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 مقدمة -أوال   
أييت تمخخدا التمريخخر الخخوطا ا إطخخاس اجلولخخو الثالثخخو لالسخختمرا  الخخديسن الشخخايل ا سخخكاق  -1

تنفكخخخل اتفخخخاق السخخخالم ياملصخخخاحلو ا يخخخايل املناثخخخق بخخخأل بتلكخخخو اجلزائخخخر يالخخخلن يتضخخختأل بنخخخو اا تتملخخخق 
زخخر يخخأل قاكخخل إنشخخاء علكخخايف للمدالخخو النتمالكخخو  ابلنهخخو  اصخخاحلو يطنكخخو حمكمكخخو تسخختند إ  بنا

يبخخدم تمخخا م ألخخرائ  احلخخرب ياجلخخرائ  املرتكاخخو  خخد اإلنسخخانكو  يسفخخك يخخن  المفخخو إ  يخخرتك  هخخلو 
خخف  خد النسخخاء يالفتكخخايف  اجلخرائ  يالنتهاكخخايف اجلسخخكتو حلمخوق اإلنسخخان  اخخا ا الخج المنخخف املوألو

أل سكا ة المانون ا مجكع احناء الالد  يإألراء إزالح يا طفال؛ يتمزيز السلطو المضائكو اا يضت
 بتكق للمدالو لتمرياها يأل املتما ني يحتسني ا ائها  يي ع حد لإلفاليف يأل المماب.

يياخنيا هخلا التمريخر تطخوس السخكاق الخوطا ا جمخال تمزيخز حمخوق اإلنسخان يمحايتهخا خخالل  -2
 التوزخخكايف ياللتزايخخايف الناشخخاو بخخأل اسخختمرا  السخخنوايف استخخ  املا خخكو. ييمخخر  يعلخخل يتابمخخو تنفكخخل

 ؛ يعلكخخايف محايخخو حمخخوق اإلنسخخان  يالتمخخدم احملخخزس يافضخخل املتاسسخخايف  فضخخالا بخخأل الموائخخق2013بخخام 
 اليت تمرت  تمزيز حموق اإلنسان يمحايتها.

ييمخخر  التمريخخر ايضخخاا جمتوبخخو يخخأل التوزخخخكايف الرايكخخو إ   بخخ  يخخايل ا الوفخخاء ابلتزايهخخخا  -3
 السلتي للنزاع املسل   ا ظل يراباة حموق اإلنسان يسكا ة المانون.ابحلل 

 املنهجية وعملية التشاور -اثنيا   
يسخخختند هخخخلا التمريخخخر إ  يمخخخاباليف نوبكخخخو األريخخخه يخخخع هكاكخخخل الديلخخخو ييؤسسخخخايف اجلتهوسيخخخو  -4

ملمنكخو. ييركخز ياملؤسسايف الوطنكو حلموق اإلنسان يينظتايف ا تتع املدين  يإ  اسختمرا  للتؤلفخايف ا
 التمرير اساساا بلى التمدم احملرز يالصموابيف املسجلو ينل الستمرا  الديسن الشايل الثاين ملايل.

ي باتخخخه شخخخماو حمخخخوق اإلنسخخخان ياحلتايخخخو التابمخخخو لامثخخخو ا يخخخ  املتحخخخدة املتكايلخخخو املتمخخخد ة  -5
و الثالثخو لالسختمرا  الخديسن ا بما  لتحمكق الستمراس ا يايل إزداس يشخريع التمريخر الخوطا للجولخ

 2017 اكتخوبر تشخريأل ا يل/ 5الشايل. يبغكو التصخديق بلخى يشخريع التمريخر الخوطا  ُبمخديف ا 
حلمخخخو بتخخخل شخخخاسك فكهخخخا تثلخخخون لخخخإل اسايف الوزاسيخخخو ييؤسسخخخايف اجلتهوسيخخخو ياللجنخخخو الوطنكخخخو حلمخخخوق 

لديلكخخو للفرانكفونكخخو الخخدب  لديلخخو اإلنسخان يايخخني املظخخاظ يينظتخخايف ا تتخخع املخخدين. يقخديه املنظتخخو ا
يخخايل ا ي خخع الصخخكغو النهائكخخو للتمريخخر الخخوطا. يابخخديف اللجنخخو املمنكخخو اتابمخخو إبخخدا  التمريخخر الخخوطا 

 19املخخخؤس   PM-RM/0800-2017لالسخختمرا  الخخديسن الشخخخايل  الخخيت انشخخاه اوألخخخ  املرسخخوم سقخخ  
 اللن قُدام إ  جمل  الوزساء للتوافمو بلكف.  النس و النهائكو للتمرير الوطا 2017ايلول/ساتتج 

 (2013-2017تطور اإلطار املعياري واملؤسسي ) -اثلثا   
 الدستور -ألف 

يُمخخرا الدسخختوس ييكفخخل ا الاخخاب ا يل ينخخف مجكخخخع فاخخايف حمخخوق اإلنسخخان. ييخخن  ايضخخخاا  -6
لتنفكليخو بلى علكايف تكفل  تان هخلو احلمخوق يخأل خخالل هكاخو قضخائكو يسختملو بخأل السخلطتني ا

 يالتشريمكو  ييكتو  ستوسيو تكفل احلموق ا ساسكو لإلنسان ياحلراييف المايو.
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يبلخخخى الخخخرا  يخخخأل املكاسخخخ  الخخخيت حتممخخخه  فمخخخد بكانخخخه املتاسسخخخو املؤسسخخخكو بمخخخك ايألخخخف  -7
المصوس اليت شابه المانون ا ساسخي ي فمخه إ  تنمكحخف. يانشخاه جلنخو خخجاء لتنمخك  الدسختوس 

 لصخخخكااو يشخخخريع قخخخانون 2016نكسخخخان/ابريل  20املخخخؤس   PM-RM/0235–2016  اوألخخخ  املرسخخخوم سقخخخ
ينم  الدستوس اللن سكماجل ايألف المصوس ابلسختنا  اساسخاا إ  بنخو  اتفخاق السخالم ياملصخاحلو ا 

 يايل املناثق بأل بتلكو اجلزائر ياإلجنازايف اليت حتممه ا يايليف سابمو بُلله ملراألمو الدستوس.
 AN-RM/031–2017هاء ابتال اللجنخو  ابتتخديف اجلتمكخو الوطنكخو المخانون سقخ  يبمد انت -8

 P-RM/0448-2017ياللن يخنم  الدسختوس  ياسختدبى املرسخوم سقخ   2017حزيران/يونكف  2املؤس  
للتصخويه بلخى المخخانون  2017متوز/يولكخف  9اهلكاخو النت ابكخو ا  2017حزيران/يونكخف  7املخؤس  

تفتاء. يبمد التشايس يع الموى احلكو ا الالد  قرس سئك  اجلتهوسيو أتألكخل امللكوس بأل طريق الس
 تنظك  الستفتاء.

 الصكوك الدولية -ابء 
يازله يايل  خالل الفرتة املشتولو ابلتمريخر  بتلكخو التصخديق يالنضختام. يبلكخف  فمخد  -9

 :(1)اي انضته إلكهازداقه بلى الصكوك المانونكو الديلكو التالكو املتملمو حبموق اإلنسان 
   التفاقكخخخو املتملمخخخو بو خخخع ا شخخخ اة بخخخدميي اجلنسخخخكو  يالخخخيت ابتتخخخدها يخخخؤمتر ا يخخخ

 056-2015ا نكويخخخوسك )المخخخانون سقخخخ   1954ايلول/سخخخاتتج  28املتحخخخدة املنممخخخد ا 
 P-RM/0866-2015ياملرسخخخخخخوم سقخخخخخخ   2015كخخخخخخانون ا يل/ يسخخخخخختج   31املخخخخخخؤس  
 املتملمان ابلنضتام(؛ 2015كانون ا يل/ يستج   31 املؤس 

  التفاقكخو املتملمخو ضفخخك حخاليف انمخخدام اجلنسخكو  الخيت ابتتخخدها يخؤمتر املفو خخني
 057-2015)المخخخخخخانون سقخخخخخخ   1961عب/ااسخخخخخخط   30املنممخخخخخخد ا نكويخخخخخخوسك ا 

 P-RM/0881-2015ياملرسخخخخخخوم سقخخخخخخ   2015كخخخخخخانون ا يل/ يسخخخخخختج   31املخخخخخخؤس  
 املتملمان ابلنضتام(؛ 2015كانون ا يل/ يستج   31 املؤس 

  امللحخخخق ابتفاقكخخخو المتخخخل  29  الجيتوكخخخول سقخخخ  2010تشخخخريأل ا يل/اكتخخخوبر  15ا
ا ألنكخخف  ا الخخديسة  2014حزيران/يونكخخف  11  ياملمتتخخد ا 1930اجلخخجن لمخخام 

كخخانون   31املخخؤس   061-2015الثالثخو بمخخد املائخو ملخخؤمتر المتخخل الخدييل )المخخانون سقخ  
 P-RM/029-2015ياملتملخخخخق ابملصخخخخا قو بلخخخخى ا يخخخخر سقخخخخ   2015ا يل/ يسخخخختج 

 يالخخخلن أيان ابلتصخخخديق بلخخخى الجيتوكخخخول املخخخلكوس 2015ايلول/سخخخاتتج  23املخخخؤس  
 يالخخخلن 2015تشخخخريأل ا يل/اكتخخخوبر  19املخخخؤس   P-RM/0645-2015ياملرسخخخوم سقخخخ  

 زدق بلى الجيتوكول(؛
   ان ابلسخخاليو يالصخخحو املهنكتخخني املتملمخخ 155يبريتوكوهلخخا سقخخ   155التفاقكخخو سقخخ

 2002حزيران/يونكخخخخف  3ي 1981حزيران/يونكخخخخف  22ياملمتتخخخخدان ا ألنكخخخخف ا 
بلى التوايل ا الديستني السابمو يالستني يالتسخمني ملخؤمتر المتخل الخدييل )المخانون 

ياملتملخخخخق ابلتصخخخخديق  2015كخخخخانون ا يل/ يسخخخختج   31املخخخخؤس   065-2015سقخخخخ  
ياللن أيان  2015ايلول/ساتتج  23املؤس   P-RM/035-2015بلى ا ير سق  

 19املخخخؤس   P-RM/0644-2015ابلنضخخختام إ  التفاقكخخخو املخخخلكوسة ياملرسخخخوم سقخخخ  
 ياملتملق ابلنضتام(. 2015تشريأل ا يل/اكتوبر 
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 مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية -جيم 
شريمايف الوطنكو يع التفاقكايف الديلكو حلموق ازدسيف احلكويو قوانني تريي إ  يواءيو الت -10

 :(2)اإلنسان. يبلكف  فمد ُي مه  خالل الفرتة املشتولو ابلتمرير  جمتوبو التشريمايف التالكو
   الخخلن يُمخخدال قخخانون المتخخل 2017حزيران/يونكخخف  12املخخؤس   021-2017المخخانون سقخخ 

 املتملق ابحلد ا  ىن لسأل المتل؛
   079-01ياملمدل للمانون سق   2016متوز/يولكف  7املؤس   039-2016المانون سق 

ياملتملخخق بمخخانون الممخخوابيف الخخلن ُاخخرام فسخخا   2001عب/ااسخخط   20املخخؤس  
املوظفني المتويكني ا ألان  ييوظفي املنظتايف الديلكو المايو  يكللج الفسخا  

 ا المطاع اساة؛
   تملخخخق بو خخخع قخخخانون يوحخخخد يامل 2016اايس/يخخخايو  17املخخخؤس   008-2016المخخخانون سقخخخ

 ؛ملكافحو اسل ا يوال يمتويل اإلسهاب
   املتملخخق بمخخانون  2016تشخخريأل ا يل/اكتخخوبر  17املخخؤس   048-2016المخخانون سقخخ

 النت اابيف؛
   يالخلن يضخع تخداب   2015كانون ا يل/ يستج   18املؤس   052-2015المانون سق

 از  اختاا المراس ياملناز  النت ابكو؛لتمزيز املساياة بني اجلنسني ا الوزول إ  ين
  032-2015 ا يخخر سقخخ/P-RM   ياملتملخخق شنشخخاء  2015ايلول/سخخاتتج  23املخخؤس

 املكت  املركزن ملكافحو اإل راء ا  املشريع؛
  012-2013 ا يخخخر سقخخخ/P-RM   ياملمخخخدل للمخخخانون  2013ايلول/سخخخاتتج  2املخخخؤس

 ملتملق اراقاو امل دسايف يالسالئف؛يا 2001متوز/يولكف  18املؤس   078-01سق  
   080-01ياملمخخدل للمخخانون سقخخ   2013اايس/يخخايو  21املخخؤس   016-2013المخخانون سقخخ 

 ياملتملخخق بمخخانون اإلألخخراءايف اجلنائكخخو الخخلن يمخخدل 2001عب/ااسخخط   20املخخؤس  
الموابخخد اإلألرائكخخو املتملمخخو ابلحتجخخاز لخخدى الشخخرطو يبتلكخخايف اقتحخخام املسخخاكأل 

 بغكخخو قتخخع يخخرتك  اجلخخرائ  اإلسهابكخخو ياجلرميخخو املنظتخخو بخخج الوطنكخخو يشخخركائه يتفتكشخخها 
 بلى حنو افضل؛

   ياملتملخخق انخخع اإل خخراء اخخخ   2014اايس/يخخايو  27املخخؤس   015-2014المخخانون سقخخ
 املشريع يقتمف؛

   ياملتملخخق حبتايخخخو الاكخخخا يف  2013اايس/يخخخايو  21املخخؤس   015-2013المخخانون سقخخخ
 هوسيو يايل؛الش صكو ا مج

   ياملتملخخخخق شنشخخخخاء اللجنخخخخو  2016متوز/يولكخخخخف  7املخخخخؤس   036–2016المخخخخانون سقخخخخ
 الوطنكو حلموق اإلنسان.
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 السياسات العامة واالسرتاتيجيات الوطنية -دال 
يازخخله حكويخخو يخخايل  خخخالل الفخخرتة املشخختولو ابلتمريخخر  تنفكخخل يشخخاسيع يبخخراي  للتنتكخخو  -11

 :(3)كو تمزيز حموق اإلنسان يمحايتهاالقتصا يو يالألتتابكو بغ
 ( ؛2018-2013بر ي  بتل احلكويو) 
  (2018-2013)اإلطاس السرتاتكجي لإلنماش القتصا ن يالتنتكو املستدايو  

  2015 ياتفخخاق السخخالم ياملصخخاحلو ا يخخايل املناثخخق بخخأل بتلكخخو اجلزائخخر ياملخخجم ا بخخام
و بتلهخخخخخا استسخخخخخكو للفخخخخخرتة يالسكاسخخخخخو الوطنكخخخخخو للنهخخخخخو  ابلطفخخخخخل يمحايتخخخخخف يخطخخخخخ

 ؛2014شااط/فجاير  26  املمتتدتني ا 2015-2019
  املمتتخدتني2020-2016السكاسو الوطنكو للنهو  اب سرة يخطو بتلها للفخرتة   

 ؛2015تشريأل ا يل/اكتوبر  7ا 
  ؛2014متوز/يولكف  16السكاسو الوطنكو للهجرة يخطو بتلها املمتتداتن ا 
 تملمخخو بتمزيخخز القتصخخا  الألتتخخابي يالتضخخايا يخطخخو بتلهخخا السكاسخخو الوطنكخخو امل

 ؛2014تشريأل ا يل/اكتوبر  9  املمتتداتن ا 2018-2014للفرتة 
  ؛2014تشريأل ا يل/اكتوبر  9السكاسو الوطنكو املتملمو بتغ  املنا   املمتتدة ا 
  يل/كخخخخخانون ا  3السكاسخخخخخو املتملمخخخخخو اب سا خخخخخي الزسابكخخخخخو ا يخخخخخايل  املمتتخخخخخدة ا  

 ؛2014 يستج 
  ؛2015كانون الثاين/يناير   7السكاسو الوطنكو للمتل اإلنساين  املمتتدة ا 
  18  املمتتخخداتن ا 2017-2015السكاسخخو الوطنكخخو للمتالخخو يخطخخو بتلهخخا للفخخرتة 

 ؛2015عااس/ياسس 
  ؛2018-2016بر ي  التنتكو الصحكو يالألتتابكو للفرتة 
 تكخخخخو قطخخخخاع احلخخخخرط الكدييخخخخو يخطخخخخو بتلهخخخخا للفخخخخرتة السكاسخخخخو الوطنكخخخخو املتملمخخخخو بتن

 ؛2015عااس/ياسس  18  املمتتداتن ا 2014-2018
  املمتتخداتن2021-2017السكاسو الوطنكو حلمخوق اإلنسخان يخطخو بتلهخا للفخرتة   

 ؛2016تشريأل الثاين/نوفتج  16ا 
  تخداتن  املمت2021-2017السكاسو الوطنكو للمدالو النتمالكو يخطخو بتلهخا للفخرتة 

 ؛2016كانون ا يل/ يستج   22ا 
  2021-2017بخخر ي  تطخخوير املؤسسخخايف )اجلكخخل الثخخاين( يخطتخخف التشخخغكلكو للفخخرتة  

 .2017عااس/ياسس  15املمتتدان ا 
يابإل خخخافو إ  الخخخج  تنفخخخل احلكويخخخو الخخخج ي  الخخخوطا ملكافحخخخو تاسسخخخو ختخخخان اإل     -12

فرنخخج يخخأل فرنكخخايف الحتخخا   120 000 000حخخوايل يالخخلن ختصخخ  لخخف يكزانكخخو سخخنويو يمخخداسها 
 .(4)و شركاء تمنكون ييالكون عخريناملايل ا فريمي. ييكتل هلو املكزانك
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ياخخخخ اا  يازخخخله احلكويخخخو تنفكخخخل خطخخخخو المتخخخل املتملمخخخو اكافحخخخو ال خخخاس اب شخخخخ اة  -13
ييخخا شخخخابف  شخخخ اة بربايخخو اللجنخخخو الوطنكخخو لتنسخخخكق يكافحخخو ال خخاس اب 2017-2015 للفخخرتة

 .(5)الج يأل تاسسايف

 إاامة العدل والقانون اجلنائي الدويل -رابعا   
 ابفه احلكويو ألهو ها الرايكو إ  احلفاظ بلى يا ُاحرز يأل تمخدم ا جمخال المدالخو.  -14

 13يبلكف  فمد ابُتتد بر ي  الطواسئ لتمزيز النظام المضائي يتنفكل اتفاق السالم ياملصخاحلو ا 
 . ييمخخزز هخخلا الخخخج ي  السخختمالل الكايخخل للمضخخاء  ييكافحخخو اإلفخخخاليف2015ين/نوفتج تشخخريأل الثخخا

 .(6)أل المماب يانتهاكايف حموق اإلنساني
ينخف بلخى  46يين  اتفاق السالم ياملصاحلو ا يايل املناثق بأل بتلكو اجلزائخر ا املخا ة  -15

اإلنسان يالمانون الخدييل اإلنسخاين  إنشاء جلنو  يلكو للتحمكق ا انتهاكايف المانون الدييل حلموق
 .(7)مانون املتملق شنشاء هلو اللجنوا مجكع احناء يايل. يارن حالكاا إبدا  ال

يقد اجنزيف احلكويو يشاسيع بناء املمخر اجلديخد للتحكتخو الملكخا  ياحملكتخو اإل اسيخو ا يخوبيت   -16
اسخخكنا. يابإل خافو إ  الخج  فمخخد تسخ   بخخدب  ياحملخاك  اجلزئكخو املنشخخدة حخديثاا ا سخان ينكونخخو يفخا  يي

يخخأل بخخر ي  ا يخخ  املتحخخدة اإلثخخائي يبمثخخو ا يخخ  املتحخخدة املتكايلخخو املتمخخد ة ا بمخخا  لتحمكخخق السخختمراس 
 .(8)يسكناا ملوظفي املنايبو 20لالد ييكتو ا املناطق الشتالكو يأل ا 18يايل  بناء اي تريك   ا
ل النتمايكو يانتهاكايف حموق اإلنسان يالمانون الدييل اإلنساين  يا إطاس التصدن ل بتا -17

 ساستني بشدن املنظويو اجلنائكو ينظته  يسايف تدسي  يتوبكو بشخدن  2014األريف احلكويو ا بام 
حموق اإلنسان لفائدة الموايف املسلحو يقوايف ا يأل  يالمضاة  يألهايف فابلو اخرى ا جمال المدالو 

 .(9)يلفاايف يأل السكان
يتمهديف احلكويو اما اة مجكع املتهتخني ابستكخاب انتهاكخايف ألسخكتو حلمخوق اإلنسخان  -18

حكخخث ابتمخخل يا يخخخأل بمخخك ابضخخاء اللجنخخخو الوطنكخخو لسخختما ة الدميمراطكخخخو يإبخخا ة إسسخخاء الديلخخخو  
 يُشرع ا ياكتو املتهتني ابستكاب هلو النتهاكايف.

بتخخخخخال المنخخخخخف بخخخخخني الطوائخخخخخف يلنخخخخخزع فخخخخخه احلكويخخخخخو محخخخخخاليف التوبكخخخخخو ملنخخخخخع يقخخخخخوع ايكث -19
املكلكشخخخخخكايف  ل سخخخخخكتا يخخخخخأل خخخخخخالل تنفكخخخخخل اسخخخخخرتاتكجكو يخطخخخخخو بتخخخخخل املصخخخخخاحلو الوطنكخخخخخو  سخخخخخالح

(2015-2018)(10). 
يا إطاس إزخالح قطخاع ا يخأل  ابتتخديف احلكويخو قخانون الت طخكق املتملخق اب يخأل الخداخلي  -20

 .(11)الديأل األل يكافحو ال اس ابمل دسايف يالتهري  ا مشال ال
يفكتخخا يتملخخق اكافحخخو اإلسهخخاب  شخخربه احلكويخخو  يخخأل  حكخخو  ا تمخخديل قخخانون اإلألخخراءايف  -21

اجلنائكخخخو يخخخأل األخخخل إقايخخخو املركخخخز المضخخخائي املت صخخخ  ا يكافحخخخو اإلسهخخخاب ياجلرميخخخو الديلكخخخو املنظتخخخو 
ا تنمخخخك   احملكتخخخو احمللكخخخو ا الالديخخخو السا سخخخو ا يماطمخخخو ابيخخخاكو  يشخخخربه  يخخخأل  حكخخخو اخخخخرى  ا

 .(12)قانون المموابيف
يتسخخخمى احلكويخخخو ألاهخخخدة إ  التملكخخخل إ  ا ىن حخخخد تكخخخأل يخخخأل انتهاكخخخايف حمخخخوق اإلنسخخخان  -22

 يابإل افو إ  الج  فمخد األخريف .(31)لدى تنفكل ا نشطو الرايكو إ  استما ة المانون يالنظام ا الالد
 .(14)انتهاكايف ألسكتو حلموق اإلنسانحتمكمايف يلحمه افرا  قوايف ا يأل املتوسطني ا استكاب 
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ياألريف السلطايف المضائكو يالسكاسكو  ياللجنو الوطنكخو حلمخوق اإلنسخان  يينظتخايف حمخوق  -23
اإلنسخخخان زايسايف ينتظتخخخو  يخخخاكأل الحتجخخخاز ا إطخخخاس سزخخخد تنفكخخخل قخخخانون الممخخخوابيف ياملمخخخاي  الديلكخخخو 

 .(15)املتملمو ابلحتجاز

 ميقراطية والسالمسيادة القانون والد -خامسا   
ا إطخخخخخاس اسخخخخختما ة الدميمراطكخخخخخو يسخخخخخكا ة المخخخخخانون  يازخخخخخله احلكويخخخخخو ألهو هخخخخخا الرايكخخخخخو إ   -24
املؤسسخخخايف الدميمراطكخخخو ياسخخختما ة النظخخخام الدسخخختوسن. يبلكخخخف  قخخخد اُحخخخرز تمخخخدم كاخخخ  ا ى بلخخخى  تمزيخخخز
ا اثيف السخخخالم اسصخخخوة إ  توقكخخخع اتفخخخاق يااخخخا ياو املاخخخدئي بشخخخدن النت خخخاابيف الر سخخخكو ييخخخ يألخخخف

  تشخخريأل ا يل/ 17املخخؤس   048-2016  يابتتخخا  المخخانون سقخخ  2013الشخخايلو ا يخخايل ا حزيران/يونكخخف 
 (16)2013ياملتملخخق بمخخانون النت خخاابيف  يتنظخخك  انت خخاابيف حخخرة ينزيهخخو ا بخخام  2016اكتخخوبر 

يف إ  ابتتخخا  المخخانون يابتتخخا  خريطخخو طريخخق للترحلخخو النتمالكخخو  ييراألمخخو يركخخز املماس خخو الخخيت ا 
ياملتملخخخق اركخخخز املماس خخخو السكاسخخخكو  يي خخخع إطخخخاس  2015عااس/يخخخاسس  4املخخخؤس   007-2015سقخخخ  

يتنظخخك  لمخخاءايف بشخخدن مشخخال   (17)للتشخايس بخخني يزيخخر اإل اسة اإلقلكتكخخو يسحسخخاء ا حخخزاب السكاسخخكو
 .2017م ييؤمتر الوفاق الوطا ا با  (18)2013 يحتمكق الاليركزيو ا بام يايل
  نظتخخخه احلكويخخخو النت خخخاابيف الالديخخخو  يشخخخربه ا تمكخخخني يتنصخخخك  2016يا بخخخام  -25

 .2017السلطايف املؤقتو ا املناطق الشتالكو ا بام 
ييازخخخله احلكويخخخو بخخخلل ألهو هخخخا يخخخأل خخخخالل بخخخر ي  الطخخخواسئ لتمزيخخخز النظخخخام المضخخخائي  -26

 .(19)مانونيتنفكل اتفاق السالم ياملصاحلو يأل األل تمزيز سكا ة ال
يا إطخخاس السخخمي إ  تمزيخخخز التضخخايأل بخخخني مجكخخع ا طخخراط  ياسخخختكتال بتلكخخو النتمخخخال  -27

السكاسي بسالسو  ياستما ة الوحخدة الوطنكخو يالسخاليو اإلقلكتكخو حخك يختتكأل الشخم  املخايل يخأل 
التتتع جبتكع حموقف  شربه احلكويخو ا حشخد مجكخع ازخحاب املصخلحو ا بتلكخو السخالم الخيت 

إ  توقكخخخع اتفخخخاق السخخخالم ياملصخخخاحلو ا يخخخايل املناثخخخق بخخخأل بتلكخخخو اجلزائخخخر  2015فضخخخه ا بخخخام ا
 .(20)يإنشاء اللجنو املمنكو اتابمو هلا التفاق

 مكافحة اإلفالت م  العقاب والعدالة االنتقالية -سادسا   
ا  شخخهد جمخخال يكافحخخو اإلفخخاليف يخخأل الممخخاب اختخخاا إألخخراءايف هايخخو  يخخأل بكنهخخا الشخخريع -28

ياكتخخخو بمخخخك ابضخخخاء ا لخخخ  المسخخخكرن )اللجنخخخو الوطنكخخخو لسخخختما ة الدميمراطكخخخو يإبخخخا ة إسسخخخاء 
الديلخو(  يإ انخو احملكتخو اجلنائكخخو الديلكخو للسخكد امحخخد الفمخى املهخدن بتهتخخو استكخاب ألخرائ  حخخرب 
ا مشخخخال يخخخايل  يإ انخخخو يكتخخخو اجلنخخخااييف ا يخخخايل للسخخخكد الكخخخو ياهايخخخان تخخخوسن  يفخخخو  الشخخخرطو 

 .(21)إلساليكو السابق بتهتو استكاب انتهاكايف ألسكتو حلموق اإلنسانا
يا يواألهخخخخو تزايخخخخد انتهاكخخخخايف حمخخخخوق اإلنسخخخخان الخخخخيت كانخخخخه النسخخخخاء يخخخخع ا طفخخخخال اي   -29

 حاايها  التزيه احلكويو ابملضي قدياا ا تكري  المدالو النتمالكخو. يا هخلا اإلطخاس  اختخليف 
؛ 2013  ندية يطنكو بشدن المدالو النتمالكو ا حزيران/ يونكف احلكويو بدة ياا سايف ينها تنظك

ياملتملخخخق ابلتصخخخديق بلخخخى ا يخخخر  2014نكسخخخان/ابريل  7املخخخؤس   001-2014يابتتخخخا  المخخخانون سقخخخ  
ياملتملق شنشاء جلنو احلمكمو يالمدالو  2014كانون الثاين/يناير   15املؤس   P-RM/003-2014 سق 

ا  المخخوانني ياللخخوائ  املتملمخخو بلجنخخو التحمكخخق الديلكخخو املنصخخوة بلكهخخا ياملصخخاحلو؛ يزخخكااو يابتتخخ
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اتفخخخخخخاق السخخخخخخالم ياملصخخخخخخاحلو ا يخخخخخخايل املناثخخخخخخق بخخخخخخأل بتلكخخخخخخو اجلزائخخخخخخر  يابتتخخخخخخا  جملخخخخخخ  الخخخخخخوزساء  ا
  يابتتخخخا  املرسخخخوم سقخخخ  2016كخخخانون ا يل/ يسخخختج   22يطنكخخخو للمدالخخخو النتمالكخخخو ا  لسكاسخخخو

2015-0858/P-RM   يالخخخخخلن عخخخخخد  إألخخخخخراءايف تنفكخخخخخل  2015انون ا يل/ يسخخخخختج كخخخخخ  31املخخخخخؤس
كخخخخانون   17ياملتملخخخخق بتمخخخخويك  خخخخحااي متخخخخر   2012متوز/يولكخخخخف  12املخخخخؤس   025–2012المخخخخانون سقخخخخ  
 .(22)2012عااس/ياسس  22المصكان اليت انطلمه ا  يحركو 2012الثاين/يناير 

كخخخانون   22 ابتتخخخداا احلكويخخخو ا يتتضخخختأل ي كمخخخو السكاسخخخو الوطنكخخخو للمدالخخخو النتمالكخخخو الخخخيت -30
التداب  الالزيو لضتان بدم تكراس انتهاكايف حموق اإلنسخان  يحخق الضخحااي  2016ا يل/ يستج 

يابتتخد جملخ  الخوزساء  (23)يكللج افخرا  اسخره  ا يمرفخو احلمكمخو  يحمهخ  ا المدالخو  يحمهخ  ا اجلخج
 تملق حبتايو املدافمني بأل حموق اإلنسان. يشريع المانون امل 2017كانون الثاين/يناير   4ا 
يتوازخخل جلنخخو احلمكمخخو يالمدالخخو ياملصخخاحلو تمايمخخا الو كخخق يخخع يفو خخكو ا يخخ  املتحخخدة السخخايكو  -31

حلمخخخوق اإلنسخخخان ياملنظتخخخايف الديلكخخخو يينظتخخخايف حمخخخوق اإلنسخخخان للتصخخخدن للتحخخخداييف الخخخيت تمخخخرت  
 .(24)نسان اليت حد ه قال ا زيو احلالكو يا ناءهاالمدالو النتمالكو ا يواألهو انتهاكايف حموق اإل

يحتظخخى احلكويخخو بخخدب  بمثخخو ا يخخ  املتحخخدة املتكايلخخو املتمخخد ة ا بمخخا  لتحمكخخق السخختمراس  -32
ا يخخايل ييفو خخكو ا يخخ  املتحخخدة السخخايكو حلمخخوق اإلنسخخان  يبخخدب  احملكتخخو اجلنائكخخو الديلكخخو الخخيت 

ألهو هخخخا الرايكخخخو إ  التحمكخخخق ا اجلخخخرائ  الديلكخخخو الخخخيت تنخخخدس   تمخخخدم هلخخخا املسخخخابدة التمنكخخخو ملوازخخخلو
 خختأل يليتهخخا ييالحمخخو يرتكاكهخخا ألنائكخخاا  يل سخخكتا اجلخخرائ  الخخيت استكاخخه ا مشخخال الالخخد ييسخخطف 

 .(25)2012ينل كانون الثاين/يناير 

 مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية -سابعا   
اإلسهخخاب جبتكخخع اشخخكالف يخخأل خخخالل ابتتخخا  إزخخالح قطخخاع يازخخله احلكويخخو يكافحخخو  -33

ا يأل  يقانون التوألكف يالت طكق المسكرن  يقانون الت طكق املتملق اب يأل الداخلي  يتكثكف 
التدسي  يزاي ة حج  املمدايف المسكريو  يإنشاء يركز قضخائي يت صخ   ييحخدايف يت صصخو 

ن بخخخني المخخخوايف املسخخخلحو املالكخخخو  يبمثخخخو ا يخخخ  ملكافحخخخو اإلسهخخخاب ياجلرميخخخو املنظتخخخو  يتمزيخخخز التمخخخاي 
 املتحدة  يبتلكو ابسخان  يجمتوبو  يل الساحل است .

-MSIPC/1338-2013ييضخخخخاط إ  هخخخخلو التخخخخداب  املت خخخخلة ابتتخخخخا  المخخخخراس الخخخخوزاسن سقخخخخ   -34

MDAC-SG   ياملتملخخق شنشخخاء يركخز إل اسة بتلكخخايف يكافحخخو اهلجتخخايف 2013نكسخخان/ابريل  9املخؤس 
  نكسخخان/ 2املخخؤس   PRM/0230-2015سهابكخخو ا يماطمخخو ابيخخاكو ياملنخخاطق احملكطخخو مخخا  ياملرسخخوم اإل

ياملتملخخق بطرائخخق تنفكخخل التجتكخخد اإل اسن ل يخخوال ياملخخواس  املالكخخو ا خخخرى لإلسهخخابكني  2015ابريخخل 
 .(26)يتويل اإلسهاب ياملنظتايف اإلسهابكو يابتتا  اسرتاتكجكو ملكافحو التطرط الديا

 املؤسسة الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -اثمنا   
اللجنخخخخو الوطنكخخخخو حلمخخخخوق اإلنسخخخخان هخخخخي املؤسسخخخخو الوطنكخخخخو املمنكخخخخو بتمزيخخخخز يمحايخخخخو حمخخخخوق  -35

 اإلنسان ا يايل. يهي متثل ايضاا اآللكو الوطنكو ملنع التملي .
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ياخخا ئ ابسيخخ   يخخأل خخخالل يقخخد اُنشخخاه هخخلو اللجنخخو يفمخخاا للتمخخاي  الديلكخخو  يل سخخكتا   -36
 . يتتتثخخخل البتكخخخاسايف الرئكسخخخكو الخخخيت يتضخخختنها2016متوز/يولكخخخف  7املخخخؤس   036-2016ابتتخخخا  المخخخانون 

هلا المانون اجلديد فكتا يلي: ترقكو اللجنو الوطنكو حلموق اإلنسان لتصا  سلطو إ اسيو يسختملو  
 ( ابضخخاء  ائتخخني ييتتتمخخني09)( بضخخواا إ  تسخخمو 41يختفخخكك بخخد  ابضخخائها يخخأل ياحخخد ياسبمخخني )

 ابحلصخخانو  يتمزيخخز اسخختماللكتها  يإ اسة املخخواس  امل صصخخو هلخخا بصخخوسة يسخختملو  يإنشخخاء متثخخكاليف إقلكتكخخو
 الشخكايى يخأل ا فخرا  الخليأل يمتخجين انفسخه   خحااي لنتهاكخايف يللجنو. يختول للجنو زخالحكو تلمخ

 حموق اإلنسان.
ق ايخام ابتتخا  اللجنخو الوطنكخو حلمخوق اإلنسخان ا يخايل ييفت  هلا المانون اجلديخد الطريخ -37

ا  الفاخو الخف  الخيت متنحهخا حخق التصخويه خخالل  يسايف التحخالف المخاملي للتؤسسخايف الوطنكخخو 
 .(27)حلموق اإلنسان يع الستاح هلا أب اء يظائفها بلى حنو افضل

 (2017-2013تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ) -اتسعا   
 ملدنية والسياسيةاحلقوق ا -ألف 

 إلغاء عقوبة اإلعدام  
يظ يُنفال ان حك  يأل احكام  (28)ل يزال الوقف الختكاسن لتنفكل بموبو اإلبدام ساسايا  -38

 ابإلبدام خالل الفرتة املشتولو ابلتمرير.

 االجتار ابلبشر  
اقكخو ا يخ  اختليف احلكويخو تخداب  ملكافحخو ال خاس اخ  املشخريع اب شخ اة  يفمخاا لتف -39

املتحخخخدة ملكافحخخخو اجلرميخخخو املنظتخخخو بخخخج الوطنكخخخو يالجيتوكخخخوليف امللحمخخخو مخخخا. يبلكخخخف  فمخخخد انشخخخاه 
اللجنخخو الوطنكخخو لتنسخخكق يكافحخخو ال خخاس اب شخخ اة ييخخا شخخابف الخخج يخخأل تاسسخخايف  يابتتخخديف 
خطخخو بتخخل ملكافحخخو ال خخخاس اب شخخ اة ييخخا شخخخابف الخخج يخخأل تاسسخخخايف  ياُبخخدا يشخخريع قخخخانون 

 .(29)شدن يكافحو الرق ياملتاسسايف الشاكهو ابلرقب

 عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب وسوء املعاملة، واالحتجاز التعسفي  
اختخليف احلكويخو تخداب  لو خع حخد لالنتهاكخخايف اجلسخكتو حلمخوق اإلنسخان بتزييخد قخخوايف  -40

 مخخاا للتمخخاي  الديلكخخو حلمخخوق اإلنسخخان.الخخدفاع يا يخخأل بتملكتخخايف يا خخحو يابلتخخدسي  الخخالزم للتصخخرط يف
ا بتال  يابإل افو إ  الج  فمد اختليف التداب  التالكو: إزداس اياير توقكف حبق يرتك  هلو 
التوألكخخخف  يتخخخدسي  المخخخوايف املسخخخلحو يقخخخوايف ا يخخخأل ا جمخخخال المخخخانون الخخخدييل اإلنسخخخاين  يابتتخخخا  قخخخانون

يدينو قوابد سلوك الموايف املسلحو يقخوايف  يالت طكق المسكرن يإزالح قطاع ا يأل  يتمديل
 .(30)ا يأل ا يايل بغكو تكككفها يع السكاق احلايل

 حرية الدي   
اختليف احلكويو تداب  لضتان حريو الديأل يالماا ة. ييتضتأل الج إنشاء يزاسة الشؤين  -41

يع هلخخا ا ا قخخالك  الدينكخخو يالماخخا ة  يإنشخخاء يديريخخو يطنكخخو للشخخؤين الدينكخخو يالماخخا ة يخخع إقايخخو فخخر 
 .(31)ياملماطمايف يالالداييف  يتريك  ا  رحو اليت هديه
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 حرية التعبري  
يازله احلكويو بلل اجلهخو  ا جمخال التوبكخو يخأل األخل محايخو حريخو التماخ  يي خع حخد  -42

 2015حزيران/يونكخخف  4املخخؤس   018-2015للتتاسسخخايف الخخيت اخخد  هخخلا احلخخق. يابتتخخديف المخخانون سقخخ  
 2014كخخانون الثاين/ينخخاير   21املخخؤس   P-RM/006-2014يمخخدل ييصخخدق بلخخى ا يخخر سقخخ   يالخخلن

ياملتملخخق شنشخخاء اهلكاخخو الملكخخا لالتصخخاليف. يشخخربه ايضخخاا ا إألخخراء حتمكمخخايف بشخخدن الصخخخحفكني 
 .(32)املفمو يأل اي املتوفني

 احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية  -ابء 
 اسباحلق يف مستوى معيشي من  

يازخخخله احلكويخخخو تنفكخخخل يشخخخاسيع يبخخخراي  تنتكخخخو األتتابكخخخو ياقتصخخخا يو تريخخخي إ   خخختان  -43
فمالكخخخو احلخخخق ا يسخخختوى يمكشخخخي يناسخخخ   يتشخخختل اإلطخخخاس السخخخرتاتكجي لإلنمخخخاش القتصخخخا ن 

( الخخلن يتتثخخل هدفخخف المخخام ا تمزيخخز تنتكخخو شخخايلو ييسخختدايو 2018-2016يالتنتكخخو املسخختدايو )
ايألخخف بخخدم املسخخاياة ا بلخخد يوحخخد ييسخختمر  ابلسخختنا  إ  اإليكخخا يف املتاحخخو للحخخد يخخأل الفمخخر ي 

. يشخخربه 2030يالمخخدسة بلخخى الصخختو  يخخأل األخخل حتمكخخق اهخخداط التنتكخخو املسخختدايو حبلخخول بخخام 
ايضخخاا ا تنفكخخخل السكاسخخخو الوطنكخخخو املتملمخخخو بتمزيخخز القتصخخخا  الألتتخخخابي يالتضخخخايا يخطخخخو بتلهخخخا 

 .(33)2018-2014للفرتة 

 احلق يف التعليم  
يازله احلكويو ألهو ها الرايكو إ  حتسخني ا اء نظايهخا التملكتخي. يبلكخف  فمخد ُسخجال  -44

تطخخوس كاخخ  ا قطخخاع التملخخك  بفضخخل تنفكخخل الخخج ي  المشخخرن لتطخخوير التملخخك  يبخخر ي  السخختثتاس ا 
  2008ن بمخد ا بخام قطاع التملك   يبمك التوزخكايف املناثمخو بخأل املنتخدى الخوطا للتملخك  الخل

اخخا ا الخخج استفخخخاع يمخخدل اللتحخخاق اإلمجخخخايل ابلتملخخك  البتخخدائي ياإلبخخخدا ن  يزاي ة بخخد  الاخخخ  
التحتكو  يإألراء  ساسو ياسمو النطاق بأل املخداسس المرعنكخو. بغكخو سبطهخا ابلنظخام التملكتخي اسختنا اا 

يملماجلو اآلاثس النامجخو  (34)يسديتها إ  اسالك  تربويو يد ة بدقو  يتمزيز الشراكو حول املدسسو
  فمخخخد اُبخخخدا ينُخفاخخخل املشخخخريع الطخخخاسئ لتخخخوف  التملخخخك  للجتكخخخع  يهخخخو يغطخخخي 2012بخخخأل ازيخخخو بخخخام 

ييريي إ  زاي ة فرة احلصخول بلخى التملخك  يحتسخني بكاخو الختمل  للتاليكخل  2016-2013 الفرتة
 املتضرسيأل ا املناطق املستهدفو.

مزيخخز التخخدسي  املهخخا  ل سخخكتا بفضخخل الخخدب  الخخلن يمديخخف ا تتخخع ييازخخله احلكويخخو ت -45
الدييل يأل خالل تنفكل المديخد يخأل املشخاسيع يالخجاي   اخا فكهخا بخر ي  تشخغكل الشخااب يالخج ي  
المشخرن لتطخوير التخدسي  املهخا يخأل األخل تخخوف  فخرة المتخل. ياخدط هخلو الخجاي  إ  احلخد يخخأل 

ا  ب  انشطو التدسي  املها يتمزيز إيكانكو التوظكف يأل خالل  بطالو الشااب. يشربه ايضاا 
ياملتملق ابلتدسي  املهخا يالسكاسخو  2016حزيران/يونكف  14املؤس   026-2016ي ع المانون سق  

 .(35)2017-2015الوطنكو للمتالو يخطو بتلها للفرتة 



A/HRC/WG.6/29/MLI/1 

GE.17-19546 12 

 احلق يف الصحة  
مخخدل التغطكخخو الصخخحكو  يتخخوف  المتلكخخايف يازخخله احلكويخخو ألهو هخخا الرايكخخو إ  زاي ة ي -46

المكصريو يالمماق  املضا ة للف يسايف المكوسو يبال  السل ياملالساي اب ان للحوايل يا طفخال 
سخخنوايف(. يقخخد شخخهديف املمخخدايف التمنكخخو ياملسخخابدة اسازخخو الخخيت تمخخديها  5 ين سخخأل اسايسخخو )

 .(36)ياإليدز حتسناا يلحوظاا  الديلو للتر ى املصابني بف يس نم  املنابو الاشريو
يبخخخلله احلكويخخخو ايضخخخاا ألهخخخو اا لتحسخخخني التغطكخخخو الصخخخحكو يخخخأل خخخخالل بخخخر ي  التنتكخخخو  -47

الصخخحكو يالألتتابكخخو ي خختان إيكانكخخو احلصخخول بلخخى يكخخاو الشخخرب شنشخخاء الشخخركو املالكخخو إل اسة 
ابتتخخخديف احلكويخخخو  يابإل خخخافو إ  الخخخج  .(37)يكخخخاو الشخخخرب يالشخخخركو املالكخخخو لخخخرتا  يكخخخاو الشخخخرب

ياملتملخخق حبتايخخو املسخختهلج يي كمخخو سكاسخخو  2015متوز/يولكخخف  16املخخؤس   036-2015المخخانون سقخخ  
 .(38)يطنكو بشدن ا يأل الغلائي

 حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -جيم 
ناسخخخلكو كثفخخخه احلكويخخخو ألهو هخخخا الرايكخخخو إ  المضخخخاء بلخخخى تاسسخخخو تشخخخويف ا بضخخخاء الت -48

ا نثويخخو )ختخخان اإل  ( يخخأل خخخالل الخخج ي  الخخوطا ملكافحخخو ختخخان اإل   الخخلن سخخابد بلخخى 
 8 000يبلخى ختلخي اكثخر يخأل   (39)حالو تمخاين يخأل يضخابفايف استخان 1 080سبايو اكثر يأل 

 قريو بدب  يأل الزبتاء الدينكني. 1 200خاتنو بأل هلو املتاسسو ا حوايل 
يف توبكو اجلتهوس فكتا يتملخق بتشخويف ا بضخاء التناسخلكو ا نثويخو  يكثفه احلكويو محال -49

شااط/فجاير(  6اا ا الج الحتفال اب ايم الديلكو ملكافحو تشويف ا بضاء التناسلكو ا نثويو )
( يويخاا 16تشخريأل الثخاين/نوفتج(  يتنظخك  سختو بشخر ) 25يابتال المنف  د النساء يالفتكايف )

 .(40)المنف  د الفتكايف يالنساء يأل النشاط ملناهضو
يا إطخخخاس السخخخمي إ  سخخخأل تشخخخريع عظخخخر مجكخخخع اشخخخكال املتاسسخخخو التملكديخخخو املتتثلخخخو ا  -50

تشويف ا بضاء التناسلكو ا نثويو يفماا للتوزكايف اليت قديتها اللجنو املمنكو ابلمضاء بلخى التتككخز 
قخخانون الممخخوابيف لكتضخختأل احكايخخاا  خخد املخخراة يجلنخخو حمخخوق الطفخخل  شخخربه احلكويخخو ا يراألمخخو 

 MPFEF/SG/002-2017بشخخدن يكافحخخو المنخخف  خخد املخخراة. ياب سيف ايضخخاا إ  إزخخداس المخخراس سقخخ  
ياملتملق شنشاء اللجنخو الوطنكخو املمنكخو اتابمخو بتلكخو ابتتخا   2017كانون الثاين/يناير   24املؤس  

اجلخخخن   اخخخا ا الخخخج ختخخخان اإل    يشخخخريع المخخخانون املتملخخخق اكافحخخخو المنخخخف المخخخائ  بلخخخى نخخخوع 
يي ع خريطو طريق يطنكو لبتتا  يشريع قانون بشدن يكافحو المنف المائ  بلى نوع اجلن   

 .(41)اا ا الج ختان اإل  
ييازله احلكويو تنفكل تداب  تريي إ  محايو حموق املراة يأل خالل تنفكل خطو بتخل  -51

بخخني اجلنسخخني  يتفمكخخل ا يانخخو الدائتخخو للسكاسخخو الوطنكخخو املمنكخخو السكاسخخو الوطنكخخو املمنكخخو ابملسخخاياة 
 .(42)ابملساياة بني اجلنسني لضتان احرتام حموق املراة احرتاياا كايالا 

يفكتخا يتملخخق اشخاسكو املخخراة ا إ اسة الشخؤين المايخخو  احخرز تمخخدم كاخ  يخخأل خخالل ابتتخخا   -52
 يالخخلن يضخخع تخخداب  لتمزيخخز املسخخاياة 2015 يسخختج كخخانون ا يل/  18املخخؤس   052-2015المخخانون سقخخ  

 .(43)بني اجلنسني ا الوزول إ  يناز  اختاا المراس ياملناز  النت ابكو
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يا يف ايضخخخاا اجلهخخخو  الخخخيت بخخخللتها احلكويخخخو إ  ي خخخع اسطخخخو الوطنكخخخو لتنفكخخخل قخخخراس جملخخخ   -53
ملكافحخخو المنخخف المخخائ     يالخخيت ااتحخخه ي خخع اسخخرتاتكجكايف1325ا يخخأل التخخابع ل يخخ  املتحخخدة 

بلخخخخى اسخخخخاس اجلخخخخن  ا حخخخخاليف النخخخخزاع املسخخخخل   ي بخخخخ  يشخخخخاسكو املخخخخراة ا تنفكخخخخل اتفخخخخاق السخخخخالم 
ياملصخخاحلو ا يخخايل املناثخخق بخخأل بتلكخخو اجلزائخخر  يتمزيخخز املسخخاياة ا املمايلخخو بخخني الرألخخل ياملخخراة يبخخدم 

 .(44)التتككز  د املراة

 حقوق الطفل -دال 
مخخخخدياا كاخخخخ اا ا جمخخخخال حمخخخخوق الطفخخخخل اببتتخخخخا  جملخخخخ  الخخخخوزساء ي كمخخخخو احخخخخرزيف احلكويخخخخو ت -54

يياخخا ئ توألكهكخخو  2020-2016السكاسخخو الوطنكخخو املتملمخخو حبتايخخو ا سخخرة يخطخخو بتلهخخا للفخخرتة 
لربايخخو يمحايخخو ا طفخخال املمر خخني لل طخخر اي الخخليأل يمخخانون يخخأل اي خخاع خطخخ ة يخخأل سخخوء املمايلخخو 

  27 املخخؤس  2016-058  ابُتتخخد المخخانون سقخخ  2016يا بخخام  (45)لالمنخخف اي السخختغالل اي اإل خخا اي
ياملتملخخخق ابلُمصاخخخر ا مجهوسيخخخو يخخخايل. ي خخخرن حالكخخخاا يراألمخخخو ا يخخخر  2016كخخخانون ا يل/ يسخخختج 

 ياملتملق بمانون محايو الطفل. 2002حزيران/يونكف  5املؤس   P-RM/062-02 سق 
و حموق الطفخل يينخع  نكخد ا طفخال يخأل ألانخ  ياختليف احلكويو التداب  الالزيو حلتاي -55

  كخخانون الثخخاين/  28اطخخراط النخخزاع يي خخع علكخخايف إلبخخا ة إ يخخا  ا طفخخال املسخخروحني اببتتا هخخا ا 
تمتكتخخاا يشخرتكاا بخخني الخوزاسايف يخخن  بلخى  خخريسة ابتاخاس ا طفخخال املخرتاطني ابلمخخوايف  2013ينخاير 

 .(46)اي يان يُمايلوا يفماا لللجياجلتابايف املسلحو الليأل ُاسريا اي فريا  حا
ياستتريف احلكويو ا يضابفو ألهو ها الرايكو إ  المضاء بلى بتل ا طفال ا إطاس  -56

 .(47)الج ي  الوطا ملكافحو بتل ا طفال يأل خالل نشر النصوة اليت حتظر بتل ا طفال
يخخخخو الصخخخخحكو يبخخخخلله احلكويخخخخو ألهخخخخو اا لتحسخخخخني إيكانكخخخخو حصخخخخول ا طفخخخخال بلخخخخى الربا -57

يالتملخك  بضخختان حصخخوهل  بلخخى هخخلو اسخخديايف بشخكل يناسخخ  يخخأل خخخالل اسطخخو المشخخريو الثالثخخو 
 .(48)يبر ي  الستثتاس ا قطاع التملك  2023-2014للتنتكو الصحكو يالألتتابكو للفرتة 

 القانون الدويل اإلنساين -هاء 
ا تشخخر   2012ايل ا بخخام تسخخا  النخخزاع املسخخل  الخخلن ا خخر بلخخى املنخخاطق الشخختالكو ملخخ -58

 ابدا  كا ة يأل السكان  اخل إقلك  يايل يا الالدان ا ايسة.
ييخع توقكخخع اتفخاق السخخالم ياملصخاحلو ا يخخايل املناثخق بخخأل بتلكخو اجلزائخخر ييألخو  ينظتخخايف  -59

دة إنسانكو ا  حكويكو يمنكو ابلمتل اإلنساين ا يناطق المو ة  ااتحه الجاي  املتملمو ابملساب
 اإلنسانكو  يالتتاسج الألتتابي  ياإلنماش القتصا ن  يإبخا ة تشخغكل اهلكاكخل الألتتابكخو ا ساسخكو 

  ب  املشر يأل  اخلكاا يالالألاني يالفاايف السكانكو الضمكفو. 
الخخخيت  ييمخخخر  اجلخخخديل ا  و بطريمخخخو يوا خخخكمكو حالخخخو تنفكخخخل التخخخداب  ياإلألخخخراءايف اجلاسيخخخو ي/اي -60

اختلاا يايل سلفاا. ييركز التمرير بصخوسة اساسخكو بلخى التوزخكايف املماولخو يالتوزخكايف الخيت اخخلاا يخايل 
  22ابلفمخخل بمخخني البتاخخاس يالتوزخخكايف الخخيت احاطخخه مخخا بلتخخاا بمخخ  احلخخواس التفخخابلي الخخلن ألخخرى ا 

 .2013كانون الثاين/يناير 
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 النتائ /اإلألراءايف
 التوزكايف

 حالو التنفكل
 يُشرع فكها ظ •
 ألاسيو •
 املزيع اختااها /التداب  املت لة نخُفاليف •

 (النتائ )يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب  
ا خخخخخخخر التخخخخخخخداب  املت خخخخخخخلة بلخخخخخخخى تنفكخخخخخخخل التوزخخخخخخخكايف 

 ياللتزايايف
  التدابري التشريعية والسياسات واالسرتاتيجيات واملبادرات الوطنية -أوال      

وق اإلنسخخخخخخخخخخان اللجنخخخخخخخخخخو الوطنكخخخخخخخخخخو حلمخخخخخخخخخخ 1-ايلا 
(110-4) 

ياملتملخخخخخخخق  2016يولكخخخخخخخف /متوز 7املخخخخخخخؤس   036-2016المخخخخخخخانون سقخخخخخخخ   • نخُفاليف
 .شنشاء اللجنو الوطنكو حلموق اإلنسان

 2016نوفتج /تشخخخخخخخريأل الثخخخخخخخاين 8املخخخخخخخؤس   PR-M/0853املرسخخخخخخخوم سقخخخخخخخ   •
 .ياللن عد  تنظك  اللجنو الوطنكو حلموق اإلنسان يإألراءايف تشغكلها

ياملتملخخق  2017يخخايو /اايس 3املخخؤس    P-RM/0377-2017املرسخخوم سقخخ   •
 .بتمكني ابضاء اللجنو الوطنكو حلموق اإلنسان

للكتخني ا اء ابضاء اللجنو الوطنكو حلمخوق اإلنسخان 
اخخ  قابلخخو  سخخنوايف 7ملخخدة  2017يخخايو /اايس 17ا 

 .للتجديد

    السكاسايف يالسرتاتكجكايف الوطنكو 2-ايلا 

تخخخخخدسي  ا جمخخخخخال ال -التثمكخخخخخف  -التوبكخخخخخو  -ا
يخخخخخخخخأل  -111  5-110)حمخخخخخخخخوق اإلنسخخخخخخخخان 

 59يخخخخخخخخخخخخخخخخخخخأل  -111  38-111  21إ   19
 (60إ  

  التدسي  يالتوبكو بشدن يا يلي: ألاسيو
 يكافحو تاسسو ختان اإل  ؛ •
 يكافحو ال اس اب ش اة ييا شابف الج يأل تاسسايف؛ •
 .يكافحو الستغالل اجلنسي للنساء يا طفال •

 .تاسسخخخو ختخخخان اإل  تنفكخخخل بخخخر ي  ملكافحخخخو  •
 120يقخخخد خصصخخخه لخخخف يكزانكخخخو سخخخنويو قخخخدسها 

يلكخخخخخخون فرنخخخخخخج يخخخخخخأل فرنكخخخخخخايف اجلتابخخخخخخو املالكخخخخخخو 
ا فريمكخخخخو يلكنهخخخخا ل تخخخخزال اخخخخ  كافكخخخخو لتحمكخخخخق 

 .ا هداط احملد ة
خاتنخخخخخخو بخخخخخخأل هخخخخخخلو  8 000ختلخخخخخخي اكثخخخخخخر يخخخخخخأل  •

 .قريو 1 200املتاسسو ا حوايل 
ابتتخخخخخخا  يتنفكخخخخخخل خطخخخخخخو سخخخخخخنويو خخخخخخخالل الفخخخخخخرتة  •

 023-2012لتطاكخخخخخق المخخخخخانون سقخخخخخ   2015-2017
ياملتملخق اكافحخو  2012يولكخف /متوز 12املؤس  

 .ال اس اب ش اة ييا شابف الج يأل تاسسايف
إنشخخخاء اللجنخخخو الوطنكخخخو املمنكخخخو اكافحخخخو ال خخخاس  •

 .اب ش اة ييا شابف الج يأل تاسسايف
إألخخخخخخراء ياكتخخخخخخايف ا إطخخخخخخاس يكافحخخخخخخو ال خخخخخخاس  •

 .أل تاسسايفاب ش اة ييا شابف الج ي
تدسي  يتوبكو اجلهايف الفابلو ا جمال المدالخو  •

يتثلي ينظتايف ا تتع املدين يقا ة ا تتمخايف 
 .احمللكو ا يناطق  يلو يايل
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 النتائ /اإلألراءايف
 التوزكايف

 حالو التنفكل
 يُشرع فكها ظ •
 ألاسيو •
 املزيع اختااها /التداب  املت لة نخُفاليف •

 (النتائ )يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب  
ا خخخخخخخر التخخخخخخخداب  املت خخخخخخخلة بلخخخخخخخى تنفكخخخخخخخل التوزخخخخخخخكايف 

 ياللتزايايف
تخخخدسي  قخخخوايف الخخخدفاع يا يخخخأل ا جمخخخال حمخخخوق  •

 الدييل اإلنساين. اإلنسان يالمانون
تخخخخخدسي  الزبايخخخخخايف الدينكخخخخخو بشخخخخخدن الرا يكالكخخخخخو  •

 بشدن اإلسالم املتساي .يالتطرط المنكف ي 
نشر الجاي  املتملمخو ابلوحخدة الوطنكخو ياملصخاحلو  •

( اإلاابخخخخخو يالتلكفزيخخخخخون)بلخخخخخى المنخخخخخوايف الوطنكخخخخخو 
 ياحملطايف اإلاابكو اسازو.

 2017سخخخخخخخاتتج /ايلول 19املخخخخخخخؤس   PM-RM 0800-2017املرسخخخخخخخوم سقخخخخخخخ   ألاسيو املاا سايف الوطنكو/السرتاتكجكو -ب
تابمخخخو إبخخخدا  التمريخخخر الخخخوطا لالسخخختمرا  املمنكخخخو او لجنخخخال ياملتملخخخق شنشخخخاء
 .الديسن الشايل

إنشخخخخاء جلنخخخخو يشخخخخرتكو بخخخخني الخخخخوزاسايف يمنكخخخخو بصخخخخفو 
خازخخو بتنسخخكق اإلألخخراءايف الخخيت تت خخلها اإل اسايف 
الوزاسيخخخخخخو  ياقخخخخخخرتاح يشخخخخخخريع تمريخخخخخخر يتنظخخخخخخك  إقخخخخخخراسو 

 .ييتابمو تنفكل التوزكايف
صخخخخخكوك اليتثال لل/التخخخخخداب  التشخخخخخريمكو 3-ايلا 

  8إ   7يخخخأل  -111  3ي 1-110)الديلكخخخو 
111-63) 

املتملخخخق بمخخخانون الممخخخوابيف يالمخخخانون سقخخخ   079-01يراألمخخخو المخخخانون سقخخخ   • 
  .املتملق بمانون اإلألراءايف اجلنائكو 01-080

اإلألخخخراءايف اجلاسيخخخو لنشخخخر مجكخخخع املماهخخخدايف الديلكخخخو ياإلقلكتكخخخو حلمخخخوق  •
 .يدة الرمسكواإلنسان اليت زداقه بلكها يايل ا اجلر 

يوازخخخخخلو بتلكخخخخخو يواءيخخخخخو التشخخخخخريمايف الوطنكخخخخخو يخخخخخع 
 .احكام املماهدايف الديلكو حلموق اإلنسان

  (...الدميقراطية، االنتخاابت، النظام القضائي، اإلفالت م  العقاب، )احلوكمة  -اثنيا  

  2إ   1يخخخخخأل  -111)الدميمراطكخخخخو  1-اثنكخخخخاا 
111-22  111-23  111-53  
111-57  111-63) 

  .(2013)إقايو حكويو انتمالكو  • نُخفاليف
 .(2014) لماءايف بشدن مشال يايل •
 .(2014لماءايف بشدن الاليركزيو ) •
 .احلواس بني الديلو يا حزاب السكاسكو •
 .(2017)بمد يؤمتر للوفاق الوطا  •
 ياملتملخخق 2015اكتخخوبر /تشخخريأل ا يل 19املخخؤس   0655-2015املرسخخوم سقخخ   •

 .الطواسئ إلنماش التنتكو ا الشتال بو ع إطاس يؤسسي لج ي 
ياملتملخخخخخخق  2015يخخخخخخاسس /عااس 5املخخخخخخؤس  ا  008-2015المخخخخخخانون سقخخخخخخ   •

 .2019إ   2015بمانون التوألكف يالت طكق المسكرن للسنوايف يأل 
ياملكخخرس لمخخانون  2017يولكخف /متوز 14املخخؤس   029-2017المخانون سقخخ   •

 .2021إ   2017اب يأل الداخلي للسنوايف يأل  الت طكق املتملق

إ  الخخخرئك   الخخخرئك  النتمخخخايل نمخخخل السخخخلطو يخخخأل •
  .(2013) املنت  

 .(2013حل ا ل  احلاك  ) •
توقكخخع اتفخخاق السخخالم ياملصخخاحلو ا يخخايل املناثخخخق  •

 .(2015)بأل بتلكو اجلزائر 
تكخخخخخخخخو ا ي خخخخخخخخع بخخخخخخخخر ي  طخخخخخخخخواسئ إلنمخخخخخخخخاش التن •

 .(2015) الشتال
تمخخخديل يدينخخخو قوابخخخد سخخخلوك المخخخوايف املسخخخلحو  •

 .يقوايف ا يأل
 .إنشاء ا ل  الوطا إلزالح قطاع ا يأل •
 .الدميمراطي واستنظك  طامو سنويو ملنتدى احل •
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 النتائ /اإلألراءايف
 التوزكايف

 حالو التنفكل
 يُشرع فكها ظ •
 ألاسيو •
 املزيع اختااها /التداب  املت لة نخُفاليف •

 (النتائ )يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب  
ا خخخخخخخر التخخخخخخخداب  املت خخخخخخخلة بلخخخخخخخى تنفكخخخخخخخل التوزخخخخخخخكايف 

 ياللتزايايف
-2017)يخطخخو بتلهخخا ( 2016)السكاسخخو الوطنكخخو حلمخخوق اإلنسخخان  •

2021). 
 .(2017)يكثاق الوفاق الوطا  •
 .إنشاء يزاسة حموق اإلنسان يإزالح الديلو •

يأل  -111  2-110)النت اابيف  2-اثنكاا 
 (6إ   3

يااخا ياو املاخدئي بشخخدن النت خاابيف الر سخكو ييخا اثيف السخخالم  اتفخاق • ألاسيو
  .(2013يونكف /حزيران)

ياملتملخخخق  2016اكتخخخوبر /تشخخخريأل ا يل 17املخخخؤس   048-2016المخخخانون  •
  .بمانون النت اابيف املرابي للتنظوس اجلنساين

ملراسخك  تتملخق  2017تشخريأل ا يل/اكتخوبر  5ابتتا  جمل  الوزساء ا  •
 لنت خاب 2017 يسختج /كخانون ا يل  17ابستدباء اهلكاو النت ابكخو ا 

ابضخخخخاء ا خخخخخال  الالديخخخخخو  يابضخخخخخاء جمخخخخخال  املماطمخخخخخايف  يابضخخخخخاء جمخخخخخال  
  .ا قالك 

إألخخخخخخراء انت خخخخخخاابيف س سخخخخخخكو يتشخخخخخخريمكو ا بخخخخخخام  •
 2016  يانت خخخخخخخاابيف بلديخخخخخخخو ا بخخخخخخخام 2013

 . اسيف بطريمو تمد يو ي ميمراطكو
كخخانون   17يخخأل املمخخرس تنظخخك   ال خخو اقرتابخخايف ا  •

  يستج:/ا يل
بلديخخخو يخخخأل  59انت خخخاابيف بلديخخخو ألزئكخخخو ا  •

بلديخخو ظ يتسخخأل إألخخراء تصخخويه  703ازخخل 
 .2016نوفتج /فكها ا تشريأل الثاين

 .انت اابيف يلكو •
 .انت اابيف إقلكتكو •

  54-111)النظخخخخخخخخخخخخام المضخخخخخخخخخخخخائي  3-اثنكخخخخخخخخخخخخاا 
 (60إ   58يأل  -111  111-56

بر ي  الطواسئ لتمزيز النظخام المضخائي يتنفكخل اتفخاق السخالم ياملصخاحلو  • ألاسيو
   .2015الوطنكو لمام 

 .بأل املنظويو اجلنائكو 2014إألراء  ساستني ا بام  •
 .استما ة ياك  مشال يايل لصالحكااا •
 .اختاا تداب  تضفي الطابع اإلنساين بلى إ اسة السجون •
 .(2014)يشريع  ب  المدالو ا يايل  •

 بناء املمر اجلديد للتحكتو الملكا؛ •
 بناء احملكتو اإل اسيو ا يوبيت؛ •
 بناء ياك  ألزئكو ا سان ينكونو يفا  يياسكنا؛ •
 يكتو ا املناطق الشتالكو؛ 18تريك  /بناء •
 الشخخريع ا بنخخاء سخخخجأل يركخخزن ألديخخد ا ككنخخخ ياب •

 خاس  ابياكو؛
بلخى  إنشاء جلنو  ائتو لتنمك  النصخوة ييواءيتهخا •

 .يستوى املديريو الوطنكو للشؤين المضائكو يا ختام
  37-111)اإلفخخخاليف يخخخأل الممخخخاب  4-اثنكخخخاا 
  52إ   45يخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخأل  -111  111-43
 61يخخخخخخأل  -111  56إ   55يخخخخخخأل  -111
 -112  14إ   13يخخخخخخأل  -112  62إ  
 (27إ   23يأل 

إطخخخخاس اتفخخخخاق شخخخخراكو بخخخخني احملكتخخخخو اجلنائكخخخخو الديلكخخخخو يحكويخخخخو يخخخخايل ا  • ألاسيو
 .(2013)احلاليف احملالو إلكها 

يخخخخخخأل اتفخخخخخخاق السخخخخخخالم  46إنشخخخخخخاء جلنخخخخخخو حتمكخخخخخخق  يلكخخخخخخو اوألخخخخخخ  املخخخخخخا ة  •
 .ياملصاحلو

إزداس اياير توقكف حبق يرتك  النتهاكايف اجلسكتو حلمخوق اإلنسخان  •
 .ا مشال الالد

زايسة املدبكخخو المايخخخو للتحكتخخو اجلنائكخخخو الديلكخخخو  •
  ؛(2017  2013)

نمخخخل امحخخخد الفمخخخى إ  احملكتخخخو اجلنائكخخخو الديلكخخخو  •
 ؛(2015)

إ انخخخخخو يكتخخخخخو اجلنخخخخخااييف ا يخخخخخايل للسخخخخخكد الكخخخخخو  •
 ؛2017ياهايان توسن ا بام 
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 النتائ /اإلألراءايف
 التوزكايف

 حالو التنفكل
 يُشرع فكها ظ •
 ألاسيو •
 املزيع اختااها /التداب  املت لة نخُفاليف •

 (النتائ )يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب  
ا خخخخخخخر التخخخخخخخداب  املت خخخخخخخلة بلخخخخخخخى تنفكخخخخخخخل التوزخخخخخخخكايف 

 ياللتزايايف
-2016السكاسخخخخخو الوطنكخخخخخو للمدالخخخخخو النتمالكخخخخخو يخطخخخخخو بتلهخخخخخا للفخخخخخرتة  •

 .(2016ستج  ي/كانون ا يل) 2020
 .يشريع المانون املتملق حبتايو املدافمني بأل حموق اإلنسان •

ابضخخخخخخخخاء ا لخخخخخخخخ  المسخخخخخخخخكرن  توقكخخخخخخخخف بمخخخخخخخخك •
ألرميخخخخخخخو ااتكخخخخخخخال اكخخخخخخخزلن  تهتخخخخخخخون ابستكخخخخخخخابيامل

 يبخخخون يكلخخخو  ف لخخخون المخخخايلني ا إاابخخخو فرنسخخخا 
 الديلكو ييثوهل  ايام احملكتو يإ انته ؛

إنشخخاء يتشخخغكل جلنخخو احلمكمخخو يالمدالخخو ياملصخخاحلو  •
 .يفريبها اإلقلكتكو

  ة حلقوق اإلنسانالصكوك الدولية والتعاون مع اآلليات الدولي -اثلثا  

  املماهدايف سزد التماين يع هكاايف مزيزت 1-اثلثاا 

ابنضخخخختام مجهوسيخخخخو يخخخخايل إ   املتملخخخخق P-RM/0866-2015 املرسخخخخوم سقخخخخ  • اسيوأل (110-1) التصديق -ا
 .التفاقكو املتملمو بو ع ا ش اة بدميي اجلنسكو

  املتملخخخخق ابنضخخخختام مجهوسيخخخخو يخخخخايل إ P-RM/0881-2015سقخخخخ  املرسخخخخوم  •
 .التفاقكو املتملمو ضفك حاليف انمدام اجلنسكو

إحخخخخراز تمخخخخدم ا تنفكخخخخل يخخخخايل للتزايهخخخخا ابلتصخخخخديق 
 .بلى الصكوك الديلكو حلموق اإلنسان

اإلألخخخراءايف اسازخخخو يالتمخخخاين يخخخع هكاخخخايف  -ب
  7إ   6يخخخخخخخخخأل  -110)سزخخخخخخخخخد املماهخخخخخخخخخدايف 

  7-111  12إ   11يخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخأل  -111
112-9) 

سخختمرا   تاخخني ا نشخخطو املخخلكوسة ا قسخخ  النتخخائ  خخخالل الفخخرتة قكخخد ال • ألاسيو
 .املمابلو بو وح اهتتام يايل يالتزايها آبلكايف ا ي  املتحدة

اللجنخخو املشخخرتكو بخخني الخخوزاسايف لخخدب  إبخخدا  تمخخاسير ايلكخخو ي يسيخخو لتنفكخخل  •
 .2009التفاقكايف اليت زدقه بلكها يايل  

التمخخخخاين يخخخخع شخخخخماو حمخخخخوق اإلنسخخخخان ياحلتايخخخخو  •
لامثخخخو ا يخخخ  املتحخخخدة املتكايلخخخو املتمخخخد ة التابمخخخو 

 .ا بما  لتحمكق الستمراس ا يايل
حمخخخخخخوق الخخخخخخو إألخخخخخخراء اساخخخخخخ  املسخخخخخختمل املمخخخخخخا حب •

 7اإلنسخان لخزايسة سخابمو إ  يخايل ا الفخرتة يخخأل 
 .2016نوفتج  /تشريأل الثاين 16إ  

 8يخخخخخخأل  -110)املسخخخخخخابدة التمنكخخخخخخو  2-اثلثخخخخخخاا 
 (10 إ 

تمخخخخاين يخخخخع الشخخخخركاء الثنخخخخائكني ياملتمخخخخد ن ا طخخخخراط ا جمخخخخال ااتح تمزيخخخخز ال اسيوأل
حمخخخخخوق اإلنسخخخخخان حتمكخخخخخق هخخخخخدط تمزيخخخخخز علكخخخخخايف احلتايخخخخخو المانونكخخخخخو ياختخخخخخاا 
إألراءايف يأل األل محايو حموق اإلنسان بلى حنو افضخل يحتسخني ظخريط 

 .بكش مجكع السكان

اللجنخخخخخخو الديلكخخخخخخو  يسخخخخخخابدة تمنكخخخخخخو يمديخخخخخخو يخخخخخخأل •
ملتحخخخخخخدة للصخخخخخخلك  ا محخخخخخخر  ييفو خخخخخخكو ا يخخخخخخ  ا

 .لشؤين الالألاني
يسخخخخخابدة يخخخخخأل بخخخخخر ي  ا يخخخخخ  املتحخخخخخدة اإلثخخخخخائي   •

الحتخخا  ا يسي   ييكالخخو الخخولاييف املتحخخدة للتنتكخخو 
 .الديلكو  ييكت  تنسكق الشؤين اإلنسانكو
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 النتائ /اإلألراءايف
 التوزكايف

 حالو التنفكل
 يُشرع فكها ظ •
 ألاسيو •
 املزيع اختااها /التداب  املت لة نخُفاليف •

 (النتائ )يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب  
ا خخخخخخخر التخخخخخخخداب  املت خخخخخخخلة بلخخخخخخخى تنفكخخخخخخخل التوزخخخخخخخكايف 

 ياللتزايايف
التمخخخخخاين بخخخخخني المخخخخخوايف املسخخخخخلحو املالكخخخخخو  يبمثخخخخخو  •

 .ا ي  املتحدة  يبتلكو ابسخان
 و ا بتلكخخخخخو  بخخخخخ  املنظتخخخخخو الديلكخخخخخو للفرانكفونكخخخخخ •

الصخخخخكااو النهائكخخخخو للتمريخخخخر الخخخخوطا لالسخخخختمرا  
 .2017الديسن الشايل ا بام 

    احلقوق املدنية والسياسية -رابعا  

احلخخخخخخخق ا احلكخخخخخخخاة يبموبخخخخخخخو اإلبخخخخخخخدام  1-سابمخخخخخخخاا 
 1يخخخخخخخأل  -112  18إ   17يخخخخخخخأل  -111)

إ   11يخخخخخخخخخخخخخخخخخخأل  -112  10-112  2إ  
12) 

 .1980فكل احكام اإلبدام ينل بام اإلبماء بلى الوقف الفملي لتن • ألاسيو
 .التفك  حالكاا ا إلغاء بموبو اإلبدام يختفكف ا حكام •

أحكاماا  تتعلااق  ال يازال ااانون العقاوابت يتضام 
ماا   حكاامبعقوبااة اإلعاادام رداام عاادم تنفيااذ أي 

 .1980اإلعدام منذ عام  أحكام

التمخخلي  ي خخريب املمايلخخو اي المموبخخو  2-سابمخخاا 
نسخخخخخخانكو اي املهكنخخخخخخو  يظخخخخخخريط الماسخخخخخخكو اي الالإ

 (24-111)الحتجاز 

للسخجون ينشخر تمريخر ا  إألراء اللجنو الوطنكو حلموق اإلنسخان لخزايسايف • ألاسيو
 .2016بام 

اختاا تداب  إل فاء الطابع اإلنساين بلى اياكأل الحتجاز بغكو  نخ   •
  .إساءة املمايلو

 .تطاكق المموبو التد ياكو •
 .ياكأل الحتجازحتسني الظريط املمكشكو ا ا •
ترككخخخ  كخخخاي ايف يراقاخخخو ا السخخخجأل املركخخخزن ا  •

 .ابياكو
 بغكخخخخخخخو الت فكخخخخخخخف يخخخخخخخأل إنشخخخخخخخاء يركخخخخخخخز احتجخخخخخخخاز •

 .اكتظاظ السجون
ال خخخخاس ابلاشخخخخر يالخخخخرق ياملتاسسخخخخايف  3 -سابمخخخخاا 

 (38إ   37يأل  -111)الشاكهو ابلرق 
 .خطو بتل ملكافحو ال اس اب ش اة ياملتاسسايف الشاكهو ابلرق • ألاسيو

لتمخخاين المضخخائي الثال خخي بخخني يخخايل يتشخخا  يالنكجخخر ا جمخخال يكافحخخو ا •
 .اجلرميو املنظتو بج الوطنكو ياإلسهاب

إنشخخخخاء اللجنخخخخو الوطنكخخخخو لتنسخخخخكق يكافحخخخخو ال خخخخاس 
 .اب ش اة ييا شابف الج يأل تاسسايف

يخخخخخخع  2016يخخخخخخاسس /عااس 15بخخخخخخدء ا نشخخخخخخطو ا 
 .بمد أللسايف احملاكتو

  12-110)ماخخخخا ة حريخخخخو الخخخخديأل يال 4-سابمخخخخاا 
 (1-113  66إ   64يأل  -111

 .حريو الديأل يالماا ة 4اوأل  الدستوس املايل  حتتي املا ة  • ألاسيو
 .براي   ينكو بلى التلفزيون الوطا  ين متككزبر   •
 .إنشاء يزاسة الشؤين الدينكو يالماا ة •

 .املهديو ا رحو متاكتو تريك  •
املتهتخخخني ابستكخخخاب إزخخخداس ايايخخخر توقكخخخف حبخخخق  •

 .فكه  امحد الفمي ألا ألرائ  
يخخخخأل  -111)حريخخخخو الخخخخران يالتماخخخخ   5 -سابمخخخخاا 
 (69إ   67

 2014ينخخخخاير /كخخخخانون الثاين  21املخخخخؤس   P-RM/006-2014 سقخخخخ  يخخخخرا  • ألاسيو
 يالخخخلن بدلاخخخف يزخخخدق بلكخخخفاهلكاخخخو الملكخخخا لالتصخخخاليف  ياملتملخخخق شنشخخخاء

 .2015يونكف /حزيران 4املؤس   018-2015المانون سق  

  خخخخخخخخد ا بتخخخخخخخخال المديانكخخخخخخخخويما خخخخخخخخاة يخخخخخخخخرتك   •
 .الصحفكني

 .اختفاء زحفكني بم  حتمكمايففت   •
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 النتائ /اإلألراءايف
 التوزكايف

 حالو التنفكل
 يُشرع فكها ظ •
 ألاسيو •
 املزيع اختااها /التداب  املت لة نخُفاليف •

 (النتائ )يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب  
ا خخخخخخخر التخخخخخخخداب  املت خخخخخخخلة بلخخخخخخخى تنفكخخخخخخخل التوزخخخخخخخكايف 

 ياللتزايايف
 2000يولكخخخخخخف /متوز 5املخخخخخخؤس   046-00للمخخخخخخانون سقخخخخخخ   راألمخخخخخو اجلاسيخخخخخخوامل •

 .الصحافوألن  الصحافو ي  بنظام ياملتملق
تمزيخخخز المالقخخخايف بخخخني قخخخوايف ا يخخخأل يالصخخخحفكني  •

 . لكل إزداس يأل خالل
صخخخخحفكني ا ايقخخخخايف لل تخخخوف  املزيخخخخد يخخخخأل ا يخخخأل •

 .ا زيايف
 طخرطشكايى الصخحفكني يخأل  التمجكل اماجلو •

 .الديائر المضائكو
 .ا ككدةا حالو التهديدايف  لصكمومحايو توف   •

 ييخأل الش صخخا  -حمخوق اإلنسخان  6 -سابمخاا 
-111  11-110)يكافحخخخخخخخخخخخخو اإلسهخخخخخخخخخخخخاب  -

 (13-112  44إ   43يأل  -111  85

 .إزالح قطاع ا يأل • ألاسيو
 .ا يألقوايف يدينو قوابد سلوك الموايف املسلحو ي تمديل  •
 .التماين بني الموايف املسلحو املالكو يبمثو ا ي  املتحدة يبتلكو ابسخان •
ياملتملخق بو خع  2016يخاسس /عااس 17املخؤس   008-2016المانون سقخ   •

 .ملكافحو اسل ا يوال يمتويل اإلسهاب قانون
مخخخانون ل ياملمخخدل 2013و يخخاي/اايس 21املخخؤس   016-2013المخخانون سقخخ   •

اإلألرائكخخو املتملمخخو ابلحتجخخاز  الموابخخد اإلألخخراءايف اجلنائكخخو الخخلن يمخخدل
 .لدى الشرطو يبتلكايف اقتحام املساكأل يتفتكشها

 .(2017-2016)اتفاق بني اجلتابايف املسلحو إبرام  •
 .حواس بني ا تتمايف احمللكوللينتداييف بمد  •

 .تشغكلكو للتنسكقعلكو  •
 . يتزييده  ابملمدايفتدسي  المسكريني •
 .و السا سويملكافحو اإلسهاب ا الالد يركزإنشاء  •
 .جمتوبو  يل الساحل است  تشككل قوة •
 .يالتحلكل ياململويايف دي إنشاء يركز ال •
 .قوايف خازو ملكافحو اإلسهاب تشككل •
مل خخخخخخخدسايف شخخخخخخخؤين اإنشخخخخخخخاء املكتخخخخخخخ  املركخخخخخخخزن ل •

 2املخخؤس   P-RM/012-2013اوألخخ  ا يخخر سقخخ  
 .2013اتتج س/ايلول

طخخأل يخخأل المنخخ  اهلنخخدن ا الفخخرتة  200 خخاق  •
2016-2017. 

إقايخخخخخخخخو المخخخخخخخخدل ياحملاكتخخخخخخخخو الما لخخخخخخخخو  7 -سابمخخخخخخخخاا 
(111-9  111-54  111-58) 

تنفكخخخخخل بخخخخخر ي  الطخخخخخواسئ لتمزيخخخخخز النظخخخخخام المضخخخخخائي يتنفكخخخخخل اتفخخخخخاق اجلزائخخخخخر  ألاسيو
(2015-2018). 

يخخع المضخخااي املتملمخخو ابلتحمكخخق  اماجلخخوالتمجكخخل  •
 تهتخخخني ابستكخخخاب انتهاكخخخايف حمخخخوق اإلنسخخخانملا

 .ييما اا 
 .يكتو يتنملوتنظك  أللسايف  •

   االاتصادية واالجتماعية والثقافية احلقوق   -خامسا  

احلق ا الغلاء ياحلصول بلخى يكخاو  1-خايساا 
إ   76يخخخخخأل  -111  74 -111)الشخخخخرب 

77) 

ا مجكخخع ( 2017)كخخو الخخج ي  الر سخخي حلخخاليف الطخخواسئ الألتتاب تنفكخخل ألاسيو
 .احناء الوطأل

 توزيع املوا  الغلائكو؛ •
استفخخخع املمخخخدل الخخخوطا لتخخخوف  يكخخخاو الشخخخرب يخخخأل  •

ا  66.9إ   2013ا املائخخخخخو ا بخخخخخام  63.6
 ؛2016املائو ا بام 
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 النتائ /اإلألراءايف
 التوزكايف

 حالو التنفكل
 يُشرع فكها ظ •
 ألاسيو •
 املزيع اختااها /التداب  املت لة نخُفاليف •

 (النتائ )يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب  
ا خخخخخخخر التخخخخخخخداب  املت خخخخخخخلة بلخخخخخخخى تنفكخخخخخخخل التوزخخخخخخخكايف 

 ياللتزايايف
نمطخو تزييخد ابملخاء يتوزيخع  108 يماجلو املكاو ا •

 يرشحاا للتكاو ا املناطق الشتالكو؛ 35 300
زايسة ينزلكو ا إطخاس النظافخو  431 495إألراء  •

 للاكاو السكنكو؛ الصحكو
 يرحا خخاا يسخخناا ا إطخخاس يكافحخخو 18 651إقايخخو  •

 تراك  الجاز؛ خطر
يطمتخخخاا  20 001طخخخال  إألخخخراء تفتخخخكش زخخخحي •

مجابكخخخاا ا إطخخخخاس الوقايخخخخو يخخخخأل ا يخخخخرا  املنمولخخخخو 
 .اب اليو ييكافحتها

 .2018-2013المتل احلكويي للفرتة  بر ي  • ألاسيو (72 -111)يكافحو الفمر  2-خايساا 
 .خطو لالنتماش املستدام ا يايل •
-2016 اإلطخاس السخخرتاتكجي لإلنمخاش القتصخخا ن يالتنتكخو املسخختدايو •

2018. 
 .بر ي  التنتكو السريمو للتناطق الشتالكو •

 .استفاع يمدل النتو القتصا ن •
تنفكخل يشخخريع متكخخني املخراة يالمائخخد الخخدميغراا ا  •

 .ساحلينطمو ال

 78يخخأل  -111)احلخخق ا التملخخك   3-خايسخخاا 
 (80إ  

 .2016-2013الفرتة  املشريع الماألل لتوف  التملك  للجتكع ا • ألاسيو
الخخخج ي  املؤقخخخه لتمزيخخخز قطخخخاع التملخخخك  يالتخخخدسي  املهخخخا  يالخخخلن يغطخخخي  •

 .2016-2015الفرتة 
و زنديق  ب  التدسي  املهخا يخأل طخرط يكالخو تشخغكل الشخااب يالوكالخ •

 .الوطنكو للتشغكل

يدسسخخخخخخخو ابتدائكخخخخخخخو للتسخخخخخخختوى  1 317إنشخخخخخخخاء  •
 .(2017-2014)ا يل 

 بخخخخد  امللتحمخخخخني ابلتملخخخخك  ا ساسخخخخي إ  استفخخخخاع •
 2014تلتكخخخخخخخخخلاا ا الفخخخخخخخخخرتة يخخخخخخخخخخأل  288 684
 .2017 إ 

 .2016يملتاا ا بام  2 579توظكف  •
إنشخخخخخخخاء املرزخخخخخخخد الخخخخخخخوطا للتشخخخخخخخغكل يالتخخخخخخخدسي   •

كانون   30ؤس  امل 024-2013اوأل  ا ير سق  
 .2013 يستج /ا يل

 .تدسي  ياايف الشااب •
تزييخخخخد مجكخخخخع املنخخخخاطق ييماطمخخخخو ابيخخخخاكو ابملخخخخوا   • .فريق المتل التما الوطا ا جمال الصحو يالاكاو اسيوأل (73-111)احلق ا الصحو  4-خايساا 

إاب ة ي  الالزيخخخو للخخخت ل  يخخخأل احلشخخخرايف الضخخخاسة
 .يامدايف املماجلو الفاران ياجلراان
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 النتائ /اإلألراءايف
 التوزكايف

 حالو التنفكل
 يُشرع فكها ظ •
 ألاسيو •
 املزيع اختااها /التداب  املت لة نخُفاليف •

 (النتائ )يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب  
ا خخخخخخخر التخخخخخخخداب  املت خخخخخخخلة بلخخخخخخخى تنفكخخخخخخخل التوزخخخخخخخكايف 

 ياللتزايايف
حكخخز زخخحي  800 تشخختل وف  إيخخدا ايف تكتكلكخخوتخخ •

 .اي اياكأل ختزيأل/ا زوسة يمازف ي
 17يوقخخخخخع سخخخخخكأل اسخخخخخرن ي 19 791تطهخخخخخ   •

 .يا  إ اسن
يركزاا زخحكاا  16يراكز إحالو زحكو ي 4 تزييد •

احطخخايف تريكخخد إل اسة النفخخااييف الطاكخخو  جمتتمكخخاا 
 .احلكويو

    حقوق فئات حمددة -ا  سادس
 حمخخخخوق املخخخخراة ياملنظخخخخوس اجلنسخخخخاين 1 -سا سخخخخاا 

(110-5  111-8  111-10  
 25يخخخخخأل  -111  16إ   13يخخخخخأل  -111
 -112  71إ   70يخخخخخخأل  -111  32إ  
 (20إ   14يأل  -112  7إ   6يأل 

 .ستانبر ي  يطا ملكافحو تاسسو ا • ألاسيو
 .براي  يطنكو لتتكني املراة •
يشخخخاسكو املخخخراة ا بتلكخخخو اتفخخخاق السخخخالم ياملصخخخاحلو ا يخخخايل املناثخخخق بخخخأل  •

 .2015بتلكو اجلزائر بام 
تمخخخدا الخخخدب  التمخخخا ياملخخخايل ملنظتخخخايف ا تتخخخع املخخخدين ملكافحخخخو تاسسخخخو  •

 .تشويف ا بضاء التناسلكو
 .كو للضحاايتمدا املسابدة المانونكو يالنفسكو يالألتتاب •
 . ب  املنظتايف ا  احلكويكو ا إسشا   حااي المنف اجلنسي •
 .سزد حاليف المنف اجلنسي  د املراة •
 . را قانون المموابيف للمنف  د املراة •
لتنفكخخخخخخخخل المخخخخخخخخراس ( 2017-2015ي 2014-2012)خطتخخخخخخخخا بتخخخخخخخخل  •

 .ابملراة يالسالم يا يأل املتملق 1325
 . د المنف املرتك  ا حق املراةيوياا يأل النشاط  16 الحتفال بفرتة •
حبصخخول املخخراة بلخخى  السكاسخخو الوطنكخخو املمنكخخو اب سا خخي الزسابكخخو ياملتملمخخو •

 .ا سا ي يالسكأل
ياملتملخخخق اب سا خخخي  2017ابريل /نكسخخان 11املخخخؤس   001-2017قخخانون  •

 .الزسابكو
يشخخريع قخخانون بشخخدن يكافحخخو المنخخف المخخائ  بلخخى نخخوع اجلخخن   اخخا ا  •

 .  الج ختان اإل

 .إنشاء يحدة يطنكو ملكافحو ختان اإل   •
تفمكخخل ا يانخخو الدائتخخو للسكاسخخو الوطنكخخو املمنكخخو  •

 .ابملساياة بني اجلنسني
بخني السكاسو املمنكخو ابملسخاياة  إنشاء جلان لدي  •

 .اجلنسني بلى يستوى اإل اسايف الوزاسيو
إنشخخخاء شخخخماو املسخخخاياة بخخخني اجلنسخخخني ا املديريخخخو  •

 .كو ياملوظفنيالوطنكو لل ديو املدن
  24املخؤس   MPFEF/SG/002-2017المراس سقخ   •

ياملتملخخخخخخق شنشخخخخخخاء  2017ينخخخخخخاير /كخخخخخخانون الثاين
اللجنخخخخو الوطنكخخخخخو املمنكخخخخو اتابمخخخخخو بتلكخخخخو ابتتخخخخخا  
يشخخريع المخخانون املتملخخق اكافحخخو المنخخف المخخائ  

 .بلى نوع اجلن   اا ا الج ختان اإل  
ق الشخخخخخخريع ا ابتتخخخخخخا  يشخخخخخخريع المخخخخخخانون املتملخخخخخخ •

 .اكافحو المنف المائ  بلى نوع اجلن 
اانون األشاخا   مواصلة التفكري يف مراجعة •

اارب القيااود االجتماعيااة والثقافيااة  .واألساارة وجتج
مااايل علااي  جياال ا اااد أي مبااادرة يف الوااا  

 .الراه 
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 النتائ /اإلألراءايف
 التوزكايف

 حالو التنفكل
 يُشرع فكها ظ •
 ألاسيو •
 املزيع اختااها /التداب  املت لة نخُفاليف •

 (النتائ )يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب  
ا خخخخخخخر التخخخخخخخداب  املت خخخخخخخلة بلخخخخخخخى تنفكخخخخخخخل التوزخخخخخخخكايف 

 ياللتزايايف
إزاء  الخخدييل لمخخدم التسخخاي  إطالقخخاا  فجاير ابلكخخوم/شخخااط 6ا  الحتفخخال •

 .تشويف ا بضاء التناسلكو لإل  
 2015 يسخخخخخختج /كخخخخخخانون ا يل  18املخخخخخخؤس   052-2015المخخخخخخانون سقخخخخخخ   •

يالخخخخخلن يضخخخخخع تخخخخخداب  لتمزيخخخخخز املسخخخخخاياة بخخخخخني اجلنسخخخخخني ا الوزخخخخخول إ  
 .يناز  اختاا المراس ياملناز  النت ابكو

 33يخأل  -111)حموق الطفخل  2 - سا ساا 
-111  42إ   39يخخخخخخأل  -111  36إ  
 (22إ   21يأل  -112  75

 .سكاسو يطنكو حلتايو الطفل • ألاسيو
 .خطو بتل ملنع انمدام اجلنسكو •
ياملمخخخخخدل لمخخخخخانون  2017يونكخخخخخف /حزيران 12املخخخخخؤس   021المخخخخخانون سقخخخخخ   •

 .سنو 15إ   14 المتل اللن يرفع احلد ا  ىن لسأل المتل يأل
 2013فجاير /شخخخااط 7يخخلكرة تمتكتكخخخو يشخخرتكو بخخخني الخخوزاسايف يؤسخخخخو  •

يمحخايته  يإبخا ا   ملخرتاطني ابجلتابخايف املسخلحوبشدن يقايو ا طفخال ا
 .إ  اسره 

ياملتملخخق  2016 يسخختج /كخخانون ا يل  27املخخؤس   058-2016المخخانون  •
 .ابلُمصار ا مجهوسيو يايل

ينطمخو ل يسخت دم فكهخا ا طفخال ا ان  إنشاء •
اكتخخخخوبر /بتخخخخل كخخخخان ا سخخخخكغو ا تشخخخخريأل ا يل

2014. 
 .نكني نك  اطفال الالألاني املوسيتا •
-2017إنشخخخاء يؤسسخخخو التضخخخايأل اوألخخخ  املرسخخخوم  •

026/P-RM   2017 ااسط /عب 14املؤس. 
سكسخخت  تنفكخخل السكاسخخو الوطنكخخو يخطخخو المتخخل  •

ا املسخخختمال المريخخخ  بمكخخخاس نتخخخائ  اإلألخخخراءايف 
 .املت لة

 ستسخخخابد املسخخخابدة التمنكخخخو الديلكخخخو يخخخايل بلخخخى •
 .حتمكق هلو النتائ  بصوسة افضل

ين  اخلكخخخخخخخخاا يالالألاخخخخخخخخون املشخخخخخخخخر  3 -سا سخخخخخخخخاا 
 (84إ   82يأل  – 111)ييلتتسو اللجوء 

 .تنظك  بو ة املشر يأل إ  يناطمه  • ألاسيو
كو ا يخخخ  املتحخخخخدة لشخخخخؤين اتفاقخخخخايف  ال كخخخو بخخخخني يخخخايل ييفو خخخخ 3توقكخخخع  •

يبني يايل ييفو كو ا يخ  املتحخدة لشخؤين ( 2014)يالنكجر  الالألاني
 ييفو خخكو ا يخخ  املتحخخدة يبخخني يخخايل( 2015) الالألاخخني يبوسككنخخا فاسخخو

 .(2016)لشؤين الالألاني ييوسيتانكا 

  بلخخخخخخخخخا بخخخخخخخخخد  المائخخخخخخخخخديأل إ  30/06/2017ا 
 140 548بائخخخخداا يخخخخأل ازخخخخل  60 094 ايسهخخخخ  
 .يشر اا 
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التعاااون مااع ا تمااع الاادويل يف تنفيااذ التوصاايات وااللتزامااات املنبثقااة عاا   -عاشرا   
 االستعراض الدوري الشامل ومتابعتها

تتمخخاين احلكويخخو بشخخكل ي كخخق يخخع املفو خخكو السخخايكو حلمخخوق اإلنسخخان يخخأل خخخالل شخخماو  -61
حموق اإلنسان ياحلتايو التابمخو لامثخو ا يخ  املتحخدة املتكايلخو املتمخد ة ا بمخا  لتحمكخق السختمراس 

 ا يايل  اليت قديه  بتها ا ا اليف التالكو:
 الصخا سة بخأل السختمرا  الخديسن إبدا  تمرير ينتصخف املخدة بشخدن تنفكخل التوزخكايف 

 الشايل الثاين.
  تنظخخخك   يسة للجنخخخو املشخخخرتكو بخخخني الخخخوزاسايف لخخخدب  إبخخخدا  تمخخخاسير ايلكخخخو ي يسيخخخو ا

  يتكخخري  هخخلو الخخديسة لسخختمرا  تمخخاسير احلكويخخو 2014تشخخريأل الثخخاين/نوفتج 
اقكخو الديسيو بشدن تنفكل اتفاقكو المضاء بلى مجكع اشكال التتككز  خد املخراة ياتف

 .(49)دن املساياة بني اجلنسنيحموق الطفل يإبالن الحتا  ا فريمي بش
  بشخخدن إبخخدا   2016بمخخد حلمخخو  ساسخخكو تدسياكخخو  بضخخاء هخخلو اللجنخخو ا بخخام

 التماسير الوطنكو.
يتُاخخدن احلكويخخو تمخخاي ا كخخايالا يخخع مجكخخع املكلوفخخني بخخولاييف ا إطخخاس اإلألخخراءايف اسازخخو  -62

مخخا وق اإلنسخخان. يقخخد سحاخخه بطلاخخايف الخخزايسايف الخخيت قخخديها اساخخ  املسخختمل املالتابمخخو  لخخ  حمخخ
 .(50)حبالو حموق اإلنسان ا يايل

 التقدم احملرز وأفضل املمارسات -حادي عشر
ابخخخديف حكويخخخو يخخخايل سااخخخو حمكمكخخخو ا تمزيخخخز حمخخخوق اإلنسخخخان يمحايتهخخخا  ل سخخخكتا يخخخأل  -63

 خالل يا يلي:
 كانون ا يل/ يستج يأل كل بام؛  10طي ا بمد ينتدى احلواس الدميمرا 
 إبدا  التمرير السنون للجنو الوطنكو حلموق اإلنسان بشدن حالو حموق اإلنسان؛ 
  ؛2017إنشاء يزاسة حموق اإلنسان يإزالح الديلو ا نكسان/ابريل 
 إزداس ا لو تدسياكو يجمتوبايف النصوة الديلكو ياإلقلكتكو حلموق اإلنسان؛ 
 لوطا حلموق اإلنسان ينخدية يطنكخو بشخدن حمخوق اإلنسخان ينخل تنظك  ا ساوع ا

 ؛2013بام 
 ابتتا  السكاسو الوطنكو حلموق اإلنسان؛ 
 ابتتا  السكاسو الوطنكو للمدالو النتمالكو؛ 
 .ابتتا  يشريع قانون بشدن محايو املدافمني بأل حموق اإلنسان 
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 الصعوابت والقيود -اثين عشر
 يقكو اا تتملق اا يلي: ياألهه حكويو يايل زموابيف -64

  مف تمااو املواس  احمللكو يالديلكو بلى حد سواء يأل األل املسا و ا احلد يخأل 
 الفمر؛

  الموائخخق الألتتابكخخو يالثمافكخخو الخخيت تخخؤ ر بلخخى تمزيخخز حمخخوق املخخراة يبلخخى يكافحخخو
 تشويف ا بضاء التناسلكو ا نثويو؛

 يلو ا جمال حموق اإلنسان؛ مف قدسايف اجلهايف احلكويكو يا  احلكويكو الما 
 نم  التدط  املؤسسي ياملمكاسن حلموق اإلنسان؛ 
 يقف متويل بر ي   ب  تمزيز حموق اإلنسان يمحايتها؛ 
 .يدي يو يشاسكو يايل ا  يسايف جمل  حموق اإلنسان 

  أثر األزمة املتعددة األبعاد علي حالة حقوق اإلنسان يف مايل -اثلث عشر
تصخخا يو  ا خخريف ا زيخخو سخخلااا بلخخى تولكخخد الثخخريايف  ل سخخكتا يخخع امكخخاس يخخأل يألهخخو نظخخر اق -65

 ا املائو(. 2.3) 2013ا املائو( ي 0.8-) 2012النتو ا بايي 
 2014يجنخخخخ  بخخخخأل هخخخخلا التاخخخخاطؤ القتصخخخخا ن زاي ة الفمخخخخر الخخخخلن يزخخخخل يمدلخخخخف ا بخخخخام  -66
 املناطق احلضريو. ا املائو ا 28.5ا املائو ا املناطق الريفكو يمابل  52.8 إ 
يا ى النخزاع املسخخل  ي خمف يألخخو  الديلخو يقلخخو اسخديايف الألتتابكخخو ا ساسخكو يقخخوايف  -67

ا يخخخأل ا املنخخخاطق الوسخخخطى يالشخخختالكو يبخخخقء إبخخخا ة نشخخخرها إ  تصخخخابد يتخخخ ة انتهاكخخخايف حمخخخوق 
 اإلنسان يالتوترايف الطائفكو.

 لية اجلزائرنبثق ع  عمتنفيذ اتفاق السالم واملصاحلة يف مايل امل -رابع عشر
بنجخخاح إمتخخام بتلكخخو التفخخاي  الخخيت ا يف إ  توقكخخع اتفخخاق السخخالم ياملصخخاحلو  2015متكخز بخخام  -68

حزيران/يونكخخخخخف ا ابيخخخخخاكو. يقخخخخخد احخخخخخرز تنفكخخخخخل هخخخخخلا  20اايس/يخخخخخايو ياسخخخخختكتله ا  15ا يخخخخخايل ا 
لسخائدة. يقخد اُنشخاه اللجنخو تمدياا بلى الرا  تخا اتسخ  بخف يخأل  خمف بسخا  احلالخو ا ينكخو ا التفاق
يخأل اتفخخاق السخالم ياملصخخاحلو ا يخايل ياللجنخخو الوطنكخخو  57اتابمخخو التفخاق  يفمخخاا  حكخام املخخا ة  املمنكخو

 لتنسكق تنفكل هلا التفاق يأل األل تكس  تنفكل مجكع ازحاب املصلحو لالتفاق ييتابمته  لف.
احلكويخخخخو سبايخخخخو املمخخخخاتلني التخخخخابمني  يا إطخخخخاس تنفكخخخخل اتفخخخخاق السخخخخالم ياملصخخخخاحلو  تولخخخخه -69

للحركخخايف املوقمخخو. يقخخد شخخربه ا تسخخلك  المخخوائ  اجلزئكخخو للتمخخاتلني السخخابمني التخخابمني للحركخخايف 
املوقمو بلى التفاق بغكو تشككل الوحدايف ا ي  آللكو تنسكق المتلكايف ياإليواء املؤقه املساق. 

  المخراس الصخا س بخأل علكخو تنسخكق المتلكخايف. ييفماا لالتفاق  فمد نظته ايل  يسيو يشخرتكو بمخ
   شربه بمثو ا ي  املتحدة املتكايلو املتمد ة ا بما  لتحمكخق2015تشريأل الثاين/نوفتج  14يا 

السخختمراس ا يخخخايل  ابلتمخخاين الو كخخخق يخخع احلكويخخخو  ا يتابمخخو اشخخخغال بنخخاء  تلخخخف يواقخخع اإليخخخواء 
يوقمخاا يمرتحخاا   24يواقع اإليواء املؤقه الاالا بخد ها  املؤقه ا ينطميت متاكتو يااي. ييأل بني

 يوقماا ينها. 11يوقماا  ياقريف  15األريف اللجنو التمنكو املمنكو اب يأل تمككتاا تمنكاا اطى 
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  إحخخخراز 2016 سخخخاتتج/ايلول 23يقخخخد تسخخخ   ينخخخل الألتتخخخاع الخخخوزاسن الخخخلن بمخخخد ا  -70
و ا يخخخايل املناثخخخق بخخخأل بتلكخخخو اجلزائخخخر. يميكخخخأل إلمخخخاء تمخخخدم كاخخخ  ا تنفكخخخل اتفخخخاق السخخخالم ياملصخخخاحل

الضخخوء بلخخى بمخخك ايألخخف التمخخدم هخخلو  يينهخخا بمخخد يخخؤمتر الوفخخاق الخخوطا  يإنشخخاء اللجنخخو الوطنكخخو 
املمنكخو بنخخزع السخخالح يالتسخخري  يإبخخا ة اإل يخخا   ياللجنخو املمنكخخو ابإل يخخا   يجملخخ  إزخخالح قطخخاع 

ضخطلع بخف الخديساييف املشخرتكو شخكااا فشخكااا؛ يكخللج احلخال ا يأل. يقد تزايد الخديس المتلخي الخلن ت
 ابلنساو إ  السلطايف املؤقتو يخطو الطواسئ لتنتكو املناطق الشتالكو.

يتكثف احلكويو ألهو ها الرايكو إ  توف  اسخديايف الألتتابكخو ا ساسخكو يإاتحخو  خاس  -71
نت خاابيف الالديخخو ياإلقلكتكخو ا مايخخو السخالم للسخخكان املتضخرسيأل يخخأل ا زيخو. ييخخأل املمخرس إألخخراء ال

 .2017بام 
ييخخع الخخج  يشخخكل اإلسهخخاب يال خخاس ابمل خخدسايف ياملواألهخخايف املتكخخرسة بخخني اجلتابخخايف  -72

ق السخالم ياملصخاحلو املسلحو اديداا للجهو  اليت تالهلا احلكويو ييالهلا ا تتع الدييل لتنفكل اتفا
 اجلزائر. بتلكواملناثق بأل 

حرتم حكويو يايل  يقد بلله جمهو اا يالكاا كا اا  مجكع اللتزايايف اليت تمهديف ما يست -73
ا إطخاس تنفكخخل اتفخاق السخخالم ياملصخخاحلو املناثخق بخخأل بتلكخخو اجلزائخر  مخخا يمتنمخخو بمخدم يألخخو  بخخديل 

 ان يصداقكو للسال السلتكو املوزلو إ  تسويو  ائتو ل زيو.

 عزيز القدرات واملساعدة التقنيةالتطلعات يف جمال ت -خامس عشر
يابلنظخخر إ  السخخخكاق الخخخلن تكتنفخخف التحخخخداييف املتصخخخلو بتنفكخخل اتفخخخاق السخخخالم ياملصخخخاحلو  -74

املناثخخق بخخخأل بتلكخخخو اجلزائخخخر  فتخخأل الضخخخريسن تمخخخدا املسخخخابدة إ  السخخلطايف المايخخخو حخخخك يتخخخاح هلخخخا 
التمخخخخاسير ا ايامخخخخا  يتنفكخخخخل  يوازخخخخلو اجلهخخخخو  اجلاسيخخخخو لتمزيخخخخز حمخخخخوق اإلنسخخخخان يمحايتهخخخخا  يإبخخخخدا 

 توزكايف هكاايف املماهدايف يالستمرا  الديسن الشايل.
يتستحق املؤسسايف الوطنكو حلموق اإلنسان يينظتايف ا تتع املدين اهتتاياا خازاا ا  -75

جمخال بنخخاء المخدسايف ياملسخخابدة التمنكخو ابلنظخخر إ  الخخديس الخلن يتمخخني بلكهخا ا احو ا تمزيخخز حمخخوق 
 ن يمحايتها. اإلنسا

 االستنتاجات -سادس عشر
  ا خريف اهلجتخايف المشخوائكو يا بتخال اإلألرايكخو 2017ي 2013ا الفرتة يخا بخني بخايي  -76

ياإلسهابكخخخو احملخخخخد ة اهلخخخخدط الخخخيت اقخخخخديه بلكهخخخخا اجلتابخخخخايف املسخخخلحو املتطرفخخخخو ا املنخخخخاطق الشخخخختالكو 
يكخخللج بلخخخى يخخوظفي ا يخخ  املتحخخخدة. يالوسخخطى بلخخى السخخخكان املخخدنكني يالمخخوايف الوطنكخخخو يالديلكخخو 

يميكخخخخخل هخخخخخلا الو خخخخخع إ  التالخخخخخوس يإ  إحخخخخخدا  تمخخخخخاسب بخخخخخني بمخخخخخك اجلتابخخخخخايف املسخخخخخلحو املتتخخخخخر ة 
 ياجلتابايف املسلحو املتطرفو اليت ازاحه انشطتها تتكرس يتشكل خطراا ا مشال يايل ييسطها.

الكخخخو ا ألهو هخخخا يا  خخخوء يخخخا تمخخخدم  فخخخون ا تتخخخع الخخخدييل يطالخخخ  بخخخدب  السخخخلطايف امل -77
الرايكخخو إ  ينخخع انتهاكخخايف حمخخوق اإلنسخخان يالمخخانون الخخدييل اإلنسخخاين. ييناغخخي  يخخأل هخخلا املنظخخوس  
إيالء اهتتام خاة لتمزيز اسخرتاتكجكو  بخ  بمثخو ا يخ  املتحخدة املتكايلخو املتمخد ة ا بمخا  لتحمكخق 

محايخخخو السخخخكان املخخخدنكني ا السخخختمراس ا يخخخايل  ينشخخخر قخخخوايف خُتصوخخخ  هلخخخا يخخخواس  كاخخخ ة  لضخخختان 
 املناطق الشتالكو يالوسطى.
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ييُدبى ا تتع الدييل ايضاا إ  يوازلو  بتف للحكويخو لضختان ايخأل السخكان ا مجكخع  -78
احنخخاء اإلقلخخك  الخخوطا يخخأل خخخالل تمزيخخز المخخدسايف الوطنكخخو  اخخا فكهخخا قخخدسايف قخخوايف الخخدفاع يا يخخأل  

  ب  تمزيز حموق اإلنسان يمحايتها ا يايل. فضالا بأل قدسايف النظام المضائي  يأل األل
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