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 مقدمة
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عماًل بقرار جملس حقوو   -1

. وأجوووري 2017أاير/موووايو  12إىل  1، دورتووول السوووابعش والعشووورين ن الفووو ة مووون 5/1اإلنسوووان 
. وقوود توورأو الوفوود 2017أاير/مووايو  2االسووتعراض املتعلووق بتووونس ن اللسووش العالعووش املعقووودة ن 

التونسي رئوسس العالقوات موهل ااس وات الدسوتوريش وااتموهل املود  وحقوو  اإلنسوان، السوسد م ودي 
، التقريوور 2017أاير/مووايو  5بوون بربسووش. واعتموود الفوور  العاموول، ن جلسووتل العايفوورة املعقووودة ن 

 املتعلق بتونس.
، اختوووووار جملوووووس حقوووووو  اإلنسوووووان فريوووووق املقوووووررين التوووووا  2017يفوووووباي/فرباير  13ن و  -2

 )ااموعش العالثسش( لتسسري استعراض احلالش ن تونس: رواندا وقطر وهولندا.
موون  5والفقوورة  5/1موون مرفووق قوورار جملووس حقووو  اإلنسووان  15وعموواًل كحمووام الفقوورة  -3

 ، صدرت الواثئق التالسش ألبراض استعراض احلالش ن تونس: 16/21ار االس مرفق قر 
 (؛A/HRC/WG.6/27/TUN/1)أ( )15تقرير وطين/عرض خطي مقدم عمالً ابلفقرة  )أ( 
جتمسووهل معلومووات أعدتوول مفومووسش األمووم املتحوودة السووامسش حلقووو  اإلنسووان وفقوواً  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/27/TUN/2)ب( )15للفقرة 

)ج( 15مووووووووج  أعدتووووووول املفوموووووووسش السوووووووامسش حلقوووووووو  اإلنسوووووووان وفقووووووواً للفقووووووورة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/27/TUN/3.) 
وأحسلوووىل إىل توووونس، عووون طريوووق ااموعوووش العالثسوووش، قائموووش أسووو لش أعووود ا سووولفاً إسوووبانسا،  -4

وأملانسووا، وبلكسمووا، والم وريووش التشووسمسش، وسوولوفسنسا، والسووويد، وسويسوورا، واملمسووس ، واململمووش 
تحدة لربيطانسا العظمى وآيرلندا الشمالسش، والنرويج، وهولندا. وهوه  األسو لش متاحوش علوى املوقوهل امل

 الستعراض الدوري الشامل. لالشبمي اخلارجي 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

تغسوريات جهريوش علوى حالوش علوى إدخوال عاقودة العو م قال رئسس وفد تونس إن احلمومش  -5
حقو  اإلنسان ن البلود مون خوالل إصوالحات وقوواند جديودة. وكوان دسوتور جديود قود اعتمود 

واالجتماعسش والعقافسش  كرو احلرايت األساسسش وبري ذل  من احلقو  االقتصاديش  2014ن عام 
فق مهل الدستور ومهل تعديل التشريهل التونسي لعلل يتل. وهناك ج ود هامش جاريش حالساً األساسسش

أنشووا العديوود موون اللسووات لتع يوو  احلمووم الريفووسد وممافحووش الفسوواد قوود الت امووات تووونس الدولسووش، و 
واالجتووار ابلبشووور. وقووود كوووان تعووواون الدولوووش مووهل مفوموووسش األموووم املتحووودة السوووامسش حلقوووو  اإلنسوووان 

ار اإلجووراتات مخسووش عشوور موون اململفوود بوووالايت ن إطوو 2011إجيابسوواً وقوود تار تووونس منووه عووام 
اخلاصووش. وكووان ااتمووهل املوود  يفووريماً هاموواً للحمومووش ن  سووهل أنشووطش حقووو  اإلنسووان. ولووو أن 

أفوراد يتلقى و تونس لسسىل ن مأمن من اإلرهاب إال أن حقو  اإلنسان حت م ن  سهل األحوال؛ 
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صوود رار ر ن جمووال حقووو  اإلنسووان وجيووري ابسووتم اً قوووات األموون والقوووات املسوولحش ابنتظووام توودريب
  اإلفالت من العقاب والتصدي لل.

 احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفوووداً ببسوووارت. وتووورد ن الفووورذ العوووا  مووون هوووها التقريووور  98أثنوووات احلووووار التفووواعلي أدىل  -6

 التوصسات اليت مت التقدم هبا أثنات احلوار.
ملواج وووووش حتووووودايت االنتقوووووال إىل الد قراطسوووووش أحووووواي السوووووودان علمووووواً ابل وووووود املبهولوووووش  -7

 وتشكسهل احلوار االجتماعي. املنظومش القضائسش وممافحش اإلرهاب وإصالح 
امللحوظوش ن جموال املسواواة بود النسود مون اخلطووات والحظىل السويد أنل على الوربم  -8

 التحرش والعنف النسسد.ابستمرار ال ت ال هناك تقارير تفسد 
التعووهيا املنصوووي علسوول ن الدسووتور الديوود ولمن ووا تظوول قلقووش يسوورا رظوور رّحبووىل سو و  -9

 إتات استمرار التقارير اليت تفسد ابستمرار التعهيا وسوت املعاملش.
ورحبىل الم وريش العربسش السوريش ابلتقدم احملرت ن إدماج حقو  اإلنسان ن مؤسسوات  -10

 ذل  اادف.الدولش وبدور وسائط اإلعالم الوطنسش ن حتقسق 
اليت تضومنىل تودابري  2016-2012وأيفادت توبو ابعتماد اخلطش االس اتسكسش للف ة  -11

 لتع ي  استقاللسش القضات.
واستفسرت تركسا خبصوي التدابري الرامسوش إىل تايدة عودد مراكو  التودريا امل وين وسوألىل  -12

 عما إذا كانىل احلمومش تعت م إقامش يفراكش مهل القطاذ اخلاي. 
وأيفوووادت أوبنوووودا لنشووووات العديوووود موووون ااس ووووات الدسووووتوريش املسووووتقلش وأيفووووارت إىل حالووووش  -13

 امل اجرين املستضعفد. 
ويفكعىل أوكرانسا الدولش على تنسسق إطارها التشريعي وحتسد ظروف عسش األيفخاي  -14

 األمن االجتماعي.منظومش  وإصالح حتساجات اخلاصش )املعاقد(،ذوي اال
ربسوووش املتحووودة لنشوووات هس وووش وطنسوووش ملمافحوووش االجتوووار ابأليفوووخاي وأيفوووادت اإلموووارات الع -15

 وابل ود الرامسش إىل معاقبش الناة ومقاما م. 
ويفووووكعىل اململمووووش املتحوووودة لربيطانسووووا العظمووووى وآيرلنوووودا الشوووومالسش الدولووووش علووووى تفعسوووول  -16

 احملممش الدستوريش دون إبطات. 
ا إتات قلوش الشوفافسش ن التحقسوق ن تقووارير وأعربوىل الووالايت املتحودة األمريمسوش عوون قلق و -17

 االعتداتات األخرية من جانا قوات األمن. 
 وأاثرت أوروبواي مشابل فسما يتعلق رالش املرأة واملساواة بد النسد.  -18
وأاثرت األرجنتد مسألش التمسس  مد املعلسات واملعلسد وم دوجوي املسول النسوي ومغوايري  -19

 احلقسقش والمرامش. هس ش ااويش النسانسش وحاملي صفات النسد، وأيفارت إىل إنشات 
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هيا وابعتمواد خطوش وأيفاد السمن ابل ود الرامسش إىل إنشات آلسش وقايوش وطنسوش بشوأن التعو -20
 نظومش القضائسش.إلصالح امل

والحظوووووىل تامبسوووووا قلوووووش اخلطووووووات املتخوووووهة ملعالوووووش العنوووووف املنووووو   والعنوووووف مووووود املووووورأة  -21
 واالبتصاب ن إطار ال واج والتمسس  مد املرأة.

وامتوودحىل تمبووابوي تقووارير الدولووش الوطنسووش وتقاريرهووا ملنتصووف املوودة، فضوواًل عوون الوودعوة  -22
 املفتوحش املوج ش إىل اململفد بوالايت ن إطار اإلجراتات اخلاصش. 

اسو اتسكسات جديودة ن جموال لقاموش مؤسسوات و و 2014ورحبىل ال ائر بدستور عام  -23
 حقو  اإلنسان.

على معظم صموك حقو  اإلنسان وسحا حتفظات الدولش ديق وأيفادت أنغوال ابلتص -24
 على الع د الدو  اخلاي ابحلقو  االقتصاديش واالجتماعسش والعقافسش.

 ورحبىل   وريش فن ويال البولسفاريش لنشات مرصد تمافؤ الفري بد النسد.  -25
ىل لنشووووات ااس ووووش وأيفووووارت أسوووو السا إىل الدسووووتور الديوووود بوصووووفل معلموووواً رئسسووووساً. ورحبوووو -26

 الوطنسش العلسا للوقايش من التعهيا.
وأحاطىل النمسا علماً مهل التقدير كن الرابطش التونسوسش للودفاذ عون حقوو  اإلنسوان قود   -27

 .2015الهي فات جبائ ة نوبل للسالم لعام ممن الرابعي الراعي للحوار، كانىل 
 توريش املستقلش. وسألىل أذربسكان عن الصلش بد الدولش وااس ات الدس -28
وأيفادت البحرين ابلتعاون اإلجيايب مهل آلسات االس، كما يدل على ذلو  قبوول الدولوش  -29

 الدوري. االستعراض جولش مبعظم التوصسات اليت مت التقدم هبا ن سسا  
ملمتووا رئووسس احلمومووش ملتابعووش التوصووسات هس ووش وطنسووش  بعووش نشووات لنغالديش نّوهووىل بووو  -30

 قو  اإلنسان.املتعلقش ر
وامتدحىل بلكسموا تعواون الدولوش ومشواركت ا موهل آلسوات حقوو  اإلنسوان الدولسوش، مبوا ن  -31

 ذل  اإلجراتات اخلاصش.
 وأبرتت بوتسوار أمهسش استقاللسش القضات ن محايش الد قراطسش واحلمم الريفسد.  -32
النتخوواابت الد قراطسووش واب ح البلوود علووى احلووار مووهل ااتمووهل املود وأيفوادت الرباتيوول ابنفتوا  -33

 . 2014اليت جرت ن عام 
وأيفووادت بوركسنووا فاسووو ابلتقوودم احملوورت أثنووات االنتقووال إىل الد قراطسووش كمعووال للتعوواون مووهل  -34

 آلسات حقو  اإلنسان. 
وهنوووأت بورونووودي توووونس لنشوووات لنوووش وطنسوووش لتنسوووسق وإعوووداد وتقووود  التقوووارير ومتابعوووش  -35

 و  اإلنسان. التوصسات ن جمال حق
لتقوودم الوود قراطي احملوورت، مبووا ن ذلوو  إدراج موومارت حقووو  اإلنسووان اب ورحبووىل كنوودا -36

 .2014ومحايت ا ن دستور عام 
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ورداً على أس لش وج ت ا السويد وبلدان أخرى فسما يتعلق مبواتمش الدسوتور موهل الت اموات  -37
توجس سوش للتأكود مون أن  سوهل القوواند تونس الدولسش، قالىل تونس كنول مون املقورر أن تنشوا لنوش 

. ومعظم الوتارات تشوارك املبهولش مهل االتفاقسات الدولسش وتضمن استدامش ال ودمايفى الوطنسش تت
واحملوووامد ابلفعووول ن تلووو  امل وووام. واللكوووان املتعوووددة التخصصوووات للقضووواة واألوسووواي األكاد سوووش 

أن تعووووديل القووووواند لعل ووووا تتفووووق مووووهل واملوووووظفد العمووووومسد قوووود أنشوووو ىل للتقوووودم مبق حووووات بشوووو
تعووديالت مشوول إدخووال تفووق مووهل الدسووتور، ت ااإلجووراتات ال ائسووش، جبعل وولووش جم الدسووتور. وتعووديل

الحتكووات قبوول احملاكمووش وحقووو  احملتكوو ين قبوول فوواكمت م، وتوووفري املتعلووق ابعلووى التشووريهل النووائي 
جووراتات التكاريووش. ومشلووىل التعووديالت خوودمات إعووادة التأهسوول وتعووديل القووانون املوود  وقووانون اإل

بشأن من الدستور، إدخال أحمام  47فصل اليت أدخلىل على جملش محايش الطفل ملواتمت ا مهل ال
حوووق الطفووول ن أن يعامووول بووودون أي اسسووو ، وأن يعامووول معاملوووش تراعسووول كطفووول أثنوووات اإلجوووراتات 

 ،حااي الر وووش موووون األطفووووالوتوووووفري اخلووودمات ن جمووووا  إعوووادة التأهسوووول واإلدمووواج لضوووو ،القضوووائسش
 ومعاملش األطفال أثنات االحتكات وإدارة أماكن االحتكات. 

 2011لعووام  69ل قوانون احملوواكم العسومريش قبول اعتمواد املرسوووم بقوانون عودد دّ ولقود ع و -38
رعايوش وتارة الودفاذ الووطين وكلفوىل حتوىل وكانوىل لنوش قود أنشو ىل  .بشأن تنظسم احملاكم العسومريش

لقضوووواة النظووووام األساسووووي لمووووش القووووواند الوطنسووووش املتعلقووووش بتنظووووسم احملوووواكم العسوووومريش و مب مووووش موات
 العسمريد مهل الدستور الديد. 

وكانوووىل وتارة الداخلسوووش قووود أعووودت مشوووروذ قوووانون للن ووووض رقوووو  اإلنسوووان ن دوائووور  -39
قصود تنظوسم  األمون الووطيناألمن. وقد اختهت خطوات لتعديل القانون األساسوي املتعلوق بوووقوات 

املشوروذ انطووى عمل ا، والس ر على اح ام سسادة القانون، وإعطوات األسوبقسش حلقوو  اإلنسوان. و 
للقوووانون هبووودف حتقسوووق أعلوووى معوووايري الد قراطسوووش، مبوووا ن ذلووو  إنشوووات لنوووش علوووى تعوووديل يفوووامل 

لإليفوووراف علوووى أمووواكن االحتكوووات ووكووواالت األمووون الوطنسوووش. وابإلموووافش إىل ذلووو ، كانوووىل لووودى 
الووهي نظووم  1969لعووام  4احلمومووش رببووش، بعوود العووورة، ن دموود التعووديل السووريهل للقووانون عوودد 

املظوواهرات والتكمعووات العامووش ألن الووبعا موون أحماموول ل تموون اتعوول للقواعوود الدولسووش. وعملسووش 
 املراجعش جاريش حالساً حتىل رعايش ااس ش احلمومسش املعنسش. 

ن. تضمن احلوق ن اللكووت السساسوي ن إطوار القوانو  2014من دستور عام  26واملادة  -40
واتفاقسووش منظمووش  1951قىل علووى االتفاقسووش اخلاصووش بومووهل الالج وود لعووام وكانووىل تووونس قوود صوودّ 

الوحودة األفريقسوش املنظموش لوانوا فوددة مون مشواكل اللكووت ن أفريقسوا. وكانوىل قود اوىل صوسابش 
تعمول مفوموسش  ،الالج ود. ون األثنوات مشروذ قانون ينص على إنشات هس وش لرصود ظوروف عوسش

األموووم املتحووودة السوووامسش لشوووؤون الالج ووود علوووى مسوووألش معرفوووش كسفسوووش تعريوووف مركووو  اللكووووت ومووون  
 اللكوت ن تونس. 

ورداً علووى سووؤال وج توول النوورويج خبصوووي اللكوووت وااكوورة، قالووىل تووونس إن اسوو اتسكسش  -41
سووتند االسوو اتسكسش إىل مخوووس تتموووهل املوود . و وطنسووش بشووأن ااكوورة كانوووىل قوود أعوودت مبشوواركش اا

نقوواي هووي: تع يوو  احلمووم الريفووسد ن إدارة ااكوورة؛ وموومان حقووو  ومصووان التونسووسد امل وواجرين 
االقتصاديش  -وتع ي  مسامهش ااكرة ن التنمسش االجتماعسش  ، م وبد الوطن األمنسوتع ي  الروابط ب

وتشووكسهل هكوورة التونسووسد القانونسووش ومنووهل ااكوورة بووري علووى األصووعدة احمللووي واإلقلسمووي والوووطين؛ 
 القانونسش؛ ومحايش حقو  امل اجرين وطاليب اللكوت األجانا. 
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وك لوووف  2016لعوووام  68عووودد وقووود أنشوووا ديووووان التونسوووسد ابخلوووارج مبوجوووا القوووانون  -42
 توونس. مب مش محايش حقو  ومصان التونسسد املقسمد ن اخلوارج وتشوكسع م علوى االسوتعمار ن

وأنشا أيضاً مرصد وطوين لل كورة لرصود تودفقات ااكورة والقسوام ابلبحو  ن ذلو  ااوال. وفسموا 
يتصوول رقووو  امل وواجرين، جيووري حالسوواً تنفسووه مشووروذ بشووأن تريفووسد احلوكمووش ن جمووال هكوورة السوود 

بووودعم مووون حموموووش سويسووورا. واملشووواورات جاريوووش أيضووواً بشووووأن  ،العاملوووش ومحايوووش حقوووو  العموووال
 على االتفاقسش الدولسش حلمايش حقو   سهل العمال امل اجرين وأفراد أسرهم. صديق احملتمل لتا

قووانون وموهل وفسموا يتعلووق ابحلوق ن حريووش التكموهل، كانووىل احلموموش قوود أعطوىل األولويووش ل -43
بشأن تنظسم المعسات بطريقش تتفق مهل القواعد واملعايري الدولسش. ومن يفأن ذلو  الون ج أن يعو ت 

 فسش فسما يتصل بتمويل منظمات ااتمهل املد . الشفا
صووابىل مشووروذ نووص بشووأن انضوومام ا إىل الربوتوكووول االختسوواري  دوكانووىل احلمومووش قوو -44
وبشوأن االنضومام إىل اتفاقسوش جملوس أورواب  ،تفاقسش حقو  الطفل بشأن إجورات لتقود  البالبواتال

كانىل احلمومش قود ،نسي. وبعد العورة الل النسي واالعتدات الغبشأن محايش األطفال من االست
سووحبىل اإلعووالن والتحفظووات الوويت كانووىل تووونس قوود قوودمت ا لوودى انضوومام ا إىل اتفاقسووش القضووات 

 . 1985على  سهل أيفمال التمسس  مد املرأة ن عام 
موون الدسووتور علووى أنوول يتعوود علووى  46وفسمووا يتعلووق ابلعنووف موود املوورأة، يوونص الفصوول  -45

كانوووىل   ،التووودابري الالتموووش ملمافحوووش العنوووف مووود املووورأة. ولتنفسوووه تلووو  األحموووامالدولووش اختووواذ  سوووهل 
احلموموووش قووود عرموووىل مشوووروذ قوووانون علووووى جملوووس نوووواب الشوووعا خبصووووي ذلووو  املوموووووذ ن 

. وقد اعتمد مشروذ القانون هها هنكواً يفواماًل جتوا  معالوش مسوألش العنوف مود 2016اوت/يولسل 
سوان يمفول احلوق ن المراموش ون حرموش جسود املورأة. وكوان املرأة من منظور قوائم علوى حقوو  اإلن

مشروذ القانون هها يفاماًل أيضاً ن هنكول جتوا  القضوات علوى العنوف القوائم علوى نووذ الونس مون 
خالل الوقايش واحلمايش وااللت ام والتنسسق. وكانىل هس وش احلقوو  واحلورايت األساسوسش التابعوش الوس 

بووادرة. وحتسووباً لووهل  اإلجوورات ولتنفسووه االسوو اتسكسش الوطنسووش نووواب الشووعا قوود نظوورت ن هووه  امل
، مت التوقسوووهل علوووى مخسوووش 2012للقضوووات علوووى العنوووف مووود املووورأة، الووويت أ عسووود إطالق وووا ن عوووام 

 2015حلمايووش النسووات مووحااي العنووف. ومنووه عووام  2016بروتوكوووالت ن كووانون األول/ديسوومرب 
طال  أو يعشن حتىل العنف. وتعت م توونس أيضواً فوت  مت توفري مآوى للنسات الاليت هن ن حالش 

 إممانسات احلصول على املساعدة. الطالذ املرأة على خط مبايفر 
ورحبوووىل تشووواد ابلتووودابري التشوووريعسش واملؤسسوووسش العديووودة الرامسوووش إىل تع يووو  ومحايوووش حقوووو   -46

د  التقوارير ومتابعوش اإلنسان والون ج التشواركي الوهي اعتمدتول اللكنوش الوطنسوش لتنسوسق وإعوداد وتقو
 التوصسات ن جمال حقو  اإلنسان. 

ورحبىل يفسلي ابإلصوالحات الرامسوش إىل تع يو  املسواواة بود النسود وأعربوىل عون قلق وا  -47
ا املورأة وإتات التقوارير الويت تفسود رصوول حواالت موتتعورض االلوهين إتات مستوايت التمسس  والعنف 

 تعهيا أثنات االحتكات. 
وحتسوود مسووتوايت العووسش   ووود الدولووش لتنمسووش أقوول منوواطق الووبالد  ووواً جبالصوود ت أيفووادو  -48

 ة بد سمان األرايف وسمان املدن. وتقلسص الفكو 
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وقوانسن ا مهل الدستور تشريعا ا ويفكعىل المونغو تونس على مضاعفش ج ودها ملواتمش  -49
 الديد ومهل الصموك القانونسش الدولسش. 

لتوودابري الرامسوش إىل مناهضووش التعوهيا وأعربوىل عوون قلق وا إتات كووون ورحبوىل كوسوتاريما اب -50
وإتات جتر  العالقات النسسش بد يفخصود مون  ،احلمومش ل تعدل الدستور إللغات عقوبش اإلعدام

 نفس النس. 
ورحبووىل كوووت ديفوووار ابللسووش الوطنسووش ملتابعووش التوصووسات الوويت تقوودمىل هبووا هس ووات األمووم  -51

 وامل اجرين. املستضعفد احلمومش على تع ي  أحمام ممافحش استغالل املتحدة ويفكعىل 
للوقايوش وأيفارت كواب إىل التدابري التشريعسش املتعلقش بنظام السكون، ولنشات هس ش وطنسش  -52
 التعهيا واختاذ تدابري ملمافحش التمسس  العنصري. من 
الوهي يووفر إطواراً متسنواً حلمايوش  2014ورحبىل الم وريش التشسمسش ابعتماد دسوتور عوام  -53

 حقو  اإلنسان. 
وأحاطىل الدا رك علماً مهل القلق ابلتمسس  والعنف مد املعلسد واملعلسات وم دوجوي املسول  -54

مون  230النسي ومغايري ااويش النسوانسش وحواملي صوفات النسود، مشوددة علوى أن الفصول 
 أمام التساوي ن املعاملش. رئسسساً شمل عائقاً ياالش ال ائسش 

وأيفوووادت جسبوووويت ابعتمووواد قوووانون ممافحوووش االجتوووار ابأليفوووخاي الوووهي يرموووي أيضووواً إىل  -55
 ممافحش  سهل أيفمال استغالل النسات واألطفال. 

مووودة، فضووواًل وإىل التووودابري التشوووريعسش واملؤسسوووسش املعت 2014وأيفوووارت مصووور إىل دسوووتور  -56
 س اتسكسش الوطنسش بشأن املنظومش القضائسش.عن تنفسه اال

وابلقووووانون املتعلووووق ابالجتووووار ابأليفووووخاي املنظومووووش القضووووائسش وأيفووووادت إثسوبسووووا لصووووالح  -57
 ويفكعىل تونس على تايدة تع ي  ج ودها ملمافحش اإلرهاب. 

اطسش وأبرتت أمهسش ختصسص ابالنتقال إىل الد قر ذات الصلش ورحبىل فنلندا ابلتحسسنات  -58
 املوارد الالتمش ملؤسست ا الوطنسش حلقو  اإلنسان. 

ويفكعىل فرنسا تونس على اختاذ  سهل التدابري املناسوبش لتنفسوه الدسوتور الديود ومواتموش  -59
 الفعلي للعدالش الدستوريش. اإلعمال نظام ا القضائي و مهل قوانسن ا 

 تنفسه إطار تشريعي ومؤسسي ين ا رقو  اإلنسان. ورحبىل بابون ابلتدابري املتخهة ل -60
وأيفوووارت جورجسوووا إىل اعتمووواد الدسوووتور ويفوووكعىل احلموموووش علوووى تايدة تنسوووسق مسوووائل  -61

 . تحقو  اإلنسان على  سهل املستواي
 وأعربىل أملانسا عن مشابل خبصوي تنفسه الضمارت الدستوريش للكمسهل.  -62
ت ن إطوووار إىل اململفووود بووووالاييت وج ت وووا توووونس الووووأيفوووادت بوووار ابلووودعوة املفتوحوووش  -63

 اإلجراتات اخلاصش.
ويفكعىل السوورن توونس علوى مواصولش تودابريها لضومان الوصوول إىل سوو  العمول واحلود  -64

 من البطالش والقضات على أوجل التفاوت االجتماعي وحتسد ظروف عسش التونسسد. 
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إلطوار التشوريعي احمللوي موهل الدسوتور والقواعود وأيفارت بواتسماال إىل احلاجش إىل مواتمش ا -65
 الدولسش وتوفري ما يمفي من املوارد للمحممش الدستوريش. 

وأيفوووارت هنووودوراو إىل إنشوووات وتارة حقوووو  اإلنسوووان والعدالوووش االنتقالسوووش وااس وووش الوطنسوووش  -66
 للوقايش من التعهيا. 

رئسسووووي ل دلووووش والحظوووىل آيسوووولندا كسووووف أن الفحوووووي الشووورجسش تسووووتخدم كمصوووودر  -67
إلدانش الرجال بسبا املعلسش النسسش وسألىل تونس كسوف  مون اعتبوار معول هوه  املمارسوش  ارسوش 

 تتفق مهل معايري حقو  اإلنسان الدولسش. 
ورحبووىل إندونسسووسا لنشووات اللكنووش الوطنسووش ملمافحووش اإلرهوواب واللكنووش الوطنسووش للتحالسوول  -68

 املالسش. 
وابلوووودعوة املفتوحووووش املوج ووووش إىل اململفوووود بوووووالايت ن إطووووار  ،وأيفوووواد العوووورا  ابلدسووووتور -69

 وابلتصديق على صموك حقو  اإلنسان الدولسش.  ،اإلجراتات اخلاصش
وأيفادت إسبانسا بتوونس ملوا أحرتتول مون تقودم فسموا يتعلوق رمايوش حقوو  اإلنسوان نتسكوش  -70

 . 2014لتبيّن دستور عام 
ه الولووش السووابقش موون االسووتعراض الوودوري الشووامل. ورحبووىل إيطالسووا ابل ووود املبهولووش منوو -71

وأحاطىل علماً ابعتماد الدستور الديد وابلقانون املتعلق مبمافحش االجتار ابأليفوخاي، مون بود 
 ج ود أخرى. 

والحظووىل السوواابن حالووش الطوووار  احلالسووش وتع يوو  توودابري ممافحووش اإلرهوواب. وأعربووىل عوون  -72
 قلق ا ألن اإلطار القانو  ينطوي على بعا التدابري ااحفش ابملرأة. 

وأعوورب األردن عوون تقوودير  السووتعداد الدولووش لومووهل اسوو اتسكسش وطنسووش ملمافحووش العنووف  -73
ي االحتساجووات اخلاصووش واخلطوووات املتخووهة ملمافحووش موود املوورأة وللن وووض رقووو  األيفووخاي ذو 

 االجتار ابأليفخاي. 
 وأيفادت كسنسا بتونس ملا بهلتل من ج ود لتنفسه توصسات االستعراض السابق.  -74
وأيفادت المويىل بتونس ملا بهلتل من ج ود للن وض ابحلورايت السساسوسش والد قراطسوش.  -75

ونس ن مواج ووش حتووداي ا االقتصوواديش واالجتماعسووش وريفوودت المويووىل ااتمووهل الوودو  مسوواعدة توو
 قصد ممان استمرار جناح االنتقال إىل الد قراطسش. 

يتضمن قواعود حقوو   2014وأعربىل قريبس ستان عن سرورها ملالحظش أن دستور عام  -76
 اإلنسان. ورحبىل قريبس ستان بتع ي  اإلطار التشريعي واملؤسسي. 

سوتور الديود الوهي أسوس لنظوام د قراطوي. وأيفواد بودور املورأة ورحا لبنوان ابعتمواد الد -77
 الرائد. 

وأحاطووىل لسبسووا علموواً ابلتقوودم احملوورت ن تنفسووه التوصووسات املنبعقووش عوون جولووش االسووتعراض  -78
الوودوري الشووامل السووابقش وابعتموواد الدسووتور الديوود الووهي كوورو اسوو  الدولووش رقووو  اإلنسووان 

  والمرامش والعدالش الدستوريش.
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عوووىل علوووى الربوتوكوووول االختسووواري التفاقسوووش مناهضوووش وذكووورت توووونس إهنوووا كانوووىل قووود وقّ  -79
التعهيا وبري  مون موروب املعاملوش أو العقوبوش القاسوسش أو الالإنسوانسش أو امل سنوش، وأهنوا كانوىل قود 

بصودد التحقسوق ن انت اكوات حقوو  اإلنسوان السوسمش.  أنشأت آلسوش للوقايوش مون التعوهيا وهوي
حالوش ن حود  492أ فسود بوجوود  2013س كل اخنفاض ن عدد الشماوى. ففي عوام  وكان قد

مووووون أصووووول هوووووه   53حالوووووش. وكانوووووىل قرابوووووش  200إىل  2016هوووووبط عووووودد الشوووووماوى ن عوووووام 
 الشماوى قد أ حسلىل إىل احملاكم. 

وككووو ت موووون عملسووووش تنفسووووه التوصووووسات املنبعقووووش عوووون جولووووش االسووووتعراض الوووودوري الشووووامل  -80
نووىل وتارة حقووو  اإلنسووان قوود نظمووىل اجتماعوواً وطنسوواً بشووأن إلغووات عقوبووش اإلعوودام، السووابقش، كا

مون الدسوتور. ويبلوا حالسواً عودد القضوااي الويت صودرت  22األمر الهي أفضى إىل اعتماد الفصل 
االسووت ناف. بووري أن  قضووسش عالقووش ن انتظووار 35ال توو ال  قضووسش فسمووا 26فس ووا أحمووام ابإلعوودام 
، قورار المعسوش 2012وكانوىل قود أيودت، ن عوام  1991اإلعدام منه عوام  تونس ل تنفه عقوبش

 ، الهي يدعو إىل وقف العمل بعقوبش اإلعدام. 67/176العامش 
مووون الدسوووتور علوووى أن الدولوووش حتموووي كراموووش الوووهات البشوووريش وحرموووش  23ويووونص الفصووول  -81

 جيووت إيقواف يفوخص أو السد، وانهل التعهيا املعنوي واملادي. كما ينص الدسوتور علوى أنول ال
االحتفووواه بووول إال بقووورار قضوووائي. وقووود كووورو الدسوووتور أيضووواً مبووودأ عووودم سوووقوي جر وووش التعوووهيا 

، ولضوومان تنفسووه تلوو  األحمووام، كووان وتيوور العوودل قوود أصوودر 2014ابلتقووادم. ون أواخوور عووام 
التعووهيا.  مبوواد  توجس سووش فسمووا يتعلووق مبمافحووش التعووهيا، ابلتعوواون مووهل املركوو  الوودا ركي ملناهضووش

واسووت خدم أيضوواً الربوتوكووول االختسوواري التفاقسووش مناهضووش التعووهيا وبووري  موون مووروب املعاملووش أو 
 وتسوووّ  العقوبوووش القاسوووسش أو الالإنسوووانسش أو امل سنوووش للتووودريا علوووى حقوووو  اإلنسوووان ن السوووكون. 

للك ووووات الفاعلووووش موووون ااتمووووهل املوووود ، لذن موووون وتارة العوووودل، تايرة السووووكون والسووووكنات؛ ون 
، كانووىل احلمومووش قوود وقعووىل علووى مووهكرة تفوواهم بووهل  اخلصوووي مووهل الرابطووش 2015اوت/يولسوول 

التونسووسش للوودفاذ عوون حقووو  اإلنسووان. ومت أيضوواً التوقسووهل علووى اتفووا  يسووم  لوووتارة املوورأة واألسوورة 
بوو ايرة املووداند األحوودا  فسمووا تقوووم احلمومووش أيضوواً مبراجعووش االووش ال ائسووش ملواتمت ووا مووهل والطفولووش 

املعايري الدولسش، وبشمل خاي فسما يتعلق بوموهل تعريوف للتعوهيا وتايدة تع يو  الضومارت أثنوات 
 ف ة االحتفاه واإليقاف. 

يوش لالحتكوات، قصود وموهل وكانوىل وتارة الداخلسوش قود أصودرت قوانورً يلغوي وحود ا املرك   -82
مسوووش للكنوووش اإلقلس البععوووشو حووود لمسوووهل االعتقووواالت السوووريش و سوووهل أنوووواذ التعوووهيا وسووووت املعاملوووش. 

، ومفوموووسش األموووم املتحووودة السوووامسش حلقوووو  اإلنسوووان، ولنوووش احلووورايت الصووولسا األمحووور ن توووونس
اكووووو  االحتكوووووات ومقابلوووووش األساسوووووسش، لمماهنوووووا، موووووو مت إيفوووووعارها وبووووودون إذن مسوووووبق، تايرة مر 

احملتك ين. وقد أفادت بهل  اخلصوي مون اللووائ  القانونسوش الويت تونظم االحتكوات. ون الفو ة موا 
 من معل هه  ال ايرات.  70س كل أكعر من  2017و 2011بد 
ووتارة الداخلسوووش بصوووودد تنفسوووه مشووووروذ بشوووأن حتسوووود معاملوووش السووووكنات ن االحتكووووات،  -83

مبودأً جيوري اتباع وا لتودريا  16نش الصلسا األمحر الدولسش ن توونس. وهنواك لبععش ابلتعاون مهل 
للسووووكنات وحتسوووود البوووو  التحتسووووش ملراكوووو  االحتكووووات. الالئقووووش السوووولطات ذات الصوووولش ن املعاملووووش 

وكانووىل قوود ومووعىل أيضوواً مبوواد  توجس سووش بشووأن قواعوود األمووم املتحوودة النموذجسووش الوودنسا ملعاملووش 
 سون منديال(. السكنات )قواعد نسل
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سوكناً  28سوكسناً عقووبت م ن  21 466ي وفسما يتعلوق ابالكتظواه ن السوكون يقّضو -84
مو  مربوهل  1.22سكون للكاحند األحدا . واحلس  املتاح لمل سكد قد ارتفهل مون  5للمبار و

. وكووان قوود مت تطوووير البوو  التحتسووش عوون 2016موو  مربووهل، حووو كووانون األول/ديسوومرب  1.86إىل 
بسول أسواور املراقبوش اإللم ونسوش يق حتدي  وترمسم عدة سكون. وستصب  عقووابت بديلوش، مون قطر 

وجيوري حالسواً إصوالح نظوام العقووابت للحود مون عودد الورائم الويت بموم علس وا بعقوووابت متاحوش. 
سوووووكن، مبوووووا ن ذلووووو  جووووورائم تعووووواطي املخووووودرات. وإىل يومنوووووا هوووووها أفووووواد مووووون خووووودمات إعوووووادة 

 سناً. سك 14 323 التأهسل
مد قوانون بشوأن ممافحوش اإلرهواب وبسول األمووال، وأنشو ىل لنوش عت  ا 2015ون عام  -85

وطنسووش معنسووش مبمافحووش اإلرهوواب ولنووش وطنسووش مملفووش مبحاربووش بسوول األموووال، كمووا أنشوو ىل فوواكم 
، اعتمود الوورئسس اسو اتسكسش وطنسوش ملمافحووش 2016متخصصوش ملعالوش قضوااي اإلرهوواب. ون عوام 

 قضوواة جوودد ن فوواكم اإلرهوواب املتخصصووش وتلقوووا توودريباً ن ّد التطوورف العنسووف. وع وواإلرهوواب و 
 جمال حقو  اإلنسان واح ام حقو  اإلنسان ن سسا  ممافحش اإلرهاب.

و سووهل وحوودات التحقسووق ن جوورائم اإلرهوواب ختضووهل إليفووراف القضووات وهس ووات أخوورى.  -86
لشوووباب عووون التطووووذ للمفووواح ن ن اعوووات ن وكوووان وتيووور الداخلسوووش قووود اعتمووود عووودة تووودابري لعوووين ا

الشباب كيش أنشطش  من أن تمون اوا صولش ابإلرهواب. ون حود لتوعسش هلىل ج ود وب   ،اخلارج
أن قووانون ممافحووش اإلرهووواب ل يشوومل القووووات املسوولحش الوطنسووش إال أن هوووه  القوووات تشوووارك ن 

ات ممافحووووش اإلرهوووواب إىل ممافحوووش اإلرهوووواب واإلجووورام ن السووووسا  العسووومري. وتسووووتند سساسووو
القوووانو  الووودو  وإىل احتساجوووات الووودفاذ، موووهل مراعووواة  سوووهل الضووومارت الووويت توفرهوووا االتفاقسوووات 

 الدولسش ويوفرها قانون حقو  اإلنسان.
ان ورحبووىل لسختنشووتاين ابلتوودابري املتخووهة لضوومان املسوواتلش عوون انت اكووات حقووو  اإلنسوو -87

العنووف مووود املوورأة. بووري أن لسختنشووتاين تشووعر ابلقلوووق إتات  مافحووشن املامووي وال ووود املبهولووش مل
 املدافعد عن حقو  اإلنسان ومضايقش الصحفسد والفناند.  لىااكمات ع

غ توووونس مبتابعت وووا للتوصوووسات املنبعقوووش عووون جولوووش االسوووتعراض الووودوري وهنوووأت لمسووومرب  -88
ورحبوووىل لقامووش إطوووار  .2014الشووامل السووابقش وبضووومارت حقووو  اإلنسوووان الووواردة ن دسووتور 

 مؤسسي حلمايش حقو  اإلنسان. 
ورحبىل مدبشقر لنشوات وتارة حقوو  اإلنسوان والعدالوش االنتقالسوش وكوهل  لنشوات هس وش  -89

 وطنسش حلقو  اإلنسان. 
وأيفادت ملوديف ابلتو ام الدولوش بتحسود نظام وا القضوائي وج ودهوا ملمافحوش التعوهيا  -90

 واإلرهاب واالجتار ابلبشر. 
وأيفووووارت موريتانسوووووا إىل التقووووودم املشوووووكهل احملووووورت فسموووووا يتصووووول بتحديووووود املعوووووايري واإلطوووووار  -91

 املؤسسي، مبا ن ذل  اعتماد تدابري تشريعسش ومؤسسسش منه جولش االستعراض الدوري السابقش.
وامتوووووودحىل موريشووووووسوو تووووووونس لتمريسوووووو ا للحقووووووو  املدنسووووووش والسساسووووووسش واالقتصوووووواديش  -92

ش وكووهل  حقووو  املوورأة والطفوول واأليفووخاي ذوي االحتساجووات اخلاصووش ن واالجتماعسووش والعقافسوو
 دستورها.
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وامتدحىل املمسس  ج ود الدولش الرامسوش إىل احلفواه علوى احو ام املؤسسوات وج ودهوا  -93
 الرامسش إىل توطسد الد قراطسش ن البالد.

هضووش التعووهيا سوش مناعلووى الربوتوكوول االختسوواري التفاقتصووديق لورحوا البوول األسوود اب -94
 الوقايش الوطنسش.ولنشات آلسش 

وأيفاد املغرب جب ود الدولش الرامسش إىل تع ي  النظام الووطين مون خوالل القسوام، منوه جولوش  -95
ابعتمووواد دسوووتور جديووود ولنشوووات هس وووات عديووودة مسوووتقلش حلقوووو   ،ي السوووابقشر االسوووتعراض الووودو 

 اإلنسان. 
صماً من أصول صوموك حقوو  اإلنسوان  15وأيفادت موتامبسق بتونس لتصديق ا على  -96

مووووون اململفووووود بووووووالايت ن إطوووووار  10صوووووماً وبتلقس وووووا تايرات مووووون  18الدولسوووووش البوووووالا عوووووددها 
 اإلجراتات اخلاصش خالل السنوات األربهل املامسش.

وبتنفسوه تودابري لتلفوش ترموي  2014وهنأت رمسبسا تونس ابعتماد دستور جديد ن عوام  -97
 ش القضائسش.ملنظومإىل إصالح ا

وأعربىل هولندا عن قلق وا إتات بسواب قوانون جيورم  سوهل أيفومال التمسسو  والتحوريا علوى  -98
 المراهسش والعنف القائم على املسل النسي وااويش النسانسش. 

ورحوووا النسكووور ابلدسوووتور الديووود الوووهي يمووورو نظامووواً   وووورايً ود قراطسووواً يقووووم علوووى  -99
 املدنسش وسسادة القانون.حقو  الشعا واحلرايت 

املتماملوش ورحبوىل لنشوات لنوش وطنسوش الوطنسوش وأيفادت نسكرياي بتنفسه اس اتسكسش التعلوسم  -100
 ملمافحش التمسس  العنصري.

 .2014ورحبىل النرويج بوقف العمل بعقوبش اإلعدام وأيفادت ابلدستور الديد لعام  -101
 اإلنسان وب سسخ سسادة القانون.ورحبىل عمان لرسات ثقافش حلقو   -102
 وإنفاذها.ومحايت ا وأيفادت ابكستان لنشات املؤسسات الالتمش لتع ي  حقو  اإلنسان  -103
 ورحبىل بريو ابإلجناتات املتعلقش بتع ي  ومحايش حقو  اإلنسان وإصدار الدستور الديد. -104
مبسوووائل ات أخووورى معنسوووش ونوهوووىل الفلبووود لنشوووات لنوووش مسوووتقلش حلقوووو  اإلنسوووان وهس ووو -105

 االجتار ابلبشر.لنفاذ إىل املعلومش، و ودمد فري ا ،الوقايش من التعهيا
وأيفادت بولندا ابل وود الرامسوش إىل تع يو  حقوو  اإلنسوان، وال سوسما التودابري الرامسوش إىل  -106

ن احلسوواة منووهل التمسسوو  وتشووكسهل تسوواوي الفووري، وممافحووش العنووف موود املوورأة، وتايدة اعسوول املوورأة 
 العامش. 
 وأعربىل الربتغال عن قلق ا إتات التمسس  والعنف الهين تواج  ما املرأة.  -107
ورحبىل قطر ابلتدابري املتخهة لتع ي  آلسوات حقوو  اإلنسوان وأيفوادت ابعتمواد الدسوتور  -108

 .2014ن عام 
جوووود قضوووات وابلتووودابري املتخوووهة لتوووأمد و  2014ونوهوووىل   وريوووش كووووراي بدسوووتور عوووام  -109

 مستقل ولنشات لنش وطنسش حلقو  اإلنسان.
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وأثنىل رومانسا على توونس للمكموعوش الواسوعش مون التودابري املتعلقوش رقوو  اإلنسوان الويت  -110
 اعتمد ا منه الولش العانسش من االستعراض الدوري الشامل. 

واطنس ووووووا وأيفووووووادت راونوووووودا بتووووووونس للتقوووووودم ااائوووووول الووووووهي أحرتتوووووول ن حتسوووووود ومووووووهل م -111
 االجتماعي واالقتصادي. 

الوويت تبووهاا تووونس لتنفسووه التوصووسات لدؤوبووش وأيفووادت اململمووش العربسووش السووعوديش ابل ووود ا -112
دمىل إلس ا ن الولش العانسش من االستعراض الدوري الشامل والتدابري اليت أقدمىل اليت كانىل قد ق  

 على تنفسهها ن جمال حقو  اإلنسان.
وبموون توونس أرسوىل  2014سنغال علماً مهل التقدير ابعتمواد دسوتور عوام وأحاطىل ال -113

 األسس لقسام دولش د قراطسش تع ت حقو  اإلنسان واحلرايت العامش. 
وحعىل سريالسون تونس على اإلسراذ لنشات احملممش الدستوريش لضومان احلقوو  املمرسوش  -114

 .2014ن الدستور الديد لعام 
تووونس علووى اإلبقووات علووى وقووف العموول بعقوبووش اإلعوودام رمووم الواقووهل ويفووكعىل سوولوفسنسا  -115

 ومواصلش ج ودها من أجل اإللغات الملي لعقوبش اإلعدام. 
قوووود تضووومن فصوووواًل فووودداً خاصوووواً  2014ورحبوووىل جنووووب أفريقسووووا بموووون دسووووتور عوووام  -116

 لل س ات الدستوريش املستقلش اليت تسعى إىل دعم الد قراطسش.
خلطووات الويت ابو  2014عتمواد دسوتور عوام ابالسودان علماً مهل التقودير وأحاي جنوب  -117

 اخته ا احلمومش لتع ي  إطارها املؤسسي. 
الدولوووش علوووى ون عقوبوووش اإلعووودام ال تووو ال مشوووروعش، وهوووي حتووو  آيرلنووودا قلقوووش لموووتظووول و  -118

 سحا إعالهنا املتعلق ابتفاقسش القضات على  سهل أيفمال التمسس  مد املرأة. 
ش امللحوظووش لتنفسووه التغووري التشووريعي واملؤسسووي، مبووا ن ونوهووىل سووري النمووا جب ووود الدولوو -119

 .2014ذل  اعتماد دستور جديد ن عام 
وأحاطىل دولش فلسطد علماً جب وود الدولوش الرامسوش إىل الن ووض رقوو  املورأة مون خوالل  -120

 الصحسش.الربامج والتشريعات وأيفادت جب ودها الرامسش إىل توفري اخلدمات 
ويفووووكعىل   وريووووش أفريقسووووا الوسووووطى تووووونس علووووى مواصوووولش تعاوهنووووا مووووهل آلسووووات حقووووو   -121

إىل اململفووود بووووالايت ن إطوووار توووونس الدائموووش الووويت وج ت وووا منّوهوووش ابلووودعوة اإلنسوووان الدولسوووش، 
 اإلجراتات اخلاصش.

مسسوووو  قالووووىل تووووونس إن  سووووهل أيفوووومال الت ،وفسمووووا يتعلووووق ابلتمسسوووو  بسووووبا املسوووول النسووووي -122
والمراهسووووش والتحووووريا علووووى المراهسووووش لالفووووش للدسووووتور. واأليفووووخاي موووون  سووووهل املسووووول النسووووسش 
يتمتعون بمامل طسف احلقو ، مبا ن ذل  احلق ن احلصوول علوى التعلوسم. وأي اعتودات علوى أي 
مواطن أو مواطنوش بسوبا مسلول النسوي أو مسل وا النسوي، يعتورب جر وش ويقاموى مرتمبوهوا. وكوان 

سس قوود دعووا إىل ومووهل قووانون جديوود فسمووا يتعلووق ابحلقووو  الفرديووش. وسوووف تتووس  املناقشووات الوورئ
مون االوش ال ائسوش. والفحووي الطبسوش  230بشأن ذلو  القوانون فرصوش لفوت  حووار بشوأن الفصول 

 تتوقف على موافقش الشخص املعين وال بد من إجرائ ا رضور خبري طيب. 
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ى التوووووودابري الوووووويت اختووووووه ا تووووووونس حلظوووووور املخالفووووووات ورداً علووووووى تعلسقووووووات سويسوووووورا علوووووو -123
علووى ل كوورة لدولسووش لاأيفووارت تووونس إىل أنوول مت التوقسووهل مووهل املنظمووش  والتكوواوتات ن جمووال ااكوورة

أحمام ذلو   . ومبوجااتفا  بشأن امل اجرين الهين يرببون ن العودة طوعساً إىل بلدهم األصلي
اببد ن  ووواجرين الووور السووولطات التونسوووسش قائموووش ابمل إىللل كووورة نظموووش الدولسوووش املاالتفوووا  أرسووولىل 
مل وواجرين ا، أول وو  عسووش إىل بلووداهنم األصوولسش ومنحووىل السوولطات التونسووسش، بوودورهااالعووودة عوون طو 

ونس بصودد لو  فو ن توذإعفاًت من دفهل برامات لتممسن م من العودة إىل بلوداهنم. وابإلموافش إىل 
توسووهل تأهنا أن ل عملسووش مفتوحووش وتشوواوريش موون يفووومووهل اسوو اتسكسش وطنسووش بشووأن ااكوورة موون خووال

 الحقاً لتشمل يفركات ثنائسد ومتعددي األطراف.
املووواطند واملواطنووات متسوواوون أمووام القووانون   سووهلأن  2014وقوود جووات ن دسووتور عووام  -124

. إلنسان الدولسوشاري حقو  ، اشساً مهل الت امات الدولش ومعاياملمّرسش احلقو  واحلرايت األساسسشو 
هل ل وووا تتفوووق موووجيوووري حتوووديع ا لعالسوووابق، وبعوووا فصوووول الدسوووتور، الوووهي قوووام بصوووسابتل النظوووام 

اصش. اإلجراتات اخل ن إطار االلت امات واملعايري والتوصسات الدولسش املنبعقش عن اململفد بوالايت
تعووديل  ن إلغووات أوسووتقاللسش القضووات واموود احملممووش الدسووتوريش مووأيضوواً تشووكسهل اتووونس وحتوواول 

نك  بوودون موون أن توو بعووا املووواد والفصووول املخالفووش للمعووايري الدولسووش. بووري أن تلوو  ال ووود ال 
ن دمىل بول موحوار مهل  سهل ال وات صواحبش املصولحش. ويفومرت توونس  سوهل الوفوود علوى موا تقو

 ر. توصسات ستسعى إىل أخهها بعد االعتبا

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
التوصيييات أد ا الييا ت التقييدث اييا أثنيياء احلييوار التفيياعلي/الواردة أد ا  ييد ن ييرت  -125

 فيها تونس وهي حت ى بتأييدها:
على بروتوكيو  امليثياق ارفريقيي حلقيوق اإلنسيان والشيعو  التصديق  125-1

 ؛(1)مابوتو( )بريو(بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا )بروتوكو  
على الربوتوكو  االختياري التفا يية حقيوق اللفيل تصديق الن ر يف ال 125-2

 بشأن وضع إجراء لتقدمي البالغات )جورجيا(؛
التفكييري يف إميياث عملييية االنىلييماث إك الربوتوكييو  االختييياري التفا ييية  125-3

يية الفرد كاوىحقوق اللفل بشأن وضع إجراء لتقيدمي البالغياتق  صيد تيسيري الشي
طفا  مي  اية ارمحيف حالة انتهاك حقوق ارطفا ق وإك اتفا ية جملس أورواب بشأن 

 االستغال  اجلنسي واالعتداء اجلنسي )بوركينا فاسو(؛
التصييديق علييى الربوتوكييو  االختييياري التفا ييية حقييوق اللفييل بشييأن  125-4

 ؛(2)وضع إجراء لتقدمي البالغات )سرياليون(
__________ 

أيفومال التمسسو  مود  جات ن التوصسش ما يلي: "النظر ن سحا اإلعالن العوام بشوأن اتفاقسوش القضوات علوى  سوهل (1)
فريقسووووا املوووورأة ن أ حقووووو بشووووأن والشووووعوب علووووى بروتوكووووول املسعووووا  األفريقووووي حلقووووو  اإلنسووووان التصووووديق املوووورأة و 

 )بروتوكول مابوتو(" )بريو(. 

جات ن التوصسش ما يلي: "التصديق علوى االتفاقسوش الدولسوش حلمايوش حقوو   سوهل العموال امل واجرين وأفوراد أسورهم،  (2)
 الربوتوكول االختساري التفاقسش حقو  الطفل بشأن ومهل إجرات لتقد  البالبات" )سريالسون(.  فضاًل عن
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ق على بروتوكيو  امليثياق ارفريقيي حلقيوق اإلنسيان والشيعو  التصدي 125-5
 بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا )أوغندا(؛

مواءميييية التعييييديالت التشييييريعية املدخليييية علييييى الدسييييتور مييييع اتفا ييييية  125-6
ضيد امليرأة ضد املرأة وإصالح القيوان  اليا مي يز القىلاء على مجيع أشكا  التمييز 

 )أوروغواي(؛
مواءمة التشريعات الوطنية الا هلا أتثري عليى حقيوق اإلنسيان  تعجيل 125-7

ق مبييا يف كلييح ارحكيياث املتعلقيية 2014مييع الدسييتور اجلديييد اليي ي اعتمييد يف عيياث 
 مبنع وجترمي العنف ضد املرأة واللفل )زميبابوي(؛

التصديق على بروتوكيو  امليثياق ارفريقيي حلقيوق اإلنسيان والشيعو   125-8
 ة يف أفريقيا )مدغشقر(؛بشأن حقوق املرأ

مواصيلة التعياون اجلياري ميع تليييات حقيوق اإلنسيان )اململكية العربييية  125-9
 السعودية(؛

تبين عملية انتقاء مفتوحة و ائمة عليى اجليدارة عنيد اختييار املرشي    125-10
الييوطني  النتابيياابت هيمييات معاهييدات ارمييا املت ييدة )اململكيية املت ييدة لربيلانيييا 

 ا الشمالية(؛تيرلندالع مى و 
مواصييييلة إنشيييياء اهليمييييات القانونييييية واملسييييتقلةق مبييييا يف كلييييح ا لييييس  125-11

 الدستوري )السودان(؛
القياثق دون إبلاءق ابختاك التيدابري الالزمية العتمياد القيوان  اليا دعيا  125-12

 إليها الدستور لىلمان مركز الوكاالت املستقلة الفريد يف تونس )السويد(؛
سيييما جمليية ارحييوا  الشابصييية وا ليية  مان امتثييا  تشييريعاواق والضيي 125-13

التزاماوييا الدولييية يف جمييا  ميي  دسييتورها ومييع  46و 21اجلزائيييةق رحكيياث املييادت  
 )سويسرا(؛ حقوق اإلنسان

تعجيييييل العملييييية اجلارييييية لتنسيييييق التشييييريعات القائميييية مييييع الدسييييتور  125-14
 )أنغوال(؛

ات الالزميييية لتسييييوية ا الفييييات يف تفسييييري اليييين  اختيييياك مجيييييع ا لييييو  125-15
القيانو  املتعليق مبجليس القىليياء ارعليى والسيهر أن يكيون هيي ا التفسيري متفقياا مييع 

 أحكاث الدستور )بوتسوا (؛
 يةنصييييود الدسييييتور المواصييييلة تنسيييييق ارطيييير القانونييييية مشييييياا مييييع  125-16

 )العراق(؛
العليييياق مبيييا يف كليييح مباشيييرة  ثيييل الدسيييتور اجلدييييدالتنفيييي  الكاميييل ملم  125-17

 اإلجراءات يف احملكمة الدستورية )الياابن(؛
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إنشيياء اهليمييات الدسييتورية وضييمان حسيي  سييريهاق ومنهييا علييى سييبيل  125-18
املثييا  املسسسييات املعنييية إلقييوق اإلنسييان واحلوكميية الرشيييدةق فىلييالا عيي  احملكميية 

 الدستورية )الربتغا (؛
شريعات الوطنية كات الصلة إلقوق اإلنسان مواصلة اجلهود جلعل الت 125-19

متوافقة مع الدستور التونسي ومع التزامات تونس الدولية يف جما  حقيوق اإلنسيان 
 ) لر(؛
املىلي يف إنشاء اهليمات الدستورية ع  طرييق إمياث العمليية التشيريعية  125-20

 وس  تشريع مالئا ا ا ا صود )رومانيا(؛
حملكمييية الدسيييتورية وتعجييييل تعيييديل القيييوان  اليييا اإلسيييراع يف إنشييياء ا 125-21

 تتماشى مع الدستور ومع معايري حقوق اإلنسان الدولية )غواتيماال(؛ ال
مواصلة عملية تنسيق التشريعات الوطنييةق مبيا يف كليح ا لية اجلزائيية  125-22

وجمليية اإلجيييراءات اجلزائيييية ومواءمتهيييا ميييع الدسيييتور وميييع صيييكوك حقيييوق اإلنسيييان 
 ة الا صاد ت عليها تونس )إيلاليا(؛الدولي
املىليييييي يف جعيييييل تشيييييريعاوا متثيييييل رحكييييياث الدسيييييتور وكييييي لح ميييييع  125-23

 الصكوك الدولية الا صاد ت عليها )مدغشقر(؛
مواصييلة اختيياك التييدابري الفعاليية ملواءميية ن امهييا القييانو  مييع الدسييتور  125-24

 ) ميبيا(؛اجلديد ومع صكوك حقوق اإلنسان الدولية كات الصلة 
إدخييا  تعييديل شييامل علييى التشييريع الييوطين جلعلييت يتفييق مييع الدسييتور  125-25

 ومع اتفا ية القىلاء على مجيع أشكا  التمييز ضد املرأة )هندوراس(؛
تنسيييق التشييريعات الييا ميييز ضييد املييرأة ومواءمتهييا مييع الدسييتور ومييع  125-26

  ريغيزستان(؛اتفا ية القىلاء على مجيع أشكا  التمييز ضد املرأة )
املىليييي يف وضيييع اللمسيييات ارخيييرية عليييى إنشييياء احملكمييية الدسيييتورية  125-27

واإلسييراع الصييالح القييوان  الييا ال تتفييق مييع الدسييتور ومييع معييايري حقييوق اإلنسييان 
الدولية م  أجل توسيعها لتشمل البيمة املفىلية إك زايدة تنفي  التوصيات يف سياق 

 ا(؛االستعراض الدوري الشامل )كيني
مواصلة العمل مي  أجيل حتيديل التشيريعات مشيياا ميع دسيتور تيونس  125-28

اجلديييد وإميياث تنفييي  التوصيييات املنبثقيية عيي  اجلوليية اروك ميي  االسييتعراض الييدوري 
 الشامل )الكويت(؛

تعجيييل إنشيياء احملكميية الدسييتورية واهليمييات الدسييتوريةق مبييا يكفييل أن  125-29
املسسساتق مبا يف كلح اهليمة الوطنية للو اية م   تكون ه ا املسسسات وغريها م 

ا يكفييي ميي  املييوارد وتفعيلهييا بسييرعة هيي ا املسسسييات مبيي التعيي ي ق مسييتقلة وتزويييد
 ا الشمالية(؛تيرلند)اململكة املت دة لربيلانيا الع مى و 

 إصالح ا لس الوطين لل وار االجتماعي )كواب(؛ 125-30
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واملسيييييتقل للهيمييييية الوطنيييييية للو ايييييية مبوجييييي  أتمييييي  السيييييري الفعيييييا   125-31
 الربوتوكو  االختياري التفا ية مناهىلة التع ي  )اجلمهورية التشيكية(؛

مواصلة اجلهود لتعزيز املسسسات والقيا الدميقراطية ووضع سياسات  125-32
وطنية شاملة يف جما  حقوق اإلنسان تشمل كافة ا االت اال تصادية واالجتماعية 

تنفييي  هيي ا ودعييا  قالتعليييا والصيي ة والبيميية وبييرام  القىليياء علييى الفقييرميي   بيييل 
 )ابكستان(؛السياسات 

اعتمييياد بيييرام  لبنييياء القيييدرات والتيييدري  يف جميييا  حقيييوق اإلنسيييان  125-33
 لصاحل املسسول  ع  إنفاك القانون )شيلي(؛

تعلق مراعاة مشاغل ا تمع املد  التونسي يف سياق القانون املقبل امل 125-34
 ابملصاحلة الوطنية )لكسمربغ(؛

أتميي  ماسييح والايت هيميية الو اييية الوطنييية يف عملييية إنشيياء مسسسيية  125-35
 حقوق اإلنسان الوطنية اجلديدة )غا (؛

وضييع اللمسييات ارخييرية علييى إنشيياء مسسسيية وطنييية جديييدة حلقييوق  125-36
ة لتعزيييز ومحاييية حقييوق اإلنسييان امتثيياالا للمبييادل املتعلقيية مبركييز املسسسييات الوطنييي

 اإلنسان )مبادل ابريس( )كينيا(؛
اإلطيييار املسسسيييي لتعزييييز ومحايييية جنييياز مىلييياعفة اجلهيييود الراميييية إك إ 125-37

حقيييوق اإلنسيييانق مبيييا يف كليييح وضيييع خلييية عميييل وطنيييية يف جميييا  حقيييوق اإلنسيييان 
 )الفلب (؛

لقيدرات مواصلة العمل م  أجل إككاء الوعي وتعزيز التيدري  وبنياء ا 125-38
سييييما دوائييير ارميييي   يف جميييا  حقيييوق اإلنسيييان لصييياحل املسسسيييات احلكومييييةق وال

 الداخلي و وات اجليشق وفقاا للمعايري الدولية ) لر(؛
مواصييلة تعزيييز التييدري  يف جمييا  حقييوق اإلنسييان املوجييت إك مسييسو   125-39

جوا  سيييييما بشييييأن أسييييالي  االسييييت الشييييرطة واملسييييسول  احلكييييومي  احمللييييي ق وال
والت قيييقو والتلييورات يف اإلطييار القييانو  تتلليي   ييدراا كبييرياا ميي  التييدري  واجلهييد 

 لتت و  إك ممارسة فعلية )مجهورية كوراي(؛
 جترمي العنصريةق مشياا مع االلتزامات الدولية ) ريغيزستان(؛ 125-40
 جترمي العنصريةق مشياا مع االلتزامات الدولية )أوكرانيا(؛ 125-41
تعجيل عمليية اعتمياد تشيريع مناسي  وإطيار تن يميي مالئيا ملكاف ية  125-42

 التمييز العنصري )الكونغو(؛
اعتميياد إطييار تشييريعي يكفييل الو اييية ميي  مجيييع أشييكا  اجلييرائا بييدافع  125-43

 ديفوار(؛ الت يز )كوت
 مواصلة اجلهود للنهوض ابملساواة ب  اجلنس  )ارردن(؛ 125-44
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الراميييييييية إك حتسييييييي  أوضييييييياع ارشييييييياباد كوي  مواصيييييييلة اجلهيييييييود 125-45
سيما م  خال  تقدمي الدعا م  أجل االستقبا  املعقيو   االحتياجات ا اصةق وال

 يف مكان العمل وك لح احلصو  على التعليا يف مجيع أحناء البلد )املكسيح(؛
جتييرمي التمييييز العنصييري وإنفيياك القيييوان  الييا حتمييي حقييوق السيييكان  125-46

 اليون(؛السود )سري 
اعتميياد  ييانون ا يير التمييييز العنصييريق مبييا يف كلييح جتييرمي مثييل هيي ا  125-47

 السلوك )جنو  أفريقيا(؛
التو يييف فيييوراا عييي  املمارسييية املتمثلييية يف الف ييي  الشيييرجي القصيييري  125-48

للمثلييييات واملثليييي  ومزدوجيييي املييييل اجلنسيييي ومغيييايري اهلويييية اجلنسيييانية وحييياملي 
خمالفة اللتزامات تونس مبوج  اتفا ية مناهىلة التع ي   صفات اجلنس ق الا هي

 ا(؛تيرلند)
مواصيييلة اجلهيييود يف املنييياطق ار يييل  يييواا عييي  طرييييق تشيييجيع التنميييية  125-49

 واالستثمار )ليبيا(؛
التشيييريعية للجنييية التنميييية  مواصيييلة اجلهيييود للمىليييي  يييدماا يف اجلهيييود 125-50

 العربية السعودية(؛ ة لصاحل ارجيا  املقبلة )اململكةاملستدمي
تعزيييز اجلهيييود ملكاف يية اإلرهيييا  واملىلييي يف إككييياء الييوعي ملكاف ييية  125-51

 التلرف )اجلمهورية العربية السورية(؛
السهر على إعما  التيدابري ارمنيية يف إطيار حالية الليوارل أو  يوان   125-52

وأسيرها  مكاف ة اإلرها  واحلفاظ على حقوق اإلنسان للمشيتبت فييها واحملتجيزي 
 )الوالايت املت دة ارمريكية(؛

وضع  يانون أو مبيادل توجيهيية لوضيع حيد السيتابداث القيوة املفرطية  125-53
ضد ارفيراد املشيتبت يف تيورطها يف أنشيلة إرهابييةق وحتسي  اليروف االحتجياز  بيل 

ديو يف أمياك  االحتجياز وأتمي  النفياك تصوير ابلفيالاحملاكمةق وتركي  أجهزة كامريا 
  ا دمات القانونية دون إبلاء )كندا(؛كإ

 مواصلة اجلهود ملكاف ة اإلرها  )العراق(؛ 125-54
السيييييهر عليييييى وجيييييود بيييييرام  علميييييية وثقافيييييية و انونيييييية واجتماعيييييية  125-55

  وا تصادية إلككاء الوعي خبلر اإلرها  على مجيع املستوايت )العراق(؛
طنييييية ملكاف يييية اإلرهييييا  مواصييييلة اجلهييييود لتنفييييي  االسيييي اتيجية الو  125-56

 والتلرف العنيف )ليبيا(؛
موصلة اجلهود لتنفي  اس اتيجية مكاف ة اإلرها  والتلرف العنييف  125-57

 ابلتعاون مع مجيع السللات كات الصلة )عممان(؛
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أتميي  احيي اث حقييوق اإلنسييان يف سييياق مكاف يية اإلرهييا  عيي  طريييق  125-58
مراعييياة ارصيييو  القانونيييية وحريييية التعبيييري  أتمييي  احليييق يف عاكمييية عادلييية واحليييق يف

 )بريو(؛
 أحكاماا تىلم  س  تشريعات شاملة وعددة بشأن العنف ضد املرأة ت 125-59

 جزائية وأخرى مدنية على حد سواء )زامبيا(؛
حتدييد سييبل االنتصيياف املدنيية يف القييانون اجلديييدق مبيا يف كلييح أواميير  125-60

م  جملة اإلجيراءات املدنييةق عوضياا عي  إدراجهيا احلماية الشاملة الا تشكل جزءاا 
 يف ا لة اجلزائية )زامبيا(؛

 مواصلة اجلهود يف القلاع ارمين )لكسمربغ(؛ 125-61
املىلييييي يف إصيييييالح  ليييياع ارمييييي  لىليييييمان إ اميييية تلييييييات التيييييدري   125-62

 واإلشراف املناسبة )أس اليا(؛
ث املفيييرل للقيييوة أو أيييية أتمييي  الت قييييق يف مجييييع ادعييياءات االسيييتابدا 125-63

جتيياوزات أخيييرى لقييوات ارمييي  بشييكل سيييريع وفعييا  ومسيييتقل )الييوالايت املت يييدة 
 ارمريكية(؛

مواصلة احلوار على الصعيد الوطين بغيية التوصيل إك توافيق يف اءراء  125-64
 حو  إلغاء عقوبة اإلعداث يف الدستور )كوستاريكا(؛

 ء عقوبة اإلعداث )إيلاليا(؛حوار وطين حو  إلغاإ امة تشجيع  125-65
اإلبقيياء إلكييا الوا ييع علييى و ييف العمييل بعقوبيية اإلعييداث بغييية إلغائهييا  125-66

 الكامل )رواندا(؛
تيسري نقاش عياث حيو  عقوبية اإلعيداث مبسياةة جلنية حقيوق اإلنسيان  125-67

وغري كليح مي  اهليميات الدسيتورية كات الصيلة وا تميع امليد  بغيية التصيديق عليى 
وتوكيييييو  االختيييييياري الثيييييا  املل يييييق ابلعهيييييد اليييييدو  ا ييييياد ابحلقيييييوق املدنيييييية الرب 

 ا(؛تيرلندوالسياسية )
مىلاعفة اجلهود ملنيع التعي ي  وسيوء املعاملية عي  طرييق السيهر عليى  125-68

الت قيييق يف ادعييياءات التعيي ي  وسيييوء املعامليية بشيييكل منهجييي ومنيييت ا ومقاضييياة 
الىليييي ااي بكيفييييية مالئميييية ومنصيييييفة  مييييرتكه هيييي ا ارفعييييا  ومعييييا بتها وتعيييييوي 

 )سويسرا(؛
 اختاك التدابري الالزمة ملكاف ة التع ي  بشكل أكثر فعالية )طوكيو(؛ 125-69
اختيياك التييدابري الرامييية إك القىليياء علييى التعيي ي  وغييريا ميي  أشييكا   125-70

 سوء املعاملة )أوكرانيا(؛
مييييع اتفا ييييية جعييييل تعريييييف التعيييي ي  يف القييييانون التونسييييي يتماشييييى  125-71

مناهىلة التع ي  وال كيز عليى أفىليل املمارسيات وتيوفري التيدري  يف جميا  حقيوق 
 اإلنسان ملوالفي الشرطة وارم  )النمسا(؛



A/HRC/36/5 

19 GE.17-11605 

تدابري لىلمان الت قيق املسيتقل والفعيا  يف ادعياءات التعي ي   اختاك 125-72
 ي  وغريا على أيدي الشرطةق مشياا مع دليل التقصي والتوثيق الفعال  بشأن التع

مييييي  ضيييييرو  املعاملييييية أو العقوبييييية القاسيييييية أو الالإنسيييييانية أو املهينييييية )بروتوكيييييو  
 اسلنبو ( )اجلمهورية التشيكية(؛

أعمييا  مقاضيياة ومعا بيية مييرتكه لتفعيييل اختيياك مجيييع التييدابري الالزميية  125-73
 التع ي  وسوء املعاملة )فرنسا(؛

 ايييية مييي  التعييي ي  وغيييريا مييي  تعزييييز اسيييتقاللية اءلييييات الوطنيييية للو  125-74
 سوء املعاملةق م  خال  توفري ميزانية منفصلة ووافية ابلغرض )أملانيا(؛ضرو  
جعيييل تعرييييف التعييي ي  يتفيييق ميييع أحكييياث اتفا يييية مناهىلييية التعييي ي   125-75

 )غا (؛
الو ايية الوطنيية وضيمان اسيتقالليتها املاليية  ةتبين املراسيا املتعلقة آبلي 125-76

 )غا (؛واإلدارية 
الفعييا  ءلييية الو اييية عمييا  ختصييي  مييا يكفييي ميي  املييوارد لىلييمان اإل 125-77

 م  التع ي  )مدغشقر(؛
أتم  املساءلة ع  مجيع أفعا  التع ي  الا حتصل يف إطار مكاف ية  125-78

 اإلرها  )هولندا(؛
تعزييييز اجلهيييود الراميييية إك ح ييير التعييي ي  وغيييريا مييي  ضيييرو  سيييوء  125-79

 وفقاا ملعايري حقوق اإلنسان الدوليةق يف سياق مكاف ة اإلرها  )النروي (؛املعاملة 
مواصلة اجلهود لتنفي  االس اتيجية الوطنيية الشياملة ملكاف ية االجتيار  125-80

)اإلميارات العربيية  2016لعياث  621عيدد ابلبشر الا اعتميدت مبوجي  القيانون 
 املت دة(؛

الجتار ابلبشير وأتمي  محايية الىلي ااي توسيع اجلهود لتشمل مكاف ة ا 125-81
 )ارردن(؛

املىلييي يف تعزيييز التييدابري الرامييية إك مكاف يية االجتييار ابلبشيير وعمييل  125-82
 النكا(؛ ارطفا  )سري

مواصييييلة احلييييوار مييييع مجيييييع الييييدو  علييييى أسيييياس االحيييي اث املتبيييياد   125-83
ال تصيييادي والتسييياوي يف السييييادة وحيييق الشيييعو  يف اختييييار ن امهيييا السياسيييي وا

 واالجتماعي )اجلمهورية العربية السورية(؛
 مواصلة اجلهود لتعزيز حقوق اإلنسان واحلرايت العامة )اليم (؛ 125-84
تعزيييييز عملييييية االنتابيييياابت الدميقراطييييية ميييي  خييييال  التنفييييي  الفعييييا   125-85

ت يف للتوصيات املنبثقة ع  التقرير ا تيامي لبعثية االحتياد ارورور ملرا بية االنتابيااب
 )اجلمهورية التشيكية(؛ 2014تونس يف عاث 
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املعلوميية النفيياك إك تعزيييز تنفييي  التشييريعات يف جميياالت حرييية التعبييري و  125-86
وعييدث التمييييز وضييمان توافييق مجيييع القييوان  كات الصييلة مييع الدسييتور )اجلمهورييية 

 التشيكية(؛
شييأن ب 2011الصييادري  يف عيياث  116و 115املرسييوم  سييتبدا  ا 125-87

ميي  الدسييتور  65الفصييل الصيي افة واالتصييا  السييمعي البصييري بتشييريع يتفييق مييع 
 م  الدستور )الدا رك(؛ 127الفصل فيما يتعلق ابإلعالث والص افة والنشرق و 

 تعزيز التشريعات املتعلقة إلرية التعبري وحرية الىلمري )لبنان(؛ 125-88
 )لبنان(؛ مواصلة تعزيز حرية اإلعالث وحقوق الص في  125-89
مواءمة اإلطار القانون املنلبق على حرية الص افة والنشر واالتصيا   125-90

 السمعي البصري مع املعايري الدولية السارية )رومانيا(؛
اختاك التدابري لىلمان محاية حرية التعبيري وحريية الصي افةق مبيا يىليم   125-91

 إسبانيا(؛اضلالع املدافع  ع  حقوق اإلنسان أبنشلتها املشروعة )
تسيييييريع تنفيييييي  القيييييوان  املتعلقييييية إلريييييية التعبيييييري والتجميييييع وتكيييييوي   125-92

يف إطيار التيدابري اللارئية  مع املعايري الدوليةق مبا يف كلحاجلمعيات وضمان توافقها 
 احملتملة )فنلندا(؛

أتمييييي  بيمييييية فاعلييييية للميييييدافع  عييييي  حقيييييوق اإلنسيييييان لالضيييييلالع  125-93
 خوف أو عرا يل ال لزوث هلا )جنو  أفريقيا(؛أبنشلتها املشروعة دون 

واهلجمات اليا تسيتهدف  إجراء حتقيقات سريعة يف مجيع التهديدات 125-94
املدافع  ع  حقوق اإلنسان وضيمان تقيدمي املسيسول  عنهيا إك العدالية ومعيا بتها 

 بلريقة تتناس  وجسامة أفعاهلا )ليابتنشتاي (؛
مواءمة مجيع التشريعات املتعلقة مبرا بة االتصاالت مع معايري حقيوق  125-95

ع مجيييييع أشييييكا  مرا بيييية ا خىلييييإاإلنسييييان الدولييييية والسييييهر بشييييكل خيييياد علييييى 
 االتصاالت الختبار الىلرورة والتناس  )ليابتنشتاي (؛

اختييييياك التييييييدابري الالزمييييية لتعجيييييييل عميييييل ا لييييييس ارعليييييى للقىليييييياء  125-96
 سورية(؛)اجلمهورية العربية ال

 مواصلة اجلهود لزايدة النهوض بن اث العدالة )أكربيجان(؛ 125-97
مواصيييلة مهمييية إمييياث اإلطييييار املسسسيييي ا ييياد يف جمييياالت القىليييياء  125-98

 واهليمات املستقلة )ارردن(؛
تعميق عملية أتم  اجليرب املناسي  للمصياب  وأسير الي ي   تليوا أثنياء  125-99

 ا الله املالئا ورد االعتبار )اررجنت (؛الثورة ع  طريق تقدمي الدع
تعزييييز تنفيييي  تيييدابري العقوبييية البديلييية لل يييد مييي  اكت ييياظ السيييجون  125-100

 ابلنسبة لالحتجاز القصري واملتوسط املدة )أنغوال(؛
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تعزييييز حقيييوق السيييجناء عييي  طرييييق اعتمييياد تيييدابري تشيييمل احليييد مييي   125-101
بديليية لالحتجيياز  بييل احملاكميية والسييهر  االكت يياظ يف مرافييق السييج ق واختيياك تييدابري

عليييى املعاملييية املنصيييفة أثنييياء اإلجيييراءات القىليييائية يف مجييييع املراحيييلق مشيييياا ميييع 
 املعاهدات الدولية )كينيا(؛

املن ومييية القىليييائية مواصيييلة اجلهيييود لتنفيييي  خلييية العميييل إلصيييالح  125-102
 السجون )املغر (؛ون اث 
حلمايييييية احلقيييييوق املدنيييييية يف اإلجيييييراءات بييييي   املزييييييد مييييي  اجلهيييييود  125-103

القىلائيةق مبا يف كلح ع  طريق أتم  إمكانية االتصا  املباشر مب اث عند التو يف 
 )مجهورية كوراي(؛

مواصييلة اجلهيييود ملكاف ييية البلالييية وإعلييياء ارولويييية للسيييك  الالئيييق  125-104
 واحلصو  على املاء )السودان(؛

والسييهر علييى تنفييي  اسييتنتاجات احلييوار تشييجيع احلييوار االجتميياعي  125-105
 )السودان(؛

تعزييييييز اجلهيييييود لل يييييد مييييي  الفقييييير امليييييد ع واالسيييييتبعاد والتهمييييييش  125-106
 )زمبابوي(؛

تعزيز االستقاللية اال تصادية للمرأة وا موعات الىليعيفة عي  طرييق  125-107
 اعتماد خلط مالئمة ملكاف ة الفقر )اجلزائر(؛

لقىلييياء عليييى الفقييير والسيييعي إك احليييد مييي  البلالييية إعلييياء ارولويييية ل 125-108
 وحتس  مستوايت عيش الشع  )الص (؛

 خالت  صد خف  انتشار الفقر )كواب(؛التدتنويع  125-109
مواصلة اجلهود لتأم  احلقوق الثقافية واالجتماعية واال تصاديةق مبيا  125-110

 يف كلح يف أ ل املناطق  واا )مصر(؛
 تكثيف أنشلة احلكومة لدفع عجلة تشغيل الشبا  )إثيوبيا(؛زايدة  125-111
مىليياعفة اجلهييود لىلييمان احلييق يف العمييل وتسيياوي مجيييع العمييا  يف  125-112

 القلاع العاث دون أي مييز )إندونيسيا(؛
ضييييمان احلييييق يف العمييييل وتسيييياوي مجيييييع العييييامل  يف القليييياع العيييياث  125-113

مييييز علييى أسيياس نييوع اجليينس )مجهورييية والسييهر علييى احيي اث كييرامتها كبشيير دون 
 أفريقيا الوسلى(؛

التشديد على إمكانيية التمتيع اب يدمات الصي ية وتشيجيعهاق مبيا يف  125-114
 كلح ع  طريق تدري  املوالف  اللبي  )اجلمهورية العربية السورية(؛

مواصييييلة تعزيييييز البيييير الت تييييية للرعاييييية الصييييي ة )مجهورييييية فنييييزويال  125-115
 فيارية(؛البولي
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مواصيييلة تعزييييز فعاليييية التيييدابري املتابييي ة لت سييي  التمتيييع اب يييدمات  125-116
 الص ية يف املناطق النائية ويف املناطق الريفية )ليبيا(؛

مواصييلة تنفييي  االسيي اتيجية الوطنييية لتعزيييز احلصييو  علييى ا ييدمات  125-117
 الص ية يف املناطق الريفية )دولة فلسل (؛

مييي  يمعفييى عتميياد مشييروع القييانون بشييأن املابييدرات اليي ي تعجيييل ا 125-118
 املقاضاة اجلنائية أي مستهلح اتاج إك متابعة طبية )غابون(؛

علييييى نلييياق واسيييع إك ا ييييدمات الصييي يةق مبيييا فيهييييا لنفييياك أتمييي  ا 125-119
 (؛لكسمربغإلجنابيةق وال سيما للشبا  )خدمات الص ة ا

لعيييائلي  صيييد احليييد مييي  معيييدالت توسييييع نلييياق خيييدمات التن ييييا ا 125-120
الوفيات النفاسية املرتفعة إك حد كبري واليا ت يل مرتفعية بشيكل خياد يف املنياطق 

 الريفية )بوركينا فاسو(؛
دمات الرعايية خبيمجيع النساء التونسيات مت ع مواصلة اجلهود لتأم   125-121

 ا(؛الص ية اجلنسية واإلجنابيةق وال سيما أثناء احلمل )سلوفيني
مواصيييلة التقيييدث صيييو  إعميييا  التعلييييا االبتيييدائي اإللزاميييي وا يييا   125-122

 )مجهورية فنزويال البوليفارية(؛
مواصييييييلة االسييييييتثمار يف حتسيييييي  خييييييدمات ومرافييييييق التعليييييييا العيييييياث  125-123

 وا دمات العامة )الفلب (؛ 
لتعلييا اصيو  عليى مواصلة اجلهود لتعزيز ن اث التعلياق وال سيما احل 125-124

 يف املناطق الريفية )جنو  السودان(؛
املنييييياه  التفكيييييري يف إدراج التثقييييييف يف جميييييا  حقيييييوق اإلنسيييييان يف  125-125

 )موريشيوس(؛الدراسية 
خليية وطنييية لتشييجيع الفتيييات علييى البقيياء يف املدرسييةق وال سيييما وضيع  125-126

 يف مناطق البالد احملرومة )ملديف(؛ 
ق وال سيييما التعليييا ارساسيييق وتقييدمي  ييدر أكييرب زثتلييوير التعليييا إليي 125-127

 يف املناطق الريفية )الص (؛ ارسم  الدعا للمد
لفتييييان والفتييييات والنسييياء يف لاملىليييي يف إييييالء مزييييد مييي  االهتمييياث  125-128

 السياسات العامةق وال سيما يف جما  التعليا )السنغا (؛
يما يف املنييييياطق الريفيييييية املىليييييي يف النهيييييوض إلقيييييوق امليييييرأةق وال سييييي 125-129

 )جيبويت(؛
ال كيز على حقوق اإلنسان بشكل عاث وحقوق املرأة بشكل خياد  125-130

 )عمان(؛
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زايدة تكثيف اجلهود يف تنفي  القوان  والسياسيات الراميية إك تعزييز  125-131
 ن(؛ومحاية حقوق املرأة وارطفا  وسائر ا موعات الىلعيفة )ابكستا

تدابري تشيريعية وسياسياتية ملكاف ية التميييز عليى أسياس نيوع اعتماد  125-132
 ؛(3)اجلنس والتمييز ضد ارطفا  وارشاباد كوي االحتياجات ا اصة )شيلي(

تقييدمي الييدعا املييادي واملعنييوي ملركييز الب ييوو والدراسييات والتوثيييق  125-133
لعربييية مييارات اواإلعييالث حييو  املييرأة  صييد صييون وتعزيييز حقييوق املييرأة يف تييونس )اإل

 املت دة(؛
مواصييييلة توطيييييد اسيييي اتيجية الو اييييية الوطنييييية للمعا بيييية علييييى مجيييييع  125-134

ة ملسيييياعدأشيييكا  االسييييتغال ق وال سيييييما ضييييد املييييرأةق حلماييييية الىليييي ااي ومييييدها اب
 )مجهورية فنزويال البوليفارية(؛

تعزيز ا لة الوطنية لت قيق املساواة ب  اجلنس  واإلنصاف )كوت  125-135
 ار(؛ديفو 
مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدوليية بشيأن محايية حقيوق  125-136

 اك املرأة إكنفشجيع املرأة وخدمة ملبدأ املساواة ب  اجلنس ق وال سيما ع  طريق ت
سيياوي ضييمان تو  قميواط  الشييغل وزايدة مشيياركتها يف احلييياة السياسيية واال تصييادية

 (؛ الرجل واملرأة يف ارجور )املكسيح
وضيييع بيييرام  ملكاف ييية الفقييير وانعيييداث ارمييي  يف جميييا  العميييلق مييي   125-137

 خال  تعزيز مك  املرأة ا تصادايا )مجهورية أفريقيا الوسلى(؛
س   مجيع ارحكاث التشريعية الا تدمي التمييز ضد املرأة واعتماد  125-138

  انون شامل بشأن العنف ضد املرأة )إسبانيا(؛
التشيييريعات اليييا أتخييي  ابتفا يييية القىلييياء عليييى مجييييع أشيييكا  عزييييز ت 125-139

 (؛رأة )الياابنضد امل التمييز ضد املرأةق مبا يف كلح التشريعات املتعلقة مبنع العنف
العمل م  أجل إزالة أي ثغرات يف التشريع الوطين  يد تقيوض محايية  125-140

ف املنييز  ق ابلعنيييتعلييحقييوق املييرأة ومبييدأ املسيياواة بيي  اجلنسيي ق مبييا يف كلييح فيمييا 
 واالغتصا  يف إطار الزواج )رواندا(؛

العمييل نفيياك املييرأة إك فييرد  صييد تشييجيع املزيييد ميي  التييدابري اختيياك  125-141
 القائمة يف ارجور ب  اجلنس  )بولندا(؛الفجوة وإزالة 
اعتمييياد  يييانون شيييامل بشيييأن العنيييف ضيييد النسييياء والفتييييات يتليييرق  125-142

اسييبة علييى ت املنرةييية املوافقيية ويييوفر احلماييية املالئميية للىليي ااي ويسييلط العقييواب
 مرتكه أفعا  العنف )السويد(؛ 

__________ 

جووات ن التوصووسش مووا يلووي: "اعتموواد توودابري تشووريعسش وسساسوواتسش ملمافحووش التمسسوو  علووى أسوواو نوووذ الوونس والتمسسوو   (3)
لنسووووانسش" ااويووووش اسوووول النسووووي و موووود األطفووووال واألطفووووال ذوي االحتساجووووات اخلاصووووش، والتمسسوووو  القووووائم علووووى امل

 )يفسلي(.
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ميي  ا ليية اجلزائيية ميي  أجييل  239و 227الفصيل  تعيديل أو إلغيياء  125-143
الزواج وإعادة تعريف االغتصا  مبيا يتفيق ميع  التجرمي الصريح لالغتصا  يف إطار

 املعايري الدولية )السويد(؛
 مواصلة اجلهود ملكاف ة التمييز والعنف ضد املرأة )تركيا(؛ 125-144
وضييع تشييريع عييدد للتلييرق للعنييف ضييد املييرأة اليي ي ي ييل إك يومنييا  125-145

 ا لة اجلزائية )أوغندا(؛ نلاقه ا يندرج عموماا يف 
 التعجيل ابعتماد  انون مكاف ة العنف ضد املرأة )أوكرانيا(؛ 125-146
تعييديل ا ليية اجلزائيييية إللغيياء ارحكيياث اليييا تسييمح ملرتكيي  العنيييف  125-147

اجلنسييييي ابإلفييييالت ميييي  املقاضيييياة عيييي  طريييييق تييييزوج الىليييي ية أو تسييييمح السييييقال 
رمي املقاضييياة أو احملاكمييية أو تنفيييي  العقوبييية عنيييدما تسييي   الىلييي ية شيييكواهاق وجتييي

 االغتصا  يف إطار الزواج بشكل صريح )زامبيا(؛ 
تعزيز التشريعات القائمة م  أجل القىلاء الفعلي على العنف القيائا  125-148

عليييى نيييوع اجلييينسق مبيييا يف كليييح العنيييف املنيييز ق مييي  أجيييل حتسييي  محايييية الىلييي ااي 
 ومساءلة مرتكه أفعا  العنف ه ا )النمسا(؛

ضد املرأةق مبا يف كليح التيدابري اليا تكفيل مواصلة التصدي للعنف  125-149
 ا  العنف املنز  واالغتصا  )بنغالديش(؛فعاإلبالغ كما جي  ع  أ

التعجيل ابعتماد  انون عاث بشأن العنف ضد النساء والفتيات جييرث  125-150
مجيع أشكا  العنفق مبا يف كلح العنف املنز  واالغتصا  يف إطار الزواج ويكفيل 

 العدالة )بلجيكا(؛الوصو  إك 
ميي  ا ليية اجلزائييية ملنييع إفييالت  239مكييرراا و 227لفصييل  إلغيياء ا 125-151

ف مييي  املقاضييياة عييي  طرييييق تيييزوج الىلييي ااي ميييرتكه أفعيييا  االغتصيييا  واالختليييا
 )بلجيكا(؛ املراهقات 

اعتماد تشريع عدد يرمي إك القىلاء على العنيف ضيد امليرأةق مشيياا  125-152
دوليةق ويتليرق عليى الن يو املالئيا ربعياد الو ايية واحلمايية واملسياعدة مع املعايري ال
 )الربازيل(؛

ا ليييية اجلزائييييية التونسيييييةق اليييي ي يسييييمح  ميييي  227لفصييييل إلغيييياء ا 125-153
 إلفالت م  العدالة إن ها تزوجوا الىل ية )كندا(؛ملرتكه االغتصا  اب

ادد جزاءات تعا ي   اعتماد إطار  انو  ملكاف ة العنف ضد املرأة 125-154
حلمييايته   اا ويقيييا ن اميي قعلييى هيي ا ارفعييا ق ويىلييم  وصييو  الىليي ااي إك العداليية

 وجربه  ورد االعتبار هل  )شيلي(؛
اختاك التيدابري الالزمية ملكاف ية العنيف ضيد امليرأة والتميييز يف العميل  125-155

 )فرنسا(؛
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يري الدولييية ملكاف يية تكثيييف اجلهييود ملواءميية التشييريع احمللييي مييع املعييا 125-156
 مجيع أشكا  العنف والتمييز ضد النساء والفتيات )جورجيا(؛

تعيديل ا لية اجلزائييية مي  أجيل التجييرمي الصيريح لالغتصيا  يف إطييار  125-157
الزواجق إللغاء ارحكاث الا تسمح ملرتك  العنف اجلنسي ابإلفالت مي  املقاضياة 

اليييا نصيييت عليييى أن زواج  (قمكيييرراا  227فصيييل ) ا لييية اجلزائيييية)بتيييزوج الىلييي ية 
 ( )أملانيا(؛تاثر احملاكمةتبعات أو تال يو فالفاعل اب ين عليها 

اعتماد  انون شامل بشأن مكاف ة مجيع أشكا  العنف ضيد امليرأةق  125-158
 مبا يف كلح العنف املنز  واالغتصا  يف إطار الزواج )هندوراس(؛

 (؛ غيزستانري   ة العنف ضد املرأة )التعجيل ابعتماد  انون مكاف 125-159
التعجيييل ابعتميياد  ييانون مكاف يية العنييف ضييد املييرأة والسييهر عليييى  125-160

جعليت يين  عليى أن مجييع أشيكا  العنيف ضييد امليرأة إ يا هيي جرميية جزائييةق مبييا يف 
كلح العنف املنز  واالغتصا  يف إطيار اليزواجق وتعيديل أحكياث ا لية اجلزائيية مي  

إمكانيييييية إفيييييالت ميييييرتكه العنيييييف ضيييييد امليييييرأة مييييي  العقيييييا   أيييييية أجيييييل اسيييييتبعاد
 )ليابتنشتاي (؛ 

تيييدري  أعىلييياء السيييللة القىليييائية واملسيييسول  عييي  إنفييياك القيييوان   125-161
لتيييييوعيتها أمييييييع أنيييييواع العنيييييف ضيييييد امليييييرأةق وتعزييييييز محيييييالت التوعيييييية العامييييية 

 )ليابتنشتاي (؛
تعليق ابلقىليياء عليى العنييف مواصيلة عمليية تبييين القيانون ارساسييي امل 125-162

 ضد املرأة )املغر (؛
اعتمييياد  يييوان  جتيييرث مجييييع أشيييكا  العنيييف ضيييد النسييياء والفتييييات  125-163

ومراجعييية اإلجيييراءات اجلزائيييية لوضيييع حيييد لعفيييالت مييي  العقيييا  عييي  مثيييل هييي ا 
 االنتهاكات )الربتغا (؛

العنيف  أتم  التنفي  واإلعميا  السيريع  لتشيريع جييرث مجييع أشيكا  125-164
 ضد املرأةق مبا يف كلح العنف املنز  )سرياليون(؛ 

تبين سياسة وطنية شاملة بشأن محاية املرأة م  مجييع أشيكا  العنيف  125-165
وإجييياد بيميية داعميية لىليي ااي العنييف ميي  النسيياء عيي  طريييق مراجعيية وتعزيييز اإلطييار 

 القانو  )جنو  أفريقيا(؛
لعنف ضد النساء والفتيات )مجهورية اعتماد القانون الشامل بشأن ا 125-166

 ؛أفريقيا الوسلى(
 )أوكرانيا(؛ صو  املرأة على عمل حاك تدابري مييز إجيار لتشجيع اخت 125-167
تعزيز مشاركة املرأة يف أوسال صنع القرار واملراكز القياديية ومكينهيا  125-168

 يف مجيع جماالت التنمية )الب ري (؛ رم  لع  دو 



A/HRC/36/5 

GE.17-11605 26 

مواصلة تعزيز حقوق املرأة ومشاركتها يف احلياة الثقافية واالجتماعيية  125-169
 واال تصادية وتشجيع ه ا املشاركة والنهوض ا ا احلقوق )مصر(؛

زايدة مشيياركة املييرأة يف مناصيي  صيينع القييرار ويف احلقليي  السياسييي  125-170
 والعاث )إندونيسيا(؛ 

تشيجيع املسياواة بي  اجلنسي  اجلهود لت س  وضع امليرأة و صلة امو  125-171
 النكا(؛ رينمية )سعلى مجيع املستوايتق وم  مث تعزيز مساةة املرأة يف عملية الت

املىليييي يف تنفيييي  االسييي اتيجيات وا ليييط وزايدة مشييياركة امليييرأة يف  125-172
 مناص  صنع القرار يف القلاع العمومي )دولة فلسل (؛

إلماية اللفل وإنفاك تليية مسيتقلة لرصيد اجلهود فيما يتصل  واصلةم 125-173
 ملديف(؛)حقوق اللفل م  أجل منع انتهاكات القوان  والتشريعات القائمة 

إصالح القوان  لكي ال يبقى أحدق وال سيما مي  ارطفيا ق مواصلة  125-174
 جنسية )كينيا(؛  نبدو 

ا ق التدابري املعتمدة لوضع خلة عمل ملكاف ة عمل ارطفي مواصلة 125-175
 ابلتعاون مع من مة العمل الدولية )جيبويت(؛

لنهييوض إلقييوق اإلنسييان لذشيياباد كوي ميي  أجييل اتعزيييز اجلهييود  125-176
 االحتياجات ا اصة يف مجيع ا االت )اجلزائر(؛

مواصلة تعزيز متع ارشاباد كوي االحتياجات ا اصة بكل ما هلا  125-177
 الب ري (؛م  حقوق سياسية واجتماعية وا تصادية )

النهييوض إلماييية ارشيياباد كوي االحتياجييات ا اصيية بتييوخي  يي   125-178
 (؛ ائا على احلقوق  صد ضمان إدماجها الكامل يف ا تمع )إسبانيا

يية مازيغمحاية احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافيية لذ لييات ار 125-179
 )بريو(؛
إلقييييييييوق خيييييييدث املنيييييييياز   تعزييييييييز التشييييييييريع اليييييييوطين فيمييييييييا يتعليييييييق 125-180

 ؛ (4))أوروغواي(
التعجيييل الرسيياء مسييسولية احلكوميية يف مكاف يية اإلرهييا  والتلييرف  125-181

 العنيف )إثيوبيا(؛
إيالء  در أكرب م  االهتمياث إلمايية حقيوق اإلنسيان أثنياء العملييات  125-182

 القىلائية كات الصلة ابإلرها  )الياابن(و
وسوف تن ر تيونس يف التوصييات التاليية وسيتقدث ردوداا يف الو يت املناسي  ولكي   -126

 نسان:انعقاد الدورة السادسة والثالث   لس حقوق اإليف أجل ال يتجاوز 
__________ 

ل اأثنات احلوار التفاعلي جات نص التوصسش كاليت: حتلسل التصديق على اتفاقسش منظمش العمول الدولسوش بشوأن العمو (4)
 .و  خدم املناتل )أوروبواي(( وتع ي  التشريهل الوطين فسما يتعلق رق189 رقم )االتفاقسش 2011لعام املن لسد 
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عليييى اتفا يييية من مييية العميييل الدوليييية بشيييأن العميييا  التصيييديق حتلييييل  126-1
 ؛(4)( )أوروغواي(189)االتفا ية ر ا  2011املنزلي  لعاث 

جمليس نييوا  املعيروض علييى التعجييل ابعتمياد مشييروع  يانون اللجييوء  126-2
 الشع  )أوغندا(؛

على امليرأة اليا تتيزوج إلغاء أحكاث جملة ارحوا  الشابصية الا منع  126-3
 )كندا(؛ م  جديد االحتفاظ إلىلانة ارطفا 

 عليييى احليييدود وحتدييييداملستىلييعف  تعزيييز تلييييات احتجييياز املهييياجري   126-4
 ال(؛غواتيماهويتها ومدها ابملساعدةق مع االمتثا  الكامل للقانون الدو  )

كشييف وحتديييد إلغيياء جتييرمي عبييور احلييدود غييري القييانو  وتعزيييز تليييات   126-5
 وملتمسيييو عليييى احلييدودق مبييي  فييييها ارحيييداوق ومسيياعدة املهييياجري  املستىليييعف  

 ن وض ااي االجتار ابلبشر )املكسيح(؛و اللجوء احملتمل
اختاك التدابري لتعزيز تلييات كشيف املهياجري  الىليعفاء عليى احليدودق  126-6

ار ااي االجتييمبيي  فيييها ارحييداو وطييالبو اللجييوء وضيي وحتديييد هييوتيها ومسيياعدواق 
 )نيجرياي(؛ احملتملون 

اختيياك تييدابري لتعزيييز ومحاييية حقييوق املهيياجري  وضييمان عييدث احتجيياز  126-7
 (؛ارسر الا هلا أطفا  )نيجريايالقاصري  ال ي ال يرافقها أحد و 

التعجيييل ابلتصييديق علييى تعييديالت كمبيياال علييى ن يياث رومييا ارساسييي  126-8
 للم كمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان )ليابتنشتاي (؛

أتم  محاية املثليات واملثلي  ومزدوجي امليل اجلنسيي ومغيايري اهلويية  126-9
العنييفق و ميي  مجيييع أشييكا  الوصييا والتمييييز  اجلنسييانية وحيياملي صييفات اجلنسيي 

 (؛لكسمربغواالمتناع ع  الف ود والتشابيصات العشوائية )
تليييوير بيييرام  التوعيييية العامييية للتليييرق لوصيييا املثلييييات واملثليييي   126-10

جلنسيييي  ومزدوجييييي امليييييل اجلنسييييي ومغييييايري اهلوييييية اجلنسييييانية وحيييياملي صييييفات ا
 ا(؛تيرلند)

 والوائث ب  ارداين )سرياليون(و ن لتيسري احلوارإنشاء جملس لذداي 126-11
ون يرت تييونس يف التوصيييات الييا ت التقييدث اييا أثنيياء احلييوار التفيياعلي/الواردة أد ا  -127

 وأحاطت اا علماا:
التصديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العما  املهاجري   127-1

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

 وأفراد أسرها )تركيا(؛
__________ 

ن التوصسش ما يلي: "التصديق علوى االتفاقسوش الدولسوش حلمايوش حقوو   سوهل العموال امل واجرين وأفوراد أسورهم، جات  (5)
  سون(. ت" )سريالالربوتوكول االختساري التفاقسش حقو  الطفل بشأن إجرات لتقد  البالبا على وكهل 
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التصديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العما  املهاجري   127-3
 وأفراد أسرها )هندوراس(؛

التصديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العما  املهاجري   127-4
 أسرها ) ريغيزستان(؛  وأفراد
التصديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العما  املهاجري   127-5

 وأفراد أسرها )النيجر(؛ 
التصييديق بسييرعة علييى االتفا ييية الدولييية حلماييية حقييوق مجيييع العمييا   127-6

 املهاجري  وأفراد أسرها )غواتيماال(؛
ماية حقيوق مجييع العميا  املهياجري  االنىلماث إك االتفا ية الدولية حل 127-7

 وأفراد أسرها )الكونغو(؛
الن ر يف التصديق على االتفا ية الدولية حلمايية حقيوق مجييع العميا   127-8

 املهاجري  وأفراد أسرها )بنغالديش(؛
الن ر يف التصديق على االتفا ية الدولية حلمايية حقيوق مجييع العميا   127-9

 سنغا (؛ املهاجري  وأفراد أسرها )ال
الن ر يف التصديق على االتفا ية الدولية حلمايية حقيوق مجييع العميا   127-10

 املهاجري  وأفراد أسرها )إندونيسيا(؛ 
مواصلة عملية التصيديق عليى االتفا ييات الدوليية اليا م تنىليا إليهيا  127-11

ي  وأفراد الدولة بعدق وال سيما االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العما  املهاجر 
 أسرها )غابون(؛

حقوق مجيع العما  املهاجري  حلماية التصديق على االتفا ية الدولية  127-12
 2011واتفا ييية من ميية العمييل الدولييية بشييأن خييدث املنيياز  لعيياث  قوأفييراد أسييرها
 ( )الفلب (؛189)االتفا ية ر ا 

التصييديق علييى الربوتوكييو  االختييياري املل ييق ابلعهييد الييدو  ا يياد  127-13
 ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية )اجلبل ارسود(؛ 

التصييديق علييى الربوتوكييو  االختييياري املل ييق ابلعهييد الييدو  ا يياد  127-14
 ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية )الربتغا (؛

الربوتوكيييو  االختيييياري الثيييا  املل يييق ابلعهيييد اليييدو   التصيييديق عليييى 127-15
 ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية )توغو(؛

التصيييديق عليييى الربوتوكيييو  االختيييياري الثيييا  املل يييق ابلعهيييد اليييدو   127-16
 ا اد ابحلقوق املدنية والسياسيةق ادف إلغاء عقوبة اإلعداث )اجلبل ارسود(؛

تصييديق علييى الربوتوكييو  االختييياري الثييا  املل ييق إعييادة الن يير يف ال 127-17
ابلعهيييد اليييدو  ا ييياد ابحلقيييوق املدنيييية والسياسيييية ايييدف إلغييياء عقوبييية اإلعيييداث 

 )سلوفينيا(؛
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يف سييي   اإلعيييالن العييياث بشيييأن اتفا يييية القىلييياء عليييى مجييييع ن ييير ال 127-18
 ؛(6)أشكا  التمييز ضد املرأة )بريو(

وطنيةق مي  خيال  اهليمية الوطنيية ملكاف ية  املىلي يف وضع اس اتيجية 127-19
يق علييييى والقييييياثق كجييييزء ميييي  تلييييح االسيييي اتيجيةق ابلتصييييد شييييابادقاالجتييييار ابر

املت يييدة  )اململكييية 1930لعييياث  السيييابرةاملل يييق ابتفا يييية  2014بروتوكيييو  عييياث 
  ا الشمالية(؛تيرلندلربيلانيا الع مى و 

 اإلعداث )توغو(؛اختاك اإلجراءات املناسبة إللغاء عقوبة  127-20
 الن ر يف إلغاء عقوبة اإلعداث )موزامبيق(؛ 127-21
 املىلي يف اختاك تدابري عملية لتعجيل إلغاء عقوبة اإلعداث ) ميبيا(؛ 127-22
إلغاء عقوبة اإلعيداث رييياا بغيية التصيديق عليى الربوتوكيو  االختيياري  127-23

 ليا(؛ )أس ا ية والسياسيةالثا  املل ق ابلعهد الدو  ا اد ابحلقوق املدن
إلغاء عقوبية اإلعيداث والن ير يف سي   الت ف يات اليا أبيدوا تيونس  127-24

ملدنييية احلقييوق ابعلييى الربوتوكييو  االختييياري الثييا  املل ييق ابلعهييد الييدو  ا يياد 
 والسياسيةق كما أعلنت كلح احلكومة )النمسا(؛

توكيو  الثيا  املل يق ابلعهيد إلغاء عقوبة اإلعداث والتصديق على الربو  127-25
 الدو  ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية )إسبانيا(؛

إلغاء عقوبة اإلعداث والتصديق على الربوتوكيو  االختيياري الثيا  املل يق  127-26
 اث )فرنسا(؛بة اإلعدابلعهد الدو  ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية ادف إلغاء عقو 

اث والتصيييديق عليييى الربوتوكيييو  االختيييياري الثيييا  إلغييياء عقوبييية اإلعيييد 127-27
 غا (؛املل ق ابلعهد الدو  ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية )الربت

إلغاء عقوبة اإلعداث طبقاا للربوتوكو  االختياري الثا  املل يق ابلعهيد  127-28
 الدو  ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية )تيسلندا(؛

عييداث يف الدسييتورو وعلييى الييرغا ميي  الو ييف االختييياري إلغيياء عقوبيية اإل 127-29
إلعيييييداث كيييييا عليييييى ارشييييياباد ابللعميييييل بعقوبييييية اإلعيييييداث إلكيييييا الوا يييييع ميييييا زا  ام 

 غ(؛ )لكسمرب 
مراجعييية  يييانون مكاف ييية اإلرهيييا  وا لييية اجلزائيييية مييي  أجيييل اإللغييياء  127-30

ل يق ابلعهيد امل ثيا النهائي لعقوبة اإلعداث والتصديق على الربوتوكيو  االختيياري ال
 الدو  ا اد ابحلقوق املدنية والسياسية )النروي (؛

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

__________ 

تفاقسش القضات على  سهل أيفمال التمسسو  مود جات ن التوصسش ما يلي: "النظر ن سحا اإلعالن العام املتعلق اب (6)
 أفريقسووووا ن  املوووورأة املوووورأة والتصووووديق علووووى بروتوكووووول املسعووووا  األفريقووووي حلقووووو  اإلنسووووان والشووووعوب بشووووأن حقووووو 

 )بروتوكول مابوتو(" )بريو(.
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جييرمي ميي  ا ليية اجلزائييية لوضييع حييد لت 230تعييديل أو إلغيياء الفصييل  127-32
 العال ات اجلنسية ب  شابص  م  نفس اجلنس )السويد(؛

مي  ا لية اجلزائيية لوضيع حيد لتجيرمي العال يات  230تعديل الفصيل  127-33
 اجلنسية ب  شابص  م  نفس اجلنس )الوالايت املت دة ارمريكية(؛ 

ميي  ا ليية اجلزائيية اليي ي جيييرث العال ييات اجلنسييية  230إلغياء الفصييل  127-34
 شابص  م  نفس اجلنس )بلجيكا(؛ب  
املثليييية اجلنسيييية رث الييي ي جييييمييي  ا لييية اجلزائيييية  230إلغييياء الفصيييل  127-35

 )هولندا(؛
ميييي  ا ليييية اجلزائييييية التونسييييية والقىليييياء علييييى  230إلغيييياء الفصييييل  127-36

املمارسييييات التمييزييييية القائميييية علييييى امليييييل اجلنسييييي واهلوييييية اجلنسييييانيةق ميييي   بيييييل 
 الف ود الشرجية )كندا(؛ 

مييي  ا لييية اجلزائيييية  صيييد وضيييع حيييد  230تعيييديل أو إلغييياء الفصيييل  127-37
   نفس اجلنس ابل اضي )أملانيا(؛لتجرمي العال ات اجلنسية ب  شابص  راشدي  م

ميي  ا ليية اجلزائييية لوضييع حييد لتجييرمي  230و 236إلغيياء الفصييل   127-38
الزىن والعال ات اجلنسيية بي  شابصي  مي  نفيس اجلينسق فىليالا عي  أسيالي  مجيع 

 كرامة اإلنسان وسالمتت اجلسدية )فرنسا(؛ لاردلة الا تشكل انتهاكاا 
 ا لة اجلزائية )كوستاريكا(؛ م  230إبلا  الفصل  127-39
 ا(؛ تيرلندم  ا لة اجلزائية ) 230إلغاء الفصل  127-40
العال ييات اجلنسييية رث ليي ي جيييميي  ا ليية اجلزائيية ا 230إلغياء الفصييل  127-41

ب  شابص  راشدي  مي  نفيس اجلينس ابل اضيي ووضيع حيد للممارسية املتمثلية يف 
 ك املثلي )النروي (؛الف ود الشرجية القسرية إلثبات السلو 

تنفيي  إجييراءات إضييافية ترمييي إك القىلياء علييى التمييييز والعنييف علييى  127-42
 أساس امليل اجلنسي )الربازيل(؛

إلغييياء مجييييع التشيييريعات اليييا تعا ييي  عليييى العال يييات اجلنسيييية بييي   127-43
علييى شابصيي  ميي  نفييس اجليينس وجترمهيياق فىلييالا عيي  مجيييع التشييريعات التمييزييية 

 ل اجلنسي )إسبانيا(؛مليأساس ا
إلغيياء التشييريعات الييا جتييرث السييلوك اجلنسييي ابل اضييي بيي  شابصيي   127-44

 راشدي  م  نفس اجلنس )تيسلندا(؛
ملنيييييع املىليييييايقة أو التميييييييز جتييييياا املثليييييي  واملثلييييييات التيييييدابري  اختييييياك 127-45

ومزدوجييييي امليييييل اجلنسييييي ومغييييايري اهلوييييية اجلنسييييانية وحيييياملي صييييفات اجلنسيييي  
 قاضاة املسسول  ع  كلح )تيسلندا(؛ وم

اختيييياك مجيييييع التييييدابري الالزميييية ملنييييع العنييييف ضييييد املثليييييات واملثلييييي   127-46
ومزدوجييييي امليييييل اجلنسييييي ومغييييايري اهلوييييية اجلنسييييانية وحيييياملي صييييفات اجلنسيييي  

 ا(؛تيرلندوالت قيق فيت ومقاضاة املسسول  عنت )
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ض للوصيا املثليي  ث وتعير  اليا جتير  اختاك تيدابري فوريية لتعيديل القواعيد  127-47
 قجلنسي الي صيفات واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسيي ومغيايري اهلويية اجلنسيانية وحيام
  جنت (؛والت قيق مع مرتكه أفعا  التمييز والعنف ضدها ومعا بتها )ارر 

إدخيا  تشييريع للو اييية ميي  التمييييز عليى أسيياس امليييل اجلنسييي واهلوييية  127-48
 لصفات اجلنس  )أس اليا(؛ محل الشاب  و  اجلنسانية

اختيياك تييدابري تشييريعية وسياسيياتية ملكاف يية التمييييز علييى أسيياس امليييل  127-49
 ؛ (7)اجلنسي واهلوية اجلنسانية )شيلي(

التلرق جلميع أشيكا  العنيف والتميييز اجلنسيي  والقيائم  عليى نيوع  127-50
حييوا  ليية اراجليينسق وال سيييما ضييد النسيياءق عيي  طريييق إصييالح ا ليية اجلزائييية وجم

رأةق مبيا ضيد املي الشابصية ملواءمتهما مع اتفا ية القىلاء عليى مجييع أشيكا  التميييز
مح لييا تسييااء ارحكيياث يف كلييح ميي  خييال  جتييرمي االغتصييا  يف إطييار الييزواج وإلغيي

 دا(؛ ملرتك  العنف اجلنسي ابإلفالت م  املقاضاة بتزوج الىل ية )فنلن
القىلاء على مجيع أشكا  التمييز ضيد امليرأةق مبيا يف كليح عي  طرييق  127-51

و وعيي  ا  اإلر متسيياوية يف جميي اا تعييديل جمليية ارحييوا  الشابصييية مليينح املييرأة حقو يي
لسييماح االداخلييية ميي  أجييل  زارةو در عيي  ق الصييا1973منشييور عيياث طريييق إلغيياء 

 )أملانيا(؛للمرأة التونسية ابلزواج م  رجل غري مسلا 
فيما يتصل إلقيوق اإلرو  القىلاء التاث على التمييز ب  الرجل واملرأة 127-52

 )بولندا(؛
حتسيي  املسيياواة بيي  اجلنسيي  يف التشييريع واملمارسيية العمليييةق مبييا يف  127-53

ارسيرة و تلكيات ابملممتساوية فيما يتصل  اا لرجل واملرأة حقو كلح ع  طريق منح ا
 )مجهورية كوراي(؛ 

السهر على أن يكون التشريع املن ا لن اث احملكمية العسيكرية صيرااا  127-54
  امليييوالف يف احليييرد عليييى أال تكيييون للم ييياكا العسيييكرية واليييية  ىليييائية إال عليييى

رائا ن تليح اجليسييما عنيدما ال تكيو العسكري  ال ي  يرتكبون جرائا عسكريةق وال 
حملييياكا ا ن ييياث مبثابييية انتهاكيييات حلقيييوق اإلنسيييانق وأال حتييياكا أيييية  ىليييااي مدنيييية يف

 تسوا (؛و العسكرية )ب
جتييارة ارسييل ة وتكييييف التشييريع الييوطين وفقيياا  عاهييدةمنىلييماث إك اال 127-55

 )غواتيماال(؛ هلا
يف هيي ا التقرييير تعكييس مو ييف الدوليية التوصيييات الييواردة أو مجيييع االسييتنتاجات و/ -128

 حت يى بتأيييد فهيا أ يا)الدو ( الا  دمتها و/أو الدولة موضوع االستعراضو وال ينبغي أن ي
 الفريق العامل ككلو 

__________ 

ومووود  جوووات ن التوصوووسش موووا يلوووي: "اختووواذ تووودابري تشوووريعسش وسساسووواتسش ملمافحوووش التمسسووو  علوووى أسووواو نووووذ الووونس (7)
 .ش" )يفسلي(األطفال واأليفخاي ذوي اإلعاقش والتمسس  على أساو املسل النسي وااويش النسانس
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 املرفق
[Original: English/French] 

 تشكيلة الوفد  
 The delegation of Tunisia was headed by S.E M. Mehdi Ben Gharbia, Ministre 

chargé de la relation avec les Instances Constitutionnelles et la Société Civile et des Droits 
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