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 مقدمة  

مرحلة   2020يشكككال الدسكككتور اللديد الذم اعت مد عن الريف اءسكككتشتان في تشكككرين الثاني/نوفمبر   -1
واءجتماعية واءقتصككككككككادية التي لدزتئا الل ا ر   جديدة في عملية اإلصككككككككؤحاي الملسكككككككك ككككككككية وال ككككككككياسككككككككية 

 والمتماشية مع مطالب الحراك  وهو حركة شعبية سلمية الالبت لتغييراي وتحوءي سياسية واجتماعية.

  شكككككككككككككك ككا /  22تم تنقيح واعتمككاد العككديككد من النصككككككككككككككوا لتلبيككة تطلعككاي الحراك الككذم لككدز في   -2
ي  بعض األحاام التشكككككككككريمية القا مة من  ؤ  رفعئا    مما زدى إلى إصكككككككككؤحاي زتاحت تع  2019 فبراير 

 إلى مرت ة المعايير الدستورية واعتماد زحاام جديدة.

ويتعلف األمر بالحقوق األسكككككككككاسكككككككككية والحرياي العامة  وتع ي  الشصكككككككككل والتوا ن لين ال كككككككككلطاي   -3
عن   اد وماافحته  فيكككؤا التنشيذية والتشكككريمية والقيكككا ية  وتع ي  اسكككتقؤ  القيكككان  والشكككشا ية  ومنع الش ككك

 تواليد دعا م حقوق اإلن ان والتنمية ال شرية.

 المنهجية والتشاور -أوالا  

هكككككذا التقرير عمؤا  -4 م  العكككككامكككككة ل مم المتحكككككدة    يقكككككدا اللمميكككككة    آذار/  15الملرخ    60/251بقرار 
)ز(  15قرة    وء سكككككككيما الش2007ح يران/يونيه   18الملرخ    5/1وقرار مللس حقوق اإلن كككككككان   2006 مارس

للم ادئ التوجيئية العامة المنقحة إلعداد المعلوماي المقدمة في إالار اءسكككككككككتعرا     منه. وقد و ضكككككككككع وفقاا 
 (.17/119الدورم الشامل. )المقرر 

وهو ي ككككتند إلى التقارير الدورية التي تقدمئا الل ا ر إلى م تلل اتلياي الدولية لحقوق اإلن ككككان   -5
  2008دمة في األعوام  قة المتعلقة لتنشيذ توصكككككياي اءسكككككتعرا  الدورم الشكككككامل الموالتقارير الوالنية الثؤث

 .2017و 2012و

وكانت صككككككككياةته نتيلة مشككككككككاوراي عديدة في إالار فريف عامل متعدد القطاعاي  ن ككككككككقتئا و ارة   -6
 الشلون ال ارجية واللالية الوالنية بال ارج.

تشككككارية مثل المللس الوالني لحقوق اإلن ككككان   هيئاي اسكككك  وسككككاهمت في إعداد هذا التقرير زييككككاا  -7
 والمشوضية العليا ل ما يغية  والمللس الوالني اءقتصادم واءجتماعي والبيئي.

   شارك في هذه العملية ممثلون عن الملتمع المدني الناشط في ميدان حقوق اإلن ان.وز يراا  -8

 التطورات التي حدثت منذ االستعراض السابق -ثانياا  

 . 2020لت الل ا ر عملية اإلصؤح التي تل دي في مراجعة الدستور في تشرين الثاني/نوفمبر واص  - 9

  والنياا   شككككعبياا   مما زعطى البؤد ملل ككككاا   2021ح يران/يونيه    12وزجريت اءنت اباي التشككككريمية في   -10
 في الما ة.   33,41سنة    40والش اب الذين تقل زعمارهم عن    في الما ة  67,32حيث يمثل األكاديميون    جديداا 

 مراجعة الدستور -ألف 

جاني مراجعة الدسكككككككتور نتيلة لعملية شكككككككاملة جمعت لين الط قة ال كككككككياسكككككككية والحركة اللمعوية   -11
والئيئاي اءسكككككتشكككككارية والشككككك صكككككياي الوالنية وصكككككنا  الرزم وال عمان الدينيين من زجل جمع اتران و ثران  

 ية الصياةة الموكلة إلى للنة دستوريين.عمل
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 ومن لين الم تلداي الم للة في ملا  حقوق اإلن ان ما يلي: -12

يلرم إنشكان اللممياي زو تسسكيس الصكحل زو زم مطبوعاي ز رى  زو ممارسكة حرية  )ز( 
 التلمع زو التظاهر ال لميين على زساس إعؤن ب يط.

 طاب الكراهية على إنشككككككان مرصككككككد والني للوقاية  ينص قانون منع وماافحة التميي  و  )ب( 
 عن كشل وتحليل جميع األشاا  واللوانب المتصلة لئما. من التميي  و طاب الكراهية  ياون م لوءا 

لؤنت اباي    يمثل األمر المتيكككككككككمن القانون العيكككككككككوم المتعلف لنظام اءنت اباي إالاراا  )ج( 
 وينطوم على التكاراي جوهرية تشمل ما يلي:

 اق ة العملية اءنت الية لرمتئا من قبل سلطة م تقلة؛مر  •

 فصل الما  عن ممارسة الوظا ل العامة؛ •

 رقابة صارمة على الشلون المالية قبل وزثنان العملياي اءنت الية؛ •

 الم اواة لين اللن ين و يادة الحصة الم صصة للش اب في القوا م اءنت الية. •

 التشريعات -باء 

الل ا ر على موانمة تشككككككريعاتئا الوالنية لحقوق اإلن ككككككان مع دسككككككتورها والت اماتئا الدولية.  تعمل  -13
 وكمثا  على ذلك  ين غي اإلشارة إلى ما يلي:

المتعلق بحمااياة األاااااااااا اا    2018حزيران/يونيا    10المؤرخ   07-18القاانون رم   •
والذم يحدد قواعد     الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشااااااااا  اااااااااي

حمايتئم مع احترام الكرامة اإلن ككككانية وال صككككوصككككية والحرياي العامة دون انتئاك حقوق  
 الشرد.

، المحادد للقواعاد التطبيةياة في  2018حزيران/يونيا    10المؤرخ   10-18القاانون رم   •
  ومن لين زحاكامكه إنشككككككككككككككان نظكام جكديكد لتوجيكه المتمئنين وتوظيشئم  من مجاال التمهين

إشككككراك منظماي زرااب العمل  وتوسككككيع نطاق التمئين لتشككككمل الشككككركاي األجنبية   ؤ 
 المنشسة في الل ا ر  والحماية القانونية للمتمئن ذم اإلعاقة الل دية.

ييكككككككككككمن الوقاية   المتعلق بال اااااااحة   2018تموز/يولي     02المؤرخ    11-18القانون   •
ئا ضككككككككمن احترام الكرامة  وحماية صككككككككحة األشكككككككك اا والحشاه عليئا واسككككككككتعادتئا وترقيت

 والحرية وال ؤمة والحياة ال اصة.

  المحدد لشكككككككككككرو   2018أيلول/سااااااابتمبر   2المؤرخ    16-18القانون العضاااااااوي رم    •
 (.19و 18وكيفياي تطبيف الدفع بعدم الدستورية )انظر الشقرتين 

  155- 66المعدل لألمر رم     2019كانون األول/ديسااامبر    11المؤرخ    10- 19القانون رم    •
ع سككككككككلطة  والمتضااااامن مانون اإلجراءات الجزائية  1966حزيران/يوني     8المؤرخ   : وسككككككككا

الحل  القيككا ي لتشككمل الكياناي الم ككتشيدة من الرقابة القيككا ية لت ككئيل ماافحة الش كاد  
على كافة الم كككككتوياي  وزلغى شكككككر  الشكككككاوى ال اصكككككة لتحريك الدعوى العمومية ضكككككد  

 التي تملكئا الدولة زو تشترك في ملكيتئا. ة رؤسان الملس اي اءقتصادية العمومي



A/HRC/WG.6/41/DZA/1 

GE.22-13757 4 

والمتااضماااان القااانون الااعااااضااوي    2021آذار/مااااار     10المااااؤرخ   01–21األمر رم    •
إلى تكريس الديمقراالية  والتناوب على   : يرمي زسككاسككاا المتعااااااااااالاااااااااااق بن ام االنت ابات

 ة اء تيار.ال لطة  و ضشان الطابع األ ؤقي على الحياة ال ياسية وضمان حري

  14- 90، المعدل والمتم  للقانون رم   2022نيسان/أبريل    25المؤرخ    06- 22القانون رم    •
يع   الترسككانة    : والمتعلق بكيفيات ممارسااة الحق النقابي   1990حزيران/يوني     2المؤرخ  

القانونية من حيث الحرياي والحقوق  وء سكككككككيما ممارسكككككككة الحقوق النقالية  لتكييشئا بشككككككال  
 مع الت اماتنا الدولية.زفيل 

المتعلق بااالتن ي    2022حزيران/يونياا     9المؤرخ    10-22القااانون العضاااااااااوي رم    •
محاكم اسكككتئناد إدارية وي كككمح بمنشكككان محاكم مت صكككصكككة في م كككا ل  ينشككك    القضااائي

 التلارة واألصو  العقارية.

لقانون  المعدل والمتم  ل  2022حزيران/يوني     9المؤرخ    11-22القانون العضااوي رم    •
الشصل   يمنحه صكؤحياي  :العضاوي المتعلق باتت ااتاات وتن ي  وساير مجلس الدولة

في الطعون بكالنقض ضككككككككككككككد القراراي واألحاكام النئكا يكة الصككككككككككككككادرة عن المحكاكم اإلدارية  
 )وسيلة جديدة لؤستئناد(.

لقااااانون    2022تموز/يولياااا     12المؤرخ    13-22القااااانون رم    • المعاااادل والمكماااال 
على سككبيل انتصككاد إضككافي ألالراد الدعوى يتمثل  ينص دنية واإلدارية اإلجراءات الم

 في إماانية الطعن في األحاام الصادرة عن المحامة اإلدارية اءلتدا ية.

 اآلليات المؤسسية -جي  

 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  

ييككككككطلع بمئمة المراق ة  يعطي الدسككككككتور ماانة مرموقة للمللس الوالني لحقوق اإلن ككككككان  الذم   -14
 واإلنذار الم ار والتقييم في ملا  احترام حقوق اإلن ان.

ودون الم اس بصؤحياي ال لطة القيا ية  ينظر المللس في زم حالة انتئاك لحقوق اإلن ان   -15
ه انت ككاهككه إليئككا  ويت ككذ جميع اإلجراناي المنككاسكككككككككككككك ككة. ويعر  نتككا   تحقيقككاتككه على   يتم تحككديككدهككا زو ي وجككا

 ل لطاي اإلدارية المعنية  وعند اءقتيان  على المحاكم الم تصة.ا

 المرتد الوطني للمجتمع المدني  

المرصكككككد الوالني للملتمع المدني هيئة اسكككككتشكككككارية تقدم إلى ر يس اللمئورية اتران والتوصككككياي   -16
والممارساي الديمقراالية  المتعلقة بشواةل الملتمع المدني وتع ي  عمله. وهو ي ئم في تع ي  القيم الوالنية  

  29والمدنية  ويشككارك مع الملسكك ككاي األ رى في تحقيف زهداد التنمية الوالنية الم ككتدامة. وقد زنشكك  في 
 .2021كانون األو /دي مبر 

 المجلس األعلى للشباب  

تيم هذه الئيئة اءستشارية ممثلين عن هذه الشريحة الئامة من الملتمع  وممثلين عن الحاومة   -17
لملس اي العامة الم لولة عن قيايا الش اب. وهي تصوغ اتران والتوصياي  يما يتعلف باحتياجاي هذه  وا

 عن نما ئا في الملاءي اءجتماعية واءقتصادية والثقا ية والرياضية. الشئة  فيؤا 
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 المحكمة الدستورية  

الدسكككتورم ولتوسكككيع صكككؤحياته في لتحل محل المللس    2021زنشكككئت في تشكككرين الثاني/نوفمبر   -18
ملا  مراق ة مطاَبقة القوانين للدسكتور  بعد زم إلؤغ زو إحالة على زسكاس عدم الدسكتورية  وقد تحو  دور  

 هذه الملس ة من مئمة ضمان اءمتثا  للدستور إلى مئمة التحايم ووضع القواعد التنظيمية والمشورة.

لياي التصكككككككويت  ليكككككككمان انتظامئا وشكككككككشافيتئا  من  ؤ   في عم  بار اا   ويعطيئا الدسكككككككتور دوراا  -19
مراق ة اءنت اباي الر اسككككككية والتشككككككريمية  وعملياي اءسككككككتشتان  إضككككككافة إلى البت في الطعون التي تتلقاها   

 وكذلك إعؤن النتا   النئا ية  مما يلعلئا اليامن لإلرادة الشعبية.

 لوامعتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها على أرض ا -ثالثاا  

 مواتلة عملية تحديث التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات  

 تنةيح مانون االنت ابات  

المتعلف بالقانون األسكككككاسكككككي للنظام    2021آذار/مارس    10الملرخ    01-21يئدد المرسكككككوم رقم   -20
 ادئ الدسككككتورية  اءنت الي إلى تحديد الم ادئ والقواعد األسككككاسككككية التي تحام النظام اءنت الي  وتل ككككيد الم

 ءستقؤ  وحياد الئيئة الوالنية الم تقلة لؤنت اباي.

ويقلل النظام اءنت الي اللديد من  طر الت وير ويع   اإلشككككراد على مراك  اءقترا   وهو يقوم   -21
 على التمثيل الن بي بقوا م انت الية مشتوحة مع صوي تشييلي.

الئيئة الوالنية الم كككتقلة لؤنت اباي والقيكككان اإلدارم والمحامة  وت يكككع جميع اإلجراناي لرقابة   -22
 الدستورية  التي يحامئا القانون  مما يشال ضمانة إضا ية للنا ب.

 تعزيز حقوق المواطنين وضماناته   

من الدسككتور الحقوق األسككاسككية والحرياي العامة. ومن األمثلة على ذلك افترا     37تكشل المادة   -23
(  والحف في حرية الرزم  42(  وحف األش اا المعو ين في الم اعدة القيا ية )المادة  41مادة  البرانة )ال

 (.51وممارسة الم اداي )المادة 

من الدسككتور من إماانية وصككو  الن ككان ضككحايا العنل إلى    40وعلى نشس المنوا    ادي المادة   -24
 اعدة قيا ية.هياكل اءستق ا  وزنظمة التكشل و ماانية اءستشادة من م 

حرية اءجتما  والتظاهر    53و  52وتيكككككككمن األحاام الدسكككككككتورية اللديدة المارسكككككككة في المادتين   -25
 ال لمي وحف إنشان اللممياي.

 .(1)وفي هذا ال ياق  ز اللقت مشاريع ترمي إلى تكييف القوانين ذاي الصلة -26

 إذكاء الوعي بحقوق اإلنسان ونشرها والتثةيف بشأنها  

دَرج حقوق اإلن ككككككان والحرياي األسككككككاسككككككية في م تلل البرام  التدريبية للقيككككككاة والموظشين في ت   -27
 زجئ ة األمن والملس اي العقالية.

وليس التعليم الوالني اسككتثنان  ألن المناه  الدراسككية والكتب المدرسككية تتيككمن المشاهيم المتعلقة   -28
وء سكككككككككككككيما في مناه  التراية المدنية واللغاي في   بحقوق اإلن كككككككككككككان وتروج لئا  بما في ذلك حقوق الطشل 
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م تلل مراحل التعليم. وتع   م تلل األنشككككككككككطة ال ارجة عن المنئ  والميككككككككككطلع لئا في المدارس تنمية 
 القيم العالمية لين الطؤب.

ويشككككارك المللس الوالني لحقوق اإلن ككككان لنشككككا  في نشككككر ثقافة حقوق اإلن ككككان من  ؤ  لنان   -29
 لتدريب في هذا الملا .القدراي وا

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  

 .(2)  وجئت الحاومة ست دعواي إلى آلياي حقوق اإلن ان2017في عام  -30

ووجئت دعوة مشتوحة إلى ال كككككيدة ميشكككككيل باشكككككيليت  المشوضكككككة ال كككككامية لحقوق اإلن كككككان. ومن   -31
ي المشوضكية ال كامية لحقوق اإلن كان ل يارته في المقرر زن يقوم ر يس ق كم الشكرق األوسكط وشكما  زفريقيا ف

 .2022زيلو /سبتمبر 

وسي ور المقرر ال اا المعني بالحف في حرية التلمع ال لمي والحف في حرية تكوين جممياي   -32
 . 2022زيلو /سبتمبر  22إلى  11الل ا ر في الشترة من 

وااإلضكككككككافة إلى ذلك  اتحشف من حيث المبدز على  يارة المقررة ال اصكككككككة المعنية بحالة المدافعين   -33
 .2023ي من عام عن حقوق اإلن ان في النصل الثان

على  يارة الشريف العامل المعني بحاءي اء تشان الق ككرم    ووافقت الل ا ر من حيث المبدز زييككاا  -34
 .2024زو ةير الطوعي في النصل الثاني من عام 

 متابعة توتيات االستعراض السابق -رابعاا  

 التوتيات التي ح يت بالتأييد -ألف 

من إجراناي سكيادة الدولة للتعبير عن  صكوصكيتئا الثقا ية    تشكال التحشظاي ج ناا   :15التوتاية   -35
 .(3)والدينية. وي تمد قانون األسرة الل ا رم زحاامه من الشريعة اإلسؤمية

المللس الوالني لحقوق اإلن كككككان ملسككككك كككككة اسكككككتشكككككارية   :49و  45و  43و  42و  41التوتاااايات   -36
. وهو عيككككو في التحالل  (5)( ووضككككحئا القانون 212ر وءيته )المادة  . وقد حدد الدسككككتو (4)تعددية وم ككككتقلة

مع التوصياي   العالمي للملسك كاي الوالنية لحقوق اإلن كان  وقد شكر  في اسكتعرا  قانونه التسسكي كي تمشكياا 
المقدمة. وقد اضككككككككطلع بم تلل زنشككككككككطة لنان القدراي والتدريب في ملا  حقوق اإلن ككككككككان لشا دة الموظشين  

 منشاذ القوانين وزعيان الملتمع المدني.المالشين ب

وزلرم المللس الوالني لحقوق اإلن ان اتشاقاي ومذكراي تشاهم مع بعض الملس اي  لينئا وسيط   -37
اللمئوريكة  لتلنكب زم تكدا كل في اء تصكككككككككككككككاصكككككككككككككككاي. وهو يتشكاعكل مع النظكام اإلقليمي والكدولي لحقوق  

 اإلن ان.

 ( مندواياي إقليمية ومراسلون محليون ومتطوعون. 5ان  م ة  ) ويمثل المللَس الوالني لحقوق اإلن   - 38

تواصككل الل ا ر الت امئا بماافحة الش ككاد  من  ؤ  إنشككان آلياي لماافحة    :47و 46التوتاايتان   -39
لئذه    . وتحقيقاا 2015و  2010  واسككككككككت كمل عامي 2006هذه اتفة  ضككككككككمن إالار تشككككككككريعي قا م منذ عام  

 تتكون من قياة مدراين في هذا الميدان. (6)الغاية  زنشئت محامة ذاي وءية قيا ية والنية مت صصة
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دوا ر مرك ية تتكون من ضكك ا  وعناصككر شككرالة قيككا ية ي يككعون   جئ ة األمنية زييككاا ولدى األ -40
 لتدريب م تمر على األشاا  اللديدة لللرا م المالية واءقتصادية  بما في ذلك الش اد.

تقوم الملسكككك ككككاي الل ا رية بمئمة التعريف بحقوق    :55و  54و  53و  52و 51و  50التوتااايات  -41
لئا. وتكشل ال ياسة الوالنية للتعليم زن تكون جميع عناصر التعليم ووسا له  بما في اإلن ان و ذكان الوعي  

ذلك المناه  الدراسكككككككية والكتب المدرسكككككككية واألسكككككككاليب والتدريب  مصكككككككممة ومؤ مة للتعلم في ملا  حقوق  
 اإلن ان في جميع م توياي التعليم.

ر على م ككككتوى الملسكككك ككككاي وكذلك بالن كككك ة  وي تا ع النئ  نش ككككه بالن كككك ة للتدريب األولي والم ككككتم -42
 للقياة وموظشي زجئ ة األمن و دارة ال لون.

وينشذ المللس الوالني لحقوق اإلن كككككككان حمؤي توعية بحقوق اإلن كككككككان في المدارس واللامعاي   -43
 وارام  تدريبية للملتمع المدني.

تكشل الدولة الل ا رية حماية حقوق الشئاي الئشكككككككككة  بمن   :217و  215و  214و  56التوتاااااايات  -44
فيئم األشكككككككككككككك كككاا ذوو اإلعكككاقكككة  من  ؤ  اعتمكككاد وتطبيف م تلل القوانين واللوا ح المتعلقكككة بحمكككايتئم  

 .(7)والنئو  لئم

  2ألحاام الشقرة    والدولة الل ا رية هي اليككككككككامن للم ككككككككاواة في المعاملة لين جميع المواالنين وفقاا  -45
من الدسككككككككككتور. وياشل الدسككككككككككتور ل شكككككككككك اا ذوم اإلعاقة الم ككككككككككاواة في الحقوق والشرا   35المادة  من 

 والمشاركة والمواالنة.

ويشكلع القانون الل ا رم ويع   اءندماج اءجتماعي ل شك اا ذوم اإلعاقة من  ؤ  ممارسكة   -46
 عمل ما على قدم الم اواة مع زم مواالن.

  والذم ن قحت األحاام  2006ا المعاقين الذم زنشكككك  في عام  وشككككئد المللس الوالني ل شكككك ا -47
  إنشككان للان مواضككيمية وللان وء ية وتع ي  ماانة الملتمع المدني  يه  مما زتاح  2019المتعلقة به عام  

 رؤية زشمل على الم توى المحلي.

رعاية الشئاي  وقد ال قت زجئ ة األمن هذا النئ  المتمثل في اءسككككككككككككتعانة بمصككككككككككككادر  ارجية في   -48
الئشكة عن الريف إنشكان مصكلحة فرق حماية الشئاي الئشكة المنتشكرة في جميع زنحان اإلقليم الوالني وتتمثل 
مئمتئا الر ي كككية في رعاية األالشا  المعرضكككين لل طر واللانحين األحداي وضكككحايا زم شكككال من زشكككاا   

 اإليذان زو العنل.

بيئة والتنمية الم كتدامة في صكميم سكياسكاتئا العامة   وضكعت الل ا ر الحشاه على ال  :68التوتاية  -49
عن الريف تع ي  اسككككتراتيلية حوكمة ترك  على تولي زصككككحاب المصككككلحة الوالنيين  مام األمور  يما يتعلف  

 .(8)بسهداد التنمية الم تدامة  وال طة الحيرية اللديدة  وضروراي الحشاه على البيئة والصحة العامة

 (.64و 21ساسي الحف في ليئة سليمة وحمايتئا والحشاه عليئا )المادتان ويارس القانون األ -50

ر  في اسككتعرا  األالر القانونية والتنظيمية للعديد من القطاعاي التي تشككال روافع للنمو   -51 وقد شكك 
 اءقتصادم للعلئا تتماشى مع الموحاي تع ي  النمو وحماية البيئة.

من ظككاهرة اإلرهككاب في   بعككد زن عككانككت الل ا ر في وقككت م ار جككداا   :71و  70التوتااااااااايتااان   -52
الت ككككككككعينياي  وضككككككككعت اسككككككككتراتيلية والنية لماافحة األعما  الت ريبية واإلرهالية تقوم على تع ي  القدراي  

 المتعلقة بماافحة هذه الظاهرة  وعلى لذ  جئود في ملا  الوقاية واجتثاي التطرد.
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بمالار مميارم مؤ م  وسكككككككياسكككككككة موجئة نحو حل الم كككككككا ل    ية كثيراا وقد تع  ي هذه اءسكككككككتراتيل -53
الح ككاسككة المتصككلة باإلرهاب  وتوفير الرعاية اءجتماعية ليككحايا اإلرهاب واألشكك اا المتورالين بصككورة  

   بمجران تقييم دورم للتئديد اإلرهالي وآلياي ماافحة اإلرهاب.م اشرة زو ةير م اشرة  وز يراا 

القيكايا المتصكلة باإلرهاب ألحاام قانون اإلجراناي الل ا ية  على ةرار قيكايا  وت يكع معاللة   -54
القانون العام. ويتمتع المتئمون الذين ي ق ض عليئم في قيكككايا تتصكككل باإلرهاب لنشس اليكككماناي والحقوق  

 التي ياشلئا القانون العام.

 براتئككا في إالكار التعكاون    والل ا ر ملت مكة بماككافحككة اإلرهكاب مع إيؤن اهتمككام  كاا لتقككاسككككككككككككككم -55
 الدولي المطرد والتكاملي  على الصعيدين الثنا ي واإلقليمي.

زلرمت الل ا ر اتشاقاي زمنية عديدة مع عدة للدان بغية تقديم الم ككككاعدة ل عيككككئا    :84التوتاااية   -56
األورواي   ال عض  في إالار نئ  تعاوني  على ةرار الحوار ال كياسكي في إالار اتشاق الشكراكة مع اءتحاد  

الكذم ينص على عقكد اجتمكاعكاي منتظمكة  إلى جكانكب تع ي  التعكاون مع شككككككككككككككرككان الل ا ر من لين جيرانئا  
 اللنوايين بشسن الم ا ل األمنية وتنمية المناالف الحدودية.

( ويعاقب عليه قانون  39يحظر الدسكككككككككككككتور اءتلار بال شكككككككككككككر )المادة    :127و  71التوتاااااااايتان   -57
للنة والنية لمنع وماافحة اءتلار    2016(. وزنشككككئت في عام  15 مارراا - 4  مارراا   303العقوااي )المادة  

باألشكككككككك اا  وهي جئة تن ككككككككيقية تلمع لين جميع زصككككككككحاب المصككككككككلحة في هذا الملا   وتتمثل مئمتئا  
 الر ي ية في وضع سياسة والنية و طة عمل.

 . 2024- 2022ذ  طة عملئا للشترة  وتن ف جميع ملس اي الدولة جئودها من  ؤ  هذه الللنة  لتنشي  - 58

تدريب وتوعية جميع زصككككككحاب المصككككككلحة الوالنيين )القيككككككاة     وتشككككككمل ماافحة اءتلار زييككككككاا  -59
والشرالة القيا ية  والصحشيون  ومشتشو العمل  وما إلى ذلك(  والتعاون الدولي في هذا الميدان  وء سيما 

 مع ماتب األمم المتحدة المعني بالم دراي واللريمة.

 يه قانون  العقوااي.( ويعاقب عل39يحظر الدستور التعذيب )المادة  :76التوتية   -60

بسهمية الحشاه على ال ككككككؤمة البدنية لإلن ككككككان  تواصككككككل دوا ر األمن    وفي هذا ال ككككككياق  واعترافاا  -61
 إيؤن اهتمام  اا لتحقيف ذلك  وء سيما عن الريف ما يلي:

تح كين ظرود الح س الملقت  من  ؤ  إتاحة وسكا ل الراحة التي ينص عليئا القانون   •
اءي الئكككاتفيكككة  والشحص الطبي  واألةكككذيكككة ومنتلكككاي النظكككافكككة   للمحتل ين )اءتصكككككككككككككككك

 وال ياراي العا لية  والمحامون(؛

 الشصل لين القصر وال الغين؛ •

 قيام المدعين العامين ل ياراي إلى زماكن الح س الملقت؛ •

ال ككككككككماح ألعيككككككككان الللنة الدولية للصككككككككليب األحمر ل يارة زماكن الح س الملقت  وهي   •
 لئا مقالؤي مع األش اا المحتل ين؛ ياراي تلرى  ؤ

 ممارسة الرقابة اإلدارية الدا لية بطريقة تنظيمية ودا مة على ظرود الح س الملقت. •

ت  ت دم تكنولوجيا المعلوماي واءتصاءي كوسيلة لتي ير الللون إلى    :85و  83و  82التوتايات  -62
النيابة العامة اإللكترونية لل كككماح للمواالنين  العدالة والوصكككو  إلى المعلوماي. فعلى سكككبيل المثا   زنشكككئت  

 لتقديم شااواهم.
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  زنشكك  نظام آلي إلدارة وسككا ل اءتصككا  عن بعد في الملسكك ككاي العقالية  مما  2020وفي عام   -63
 ي مح لل لنان بالتواصل مع زسرهم.

  بما في ذلك   2021و 2018وح د ِّي نظام اإلدارة على جميع م ككككككككتوياي و ارة العد  لين عامي   -64
على سكككككككككبيل المثا  ء الحصكككككككككر  اسكككككككككتحداي نظام آلي لعر  م كككككككككسلة الطعون بالنقض ونظام آلي إلدارة  

 المحشوظاي القيا ية في مراك  المحشوظاي اإلقليمية.

و يما يتعلف لتع ي  وحماية حقوق ال كككككككلنان  تقدم شكككككككااوى والل اي ال كككككككلنان  يما يتعلف ب كككككككون  -65
 حتلا  إلى مدير الملس ة العقالية.المعاملة وظرود اء

وتتم  ياراي الرقابة والتشتيش بانتظام. وهي تشككككمل ال ياراي التي تقوم لئا الللنة الدولية للصككككليب   -66
 .2020و 2018ملس ة عقالية لين عامي  15األحمر. فقد  اري هذه الللنة 

لصككككككحية في ال ككككككلون.  الرعاية ا  2018وفي ملا  صككككككحة ال ككككككلنان  ع   قانون الصككككككحة لعام   -67
 .(9)عن إنشان زفرقة متعددة الت صصاي وو ضع لرنام  صحي والني في هذه الملس اي  فيؤا 

  (10)   بمن فيئم الن ان  اصاا   وع  ي الل ا ر استلالتئا ءحتياجاي المحتل ين الذين يتطلبون اهتماماا  - 68
 . ( 11) عن األش اا ذوم اإلعاقة. ولم تتح ن ظرود حياة المحتل ين  واألالشا  المرافقون ألمئاتئم  فيؤا 

 .26إلى  23انظر الشقراي من  :86التوتية   -69

 للقانون. ياشل الدستور حرية ممارسة الشعا ر الدينية وفقاا  :96و 93و 92التوتيات  -70

 للقانون.   إالارهما التنظيمي وفقاا وء يلرم التشريع ممارسة الم ادة زو التحو  إلى دين آ ر  لكنه يحدد   - 71

يراعي قيم الت ككامح واءحترام المت اد  في إالار المواالنة  مع ضككمان    دينياا   وتتبنى الل ا ر  طاباا  -72
مقاضكاة مرتكبي زم انتئاكاي تقو  هذا الئدد النبيل  ومنع اسكتغؤ  األماكن الدينية لإلسكانة إلى األفراد  

 زو اللماعاي.

على تع ي  ال طكاب الكديني الحيكككككككككككككككارم الكذم يع   المرجميكة الكدينيكة   اييكككككككككككككككاا  وتعمكل الل ا ر  -73
 الوالنية  ويحمي الملتمع من الرادياالية والتطرد.

وتشارك الل ا ر في المحافل اإلقليمية والدولية للحوار لين األديان  التي تدعو  ؤلئا إلى ال ؤم   -74
 والتقارب والتشاهم لين األديان.

تواصكككككككككككككككل الل ا ر جئودهككا لتع ي  التمتع بككالحقوق اءقتصكككككككككككككككاديكة   :144و 141التوتااااااااايتاان   -75
اقتصككككككككادية.    -واءجتماعية والثقا ية. وياشل الدسككككككككتور هذه الحقوق من  ؤ  تنشيذ سككككككككياسككككككككاي اجتماعية  

لئذه الغاية  اعتمدي الحاومة  طة عمل ترك  على ماافحة ال طالة والتنويع اءقتصككككككككككادم و دماج    وتحقيقاا 
  ح الملتمع في جميع الملاءي.جميع شرا

ياشل الدستور حرياي الرزم    :109و  108و  107و  106و  102و  99و  96و  95و  94التوتيات   -76
 .116و 58و 54-51والتعبير والصحافة والتلمع ال لمي والتظاهر وتكوين اللممياي  وء سيما في المواد  

وت ت ذ تدالير زمنية ليككككككمان سككككككؤمة    وتشككككككال اءحتلاجاي ال ككككككلمية وسككككككيلة للتعبير الديمقراالي. -77
 الممتلكاي واألش اا  بمن فيئم المتظاهرون.

بشكككككككسن اإلعؤم  الذم    12/01/2012الملرخ    05-12إثران القانون األسكككككككاسكككككككي رقم    يلرم حالياا  -78
مة لممارسكة الحف في الحصكو  على المعلوماي وحرية  الصكحافة  ييكع ملموعة من الم ادئ والقواعد المنظ ِّ

 .2020والنشا  اإلعؤمي  لتلبية متطل اي التعديل الدستورم لعام 
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زما بالن كككككككككك ة للعقوااي المط قة على اءنتئاكاي التي يرتكبئا الصككككككككككحشيون في سككككككككككياق النشكككككككككا    -79
اإلعؤمي  فئي تقتصككككككككككككككر على العقواكاي المكاليكة المتعلقكة في ململئكا بكالتعكدم على حقوق األفراد )المواد  

 .(12) من القانون( 126ى إل 116 من

لمبدز زسك قية المعاهداي على    وفقاا    117و  116و  115و  114و  113و  112و 111التوتايات  -80
من الدسككككككككتور  يقوم المشككككككككر  بصككككككككياةة التشككككككككريعاي المتعلقة    154القانون  المنصككككككككوا عليه في المادة  

  .ي التي صككككككككككككككدقكت عليئكا الل ا ر للمعكاهكدا بكالحريكاي اللمكاعيكة  بمكا في ذلكك حريكة تكوين اللمميكاي  وفقكاا 
 وترصد المحامة الدستورية هذا اءمتثا .

وء يمان تقييد الحقوق والحرياي واليكككماناي إء بموجب القانون  وألسككك اب مرت طة بحشا النظام   -81
 وكذا تلك اليرورية لحماية حقوق وحرياي ز رى يارسئا الدستور. العام واألمن 

(  53ية لقانون اللممياي هو تكريس الحام الدسكككتورم اللديد )المادة  والغر  من المراجعة اللار  -82
عن تكريس اءرتقان لئذا القانون إلى مرت ة القانون األسككككككككككاسككككككككككي  وكذلك تشككككككككككليع تطوير الحركة    فيككككككككككؤا 

 . 06-12اللمعوية في ضون ال برة المات  ة من تنشيذ القانون 

ياشل الدستور تع ي  مشاركة المواالنين في إدارة القيايا    :122و  121و  120و  119التوتيات  -83
 .(13)المحلية  وقد حدد م ادئ والرا ف هذه المشاركة في العديد من زحاامه

وع   الدسكتور الديمقراالية القا مة على المشكاركة من  ؤ  إنشكان مرصكد والني للملتمع المدني   -84
 ومللس زعلى للش اب.

للحوار والتشكككككككككككاور    ي اءقتصكككككككككككادم واءجتماعي والبيئي ليصككككككككككك ح إالاراا وتم تع ي  المللس الوالن -85
لمشكككككاركة    واءقتراح والت صكككككر والتحليل في الميادين اءقتصكككككادية واءجتماعية والبيئية. ويوفر المللس إالاراا 

الملتمع المدني في الحوار الوالني بشككككككسن سككككككياسككككككاي التنمية اءقتصككككككادية واءجتماعية والبيئية في سككككككياق  
 مية الم تدامة.التن

  العملية  2021ويع   القانون األسككككاسككككي اللديد للنظام اءنت الي  الذم صككككدر في آذار/مارس   -86
الديمقراالية  من  ؤ  إنشككان سككلطة م ككتقلة تيككمن شككشا ية اءنت اباي. وع   ي ماانة األح اب ال ككياسككية 

 .(14)ودورها في الحياة ال ياسية  من  ؤ  تنقيح الدستور 

 .127و 71انظر الرد على التوصيتين  :123وتية  الت  -87

ليككمان التنشيذ ال ككليم لمشككاريع لنان الم ككاكن )بما في ذلك الم ككاكن المن شيككة    :145التوتاية   -88
اإليلار(  ي نظام قطا  اإلسكككككككاان بطريقة ت كككككككمح بالرصكككككككد المنتظم على الصكككككككعيدين المرك م والمحلي  مع  

 مراق ة دا لية و ارجية.

الصككككحة مارس  الحف في   :153و  152و  151و  150و  149و  148و  147و  146التوتااايات  -89
 في الدستور. والرعاية الصحية الملانية ماشولة بموجب القانون.

وزتاح اءسكتثمار العام في ال دماي الصكحية تطوير الئياكل األسكاسكية الصكحية في الم كتشكفياي    -90
عن ملموعة متكاملة من البنى التحتية الصككككككحية وتنمية الموارد ال شككككككرية الطبية وشكككككك ه الطبية في   فيككككككؤا 

زنحان اإلقليم الوالني. وفي المناالف النا ية  و ضككككعت لرام  صككككحية محددة  وز د لت حواف  للمئنيين   جميع
 الصحيين  وع   ي األفرقة الصحية المتنقلة.
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ويعد تح كككككككين ال دماي الصكككككككحية والحصكككككككو  عليئا زولوية والنية  تلكدها التدالير المت ذة على   -91
و طة   11-18  وقانون الصككككككككككككحة رقم  2021و  2020وجه ال صككككككككككككوا في  طة عمل الحاومة لعامي  

 .العمل للقطا  الصحي  مما جعل  دماي الرعاية الصحية زكثر قرااا 

المتعلف بالصككككحة  في فصككككله الثالث  على    2018تمو /يوليه   2الملرخ    11-18وينص القانون   -92
 مادة( يتعلف بحماية صحة األم والطشل. 15ق م كامل )

و يككاي واعتؤءي األمئككاي التي يمان الوقككايككة منئككا  تم توسككككككككككككككيع البنى    و يمككا يتعلف بككالحككد من -93
األسكككككاسكككككية اءسكككككتشكككككشا ية المارسكككككة لرعاية ياألم والطشلي  وتعبئة الم يد من الموارد ال شكككككرية )الطبية وشككككك ه 

عن التدقيف في كل حالة وفاة   الطبية(  و نشككككككككككان نظام لإل طار الدا م واإلل امي لو ياي األمئاي  فيككككككككككؤا 
  1999وفاة عام    117 ميككككككككككاعشاي الحمل زو الوءدة. وان شيككككككككككت ن كككككككككك ة و ياي األمئاي من ناجمة عن

 لكل مئة زلل وءدة حية. 2020عام  48,5و 2016عام  57,7 إلى

. وي طلب من المئنيين الصككحيين اإلعؤن عن المرزة  2018ووضككع لرنام  للن ككان الحوامل منذ عام   -94
من الشئر الثالث من الحمل. وينص القانون على    ام زو  اا للوءدة اعت اراا الحامل وت ليلئا في م تششى ع

  إل اميككة المتككابعككة الككدوريككة للحمككل. ويمان زن يغطي اليكككككككككككككمككان اءجتمككاعي الوءدة في القطككا  ال ككاا وفقككاا 
2020آذار/مارس  14الملرخ  60-20لإلجراناي المنصوا عليئا في المرسوم التنشيذم رقم 

(15). 

  159و  158و  157و  156و  155و  154و  153و  152و  151و  150و  149التوتااااااااايااات   -95
الحف في التعليم حف دسكككككككتورم. إن الوصككككككو      219و  218و  216و  212و  163و  162و  161و  160و

وةير تميي م  بما في ذلك ل الشا  ذوم اإلعاقة. وت ككككعى الدولة باسككككتمرار إلى   إلى التراية والتعليم ملاني
 تح ين نوعية التعليم.

وقد اسككككككككتثمري الل ا ر في ال ككككككككياسككككككككاي والبرام  التعليمية من  ؤ   يادة المي انياي التشككككككككغيلية   -96
 .(16)للقطاعاي الم لولة عن التعليم ونمان األالشا  والش اب

  ك ياسة عامة موحدة م صصة للش اب   2024-2020والنية للش اب ل عوام  واعت مدي  طة   -97
 بما في ذلك جميع زصحاب المصلحة الم لولين عن قيايا الش اب.

ر  في سككككككككل ككككككككلة من التدالير للحد من التشاوتاي لين المناالف لئدد تشككككككككليع الطؤب على   -98 وشكككككككك 
 سيما بالن  ة للشتياي في المناالف النا ية.مواصلة تعليمئم  مثل  يادة عدد المدارس الدا لية  وء 

  بالتعاون مع الشككككككككركان الوالنيين واألجانب  على وضككككككككع نئ  ملسكككككككك ككككككككي وتعال الل ا ر حالياا  -99
لماافحة الرسكككككككككككوب واءنقطا  عن الدراسكككككككككككة  يقوم على الوقاية  وامد ا  زسكككككككككككاليب تراوية مبتكرة وتكوينية 

 وتشاعلية.

من الدسككككككتور(. وتطو ِّر   65من المادة   4ية على المواالنة )الشقرة  وتشككككككال المدرسككككككة زسككككككاس الترا -100
البرام  المط قة في مراحل التعليم الثؤي لدى التؤميذ  منذ سككككن م ارة  ثقافة الم ككككاواة لين البناي والبنين   

لى  وتل د م ادئ حقوق اإلن ان  وتع   المواالنة واءنشتاح على العالم ال ارجي. وفي هذا ال ياق  نشير إ 
 ي بالتعاون مع اليوني ل.2019مشاركة الطؤب في يزض م درس عالمي في عام 

وكل ن من إدماج األالشا  ذوم اإلعاقة في النظام التعليمي  ف تحت فصكككككككككككو  دراسكككككككككككية  اصككككككككككة   -101
العام  مما زتاح لئم اءسككككتشادة من تعليم    بالتؤميذ ذوم اإلعاقة في الملسكككك ككككاي التراوية وملسكككك ككككاي التعليم

 عن دم  بعض األالشا  في الشصو  العادية لوجود م اعدين مدرسيين. وجامع  فيؤا جيد 

وتشارك جميع فئاي الموظشين في التدريب الم تمر  لئدد تح ين م توى ملهؤتئم واءستلابة  -102
 للتحدياي اللديدة لنظام التعليم  لئدد تحقيف اللودة في هذا الملا .
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من م ادرة تحويل التعليم التي زاللقئا األمين العام ل مم    الل ا ر ج ناا وفي هذا ال كككككككياق  تشكككككككال   -103
. وهي شكككككككككككككاركت لنشكككككككككككككا  في قمة باريس التمئيدية التي عقدي في 2022المتحدة في كانون الثاني/يناير  

 .2022ح يران/يونيه 

تعتبر   :195و  194و  193و  173و  172و  171و  168و  167و  166و  165التوتااااااااايااات   -104
 اواة لين الرجل والمرزة زمام القانون وعدم التميي  من الم ادئ األساسية للدولة الل ا رية.م ادئ الم 

وتكشل التشككككككككككككريعاي الوالنية تكافل الشرا. وتكشل جميع القوانين حقوق المرزة في سككككككككككككوق العمل   -105
عي   )الم ككككككككككككككاواة في األجر والحصككككككككككككككو  على الوظا ل  والحف في التدريب والترقية  واليككككككككككككككمان اءجتما

والتقكاعكد...( مع تكدالير التميي  اإليلكالي المتعلقكة بكالوءدة )إجكا ة األمومكة(  والرضككككككككككككككاعكة الطبيميكة )الغياب  
 المدفو  األجر(  والعمل الليلي ل عض المئن.

على سبيل األولوية في  طة عملئا تع ي  التكامل اءقتصادم للمرزة     وقد زدرجت الحاومة زيياا  -106
 ء سيما ن ان المناالف الريفية والنا ية  وحتى رااي البيوي.وتشليع تماينئا  و 

وات  كذي تكدالير لتع ي  تعليم المرزة وتكدريبئكا. ومانكت هكذه التكدالير الل ا ر من تحقيف ن كككككككككككككك كة من   -107
في الما ة  حيث احتلت الصكدارة في   48,5زعلى ن كب الن كان الحاصكؤي على تعليم عا  في العالم  وهي  

 .2018يون او لعام ترتيب تقرير ال

وكل ن من سككياسككة حماية الن ككان الؤتي يعانين من صككعوااي اجتماعية  ت ككتشيد الن ككان الحوامل   -108
  ارج إالار ال واج )األمئاي العا ااي( من نشس ترتي اي الرعاية وال دماي المقدمة ل قية الم تشيداي.

واسككتحداي زنشككطة مدرة للد ل متاحة   جميع البرام  التي تشككلع تنظيم المشككاريع  :164التوتاية   -109
 للمرزة دون زم تميي   مما يع   مشاركة الن ان في التنمية اءقتصادية للبلد.

 إلى ت  يط اإلجراناي وت فيشئا في جميع القطاعاي. 2021وتدعو  طة عمل الحاومة لعام  -110

م اشكككككككككر زو ةير م اشكككككككككر في  وقد اتا عت الئياكل والئيئاي الوالنية والمحلية  التي تعمل بشكككككككككال -111
لت  كككككيط اإلجراناي عن الريف    ثالتاا  ملا  تنظيم المشكككككاريع وتدعم اسكككككتحداي األنشكككككطة اءقتصكككككادية  نئلاا 

 اعتماد الؤمرك ية في منح اء تماناي.

لتع ي  ان را  الن كان الريفياي ورااي البيوي    قطاعياا   لرناملاا   2021وزاللقت الل ا ر مطلع سكنة   -112
في جميع زشكككاا  الحياة اءجتماعية واءقتصكككادية من  ؤ  تعميم آلياي وترتي اي الم كككاعدة والدعم المالي  

 واللوج تي.

تواصكككل الل ا ر العمل من زجل النئو  بالمرزة     :194و  193و  188و  151و 129التوتاايات  -113
من  ؤ  جميع اتلياي القانونية والملسككككك كككككية التي تحمي المرزة من جميع زشكككككاا  التميي  وتيكككككمن تكافل  

 الشرا في جميع الملاءي )ال ياسية واءجتماعية واءقتصادية  وما إلى ذلك(.

 (.71وحماية حقوق الطشل مارسة في الدستور )المادة  -114

ولدى الل ا ر هيئة لحماية وترقية الطشولة تعمل بالتعاون الكامل مع جميع زصكككككككحاب المصكككككككلحة   -115
 في ملا  الطشولة  بما في ذلك الملتمع المدني.

وء يمي  القانون الل ا رم لين األالشا  على زراضكككككيه  سكككككوان زكانوا ج ا ريين زم زجانب  نظاميين   -116
 و ءجئين  وهو ييمن حقوقئم في الصحة والتعليم.زو ةير نظاميين  مئاجرين ز
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  :192و  191و  190و  189و  188و  187و  186و  185و  184و  183و  180و  178التوتيات   -117
ييككككمن الدسككككتور الل ا رم حماية المرزة من جميع زشككككاا  العنل في جميع األماكن وفي جميع الظرود في  

 الشيان العام وفي الملالين المئني وال اا. ويلرم قانون العقوااي جميع زشاا  العنل ضد المرزة.

  اعدة القيا ية. من الدستور وصو  اليحايا إلى المؤج  وزنظمة التكشل والم  40وتكشل المادة   -118

 وتعتني اتلياي الموضوعة لئذا الغر  بالن ان الؤتي يعانين من صعوااي اجتماعية وايحايا العنل.  - 119

وقد ع   ي زلوية الشكككككككرالة والدرك  المت صكككككككصكككككككة في حماية الن كككككككان والشتياي  في جميع زنحان   -120
 اإلقليم الوالني.

ئنيين الصككككحيين باإللؤغ عن حاءي العنل ضككككد  بمل ام الم  2018ويقيككككي قانون الصككككحة لعام   -121
كي   2021المرزة. وو ضككككككككعت ملموعة زدواي مرجمية للرعاية ال ككككككككريرية للن ككككككككان ضككككككككحايا العنل في عام  

 ي ت دمئا مقدمو ال دماي الصحية.

و يما يتعلف بعنصككر اإلعؤم والتوعية  ت نظم زنشككطة حو  موضككو  ماافحة العنل ورعاية الن كان   -122
 يوماا من النشا  ضد العنل اللن اني التي زاللقتئا األمم المتحدة. 16 عنل  وء سيما حملة الضحايا ال

يعاقب القانون على جميع     211و  209و  205و  204و  203و  202و  194و 193التوتااايات  -123
 زشاا  العنل ضد األالشا  واستغؤلئم والت لي عنئم.

طشولة  من زجل اءضككككككطؤ  بمئامئا  عدة آلياي لتلقي  وزنشككككككسي الئيئة الوالنية لحماية وترقية ال -124
 البؤةاي المتعلقة بانتئاكاي حقوق الطشل التي تعاللئا األالراد المعنية.

ويشككككككككال النظام القانوني لم ككككككككلولية األالشا  اسككككككككتثنان من م ادئ القانون اللنا ي. وهو يس ذ في  -125
ن من األعذار المرت طة ب كككن القصكككور فت  شل اءعت ار شككك صكككية وسكككن اللانحين األحداي الذين ي كككتشيدو 

 .(17)عقوااتئم زو ت تبد  لتدالير الحماية و عادة التسهيل

وتوضككع  طة فردية لتنشيذ األحاام لكل قاصككر م ككلون  مع مراعاة احتياجاته النش ككية والتعليمية   -126
 والتدريبية.

لحماية الشك اب من الم االر اءجتماعية  تم وضكع إالار قانوني  مثل   :213و  205التوتايتان   -127
   بشسن الوقاية من عصاباي األحيان وماافحتئا.2020آب/زة طس  30الملرخ  03-20األمر رقم 

سكككككل كككككلة تدالير  لينئا وضكككككع دليل عملي ل بان واألوصكككككيان    وات ذي ال كككككلطاي الل ا رية زييكككككاا  -128
حماية األالشا  على اإلنترنتي: تل م سككككلطة ضكككك ط البريد واءتصككككاءي اإللكترونية  والمعلمين  بعنوان يدليل  

 مقدمي  دماي اإلنترنت بمتاحة حلو  حماية الطشل عبر اإلنترنت للعمؤن.

 حماية الؤجئين مارسة في الدستور.   :229و  227و  226و  225و  224و  223و  222التوتيات   -129

 .(18)صة بالمئاجرين وز رى  اصة بطالبي الللونولدى الل ا ر قوانين ولوا ح  ا -130

باتشاق المقر المبرم لين الل ا ر ومشوضكككككككككككككية األمم المتحدة لشكككككككككككككلون الؤجئين  الموقع في   ورهناا  -131
  فمن اءعتراد بمرك  الؤج  واءسككككككككككتشادة من الحماية  1984زيلو /سككككككككككبتمبر    27الل ا ر العاصككككككككككمة في 

 الملقتة حف سيادم للدولة الل ا رية. 

   على التعليم والرعاية للمئاجرين والالبي الللون. لقدراتئا ووسا لئا  الحصو   وتكشل الل ا ر  وفقاا  -132

وقد الت مت الل ا ر بسةلبية اءلت اماي الدولية المتعلقة بالؤجئين  ومن ثم ضككككككمنت الحماية على   -133
 زراضيئا تءد الؤجئين الصحراويين.
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 التوتيات المقبولة والتي اعتبرت منفذة بالفعل -باء 

ن الل ا ر بح كككككككككككن نية مع جميع هيئاي المعاهداي وآلياي مللس  تتعاو   :27و 26التوتااااااايتان  -134
 حقوق اإلن ان. وقد استلاب للدنا بالشعل لطل اي الللنة المعنية بحقوق اإلن ان وما  ا  يشعل ذلك.

عند ا تيار الترشككككيحاي  ء تئمل الل ا ر زم  برة يمان زن تحقف قيمة ميككككافة   :28التوتاااية   -135
و مللس حقوق اإلن ان. واللامعيون واألكاديميون والشاعلون في الملتمع المدني  لعمل هيئاي المعاهداي ز

 مدعوون إلى الترشح لئذه الئيئاي.

 .(19)مع اإلجراناي ال اصة لمللس حقوق اإلن ان كامؤا  تتعاون الل ا ر تعاوناا  :29التوتية   -136

زصكككككككككدري الل ا ر جميع قوانينئا وكياشتئا بما ي دم تنشيذ الصكككككككككاوك الدولية التي   :32التوتااااااية  -137
 صدقت عليئا.

كرسكككككت الدسكككككاتير الل ا رية المتعاق ة  بما في ذلك    :38و  37و  36و 35و  34و  33التوتااايات  -138
األحاام   عن    جميع الحقوق الواردة في الصكككاوك اإلقليمية والدولية  فيكككؤا 2020التعديل الدسكككتورم ل كككنة 

 المتعلقة بحماية هذه الحقوق من جميع زشاا  اءنتئاكاي.

موانمة األحاام اللديدة للدستور  وء سيما تلك المتعلقة بالصاوك الدولية  بما فيئا    وتلرم حالياا  -139
 الصاوك المتعلقة بحقوق اإلن ان  مثل إنشان المرصد الوالني للملتمع المدني.

ي كعى المللس الوالني لحقوق اإلن كان لؤمتثا  لم ادئ باريس من  ؤ     :40و 39التوتايتان   -140
عن إجراناي التدريب والتوعية التي ييطلع لئا تلاه ملس اي    لملتمع المدني فيؤا تشاعله مع منظماي ا

  2016تشككككككككككككرين الثاني/نوفمبر   3الملرخ    13-16الدولة. وين ر  المللس كذلك في إجران لتعديل القانون  
 من زجل تح ين اءمتثا  للم ادئ المذكورة.

المتعلف    2015تمو /يوليه    15الملرخ    12-15باإلضافة إلى إصدار القانون رقم    :44التوتية   -141
بحماية الطشل  الذم يارس الحماية اءجتماعية والقيكككككككككككا ية ل الشا  المعرضكككككككككككين لل طر وينشككككككككككك  آلياي  
للحماية  بما في ذلك إنشككككككككككككككان الئيئة الوالنية لحماية وترقية الطشولة  تحققت إنلا اي جديدة لتع ي  حماية 

 األالشا   هي:

شل الشيكلى  وهو مبدز زسكاسكي من م ادئ اتشاقية حقوق الطشل  لدى  دسكترة مصكالح الط )ز( 
 .2020مراجعة الدستور عام 

 إصدار التشريعاي التنشيذية لقانون حماية الطشل  بما في ذلك: )ب( 

الذم يحدد شكككككككككككرو     2019شككككككككككك ا /فبراير   19الملرخ    69-19المرسكككككككككككوم التنشيذم رقم   •
التكشل بالطشل في  طر الموضككككو   ارج    وكيفياي مشككككاركة الملَ م بالنشقة في مصككككاريف

 األسرة.

يحدد الشكككككرو  الواجب    2019شككككك ا /فبراير   19الملرخ    70-19المرسكككككوم التنشيذم رقم   •
 توافرها في الش ص زو العا لة اللديرة بالثقة لحماية األالشا  المعرضين لل طر.

ألولي والم كتمر للقيكاة  زدم  موضكو  ماافحة الش كاد في م تلل لرام  التدريب ا  :48التوتاية   -142
 وض ا  الشرالة القيا ية.

يوجد إالار قانوني شكامل لللوانب المتعلقة بظاهرتي التميي  و طاب    :59و  58و  57التوتايات   -143
المتعلف بالوقاية من التميي     28/04/2020الملرخ   05-20وقد تم تع ي ه بمصكككككككككككدار القانون رقم     الكراهية
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وماافحتئما والذم زنشككككككككك  بموج ه المرصكككككككككد  الوالني للوقاية من التميي  و طاب الكراهية  و طاب الكراهية  
 التابع لر يس اللمئورية.

وينص القانون على تلريم جميع زشككككاا  التعبير التي تنشككككر التميي  زو تحر  عليه زو تشككككلعه  -144
 زو تبرره.

دامة  بسبعادها الثؤثة اءجتماعية  زدملت الل ا ر مشئوَم التنمية الم كككككككككككت  :67و  66التوتااااااايتان   -145
 واءقتصادية والبيئية  في دستورها وسياستئا اإلنما ية.

ولديئا لرنام  للمناالف النا ية يئدد إلى تح ككين الظرود المميشككية لل ككاان من حيث الحصككو    -146
 على ال دماي األساسية.

و طتي عمل الحاومة   2020  زدرجت الدولة في  طة اإلنعاش اءقتصكادم لعام  :133التوتاية   -147
إجراناي يتعين تنشيذها من زجل تحقيف تنويع اقتصككككككككككادم وتنمية اقتصككككككككككادية    2021و  2020( لعامي  02)

 والنية مرنة وشاملة وتيامنية.

تعتمد الل ا ر سككككياسككككة اجتماعية لصككككالح جميع المواالنين دون    :220و  143و  142التوتااايات   -148
وارام  للمناالف ال عيدة    ئم زو منطقتئم. وتعتمد الدولة  ططاا زم تميي   بغض النظر عن جن كككككككئم زو سكككككككن

 وتلك التي يصعب الوصو  إليئا.

وحقوق الل ا ريين ماشولة وميككككمونة بموجب الدسككككتور  وء سككككيما  يما يتعلف بالحف في الصككككحة   -149
ال ككككككككككككان  وعلى    والحف في الحصككككككككككككو  على  والتراية والتعليم  التي يحف لللميع الحصككككككككككككو  عليئا ملاناا 

األ ص للشئاي المحرومة  والحف في اليككمان اءجتماعي لم تلل شككرا ح الملتمع )العما   والمتقاعدون   
 ...(. وةير الموظشين

تدالير ز رى للم كككككككككاعدة اءجتماعية للحد من الشقر وتلبية احتياجاي    ووضكككككككككعت الل ا ر زييكككككككككاا  -150
 .(20)الشئاي اليميشة

ل يككادة الرواتككب من  ؤ  مراجعككة جككدو  إجمككالي   2022في عككام   جككديككداا  وات ككذي الككدولككة تككدليراا  -151
 ضري ة الد ل والش اة اءستدءلية لمرت اي موظشي ال دمة العمومية.

 .144و 141انظر الرد على التوصيتين  :140التوتية   -152

اب تعريف دولي  بماافحة اإلرهاب. وفي غي  راسكككك اا   ء ت ا  الل ا ر ملت مة الت اماا   :69التوتاااية   -153
من قككانون    مارراا  87متشف عليككه بككاإلجمككا   اعتمككدي تشككككككككككككككريعككاي للتصكككككككككككككككدم ل عمككا  اإلرهككاليككة )المككادة  

 .71و 70العقوااي(. انظر الرد على التوصيتين 

 يما يتعلف بالتنشيذ الشعا  ءتشاقية مناهيككككة التعذيب وةيره من ضككككروب المعاملة    :77التوتاااية   -154
للقيكككان على التعذيب والمعاملة القاسكككية بمضكككافة    مؤ ماا   قانونياا   ضكككعت الل ا ر إالاراا زو العقواة القاسكككية  و 

 في قانون العقوااي. مارراا  263المادة 

 .76و 55إلى  50انظر الردود على التوصياي  -155

من   02لم تشككككككككئد الل ا ر زم حاءي إعدام  ارج نطاق القيككككككككان. وتمنح المادة    :79التوتاااااية   -156
قانون اإلجراناي اللنا ية زم شكككك ص يداعي زنه ضككككحية ألعما  عنل الحف في تقديم شككككاوى ورفع دعوى  

 مدنية زمام المحامة الم تصة والتماس التعويض عن اليرر الذم لحف به.

ل كككككككياسكككككككة الدولة لحماية وتع ي  حقوق اإلن كككككككان  ينص اإلالار التشكككككككريعي    وفقاا   :80التوتاااااية   -157
 والملس ي ذم الصلة على المقاضاة اللنا ية لمرتكبي انتئاكاي حقوق اإلن ان ومعاقبتئم.
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 يحتل تدريب القياة )األولي والم تمر والمت صص( ماانة هامة في النظام القيا ي.   :81التوتية   - 158

زو في إالكار التعكاون الكدولي  بمكا في   ريبيكة م تلشكة مع شككككككككككككككرككان م تلشين دا ليكاا وتتوفر لرام  تكد -159
 ذلك مع ماتب األمم المتحدة المعني بالم دراي واللريمة.

ون ظمت دوراي تدريبية بشككككككسن تع ي  اسككككككتقؤ  القيككككككان  وتح ككككككين زدان المحاكم  ودعم المللس   -160
 .(21)األعلى للقيان

من الدسكككتور الل ا رم على زنه يء م كككاس بحرية الرزم.    51المادة    تنص  :91و  90التوتاايتان   -161
وحرية ممارسككككة الم اداي ميككككمونة وتمارس في إالار احترام القانون. وتيككككمن الدولة حماية زماكن الم ادة  

 من زم تسثير سياسي زو إيديولوجيي.

رقم   -162 األمر  فينظمئكككككا  اإلسككككككككككككككؤميكككككة  الم كككككاداي ةير  ممكككككارسكككككككككككككككككككة  لملرخ  ا  03-06زمكككككا حريكككككة 
المحدد لشرو  وكيفياي ممارسككككة الشككككعا ر الدينيككككة لغيككككر الم ككككلمين  والذم يشمل نشس    28/02/2006 في

 األحاام المنط قة على ممارسة الشعا ر الدينية اإلسؤمية.

الدولي  من العئد    18وتتماشكى زحاام ممارسكة الم اداي اإلسكؤمية زو الدياناي األ رى مع المادة   -163
 ال اا بالحقوق المدنية وال ياسية.

 .109-106و 102و 99و 96و 95و 94انظر الرد على التوصياي رقم  :98التوتية   -164

ييككككمن النظام التشككككريعي الل ا رم ممارسككككة األنشككككطة المتعلقة    :118و  105و  104التوتااايات  -165
م إجراناي جنا ية ت رفع ضكككككد اللناة تتم  لمتطل اي حرية التعبير. وز  بحقوق اإلن كككككان ومئنة الصكككككحافة وفقاا 

 للقانون العام  وء عؤقة لئا لنشا  األش اا المتورالين. وفقاا 

 .117-111و 109-106و 102و 99و 96و 95و 94الرد على التوصياي  انظر زيياا  -166

  107و  106و  102و 99و  96و  95و  94انظر الرد على التوصككككككككككككككياي رقم    :110التوتاااااااااية   -167
 .117و 116و 115و 114و 113و 112و 111و 109و 108و

 .127انظر الرد على التوصية  :128و 126و 125و 124التوتيات  -168

يمثل إيلاد فرا عمل للشككككككككككككك اب زحد    :139و  138و  137و  136و  135و  134التوتاااااااايات   -169
 األهداد اءستراتيلية للدولة.

لتع ي  العمالة وماافحة ال طالة.  وفي هذا ال كككككياق  ز د ل إصكككككؤح في ملا  ال كككككياسكككككة الوالنية   -170
ويتعلف هذا اإلصككككؤح  على وجه ال صككككوا  لوضككككع سككككياسككككة موحدة واسككككتراتيلية عالمية متماسككككاة تلبي  

 زهداد الحاومة من حيث تكوين الثروة مع اءهتمام بلميع اللوانب المتعلقة بالشئاي ال اانية الم تئدفة.

شكككككركاتئم الناشكككككئة ال اصكككككة لئم وممارسكككككة ريادة    وتشكككككلع الل ا ر الطؤب الشككككك اب على إنشكككككان -171
األعما  من  ؤ  الوكالة الوالنية لتثمين نتا   ال حث وتنظيم م ككككككككككككابقاي مثل الم ككككككككككككابقة المعنونة ي لكل  

 مشرو   لرانة ا ترا ي الم صصة للم ترعين الش اب.

و  مرة  الذين  وكل ن من تنشيذ إالار تو يع اسكككككككككككتحقاقاي ال طالة للشككككككككككك اب ال احثين عن عمل أل -172
    يمان ل دماي الوكالة الوالنية للتشكككككككككككغيل زن توفر للم كككككككككككتشيدين تدري اا عاماا   40و  19تتراوح زعمارهم لين 

ما من زجل تح ككككككككين قالليتئم للتوظيف وتي ككككككككير إدماجئم      وء سككككككككيما في الوظا ل التي تعاني عل اا مئنياا 
 .(22)المئني
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وت كتند ال كياسكة الوالنية لتع ي  العمالة وماافحة ال طالة إلى زالر عامة لدعم اسكتحداي األنشكطة   -173
وتع ي هكككا وتوسككككككككككككككيع نطكككاقئكككا. وقكككد تم توحيكككد هكككذه األالر وتوالينئكككا دا كككل الوككككالكككة الوالنيكككة لكككدعم وتنميكككة 

 من زجل تع ي  الريادية. (23)المقاوءتية

ءتشاقياي    وزصحاب العمل في صياةة تشريعاي العمل وفقاا وفي الل ا ر  ت  تشار نقاباي العما    -174
 منظمة العمل الدولية.

لتوفير تدريب مئني يراعي احتياجاي الشكك اب. ويمان زن يتغير هذا الرقم    ت صككصككاا   478وهناك   -175
 لؤحتياجاي والمطالب التي ترشح عن البيئة اءجتماعية واءقتصادية. وفقاا 

  178انظر الرد على التوصياي رقم    :182و  181و  179و  177و  176و  175و  174التوتايات   -176
 .192-183و 180و

 .195و 194و 193و 173و 172و 171و 168-165وانظر الرد على التوصياي رقم  -177

في اءسكككتنتاجاي و/زو التوصكككياي  والت اماتئا الطوعية  وردودها    2017وانظر آران الل ا ر عام   -178
(A/HRC/36/13/Add.1.) 

 قانون حماية الطشل. 2015تمو /يوليه  15الملرخ  12-15يمثل القانون  :196التوتية   -179

ء يتيكككككككككمن قانون العقوااي الل ا رم زم حام ينص على انقيكككككككككان    :200و  199التوتاااااايتان   -180
الدعوى العمومية  يما ي ص مرتكبي جريمة اءةتصككاب سككوان لل الغين زو القصككر  ولم ينص القانون على  

 زم استثنان في هذا الصدد.

ب  من قانون العقوااي على زن يكل من ارتكب جناية اءةتصككككاب يعاق   336وهاذا  تنص المادة   -181
 سنواي.ي (10( سنواي إلى عشر )5بال لن من  مس )

( سكككككككنة  فتكون العقواة ال كككككككلن  18و ذا وقع اءةتصكككككككاب على قاصكككككككر لم يامل الثامنة عشكككككككرة ) -182
 ( سنة.20( سنواي إلى عشرين )10الملقت من عشر )

  ينطبف اءلت ام بالت ككككككككليل في سككككككككلؤي األحوا  المدنية على  :208و  207و  206التوتاااااايات   -183
جميع المواليكد اللكدد المولودين في اإلقليم الوالني دون تميي   بمن فيئم المولودون  كارج راكا  ال وجيكة زو  

 من زلوين ءجئين زو مئاجرين. ويتعلف األمر هنا بالت ام قانوني.

يمثل فصككل ال ككلنان األحداي عن ال الغين إحدى القواعد األسككاسككية المط قة في   :210التوتاية   -184
من قانون تنظيم ال ككككككككككككككلون و عادة اإلدماج اءجتماعي    29و 28بالمادتين    اللنا ي الل ا رم  عمؤا النظام  

 .(24)من قانون حماية الطشل 128لل لنان والمادة 

في ال ككككلون للقصككككر باإلضككككافة إلى ثؤثة مراك  إلعادة تسهيل القصككككر و عادة    جناحاا  56ويوجد   -185
 لئذه الشئة. م صصاا  مااناا  1 379إدماجئم  ب عة إجمالية قدرها 

الل ا ر زر  ميكككككككيافة. فئي ت كككككككتيكككككككيف الؤجئين الصكككككككحراويين بالقرب من    :228التوتااااية   -186
  وتبذ  قصككككككككارى جئدها إلةاثتئم وم ككككككككاعدتئم. وي يككككككككع هلءن الؤجئون  الذين  1975تندود منذ عام  

ؤ  مااتبئا الر ي ككككككككية ومااتبئا  يتمتعون بحقوقئم األسككككككككاسككككككككية  لوءية المنظماي اإلن ككككككككانية المعنية  من  
 الشرعية دا ل الم يماي  التي ي ورها بانتظام مراقبون زجانب من جميع القاراي.

وتدعو الل ا ر إلى توسكيع وءية بعثة األمم المتحدة لؤسكتشتان في الصكحران الغراية لتشكمل قيكايا   -187
 حقوق اإلن ان.
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 التوتيات المقبولة جزئياا  -جي  

 .انيمت الل ا ر إلى زةلبية الصاوك الدولية لحقوق اإلن ان تقري اا  :2التوتية   -188

ويلرم النظر في انيمامئا إلى صاوك دولية ز رى في إالار عملية م تمرة وتدريلية تس ذ في  -189
 اءعت ار اتثار المترت ة على هذه التصديقاي من حيث ات اق التشريعاي والممارساي الوالنية وتكييشئا.

 من التقرير ال الف. 33و 31الرد على الشقرتين  انظر زيياا  -190

من اءتشكاقيكة إلى زن الكدولكة الل ا رية   2يعود تحشا الل ا ر على المكادة    :17و  16التوتااااااااايتاان   -191
تتعئد في هذا الملا  لتنشيذ زحاام هذه المادة  لينما ت كككككت عد األحاام الم الشة لقانون األسكككككرة المنطبف  مع  

من الدسكككككتور التي كرسكككككت مبدز الم كككككاواة لين اللن كككككين بالنص على زن جميع المواالنين   37اة المادة  مراع
ودون تميي  على زسكاس المولد زو العرق زو اللنس زو الرزم زو زم وضكع شك صكي   مت كاوون زمام القانون 

 آ ر يمان اءحتلاج به.

  189و  188و  187و  186و  185و  184و  183و  180و  178و  15انظر الرد على التوصياي   -192
 .192و 191و 190و

 .59و 58و 57انظر الرد على التوصياي  :169و 132و 131و 62التوتيات  -193

 .195و 194و 193و 173و 172و 171و 168-165وانظر الرد على التوصياي رقم  -194

 .A/HRC/36/13/Add.1من التقرير  38إلى  36الردود على الشقراي من  وانظر زيياا  -195

من قانون العقوااي التي تلرم فعل المثلية اللن ككككككككككية     338وء تعت م الل ا ر إلغان زحاام المادة   -196
بقيم    وثيقاا   ألن هذا التلريم ي ككككككككككككككتند إلى عدة اعت اراي ز ؤقية ودينية وفل ككككككككككككككفية واجتماعية ترت ط ارت االاا 

 وم ادئ الملتمع الل ا رم.

 من التقرير ال الف. 41إلى  39الشقراي من انظر الرد على  :75و 73التوتيتان   -197

 من التقرير ال الف. 46إلى  42انظر الرد على الشقراي من  :89و 88و 87التوتيات  -198

 .96و 93و 92الرد على التوصياي  انظر زيياا  -199

تشككككككايل وقد حوكم بعض المواالنين ل رقئم القانون وليس ب ككككككبب معتقداتئم الدينية  بما في ذلك   -200
 جممية ةير م للة واءنتمان إليئا وتنظيم عملياي جمع تبرعاي ةير مصرح لئا.

 . 109- 106و   102و   99و   96و   95و   94انظر الرد على التوصياي    :103و   100و   97التوتيات   - 201

 من التقرير ال الف. 47و 117إلى  111وانظر الرد على التوصياي  -202

جانب  المتعلف بشرو  د و  األ  2008ح يران/يونيه    25ملرخ  ال  11-08القانون    :101التوتية   -203
 إلى الل ا ر و قامتئم لئا وتنقلئم فيئا  هو اإلالار القانوني الذم ينظم د و  األجانب إلى الل ا ر.

وت يكككع اءعتماداي الملقتة الصكككادرة للصكككحشيين العاملين مع هيئة ينظمئا قانون زجنبي ألحاام   -204
المتعلف باإلعؤم  والمرسكككوم التنشيذم    2012كانون الثاني/يناير    12الملرخ    05-12العيكككوم رقم  القانون  

الذم يحدد إجراناي اعتماد الصككككككككككحشيين المحترفين الذين    2014ني ككككككككككان/زلريل   30الملرخ    152-14رقم  
 يمارسون المئنة لح اب هيئة ت يع لقانون زجنبي.

 وسيلة إعؤمية معتمدة بشال دا م في الل ا ر. 70وتلدر اإلشارة إلى وجود  -205
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 .200و 199انظر الرد على التوصيتين  :197التوتية   -206

 .211و 209و 205-202و 194و 193انظر الرد على التوصياي  :201التوتية   -207

 التوتيات التي أحيط بها علماا  -دال 

  21و  20و  19و  18و  14و  13و  12و  11و  10و 9و  8و  7و  6و  5و  4و  3و 1التوتااااااايات  -208
 .221و 198و 170و 130و 74و 72و 65و 64و 63و 61و 60و 31و 30و 25و 24و 23و 22و

ولم تليد الحاومة الل ا رية هذه التوصكككككياي.   عيكككككئا يتناقض مع الدسكككككتور الل ا رم زو يقو    -209
 القيم والقواعد التي يتماسك لئا الملتمع الل ا رم.

 محرز والممارسات الجيدةتجميع أوج  التقدم ال -تامساا  

 إضفاء الطابع األتلمي على الحياة العامة  

 تحديث اإلدارة وتقريبها من المواطن  

تواصكككككل الل ا ر جئودها لماافحة الش كككككاد  التي ت كككككئم في تع ي  سكككككيادة القانون والحام الرشككككيد.   -210
. وهو هيئة قيكككككككككا ية ذاي  2020وعلى هذا األسكككككككككاس  زنشككككككككك  القطب اءقتصكككككككككادم والمالي الوالني عام  

ر ا تصكاا والني مت صكصكة في ماافحة اللرا م اءقتصكادية والمالية. وعلى نشس المنوا   ي طلب من ك ا
 الموظشين والم لولين المنت بين اإلعؤن عن ممتلكاتئم وقت تعيينئم وفي نئاية فترة وءيتئم.

للمشكككككككككككككرو  الكبير الذم تنشذه و ارة الدا لية والمتمثل في تطبيف الؤمرك ية وت فيف    واسكككككككككككككتمراراا  -211
الحصككككككككككككككو  على وثكا ف  تتيح للمواالنين    2020اإلجراناي اإلداريكة  تم إالؤق  كدمكة إلكترونيكة جكديكدة عكام 

 األحوا  المدنية ال اصة لئم  الوا  زيام األسبو  وعلى مدار ال اعة.

وواصككككككككككككككلككت و ارة العككد  تحككديككث  ككدمككاتئككا من  ؤ  إجراناي م تلشككة ات ككذي مثككل إعككادة تنظيم   -212
من  ؤ  إد ا  منئلية عمل جديدة تقوم على    2020الشك اك الموحد على م كتوى الوءياي القيكا ية عام  

 وحيد ال دماي المقدمة  بحيث يتولى الموظشون جميع المئام المتاحة دا لئا.ت

وكرس الدسككتور منصككب وسككيط اللمئورية. وت ككئم هذه الملسكك ككة التي تتيح سككبل انتصككاد ةير  -213
 قيا ية حماية حقوق المواالنين وحرياتئم وضمان مشروعية إدارة الملس اي واإلداراي العامة.

 لقيودال عوبات وا -سادساا  

 19-أزمة كوفيد -ألف 

التي ككان لئكا تكسثير اجتمكاعي    19-ز عكد هكذا التقرير في وضككككككككككككككع اسككككككككككككككتثنكا ي يتعلف بلكا حكة كوفيكد -214
واقتصككككككككككككككادم على الل ا ر كغيرهكا من للكدان العكالم. ولمعكاللكة ذلكك  ع  ي الكدولكة عملئكا اءجتمكاعي  مثكل  

ن يعملون في ال دماي األسككاسككية(  إضككافة إلى  في الما ة )مع اءحتشاه بم  50 شض عدد الموظشين لن كك ة 
العامؤي الحوامل و/زو الن كككككان الؤتي لديئن زالشا  صكككككغار واألشككككك اا الذين يعانون من زمرا  م منة   

دينار ج ا رم ل سكككر المحتاجة المتيكككررة من    10 000مع احتشاظئم بالراتب الكامل. و صكككصكككت الحاومة  
 لمدة ثؤثة زشئر للحرد الصغيرة.   دينار شئرياا   30 000ية بقيمة  عن م اعداي مال  األ مة الصحية  فيؤا 
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 األزمة االمت ادية -باء 

  سكككلبياا   2020ت كككببت األ مة الصكككحية في زن ياون معد  النمو اءقتصكككادم في الل ا ر في عام   -215
حح بشيككككككل اللئود التي تقودها الحاومة ) في الما ة  5,1-) ( ومن  2021في الما ة عام    3,5(. وقد صكككككك 

2022في المكا كة عكام    3,4المتوقع زن ياون 
على عكا كداي الل ا ر من   . وقكد زثري هكذه األ مكة زييككككككككككككككاا (25)

دود  صكككككككادراي الطاقة  مما زثر على القدرة المالية للدولة  رةم زن الصكككككككندوق اءحتياالي زتاح ك ح جماح ر 
 الشعل العنيشة من هذه األ مة ومواصلة جئود اءستثمار العام وسياسة التحويؤي اءجتماعية.

 الوضع األمني اإلمليمي المتوتر -جي  

  ء سكككككككيما في زفريقيا جنوب الصكككككككحران الكبرى  التي تواجه تئديداي  ء ي ا  هذا الوضكككككككع متوتراا  -216
ر تدهور الوضككككككككع في المنطقة  التي التليت لن اعاي متعددة   طيرة لل ككككككككؤم واءسككككككككتقرار والتنمية. وي ككككككككتم

األشكاا   وعدم اءسكتقرار ال كياسكي  واإلرهاب  والتطرد العنيف  والصكؤي المثبتة باللريمة المنظمة عبر 
الوالنية  بما في ذلك اءتلار بالم دراي واءتلار بال شكر وتدفقاي الئلرة ةير المشكروعة. وتكرس الل ا ر  

 ة كي تيمن  بالتعاون مع للدان المنطقة  وسا ل عملية ءحتوان التئديداي وضمان اءستقرار.موارد كبير 

 التطورات في حالة حقوق اإلنسان -سابعاا  

تعمل الل ا ر على تدعيم المااسكككككككب التي تحققت وتح كككككككين حماية حقوق اإلن كككككككان وتع ي ها من   -217
  ؤ  موانمة ترسانتئا القانونية مع دستورها.

ترسكي  مبدز التعددية و ضكشان   مشارو  القانون األسااساي المتعلق باألحزاب الساياساية  يرمي إلى -218
الطابع األ ؤقي على الحياة ال كككككككياسكككككككية  واعتماد قواعد وم ادئ ديمقراالية في إدارتئا  بما في ذلك اإلدارة  

 المالية  لماافحة جميع زشاا  الش اد.

يعاس رفع النص إلى مرت ة قانون    وكيفيات إنشاااء الجمعيات.  مشاارو  مانون عضااوي يحدد ااارو   -219
 عيوم األهمية المعطاة للحركة اللمعوية ودورها في دينامياي التنمية ومشاركتئا في إدارة الشلون العامة. 

مشااارو  القانون الذي يحدد اااارو  وكيفيات ممارساااة حرية التجمع والت اهر السااالمي  يرمي   -220
 من الدستور. 52اإلالار القانوني الذم يحام هاتين الحريتين مع المادة موانمة  إلى

مشاارو  القانون ال ا  بمنع االتجار باألااا ا  ومكافحت ، الذي يجري وضااع  في تااي ت   -221
على جبر اليككككككككككككككرر الذم يلحف باليككككككككككككككحايا وتقديم الرعاية   النهائية وتقديم  إلى غرفتي البرلمان  ينص

 جتماعية لئم  ومنع هذه األفعا   وتشديد العقوااي على اللرا م المرت طة لئا.الصحية والنش ية واء

ي ككككمح للقاضككككي بممارسككككة صككككؤحياته   مشااارو  القانون المتعلق بالقانون األسااااساااي للقضااااء  -222
 باستقؤ  تام ودون زم قيود سوان كانت معنوية زو مادية.

للغ المرحلة النئا ية    عامة والنهوض به  مشاااارو  القانون المتعلق بحماية األااااا ا  ذوي اإل -223
 من عمليه اعتماده.

مشارو  القانون العضاوي لالعلم ومانون اإلعلم المكتوب واإللرتروني ومانون اإلعلم المرئي   -224
إلى إنشكككككككككككان إالار تشكككككككككككريعي يلبي تطلعاي المواالن من حيث المعلوماي واحتياجاي   : يئددوالمسااااااامو 

   وكذلك المتطل اي المتسصلة في مئام ال دمة العامة والمصلحة العامة.منظماي المئنيين في القطا
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المتعلف    2008حزيران/يوني     25المؤرخ    11-08مشرو  القانون المعدل والمتم  للقانون رم    -225
بشككككككككرو  د و  األجانب الى الل ا ر و قامتئم لئا وتنقلئم فيئا  لئدد تحديث وتح ككككككككين ال دماي المقدمة  

 للمعايير الدولية. قاا ل جانب وف

التي تئكدد إلى تع ي  سككككككككككككككلطكاي الم ككككككككككككككلولين  مشااااااااااريع القاانون المتعلقاة باالبلادياة وباالوالياة  -226
المنت بين  وتكريس الديمقراالية التشكككككككككاركية  وتواليد آلياي الرقابة على اإلدارة المالية لل كككككككككلطاي المحلية   

 و رسان الحماية القانونية للم لولين المنت بين.

 اتمةال   

من  ؤ  تقديم هذا التقرير  تشي الل ا ر بالت امئا التعريف بمنلا اتئا في الملاءي ذاي الصكككككلة   -227
 .2017وتقاسمئا منذ د ولئا اللولة الثالثة من اءستعرا  في زيار/مايو 

ن ان   وهذا التقرير قالل للتح كين  فئو لم ي يكمان جميع اإلنلا اي التي تحققت في ميدان حقوق اإل  -228
 للمتطل اي المنئلية  لل اكتشى لتقاسم زهمئا  وء سيما تلك التي تعتبر ممارساي جيدة. وذلك احتراماا 

 

Notes 
 1 La loi 12-06 relative aux associations et la loi 89-28 modifiée et complétée relative aux réunions et 

manifestations publiques. 

 2 Les titulaires de mandats du Conseil des droits de l’homme chargés des questions suivantes : des 

personnes handicapées, de l’indépendance des juges et des avocats, des personnes âgées, de la 

solidarité internationale, dans le domaine des droits culturels, des effets de la dette extérieure sur la 

jouissance des droits de l’homme. 

 3 Article 2 de la Constitution. 

 4 Article 211 de la Constitution. 

 5 Loi N16-13 du 3/11/2016. 

 6 Pôle National Economique et Financier. 

 7 Dans la loi de Finances, tous les travailleurs handicapés bénéficient d’un abattement supplémentaire 

sur le montant de diminution de l’IRG si leur salaire est supérieur à 30.000 da et inférieur à 42.500 da. 

 8 L’Algérie a présenté son Rapport Volontaire National ODD en juin 2019 à New York. 

 9 34% du total des personnes incarcérées ont été vaccinées contre Covid-19 fin décembre 2021. 

 10 Affectation d'un nouvel établissement pénitentiaire, d'une capacité de 200 places. Des unités spéciales 

équipées d'espaces aménagés ont été mises en place pour prendre en charge des femmes détenues 

accompagnées de leurs enfants au niveau de 06 établissements pénitentiaires modèles à travers le 

territoire national. 

 11 Le montant hebdomadaire échangeable du détenu a été augmenté de 2500 dinars algériens à 3000 

dinars algériens, revu à la hausse pendant la pandémie (4500da). Amélioration des conditions de 

visite des familles des détenus par l’aménagement de structures d'accueil et l’allongement des 

horaires de visite et de la durée minimale de visite (15 mn à 20 mn). 

 12 L’action publique et civile relative aux délits commis par voie de presse se prescrit après six mois à 

compter de la date de la commission de l’acte. 

 13 Articles 10, 16, dernier alinéa 19. 

 14 Articles 57, 58, 116, 120. 

 15 Fixant la convention type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements 

hospitaliers privés pour la prise en charge de l’accouchement. 

 16 Le budget de fonctionnement du Ministère de l’Education Nationale occupe la deuxième position des 

dotations budgétaires. Il passe de 746,3 milliards DA en 2017 à 771,35 milliards de DA en 2021, le 

budget de fonctionnement de l’enseignement supérieur était de 312,25 milliards de DA en 2017 est 

passé à 370,59 milliards de DA en 2021. Le budget de la formation et l’enseignement professionnels, 

est passé de 47,29 milliards de DA en 2017 à 51,57 milliards de DA en 2021. 

 17 Le Code pénal algérien et la loi sur la protection de l’enfance ont apporté une innovation sur la 

question du discernement pour les enfants de moins de 10 ans en posant le principe de 

l’irresponsabilité pénale absolue, ceux de 10 ans à 13 ans sont pénalement responsables mais il ne 

peut leur être appliqué que des mesures de protection et de rééducation. Néanmoins les mineurs de 13 

à 18 ans feront l’objet de peines pénales ou de mesures de protection et de réinsertion en fonction des 

circonstances de l’infraction et de la personnalité des mineurs. 
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 18 Les conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie sont définies par la loi n° 

08-11 de juin 2008. Celles des demandeurs d’asile sont régies par le décret n° 63-274 du 25 juillet 

1963. 

 19 Voir paragraphe 30 à 34. 

 20 Sous formes monétaires, de transferts sociaux indirectes, assistance sociale (accès aux logements). 

 21 1229 magistrats et 129 cadres ont été formés en interne entre 2017 et 2020, et 41 magistrats et cadres 

ont reçu une formation à l’étranger. 

 22 L’allocation chômage est de l’ordre de 13.000 dinars algériens. 

 23 L’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat créée en 2018, a unifié les 

dispositifs publics de soutien à la création et à l’extension des activités, liées au Partenariat 

notamment pour les jeunes porteur de projets. 

 24 Les mineurs sont répartis en quartiers séparés des adultes dans des établissements pénitentiaires 

disposant des installations nécessaires à la vie et à la mise en œuvre des programmes éducatifs, 

bénéficient d'un traitement particulier dans lequel les exigences de leur âge et leur personnalité sont 

prises en compte. 

 25 Prévisions la loi de finances complémentaire 2022. 
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