لتعزيـز حقـوق      على اجلهود اليت بذلتها      اململكة العربية السعودية     وأثنت  -٣٧
  احملرز يف  وأثنت على التقدم  . ة مع أصحاب املصلح    اليت أجرهتا  املشاوراترحبت ب اإلنسان و 

 ا عـن تقـديره    ت اململكة العربية السعودية    وأعرب .الصحةاحلق يف    احلق يف التعليم و    إعمال
االستعراض كفاءة يف تنفيذ توصيات لملدى ا آليات حقوق اإلنسان و  مجيعللتفاعل االجيايب مع    

  .وقدمت اململكة العربية السعودية توصيات. الدوري الشامل
بفضل  واالقتصادي   ياليت حتققت يف اجملالني االجتماع    حظت السنغال اإلجنازات    وال  -٣٨
 قدر اختذت لضمان حصول املرأة على     التدابري اليت     أيضاً الحظتو. الشجاعة املتخذة لتدابري  ا

وقـدمت  .  يف الربملـان   السياسة، وخصوصاً يف جمال   أكرب من التمثيل يف املؤسسات العامة و      
  .السنغال توصيات

 اجلزائر لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة،       اجلهود اليت بذلتها   سنغافورة   الحظتو  -٣٩
احلصول على التعليم االبتدائي والصحة واحلد من انتشار فريوس نقص          فيما يتعلق ب  سيما   الو

 اجلهود املبذولة لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني          أيضاً الحظتو. اإليدز/املناعة البشري 
  .وقدمت سنغافورة توصيات. التعليم العايلب املرأةارتفاع معدل التحاق املرأة، و

 األشـخاص ذوي    اتفاقية حقـوق  تصديق اجلزائر على    علماً ب سلوفاكيا  وأحاطت    -٤٠
 تعد حبكم الواقع بلداً      أن اجلزائر   أيضاً الحظتو. ٢٠١١اإلعاقة ورفع حالة الطوارئ يف عام       

وقـدمت  . ١٩٩٣ آخر حكم باإلعـدام يف عـام          حيث جرى تنفيذ   عقوبة اإلعدام ل ملغياً
  .سلوفاكيا توصيات

لقضاء علـى  املتعلقة باتحسني تشريعاهتا وسياساهتا  بالتزام اجلزائر   بورحبت سلوفينيا     -٤١
 من اتفاقية القضاء على ٩ على املادة حتفظهاسحب بالتمييز ضد املرأة، وأثنت عليها اللتزامها 

  .قدمت سلوفينيا توصياتو. املرأة مجيع أشكال التمييز ضد
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 توهنأ. للكفاح األفريقي من أجل التحرير     على دعم اجلزائر  فريقيا  أجنوب  وأثنت    -٤٢
واستفسرت . ال سيما يف ضوء التهديدات اإلرهابية املستمرة       و  انتخاباهتا األخرية،  علىاجلزائر  

واالجتماعيـة   توصيات اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية        راعتعما إذا كانت اجلزائر قد      
 تكثيف اجلهود    وضرورة  وجترمي العنف املرتيل   املتعلقة حبظر  تعديل التشريعات    بشأنوالثقافية  

  .ةوقدمت جنوب أفريقيا توصي. عمل األطفالكافحة الرامية إىل م
وأثنت .  يف البلدالدميقراطية الذي أحرزته يف تعزيز التقدم لىسبانيا اجلزائر ع ت إ وهنأ  -٤٣

  .وقدمت إسبانيا توصيات. معقوبة اإلعدالتنفيذ  وقف اختياريبزائر اجلالتزام على 
. تعزيز املؤسسات الدميقراطيـة   ترمي إىل   سري النكا على اعتماد تشريعات      وأثنت    -٤٤

. بات يف اجلمعية الوطنية واجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب        عدد النساء املنتخَ   والحظت تزايد 
  احملرز التقدمب، و املرأة والطفل حقوق  بالتدابري املتخذة لتعزيز    ، و تجرمي االجتار بالبشر  بورحبت  

  .حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
 يف أن تواصـل اجلزائـر      وأعرب عن أمله     ،تنفيذ معظم التوصيات  بوأشاد السودان     -٤٥

اليت اختذت لتحقيـق  التدابري واخلطط أن والحظ السودان   .  التوصيات املتبقية   تنفيذ استكمال
ـ        لكوهنا  األهداف اإلمنائية لأللفية      وقـدم   .ةأدت إىل حتسن عدد من املؤشـرات االجتماعي

  .السودان توصيات
دورها على  لتحسني حياة مواطنيها وعلى اجلهود اليت بذلتها اجلزائرسوازيلند وأثنت    -٤٦

تعزيـز  ئر ل اليت توليها اجلزا  مهية  وهو ما يبني األ   فريقيا،  أنيف يف الدفاع عن مصاحل      جبالريادي  
 وأعربت سوازيلند عن تقديرها للمسامهات املالية اليت قدمتها اجلزائر          .ومحاية حقوق اإلنسان  

  .األمم املتحدة األخرىملؤسسات قوق اإلنسان وحل  األمم املتحدةملفوضية
التعـذيب وسـوء    ممارسة   عن   حتدثتإزاء التقارير اليت      عن قلقها   السويد وأعربت  -٤٧

 ورحبـت . كافحة اإلرهاب ملاجلهود املبذولة   يف سياق    وحتديداًاالحتجاز،   مراكزاملعاملة يف   
 على ختصيص التمويل الالزم     ا حثت ديدة ملكافحة العنف ضد املرأة، ولكنه     اجلستراتيجية  باال

.  عن التدابري املتوخاة لتعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة العنف ضد املـرأة           تساءلتو. لتنفيذها
  .وقدمت السويد توصيات

ضد إزاء التمييز   وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء التمييز ضد املرأة يف قانون األسرة و             -٤٨
 اجلزائر   واشتراك ،١٩٩٣ أي حكم باإلعدام منذ عام       عدم تنفيذ والحظت  . األقليات الدينية 

العمـل   إىل وقـف  الذي دعت فيه اجلمعية العامة       ٦٥/٢٠٠٦ تقدمي قرار اجلمعية العامة      يف
  .وقدمت سويسرا توصيات.  يف مجيع أحناء العاملاماإلعدبعقوبة 
تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون واسـتقالل القـضاء        على   اجلزائر   وشجعت تايلند   -٤٩
  جمال بالتقدم احملرز يف  ت  ورحب.  اليت تضطلع هبا   صالح حقوق اإلنسان يف عملية اإل     مراعاةو

حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف       يف  و واختاذ القرارات مشاركة املرأة يف احلياة السياسية      
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وقـدمت  .  قائمـة   بني املناطق ال تزال    أن التفاوتات  ولكنها الحظت الصحة والتعليم،    جمايل
  .تايلند توصيات

على التشجيعات  أدلت ببيانات   شكر وزير الشؤون اخلارجية اجلزائري الوفود اليت        و  -٥٠
واالتفاقيـات  كافة  ائر الثابت باآلليات الدولية     وأشار إىل إميان اجلز   . والتوصيات اليت قدمتها  

وذكّر بأن اجلزائر قد عملت دوماً  . اليت انضمت إليها، واليت تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان        
وأكد أن اجلزائر، باعتبارها عضواً مؤسساً جمللـس        . على تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان      

 ااألمم املتحدة، وهي تدعم هـذ     اجلارية يف   اإلصالحات  سامهت يف سلسلة    حقوق اإلنسان،   
وأشار إىل أن األمهية اليت توليها      . يف منظمات إقليمية  النهج اإلصالحي بوصفها بلداً وعضواً      

.  التعاهديـة ال تثنيها عن مواصلة التعاون مع اآلليات غري   التعاهدية  اجلزائر للعمل مع اآلليات     
 اإلجراءات اخلاصة وذكّر أن اجلزائر كانت قد        وأشار، يف هذا الصدد، إىل تعاون اجلزائر مع       
 الـوزير   ورّحـب . جراءات اخلاصة إىل زيارهتا   دعت سبعة من املكلفني بواليات يف إطار اإل       

بإجراء ثالثة منهم هلذه الزيارات، وال سيما املقررون اخلاصون املعنيون مبسألة العنف ضـد              
 ألربعة اآلخرين املعنيني  دعوته للمقررين ا   وكرر. املرأة، وحرية الرأي والتعبري، والسكن الالئق     

. باحلق يف الصحة والتعليم والغذاء واحلصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الـصحي            
وأوضح الوزير أنه مبجرد االنتهاء من هذا الربنامج، ستكون احلكومة اجلزائريـة مـستعدة              

 أن هـذا التعـاون      وأكـد . يف إمكانية تنظيم زيارات أخرى ملقررين خاصني آخرين        للنظر
مع اآلليات العاملية قد توسع نطاقه إىل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب حيث     احملدد

أدى وفدان من هذه اللجنة يضمان مخسة مكلفني بواليات مواضـيعية زيـارتني متتـاليتني        
 دورية  ، باإلضافة إىل تقدمي اجلزائر تقارير     ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ديسمرب  /للجزائر يف كانون األول   

  .إىل هذه اللجنة
وذكّر الوزير بأن اجلزائر خترج اآلن من عقد أليم ترك آثاراً شديدة الوطـأة علـى                  -٥١

عزيز ت يف عملية    الشديد الصعوبة أن تشرع    يف هذا السياق      كان عليها   وأنه ،الشعب اجلزائري 
 . والدميقراطيةات احلريرسيخ اإلطار القانوين لتعادة تشكيل وإوحدة الوطنيةال

  إجـراءات  اللجوء إىل وسائل فرضـتها      قد استدعى   أن سياق املأساة الوطنية    وأكد  -٥٢
هزم إالّ بفضل التضحيات اليت قدمتها قوات األمـن          الذي ما كان له أن يُ      اإلرهابمكافحة  

 التفكري  ثل قراراً هاماً جرى    مي رفع حالة الطوارئ  ومن مث، فإن     .ويقظة املواطنني ومشاركتهم  
 أن هـذا  أكد الـوزير  ومع ذلك،  .إشارة تدل على العودة إىل حالة النظام واألمن       فيه بروية، و  

 من خالل اختاذ تدابري وقائية عندما يتعلق األمر         املزيد من اليقظة   ضرورة توخي    ستبعدالقرار ال ي  
 وأوضـح أن . على أوسع نطاق ممكنمع وجود تغطية إعالمية  بتوفري قاعات اجتماعات باجملان   

  . مبساحات التعبري كافة قد ختضع للتغيري لتمكني املواطن من التمتعوقائية الهذه التدابري
أصبح حقـاً    بأن احلق يف حرية التعبري        الوزير ذكّر األخري،   وفيما يتعلق هبذا اجلانب     -٥٣

 اآلونة األخـرية    تدعيمه يف وجرى   ،١٩٨٩عام  الذي حدث يف    املنهجي   التغيري    منذ مكرساً
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 السمعي البصرياجملال  يفتحعزز محاية الصحفيني وي الذي ٢٠١٢لعام   اجلديدبقانون اإلعالم
 وأوضح وزير الشؤون اخلارجية اجلزائري، يف معرض إشارته إىل         .وطين القطاع اخلاص ال   أمام

أن املقرر اخلاص قد  ،  سألةذه امل هب املعين املقرر اخلاص جمللس حقوق اإلنسان       نفذهاالزيارة اليت   
سامهة امللحوظة الـيت    واملالناس يف اجلزائر    لتعبري املطلقة اليت يتمتع هبا      حرية ا   من  بنفسه تأكد

أوضح أن التوصيات األولية اليت قدمها املقرر اخلـاص، الـسيد           و. تقدمها الصحافة املكتوبة  
   .٢٠١٢لدى صياغة قانون عام بالفعل الرو، يف ختام زيارته، قد أُخذت يف االعتبار 

معيات اجلفيما يتعلق بإنشاء    ال سيما   ة تكوين اجلمعيات، و    حري وبالنسبة إىل مسألة    -٥٤
  هذا القـانون   يف ظل فقد حتسنت الشروط املطلوبة     ،  ذات الطابع السياسي أو غري السياسي     

اللجوء إىل إمكانية ويتيح  يف غضون فترة زمنية حمددة،    تقدمي الردود اإلدارة  فرض على   يالذي  
  .االعتمادالقضاء يف حالة رفض 

، أشار الوزير إىل اإلجراءات اليت اختذت لتحـسني         حرية العبادة  ا خيص مسألة  وفيم  -٥٥
 للكنيـسة   تـسوية الوضـع اإلداري     وال سيما من خالل    ممارستها،   الضمانات اليت تكفل  

 السـترياد الكاثوليكيـة والربوتـستانتية     تراخيص للجمعيتني   الربوتستانتية يف اجلزائر، ومنح     
 أيضاًوأشار . لرجال الدين التأشريات منح    تيسري إجراءات  كذلك، و يةاملؤلفات الدينية املسيح  

 إىلالنظـر  يف  اجلزائر إرادةاليت تعكس  ورفيعة املستوى اليت نظمتها اجلزائر      الإىل االجتماعات   
  .وار احلضاراتحب أحد املواضيع املتصلةعلى أهنا  هذه املسألة

 منـذ   ُشرع فيهـا  ت السياسية اليت     يف إطار اإلصالحا    املعتمدة القواننيبوفيما يتعلق     -٥٦
 ألحكام العهـد   وفقاًشدد الوزير على أن مجيع هذه القوانني قد وضعت    ،  ٢٠١١أبريل  /نيسان

 على احلريـات     والذي يقضي بعدم جواز وضع قيود      الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
  .العهدب التزام اجلزائر  يؤكدوهو ما، القوانني الوطنية يكرسها باستثناء تلك اليت تنص عليهااليت 
أكد قوق املرأة والطفل،    حلأدلت ببيانات    الوفود اليت    أولتها اليت   وبالنظر إىل األمهية    -٥٧

مراجعة ، وجتلى ذلك يف  يف احلياة السياسيةاملرأةإشراك بزيادة السلطات العامة مساعي الوزير 
 االنتخابات الربملانية األخـرية      الطريق إلجراء  تمهد، وهي املراجعة اليت     ٢٠٠٨ الدستور يف 

 مشاركاهتااليت أتاحت مشاركة املرأة يف اجمللس الشعيب الوطين بنسبة تزيد بأربعة أضعاف عن       
 منظمات اجملتمع املدين اليت تعد عنصراً        قيادة  املرأة يف  دورأكد الوزير تزايد    ،  وباملثل .السابقة

  . حمركاً يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
 إحدى أعضاء الوفد    ،وفيما يتعلق هبذه املسألة أحال الوزير الكلمة إىل السيدة بورغدة           -٥٨

وذكرت  ،٢٠١٤-٢٠١٠ وإدماج املرأة اجلزائرية     رقية إىل اخلطة الوطنية لت    اجلزائري، فأشارت 
متكني املرأة من االستفادة، على قدم املـساواة مـع           إىل حتقيق هدفني رئيسيني، مها       رمي ت أهنا

الشراكة أساس   للتنمية املستدامة على   هتيئة بيئة     من الربامج اإلمنائية الوطنية، واملسامهة يف      الرجل،
علـى  التعاون مع وكاالت األمـم املتحـدة و       على   وسلطت الضوء أيضاً   .بني الرجل واملرأة  

 لـق الربنامج املتع  مبا يف ذلك     ، العديد من الربامج   تتضمنالشراكة يف إطار التعاون الثنائي واليت       
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 يف  ة املرأة  ومشارك بتعزيز القيادة النسائية   والربنامج املتعلق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،      ب
  وعلى صعيد آخر، عرضت    . التعاون مع املنظمات الدولية     إطار احلياة العامة واحلياة السياسية يف    

 املتخـذة لتنفيـذها،      العنف ضد املرأة والتـدابري     كافحةوطنية مل الستراتيجية  اال السيدة بورغدة 
 ودعمت رأيها بتقـدمي   . مشاركة خمتلف املؤسسات العامة واجملتمع املدين     من خالل    سيما وال

  . لضحايا العنف من النساءعن مراكز االستقبال واإلصغاء واإلدماج االجتماعيأمثلة 
  من أن األطر القانونية والسياسية واملؤسـسية يف        تها ثق نعليشيت   -  تيمور أعربتو  -٥٩

 اليت أثارها اجملتمع املـدين      شواغل ال شددت على  و . هلا توطيد وتعزيز إجنازاهتا    ستتيحاجلزائر  
 التعليم واخلدمات يف املناطق النائيـة        جمايل  يف ات القائمة  حقوق املرأة والطفل والتفاوت    بشأن

  .ةليشيت توصي - وقدمت تيمور .ومشاركة الشباب
 يف جمال حقوق اإلنسان، واجلهود املبذولـة  لتدريبا توغو بارتياح برامج   الحظتو  -٦٠

لزيادة تعزيز التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتنظـيم اجمللـس الـوطين             
  .توغو توصياتوقدمت . نتديات اجملتمع املدينملاالقتصادي واالجتماعي 

.  وهادئـة  جواء سـلمية  أ انتخابات تشريعية يف     إلجرائهااجلزائر  على  وأثنت تركيا     -٦١
ـ  أمهية والحظتبات، كبري من النساء املنتَخالوأحاطت علماً بالعدد     القـوي الـذي   دور ال

  .قدمت تركيا توصياتو.  يف اجملتمعتضطلع به املرأة
 معاهـدات األمـم املتحـدة       مع هيئـات  اجلزائر املستمر   عمل  أوغندا  الحظت  و  -٦٢

ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق     رحبت أيضاً بتعزيز التعاون بني اجلزائر       و. وإجراءاهتا
ت الرتبة املتقدمة اليت حصلت عليها اجلزائـر يف         جترمي التعذيب، وأبرز  أثنت على   و. اإلنسان
  . وقدمت أوغندا توصيات.التنمية البشريةب  املتعلق برنامج األمم املتحدة اإلمنائيتصنيف

 اجلزائر لتعزيز حقوق اإلنسان     ذهتابالتدابري اليت اخت  مارات العربية املتحدة    ورحبت اإل   -٦٣
 يف فـرض    النهج الذي اعتمدتـه    وأثنت على    . الشامل االستعراض الدوري وتنفيذ توصيات   

 واإلجنـازات   ؛ حقوق اإلنسان يف إطارها التشريعي      وإدماج ؛واإلدارة الرشيدة سيادة القانون   
رات العربية املتحـدة    وقدمت اإلما . اليت حتققت فيما يتعلق باملرأة والطفل والصحة والتعليم       

  .ة واحدةتوصي
الرامية إىل  تشريعات  باليرلندا الشمالية   آورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       -٦٤

احلكومة مع اجلماعات الدينية، لكنها الحظت      وبتفاعل  حتسني مشاركة املرأة يف احلياة العامة       
 أن   أيضاً الحظتو.  على املستوى احمللي   تعلقة باألديان  تنفيذ القوانني امل   شواغل القائمة إزاء  ال

رية تكـوين   فيما يتعلق حب   مع االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان       توافقالتشريعات احمللية ال ت   
 .زيارات املقـرر اخلـاص    وطلبت معرفة مىت تنوي احلكومة تيسري       . التعبريحرية  اجلمعيات و 

  . توصياتاليةيرلندا الشمآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ووقدمت 
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املفروضة على حرية    على رفع اجلزائر جزئياً للقيود        الواليات املتحدة األمريكية   أثنتو  -٦٥
  على منظمات اجملتمـع املـدين       املفروضة القيود املتبقية إزاء   ها عن قلق  تأعربولكنها  التجمع،  

ـ       مبوجب قانون اجلمعيات املنقح وإزاء     وأبـدت  . ع استمرار القيود املفروضة على حرية التجم
التحقيق يف حوادث العنف ضد املـرأة       تتحدث عن القصور يف      التقارير اليت    إزاء كذلك قلقها 

  .وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات. وعدم مقاضاة مرتكبيها بشكل كاف
وبـإدراج  أوروغواي بالتقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة،          ورحبت    -٦٦

وبإدراج أحكام يف    للنساء يف االنتخابات التشريعية واحمللية،       اًحصصون حتدد   أحكام يف القان  
 حظـر   والحظـت . االجتار باألشخاص واألعضاء البشرية واملهاجرين    القانون اجلنائي جترم    

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       توقيع اجلزائر على     ب تالعقاب البدين يف املدارس، ورحب    
  .وقدمت أوروغواي توصيات. ياألشخاص من االختفاء القسر

 حقوق اإلنسان   تكريس اجلزائر ل  باخلطوات اإلجيابية اليت قطعتها   ورحبت أوزبكستان     -٦٧
 اإلعالم ويف جمال حقـوق      وسائط و ونظام التأمني االجتماعي  الصحي  و التعليمي   نينظاماليف  
ـ حل  األمم املتحدة السامية    مع مفوضية  اجليدتعاون اجلزائر   ونوهت ب  .املرأة . وق اإلنـسان  ق

زيد من التقدم يف تطـوير التعلـيم الـشامل          امل لتحقيق   التدابري املعتمدة طبيعة  وتساءلت عن   
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة

  جمـايل   التقدم الكبري الذي أحرزته اجلزائـر يف       وأبرزت مجهورية فرتويال البوليفارية     -٦٨
 اجلزائر يف جمال حقوق     تهجها اليت تن  سياسةبال تورحب.  والتنمية البشرية  اإلنفاق االجتماعي 

 والحظـت . اختـاذ القـرارات   عمليات  يف   و تنمية البلد املرأة لضمان مشاركتها الكاملة يف      
يف يف جمال التعليم و   اليت حدثت   النظام الصحي الوطين والتحسينات     اليت شهدها   صالحات  اإل

  . وقدمت مجهورية فرتويال البوليفارية توصيات.معدالت االلتحاق باملدارس
 يف جمـال اإلصـالح الـسياسي        الذي أحرزته اجلزائر   التقدم   علىفييت نام   وأثنت    -٦٩

خـرية،   األ ربملانيـة االنتخابات ال ووالتشريعي واملؤسسي، وتوسيع نطاق احلقوق واحلريات،       
 ملكافحة الفقر وتـوفري التعلـيم       عتمدةلتدابري امل ا ل  عن تقديره  توأعرب. ورفع حالة الطوارئ  

. حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وحتسني مؤشر التنمية البـشرية     و،  جملانيني ا والرعاية الصحية 
  .وقدمت فييت نام توصيات

 احلقـوق    إعمال ضمانل اجلزائر   حققتهااإلجنازات الكبرية اليت    بمبابوي  رحبت ز و  -٧٠
  يف جرى إبرازهـا   والتحديات اليت    والحظت القيود  .املدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية   

  .وقدمت زميبابوي توصيات. تقريرها، وعزم اجلزائر على التغلب عليها
 اجلزائر، واليت أدت إىل اعتمـاد دسـتور         اليت أجرهتا اإلصالحات  بورحبت أنغوال     -٧١

كافحـة اإلرهـاب    الراميـة إىل م   تدابري  ال الحظتو.  حرة  برملانية جديد، وإجراء انتخابات  
.  وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    ؛جتماعية والثقافية عزيز احلقوق االقتصادية واال   وتوالفقر؛  

  .ةوقدمت أنغوال توصي



A/HRC/21/13 

13 GE.12-14976 

ـ   الـذي إصالح القانون اجلنـائي بورحبت األرجنتني    -٧٢ ـ رم التعـذيب؛ و جي  وقفالب
فيما يتعلق حبقوق املرأة، وال سيما      احملرز   التقدم   إىل ت وأشار . عقوبة اإلعدام  لتنفيذ االختياري

 لتحقيـق  والربنامج املـشترك  ٢٠١٣-٢٠٠٨  للفترة املرأةدماج وترقية إلاالستراتيجية الوطنية   
  .وقدمت األرجنتني توصيات. ٢٠١١- ٢٠٠٩  للفترةاملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 مـن   ٢لتحفظها على الفقرة     اجلزائر   سحبستراليا برفع حالة الطوارئ و    ورحبت أ   -٧٣
عن استمرار  أسترالياوأعربت  .التمييز ضد املرأة  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       من   ٩املادة  
رية التعبري والتجمـع وتكـوين      املتعلقة حب قوقهم  ح على إعمال اجلزائريني  لعدم قدرة   قلقها  

. تعزيز محايـة حقـوق املـرأة      ل املبذولةاجلهود  بستراليا  أرحبت  و. بشكل كامل اجلمعيات  
  .توصيات وقدمت

الـذي  اللجنة الوطنية االستشارية، على النحو      تعزيز  على  وحثت أذربيجان اجلزائر      -٧٤
ورحبـت  . مع اإلجراءات اخلاصـة تعاون اجلزائر  على   ت، وأثن هيئات املعاهدات  أوصت به 

 نشاءاخلطوات اليت اختذت إل   واستفسرت أذربيجان عن    .  حلماية حقوق املرأة   تخذةالتدابري امل ب
   .املرأة والطفولة وأولويات هذا املركزالتوثيق بشأن األسرة و وتحليل واإلعالماملركز الوطين لل

 لتعزيز حقوق املرأة ومكافحة العنف ضد النساء        على التدابري املتخذة  البحرين  وأثنت    -٧٥
عمـل  الستراتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة وخطـة         اال كما هو مبني يف   واألطفال،  

 االسـتغالل    من الطفلاية  ، واليت تركز على تعزيز مح     ٢٠١٥-٢٠٠٨ للطفولة للفترة وطنية  ال
  . وقدمت البحرين توصيات.العنفسوء املعاملة وو

احلقـوق  لكفالـة    اجلزائـر     اليت بذلتـها   لجهودل ابنغالديش عن تقديره  وأعربت    -٧٦
العمـل  ونوهت بـنغالديش خبطـط      . االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية    

 توأشـاد .  من العنف  ته وتعزيز حقوق الطفل ومحاي    والربامج املتعلقة باملساواة بني اجلنسني    
قوق اإلنسان ملـساعدة أقـل      حل ملفوضية األمم املتحدة    اجلزائر قدمتها اليت    املالية باملسامهات

  .وقدمت بنغالديش توصيات. تقدماًالدول 
اليت تعهدت هبا اجلزائـر يف جمـال        جموعة االلتزامات الدولية    مب بيالروسورحبت    -٧٧

املنتهجة يف جمال   شاملة  السياسة  ال والحظت .تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة   ب و نحقوق اإلنسا 
. سني فرص العمل واحلمايـة االجتماعيـة      إىل حت   الرامية الرعاية الصحية والتعليم واخلطوات   

  .وقدمت بيالروس توصيات.  توفري التعليم االبتدائي جمال بالتقدم احملرز يفتورحب
وذكّرت بأن  .  حقوق اإلنسان  حترامال اجلزائر   اليت اختذهتا   تدابريالوالحظت بلجيكا     -٧٨

 عـن   بعد ذلـك  ، معربة   تشكل أحد املكونات األساسية للدميقراطية    حرية تكوين اجلمعيات    
لكونه يوّسع نطاق الـشروط الـيت      اجلمعيات  املتعلق ب ) ٢٠١٢(٠٦-١٢قانون  ال إزاء   قلقها

  .وقدمت بلجيكا توصيات .هاميكن مبوجبها للسلطات تعليق هذه اجلمعيات أو حلّ
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اليت اعتمدهتا  السياسات  ب مشاركة املرأة يف احلياة السياسية و      بتزايدورحبت الربازيل     -٧٩
 يف معاجلة هذه     اجلزائر حازهتاعن التجربة اليت    كافحة العنف ضد املرأة، واستفسرت      اجلزائر مل 
  فيمـا يتعلـق    فية، وال سـيما    األهداف اإلمنائية لألل   لتحقيق التقدم احملرز    توأبرز. املسألة

وأثنت الربازيل على منح اجلزائر األولوية ملسألة القضاء على         . تخفيض معدل وفيات الرضع   ب
  .وقدمت الربازيل توصيات. الفقر
واالسـتراتيجية  ؛   للطفولة باعتماد اجلزائر خطة العمل الوطنية    ورحبت بوركينا فاسو      -٨٠

 .التعاون مع اإلجراءات اخلاصـة    بألطفال؛ و ملكافحة العنف ضد ا   ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(الوطنية  
اإلصالحات املؤسسية  الحظت   و . اجلزائر من أجل مكافحة اإلرهاب     بذلتها اجلهود اليت    توحّي

  .ةوقدمت بوركينا فاسو توصي. واالجتماعية واالقتصادية والتصديق على الصكوك الدولية
ع القلق اسـتمرار   متالحظ، ولكنها   )٢٠١١(رفع حالة الطوارئ    بورحبت فرنسا     -٨١

وقـف اختيـاري   قرار اجلزائر التزام  وحّيت .القيود املفروضة على التمتع باحلقوق األساسية  
مـن حـاالت االختفـاء      تسوية عدد كبري    أسفها لعدم   وأعربت عن   .  عقوبة اإلعدام  لتنفيذ

  . توصيات فرنساوقدمت.  إىل حد اآلنالقسري
االستعراض ر يف جمال حقوق اإلنسان منذ   اجلزائالذي أحرزته   تقدم  الوالحظت تشاد     -٨٢

قوق اإلنـسان وهيئـات املعاهـدات       حل  األمم املتحدة   وكذلك تعاوهنا مع مفوضية    ،األول
  .ةوقدمت تشاد توصي. واإلجراءات اخلاصة

الشواغل املتعلقـة  ، املتدخلني الثانية من  موعة على اجمل  وتناول الوزير، يف معرض رده      -٨٣
أنه يف حالة ختيري الشعب اجلزائري اليوم بني األمن وفتح باب احلرية            ، فأكد    املفقودين مبسألة

 ألنه يعرف   الًاألمن أو سيختار  الشعب اجلزائري   فإن  عامة،  الظاهرات  امللتنظيم  على مصراعيه   
 أن قوات األمن قـد أدارت بـشكل جيـد           وأضاف.  انعدام األمن  الثمن الذي يترتب على   

حدثت إصـابات،   كانت قد   دت دورها الالزم، وإذا     املظاهرات اليت جرت إىل حد اآلن وأ      
  أن قوات األمـن قـد تلقـت         مؤكداً ردفوأ.  عرضة هلا  كانت هي اليت    هذه القوات فإن  

 الغاز املـسيل     قنابل  السالح أو  وعدم محل عدم اللجوء إىل استخدام القوة      ب صارمةتعليمات  
ات بشكل كامل، فإن اليقظة     من تأييده املطلق إلعمال احلري     أنه على الرغم     واعترب .للدموع

أن اليقظة تكتسي طابعـاً     وشدد الوزير على    . تبقى مطلوبة ما مل تطو صفحة اإلرهاب هنائياً       
 منفـرداً دون    بالنسبة إىل الشعب اجلزائري الذي كان عليه أن يواجه ظاهرة اإلرهاب          إلزامياً  

   .اكتراث من اجملتمع الدويل أو تفهم منه
قـانون   إىلرية تكوين اجلمعيات، أشار الوزير مرة أخـرى          إىل مسألة ح   وبالعودة  -٨٤

 مـستوحى مـن     ليوضح أن هذا القـانون     ٢٠١٢ يناير/كانون الثاين يف  الصادر   اجلمعيات
 التعـبري   وحريـة  حرية تكـوين اجلمعيـات    تكفل  ، وهي املادة اليت      من الدستور  ٤١ املادة

 ٩٠ ٠٠٠  ما يزيـد عـن    إحصاء سن هذا القانون،     قد تسىن، خالل  وأضاف أنه   . والتجمع
الـشواغل  وخبصوص  . خلتمخسة عشر عاماًمل يكن عددها هبذه الكثرة قبل     يف حني    مجعية
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، دعا الوزير إىل    على تأسيس اجلمعيات  فروضة  القيود امل ب فيما يتعلق بعض  الاليت أعرب عنها    
  .النظر يف الوضع يف إطاره الصحيح

 ٠٦-١٢ أن القانون     الوزير يات، أوضح سألة التمويل األجنيب للجمع   مب وفيما يتعلق   -٨٥
معيات ال حيظر هذا النوع من التمويـل        باجل واملتعلق ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ١٢ املؤرخ

 الشفافية مع اشتراط عنصر      الشراكة  هذه شجع ي ، بل على العكس من ذلك     املقدم للجمعيات 
ـ    ب الدولة اجلزائرية    يفرضه التزام كإجراء وقائي     أن  الـوزير ى ورأ .اضمان سـالمة مواطنيه

طويلـة  السرية  امل يف   فخراً للجزائر ومؤشراً على التقدم احملرز      منظمات اجملتمع املدين تعّد اليوم    
  .الدميقراطيةاليت خاضت اجلزائر غمارها لتكريس 

طفولة وطنية حلماية ال  الخطة  لل تطرق الوزير من جديد   ،  الطفولةوفيما يتعلق مبسألة      -٨٦
 من العنف والعمل غري     جعل األطفال يعيشون مبأمن    إىل   ليت هتدف ، وا ٢٠١٥-٢٠٠٨للفترة  

، والذي يـنص    ولةىل اإلطار التشريعي القائم حلماية الطف     إافة  إلض با وأشار إىل أنه   .قانوينال
وال سـيما     مرافقة هلذا اإلطار،    تدابري فقد تسىن تنفيذ  على عقوبات تصل إىل السجن املؤبد،       

   .تنسيقهابة تضطلع إحدى اللجان الوزارية مراقب خالل وضع استراتيجية من
 باملدارس  اللتحاق األطفال قياسي  العدل  املوزير  ال تعليم األطفال، أبرز     وبالنسبة إىل   -٨٧

، التحاق األطفال باملدارس يف املناطق الريفيـة        أيضاً مسألة  أثارو. يف مجيع املراحل التعليمية   
سـيما    اليت حققت اجلزائر بعضاً منها، وال      فية األهداف اإلمنائية لألل   ندرج يف إطار  هو ما ي  و
يف من جمموع التالميذ    لفتيات  ونسبة ا  فيما يتعلق مبعدالت االلتحاق باملدارس       ٤ رقم   دفاهل

  .مرحلة من مراحل التعليمكل 

، أكد الوزير أن اجلزائر قـد سـعت منـذ           اإلقليمية ات التفاوت وفيما يتعلق مبسألة    -٨٨
 فيما  املمكنةمعاجلة أوجه اختالل التوازن وبني املناطق التوازن حقيقإىل أن تتكفل بتاستقالهلا 

هتيئة اإلقليم    من خالل خطة   الربامج اإلمنائية، وال سيما    اجلغرافية، يف مجيع     بينها بسبب القيود  
   .وبرنامج تنمية اهلضاب العليا واجلنوب الكبري ٢٠٢٥لعام 

، أكـد   ممارسة الشعائر الدينية  حرية  ص  خي فيما   املفروضةسألة القيود   مب وفيما يتعلق   -٨٩
  .لرجال الدين التأشريات منح تيسري إجراءاتلاختاذ قرارات جمدداً على وزير ال

ـ  خبصوص وجود سجناء      عنها بعض الوفود   أعربت على املخاوف اليت     رداًو  -٩٠ ، رأيال
 جيـّرم   قانون اإلعالم الـذي ال    أحكام  ب وذكّر يف اجلزائر،    حاالت كهذه وزير وجود   النفى  

  .ةيالصحافاملخالفات 

تنـاول  ، عضو الوفـد، ل    عبد الرزاق بارة  لسيد  إىل ا  الكلمة   بعد ذلك وزير  وأحال ال   -٩١
اليت اجتاحت   ظاهرة اإلرهاب    موجة هذه املسألة يف سياق      ووضع السيد بارة  .  املفقودين مسألة

اعـات  وقد ارتكبت أعمال اإلرهـاب هـذه مج        .١٩٩٦ و ١٩٩٢بني عامي   البلد يف الفترة    
  .موظفي إنفاذ القانون ون بني أفرادها وبني السكان املدنيمسلحة متعددة كثرياً ما خيلط



A/HRC/21/13 

GE.12-14976 16 

 كبري من حاالت االختفـاء       عدد تسبب يف  هذا الوضع قد     أن  السيد بارة  وأضاف  -٩٢
اجلزائر والفريق العامل املعين حبـاالت االختفـاء        من قبل    متابعةختضع اآلن لل  اليت  القسري  

 االختفـاء،   تسببت يف حـاالت    وضاع اليت  وأشار إىل خمتلف األ    . الطوعي القسري أو غري  
من  هم    الشخص املدرج يف عداد املفقودين     أقاربكان   يف معظم هذه احلاالت،      وأوضح أن 

 إللصاق التهمة باألجهزة األمنية، يف حني أن هذا الشخص         ، بناًء على طلبه،   عن اختفائه أعلن  
على الرغم  وأكد أنه   . عات املسلحة اإلرهابية بصورة طوعية    قد انضم يف واقع األمر إىل اجلما      

أحكام امليثاق  جبميع أسر ضحايا االختفاء القسري مبوجب       قد جرى التكفل    ، ف ذلككل  من  
  .من أجل السلم واملصاحلة الوطنية

يف  إمـا    يكون املنصوص عليه يف امليثاق ميكن أن        بأن جرب الضرر   وأفاد السيد بارة    -٩٣
ه مـن    وأضاف أن  .استناداً إىل وضع كل أسرة     ةشاملمنحة  أو يف صورة     ةشهريمنحة  شكل  
االختفاء القسري أو   ب  حالة أحصاها الفريق العامل التابع لألمم املتحدة واملعين        ٢ ٩٦٠أصل  

 حالة اختفاء عن طريق القضاء وجرى تعويض  ١ ٧٠٠ فقد أعلن عما يزيد عن    غري الطوعي،   
على أهنا حاالت تتعلق بإرهـابيني       حالة   ٢١٥ن  ع يدما يز حتديد  أصحاب احلقوق، وتسىن    

 حالة عثر فيها على املفقودين أحياء سـواء داخـل           ٦٥ن  قتلتهم قوات األمن، وما يزيد ع     
 مل يبـت   حالة٥٠٠ لتحديد مصري ال يزال جارياً البحث وأوضح أن .السجون أو يف بيوهتم 

 إىل الفريق العامل لزيارة اجلزائـر       هت اليت ُوجّ  وأشار إىل أن الدعوة   .  بعد الفريق العامل فيها  
الذين عثر  املتعلقة هبذه احلاالت وإمكانية التحدث مع أسر األشخاص         وثائق  ال طالع على لال

 وجرى من الناحية القانونية    أُعلن عن وفاهتم   ناألشخاص الذي أسر  على قيد احلياة أو     عليهم  
مع الفريق العامـل    القادم   وليهي/متوز من املقرر عقد اجتماع يف       أنهضاف  أو. أسرهمتعويض  
  .تنفيذ هذه الزيارة على طرائق لالتفاق

- شيلي إىل عملية اإلصالحات الدسـتورية والـسياسية واالجتماعيـة            توأشار  -٩٤
الـدوري  ستعراض  تنفيذ توصيات اال  بالتزامها  إىل   و ، اآلن حىت أجنزهتا اجلزائر االقتصادية اليت   

  . توصيات شيلي وقدمت.الشامل

. على االنتخابات األخرية املتعلقة باجمللس الـشعيب الـوطين         الصني اجلزائر    تأوهن  -٩٥
الـيت  ، والتـدابري    وفقاً ألحكام القانون  رهاب   ضد اإل  احلرب اليت ختوضها  ب وأحاطت علماً 

 هنوضها بالتعليم وأبرزت  . ماية حقوق املرأة ومكافحة العنف ضد النساء واألطفال       حل اختذهتا
   .وقدمت الصني توصية. الصحة العامةو

تنفيذ عقوبة اإلعـدام؛    ل  االختياري وقفوالرفع حالة الطوارئ؛    بورحب الكونغو     -٩٦
.  الـسياسية   واجلمعيات عدم جترمي املخالفات الصحفية؛ والقوانني املتعلقة بإنشاء األحزاب       و

 خاص ذوي اإلعاقـة   ش مكافحة الفقر ودعم األ     جماالت  اإلجنازات اليت حتققت يف     إىل وأشار
 يف   الضوء على القوانني اليت تكرس حصصاً للمـرأة        وسلط. وحتسني خدمات الصحة العامة   

  .ملساواة بني اجلنسني ابرنامج حتقيقعلى القوائم االنتخابية و
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 . األهداف اإلمنائية لأللفيـة    يف جمال حتقيق    على إجنازاهتا  وهنأت كوستاريكا اجلزائر    -٩٧
 وشـددت علـى    .املـرأة والطفـل   بري الرامية إىل تعزيز حقوق       الضوء على التدا   توسلط

الرامية حتسني املشاركة السياسية للمرأة واآلليات املؤسسية       الرامية إىل   اإلصالحات التشريعية   
  .وقدمت كوستاريكا توصيات.  العنفملناهضة ثقيفتعزيز التإىل 

 الدوري  االستعراضوصيات   اجلزائر لتنفيذ ت   باجلهود اليت بذلتها   كوت ديفوار    توأشاد  -٩٨
  .وقدمت كوت ديفوار توصيات. الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانالشامل والتصديق على 

اليت   واالستراتيجية الوطنية  ؛ اجلزائر ملكافحة الفقر   اجلهود اليت بذلتها  والحظت كوبا     -٩٩
عـم   وتعزيز حقوق املرأة ود    ؛كافحة العنف ضد األطفال   مل ٢٠١٢-٢٠٠٥ للفترةاعتمدهتا  
 تنشط فيهـا  ضمان األمن يف املناطق اليت       الذي أجنزته ل    والعمل ؛ االجتماعي واملهين  ااندماجه
. اليت اضطلعت بتنفيذها   السياسية واالجتماعية وواإلصالحات املؤسسية   ؛   املسلحة اجلماعات

  .وقدمت كوبا توصية

 حتقيـق   جمـال  يفاجلزائر  إجنازات  الشعبية الدميقراطية على    مجهورية كوريا   وأثنت    -١٠٠
خطط إمنائية   على تنفيذ    ت وأثن .األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما احلق يف التعليم والصحة        

 وقـدمت . للسكان اجلزائريني حتسن كبري يف الظروف املعيشية      حدوث   إىل   مما أدى ،  خمتلفة
  .الشعبية الدميقراطية توصياتمجهورية كوريا 

 تعزيز حقـوق اإلنـسان،    يف جمال    اجلزائر   قتهااليت حق اإلجنازات  بورحبت جيبويت     -١٠١
وقدمت . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  سيما اعتماد األحكام التشريعية املكرسة حلماية        الو

  .جيبويت توصيات

الدسـتور  مراجعـة   صالحات املؤسسية والسياسية، مبا يف ذلك       اإلبكوادور  إ تورحب  -١٠٢
. ملتخذة لتحقيق التعددية والدميقراطيـة الـشاملة       عن اإلجراءات ا   تلتعزيز الدميقراطية، واستفسر  

  .وقدمت إكوادور توصيات.  الصحة والتعليميل اجلزائر يف جماالذي اضطلعت بهالعمل ب ونوهت

 حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، مبـا يف        للتدابري املتخذة   مصر عن تقديرها   وأعربت  -١٠٣
. ق الطفل وحتسني ظروف العمـل     ذلك جترمي مجيع أشكال االجتار باألشخاص، ومحاية حقو       

وقـدمت  . اجلهود املبذولة لتحسني وضع املرأة وزيادة متثيلها يف الربملان        ب  مصر أيضاً  ونوهت
  .مصر توصيات

 قانون األسرة إلزالة مجيـع       اليت أُدخلت على    كندا أسئلة بشأن التعديالت    وطرحت  -١٠٤
.  واملـرياث  والـشهادة قة بـالطالق    املسائل املتعل األحكام التمييزية ضد املرأة، مبا يف ذلك        

على والقانونية املفروضة    الفعلية    اليت تتحدث عن القيود    تقاريرال إزاء   وأعربت كندا عن قلقها   
  .وقدمت كندا توصيات. ياإلسالمباستثناء الدين حرية الدين 

واستفـسرت عـن    .  فرص أفضل للشباب   الرامية إىل إتاحة   التدابري   والحظت أملانيا   -١٠٥
تعزيز احلق يف حرية التعـبري واإلعـالم        من أجل    املتخذة لتعديل التشريعات القائمة      التدابري
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 لضمان عدم التمييز، مبـا يف       املتخذة اخلطوات   وتساءلت عن . وتكوين اجلمعيات والتجمع  
  .وقدمت أملانيا توصيات. احلق يف اخلصوصيةلضمان  و، اجلنسييلامل التمييز على أساس ذلك

. املرأة والطفـل  لنهوض حبقوق   الرامية إىل ا  ى اإلصالحات التشريعية     عل وأثنت غانا   -١٠٦
ت لكنها الحظ و ، األشخاص ذوي اإلعاقة   إىل اتفاقية حقوق  انضمام اجلزائر   ب وأحاطت علماً 

وحثت علـى حتـسني     .  أن األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون الكثري من العقبات        مع القلق 
  .وطنيةاليئات اهل يف متثيلهموعامة إىل األماكن ال وصوهلمتيسري وضعهم، وخاصة 

املعاملة والتعذيب وجترميه يف    إساءة   اجلزائر ملكافحة     اليت بذلتها  هودباجلاليونان  ونوهت    -١٠٧
.  يف الربملـان   مرأة لل اً حصص الذي حيدد  ٢٠١٢قانون عام   وأحاطت علماً ب   .قانون العقوبات 

 سـوء املعاملـة    األطفال من    ايةالرامية إىل مح  ) ٢٠١٥-٢٠٠٨(طة العمل الوطنية    خب تورحب
  . توصيات اليونانوقدمت. النتائج اليت أسفرت عنها عن تساءلتواالستغالل والعنف، و

 اإلجـراءات اخلاصـة؛     شاركة اجلزائر يف  مبورفع حالة الطوارئ؛    ب ت هنغاريا ورحب  -١٠٨
ض الفـضفا  التعريـف  إزاء وأعربت عن قلقهـا   . عقوبة اإلعدام   االختياري لتنفيذ  وقفالبو

من أجل   دراسة شاملة للتشريعات والسياسات الوطنية       على إجراء  وحثت هنغاريا . لإلرهاب
  .وقدمت هنغاريا توصيات. الطفولةحتسني رعاية 

ن  وتعزيز حقوق املرأة، م ؛انضمام اجلزائر إىل صكوك حقوق اإلنسان     بورحبت اهلند     -١٠٩
 اجلزائـر    على  وأثنت . اللجوء سن قوانني و يف املؤسسات السياسية؛      حصة للمرأة  حتديد قبيل

  .وقدمت اهلند توصية.  تدابري لتجرمي االجتار بالبشرهاالعتماد

الراميـة  ) ٢٠١٤-٢٠١٠ (واخلطة اإلمنائية ؛اإلصالح السياسيبندونيسيا  إورحبت    -١١٠
خطـة العمـل    و  وتعزيز حقوق املرأة؛   ؛ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    إىل  

 .لقضاء على العنف ضد األطفالل) ٢٠١٢-٢٠٠٥(واالستراتيجية الوطنية ) ٢٠٠٨(الوطنية 
 وتـشجيع    اهلجـرة   مـسألة   ملعاجلـة   املعتمدة سياساتالتدابري و ال وطلبت معلومات بشأن  
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. استحداث فرص العمل

ما يف  بتعزيز اجلزائر حلقوق اإلنـسان، وال سـي       أشادت مجهورية إيران اإلسالمية     و  -١١١
 اجلزائـر   تصديقب ونوهت.  التعليم والتدريب ومكافحة العنف ضد النساء واألطفال       جماالت
مجهوريـة إيـران    وقدمت  .  حقوق الطفل  تفاقية االختياري ال  ٢٠٠٠بروتوكول عام   على  

  .توصياتاإلسالمية 

احلـصة   من قبيـل   يف جمال حقوق اإلنسان      اليت حتققت  اإلجنازات    العراق الحظو  -١١٢
 عن التقـارير     العراق استفسرو. ابنائه يف الربملان وحقها يف نقل جنسيتها أل       ة للمرأة املخصص

 علـى   ،قانون القضاء العسكري  اإلبقاء، بعد رفع حالة الطوارئ، ومبوجب        حتدثت عن    اليت
وقـدم  . حماربـة اإلرهـاب   أثناء  الصالحيات املمنوحة للجيش، اليت جرى توسيع نطاقها        

  . توصيات العراق
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 النساء  وبتزايد عدد  رفع حالة الطوارئ،      اليت جرت بعد   االنتخاباتبيطاليا  إبت  ورح  -١١٣
. تنفيذ عقوبة اإلعـدام   ل على وقف اجلزائر االختياري   وأثنت  . املنتخبات يف اجلمعية الوطنية   

 املتخـذة  معلومات عن التدابري     وطلبت احلق يف التعليم،     املتعلقة بإعمال جنازات  اإلوالحظت  
  .وقدمت إيطاليا توصيات. حاق الفتيات باملدارسمعدل التزيادة ل

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبـا        يف جمال   احملرز تقدمال األردن   الحظو  -١١٤
وخـصوصاً  التعليم، باإلضافة إىل احلقوق املدنية والسياسية،       احلق يف   فيها احلق يف الصحة و    

 اليت   التطورات التشريعية واملؤسسية    على ألردناوأثىن  .  اإلعالم ئط الرأي والتعبري ووسا   حرية
  .وقدم األردن توصيات. املرأة والطفل ومكافحة االجتار فيما يتعلق حبقوق حتققت

 والحظـت  يف جمال حقوق اإلنـسان،        اليت حتققت  التقدمأوجه  بكويت  ال ونوهت  -١١٥
ـ     التقدم احملرز فيما يتعلق    وكذلك، ورفع حالة الطوارئ،     عدة قوانني تعديل   رأة  حبقـوق امل
وقـدمت  . لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   اليت تبذل    وأثنت على اجلهود املستمرة      .والطفل

  .الكويت توصية

 اإلجراءات   يف إطار  بوالياتللمكلفني   اجلزائر    اليت وجهتها  دعوةالوالحظت التفيا     -١١٦
 ينظام روما األساس   لتوقيع وأعربت عن تقديرها     .أجراها عدد منهم  اخلاصة والزيارات اليت    

   .وقدمت التفيا توصيات. ٢٠٠٠للمحكمة اجلنائية الدولية يف 
تحسني حقوق املرأة وتشجيعها على املشاركة يف مجيع ل املتخذةاجلهود  بشاد لبنان   أو  -١١٧

لبنـان  وأثىن  . ضمان متثيلها يف اهليئات املنتخبة    الذي يرمي إىل    اجملاالت، مثل نظام احلصص     
 اليت  تفاصيلال واستفسر عن    . ملكافحة العنف ضد املرأة     اليت بذلت  تسقةاملد   اجلهو كذلك على 

  .وقدم لبنان توصيات. اإلعالم اجلديد قانون تضمنها
 اإلعمال التدرجيي   تجراء انتخابات دميقراطية، وشجع   على إ وهنأت ليسوتو اجلزائر      -١١٨

سـتراتيجية  االحظـت   وال. حلقوق اإلنسان من خالل اآلليات واملؤسسات الوطنية القائمة       
 ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة من أجـل         الوطنية اليت اعتمدهتا اجلزائر   

  .ناحي احلياة األخرىيف اجملال السياسي وم، على قدم املساواةمشاركة كال اجلنسني، 
هليئـات  ثيل املـرأة يف ا     زيادة مت  من حيث  على اإلصالحات الدستورية     وأثنت ليبيا   -١١٩

 . اإلعالم واألحزاب السياسية، باإلضافة إىل قانون اجلمعيـات        طوسائب فيما يتعلق  و املنتخبة؛
 واالجتار   املهاجرين غري الشرعيني    ليبيا خماطر استغالل   وأبرزت.  برفع حالة الطوارئ   تورحب

  . م، وال سيما النساء واألطفال منهم، وتساءلت عن التدابري املتخذة يف هذا الشأنهب
 جماالت يف العديد من     ٢٠٠٨ منذ عام    على التقدم الذي أحرزته   وهنأت ماليزيا اجلزائر      -١٢٠

) ٢٠١١فرباير  / شباط( مبا يف ذلك اإلصالح الدستوري، ورفع حالة الطوارئ          ،حقوق اإلنسان 
  .وقدمت ماليزيا توصيات). ٢٠١٢مايو /أيار (وانتخاب أعضاء اجمللس الشعيب الوطين
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أعلى معايري حقوق اإلنسان يف جماالت احلقوق       ب اجلزائر   على التزام يا   موريتان وأثنت  -١٢١
إجـراء  باستحسان  موريتانيا  والحظت  . املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 من  مقعدا١٤٣ًحصلت على قد  أن املرأة    وأبرزت للمعايري الدولية،    االنتخابات األخرية وفقاً  
  . مقعدا٤٦٢ًأصل 

 املعايري الدوليـة الـيت      فضالً عن ينبغي،  نه  أكد الوزير أ  قانون األسرة،   ب وفيما يتعلق   -١٢٢
هـذا   وأضاف أن    . الثقافية ومعتقداتهمراعاة خصوصيات اجملتمع اجلزائري     ،   هبا تلتزم اجلزائر 
  .مسألة عقوبة اإلعدام على  أيضاًالوضع ينطبق

 الوصول إىل اإلنترنـت،  حريةبإطالق ر  الوزيذكّر مسألة حرية التعبري،    وبالنسبة إىل   -١٢٣
  . أيضاًرية التعبريحب املعين املقرر اخلاص  إليهأشارهو ما و

ـ أبرز   سألة الزيارات إىل أماكن االحتجاز،    مب وفيما يتعلق   -١٢٤ الطـابع املنـتظم    وزير  ال
ير وختم الـوز  . لسجون اجلزائرية إىل ا  للصليب األمحر     اللجنة الدولية  تقوم هبا لزيارات اليت   ل

  .يف اجلزائر هو نظام مفتوحالسجون كالمه يف هذا الشأن مؤكداً على أن نظام 

        الربنامج اخلماسي للتنمية أن ن السكاحلق يفسألة مل اولهـر يف تنـوزي د الـوأك  - ١٢٥
يـنص   ، مليار دوالر أمريكي   ٢٨٦، والذي خصصت له ميزانية تبلغ       ٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة
مرفقاً  ١٤ ٠٠٠ وأضاف أن . اجتماعيسكنية معظمها ذات طابع     وحدة  مليوين   إنشاء   على

  .لصاحل الشبابسينجز  أساسياً

سياسة احلوكمـة الـيت     مشمولة ب  أفاد الوزير بأن هذه الفئة    ،  وفيما يتعلق باملعوقني    -١٢٦
دراسة وأعلن يف هذا الصدد عن الشروع يف إجراء .  خاص باهتمامحتظىأهنا  وينتهجها البلد،

ومن بني التدابري اليت اختذت مؤخراً ضـرورة         املعاقني واحتياجاهتم،    بشأنوطنية  استقصائية  
 اخلطـة   هـذه  وأضاف أن    .استيفاء املعايري اخلاصة بالتسهيالت للمعوقني يف أي مبىن جديد        

  . مؤسسة صحية متخصصة٧٠سية تنص على إنشاء ااخلم

 ، اجلزائر هلذه العملية    توليه ي االهتمام الذ  إبرازبالتقرير الوطين   عرض   وزيرالواختتم    -١٢٧
  الالزمة اجلهود  والتزامها مبواصلة  ٢٠٠٨منذ عام   اليت سجلت    ة التقدم اهلام  أوجهبالنظر إىل   

  .احلميدة هذه العملية ثراء اجمللس إلهالتنفيذ التوصيات اليت سوف يصدر

ودراسـة مجيـع     تقبل هبا  التوصيات اليت    تقطع التزاماً بتنفيذ  اجلزائر   الوزير أن    علنأو  -١٢٨
، مفيدة هذه العملية     تكون وأعرب عن أمله يف أن    . ما تستحق من اهتمام    ئهاالتوصيات مع إيال  

 الوفـد وأوضـح بـأن     . مالحظاً أهنا مفيدة بالتأكيد بالنسبة إىل اجلزائر على وجه اخلصوص         
ـ         ون اجلزائري مطمئن البال ألن اجلزائر اختارت املشاركة يف هذه العملية طواعيـة دون أن تك

 بدعم مـن  اضطلعت هبا هبذه العملية وهي اليت ألزمت نفسها اجلزائر   وأفاد بأن  .مفروضة عليها 
 تبـادل   أن هذه العملية مفيدة للغاية للبلدان األخرى أيضاً، ألهنا تتيح          وأضاف   .الدول األعضاء 

  .ئةاملمارسات السي وجتنب وكمة املمارسات اجليدة وإدماجها يف عملية احلالستلهاماخلربات 
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  

 يتجاوز  ستدرس اجلزائر التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف وقت مناسب ال            -١٢٩
  :٢٠١٢سبتمرب /موعد الدورة احلادية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول

  للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة     ينظام روما األساس  التصديق على     -١-١٢٩
 أو النظـر يف التـصديق عليـه     )وفاكيا، وسلوفينيا، وإسـبانيا، وهنغاريـا     سل(
، )سـلوفاكيا  (اتفاقية امتيازات احملكمـة وحـصاناهتا     مبا يف ذلك    ) كوستاريكا(

ومواءمة تشريعاهتا الوطنية بشكل كامل مع مجيع االلتزامات املنصوص عليهـا يف            
 إدراج تعريف نظـام رومـا       مبا يف ذلك  ) سلوفينيا، والتفيا، وهنغاريا  (نظام روما   

  ؛)التفيا (للجرائم واملبادئ العامة، وكذلك اعتماد أحكام تتيح التعاون مع احملكمة
 ١٩٦١خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام      التصديق على اتفاقية      -٢-١٢٩

  ؛)سلوفاكيا(
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     التصديق على   و التوقيع  -٣-١٢٩

التـصديق  ب  اإلسراع  أو النظر يف   )سلوفينيا (قدمي البالغات الطفل بشأن إجراء ت   
على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل بشأن إجـراء تقـدمي            

  ؛)سلوفاكيا (البالغات
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      التصديق على     -٤-١٢٩

  ؛)، والسويدسلوفينيا(
ة الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن         االتفاقيالتصديق على     -٥-١٢٩

  ؛)أوروغواي، وشيلي، وفرنسا (االختفاء القسري
 االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع         إكمال عملية االنضمام إىل     -٦-١٢٩

، وتقييم إمكانيـة التـصديق عليهـا        )العراق (األشخاص من االختفاء القسري   
  ؛ )األرجنتني، وإسبانيا(

 االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع        علىالعتراف لدى التصديق    ا  -٧-١٢٩
 باختصاص هذه االتفاقية يف تلقي واسـتعراض        األشخاص من االختفاء القسري   

   عون أهنم ضـحايا انتـهاكات وفقـاً        البالغات املقدمة من األشخاص الذين يدّ     
  ؛ )أوروغواي( من االتفاقية ٣١للمادة 

__________ 

  .مل ُتحّرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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 ١٨٩  ورقم ١٦٩م  التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رق        -٨-١٢٩
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق خلدم املنـازل          وكذلك  ) العراق(
  ؛)بوركينا فاسو(

التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليها            -٩-١٢٩
  ؛)بوركينا فاسو(بعد، وال سيما تلك اليت تتعلق بالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص            -١٠-١٢٩
ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك مواءمة التشريعات احملليـة مـع االتفاقيـة وتعزيـز               
السياسات العامة لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة جبميع حقـوقهم وفـق            

  ؛ )كوستاريكا(شروط تساوي بينهم وبني غريهم 
ت اليت قدمها املقرر اخلاص املعـين حبريـة الـرأي     تنفيذ التوصيا   -١١-١٢٩

  ؛ )فرنسا (٢٠١١والتعبري عقب الزيارة اليت أداها يف عام 
مراجعة تشريعاهتا وممارساهتا من أجل ضمان حرية إعمال احلق يف            -١٢-١٢٩

حرية التجمع وحرية التعبري دون أية قيود ما عدا تلك اليت ينص عليها القـانون               
 ومراجعة مجيع القوانني اليت تقّيد حرية التعـبري والـصحافة           ،)املكسيك(الدويل  

  ؛)هولندا(
زيادة تعزيز القوانني والسياسات الكفيلة حبماية حريـة الـدين            -١٣-١٢٩

  ؛)ناميبيا(واملعتقد، وكذلك حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع 
لـدويل  العهـد ا   رفع القيود املفروضة على حرية التجمع متشياً مع        -١٤-١٢٩

  ؛)النرويج (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ممـا  رفع القيود املفروضة على حرية التجمع وحريـة اإلعـالم             -١٥-١٢٩

  ؛)فرنسا(  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمعيتعارض 
تعزيز ومحاية واحترام احلق يف حرية التجمع والتعـبري وتكـوين             -١٦-١٢٩

  ؛)سلوفاكيا( حقوق اإلنسان  لاللتزامات الدولية للبلد يف جمالامتثاالًاجلمعيات 
 يف واليـة    رفع حالة الطوارئ حبكم القانون وحبكم األمر الواقع         -١٧-١٢٩

 باحلق يف حرية التعبري     وضمان متتع مجيع املواطنني بشكل كامل     اجلزائر العاصمة   
  ؛)بلجيكا(والتجمع 

، ٢٠١١فربايـر   /شباطلطوارئ يف    رفع حالة ا   بعداملبادرة فوراً،     -١٨-١٢٩
تتوافـق مـع    األخرى راسيم مجيع التشريعات وامل  علالتدابري الالزمة جل  إىل اختاذ   

، مبا يف ذلـك      بشكل كامل  رية التعبري حالتزاماهتا الدولية اليت هتدف إىل ضمان       
  ؛)كندا(، وحرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات إعماهلا عرب اإلنترنت
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   /كـانون الثـاين    ١٢ املؤرخ ٠٦-١٢قانون  الضة عن   االستعا  -١٩-١٢٩
مع املعايري الدولية املتعلقـة     مواءمة  بقانون للجمعيات يكون أكثر      ٢٠١٢يناير  

  ؛)بلجيكا (هبذه املسألة
 عقـد االجتماعـات   اليت تتـيح    مواصلة اختاذ التدابري الالزمة       -٢٠-١٢٩

  ؛)االحتاد الروسي( يف البلد اً العامة مبا يتفق مع القوانني املعتمدة حديثوالتجمعات
قهم حل إعماهلم مجيع األشخاص الذين اعتقلوا جملرد       إطالق سراح   -٢١-١٢٩

 احلـق يف     إعمال يف حرية التعبري وإلغاء مجيع األحكام القانونية اليت تعاقب على         
  ؛)سويسرا(حرية التعبري 

، ٢٠١٤ االنتخابـات املقبلـة يف عـام          إجراء قبل االضطالع،  -٢٢-١٢٩
 يف جماالت حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع         املعتمدة  التشريعات راجعةمب

  ؛)اململكة املتحدة( مع االلتزامات الدولية للجزائر توافقها التاموالدين لضمان 
 حريـة التجمـع     واليت تعتـرض   اسموح هب املإزالة احلواجز غري      -٢٣-١٢٩

 يف اجلزائـر العاصـمة      هراتتنظيم املظـا  والتعبري، مبا يف ذلك تلك اليت حتظر        
ضمان احلـق يف حريـة      الكفيلة ب زيد من التدابري    امل، واختاذ   )الواليات املتحدة (

  ؛)أستراليا( اجلمعيات تكوينالتعبري، واحلق يف التجمع السلمي، واحلق يف حرية 
تعزيـز األحـزاب الـسياسية      الرامية إىل   تعزيز التدابري القانونية      -٢٤-١٢٩

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية( والنظام االنتخايب
 احلق يف حرية الدين     إعمالإلغاء مجيع التدابري التشريعية اليت جترم         -٢٥-١٢٩

  ؛)سويسرا(
هتدف إىل القـضاء علـى       و قوق املرأة تعىن حب وضع خطة شاملة      -٢٦-١٢٩

اللجنة املعنيـة     التقرير الذي أصدرته   يف على النحو الوارد     املمارسات التمييزية 
، ودراسـة   )سـبانيا إ( ٢٠١٢فرباير  /لى التمييز ضد املرأة يف شباط     بالقضاء ع 
القضاء على مجيع أشكال التمييز  مع اتفاقية جلعلها تتوافق  بصورة منتظمةقوانينها

 ومواصلة تعزيز املبادرات الرامية إىل متكني املرأة يف البلد          ،)سويسرا (ضد املرأة 
الرامية إىل  ي، ومضاعفة اجلهود     االقتصادي والسياسي واالجتماع   ستوياتعلى امل 

ى املرأة على النحو الوارد     لقضاء على املمارسات التمييزية اليت ال تزال تؤثر عل        ا
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف            يف التقرير الذي أصدرته   

  ؛)شيلي( من هذا العامفرباير /شباط
الرامية يف استراتيجيتها    لمرأة اخلاصة ل  تلبية االحتياجات مواصلة    -٢٧-١٢٩
  ؛)أوغندا(تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لشعبها إىل 
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 من أجل زيادة مشاركة املرأة يف اجملـاالت         بذل اجلهود مواصلة    -٢٨-١٢٩
، وتعزيز جهودها الرامية إىل تعزيز قيادة املرأة        )اليونان(السياسية والعامة واملهنية    

  ؛)إندونيسيا(  العامةاتومشاركتها يف احلياة السياسية واخلدم
 بني املرأة   تعزيز تكافؤ الفرص  الرامية إىل   مواصلة سياستها الوطنية      -٢٩-١٢٩

  ؛)كوت ديفوار (فيما يتعلق بالتوظيف والرجل ومعاملتهما على قدم املساواة
وال سيما فيما يتعلق    مراجعة وإلغاء القوانني اليت متيز ضد املرأة،          -٣٠-١٢٩
  ؛)املكسيك( مع املعايري الدولية  تتمشىوجعلها املرياث، مبسائل
إلغاء القوانني اليت متيز ضد املرأة من أجل تعزيز املـساواة بـني               -٣١-١٢٩

  ؛)ناميبيا(اجلنسني 
 من املـشاركة الكاملـة يف       بغية متكني النساء  دعم حقوق املرأة      -٣٢-١٢٩

  ؛)يبيانام (ناجملاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية جملتمعه
 السياسات الراميـة إىل     دعيم وت اتتشريعالاالستمرار يف اعتماد      -٣٣-١٢٩

 يف اجملتمع ويف عملية     الدور الذي تضطلع به   تعزيز ومحاية واحترام حقوق املرأة و     
 عدم تدهور الوضـع      التشريعات ذات الصلة من أجل ضمان      ومراجعةالتنمية،  

  ؛)مصر(ة القانوين للمرأ
  ؛)تركيا(  متكني املرأة يف اجملتمعإىلجلهود الرامية ابذل مواصلة   -٣٤-١٢٩
  ؛)باكستان(مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق املرأة   -٣٥-١٢٩
مواصلة تعزيز حقوق املرأة وكذلك مـشاركتها يف اجملتمـع ويف             -٣٦-١٢٩

  ؛)فلسطني(عملية اختاذ القرارات 
عزيز املساواة بني اجلنـسني     وت) مجهورية مولدوفا (مواصلة تدعيم     -٣٧-١٢٩

  ؛)سنغافورة(وصيانة حقوق املرأة 
 من شأهنا تعزيز املساواة بني      اعتماد تدابري تشريعية وسياساتية فعالة      -٣٨-١٢٩

 تنظـيم  اجلنس، مبا يف ذلك       نوع  على أساس   القائم اجلنسني والقضاء على التمييز   
دور املرأة  ب لسلبية املتعلقة  ا  واملواقف النماذج النمطية  ملكافحة   توعية مالئمة محالت  

إلغـاء مجيـع    و،  )سـلوفاكيا ( على املناطق الريفية     حتديداًيف اجملتمع، مع التركيز     
  ؛)هولندا (القائمة على أساس نوع اجلنس يف القوانني الوطنيةاألحكام التمييزية 

 بني املرأة والرجل    تعزيز تكافؤ الفرص  الرامية إىل   تكثيف جهودها     -٣٩-١٢٩
التعلـيم  و يف جماالت أخرى من قبيل التوظيـف       ا على قدم املساواة   ومعاملتهم
، وكذلك اعتماد التشريعات الالزمة حلظر وجترمي مجيع أشـكال          سريةواحلياة األ 

  ؛)تايلند(العنف ضد املرأة والعنف املرتيل 
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) لبنان(كافحة العنف ضد املرأة     مل املتسقةمواصلة تعزيز جهودها      -٤٠-١٢٩
مرتكبيـه  دعم النساء ضحايا العنف املرتيل وتقدمي       رامية إىل   مواصلة جهودها ال  و

  ؛)الربازيل(إىل العدالة 
 اقترحته   وهو ما   العنف ضد املرأة،   بشأنالنظر يف اعتماد تشريع جديد        -٤١-١٢٩
مـن   مجلة   يحبيث يغط ) إيطاليا(لتمييز ضد املرأة    اً اللجنة املعنية بالقضاء على ا     أيض

  ؛)أوغندا( ضد املرأة  املرتكبةيل واجلرائم اجلنسية العنف املرتاجملاالت منها
  ؛)األردن(تنظيم محالت توعية حلظر العنف ضد املرأة   -٤٢-١٢٩
  ؛)توغو(لعنف األسري والزوجي  اجترمي  -٤٣-١٢٩
على أرض   التمويل الالزم من أجل جتسيد هذه االستراتيجية         توفري  -٤٤-١٢٩
 ،)الـسويد  (مثل هذا الفعـل جترمي  هبدف القضاء على العنف ضد املرأة و الواقع

 احلكومة اجلزائريـة ملكافحـة     وضعتهاوطنية اليت   الستراتيجية  اال ومواصلة تنفيذ 
اإلمارات  ( تكريس ضمانات تشريعية وقضائية مالئمة     العنف ضد املرأة من خالل    

  ؛)العربية املتحدة
 ني وتأم  العنف ضد املرأة   مقاضاة حاالت اختاذ تدابري قوية لضمان       -٤٥-١٢٩

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(نتقام اال  أعمالاحلماية للضحايا من
 العنـف ضـد املـرأة       الرامية إىل مكافحة  مواصلة بذل اجلهود      -٤٦-١٢٩

  ؛)البحرين(
 اجلهود املبذولة  إطاروالنظام القضائي يف   إنفاذ القانون    تعزيززيادة    -٤٧-١٢٩

 االعتـداء   وكـذلك لعنف،   اإلفالت من العقاب ومنع وقوع ا      للتصدي لظاهرة 
  ؛)ماليزيا(اجلنسي على النساء والفتيات 

 مع مجيع أصحاب املصلحة من أجل       اشتراكها مساعيها و  مواصلة  -٤٨-١٢٩
) إندونيسيا(تعزيز ومحاية حقوق النساء واألطفال      ب املتعلقةالتنفيذ الفعال للربامج    

  ؛)ورية إيران اإلسالميةمجه(مايتهم حب املتعلقة تنفيذ اإلجراءات القانونيةومواصلة 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق املـرأة والطفـل             -٤٩-١٢٩

  ؛)الكويت(
 عملية  لدى تنفيذ  يف جمال حقوق اإلنسان       الدولية االتزاماهتمراعاة    -٥٠-١٢٩

  ؛)انيكاراغو( ٢٠١١اإلصالحات املؤسسية والسياساتية اليت بدأت يف عام 
تطلعـات  مبا يتفـق مـع      التحول  وصالح   اإل بعمليةالدفع قدماً     -٥١-١٢٩

  ؛)تركيا(الشعب اجلزائري الشقيق 
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الدميقراطيـة  تعزيـز    من أجـل      اجلارية  عملية اإلصالح  مواصلة  -٥٢-١٢٩
  ؛)باكستان(وسيادة القانون 

ختصيص املزيد من املوارد لدعم عملية اإلصالح اجلاريـة الـيت             -٥٣-١٢٩
ـ   )ماليزيا(دة القانون   هتدف إىل تعزيز الدميقراطية وسيا     هـذه   دعيم، ومواصلة ت

سيادة القانون، مـع    و البلد   عملية إرساء الدميقراطية يف   ، لتعزيز   )عمان (العملية
  ؛)إسبانيا(حقوق اإلنسان التركيز بشكل خاص على 

  ؛)تركيا(عزيز اآلليات القائمة ملكافحة الفساد ت  -٥٤-١٢٩
إىل تدعيم سـيادة القـانون      عزيز التدابري واإلصالحات الرامية     ت  -٥٥-١٢٩

  ؛)فييت نام(واآلليات الوطنية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان 
زيد من التقدم يف عملية تعزيز      املتكثيف اجلهود الرامية إىل حتقيق        -٥٦-١٢٩

الطفل واألشـخاص   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما حقوق        
  ؛)مصر (ذوي اإلعاقة

) فلـسطني (احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       تعزيز    -٥٧-١٢٩
 احلـق يف   إعمـال ال سيما يف جمـال و يف هذا اجملال،   املبذولة ومواصلة جهودها 

  ؛)مجهورية مولدوفا(التعليم 
أوجه التفاوت اجلغرايف يف جمال احلصول علـى التعلـيم          معاجلة    -٥٨-١٢٩

 وتوسيع نطـاق   جديدة    مؤسسات إنشاءمن خالل   ومعدالت االلتحاق باملدارس    
  ؛)العراق(نظام النقل املدرسي 

مواصلة اإلصالحات االجتماعية والثقافية الرامية إىل اسـتحداث          -٥٩-١٢٩
  ؛)االحتاد الروسي(وظائف جديدة 

مجهوريـة  (مواصلة جهودها يف جمال تثقيف السكان وتدريبـهم           -٦٠-١٢٩
  ؛)إيران اإلسالمية

  ؛)االحتاد الروسي(صناعية واالجتماعية تطوير اهلياكل األساسية ال  -٦١-١٢٩
االستمرار يف وضع الربامج الرامية إىل مكافحة الفقر من خـالل             -٦٢-١٢٩

  ؛)السنغال(سد الفجوات القائمة بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية 
مواصلة العمل من أجل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني وحتقيـق              -٦٣-١٢٩

 وال سيما لفائـدة الفقـراء يف       اجلزائريني،   لفائدة مجيع ة  األهداف اإلمنائية لأللفي  
مجهورية كوريا الشعبية   (مواصلة هذه اجلهود    و ،)جنوب أفريقيا (املناطق الريفية   

  ؛)سنغافورة (املعيشة لشعبهالتحسني نوعية ) الدميقراطية
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 الربامج اليت هتـدف  وكذلكصالح التشريعي،  اإل مواصلة تدعيم   -٦٤-١٢٩
وتعزيـز الـضمان   ) زميبـابوي ( لـشعبها  ستوى املعيشي األساسياملإىل حتسني  

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية (االجتماعي وسياسة العمل
 عمليـة اإلصـالح القـضائي       دعيممواصلة اجلهود الرامية إىل ت      -٦٥-١٢٩
 إىل العدالة وتيسري سبل الوصول   نوعية اخلدمة املدنية،     رسيخها من أجل حتسني   وت
  ؛)أنغوال(

 اليت أثارها اجملتمع املدين     شواغل على ال  للرداختاذ التدابري املناسبة      -٦٦-١٢٩
تمكني اجملتمـع املـدين،     ل بيئة اجتماعية مواتية     يئةهتمن أجل   ) ليشيت - تيمور(
 فيمـا يتعلـق    تطلعات الـشباب     تعكسمن خالل فتح قنوات جديدة      سيما   ال
  ؛)تركيا(االقتصادية  - اهلياكل والعمليات االجتماعيةب

شجيع اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لزيادة اشتراك اجملتمع املدين يف          ت  -٦٧-١٢٩
  ؛)جيبويت(احلياة العامة 

جلمعيات من خالل رفـع القيـود       املتعلق با ديد  اجل اتعديل قانوهن   -٦٨-١٢٩
 متوافقـاً مـع   هذا القـانون     جلعل   عملها ومتويلها وعلى  املفروضة على إنشائها    

  ؛)كندا( حبرية ألنشطته اجملتمع املدين إمكانية ممارسة التزاماهتا ومن أجل ضمان
 من قدرة احلكومة علـى      التدابري القانونية الرامية إىل احلد    تنفيذ    -٦٩-١٢٩

عدم ، وة ألسباب سياسية أو دينية أو تعسفي    منح ترخيص إلحدى املنظمات   رفض  
 من  وال أم تلقيدون أي داع على     تقييد قدرة املنظمات غري احلكومية اجلزائرية       

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(شركاء أجانب 
 على الرعاية الصحية األولية     حصول سكان اجلنوب  تعزيز فرص     -٧٠-١٢٩

 من أجل ومواصلة العمل   ) ندتايل (إتاحة التعليم للجميع   ، لتحقيق هدف  والتعليم
  ؛)عمان(ملناطق النائية يف ا خدمات التعليمتوفري اخلدمات الصحية و

اصلة تنفيذ مشروعها املتعلـق بتـوفري اخلـدمات الـصحية           مو  -٧١-١٢٩
  ؛)االحتاد الروسي(وحتسني اخلدمات الصحية ) فلسطني(

اختاذ تدابري إجيابية إضافية لضمان إمكانية متتع مجيـع املـواطنني             -٧٢-١٢٩
بالرعاية الصحية األولية، وتزويد املؤسسات الطبية العامة باألدويـة واملعـدات           

، ومواصلة تعزيز سياسـتها الـصحية الناجحـة لتلبيـة           )مصر (الطبيبة الكافية 
وتنفيذ التدابري الـيت    ) مجهورية فرتويال البوليفارية  (االحتياجات الصحية لشعبها    

  ؛ )كوبا(تتيح تلبية االحتياجات الصحية وضمان إتاحة هذه اخلدمات للجميع 
ل ظاهرة ترك    تعزيز سياستها التعليمية املمتازة بغية استئصا      مواصلة  -٧٣-١٢٩

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(الدراسة خالل مرحلة التعليم األساسي اإللزامي 
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تعزيز جهودها الرامية إىل احلد من ارتفاع احتماالت ترك الفتيات            -٧٤-١٢٩
ودعم تعليم الفتيـات،    ) كوت ديفوار (للدراسة يف املرحلتني املتوسطة والثانوية      

  ؛  )توغو (وال سيما يف املناطق الريفية
 جهودها الرامية إىل إتاحة فرص التعليم املناسب لألشخاص         مواصلة  -٧٥-١٢٩

مع مراعاة االحتياجات احملددة هلؤالء األشخاص سواء يف        ) إكوادور(ذوي اإلعاقة   
  ؛)اململكة العربية السعودية(جمال التعليم أو من جانب الصحة 

ية احلصول على اخلدمات  جهودها اهلادفة إىل حتسني إمكان مواصلة  -٧٦-١٢٩
  ؛)بنغالديش(الصحية والتعليم 

 جهودها الرامية إىل سد الفجوات القائمـة يف ميـدان           مواصلة  -٧٧-١٢٩
  ؛)قطر(الصحة والتعليم يف املناطق النائية 

تعليمية لـضمان حـصول األطفـال،        تنفيذ سياستها ال   مواصلة  -٧٨-١٢٩
  ؛)إكوادور(ة وعدم التمييز سيما الفتيات، على تعليم جيد يعزز املساوا وال

 بذل اجلهود الالزمة من أجل تعزيز احلق يف التعليم، وإدراج           مواصلة  -٧٩-١٢٩
، وتكثيـف   )اململكة العربية السعودية  (ثقافة حقوق اإلنسان ضمن العملية التعليمية       

 التثقيف العام والتوعية والتدريب علـى اكتـساب         اجلهود الرامية إىل تعزيز برنامج    
  ؛)ماليزيا(، وال سيما بغرض زيادة الوعي حبقوق اإلنسان داخل البلد املهارات
تكثيف اجلهود الرامية إىل إتاحة املزيد من فرص احلصول علـى             -٨٠-١٢٩

  ؛)السنغال(التعليم والرعاية الصحية 
، ومواصـلة   )جيبـويت (املوجهة للـشباب    تعزيز ودعم الربامج      -٨١-١٢٩

مجهوريـة  (ة وتعزيز توظيف الـشباب      جهودها يف دعم سياسة اخلدمات الصحي     
؛ ووضع برامج تدريب للشباب لتحسني إمكانية وصـوهلم إىل          )إيران اإلسالمية 

، وتكثيف جهودها يف جمال التدريب املهين املقدم هلؤالء         )السودان(سوق العمل   
الشباب باعتباره وسيلة خلفض معدل البطالـة وتعزيـز التنميـة االقتـصادية             

، واستحداث فرص عمل بغية احلد من البطالـة يف    )الصني (واالجتماعية الشاملة 
، وتوفري املزيد من املوارد لالستراتيجيات والربامج اهلادفـة         )السودان(صفوفهم  

إىل مكافحة البطالة، وال سيما يف صفوفهم، واحلد من التفاوتات القائمـة بـني              
ول على التعليم   املناطق والفئات االجتماعية، وخصوصاً فيما يتعلق بإمكانية احلص       

  ؛)فييت نام(والرعاية الصحية 
  ؛)تشاد(هيئات املعاهدات تدارك تأخرها يف تقدمي تقاريرها إىل   -٨٢-١٢٩
مراجعة قانون األسرة بانتظام بغية تعديل وإلغاء مجيـع األحكـام          -٨٣-١٢٩

  ؛)أملانيا (التمييزية القائمة على أساس نوع اجلنس
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 ١٩٨٤مراجعة قانون األسرة لعـام      تنفيذ إصالحات تشريعية و     -٨٤-١٢٩
سحب مجيع حتفظاهتا علـى اتفاقيـة       لتمكنها من   /سحبلعلى وجه اخلصوص،    

، وتنفيذ هـذه    )النرويج، وسلوفينيا (القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
  ؛)فرنسا(االتفاقية بشكل كامل من خالل سحب حتفظاهتا 

ة القضاء على مجيع أشكال     اتفاقي من   ٢سحب حتفظها على املادة       -٨٥-١٢٩
  ؛)أستراليا(التمييز ضد املرأة واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري هلذه االتفاقية 

املكلفني توجيه دعوة دائمة إىل     ) سلوفينيا، التفيا (إمكانية  النظر يف     -٨٦-١٢٩
  ؛)أوروغواي، وهنغاريا (بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

ليت قدمها املقررون اخلاصون لألمم املتحدة إلجراء       تلبية الطلبات ا    -٨٧-١٢٩
اململكة املتحـدة لربيطانيـا     (اء  زيارات دائمة وتيسري هذه الزيارات عند االقتض      

   ؛)يرلندا الشماليةالعظمى وآ
 اإلجـراءات    املكلفني بواليات يف إطار     زمين لزيارات  إطاروضع    -٨٨-١٢٩

إليهم يارة اجلزائر، وتوجيه دعوات     زل قدموا طلبات الذين  ،  اخلاصة لألمم املتحدة  
  ؛)النرويج (بناًء على ذلك

جمللـس حقـوق    مواصلة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة التابعة         -٨٩-١٢٩
  ؛)بيالروس(على أساس أولوياهتا الوطنية اإلنسان 
إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على     إىل  اختاذ مجيع التدابري الالزمة       -٩٠-١٢٩

امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         اري الثاين   الربوتوكول االختي 
 إلغـاء عقوبـة اإلعـدام       هبدفالنظر يف التصديق عليه     ؛  )النرويج (والسياسية

 ؛)بلجيكا(
ختفيف مجيع أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن والتصديق علـى            -٩١-١٢٩

  ؛)فرنسا(بة اإلعدام نهائي لعقواللغاء اإل بغية العهد  امللحق هبذاالربوتوكول الثاين
اختاذ مجيع التدابري الالزمة إللغاء األحكام اليت تـسمح بتطبيـق             -٩٢-١٢٩

، ودراسة إمكانية إلغاء عقوبـة اإلعـدام        )سويسرا(عقوبة اإلعدام يف تشريعاهتا     
  ؛)هنغاريا(وإلغائها كعقوبة مبوجب القانون اجلنائي ) األرجنتني(

افحة اإلفالت من العقاب يف حـاالت        ملك  الالزمة تدابريالاعتماد    -٩٣-١٢٩
 ١٩٩٢ بني عامي    دارت أحداثه االختفاء القسري خالل الرتاع الداخلي الذي       

  ؛)إسبانيا (١٩٩٨و
 حاالت االختفاء القسري اليت بقيـت       لتوضيحمضاعفة جهودها     -٩٤-١٢٩
يتـسن   التحقيق يف حاالت االختفاء القـسري الـيت مل           ،)فرنسا (تسويةدون  
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 احلقيقة  معرفةباحلق يفمتتع أقارب األشخاص املختفني  ضمان غيةب بعد، توضيحها
  ؛)األرجنتني(العدالة يف و

االختفـاء  ب الفريق العامل املعـين    تلبية طلب الزيارة الذي قدمه      -٩٥-١٢٩
املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالـة واجلـرب           إىل دعوةتوجيه  والقسري  

  ؛)فرنسا (وضمانات عدم التكرار
  ؛)البحرين(تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق الطفل   -٩٦-١٢٩
  ؛)قطر(تعزيز اإلجراءات الرامية إىل محاية الطفل من سوء املعاملة   -٩٧-١٢٩
مجهوريـة  ( العنف ضد األطفال     الرامية إىل مكافحة   جهودها   تابعةم  -٩٨-١٢٩

  ؛)توغو(البيئة املدرسية  مكافحة العنف ضد األطفال يف مواصلة عملية، و)مولدوفا
  ؛)األردن( جهودها اهلادفة إىل محاية األطفال من العنف مواصلة  -٩٩-١٢٩
العقـاب  ميع أشكال جلومبوجب القانون  إقرار حظر بشكل حمدد       -١٠٠-١٢٩
 وغريهـا مـن    حتجـاز يف املرتل ومؤسسات الرعاية ومراكز اال       لألطفال البدين

، واختاذ مجيـع    )أوروغواي( حقوق الطفل     من اتفاقية  ١٩ للمادة   ، وفقاً األماكن
 ومواءمة تشريعاهتا الوطنية ماكناخلطوات الالزمة حلظر العقاب البدين يف مجيع األ    

  ؛)هنغاريا(مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل 
إيالء اهتمام خاص حلماية الطفولة، على النحو املنصوص عليه يف            -١٠١-١٢٩

 من خالل تكثيـف اإلجـراءات       ،٢٠١٥-٢٠٠٨  للفترة اإلطار االستراتيجي 
والتنفيذ الكامل خلطة العمـل الوطنيـة     ) شيلي (طفلاية ال محسن قانون   ل الالزمة
مجهوريـة  " (أطفاهلـا  ب ةاجلزائر جدير "املعنونة   ٢٠١٥-٢٠٠٨  للفترة للطفولة
  ؛) الشعبية الدميقراطيةكوريا
ضمان التحقيق يف مجيع حاالت االجتار واالسـتغالل اجلنـسي            -١٠٢-١٢٩

  ؛)سلوفينيا(ألطفال ل
يف النظر،   و ،كافحة االجتار باألشخاص  الرامية إىل م  تكثيف اجلهود     -١٠٣-١٢٩

يف إمكانية وضع استراتيجية وطنيـة شـاملة ملكافحـة االجتـار            ،  هذا الصدد 
 والنظـر   ة االجتار باألشخاص  تعزيز جهودها يف مكافح   و ،)بيالروس(باألشخاص  

  ؛)اهلند (لضحاياهيف توفري املأوى 
  ؛)السويد(توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين بالتعذيب   -١٠٤-١٢٩
، إنشاء آلية رصد ملناهضة التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة    -١٠٥-١٢٩

  ؛)أملانيا( مجيع أماكن االحتجاز إىل زيارات دورية وإتاحة سبل إجراء
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تـدريب يف   فيما يتعلق بتقدمي التثقيف وال     اهتا تعزيز سياس  مواصلة  -١٠٦-١٢٩
 مكافحة التعـذيب وسـوء      يدانملوظفي إنفاذ القانون يف م    جمال حقوق اإلنسان    

  ؛)اليونان(املعاملة 
 اليت جترم العالقات اجلنسية بني األشخاص مـن         إلغاء التشريعات   -١٠٧-١٢٩

 ،)سـبانيا إ( اجلنسي يلنفس اجلنس، وكذلك التشريعات التمييزية على أساس امل      
  الالزمـة  ياة اخلاصة جلميع األشخاص، واختاذ التدابري     وضمان احلق يف محاية احل    

 اجلنسي، وفقاً يل  ، مبا يف ذلك امل    على مجيع الصعد  لضمان املساواة وعدم التمييز     
، من  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من العهد    ٢٦و) ١(١٧للمادتني  

 القائمة  اجلنسيةعالقات   جترم ال   اليت  من قانون العقوبات   ٣٣٨خالل تنقيح املادة    
  ؛)كندا( بني البالغني من نفس اجلنس على التراضي

  لعملها بصورة فعالة ومستقلة     العمال املستقلة  أداء نقابات ضمان    -١٠٨-١٢٩
، للعمـال  إىل حق مجيع األشخاص يف إنشاء نقابـات          القطاع العام، استناداً  عن  

  ؛)روغوايأو ( للعمالوحق النقابات يف إنشاء احتادات واحتادات وطنية
ظـروف   بناء مساكن اجتماعية جديدة من أجل حتسني         مواصلة  -١٠٩-١٢٩

  ؛)جيبويت (السكن ملواطنيها
 إعمـال  حىت يتمكن من  االستمرار يف دعم الشعب الصحراوي        -١١٠-١٢٩

  ؛)ناميبيا(حقه يف تقرير املصري 
 حلقـوق   تقدمي املسامهات املالية إىل املفوضـية الـسامية       مواصلة    -١١١-١٢٩
  ؛)بنغالديش(نسان اإل

 املقرر اخلاص املعين بتعزيز حقوق      الذي قدمه قبول طلب الزيارة      -١١٢-١٢٩
  ).املكسيك (اإلنسان ومحايتها يف سياق مكافحة اإلرهاب

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /مجيع االستنتاجات و  و  -١٣٠
وال ينبغـي تأويـل هـذه       . عراضأو الدولة موضـوع االسـت     /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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  املرفق
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