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 مقدمة  
لمتزاما  تو   امد موو املت لرو بالست راض امد رم امشامل  ب د تردمي ترريريها اا تنفوق -1
  تومه املجنو اموطنوو ملتنسوق  إ دا  2014 ترريراا امنصف املرحلي    2012  2008  

  تردمي امترارير  متاب و امتوصوا    جمال حروق اإل سان إ دا  اقا امتررير.
 يخخمز اخخقا امترريخخر املبخخا را  امرا و وخخو  املؤسسخخاتوو  ام سلوخخو املت لرخخو بسخخ ي تخخو   مت زيخخز  -2

ب خني ال تبخار  آخخقاا ا امتررير إىل حني تردمي اق 2012 محايو  إ سال حروق اإل سان م  سنو 
 حلروق اإل سان. ا مموو موا اآلامتوصوا   املالحظا  اخلتاموو امصا رة    خمتلف 

 المنهجية المعتمدة  
منهخخخا باملبخخا ئ امتو وهوخخخو اخلاصخخو با خخخدا  اخخقا امترريخخخر  ا تسخخد  املجنخخخو اموطنوخخخو اا امتزامخخ -3

منظسخخا  اجملتسخخع املخخدين  ااوسخخا  املسخخترلو  لسخخا  تشخخا ر مخخع ممثلخخي    ف رخخد ومراربخخو تشخخاريو
 غرياا م  ااوسا  اموطنوو  لى غرار  لسو امتشا ر مع ممثلي حتامف ملجس وا  بروا ة اجلس وخو 

الستشخخخخخارة اموطنوخخخخو بتخخخخخو      (1)م.ع 2016  خخخخوفسم 16امتو سخخخخوو ملصخخخخخحو اإلرابوخخخخو بتخخخخخاري  
 الستشخخارة  (2 املنظسخخا  )م.ع امخخد   وخخه اخخا  ديخخد اجلس وخخا    2016  يسخخسم 01 بتخخاري 

( 3)م.ع 2016 يسخسم  02اجلهويو بوليو سودم بوزيد  اموليا  امداخلوو اجملخا رة اخا بتخاري  
. 2017 خا في  06حلرخوق اإل سخان  احلريخا  ا ساسخوو بتخاري     لسو احلخوار مخع ااوسخو ام لوخا

حخخول  2017 خخا في  20     اختتسخخه املجنخخو املسخخار امتشخخاريي بتنظخخوم استشخخارة  طنوخخو بتخخو 
مت سوخخق ام سخخخل املشخخرتس  تكخخري  مبخخخدأ  املسخخو ة ا  ىل ملترريخخر.  ُلثاخخخُل ا تسخخا  اخخقة املراربخخخو جمخخالا 

  (.4)م.ع امدلرراطوو امتشاريوو املنصوص  لوه بامدستور

 اإلطار القانوني والمؤسساتي لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان -أوالً  
 اإلطار القانوني -ألف 

 اإلطار الدستوري -1 
امتنظخخخوم امسواسخخخي  اإل ارم: صخخخا ق اجمللخخخ  امخخخوطد امتأسوسخخخي  لخخخى  سخخختور تخخخو      -4

  إطخخار   مخخو مد وخخو ترخخوم  لخخى اا تشخخاريواا  لرراطوخخاا مجهوريخخاا امخخقم أرسخخى  ظامخخ 2014 خخا في 
امخخخد أسخخخامل املواطنخخخو  إرا ة امشخخخ     لويخخخو امرخخخا ون  احخخخرتام حرخخخوق اإل سخخخان  احلريخخخا  ام امخخخو 

مخ  امسخلا امتشخري وو  تتكفل ااوسخا  امرضخائوو اسايتهخا مخ  يخل ا تهخاس يسخا يخنظم امدسختور يخالا 
  .(1)بونها امتنفوقيو  امرضائوو  احمللوو  يضبا طبو و ام القا  

توىل اجملل  اموطد امتأسوسي تضسني احلرخوق  : سرتة حروق اإل سان  ضوابا ترووداا -5
مخخخ   لويتخخخه  ل يخخخرتس ملرخخخا ون سخخخو  سخخخلطو حتديخخخد   لويتهخخخامتسخخختسد  2014 احلريخخخا  بدسخخختور 
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 لخخخى أن  (2)امضخخخوابا املت لرخخخو نخخخا  مكخخخ  بامشخخخر و املفصخخخلو بامدسخخختور  اتخخخه حوخخخ   خخخ  امدسخخختور
و.  ُخصخخ  امبخخاب امثخخاين متكخخخري  امد مخخو تكفخخل حريخخو امل ترخخد  امضخخسري  ممارسخخخو امشخخ ائر امدينوخخ

احلرخخوق امسواسخخوو  املد وخخو  القتصخخا يو  ال تسا وخخو  امثرافوخخو  احلخخق   امتنسوخخو  احلريخخا  ام امخخو 
اموا بخخا    ن يووخخز  يفخخل    امفر يخخو.   خخ   لخخى املسخخا اة بخخني املخخواطنني  املواطنخخا    احلرخخوق 

 منخع املسخامل اا احلخق   احلوخاة مردسخ حروق املخرأة  امطفخل  ا شخذاص   م اإل اقخو. يسخا   خل
به إل   حال  قصو  يضبطها امرا ون  أمزم امد مو اسايو يرامو امقا  امبشريو  حرمو اجلسخد 
 منخخع امت خخقي  امل نخخوم  املخخا م يسخخا منخخع سخخروو  رلخخو امت خخقي  بامترخخا م  ضخخس  محايخخو احلوخخاة 

 طوخخا  امشذصخخوو  حريخخو اختوخخار يخخل اخلاصخخو  حرمخخو املسخخك   سخخريو املراسخخال   التصخخال   امل
مخخخواط  مرخخخر إقامتخخخه  امتنرخخخل  اخخخخل امخخخوط   حخخخق مغا رتخخخه  حجخخخر سخخخح  اجلنسخخخوو امتو سخخخوو مخخخ  

مواط  أ  تغريبه أ  تسلوسه أ  من ه م  ام و ة إىل اموط   ضس  حق املجوء امسواسي طبخق  أم
امماءة ملسختهم إىل أن تثبخه ما يضبطه امرا ون  حجر تسلوم املتست ني به. يسا أقر امدستور قرينو 

 ضخس   إ ا ته   حمايسو  ا مو ُتكفل مخه فوهخا مجوخع ضخسا ا  امخدفاع   أطخوار امتتبخع  احملايسخو.
حريخو امخرأم  امفكخر  امت بخخري  اإل خالم  امنشخر  منخخع ممارسخو رقابخو مسخبرو  لخخى اخقة احلريخا   أمخخزم 

  لومو.امد مو بضسان احلق   اإل الم  احلق   امنفا  إىل امل
يسخخا ضخخس  حخخق ال تذخخاب  القخخرتاع  امرتشخخر  يثولوخخو املخخرأة   اجملخخام  املنتذبخخو  ضخخس   -6

حريخخو ال تسخخاع  امتظخخاار    حريخخو تكخخوي  ا حخخزاب  امنرابخخا   اجلس وخخا .  يفخخل حخخق اإلضخخراب
امسلسوخخخخخني.  يخخخخرمل امدسخخخختور احلخخخخق   امصخخخخحو  احلخخخخق   امتغطوخخخخو ال تسا وخخخخو  احلخخخخق   امت لخخخخوم 
ام سخومي اجملخاين  احلخق   ام سخخل.  ضخس  امللكوخو امفكريخو  احلخخق   امثرافخو  حريخو اإلبخداع  محايخخو 

حق ا  وال امرا مو فوخه يسخا تلتخزم امد مخو بخد م امرياضخو.  ضخس  احلخق   املخاء    املور ث امثرا 
  احلق   بوسو سلوسو  متواز و  املسامهو   سالمو املناخ.

وز  م ت خخديل أن ينخخال مخخ  مكتسخخبا  حرخخوق اإل سخخان  احلريخخا    خخ   لخخى أ خخه ل  خخ -7
املضخخسو و فوخخخه   لخخخى أن امرخخخا ون  خخخد  امضخخخوابا املت لرخخخو بخخخاحلروق  احلريخخخا  املضخخخسو و بامدسخخختور 

ل ينخخخال مخخخ   واراخخخا.  ل توضخخخع اخخخقة امضخخخوابا إل مضخخخر رة ترتضخخخوها   مخخخو مد وخخخو  لرراطوخخخخو  مبخخخا
وا  ا م  ام ام أ  امدفاع امخوطد أ  امصخحو ام امخو أ  اآل اب  ندف محايو حروق امغري أ  ملرتض

 تتكفخخل ااوسخخا  امرضخخائوو اسايخخو  ام امخو   مخخك مخخع احخخرتام امتناسخخ  بخخني اخقة امضخخوابا  مو باهتخخا.
 .(3)احلروق  احلريا  م  أم ا تهاس  ضسان إقامو ام دل   لويو امدستور  سوا ة امرا ون

 األممية لياتاآللية والتعاون مع المصادقة على الصكوك الدو  -2 
مخخخخ  امدسخخخختور  لخخخخى أن امل ااخخخخدا  املوافخخخخق  لوهخخخخا مخخخخ  جملخخخخ   خخخخواب  20 خخخخ  امفصخخخخل  -8

امشخخخ    املصخخخا ق  لوهخخخا أ لخخخى مخخخ  امرخخخوا ني  أ ت مخخخ  امدسخخختور.  بصخخخفتها تلخخخك لكخخخ  ملرضخخخاة 
. (4)امتحفظخا  سخحبه اا   موخاا صخك 18م  مجلخو  14تطبورها مباشرة.  قد صا قه تو    لى 

بخني  15  وة مفتوحو إىل اإل راءا  اخلاصو فخزار تخو   منخق  مخك امتخاري   2011   هه   
 (.5خالل امسنوا  ا ربع ا خرية )م.ع  10منهم  مررر خاص  فريق  سل
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باملسارسخا  امفضخلى   اخقا   لى جتا ز امتأخري   تردمي امترارير ا مموو   سخالا اا  حرص -9
(. 6)م.ع (5)املجنخخو اموطنوخخو ملتنسخخوق  إ خخدا   ترخخدمي امترخخارير  متاب خخو امتوصخخوا  اجملخخال  أحخخد ه

 اخخي آموخخو  ائسخخو حمد خخو مخخد  رئخخو  احلكومخخو تتكخخون مخخ  ممثلخخني جلسوخخع امخخوزارا   يرأسخخها امخخوزير 
تردمي تراريراا أمخام املجنخو امل نوخو  2016املكلف اروق اإل سان.  قد تومه تو   خالل سنو 

 املجنو امل نوو بخاحلروق القتصخا يو  ال تسا وخو  (7) جلنو منااضو امت قي  (6)رسرمبالختفاء ام
  .2016.  مت حتوني امو ورو ا ساسوو املشرتيو  إيدا ها مد  ا ما و ام امو   سبتسم (8) امثرافوو

ق  تساام تو      هو  جمل  حروق اإل سان امراموو إىل تطوير امل ايري املت لرو ارخو  -10
اإل سخخان مخخ  خخخالل مشخخاريتها   صخخواغو مشخخاريع امرخخرارا   لخخى غخخرار تلخخك املت لرخخو اريخخو امت بخخري 

 محايخخو امصخخحفوني  امفضخخاء املتخخاح ملسجتسخخع املخخدين  امدلرراطوخخو  حرخخوق اإل سخخان  اإل رت خخه لخخى 
 احلق     محايو ام ائلو إضافو إىل ر ايو  د  م  امررارا  املت لرو باملداف ني    حروق اإل سان
 سخت سل  .حريو امتظاار امسلسي  احلخق   امتنسوخو  منااضخو ام نخف ضخد املخرأة  امتسووخز ام نصخرم

تو   م  خالل  ضويتها باجملل   لى املسامهو   حتروق أادافه    م يل املبخا را   امرخرارا  
  امراموو إىل محايو  ت زيز حروق اإل سان.

امساموو حلروق اإل سان بتو     ر     خم امت خا ن مخع  يان مرتيوز مكت   ائم ملسفوضوو   -11
 املنظومو امد موو حلروق اإل سان م  خالل تردمي امد م امفد  امترد مكافو املتدخلني.

 مسحخخخخه تخخخخو   م ديخخخخد املنظسخخخخا  امد موخخخخو غخخخخري احلكوموخخخخو برتيوخخخخز مكاتخخخخ  اخخخخا بخخخخامبال   -12
(OMCT, DCAF, HRW.) 

 اإلطار التشريعي -3 
تو    لخى مالئسخو امتشخري ا  اموطنوخو  ا  امصخلو ارخوق اإل سخان مخع امدسختور  ت سل -13

  امتزاماهتا امد موو يسا سوتم بوا ه  لى مد  اقا امتررير.

 اإلطار المؤسساتي لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان -باء 
 دور مجلس نواب الشعب -1 

خلار وخخو  اخخي جلنخخو قخخارة يضخخم جملخخ   خخواب امشخخ   جلنخخو احلرخخوق  احلريخخا   ام القخخا  ا -14
تتخخخوىل مناقشخخخو امرخخخوا ني  ا  امصخخخلو قبخخخل يريراخخخا إىل اجللسخخخو ام امخخخو ملسدا مخخخو  املصخخخا قو  لوهخخخا. 

يصخخا ق  لوهخخا جملخخ   خخواب   تتذخخق امنصخخوص املت لرخخو بخخاحلروق  احلريخخا  شخخكل قخخوا ني أساسخخوو
 امش   با غلبوو املطلرو   ضائه.

 دور السلطة القضائية -2 
سختور  لخى أن امسخلطو امرضخائوو مسخترلو  امرضخاة مسخترلون  ل سخلطان  لخوهم  خ  امد -15

  قضخائهم مغخري امرخا ون  حجخخر يخل تخدخل   سخخري امرضخاء   خ   لخخى جمسو خو مخ  امضخخسا ا  
ا ( مت ملسخخرة ا  ىل   تخخاري  امرضخخاء امتو سخخي جتسوخخع يخخل اوايخخل امرضخخاء )ام خخد   اإل ارم  املخخ  

 .(9)ل  ا  لى ملرضاء ى اجملضس  جمل  موحد يد
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إحداث اوسو  قتوو مإلشراف  لى امرضاء ام د  مبرتضى قا ون أساسخي  2013 مت سنو  -16
( فوسخخخخا  اصخخخخل اجمللخخخخ  ا  لخخخخى 2016-2013( أشخخخخرفه  لخخخخى احلريخخخخو امرضخخخخائوو ملفخخخخرتة )7)م.ع

ملسحكسخخخخو اإل اريخخخخو  اجمللخخخخ  ا  لخخخخى مخخخخدائرة احملاسخخخخبا  مهامهسخخخخا حتخخخخه إشخخخخراف رئخخخخو  احلكومخخخخو 
    ليو ااوسو اموقتوو  اجمللسني باستكسال تريوبو اجملل  ا  لى ملرضاء احملدث بامدستور.  تنتهي
   لخخى ا تذخخاب أ ضخخخاء 2016أيتخخوبر  23أشخخرفه ااوسخخو ام لوخخا املسخخترلو مال تذابخخا      -17

ا  ضخخاء باملائخو مخخ  امنسخخاء  أ    54مخخ  بوخخنهم اا  ضخخو  32ملرضخخاء  أفخخرز  ا تذخاب  ا  لخخىاجمللخ  
 2016 يسخخخخسم  14املنتذبخخخخون  ا  ضخخخخاء امل ونخخخخون بامصخخخخفو اموسخخخخني أمخخخخام رئخخخخو  اجلسهوريخخخخو بتخخخخاري  

 (.8مو و  تباي    تأ يل امن  امرا وين )م.ع  ناآليباشر اجملل  مهامه إىل حد   ل
م  امدستور امقم منع إحداث حمايم  110يسا مت تضسني احملايم ام سكرياو بامفصل  -18

جلنخخو اا اسختثنائوو  أقخر أن احملخايم ام سخكريو حمخايم متذصاصخخو   اجلخرائم ام سخكرياو   ت كخف حاموخ
فنوو  لى مرا  و امنصوص امرا و وو املت لرخو بتنظخوم احملخايم ام سخكريو  امنظخام ا ساسخي مرضخاهتا 

م دامخخخو  ا  ملواءمتهخخا مخخخع امدسخخختور  امل خخخايري امد موخخخو امضخخخامنو لسخخخترالل امرضخخخاء  إرسخخخاء قوا خخخد ا
 م  امدستور  اته. 149ملفصل اا امصلو بضسا ا  احملايسو ام ا مو   مك تطبور

  مخخخك  خخخم إ خخخخال مجلخخخو مخخخ   (10)اسخخخترالموو امرضخخخاء ام سخخخكرم ملتخخخقيري فرخخخد مت   خخخم  -19
اإلصخخالحا  مت زيخخز ضخخسا ا  احملايسخخو ام سخخكريو ام ا مخخو )مبخخدأ امتراضخخي  لخخى  ر تخخني  امروخخام 

مروام  لى املسؤ موو اخلاصو  توحوخد اإل خراءا  امل تسخدة   احملخايم ام سخكرياو باحلق امشذصي  ا
مبخخا يتفخخق مخخع أحكخخام جملخخو اإل خخراءا  اجلزائواخخو( يسخخا مت إرسخخاء جملخخ  امرضخخاء ام سخخكرم  ضخخخبا 
امنظخخام ا ساسخخي اخلخخاص بامرضخخاة ام سخخكريني  اسخخترالمواو امنوابخخو ام سخخكرياو  خخ  امسخخلطو امتنفوقيخخو 

  تتبع  إمغاء آموو إيام  صاب احملايم ام سكريو ب سكريني م  غري امرضاة.إ ارة ام  

 (11)الهيئات الدستورية المستقلة -3 
بااوسخخخخخا  امدسخخخخختوريو املسخخخخخترلو  أ  خخخخخ   لخخخخخى يافخخخخخو اا خاصخخخخخاا بابخخخخخ 2014أفخخخخخر   سخخخخختور  -20

امرا و وخخو مؤسسخخا  امد مخخو توسخخري  سلهخخا.  اخخي ت سخخل  لخخى   خخم امدلرراطوخخو  تتستخخع بامشذصخخوو 
 السخخترالموو اإل اريخخو  املاموخخو  تنتذخخ  مخخ  قبخخل جملخخ   خخواب امشخخ   بأغلبوخخو م خخززة يسخخا أحخخال 
امدسختور  لخى امرخا ون تريوبخو يخل منهخا  امتسثوخخل فوهخا  طخرق ا تذانخا  تنظوسهخا  سخبل مسخخاءمتها. 

ع مت إيخخداع مبخخا رة حكوموخخو تشخخري وو مخخد  جملخخ   خخواب امشخخ   تت لخخق مبشخخر   2016   مخخام 
 .قا ون أساسي مألحكام املشرتيو ملهوسا  امدستوريو املسترلو

 الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
اخي اوسخخو مكلفخخو بخخا ارة ال تذابخخا   تنظوسهخخا  اإلشخخراف  لوهخخا  ضخخسان سخخالمو املسخخار  -21

يسخخخخا أفخخخخر  موظفوهخخخخا بنظخخخخام أساسخخخخي   (12)ال تذخخخخاز   زااتخخخخه  شخخخخفافوته.  ينظسهخخخخا قخخخخا ون أساسخخخخي
متوسخخخخخخري مهامهخخخخخخا  مت يكونهخخخخخخا مخخخخخخ  موزا وخخخخخخخو مسخخخخخخترلو إلرخخخخخخاز مهامهخخخخخخا  أشخخخخخخرفه  لخخخخخخخى  خخخخخخخاص

. يسخخخا قامخخخه باصخخخدار خمططهخخخا السخخخرتاتوجي 2014 امرئاسخخخوو خخخخالل سخخخنو امتشخخخري وو  ال تذابخخخا 
 .(13)(2019-2016مسنوا  )
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  هيئة االتصال السمعي البصري 
 تسخهر  لخى ضخسان حريخو امت بخري تتوىل ت ديل قطاع التصال امسس ي امبصرم  تطخويرة  -22

. (15) إ خخالم ت خخخد م   زيخخخه  سخختحل اخخخقة ااوسخخخو حمخخل ااوسخخخو املسخخخترلو مالتصخخال امسخخخس ي امبصخخخرم
  لى إ دا  مبا رة تشري وو   امغرض.اا  ت سل احلكومو حامو

 (16)هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 
فوخقاا   شخر  رافتهخا  منخع امفسخا  تسهم   ضبا سواسا  احلويسو امرشودة  متاب خو تن -23

 مكافحتخه بغايخخو ت زيخز مبخخا ئ امشخخفافوو  امنزااخو  املسخخاءمو  سختحل اخخقة ااوسخخو حمخل ااوسخخو اموطنوخخو 
 أ خد  احلكومخو مبخا رة تشخري وو  أ خر  استشخارا    شخأرا  مت  رضخها  .(17)ملكافحو امفسخا 

اا اخقا يختم حاموخ .ل   واب امشخ    ا تظار إحامته  لى جم .2016 لى جمل   زارم   موىف 
مبجلخخ   خخواب امشخخ   مناقشخخو مشخخر ع امرخخا ون ا ساسخخي املت لخخق بخخاإلبال   خخ  امفسخخا   محايخخو 

 املبلغني  نه.
 هيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة 

      مشاريع امروا ني املت لرو باملسائل القتصا يو  ال تسا وو  امبوسوواا تستشار   وب -24
  لى إ دا  مبا رة تشري وو   امغرض.اا خمططا  امتنسوو   ت سل احلكومو حامو

 هيئة حقوق اإلنسان كمؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان 
تتسثخخخخل صخخخخالحواهتا   مراقبخخخخو احخخخخرتام احلريخخخخا   حرخخخخوق اإل سخخخخان  ام سخخخخل  لخخخخى ت زيزاخخخخا  -25

  مشاريع امروا ني املتصخلو مبجخال اختصاصخها اا وب اقرتاح ما تراة متطوير منظومتها.  تستشار   
 ترخخخوم بخخخامتحروق   حخخخال  ا تهخخخاس حرخخخوق اإل سخخخان بغخخخرض تسخخخويتها أ  إحامتهخخخا إىل اجلهخخخا  
امل نوخخخو  سخخختحل اخخخقة ااوسخخخو حمخخخل ااوسخخخو ام لوخخخا حلرخخخوق اإل سخخخان  احلريخخخا  ا ساسخخخوو احملد خخخو منخخخق 

قدمه اقة ا خرية مجلو م  مسخامهتها  نخد  قد   امد ل تستجو  ملبا ئ باري . 1991 سنو
مت ملغخخخخرض إيخخخخداع مبخخخخا رة تشخخخخري وو حكوموخخخخو      (.11تشخخخخريكها   إ خخخخدا  اخخخخقا امترريخخخخر )م.ع 

مبجلخخخ   خخخواب امشخخخ    امخخخد تتسثخخل   مشخخخر ع قخخخا ون أساسخخخي ملهوسخخخو ا تسخخخد    2016  خخوان
 (.12إ دا ة مسار تشاريي مع املتدخلني   جمال حروق اإل سان )م.ع 

 إحداث الهيئات المستقلة التالية 2012: تم منذ (18)الهيئات المستقلة األخرى -4 
 (13)م.ع  الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 

لمتزام تو   املرتت   لى مصا قتها  لى امم تويول الختوخارم امللحخق باتفاقوخو اا جتسود -26
 امالإ سخا وو أ  املهونخو.  اخا سخلطا    ليخو منااضو امت قي   غرية م  ضر ب امل املو امراسخوو 

ا تذخخاب أ ضخخائها مخخ  قبخخل جملخخ   خخواب امشخخ    أ  ا   مت  اسخخ و  لخخى مجوخخع أمخخاي  الحتجخخاز.
  ينتظر إصدار امنصوص امتطبوروو اخلاصو نا. 2016مام  05اموسني   
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 (19)هيئة الحقيقة والكرامة 
املت لخخخخق بارسخخخخاء ام دامخخخخو  2013مسخخخخنو  53أحخخخخد ه مبرتضخخخخى امرخخخخا ون ا ساسخخخخي  خخخخد   -27

(  يلفخخخخه بتنفوخخخخق أحكامخخخخه  يتخخخخد  ليتهخخخخا مخخخخ  ا  ل مخخخخ  شخخخخهر 14ال تراموخخخخو  تنظوسهخخخخا )م.ع 
إىل تخخاري  املصخخا قو  لخخى امرخخا ون.  باشخخر  مهامهخخا ب خخد ا تذخخاب أ ضخخاءاا مخخ   1955  ويلوخخو

 ترلو إلراز مهامها. مت يكونها م  موزا وو مس 2014قبل اجملل  اموطد امتأسوسي   مام 
 هيئة النفاذ إلى المعلومة 

 ل تذخخخخابملسخخخهر  لخخخى حسخخخ  تنفوخخخق اخخخخقا امخخخن   مت فخخختر بخخخاب امرتشخخخر  (20)أحخخخد ه -28
(.  سختتوىل ضخسان حخق يخل شخذ  طبو خي 15)م ع  أ ضائها م  طرف جمل   خواب امشخ  

فخق  سوموخو    مخك مخ  أ  م نوم   امنفا  إىل امل لومو امد تو د اوزة ااوايخل املشخرفو  لخى مرا
 خالل امنظر   امط ون املوا هو ضد قرارا  رفض إتاحو امل لومو م  قبلها.

 حماية وتعزيز حقوق اإلنسان على أرض الواقع -ثانياً  
 تدابير إصالح المنظومة القضائية -ألف 

إلصخالح املنظومخو امرضخائوو  السخرتاتوجوو  اخلطخو 2012أقر   زارة ام دل خخالل سخنو  -29
السخخختجابو ل تظخخخارا  املتراضخخخني ( امخخخد ترمخخخي إىل تخخخد وم اسخخخترالل امرضخخخاء   2012-2016)
بامت خخخا ن مخخخخع بر خخخخامد ا مخخخخم املتحخخخخدة  2013. يسخخخا أرخخخخز  امخخخخوزارة خخخخخالل سخخخخنو (21)(16م.ع )

اإلمنخخخائي استشخخخارة  طنوخخخو حخخخول إصخخخالح امنظخخخام امرضخخخائي  قخخخدمه  تخخخائد أ سااخخخا  مررتحاهتخخخا   
 لخخى خطخخو  سخخل إلصخخالح  2014 لوهخخا صخخا قه امخخوزارة    خخوفسم اا سخخ تأسو 2013 يسخخسم 

 .(22)2019-2015مسجنوو يتد  لى سنوا  املنظومو امرضائوو  ا
متلك املذططا   اخنرطه  زارة ام دل    ديد اممامد املسومو م  الحتا  ا  ر ز اا تنفوق -30

صخالح امرضخخاء  لخى املسختويني ااوكلخخي ( امرامخخي إىل   خم مسخار إSPRINGمنهخا بر خامد ربسخمين)رب )
(  بر خخامد مخخع PARJ امبشخخرم  إقامخخو  ظخخام قضخخائي مسخخترل  بر خخامد   خخم تطخخوير إصخخالح ام دامخخو )

 ( يرمي إىل تطوير حمكسو امت رو   مخ  حمايم منو  ووCEPEJجمل  أ ر با حول فا لوو امرضاء )
  امرضخائوو     ل اجلخوار اجلنخوزرب إضخافو إىل بر خامد ربمسخا دة اإلصخالحا  ا خر  ) (  تأاولها

يهدف إىل ت زيز مسارا  اإلصالح امدلرراطي  امسواسي  ت زيز استرالموو امسخلطو امرضخائوو  امقم
 فا لوتهخخا. يسخخا بخخا ر  امخخوزارة بتكخخوي  جلخخان شخخر ه   إ خخدا  مشخخاريع امرخخوا ني ا ساسخخوو ملرضخخاة 

متذصخ  امرضخاة اا مصلو بامشخأن امرضخائي.  تكريسخام دموني  اإل اريني  املاموني  سائر امله   ا  ا
ملكافحو  ملنظر   اجلرائم املتش بو  امشائكو مت تكوي  أقطاب قضائوو متذصصو يامرط  امرضائي

( املذت  بامنظر   مجوع اجلرائم اإلراابوو املنصوص  لوها بامن  املخقيور 16)م. ع  (23)اإلرااب
( مبا يسسر 17م.ع ) إحداث امرط  امرضائي القتصا م  املا . يسا متا (24) باجلرائم املرتبطو نا

 امتتبع  امتحروق فوها. إ راءا بضبا مفهوم اجلرائم القتصا يو  حتديد 
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 تطوير وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان -باء 
مخخ   39أصخخبر منشخخر  رافخخو حرخخوق اإل سخخان   تخخو   مكا خخو  سخختوريو أيخخداا امفصخخل  -31

 كريسه يسا يلي.امدستور  مت ت
ملحخخخخق  964بتكخخخخوي   2012بامنسخخخخبو ملرضخخخخاة  قخخخخام امل هخخخخد ا  لخخخخى ملرضخخخخاء منخخخخق سخخخخنو  -32

  رة  14قضائي   ما ة حروق اإل سان يسا  ظم بامت ا ن مخع املفوضخوو امسخاموو حلرخوق اإل سخان 
يسخخا مت   إطخخار   .قخخاض مكخخل   رة 60مب خخدل  2016  2014تكوينوخخو ملرضخخاة املباشخخري  خخخالل 

بامت خخا ن مخخع الحتخخا  ا  ر ز إبخخرام اتفخخاق توأمخخو نخخدف تطخخوير اوكلخخو     خخامد   خخم تطخخوير امرضخخاءبر 
امل هخخخد ا  لخخخى ملرضخخخاء  قدراتخخخه امبشخخخريو  امبوداغو وخخخو  ام لسوخخخو مبخخخا يضخخخس  حسخخخ  امتكخخخوي . يسخخخا 

 م امني.لتفاقوا  ت ا ن  نائوو خاصو مو هو ملرضاة املباشري   املد ني ااا  ظسه  زارة ام دل  فر
حتوخني  2016أما فوسا خي  إطخارا   أ خوان امسخجون  اإلصخالح  فرخد مت خخالل سخنو  -33

 املو خخخه  2016امم خخخامد ام خخخام ملتكخخخوي  ا ساسخخخي امللحخخخق بوحخخخدة حرخخخوق اإل سخخخان خخخخالل سخخخنو 
 امل ايري امد موو حلروق اإل سان صل  اموحدا  امسجنوو. إلطارا  امسجون مبا يتساشى مع

  تنظخوم   رة تدريبوخو 2013املجنخو امد موخو ملصخلو  ا محخر  خخالل سخنو يسا  ظسخه  -34
 ظسه املفوضخوو امسخاموو حلرخوق اإل سخان   إطخار متاب خو امت خا ن مخع امخوزارة سلسخلو      اجملال.

 خخون.  مت   إطخخار امشخخرايو بخخني  زارة ام خخدل  امخخوزارة  1 611مخخ  امخخد را  امتكوينوخخو ا تفخخع نخخا 
  را  تكوينوخخخو   جمخخخال  شخخخر  رافخخخو  8تنظخخخوم  2016  2015املكلفخخخو بامطفومخخخو خخخخالل سخخخند 

مشخخارس   يخخل   رة مخخ  اإلطخخارا   22حرخخوق امطفخخل  امتخخوقي مخخ  ام نخخف ضخخد ا طفخخال مب خخدل 
 ا طفال. ام املني بصفو مباشرة مع 

امداخلوخخو ت زيخخز بنخخاء قخخدرا  أ خخوان قخخوا  ا مخخ  امخخداخلي   جمخخال امتكخخوي    اصخخله  زارة  -35
ملس خخخايري امد موخخخو  ا سخخخ  امدسخخختوريو  امتشخخخري وو اموطنوخخخو املت لرخخخو ارخخخوق اإل سخخخان اا  امتخخخدري  طبرخخخ

 احلريخخا  ا ساسخخوو   إطخخار امت خخا ن امخخد   مخخع جملخخ  أ ر بخخا  املفوضخخوو امسخخاموو حلرخخوق اإل سخخان 
 املجنخو امد موخو ملصخلو  ا محخر  مريخز  نوخف ملرقابخو امدلرراطوخو  لخى امرخوا  املسخلحو  اموو سكو 
  رة  2015يسخخخا  ظخخخم امفريخخخق ا ممخخخي امل خخخد بتنفوخخخق بخخخرامد مرا مخخخو اإلراخخخاب    يسخخخسم   غرياخخخا.

تكوينوو ختصصوو   سواق مكافحو اإلرااب  احرتام حروق اإل سان مفائدة قوا  ا مخ  امخداخلي 
يو املد وو تت لق بآموا  امرقابو  احلسايخو  مبخا ئ امسخلوس ا خالقخي  امرخا وين ملشخرطو  حرخوق  احلسا

يخخختم ام سخخخل  لخخخى    اإل سخخخان  حتجخخخري ممارسخخخو امت خخخقي   امل خخخايري امد موخخخو إلمرخخخاء امرخخخبض  الحتفخخخا .
    امشر ع   بناء أيا لوو ملشرطو. تطوير منااد امتدري  مبدارمل ا م  اموطد فضالا 

مخخ  امرضخخاة ام سخخكريني   جمخخال امرخخا ون اا أمخخا بامنسخخبو مخخوزارة امخخدفاع  فرخخد يو خخه  خخد  -36
  را  تكوينوخخو مب هخخد سخخان رلخخو بايطاموخخا  امخخد   اإل سخخاين  اخخخل امخخبال   خار هخخا ياملشخخاريو  

حول مرا مو املتخا رة   مبريز   ل امشرايو م  أ ل امسلم بأ ررة 2016-2013خالل سنوا  
  جمخخخخخال  21امبشخخخخخرم خخخخخخالل ا ربخخخخخع سخخخخخنوا  ا خخخخخخرية  املشخخخخخاريو   امخخخخخد رة ام ربوخخخخخو بام نصخخخخخر 
يسخخخخا تومخخخخه امخخخخوزارة تنظخخخخوم تكخخخخوي    2016امخخخخد   اإل سخخخخاين املن رخخخخدة بتخخخخو     أفريخخخخل  امرخخخخا ون
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باملدرسخخخخو امتطبوروخخخخو مبصخخخخاو امصخخخخحو بخخخخاجلووق   رمل تخخخخو     جمخخخخال امرخخخخا ون امخخخخد   اإل سخخخخاين 
 .2015-2014-2013-2012صخخاو امصخخحو بخخاجلووق خخخالل امسخخنوا  امتطبوروخخو مبباملدرسخخو 
   خخرض ملنخخد ب امرخخوا  املسخخلحو باملجنخخو امد موخخو ملصخخلو   2014بتخخو     أ     شخخاريه

ت سل يقمك  لى تدري  ما ة حروق    ا محر حول سبل ت ا ن  زارة امدفاع اموطد مع املجنو.
املخخدارمل امتكوينوخخو ام سخخكريو حسخخ  امفسخخا   اإل سخخان  امرخخا ون امخخد   اإل سخخاين صخخل  خمتلخخف

 املستهدفو  إصدار أ مو إ راءا   يتوبا  حول امرا ون امد   اإل ساين.

 مسار العدالة االنتقالية -جيم 
جمخخخال  ام دامخخخو ال تراموخخخو مخخخ  يشخخخف  2013مسخخخنو  53ضخخخبا امرخخخا ون ا ساسخخخي  خخخد   -37

ر  ر  مال تبخخخخخخار  مصخخخخخخاحلو  إصخخخخخخالح ملحرورخخخخخخو  حفخخخخخخس ملخخخخخخقايرة  مسخخخخخخاءمو  حماسخخخخخخبو   خخخخخخم ملضخخخخخخر 
ملسؤسسا   أحدث اوسو احلرورو  امكرامو امد صا قه ب د مباشخرهتا م سلهخا  لخى  موخل إ خراءا  

.  تلرخخخه إىل حخخخني اختتخخخام (25)(2016(   موخخخل امبحخخخ   امترصخخخي )2015امتحكخخخوم  املصخخخاحلو )
ملضخحايا  قامخه ببخ  اا مسا خ 13 165 أرخز  اا ملفخ 62 326آ ال تلري امشخكا    ام خرائض 

 14  2016 يسخسم  15  14 خوفسم   18  17 لسا  مساع  لنوخو    سخائل اإل خالم أيخام 
. يسخخخخخا مت ت سخخخخخوم   ائخخخخخر  نائوخخخخخو متذصصخخخخخو   ام دامخخخخخو ال تراموخخخخخو باحملخخخخخايم 2017 خخخخخا في  26 

 (27)ء ام خد (  قامخه ااوسخو اموقتوخو ملرضخا18)م.ع  (26)البتدائوو املنتصخبو مبرخار حمخايم السختسناف
بتسسوو  د  م  امرضاة بامد ائر اجلنائوو املتذصصو   ام دامو ال تراموو باحملخايم البتدائوخو املخقيورة 

 ملنظر   قضايا ام دامو ال تراموو.اا است دا 
  إطخار امت خا ن بخني  زارة ام خدل  اوسخو احلرورخو  امكرامخو  ااوسخو اموقتوخو  اا  يتم ام سل حامو -38

ملرضاء ام د   املفوضوو امساموو حلروق اإل سان  بر امد ا مم املتحدة اإلمنائي   لى إ خدا   موخل 
اث  أ خخه قبخخل إحخخداا اإل خخراءا  املت لخخق بت هخخد امخخد ائر اجلنائوخخو املتذصصخخو   ام دامخخو ال تراموخخو.  لسخخ

ااوسخخو  اهتخخا  إسخخنا  ت ويضخخا  جلرحخخى   خخائال  شخخهداء امثخخورة   فخخع تسخخبورا  مألشخخذاص امخخقي  
 (.19يت وا بام فو ام ام م  امقي  تكتسي طلبا  ت ويضهم صبغو است جاموو )م.ع 

يسا ت هاد امرضاء ام سكرم جبرائم ال تهايا  املرتكبو ضخد املتظخااري   احملتجخني إبخان  -39
  مخك ب خد ختلخي امرضخاء ام خد   خ  امنظخر فوهخا  2011 خا في  2010/14 م يسخس 17 ورة 

 مت فتر أاخاث حتروروخه مخ  أ خل  خد  مخ  اجلخرائم املرتكبخو منهخا امرتخل ام سخد مخع سخابروه امرصخد 
 امرتخخخل ام سخخخد  اجلخخخرح  مت إصخخخدار أحكخخخام باإل ا خخخو   حخخخق  خخخد  مخخخ  امرخخخا ة  املسخخخؤ مني ا منوخخخني 

 احلكم بت ويضا  ما يو مفائدة أاا  امشهداء   رحى امثورة  ل زامخه اخقة  ا منوني املودا وني 
امرضخخايا منشخخورة مخخد  حمكسخخو السخختسناف ام سخخكرياو ب خخد  رخخض ا حكخخام السخختسنافوو ا  ىل مخخ  
طخرف حمكسخو امت روخ   إحامتهخا مخخ  أ خل امنظخر فوهخا نوسخو أخخخر . يسخا تخوىل امرضخاء ام سخخكرم 

يا  حروق اإل سان امد ت رض اا ام سكريون   ظل حكم امنظام مراضاة مرتكيب ب ض ا تها 
 مت إصخدار أحكامخا باإل ا خو   ب خض  رببرايخو امسخاحلربامسابق    إطخار امرضخايا امل ر فخو بواق خو 

امرضخخايا اجلاريخخو  امت خخويض مضخخحايا اخخقة ال تهايخخا  ب خخد أن جتخخا ز  احملكسخخو امخخدفوع املثخخارة مخخ  
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ى سخخروو امخخد و  ام سوموخخو مبخخر ر امخخزم  با تبخخار   خخو  موا خخع ما يخخو مسخخان امخخدفاع  املؤسسخخو  لخخ
  .1991 قا و وو حامه   ن إمكا وو قوام امضحايا بتتباع مرتكيب ال تهايا  حني  قو ها   

 مناهضة التعذيب -دال 
مخخ  امدسخختور  لخخى أن امد مخخو حتسخخي يرامخخو امخخقا  امبشخخريو  حرمخخو اجلسخخد  23 خخ  امفصخخل  -40

خخخخد   فصخخخخله      امل نخخخخوم  املخخخخا م. ينخخخخع امت خخخخقي  لخخخخى  خخخخدم إمكا وخخخخو إيرخخخخاف شخخخخذ  أ   29أيا
الحتفا  به إلا   حامخو امتلخبا  أ  برخرار قضخائي  لخى أن ي لخم فخوراا اروقخه  بامتهسخو املنسخوبو إموخه 

منخخخه حخخخق يخخخلا سخخخجني   م املخخخو إ سخخخا وو حتفخخخس يرامتخخخه  30 مخخه أن يُنوخخخ  حماموخخخاا.  ضخخخس  امفصخخخل 
امد مو   تنفوق ام روبا  امسامبو ملحريو مصلحو ا سخرة  ت سخل  لخى إ خا ة تأاوخل    لى أن ترا ي

اا امسجني  إ ما ه   اجملتسع. يسا يرامل امدستور مبدأ  دم سروو  رلو امت خقي  بامترخا م مخد س
 م  امرا ون ا ساسي احملدث ملهوسو اموطنوو ملوقايو م  امت قي . 24بقمك امفصل 

املخخخنرر مخخخب ض فصخخخول جملخخخو اإل خخخراءا   (28)لثخخخل امرخخخا ون ا ساسخخخي  مخخخ   هخخخو أخخخخر   -41
  ضخخسا و أساسخخخواو ملوقايخخو مخخخ  2016اجلزائوخخو   امخخقم  خخخخل حوخخز امتنفوخخخق بدايخخو مخخخ  غخخرة  خخخوان 

امت خخخقي  إ  مت مبرتضخخخاة ترلخخخو  املخخخدة امرا و وخخخو مالحتفخخخا   خخخخول مخخخق م امشخخخبهو اختوخخخار حمخخخامي 
 (.20طل  إ راء فح  امطيب )م.ع  ملحضور مد  باح  امبدايو  يكونه م 

أما  لى املستو  ام سلخي  فرخد  ظسخه  زارة امداخلوخو بامت خا ن مخع  خد  مخ  املنظسخا   -42
 املنظسخو ام املوخو ملنااضخو  APTامد موو  اموطنوو  لى غرار مج وخو اموقايخو مخ  امت خقي  امسويسخريو 

مد موخخو ملصخخلو  ا محخخر  رشخخا   املفوضخخوو امسخخاموو حلرخخوق اإل سخخان  املجنخخو ا OMCTامت خخقي  
 سل    را  تكوينوو  أيام  راسوو مفائدة أ وان قوا  ا مخ  امخداخلي خصصخه ملكافحخو سخوء 

 خخ  ت زيخخز رقابخخو  ملس خخايري امد موخخو حلرخخوق اإل سخخان  فضخخالا اا امل املخخو  امت خخقي   بنخخاء امرخخدرا   فرخخ
 أماي  احلرمان م  احلريو.

ت خخخا ن مخخخع املجنخخخو امد موخخخو ملصخخخلو  ا محخخخر بتخخخو   تنفوخخخق يسخخخا تتخخخوىل  زارة امداخلوخخخو بام -43
رب  تتسحخخور  ناصخخرة رتة الحتفخخا مشخر ع حخخول ربحتسخخني أسخخامو  امت امخل مخخع احملخختفس نخخم أ نخاء فخخ

امرئوسوو امسه حول امتكوي  ا ساسي  امتكسولي متطوير م املو احملتفس نخم  فخق املراربخو املبنوخو 
سخخني امبنوخخو امتحتوخخو ملرايخخز الحتفخخا    ضخخع  موخخل إ رائخخي  لخخى حرخخوق اإل سخخان  باإلضخخافو إىل حت

موحاد حول طخرق السختنطاق  السختجواب  إ خدا  م لارخو حائطوخو تخن   لخى ضخسا ا  احملختفس 
 خخخ  إ خخخدا  رب موخخخل ملسسارسخخخا  احملسخخخو ة مأل خخخوان  نخخخم مت ت لورهخخخا بكخخخلا املرايخخخز ا منوخخخو  فضخخخالا 

فخخخا  بخخخقم امشخخخبهورب  اخخخو  موخخخل مرتشخخخود امسخخخلوس املهخخخد املكلافخخخني با فخخخا  امرخخخوا ني   جمخخخال الحت
  ترسو  اجلا   اإل ساين  ند تطبوق امرا ون  اخل غرف  مرايز الحتفا .

  خخخدر امتخخخقيري أن  زارة امداخلوخخخو أصخخخدر  ب خخخد امثخخخورة ام ديخخخد مخخخ  املناشخخخري  اممقوخخخا   -44
 بخني احملختفس نخم  مزيخد   ملحوظا  ام سل   وان قوا  ا م  امداخلي متحسني ام القخو بوخنهم

إحكخخخام مكافحخخخو اجلرلخخخو  مالحرخخخو مرتكبوهخخخا   إطخخخار مراربخخخو ترخخخوم  لخخخى فخخخرض احخخخرتام امرخخخا ون 
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 ترسو  مبدأ ا م  اجلسهورم املسؤ ل  املتسخم بامشخفافوو   خدم الزوخاز  خدمخو املخواط   اسخ  
مسواق صخواغو مشخر ع امت امل مع ال تسا ا   امتجسهر  الحتجا ا  امسلسوو.  مت   اقا ا

آلموخا  امسخلوس امخدلرراطي  اخخل املؤسسخو ا منوخو اا مد  و سلوس مرخوا  ا مخ  امخداخلي تأسوسخ
مخخ  امدسخختور. يسخخا  هخخد ملجنخخو  19ملفصخخل اا  املتسثخخل   تكخخري  مفهخخوم ا مخخ  اجلسهخخورم  فرخخ

ا مخخخخ  امخخخخداخلي املت لخخخخق بامرخخخخا ون ا ساسخخخخي ام خخخخام مرخخخخوا   (29)بخخخخوزارة امداخلوخخخخو مبرا  خخخخو امرخخخخا ون
املت لق بتنظوم ال تسا خا  ام امخو  املظخاارا   املوايخ   الست راضخا  موتخواءم مخع  (30) امرا ون

 املبا ئ ا ساسوو حلروق اإل سان.
 تواصخخخل خمتلخخخف جلخخخان امروخخخا ة احملد خخخو   إطخخخار إصخخخالح  حتخخخدي  قطخخخاع ا مخخخ  تطخخخوير  -45

ا  ا طخر املر  وخو اخلاصخو باإلطخار امرخا وين مشخرطو امتشري ا  املنظسو  املؤطرة مل سل ا مد  إ د
اجلوار  منظومو امتصرف   امشكايا   مهام امتفرد ربيسشر ع   م امتخوقي  امتأاخ   امتصخرف 
  ا زما رب مخع بر خامد ا مخم املتحخدة اإلمنخائي  بر خامد   خم إصخالح  حتخدي  قطخاع ا مخ  مخع 

 الحتا  ا  ر ز.
امرصخخخد اخلخخخار ي  لخخخى أمخخخاي  الحتفخخخا   تواصخخخل خلوخخخو حرخخخوق   إطخخخار تف وخخخل آموخخخو    -46

اإل سان    زارة امداخلوو امتنسوق مع اجلس وا   املنظسا  امد موو احلكوموو  غري احلكوموو مخ  
أ ل إرساء امضخسا ا  اإل رائوخو  احلخد مخ  احتسخال أ  خطخر  قخوع امت خقي   خم فسخحها اجملخال 

 اممملخخخان ا  ر ز  منظسخخخو ربأطبخخخاء  CICRبو مخخخ  طخخخرف مناسخخخ 59ربمزيخخخارة مرايخخخز الحتفخخخا رب   
 منريي مألااث  تأاول ضحايا امت قي .اام الرب  منظسو رباووم  رايت    تشرب  املريز امد

خخالل زيارتخه  SPTيسا مت تسهول مهام  فد املجنو امفر وو ا مموو ملوقايخو مخ  امت خقي   -47
امتوازم ت لوسخا  متسخهول  سخل ااوسخو اموطنوخو .    هخه  زارة امداخلوخو بخ2016تخو     أفريخل 

 ملوقايو م  امت قي  حال مباشرهتا ملهامها.
 بامت ا ن مع امل هد امخدامناريي ملنااضخو امت خقي   أصدر أماا بامنسبو موزارة ام دل فرد  -48

  إطخار تكخوي   60منهم اا قاضو 140ا تسد متكوي   2014 مول ملتصدم ملت قي    موىف 
مخخوز ني  لخخى حمخخايم السخختسناف  احملخخايم البتدائوخخو  مخخ  املتوقخخع خخخالل امسخخنتني املربلتخخني مكخخو ني 

 اا.قاضو 15  10منهم تكوي  ما بني  أن يتوىل يل
يسا قد متا إ راج امم تويول الختوخارم امللحخق باتفاقوخو منااضخو امت خقي  ب خد مصخا قو  -49

افخخخو أصخخخخناف املتكخخخخوا ني   مدرسخخخخو تخخخو    لوخخخخه يخخخخدرمل ضخخخخس  مخخخا ة حرخخخخوق اإل سخخخخان مفائخخخخدة ي
امسخخجون  اإلصخخالح مخخع اطال هخخم  لخخى مهخخام املجنخخو امفر وخخو ملنخخع امت خخقي  يآموخخو   موخخو  قائوخخو 

تومخخخه اإل ارة    خُيخخخوال اخخخا زيخخخارة أمخخخاي  الحتجخخخاز امخخخد تخخخأ م ا شخخخذاص احملخخخر مني مخخخ  حخخخريتهم.
و  لى مد  و سلوس  أخالقوخا  املت لق باملصا ق (31)ام امو ملسجون  اإلصالح منق صد ر ا مر

ام خخون ام سخخومي ت سخخوم تلخخك املد  خخو  ختصخخو  حصخخ    ريخخو ملتو وخخو مبضخخسورا.  ترخخوم مصخخاو 
تفرديخخو امسخخجون  اإلصخخالح بزيخخارا    ريخخو  فجسوخخو ملوحخخدا  امسخخجنوو مالطخخالع  لخخى مشخخايل 

 خالل  امرائسو.اقا املرفق ام ام  اموقوف  لى اإل ص وبا  
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بامت ا ن مع املفوضوو امساموو حلروق اإل سخان   رة  2013رة ام دل سنو يسا  ظسه  زا -50
تدريبوو حول ربحروق اإل سان  زيارة أماي  الحتجازرب.   ظسه بامت خا ن مخع مريخز  نوخف ملرقابخو 
امدلرراطوخو  لخخى امرخخوا  املسخخلحو   را  تكوينوخخو توا خه باصخخداررب  موخخل مزيخخارة أمخخاي  الحتجخخازرب. 

 كخخخوي  مضخخخباو  مخخخوظفي امسخخخجون مخخخ  قبخخخل املجنخخخو امد موخخخو ملصخخخلو  ا محخخخر. مت يخخخقمك تنظخخخوم ت
ملجنخخو امد موخخو ملصخخلو  ا محخخر  أحخخد ه  زارة ام خخدل بامتنسخخوق مخخع مكتخخ  املند بوخخو اإلقلوسوخخو يسخخا

 ملحدا م  ايتظا  امسجون  لى املد  امرري   املتوسا. بتو   خلوو تفكري متردمي مررتحا 
 2012 يسخسم  10يخوم  أماي  الحتجخاز  فرخد أبرمخه  زارة ام خدل لى مستو  زيارة  أماا -51
مقيرا  تفاام مع مج وا   منظسا  ملدفاع    حروق اإل سان ختخول اخا زيخارة امسخجون  09 د  

زيخخخارة.  قخخخد ا تهخخخى ام سخخخل بتلخخخك  664ب خخخد   2016 قخخخد قامخخخه اخخخقة املنظسخخخا  إىل مخخخوىف  يسخخخسم 
كخني اجلس وخا  امراغبخو   املقيرا  ب د تسلم ااوسو اموطنوو ملوقايو مخ  امت خقي  مهامهخا.  يختما اموخوم ي

زيخخخارة امسخخخجون برتاخخخخو     مخخخك ب خخخد  راسخخخو املطامخخخ  حامخخخو اامخخخو  مت   اخخخقا اإلطخخخار إبخخخرام مخخخقيرة 
 2015 ويلوخخو  10تفخخاام مخخع امرابطخخو امتو سخخوو ملخخدفاع  خخ  حرخخوق اإل سخخان مبذتلخخف فر  هخخا بتخخاري  

ظسخخخخو امد موخخخخو مإلصخخخخالح قصخخخخد زيخخخخارة امسخخخخجون  الطخخخخالع  لخخخخى أ ضخخخخاع املسخخخخا ني   اتفرخخخخه مخخخخع املن
 لخخى تنفوخخق مشخخر  ني  لخخى مخخد  سخخنتني يت لرخخان بتف وخخل ام روبخخا   2016مخخام  17بتخخاري   اجلنخخائي

امبديلخخخخو بسخخخخج  املسخخخخ دي  مخخخخ   هخخخخو  ت زيخخخخز مخخخخنهد حرخخخخوق اإل سخخخخان   امت امخخخخل مخخخخع امسخخخخجناء   
 12ري  امسخخخخج   مريخخخخز إصخخخخالح ا طفخخخخال اجلخخخخازني بسخخخخودم ااخخخخاين. يسخخخخا أبرمخخخخه امخخخخوزارة بتخخخخا  فخخخخ 
ملنخد ز محايخو امطفومخو املذتصخني بزيخارة  تسخسر اتفاقوو مع  زارة املخرأة  ا سخرة  امطفومخو 2016  ا في

مرايخخز إصخخالح ا طفخخال نخخدف الطخخالع  لخخى ظخخر ف اإلقامخخو  ام خخوش  اخلهخخا  مخخد  احخخرتام حرخخوق 
 ا طفال  حس  م املتهم.

اا خاصخاا احملايم البتدائوخو خصصخه  فخرت  جتدر اإلشارة إىل أنا امنوابو ام سوموو مبذتلف  -52
رخر  أيتضس  مرا ع امشكايا  املردامو مخ  أ خل امت خقي   مآاخا  متاب خو قضخايا امتحروخق امخد 

 . نهخخا إىل غايخخو بلوغهخخا طخخور احملايسخخو  مخخآل تلخخك ا حكخخام مبخخا يسخخاام   متاب خخو  م رفخخو مآاخخا
صائوو خاصو صل  مصخاو امتفرديخو منظومو إح 2008ن تو   يتلك منق  يسسم ا ملتقيري ف

  ام امو بوزارة ام دل هتدف إىل ضسان  دم جتا ز اآل ال امرا و وو مإليراف امتحفظي.
يسخخخخا مت حتخخخخه إشخخخخراف  زارة ام القخخخخو مخخخخع ااوسخخخخا  امدسخخخختوريو  اجملتسخخخخع املخخخخدين  حرخخخخوق  -53

امت خقي   رخد  رشخو  بامت ا ن مع امل هد امدامناريي ملنااضو  2016 وفسم  17اإل سان بتاري  
 سل تت لق بت زيز اإلطار امرا وين ملنااضو امت قي  مكنه م  مناقشو امنرائ  امد ي خاين منهخا 

 رخخخخد ملترخخخخى      2016 يسخخخخسم  8امرخخخخا ون امخخخخوطد  ترخخخخدمي اقرتاحخخخخا  متخخخخداريها. يسخخخخا مت   
امناريي ملنااضخو امت خقي  بامت ا ن بني  زارة ام دل  ااوسو اموطنوو ملوقايو م  امت قي   امل هد امخد

حخخخول اموقايخخخو مخخخ  امت خخخقي   منااضخخخته: امواقخخخع  امتحخخخديا رب متكخخخون  توجخخخو أ سامخخخه   ورخخخو  سخخخل 
مشخخخرتيو لكخخخ  السخخختنا  إموهخخخا   مرا  خخخو امنصخخخوص امرا و وخخخو    اختخخخا  امتخخخدابري امكفولخخخو بصخخخفو 

 لرخخخو با  خخاء امت خخخرض امرضخخايا املت   خاصخخو مخخخا يت لخخق بخخخبطالن ال رتافخخا  املنتز خخخو حتخخه امت خخخقي 
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م اجلخخخو امشخخخكا    مكافحخخخو اإلفخخخال  مخخخ  ام رخخخاب    آموخخخا    ملت خخخقي  املنشخخخورة أمخخخام احملخخخايم
امشخهو .     أقخارنم رائم امت قي   سوء امل املو   يافو مراحل امرضوو  محايو ضحايا امت قي  

 نااضخو امت خقي  ربيرامخوربمنريي ملا  رم مبو   اتفاقوو بني  زارة امشؤ ن ال تسا وو  امل هخد امخد
تساام مبو بها امخوزارة   فختر مكتخ  ملس هخد بتخو   ي خي بضخحايا امت خقي   مخرافرتهم  إ خا ة 

 يتخخخخوىل ت زيخخخخز يفخخخخاءا  املتخخخخدخلني ال تسخخخخا وني   جمخخخخال ترنوخخخخا  ام نايخخخخو  اا.إ مخخخخا هم ا تسا وخخخخ
 امنفسوو بضحايا امت قي   ام نف  إ ا ة تأاولهم.

  اتفاقوخو منااضخو امت خقي  اموطد مع امدستور  امل ايري امد موو  منها أحكام  ملواءمو امتشريع -54
متا إحخخخخداث جلنتخخخخني فنوتخخخخني  لخخخخى مسخخخختو   زارة ام خخخخدل  هخخخخد إموهسخخخخا إ خخخخراء مرا  خخخخو  سورخخخخو ملسجلخخخخو 

 جمللخخخو اإل خخخراءا  اجلزائوخخخو   مخخخك   إطخخخار حتديخخخد امسواسخخخو اجلزائوخخخو ام امخخخو  ترخخخدمي تصخخخورا   اجلزائوخخخو
نظومخخخخو اجلزائوخخخخو  ام رابوخخخخو يكخخخخل  مواءمخخخخو تلخخخخك ا حكخخخخام امتشخخخخري وو مخخخخع امل خخخخايري امد موخخخخو خبصخخخخوص امل

   جمال منااضو امت قي   تشجوع ام روبا  امبديلو  احلد م  ام روبا  امسجنوو.اا خصوص
مخع توصخوا  املجنخو ا مموخو امل نوخو مبنااضخو امت خقي  املو هخو متخو   ب خد اسخخت راض   تفخا الا  -55

متنفوخخخخخق اا أ خخخخخد  ا موخخخخخو امدائسخخخخخو إل خخخخخدا  امترخخخخخارير خمططخخخخخ 2016ترريراخخخخخا امخخخخخد رم امثامخخخخخ    أفريخخخخخل 
 امتوصوا  سوتم تردله ملنراق مع يافو ا طراف املتدخلو.

و اليتظخخا    امسخخجون  فرخخد  ظسخخه  زارة أمخخا خبصخخوص السخخرتاتوجوو املتب خخو ملكافحخخ -56
بامت ا ن مع يل م  املفوضوو امسخاموو حلرخوق اإل سخان  املنظسخو امد موخو  2015ام دل   فوفرم 

مإلصخخخالح اجلنخخخائي  رشخخخو  سخخخل حتخخخه  نخخخوان ربزخخخو اسخخخرتاتوجوو  طنوخخخو ملحخخخد مخخخ  اليتظخخخا    
صخخالح امنظخخام امسخخجد  خاصخخو امسخخجون امتو سخخوورب. سخخبرها تنظخخوم  خخد  مخخ  امللتروخخا  ملناقشخخو إ

 2014  2013منها  د تان   موتان حول ربامسجون: اموضع امراا   اآلفاقرب املتان امتأمتخا   
  رشخخو امنرخخاق حخخول ربقوا خخد بخخا كوس: اموضخخع امخخراا   امتحخخديا   أ مويخخا  تخخو  رب امخخد  ظسهخخا 

. 2014ام خدل   مخام  مريز  نوف ملرقابو امدلرراطوو  لى امرخوا  املسخلحو بامت خا ن مخع  زارة
  مت   اقا اإلطار ا تسا  تدابري  لى مستويا  مت د ة  اي:

 على مستوى الحد من اإليداع بالسجن واالحتفاظ 
املصلحو ام امو  امت ويض )ام سل مفائدة اا تف ول ام روبا  امبديلو املنصوص  لوها قا و  -57

اإليخخداع بامسخخج   تطخخوير سواسخخو  (   ام سخخل  لخخى إحخخداث  روبخخا  بديلخخو أخخخر  متجنخخ اجلزائخخي
 أ خه مت   إطخار بر خامد   خم إصخالح امرضخاء بامت خا ن مخع الحتخا  اا امتأاول  إ ا ة اإل مخاج  لسخ

تريوخز منظومخخو املصخخاحبو بتخخو     ا تظخار إرسخخاء  ظخخام قخخا وين متكامخل اخخا.  ت سخخل اخخقة  ا  ر ز
مالءمخخو ام روبخخخو مخخخع طبو خخخو اجلرلخخخو املنظومخخو  لخخخى حتروخخخق  خخخدة أاخخداف أمههخخخا يكخخخني امرضخخخاة مخخخ  

املرتكبخخو  شذصخخوو اجلخخاين مخخ   هخخو  امترلخخو  مخخ  ظخخاارة اليتظخخا  بامسخخجون  حتسخخني ظخخر ف 
 احلخخد مخخ   سخخبو ام خخو   إبرخخاء  أخخخر ملس خخايري امد موخخو  امتشخخريع امخخوطد مخخ   هخخو اا الحتجخخاز  فرخخ

 املو  ني  اخل حموطهم ا سرم  ال تسا ي.
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مالحتجخاز   ا تظخار احملايسخو ياملراقبخو امرضخائوو  اموضخع حتخه املراقبخو  سوتم إ ا  بدائل -58
   توسري آموخد ام فخو  اإلمكرت  وو مما  دا بشكل يبري م  المتجاء إىل اإليراف امتحفظي فضالا 

اخلاص  امسراح امشرطي يحلا أ ا  ملحدا م  ايتظخا  امسخجون  يتوخع املسخا ني احملكخوم  لخوهم 
  قة اإل راءا  يلسا توفر     ض واهتم اجلزائوو امشر و  املرايو  امل سول نا.بأحكام باتو ن

 على مستوى البنية التحتية 
توماخخخه  زارة ام خخخدل  اإل ارة ام امخخخو ملسخخخجون  اإلصخخخالح هتوسخخخو  ديخخخد امسخخخجون ملرتفوخخخع    -59

سخخجني با  نحخخو اجلديخخدة بسخخجون صخخفاق   املهديخخو  1 480طاقخخو اسخختو انا بغخخرف تتاسخخع م خخد  
امتوسخخخخوع   طاقخخخخو  2017 سخخخخبتسم  2017 املنسخخخختري  املسخخخخ دي  سوسخخخخو.  سخخخخوتم خخخخخالل  خخخخوان 

سخخجني مبناسخخبو هتوسخخو سخخجد قخخاب   بخخرج ام خخامرم  مريخخز أ   خخو  1 600اسخختو اب امسخخجون متبلخخ) 
تخ  ا مخم املتحخدة. يسخا سخورع إحخداث  لى املوار  امقاتوو ملوزارة أ  بتخدخل مخ  مكاا   مك ا تسا 

م ويسخخا مت تسخخل  حخخدة سخخجنوو  ديخخدة مبنطرخخو  ابخخل )بطاقخخو اسخختو اب  مخخف سخخجني(  بوليخخو با خخو.
)مل خخخخالج امطبو خخخخي  ا شخخخخ و  اختصخخخخاص  أقسخخخخاممريخخخخز صخخخخحي بسخخخخج  بخخخخرج ام خخخخامرم  تخخخخوم  خخخخدة 

 300  يتسخخخخع م ...(  جتهوخخخخز فضخخخخاءا  ملتكخخخخوي   امتشخخخخغول  امتأاوخخخخل بخخخخه  آخخخخخر بصخخخخفاق  ا سخخخخنان
سجني.   شري إىل أ ه يختما   تخو   فصخل امنسخاء  خ  امر خال   امسخجون  مرايخز اإليرخاف  أ نخاء 

سخخجونو   700اإليرخخاف   مرايخخز ا مخخ .  يو خخد بام اصخخسو سخخج  خمصخخ  ملنسخخاء طاقخخو اسخختو ابه 
 661  .  يبل)  د  امنساء املوقوفا   احملكوم  لخوه(32)سجون تضم أ نحو ملنساء 7يسا تو د 
(. يسخخخا تخخختم مرا خخاة اموضخخخع اخلخخخاص بخخخا م 21 موقوفخخخو أ  حمكخخوم  لوهخخخا )م.ح 23 553مخخ  مجلخخخو 

امسخخجونو  أطفااخخخا املروسخخني م هخخخا بامسخخج  إ  مت امشخخخر ع   اسخختغالل فضخخخاء ا م احلامخخل  املرضخخخ و 
بخخو بسخخج  منوبخخو ب خخد جتهوخخزة مخخ  طخخرف املنظسخخو امد موخخو مإلصخخالح اجلنخخائي  سخخوتم ت سخخوم اخخقة امتجر 

  لى باقي امسجون ا خر .
 على مستوى تطوير التشريعات 

إضخخخافو إىل املاجنتخخخني احملخخخد تني  لخخخى مسخخختو   زارة ام خخخدل املكلافتخخخني مبرا  خخخو اجمللخخخو اجلزائوخخخو  -60
 جملخخو اإل خخراءا  اجلزائوخخو  يخخه مرا  خخو ام روبخخا  اخلاصخخو بخخب ض اجلخخرائم مخخ   مخخك مشخخر ع قخخا ون 

 لوخخه مخخ  طخخرف جملخخ  امخخوزراء  إحامتخخه  لخخى جملخخ   خخواب امشخخ   املذخخدرا  امخخقم يخخه املصخخا قو 
 امقم اقرتح  دم إ ارة امد و  ام سوموو ضد م  طل  م  تلراء  فسه أ     طريخق  ائبخه أ  قرينخه 

حد أصومه أ  فر  ه أ  أطبائه اخلضوع إىل  ظام  ال ي طيب   فسي حلامته امصحوو  ل ينرطع أأ  
  ن موافرو أطبائه املباشري   سوسك  اخقا املشخر ع احملكسخو مخ  ا تسخا   ل يغا ر املؤسسو امصحوو 

يسخخخا مت  مخخخ  اجمللخخخو اجلزائوخخخو. 53ملرتضخخخوا  امفصخخخل اا ظخخخر ف امتذفوخخخف    خخخرائم السخخختهالس  فرخخخ
 املت لق بنظام امسجون. (33)تكوي  جلنو  لى مستو   زارة ام دل مل سل  لى مرا  و امرا ون

 اإلعداممسألة إلغاء عقوبة  -هاء 
مخخ  امدسخختور  لخخى أن رباحلخخق   احلوخخاة مرخخدمل ل  خخوز املسخخامل بخخه إل    22 خخ  امفصخخل  -61

احلخخخال  امرصخخخو  امخخخد يضخخخبطها امرخخخا ونرب.  جتخخخدر اإلشخخخارة أن مسخخخأمو إمغخخخاء  روبخخخو اإل خخخدام يا خخخه 
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تسخع موضوع  راق  طد  اخل اجملل  اموطد امتأسوسي  بني ا حزاب امسواسخوو  سخائر مكو خا  اجمل
حخخول رب روبخخو اإل خخدام بخخني اإلبرخخاء  اإلمغخخاءرب امخخقم اا تنظخخوم ملترخخى  طنوخخ 2012املخخدين.  مت   أ   

غخخري أ خخه  لخخى مسخختو  امتطبوخخق  ل تنفخخق تخخو   أم  تبخخني مخخ  خالمخخه   خخو  اخخختالف  سوخخق   اآلراء.
دام  يا خخه مخخ  امخخد ل امخخد أيخخد   قخخف ام سخخل ب روبخخو اإل خخ 1991 خخوفسم  17حكخخم باإل خخدام منخخق 

   .(34)2016  2014  2012اموار  بررارا  اجلس وو ام امو مألمم املتحدة امصا رة   

 مكافحة االتجار باألشخاص -واو 
 امخقم يرمخي إىل   املت لخق مبنخع الجتخار با شخذاص  مكافحتخه (35)صدر امرا ون ا ساسي -62

منخخخخع يخخخخل أشخخخخكال السخخخختغالل امخخخخد لكخخخخ  أن يت خخخخرض اخخخخا ا شخخخخذاص  خاصخخخخو امنسخخخخاء  ا طفخخخخال 
 مكافحتها   امقم مت مبرتضاة إحخداث اوسخو  طنوخو أ يخل اخا مهسخو  ضخع اسخرتاتوجوو  طنوخو شخاملو 

اخخم   ملوقايخخو مخخ  الجتخخار با شخخذاص  ز خخر مرتكبوخخه  مالحرخختهم  محايخخو ضخخحاياة  ترخخدمي مسخخا دة
(. 22يتنسخوق اجلهخخو  بخخني خمتلخف اجلهخخا  املتدخلخخو   جمخال مكافحخخو الجتخخار با شخخذاص )م.ح 

 تسخخخاام  زارة امخخخدفاع امخخخوطد    سلوخخخو اإل رخخخا  بخخخامبحر  تتخخخوىل ترخخخدمي املسخخخا دة ا  موخخخو ملسنكخخخوبني 
  سلوخخخو 480تسخخخلسهم ملسخخخلا احمللوخخخو  بلغخخخه  سلوخخخا  اإل رخخخا  خخخخالل امسخخخه سخخخنوا  ا خخخخرية  مث

فخخخر    مخخخك   إطخخخار مرا مخخخو ااجخخخرة غخخخري امشخخخر وو امخخخد يثخخخل أاخخخم مظخخخاار الجتخخخار  6 762مشلخخخه 
 ويو  بريو ملتصدم متهريخ  امبضخائع  بامبشر يسا تروم مبراقبو احلد   م  خالل  سلوا  استطالع

   ا سلحو  ا شذاص.

 حالة الطوارئ -زاي 
إ خخخدا  مشخخخر ع قخخخا ون اا تم حاموخخخحامخخخو امطخخخوارئ  يخخخ 1978مسخخخنو  50يخخخنظم ا مخخخر  خخخد   -63

ملظرف ا مد امقم ير بخه امخبال     اا  حكام امدستور.  ا تبار اا أساسي متنظوم اقة احلامو  فر
سخخواق مكافحخخو اإلراخخاب  مت اإل خخالن  خخ  حامخخو امطخخوارئ  امتسديخخد فوهخخا    خخدة فخخرتا  آخراخخا 

ألمم املتحدة مع امتأيود فوه  لى متبو و   يل مرة با الم ا مني ام ام م 2017إ الن  ا في 
  دم ت لوق إ سال أم حق أ  حريو  ار ة   ام هد.

 في سياق مكافحة اإلرهاب اإلنساناحترام حقوق  -حاء 
امخخخقم  2015مت إصخخخدار امرخخخا ون املت لخخخق مبكافحخخخو اإلراخخخاب  منخخخع غسخخخول ا مخخخوال   أ    -64

اإلراخخخاب  املجنخخخو اموطنوخخخو ملتحاموخخخل املاموخخخو تتسثخخخل   املجنخخخو اموطنوخخخو ملكافحخخخو  آموخخخا أحخخخدث  ال خخخو 
 لخى السخرتاتوجوو  2016 امرط  امرضائي ملكافحو اإلرااب يسا صا ق رئو  اجلسهوريخو   مخوىف 

امخخد يخخه صخخواغتها   احخخرتام ملس خخايري امد موخخو   جمخخال  اموطنوخخو ملكافحخخو اإلراخخاب  امتطخخرف ام نوخخف
   إ دا  خمططا  تنفوقيو   امغرض..  تنك  خمتلف اموزارا   لى اإل سانحروق 
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 تدعيم الحقوق والحريات العامة -طاء 
ام سخل اا حريو امصخحافو  امطبا خو  امنشخر  يختم حاموخ 2011مسنو  115 ظم املرسوم  د   -65

 لى مرا  و اقا امن  مبا يتساشى  مرتضوا  امدستور  امل ايري امد موخو.  يختم   اخقا امصخد  منخق 
تكوي  جمسو و م  امرضاة   إطار امت ا ن بخني املرصخد امخوطد لسخترالل ام سل  لى  2014سنو 

حلسخخخ  تطبوخخخق مرتضخخخوا  املرسخخخوم  19امرضخخخاء  املفوضخخخوو امسخخخاموو حلرخخخوق اإل سخخخان  منظسخخخو املخخخا ة 
املت لخق بامنفخا  ملو خائق  2011مسخنو  41ملسرسخوم  خد  اا  تنفوخق املقيور  لى ضخوء امل خايري امد موخو.

تسا  خطو  اطق ب ديد ااوايخل امرمسوخو    احملخايم   مخك متوسخري  سلوخو امتواصخل مخع اإل اريو  مت ا 
 حوز امنفا . 2016 مسنو 22 سائل اإل الم   ا تظار  خول امرا ون ا ساسي  د  

 لخخى أن امد مخخو ضخخامنو  24ضخخس  امدسخختور محايخخو امل طوخخا  امشذصخخوو   خخ    فصخخله  -66
 أ خخه سخخبق تنظخخوم  مخخك اا امشذصخخوو ملسخخواطنني  املواطنخخا   لسخخحلسايخخو احلوخخاة اخلاصخخو  امل طوخخا  

امنظر   مشخر ع قخا ون أساسخي اا . يسا يتم حامو2004مسنو  63احلق بامرا ون ا ساسي  د  
جمللخخ  أ ر بخخا  108مخخ  طخخرف رئاسخخو احلكومخخو ملسوافرخخو  لخخى طلخخ  ال ضخخسام ملس ااخخدة  خخد  

  .181 بر تويواا اإلضا   د  
وسو اموطنوو حلسايو امل طوخا  امشذصخوو احملد خو مبو خ  امرخا ون املخقيور أ خالة  قامه اا -67

  اا.ملفخ 60اا بطل  م  اوايل  سوموو  ت اجل شهرياا استشارياا رأي 20بابداء  2016خالل سنو 
مإل خخدا   2016يسخخا زار املرخخرر اخلخخاص مألمخخم املتحخخدة امل خخد باحلوخخاة اخلاصخخو ااوسخخو    يسخخسم 

  تو   حول احلواة اخلاصو  امشذصوو  ا سواب امل لومو  املنتظر  رخدة   اا   مو متنظوم ملترى
  .2017مام 

 المساواة وعدم التمييز -ياء 
 حماية حقوق المرأة وتعزيزها -1 

 بارة رباملخواطنني  املواطنخا رب اا يرمل امدستور   صوغته املسا اة بني املرأة  امر ل م تسد -68
 .(36)أساسوو ملسجتسع  اق امطفل   احلسايو  امدراسو  ي رتف با سرة يذلوو

مخخخخ  امدسخخخختور  لخخخخى امتخخخخزام امد مخخخخو اسايخخخخو احلرخخخخوق املكتسخخخخبو ملسخخخخرأة  46يؤيخخخخد امفصخخخخل  -69
 املضسنو مبجلو ا حوال امشذصوو    سها  تطويراا.  تنخدرج قخوا ني ا حخوال امشذصخوو ضخس  

 امروا ني ا ساسوو.
سخخرة  امطفومخخو  لخخى احلفخخا   لخخى حرخخوق املخخرأة املكتسخخبو حخخ  قبخخل  ت سخل  زارة املخخرأة  ا  -70

صد ر امدستور.  ندف ترري  خدماهتا م  املرأة سواء باملخدن امكخم  أ  باملنخاطق امداخلوخو  مت 
مند بوو  هويو مشؤ ن املرأة  ا سخرة تغطخي يامخل تخراب اجلسهوريخو  24إحداث  (37)2013سنو 

 إ خخخخا ة اوكلخخخخو امخخخخوزارة مخخخخد م تكخخخخافؤ امفخخخخرص  املسخخخخا اة بخخخخني اجلنسخخخخني  إ مخخخخاج املخخخخرأة   احلوخخخخاة 
ال تسا وخخو  القتصخخخا يو  ضخخسان امتسكخخخني القتصخخخا م اخخا باحخخخداث مصخخخاو إ اريخخو ت خخخي برصخخخد 

  ام نف ضداا  مصلحد امتسكني القتصا م  امنهوض باملرأة امريفوو.  مرا مو أشكال امتسووز
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سخخفر امراصخخر إىل تخخرخو  إخضخخاع رب (38)2015ملبخخدأ املسخخا اة بخخني اجلنسخخني مت سخخنو اا جتسخخوس -71
أحخخخد اموامخخخدي  أ  امخخخو  أ  مخخخ  أسخخخند  مخخخه احلضخخخا ورب ب خخخد أن يخخخان امرتخخخخو  أبويخخخا  يخخخقمك امشخخخأن 

 (.23لستذراج   ائق امسفر )م.ع 
باحخخخداث جملخخخ  امنظخخخراء ملسسخخخا اة  تكخخخافؤ  2016سخخخنو اا جتسخخخد  املسخخخا اة مؤسسخخخاتو -72

(  او اوكل ي سل  لى إ ماج مراربو امنخوع ال تسخا ي   امتذطخوا  اممجمخو 24امفرص )م.ع 
 مضسان املسا اة   ام سخل  . امترووم  املوزا وو ملرضاء  لى مجوع أشكال امتسووز بني املرأة  امر ل

اختخا  اإل خراءا  امر  وخو   صخورة  خدم  تسهر مصاو تفرديو امشغل  لخىاا ا  ر املكرسو قا و   
 امتثال أرباب ام سل  حكام جملو امشغل املنظسو مشر طهسا.

يسخا أمزمخخه ااوسخخو ام لوخا املسخخترلو مالتصخخال امسخخس ي  امبصخرم   يراسخخا  امشخخر و امصخخا رة  -73
أ  تلفخخخزة خاصخخخو جبسلخخخو مخخخ  املبخخخا ئ  إ ا خخخو اسخخختغالل  اثإحخخخديخخخل مخخخ  يتحصخخخل  لخخخى إ خخخازة   نهخخخا

 ا ساسوو م  بونها ربمحايو حروق املرأة  امرطع مع امصور امنسطوو اا   اإل المرب.
 2008اموطنوو ملنااضو ام نف ضخد املخرأة امل تسخدة سخنو  السرتاتوجووتف ول  2012  مت منق -74

رصخخخد  :ترخخخوم  لخخخى أرب خخخو حمخخخا ر   اجملتسخخخع املخخخدين. بامت خخخا ن مخخخع  خخخد  مخخخ  املنظسخخخا  ا مموخخخو  مكو خخخا 
اإلحاطخخو  ؤما يختوفري اخلخدما  املالئسخو  املتنو خو مبخا ف املسخلا ضخد امنسخاء/ظخاارة ام نخ موخو متاب خو  تر

 لخخخى  يسخخخا دمبخخخا  اجلسا وخخخو  امتو وخخخو ال تسا وخخخوامت بسخخخو ام نف/ ضخخخحاياامنسخخخاء  ا وخخخ السخخختجابو حلا 
املناصخرة  يسخ  امتأيوخد حخول ضخر رة مرا  خو / امرضاء  لى مظاار ام نخف ضخد املخرأة امسلويوا  تغوري

  لى املرأة  جترمي ارتكابه. ملسلاامنصوص امرا و وو  تد وم املنظومو امتشري وو ملوقايو م  ام نف ا
 إحامتخه    يسا مت إ دا  مشر ع قا ون أساسي مت لق بامرضخاء  لخى ام نخف ضخد املخرأة -75

غلخخى جملخخ   خخواب امشخخ     ا تظخخار مناقشخخته  ا تسخخا ة  يتسوخخز مشخخر ع امرخخا ون  2016 ويلوخخو 
بطاب ه امشسو  حوخ  يتضخس   وا خ  اموقايخو  امخر ع  احلسايخو   ضخع اآلموخا  املؤسسخاتوو  يسخا 

 إ خخدا  اإلطخخار امرخا وين ملرايخخز محايخخو امنسخخاء  مناصخخرة  يسخ  تأيوخخد حخخول املشخر ع ومت إ خدا  خطخخ
(  تسورية بشرايو 2015وسو مريز ربا مان حلسايو امنساء ضحايا ام نفرب )سنو ضحايا ام نف  هت

مع اجملتسع املدين باإلضافو إىل إراز خارطو اخلدما  املسخداة ملنسخاء ضخحايا ام نخف  امنسخاء   
 ض وا  اشاشو   شراا  يسا مت ام سل  لخى مواصخلو تنفوخق املشخر ع امنسخو  ي رباآلموخا  مت خد ة 

حوخ  مت  2014 هد بامنساء ضحايا ام نف بتو   امكم رب  امقم ا طلق منق سخنو امرطا ا  ملت
إ خخخخدا  امم تويخخخخول  امرطا وخخخخو ملت هخخخخد بامنسخخخخاء ضخخخخحايا ام نف)قطا خخخخا  املخخخخرأة  ا سخخخخرة  امطفومخخخخو 

 امداخلوو  امشخؤ ن ال تسا وخو(  إ خدا  امخدمول اإل رائخي املصخغر ملت هخد امرطخا ي   دل امصحو  ام
تف وخخخل اخلخخخا ا خضخخخر امخخخقم ي خخخي باإلصخخخغاء  2016 خخخوفسم  25بامنسخخخاء ضخخخحايا ام نخخخف  مت   

  .2016مكاملو إىل موىف  266 اإلرشا   امتو وه ملنساء ضحايا ام نف  قد تلرى اقا اخلا 
 مخخخخخخ  قبخخخخخخل مجوخخخخخخع امخخخخخخوزارا  امل نوخخخخخخو   ضخخخخخخاء امم تويخخخخخخول  امرطا وخخخخخخوباإلضخخخخخخافو إىل إم -76

  ا تظخخخخخخخار إمضخخخخخخخاء التفاقوخخخخخخخو مت خخخخخخخد ة   فوسخخخخخخخا يت لخخخخخخخق بامتو وخخخخخخخو  امتحسخخخخخخخو  2016  يسخخخخخخخسم
امخخقم   (39)2011مسخخنو  35  امفخخرتة امرا مخخو. يسخخا سخخا د  أحكخخام املرسخخوم  خخد   امرطا خخا 
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سا  ال تذابوو  لخى أسخامل امتنخا ب   لخى  امر ال صل  امرائ ءيرمل مبدأ امتناصف بني امنسا
مخخخ   65امرفخخخع مخخخ   خخخد  امنسخخخاء بخخخاجملل  امخخخوطد امتأسوسخخخي إل أن  خخخد  مرا خخخدا  ل يتجخخخا ز 

 2014مرتتفخخخع امنسخخبو   ال تذابخخا  امتشخخري وو مسخخخنو  ٪29.95أم بنسخخبو اا مر خخد 217 مجلخخو
سخبو تغطوخو امشخغورا  اخقة امنسخبو مبنا ور م  مرا د جمل   واب امش    قد تطخ ٪31.3 إىل

مخخقا  مت إقخخرار  اا مر خخد 75  ب ٪34.56متصخخل بخخقمك  سخخبو حضخخور املخخرأة إىل  احلاصخخلو   اجمللخخ 
مبدأ امتناصف ا فري  ام سو م ضس  مشر ع امرا ون ال تذاز ملبلديا   او ما سخوسك  مخ  

 امزيا ة    س  مشاريو امنساء   احلويسو احمللوو.
جمسو خخو مخخ  امخخمامد  ا  شخخطو متشخخجوع امنسخخاء  لخخى املشخخاريو    تنظخخوم 2012 مت    -77

احلوخخخخاة ام امخخخخو  امسواسخخخخوو مخخخخ  خخخخخالل تو وخخخخو  حتسخخخخو  امناخبخخخخا  ملسبخخخخا رة بامرتسخخخخوم   امرخخخخوائم 
ال تذابوو  املشاريو    سلوا  القرتاع    م مشخاريته    مكاتخ  القخرتاع  متاب خو  مالحظخو 

  .2012 أيتوبرم  بونها  د ة   موو ملسشاريو امسواسوو ملسرأة    .ذابا ال ت
يسخخا تومخخه  زارة امخخدفاع امخخوطد تنظخخوم  خخد ة حخخول ربآفخخاق  مسخختربل املخخرأة ام سخخكريو    -78

إحخخخداث جلنخخخو تفكخخخري لخخخف املتخخخدخلني مخخخ  تخخخو    اخلخخخارج     فخخخاع ضخخخس  خمت 5+5إطخخخار املبخخخا رة 
حو   مخك مل سخل  لخى مرا مخو خمتلخف أشخكال امتسووخز  لخى مدراسو  ض وو املرأة   امروا  املسخل

يتم تشخريك املخرأة ام سخكريو   مجوخع جمخال  ام سخل ام سخكرم  يكونهخا مخ   يساأسامل اجلن    
  دة مرايز قوا يو.

بر خخخخامد  طخخخخد مخخخخدفع املبخخخخا را  القتصخخخخا يو امنسخخخخائوو  خخخخم   مت   جمخخخخال امتشخخخخغول  ضخخخخع -79
 خخخ  امتكخخخوي   املسخخخا دة  املرافرخخخو املو هخخخو  وسخخخرة فضخخخالا إحخخخداث خخخخا يويخخخل خخخخاص  بشخخخر و م

ملبا ثا   تشرف  لى إرازة  حدة تصرف حس  ا اداف ملتاب و بر خامد ترسخو  املسخا اة بخني 
  .2016   أ   إحدا هاامنساء  امر ال مت 

أمههخخا املشخخر ع  مت  ضخخع  ديخخد امخخمامد مخخ  أ خخل تخخد وم امتسكخخني القتصخخا م  ال تسخخا ي -80
 د املندمد ملرا مو ال رطاع املدرسي مد  امفتوا    املناطق امريفوو بامت ا ن مخع  زارا  امنرخلاموط
امداخلوخخخو  مج وخخخو رباملد وخخخورب املذتصخخخو   امنرخخخل امريفخخخي املدرسخخخي حوخخخ  مت    امشخخخؤ ن امثرافوخخخو   امرتبوخخخو  

از  راسخو حخخول إرخاا .   رم حامو2015ملغرض إبرام اتفاقوو مت د ة امرطا ا  خالل شهر أفريل 
  ليا . 5 سخل امنساء   املناطق امريفوو  مد  ا تفا ه  باحلسايو ال تسا وو مشله 

 17مرخخخرار رئخخخو  احلكومخخخو بتخخخاري  اا مت  ضخخخع بر خخخامد حملخخخو ا موخخخو تب خخخ 2016   سخخخنو  -81
 املت لخخخق با خخخدا  بر خخخامد حملخخخو ا موخخخو بامتنسخخخوق بخخخني  زارا  امشخخخؤ ن ال تسا وخخخو 2015 يسخخخسم 

توقوخع بر تويخول مت لخق با خدا  يخرامل شخر و  2016 املرأة  ا سرة  امطفومو  امرتبوو.    أيتخوبر 
  امتزاما  ا طراف املتدخلو   جمال  رل ام امال    امرطاع امفالحي.  ايرييضبا م

  سخخخائل منخخخع احلسخخخل بصخخخفو جما وخخخو  يتواصخخخل تخخخوفري اخلخخخدما  امتثروفوخخخو  ام وخخخا ا  امطبوخخخو -82
 مصخخحتان متنرلتخان مترريخ  اخخقة اا فريرخ 32وز خو  لخخى يخل أزخاء امخخبال  يافخو  ماا قخار اا مريخز  36  ب

 بخخواخلخخدما  مخخ  امنسخخاء   املنخخاطق املن زمخخو  امرفخخع مخخ   سخخبو امنسخخاء املنتف خخا  ب وخخا ة  احخخدة ملراق
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رغخخم   ترخخر تخخو    ٪98.2احلسخخل يحخخد أ ت مورخخرتب مخخ   ظخخرية باموسخخا احلضخخرم امخخقم يبلخخ) 
 ٪15املبق مخخو  ب خخدم يكنهخخا مخخ  ت سخخوم أربخخع  وخخا ا  يس خخدل ملراقبخخو احلسخخل إ  ل تتستخخع  اجلهخخو 

مخخ  امنسخخاء امخخاليت سخخبق اخخ ا اإلرخخاب بتلخخك ام وخخا ا    مخخك خاصخخو   اموسخخا امغخخرز  امشخخسال 
 .جلنوبامغرز  ا

اا سخخإن حتسخخني  سخخبو امتغطوخخو امصخخحوو باملنخخاطق امريفوخخو ل  جخخ  امنرخخائ  املرتبطخخو أسا -83
بخخامفوارق اجلهويخخو   جمخخال امنفخخا  خلخخدما  امتنظخخوم ام خخائلي  إ  تشخخري  تخخائد املسخخر امخخوطد مت خخد  
املؤشخرا  حخول ا  ضخاع امصخحوو ملنسخاء  ا طفخال أن  سخبو  خدم تلبوخو احلا وخا    جمخال منخع 

وخا  تشخهد  ف    لخى امصخ ود امخوطد. ٪7    اموسا امغرز ملبال  مرار و ب ٪10تتجا ز  سلاحل
حامخو  فخاة مكخل أمخف  ل ة حوخو  56ا مها  يقمك فوارق  هويو بارزة حو  تتجخا ز  سخبتها 

 بامشسال امشرقي. 27.9بامشسال امغرز فوسا تردر بخ  67جبهو اجلنوب امشرقي  تصل إىل 
يسخخا  سخخل مريخخز امبحخخوث  امدراسخخا   امتو وخخق  اإل خخالم حخخول املخخرأة  لخخى ت زيخخز  محايخخو  -84

  (.25م  خالل مجلو م  املبا را  )م.ع حروق املرأة 

 تعزيز حماية حقوق الطفل -2 
يلخي رب لخى امد مخو تخوفري مجوخع أ خواع احلسايخو ملطفخل   لى مخا 47   امدستور   فصله  -85

  ن يووخز   فخق املصخخاو امفضخلى ملطفخخلرب يسخا مت امشخر ع   مرا  خخو جملخو محايخخو امطفخل  امتفكخخري 
مخ  التفاقوخو  12مطفل امضحوو.   رم ام سل  لى إ سال املخا ة   إضافو باب خاص اسايو ا

امد موخخخو حلرخخخوق امطفخخخل فوسخخخا يت لخخخق باملشخخخاريو    ضخخخع امسواسخخخا  ام امخخخو مخخخ  خخخخالل تشخخخريك 
 تنظخوم  رشخا   سخل باجلهخخا   2020-2016املذطخا اخلساسخي ملتنسوخو    صخواغو ا طفخال

ان ربا تظخخارا  ا طفخخال  اموخخاف ني مخخ  خمطخخا مالسخختساع إىل مررتحخخاهتم يسخخا مت إ خخدا  يتوخخ  ب نخخو 
 رب.2020-2016امتنسوو 
يسخخخا مت إ خخخدا  مشخخخر  ي قخخخا و ني أساسخخخوني يت لخخخق ا  ل باملوافرخخخو  لخخخى ال ضخخخسام إىل  -86

إىل  امم تويخخول الختوخخارم امثامخخ  امللحخخق باتفاقوخخو حرخخوق امطفخخل  امثخخاين باملوافرخخو  لخخى ال ضخخسام
 رب بشخخأن محايخخو ا طفخخال مخخ  السخختغالل  ال تخخداء اجلنسخخي   مخخك اتفاقوخخو جملخخ  أ ر بخخا ربل خخزار  

 استشارة اموزارا   اجملتسع املدين.  دب
 - 2013 مت ام سخخل  لخخى  ضخخع خطخخو  سخخل  طنوخخو ملكافحخخو  سخخل ا طفخخال )سخخبتسم  -87

( بامت خخا ن مخخع مكتخخ  ام سخخل امخخد  . يسخخا ترخخوم مصخخاو تفرديخخو امشخخغل مبراقبخخو 2014 يسخخسم 
ا طفال باملؤسسا  مضسان تطبوق ا حكام املنظسو مل سل خاصو بامنسخبو ملسخ  ا  ت تشغول 

ام سخل  لخى إ خدا  مشخر ع قخا ون يت لخق مبكافحخو اجلرلخو   امفضخخاء اا  ظخر ف ام سخل.  يختم حاموخ
خاصخخخو اسايخخخو ا طفخخخال   امفضخخخاء امسخخخومين. يسخخخا مت اختخخخا  جمسو خخخو اا امسخخخومين يتضخخخس  أحكامخخخ

    جمال امطفومخو املبكخرة  محايخو ا طفخال    ضخ وا  اشخو  ا طفخال   خخالف اإل راءا م 
  (.26)م.ع  مع امرا ون
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 تدعيم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -3 
مخخ  امدسخختور صخخراحو  لخخى محايخخو ا شخخذاص   م اإل اقخخو مخخ  يافخخو  48 خخ ا امفصخخل  -88

مخ  قبخل  2013 خوان  27تسخدة   املوافرو  لخى م ااخدة مخرايش امل  (40)أشكال امتسووز.  ياه
متوسري امنفا  إىل املصنفا  املنشورة مفائدة ا شذاص املكفخوفني  املنظسو ام املوو ملسلكوو امفكريو

  أ  م اقي امبصر أ  م    م إ اقا  أخر    قراءة املطبو ا .
سخخا   املنشخخآ     سخخبو ال تخخدابا  امسخخنويو باموظوفخخو ام سوموخخو  باملؤس (41)يسخخا متا امرتفوخخع -89

 1فسخخخا فخخخوق مفائخخخدة ا شخخخذاص   م اإل اقخخخو مخخخ  اا شذصخخخ 100ام سوموخخخو أ  اخلاصخخخو امخخخد تشخخخغل 
جلنخخخخو خاصخخخخو مكلفخخخخو مبرا  خخخخو مجوخخخخع امتشخخخخري ا  متحديخخخخد ا حكخخخخام  2014 أ شخخخخأ  سخخخخنو  .٪2 إىل

أحخخخخد ه مرايخخخخز متذصصخخخخو مل نايخخخخو با طفخخخخال   م اإل اقخخخخو امثرولخخخخو بكامخخخخل منخخخخاطق  اامتسووزيخخخخو. يسخخخخ
اجلسهوريو إضافو إىل إحداث مريزي   سوموني ملتأاوخل املهخد ملراصخري   خ  احلريخو ام ضخويو  املصخابني 

 م    م اإل اقو ام ضويو.اا شذص 100اوا ث احلواة يسترط  يل  احد منهسا حوا  
 مب   موار  امخرزق مألشخذاص   م اإل اقخو امل خوزي  امرخا ري   لخى   ضع بر امد  طد -90

 يختما ام سخل  لخخى تخوفري مسخاي  ا تسا وخخو  اا.مشخر ع سخخنوي 700ام سخل يختم مبو بخه يويخخل حخوا  
مفائدهتم.  متا امرتفوع   ال تسا ا  املذصاصو مخالل  امت ويضخوو املوسخرة إل مخا هم مخ  ملوخون 

  .2016سنو اا إىل ملووين أمف  مخسسائو  ينار  2012أمف  ينار سنو  د مائ
 رغخخم امصخخ وبا   فرخخد شخخهد  هتوسخخو احملخخوا مبذتلخخف جمالتخخه متوسخخري تنرخخل ا شخخذاص  -91

 ت سل امد مخو  لخى م اضخدة  .(27  م اإل اقو   صوام ملذدما   داة جتارب  ا حو )م.ع 
 دة املا يخخو  املو سخختوو  امتكوينوخخو. منظسخخا  اجملتسخخع املخخدين امناشخخطو   جمخخال اإل اقخخو  لخخى ا صخخ

خخق اجلهخخوم ملخخدمد املدرسخخيرباا  سخخ و  مضخخسان تكخخافؤ امفخخرص بخخني مجوخخع امتالموخخق  أسخخند  خطاخخو رباملنسا
إىل ا خصخخخائي امنافسخخخاين املدرسخخخي ملتاب خخخو امتالموخخخق   م اإل اقخخخو  املواخخخوبني مخخخنهم امخخخقي  ي خخخا ون 

 ض ه خطاو ملتحسو   امتكوي    اجملال    .اضطرابا    امت لم   خمتلف مساراهتم امداراسوو
بويخخخو  خصصخخخه سخخخا ا   يامنافسخخخ خخخلويي تسخخختهدف يخخخلا ا طخخخراف املتدخلخخخو   ام سلواخخخو امرتا  امسا

بلخخخخ) بخخخخقمك  خخخخد  امتالموخخخخق   م اإل اقخخخخو    ملخخخخد م  املتاب خخخخو امنو وخخخخو مفائخخخخدهتم باملخخخخدارمل امداجمخخخخو
  تلسوق. 3 000حوا   2014/2015املسجالني باملدارمل البتدائوو خالل امسنو امدراسوو 

امرتفوع   املسا دة املاموو املردمو ملطلبخو مخ    م اإل اقخو يسخا يختم  2013 مت   سنو  -92
  يتو هم بوقه إضا  إل راء المتحا ا .

 مناهضة التمييز العنصري -4 
سخخخان أحخخخد ه صخخخل   زارة ام القخخخو مخخخع ااوسخخخا  امدسخخختوريو  اجملتسخخخع املخخخدين  حرخخخوق اإل  -93
 طنوخخخو ملنااضخخخو امتسووخخخز ام نصخخخرم مكلفخخخو بتشخخخذو   اق خخخه   ضخخخع اسخخخرتاتوجوو  سخخخل ملروخخخام  جلنخخخو

باإلصالحا  امضر ريو  لى املستو  امتشخري ي  املؤسسخايت  اإل رائخي  امرتبخوم  امثرخا .  ت سخل 
 فخق فخخرق  سخل هتخختم يخل منهخخا بشخكل مخخ  أشخكال امتسووخخز ام نصخرم  تسخخت د امخخوزارة  واخقة املجنخخ

  دا  مشر ع قا ون  اسرتاتوجوو  طنوو   اجملال مبشاريو خمتلف املتدخلني.إل 
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يسخا قامخه امخخوزارة بتنظخوم يخخوم حتسوسخي حخول منااضخخو امتسووخز ام نصخخرم حتخه إشخخراف  -94
مت فوخخخه تنخخخا ل اإلشخخخكاموا   امتحخخخديا  امتشخخخري وو  2016 يسخخخسم  26بتخخخاري   رئخخخو  احلكومخخخو

إىل  ا خخ  تنظخخوم مجلخخو مخخ  ا  شخخطو امتثروفوخخو  امتو ويخخو  امفنوخخو  املؤسسخخاتوو  امواق وخخو املطر حخخو 
   بق امتسووز ام نصرم. امدا وو إىل

 العمل على النهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -كاف 
 العمل على النهوض بالمناطق األقل نمواً  -1 

ا تسخخد   ديخخد امخخمامد امراموخخو إىل حتسخخني ظخخر ف  اا   إطخخار ام نايخخو باملنخخاطق ا قخخل منخخو  -95
حتسخخني  خخخل امسخخكان    ام خخوش  تطخخوير امبنوخخو ا ساسخخوو  امتجهوخخزا  اجلسا وخخو  خلخخق مخخوار  رزق

خاصو باملناطق امريفوو مترلو  امفخوارق امتنسويخو بخني اموسخطني امريفخي  احلضخرم  تثبوخه امسخكان 
  :اا .  تتسثل أساسناطرهممب

 م. 547 خصصه مه ا تسخا ا  مجلوخو قخدر  بخخ :للتنمية البرنامج الجهوي     
 ساام   حتسني امبنوو ا ساسوو م  طرقا   2015-2011  امفرتة ما بني 

 مسخخخامك باملنخخخخاطق امريفوخخخو  حتسخخخخني  سخخخبو امتخخخخز   باملخخخاء امصخخخخاو ملشخخخراب  امتنخخخخوير 
جمخخال   بامتجس خخا  امريفوخخو  مكخخ   ديخخد املنتف خخني مبشخخاريع   خخم مخخوار  امخخرزق  

مخخخنر     إسخخخنا امفالحخخخو  امصخخخود امبحخخخرم  امصخخخنا ا  امترلوديخخخو  املهخخخ  امصخخخغر  
إطار حتسني املسك .  مت توزيع ا تسخا ا  امم خامد اجلهخوم ملتنسوخو بخني اموليخا  

مترلخو  امفجخوة امتنسويخو  2012بناء  لى مؤشر امتنسوو اجلهويو امل تسد منخق سخنو 
 ؛ام دامو بونها  احلد م  مشايل امفرر  امبطامو روقبني اجلها   حت

 يهدف إىل ب   حريوو اقتصا يو حملواو    م امتشخغول  :برنامج التنمية المندمجة
باجلهخخخا   ت زيخخخز مؤشخخخرا  امتنسوخخخو امبشخخخريو متحسخخخني  و وخخخو حوخخخاة امفخخخر   احملافظخخخو 

 54 2011امبوسخخخخو  قخخخخد تضخخخخس  امرسخخخخا ا  ل منخخخخه  نخخخخد ا طالقخخخخه   سخخخخنو   لخخخخى
  2013م      مشخخل امرسخا امثخاين امخخقم ا طلخق   سخخنو  298بكلفخو اا ر  مشخ
مخ  اخقة املشخاريع  ٪80م      جتدر اإلشارة إىل أن  222بكلفو اا مشر   36

 ؛أرز  باملناطق امداخلوو
 :ملوخون يخوم  سخل  1.2مكخ  مخ  إحخداث قرابخو  برنامج الحضاائر الجهوياة للتنمياة

 2015-2011م   خخخخالل امفخخخرتة  912قخخخدار  اخخخوا   مجلوخخخو با تسخخخا ا اا سخخخنوي
أمخخف  امخخل.  ملزيخخد إحكخخام امتصخخرف   آموخخو احلضخخائر  أسخخند   72ا تفخخع نخخا قرابخخو 

خبخخالص أ خخور  سلخخو  لاوكخخل مريخخزم  حوخخد يتكفخخ إىل سلوخخو اإلشخخراف  2012 سخخنو
 ؛بر امد احلضائر  لى أسامل قائسا  ت داا املصاو اجلهويو
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 إ مخخاج   يبر خخامد هتخخق والحضاارية يااذكر منهااا خاصااة: باارامج التنميااة البلديااة 
 ويخخجمخخام   هو  6  ويخخبلد 50حخخي بخخخ  119هتخخقي   يشخخسلامخخقم امسخخكنوو  ا حوخخاء
م      435 تبلخخخ) يلفخخخو امم خخخامد حخخخوا   اا.أمخخخف سخخخاين 685حخخخوا   يرطنهخخخا

 إضخخافوو ال يرصخخد يخخو    موز خخو  لخخى  ال خخو أقسخخاو. 2016-2012خخخالل امفخخرتة 
 (  هتخخقي حوخخاا  41) عيا  ر ز إلرخخاز بخخرامد توسخخ و بخخب ض املشخخار  الحتخخا مخخ  قبخخل 

بربلخخخي  ام خخخنيبخخخا راج مشخخخر ع هتخخخقي  حخخخي رأمل    . يمنطرخخخو  ائخخخرة امنخخخور بامرصخخخر 
 ووخ قخد ارتف خه امكلفخو اجلسل اا.مشخر   121إىل  119مخ   املشاريع د   يرتفع

 م    . 514إىل حوا   ملوون  ينار 435ملم امد م  
 ملحخخد مخخ  امتفخخا   اجلهخخوم  :األحياااء الشااعبيةخصوصااي لتهااذيب البرنااامج ال

 مت  قخد .    م 225 ااقخدر  ووخحي بكلفو مجل 220امقم يهدف إىل هتقي  
 .    م 5.74قدراا  مجلوومشر ع( بكلفو  76حي ) 86هتقي  

 احتوا خا   ووخ امقم يهدف إىل تلب :البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي
 حمد  ة امدخل م  امسك  امالئق  بدر و أ ىل اا امفسا  ال تسا وو ا يثر فرر 

باإلضخخافو إىل اا مسخخكن 807.  قخخد مت بنخخاء ووخخامبدائ املسخخاي  ظخخاارةامرضخخاء  لخخى 
  م    . 3.51  بكلفو تردر اوا  يبامرصر اا ا تسا واا مرسس 516هتوسو 

 ضمان الحق في الصحة -2 
ملخخخا  ر  بامدسخخختور    إطخخخار اإلصخخخالح امشخخخامل ملرطخخخاع امصخخخحي مضخخخسان امنفخخخا  اا تطبورخخخ -96

ملذدما  امصحوو  امتستع بأرفع مسختو  مخ  امصخحو لكخ  بلوغخه  أحخد ه جلنخو بخوزارة امصخحو 
ملا تشهدة اجلها  امداخلوخو مخ  اا موضع خطو  طنوو مترري  اخلدما  امصحوو م  املواط  ا تبار 

الختصاصخخخا  احلواتوخخخو.  مت  ضخخخع بر خخخامد مخخخد م توا خخخد طخخخ   بخخخب ض طبخخخاء رخخخ     خخخد  ا 
الختصاص باجلها   ا  ا  مويو يهدف با سامل إىل ضسان استسراريو اخلخدما  امصخحوو   

امتو سوو  ترريبهخا  امرفخع  الستشفائووالختصاصا  امطبوو ا ساسوو  احلواتوو بكامل املؤسسا  
 جلهويو  اجلام وو.ا ستشفوا م   و ة اخلدما  امصحوو بامل

يسرابخخل مخخا   ت خخاب ا طبخخاء   2015م.  .  ب نخخوان سخخنو  26ملغخخرض  مت ختصخخو   -97
امقي  يؤمنون استسراريو اخلدما  امطبوو باجلها  املقيورة.  صدر  مجلو م  امنصوص امرا و وو 

سخا  . يسخا يختما ام سخل  لخى توسخوع شخبكو مرايخز امصخحو ا ساسخوو با ت(42)متجسود اقا امتسشخي
امفسخخا  ا شخخد حا خخو أ مويخخو امتستخخع نخخقة اإلرخخازا .  نخخدف حتسخخني  طخخاءمرخخايو  مضخخبوطو إل 

اموصخخول إىل اخلخخدما  ام ال وخخو مت تخخد وم اخلارطخخو امصخخحوو  حوخخ  تطخخور  خخد  ااوايخخل  املؤسسخخا  
 مؤسسخخخخو 23مريخخخخز صاخخخخحو أساسخخخخوو   2 123إىل  2016امصخخخخحوو ام سوموخخخخو موصخخخخل   مخخخخوىف سخخخخنو 

 حملي. مستشفى 108مستشفى  هوم   35   سوموو ملصحو
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 لخخخى اختخخخا  تخخخدابري ترمخخخي إىل ت زيخخخز امنفخخخا  إىل اخلخخخدما  امصخخخحوو اا   خخخرم ام سخخخل حاموخخخ -98
املسخخخا دة  لخخخى ترلخخخو  امفخخخوارق   ا  مويخخخو   مخخخك   إطخخخار مشخخخر ع ربمفائخخخدة سخخخكان املنخخخاطق  ا

سخخوطو باملنخخاطق  ا  ا  مويخخو ال تسا وخو    خخم اخلخخدما  امصخخحوو بخخاخلطوو ا ماموخخو  املرايخخز امو 
(PAZD II(  رب  يندرج اقا املشخر ع   إطخار اتفاقوخو امتسويخل  خد)ENPI/2012/023-522 املممخو )

بخخني حكومخو اجلسهوريخو امتو سخخوو  الحتخا  ا  ر ز  املت لرخو بم خخامد  2012أيتخوبر  2بتخو     
  (.28)م.ع  (43)  م املناطق امداخلوو   جمال امصحو

 العمل على النهوض بالتشغيل والتكوين المهني -3 
 ٪15.5بطامو اوكلوو طويلو املد  حو  بلغخه  سخبتها اا ت تم امبطامو   تو   أساس -99

 قد مت ا تسا  سواسا   شوطو ملتشخغول مخ  خخالل  .(44)2016خالل امثال ي امثام  م  سنو 
كخخوي  تكسولخخي   املغخخا   املهخخارا  بخخرامد حتسخخني امتشخخغولوو بتخخوفري ت : ال خخو أصخخناف مخخ  امخخمامد

  م امتشغول املباشر بتشجوع املؤسسا   لى ا تداب امباحثني     سل  بخرامد  امداحلواتوو  بر 
   م املبا رة اخلاصو بتوفري اوايل املسا دة  املرافرو  امتسويل.

فخخاءا  املطر حخخو   امرطخخاع  ت سخخل احلكومخخو  لخخى: امرفخخع مخخ  امك (45)جملانخخو امتحخخديا  -100
مخخ  خخخالل منظومخخو متكاملخخو ملسرافرخخو  امتأاوخخل إىل  املهنوخخو مبخخاحثي امشخخغل  سخخلويواهتم  مهخخاراهتم

حني بلورة مشر ع مهد   مك  م بر خامد ربفرصخدرب.  مرافرخو امفسخا  ااشخو   ختطخي صخ وبا  
اإل مخخخاج   سخخخوق امشخخخغل مخخخ  خخخخالل إقخخخرار بخخخرامد خصوصخخخوو ملوقايخخخو مخخخ  امتشخخخغول غخخخري املخخخنظم 

حاطخخخخو باملتضخخخخرري  بامصخخخخ وبا  القتصخخخخا يو  توسخخخخري اإل مخخخخاج املهخخخخد  مسخخخخا دة امفسخخخخا   ا   اإل
الحتوا خخا  اخلصوصخخوو خاصخخو باملنخخاطق  ا   سخخ  امبطامخخو املرتف خخو. يسخخا ت سخخل احلكومخخو  لخخى 

 املنظسا  غخري احلكوموخو ملرفخع مخ  قخدراهتا   مرافرخو طخاميب امشخغل.     م امشرايو مع اجلس وا
 .(46)تنظوم حوار  طد حول امتشغول 2016نو  قد متا س
ختضخخع منظومخخو امتكخخوي  املهخخد إىل خطخخو إصخخالحوو ا بثرخخه  نهخخا جمسو خخو مخخ  املشخخاريع  -101

مريزيخخخو اخخخقا  مكنخخخه مخخخ  ا فتاحهخخخا  لخخخى ا فخخخرا   ام خخخائال   اجلهخخخا   املؤسسخخخا  مبخخخا يخخخد م ل
هد  املبوتخا   املطخا م    خم ا  شخطو امرطاع.  تتواصل اجلهو  املبق مو متطوير مرايز امتكوي  امل

 رج بخخدمول امتو وخخه اجلخخام ي اختصاصخخا  تكوينوخخو تفضخخي إىل مسخختو  أ امرياضخخوو. يسخخا  وخخوامثراف
مؤال امترد امسامي.  متحفوز اإلقبال  لخى الختصاصخا  املطلوبخو   سخوق امشخغل امخد ت خرف 

اا اختصاصخ 400مخ  مجلخو اا صاصخاخت 250حلخوا  اا  . شخهري 60م  قبخل امشخباب  يخنر اا  ز ف
 ام سوموو ملتكوي  املهد. رايزتؤمانها املاا تكوينو
  إ خخا ة اوكلخخو مرايخخز امتكخخوي  املهخخد  2014 يتواصخخل اجملهخخو  امخخقم ا طلخخق منخخق سخخنو  -102

ملفتخخخاة   اموسخخخا امريفخخخي حوخخخ  ا طلخخخق ام سخخخل    ضخخخع اسخخخرتاتوجوو متكاملخخخو تخخختالءم  املتغخخخريا  
 ال تسا وخو مبخا يخد م إ مخاج امفتخاة امريفوخو   حموطهخا اجملتس خي  املؤسسخايت   تشخسل القتصخا يو 

مخخوزا ني  لخخى يامخخل تخخراب اجلسهوريخخو. يسخخا ب ثخخه  زارة امخخدفاع امخخوطد اا مريخخز  14احلاموخخو  نظومخخوامل
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مخخخخدارمل تكخخخخوي  مهنوخخخخو  سخخخخكريو ملت لخخخخوم  امتخخخخدري   اإل خخخخدا  ملحوخخخخاة املهنوخخخخو مألطفخخخخال املخخخخقي  
 تسخخلوسهم شخخهائد مهنوخخو  شخخها ا  خخخمة م خخرتف نخخا يكخخنهم مخخ  اا  امخخ 18 ز سخخنهم يتجخخا ل

   سوق امشغل. وموال دماج بسه

 الحق في التربية والتعليم العالي -4 
بامنسخخخبو ملرتبوخخخو:   إطخخخار مزيخخخد ام نايخخخو بااوايخخخل امرتبويخخخو  حتسخخخني ظخخخر ف امدراسخخخو نخخخا   -103

متهوسخخو  صخخوا و املؤسسخخا   2016موخخو املمجمخخو مسخخنو املا ال تسخخا ا م.  .  مخخ   34خصصخخه 
امرتبويخخو  لخخى مسخختو  املخخدارمل البتدائوخخو  اإل دا يخخو  امل ااخخد امثا ويخخو  املبوتخخا . يسخخا مت اطخخالق 

مؤسسو تربوياو  صوا تها  يقمك  4 000ربشهر املدرسورب امد مكنه م  امت هاد بأيثر م   محلو
قم يهخخخدف إىل تبخخخد امفخخخا لني القتصخخخا يني ملبخخخا را  بر خخخامد رباملؤسسخخخو امصخخخديرو ملسدرسخخخورب امخخخ

اتفاقوخخو شخخرايو. اخخقا إىل  ا خخ  بر خخامد  224صخخوا و املؤساسخخا  امرتبوياخخو  أبرمخخه   اخخقا اإلطخخار 
امقم مشله تدخالته بناء  ت ويض اجملسو خا  امصخحوو )ملتالموخق  املدرسخني( جبسوخع  و ا امتوس

اخقا املرفخق   يخقمك اا أ   زئوخاا زامخه تفترخر يلوخ د مخااملؤسسا   خاصو منهخا امريفوخو احلد  يخو امخ
إضخخخافو إىل بر خخخامد   ا سخخخوجوبنخخخاء امرا خخخا  ام ا يخخخو  املذتصخخخو  خمخخخابر امترنوخخخو  قا خخخا  املرا  خخخو 

 امرتبويو حو  مت   م  ت ويض امتجهوزا  ام ا يو جبسوع املؤسسا  امرتبويو. تجهوزا ام
سخخخنو امتحضخخخرييو بخخخاقرار إمزاموتهخخخا  جما وتهخخخا  بخخخقمك تواصخخخل ام سخخخل  لخخخى اسخخختكسال ت سخخخوم ام -104

.  قخخخخد مشخخخخل 2016/2015بامسخخخخنو امدراسخخخخوو  ٪45.8بلغخخخخه  سخخخخبو امتغطوخخخخو با قسخخخخام امتحضخخخخرييو 
اجملهخخو  املنخخاطق امريفوخخو خاصخخو يسخخا بلغخخه امنسخخبو امصخخافوو مالمتحخخاق بامسخخنو امتحضخخرييو مألطفخخال  اخخقا
.    2015/2016  امسخخنو امدراسخخوو  ٪85.9سخخنوا  حخخوا   6  5تخخرتا ح أ سخخارام بخخني  ي امخخق

 طاق   م بر امد مرا مو ال رطاع املبكر  امفشل املدرسي  ق ه اتفاقوو شرايو بخني امويامخو اإليطاموخو 
 34 متشخخخسل 2018ملت خخخا ن  امتنسوخخخو  منظسخخخو ا مخخخم املتحخخخدة ملطفومخخخو رباموو وسخخخوفرب يتخخخد إىل سخخخنو 

 امد تسجل أ لى  س  ا رطاع. 19  ام مؤسسو تربويو   اموليا 
إضافو إىل إ خا ة امنظخر   تنظخوم اخلارطخو املدرسخوو احلاموخو مخ  خخالل جتسوخع املؤسسخا   -105

امرتبويو  لى املستو  اجلغخرا  مخع تخوفري خخدما  امنرخل  ا يلخو املدرسخوو  إرخاء ام سخل بامفصخول 
جسوخخخخخخخع   مخخخخخخخك بدايخخخخخخخو مخخخخخخخ  امسخخخخخخخنو  ا  امفخخخخخخخرق   املؤسسخخخخخخخا  امخخخخخخخد تت خخخخخخخقار فوهخخخخخخخا  سلوخخخخخخخو امت

  يه مواصخلو توسخوع خارطخو املؤسسخا  امرتبويخو   يخل املراحخل موبلخ) 2017-2016 امدراسوو
موز خخو يسخخا  2017-2016مؤسسخخو تربويخخو   مفتخختر امسخخنو امدراسخخوو  6070  خخد اا اجلسلخخي

 664 مت أحخخخدث رب يخخخوان اخلخخخدما  املدرسخخخوورب مبرتضخخخى ا مخخخر  خخخد   :(امللحخخخق )ملحخخخق  خخخد   
اإلطخخخخخخار تخخخخخخد وم خخخخخخخدما  اإلسخخخخخخنا  املدرسخخخخخخي  اخخخخخخقا سخخخخخخوتم    2016 ويلوخخخخخخو  25   املخخخخخخؤرخ
مخ  امسخخنو اا أمخف تلسوخق با يلخو املدرسخوو ا طالقخ 500 إ اشخو   رخل مدرسخي(:  سخونتفع  )إقامخو

 اا. راسواا يوم 170 لى امتدا   2017-2016امدراسوو 
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 (47)مخخخ  امرخخخا ون 6امدسخخختور  امفصخخخل مخخخ   39بامفصخخخل  بامنسخخخبو ملت لخخخوم ام خخخا :  سخخخالا  -106
املت لق بامت لوم ام ا  امخقم ربخيخوال المتحخاق بخامت لوم ام خا  ملستحصخلني  لخى شخها ة امبكاموريخا 
أ   لى شها ة أ نبوو م رتف مب ا متها اارب   مخك حسخ  امرخدرا     ن يووخز  لخى أسخامل أيخو 

أ  اقتصخخا يورب   تسخخ ى  زارة امت لخخوم ام خخا   امبحخخ  ام لسخخي إىل إ خخا ة اوكلخخو  ا تسا وخخوخلفوخخو 
اخلارطو اجلام وو مترري  املؤسسا  اجلام وو م  امطلبو مبذتلف اجلها  احلضخريو  امريفوخو.  بنخاء 
 لخخى  مخخك  مت توزيخخع املؤسسخخا  اجلام وخخو  لخخى خمتلخخف منخخاطق اجلسهوريخخو  إحخخداث م هخخد  خخال 

و وخو بكخل  ليخو. يسخا يختم تنفوخل امطامخ   نخد تو وهخه إىل إحخد  املؤسسخخا  ملدراسخا  امتكنوم
 م خخدل   اإل خخاث تظهخخر اجلخدا ل امللحرخخو  خخد  امطلبخو   سخخبو  .اجلام وخو امرريبخخو مخخ  حمخل سخخكناة

توزيخخخع مؤسسخخخا  امت لخخخوم ام خخخا   امبحخخخ    امرطخخخا ني    امتكخخخافؤ بخخخني اجلنسخخخني   قطخخخاع ام خخخا 
يسا مت إقرار يووخز إ خاز مفائخدة .(30(  )م.ع 29)م ع  (48)ها حس  اجل اصام سومي  اخل

امطامبا  بتستخو ه  بامسخك  اجلخام ي ملخدة  خالث سخنوا  ب خد أن يا خه املخدة سخنتني   مخك مخ  
  .(49)خالل تنرور امررار املت لق بضبا شر و  مرايو  إسنا  امسك  اجلام ي

 لسخخخخي سواسخخخخو امتسووخخخخز  لخخخخى أسخخخخامل اجلخخخخن   ل ت تسخخخخد  زارة امت لخخخخوم ام خخخخا   امبحخخخخ  ام -107
  اختخا  امرخرار مبؤسسخا  اا  رمسواا  ا تسد   لى م وار امكفاءة  اجلدارة حو  تشارس املرأة ف لو

  ا تذابخخخا  اوايخخل امتسخخوري  ااوايخخخل امبوداغو وخخو مبؤسسخخخا     امت لخخوم ام خخا   امبحخخخ  ام لسخخي
 ائبا  رئو   ام و  3يو املرأة إىل ا تذاب ام ا   امبح     اقا اإلطار أفضه مشار  ت لومام
 رئوسو مؤسسو ت لوم  ال  ا   يقمك باجملام  ام لسوو اقة املؤسسا . 19 

 الحق في سكن الئق -5 
ملسا دة املتدخلني ام سوموني بآموخا  يويخل إضخافوو ملحصخول  2012س ه امد مو منق  -108

ئوخخخو  ت ويضخخخها مبسخخخاي   ديخخخدة  تخخخوفري  لخخخى سخخخك  لئخخخق   مخخخك مخخخ  خخخخالل إزامخخخو املسخخخاي  امبدا
اا مسخاي  ا تسا وخو   إطخخار امم خامد اخلصوصخي ملسخخك  ال تسخا ي امخقم يشخخهد تطخور تشخخري و

مسخخخخخا دا   لخخخخخى مسخخخخختو  امتسويخخخخخل مفائخخخخخدة امفسخخخخخا  امضخخخخخ وفو  ترخخخخخدمي   (31)م.ع  (50)  اق وخخخخخاا 
ر ض موسخرة متحسخني  املتوسطو متحسني مساينهم أ  اقتناء مسك  إما   إطخار بر خامد تخوفري قخ

املسك  أ  توفري قر ض موسرة ملبناء أ  اقتناء مسخاي  اقتصخا يو مفائخدة امفسخا  ال تسا وخو امخد 
املهد املضسون أ  إحداث خا يويل حته تسخسوو بر خامد  تمأل ر ا   4.5ها لل يتجا ز  خ

اخخخقا إىل  ا خخخ   سخخخل امد مخخخو  لخخخى تخخخقمول امصخخخ وبا  املتسثلخخخو  (32)م.ع  (51)رباملسخخخك  ا  لرب
خاصخخخو    خخخدرة ا راضخخخي امصخخخاحلو ملبنخخخاء   ضخخخخ وتها ام راريخخخو امشخخخائكو   حامخخخو توفراخخخا  إ خخخخا  

املاموخخخو ام سوموخخخو   مخخخك بامروخخخام جبسلخخخو مخخخ   نخخخاامتسخخخويال  امضخخخر ريو   ظخخخل امصخخخ وبا  امخخخد يخخخر 
  (.33 )م.ع (52)وو  املستو  ام سلياإلصالحا   لى مستو  امنصوص امرا و 

 شخخخر ه  زارة أمخخخالس امد مخخخو  امشخخخؤ ن ام راريخخخو   تسخخخويو  ضخخخ وو امتجس خخخا  امسخخخكنواو  -109
جتسخخخع سخخخكي مرخخخام  لخخخى  934حخخخوا   ياملرامخخخو  لخخخى ام رخخخارا  امد مواخخخو  امبخخخام)  خخخد اا اجلسلخخخ

ر امرمخخخخزم   ص  قخخخخد متا   اخخخخقا امصخخخخد  امتفويخخخخه بامخخخخدينا 96آر  90اخخخخك  6 973مسخخخخاحو 
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  مخخك مفائخخدة امبلخخديا  متتخخوىل اخخقة ا خخخرية   مرحلخخو لحرخخو  د مخخوام رخخارا  امرا  خخو بامللخخك مل
يكني امشاغلني م   رو  يلكهخم بتلخك املسخاي    مخك   إطخار احلخق   املسخك   حخ  يصخبر 

ملخخخد م  مخخخور  اقتصخخخا م خاصخخخو  أنا امشخخخاغلني مخخخ  امطبرخخخا  احملتا خخخو اا ا تسا وخخخاا ام رخخخار ضخخخسا 
 القتصا م  ال تسا ي.

 لمبادئ الدستوراً إعمال الحقوق الثقافية وفق -6 
ملبخخدأم امدلرراطوخخو امتشخخاريوو  امالمريزيخخو امثرافوخخو  ت سخخل  زارة امشخخؤ ن امثرافوخخو اا تكريسخخ -110

 لخخخخخى تطبوخخخخخق سواسخخخخخو  رافوخخخخخو شخخخخخاملو  متكاملخخخخخو متجخخخخخقرة   امظرفوخخخخخا  امسواسخخخخخوو  القتصخخخخخا يو 
تتسحخخخخور حخخخول امخخخخمامد امتاموخخخو: امم خخخخامد امخخخوطد متنسوخخخخو امرخخخدرا  امفنوخخخخو  تكخخخخري   ال تسا وخخخو 

 إ طخخخاء امخخخدفع م سخخخل مج وخخخا  اجملتسخخخع املخخخدين   يافخخخو اموليخخخا .  مت امشخخخر ع   تريوخخخز  بخخخداعاإل
 لخخى أن يختم ت سوسهخخا  2016 ليخو خخخالل امثال خي ا خخري مخخ  سخنو  15 سخاحا  امفنخون مبرايخخز

 بر خخامد تخخو   مخخدن  مث  لخخى مرايخخز امل تسخخديا . 2017بروخخو   مطلخخع سخخنو  لخخى اموليخخا  املت
 يهدف إىل تثسني امرتاث   ضخع امتكنومو وخا احلديثخو  2017سوتم تريوزة بدايو  ماحلضارا  امق

 امفنوخخو ملدينخخو امثرافخخو ا قطخخاب امشخخر ع   اسخختغالل  فضخخاء  رخخا  مسخخترل. 200  خدمتخخه.  ب خخ  
بتخخو  .  يهخخدف املشخخر ع إىل اوكلخخو امفضخخاءا  امثرافوخخو  اجملسو خخا  امفنوخخو  تأاولهخخا مخخ  حوخخ  

 املوار  امبشريو  امترنوو    طاق مشر ع استغالل ا قطاب امفنوو ملدينو امثرافو  ووامروا ني ا ساس
امتنسوخخو بتخخو   يسخخا بال تسخخا   لخخى آموخخو امشخخرايو بخخني امرطخخا ني ام خخام  اخلخخاص متحروخخق أاخخداف 

 إ مخاج ااوكخخل امثرخا  ام سخخومي   امخد رة اإل تا وخخو مالقتصخا  امخخوطد  إضخافو إىل بر خخامد تأاوخخل 
ام سوموخخو امثرافوخخو امخخقم يهخخدف امم خخامد إىل اوكلخخو املؤسسخخا  ام سوموخخو مل سخخل امثرخخا   اوايخخلا

مل سخل امثرخا  خاصخو ملسفخااوم احلديثخو اا مبرا  و أ ظستها ا ساسخوو  تأاوخل موار اخا امبشخريو  فرخ
مخع سخائر املتخدخلني  ال خدماج  جما  اإل ارة  اموساطو امثرافوو   إطار مراربخو أفروخو ترخوم  لخى 

مبا    مك اجملتسع املدين يطرف ي اضد جمهو  امد مو   تنفوق امم امد.    اقا امصد   سخوتم 
سسخخا  ام سخخل امثرخخا  إضخخافو إىل مبخخا رة شخخرايو بخخني اجلس وخخا  امثرافوخخو احمللوخخو  مؤ  200إطخخالق 

مخخ  اخخقة املؤسسخخا  مخخع ا خخخق اا  تأ وخخ   خخد  لسخختغاللمبخخا رة شخخرايو مخخع امرطخخاع اخلخخاص  40
ملبدأ امتسووخز اإل خاز.  مضخسان ا رضخوو امرا و وخو املالئسخو متطبوخق امخمامد املخقيورة   ب ني ال تبار

 .(53)قوا ني ت سل  زارة امشؤ ن امثرافوو  لى إ دا  مجلو م  مشاريع

 التحديات والمبادرات -ثالثاً  
مصخ وبو مرحلخو اا حتديا   لى مجوع املستويا  تر خع أساسخاا توا ه امد مو امتو سوو حامو -111

ال ترال امدلرراطي امقم ت رفه يل مؤسسا  امبال  باإلضافو إىل امص وبا  القتصخا يو  املاموخو 
   خ  اموضخع ا مخد امخدقوق امخقم توا هخه امد مخو   امضغوطا  ااامخو  لخى موزا وخو امد مخو فضخالا 
إحخداث املؤسسخا      لخى امترخدم   إرخاز املشخاريعاا إطار مكافحو اإلرااب  اوما ين ك  سلب

مخخ   هخخو  ملد مخخو امتو سخخوو   جمخخال اا  إ سخخال احلرخخوق بامشخخكل امكخخا .  رغخخم مخخا مت  يخخرة سخخابر
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أن  جخ   سخامو املسخؤ موو مخ  أ خل ام سخل   محايو  ت زيز حروق اإل سان  فان  مك ل  خ 
امرا مخخو   لخخى اسخختكسال بنخخاء اإلطخخار املؤسسخخايت ل سخخوسا فوسخخا يت لخخق باجملخخال   سخخنوا خخخالل ام

امرضخخخائوو  ااوسخخخا  املسخخخترلو  اجملخخخام  الستشخخخاريو  املجخخخان اموطنوخخخو  ااوايخخخل اإلقلوسوخخخو  اجلهويخخخو 
  احمللوو  غرياا.

ام سخل  لخى امتسخريع بتنزيخل ااوسخا  امدسختوريو  اسختكسال املسخار     اقا اإلطخار سخوتم -112
امتشخخري ي  إصخخدار قخخوا ني إلحخخداث ااوسخخا . يسخخا سخخوتم ام سخخل  لخخى مواصخخلو إصخخالح املنظومخخو 
امرضخخخائوو  امسخخخجنوو مخخخ  أ خخخل   خخخم اسخخخترالموو امسخخخلطو امرضخخخائوو  املنظومخخخو امسخخخجنوو  امرفخخخع مخخخ  

تسخهول امنفخا   امل رخول ا  خل ل حمايسخو  ا مخو    أم   محايو حروق املتراضي  اء و ة امرض
 ام سخكريو مخ   ا منوخومل دامو خاصو ملفسا  امض وفو  ااشو  سوتم ام سل  لى تطخوير املنظومخو 

 أ ل جمانو خطر اإلرااب مع احرتام احلروق  احلريا .
 اموقايخخخو مخخخ  امفسخخخا   خخخم منظومخخخو  طنوخخخو   سخخخت سل امد مخخخو  لخخخى تكخخخري  قوا خخخد احلويسخخخو -113

ملنزااخخو  ضخخسان امنفخخا  إىل امل لومخخو باإلضخخافو إىل إصخخالح اإل ارة  خخم إرسخخاء  ظخخام خخخاص ملوظخخائف 
ام لوا  حتسني قدرا  املوار  امبشريو    م امكفاءا  باإل ارة  تف ول احلكومو املفتوحو  إ ارة رقسوخو 

إىل حتسخني  خو ة اخلخدما  املو هخو ملسخواط   املؤسسخو.   ا  و  سري و بد ن سخند  رقخي باإلضخافو
ملدسخختور  ملس خخايري امد موخخو اا  يتجخخه خخخالل امفخخرتة املربلخخو تطخخوير املنظومخخو امرا و وخخو ملحوخخاة ام امخخو طبرخخ

  اا  خصوصخ س وخا املصا ق  لوها   اقا اجملخال   مخك مخ  خخالل: مرا  خو اإلطخار امرخا وين ملج
م اجلخو امثغخرا  متجخا ز امصخ وبا    امتطبوخق مخع تخخوفري  احلريخخو مبخدأ لخى  جمخال يويلهخا مخع احملافظخو

ضخخخخسا ا  امشخخخخفافوو   ام سخخخخل اجلس وخخخخايت  يكخخخخني اإل ارة مخخخخ  اموسخخخخائل  اآلموخخخخا  امالزمخخخخو مخخخخقمك. 
امرخخا وين املخخنظم مالتصخخال  طخخارطخخار امرخخا وين املخخنظم حلريخخو امصخخحافو  امنشخخر  مرا  خخو ال مرا  خخو اإل

ب خخخخني ال تبخخخخار متطلبخخخخا  امتطخخخخور   ا خخخخخقملس خخخخايري امد موخخخخو امل سخخخخول نخخخخا اا طبرخخخخ امسخخخخس ي امبصخخخخرم
نخدف امت خرف  لخى امنرخائ   خصوصخوا  املوضخوع  ا حخزاب راسو خبصوص   إرازامتكنومو ي 

 نا. ل فضل امل ايري امل سو اا  حتوير امتشريع اخلاص با حزاب امسواسوو طبر
ملخا  ر  بام رخد اا ر رة احلفا   لى مناخ ا تسخا ي سخلوم  فرخ م  منطلق اإللان ام سوق بض -114

ال تسخخخخا ي امخخخخقم مت امتوافخخخخق حومخخخخه  سخخخخترتيز اجلهخخخخو  مخخخخ  أ خخخخل إحخخخخداث اجمللخخخخ  امخخخخوطد ملحخخخخوار 
مرصخخد املشخخاغل  امتشخخا ر   راسخخو امرضخخايا  ا  ام القخخو اا  منتظسخخاا ال تسخخا ي با تبخخارة فضخخاء  ائسخخ

بخخامترلو  مخخ   ع امتخخدخال    اجتخخاة امترلخخو  مخخ  رق خخو امفرخخرال تسخخا ي. يسخخا سخخوتم تنويخخ الباجملخخ
 2010٪ سخخخخنو 15.5امترلخخخخو  مخخخخ   سخخخخبو امفرخخخخر مخخخخ     ٪2٪ إىل 4.6 سخخخخبو امفرخخخخر املخخخخدقع مخخخخ  

 2015سخنو  0.729مرابخل  0.772 يقمك الرتراء مبؤشر امتنسوخو امبشخريو إىل حخد   ٪10 إىل
٪ مخخخخخ  امنخخخخاتد احمللخخخخخي اإلمجخخخخا  ملسصخخخخخاريف 20ل ترخخخخخل  خخخخ    تسخخخخا ا ختصخخخخخو  ا  ام سخخخخل  لخخخخى

 امتحخخخخويال   ا  امطخخخخابع ال تسخخخخا ي  امتصخخخخدم مكخخخخل مظخخخخاار اإلقصخخخخاء  امتهسخخخخوش  احلخخخخد مخخخخ  
م  إ ا ة توزيع مثخار امتنسوخو  إحخالل اإل صخاف اا بني خمتلف امفسا   اجلها    مك ا طالق امفوارق

   ٪30ق  لخخى مسخختو  مؤشخخر امتنسوخخو اجلهويخخو بنسخخبو  ام دامخخو ال تسا وخخو  خخم امترلخخو    امفخخار 
  .2020 آفاق سنو
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طار امرفع م  يفاءة املخوار  امبشخريو  حتسخني ظخر ف ام خوش مكخل املخواطنني إ بامتوازم      -115
مسخخنو امتحضخخرييو   أفخخق  خخم تخخوفري اخلخخدما    جمخخال  امرتبوخخو  امت لخخوم سخخوتم ام سخخل  لخخى ت سخخوم ا

٪ مخ  اجلام خا  إىل مؤسسخا   ا  صخبغو  لسوخو  تكنومو وخو  امترلخو  50حتويخل    2020سنو 
  يخخخقمك تطخخخوير 2020٪ سخخخنو 16٪ إىل 18سخخخنو مخخخ   59-10 سخخخبو ا موخخخو ملفسخخخو ام سريخخخو   مخخخ

 احلخخد مخخ   سخخ  اموفوخخا  اا  امخخ 76امرتفوخخع   مؤمخخل احلوخخاة  نخخد امخخول ة إىل  املنظومخخو امصخخحواو  خخم
٪ 30إىل أ ت املستويا   امترلو     سبو مسامهو ا سر   يويل اخلخدما  امصخحوو إىل حخد   

 . 2015٪ سنو 38مرابل 
أمخف  20  أمخف 18 سوتم ام سل  لى امرفع مخ  امطاقخو امتشخغولوو ملنسخو متبلخ) مخا بخني  -116

أمف موط  شخغل  امترلخو  مخ   400موط  شغل مكل  رطو منو مما سوسك  م  إحداث قرابو 
٪   امسخخخنوا  امرا مخخخو يخخخقمك امرفخخخع مخخخ  12إىل حخخخد    2014٪ سخخخنو 15 سخخخبو امبطامخخخو مخخخ  

٪ مخخخخ  1.5٪ إىل حخخخخد   0.5ال تسخخخخا ي  امتضخخخخامد مخخخخ   قتصخخخخا  سخخخخبو ام خخخخاملني   قطخخخخاع ال
  امسكان املشتغلني.

ا ساسخخوو مخخ  تنخخوير  تخخز   يسخخا سخخوتم ام سخخل  لخخى حتسخخني امتجهوخخزا  اجلسا وخخو  املرفخخق  -117
باملاء امصاو ملشرب  ربا بشبكا  امتطهري حخ  يتسخي الرترخاء بظخر ف ام خوش إىل مسختويا  

أمخخف مسخخك  ا تسخخا ي خخخالل اخلساسخخخوو  100 إرخخازأرفخخع    اخخقا الطخخار سخخوتم ام سخخل  لخخى 
  ٪.40 ٪ إىل حد  30   سبو امنرل ام سومي م   فعامرا مو يقمك امر 

تتكثف اجلهخو  نخدف إرسخاء سواسخا   طنوخو  اجمخو حلرخوق اإل سخان بشخسوموتها يسا س -118
...    خخم تنفوخخقاا إضخخافو إىل تصخخور   ترابطهخخا   يخخل اجملخخال  امرطا وخخو امت لخخوم  امصخخحو  امبوسخخو

منظومخخخو  طنوخخو متكاملخخخو حلرخخوق اإل سخخخان مبراربخخو تشخخخاريوو  ام سخخل  لخخخى امنهخخوض بثرافخخخو   إرسخخاء
 امتنخخخخخوع  اآلخخخخخخرو قويخخخخخو ملتستخخخخخع  ممارسخخخخخو احلرخخخخخوق  احلريخخخخخا   لحخخخخخرتام يد امخخخخخ  سخخخخخانحرخخخخخوق اإل 

   الختالف  غرياا م  املبا ئ  امروم.

 احلواشي  

صخخفحو  19إىل امفرخخرة  10 ) .أ.م مخخ  امفرخخرة  مخخ  امدسخختور 142إىل  131 مخخ   124إىل  50امفصخخول مخخ   (1)
 (.9إىل  6

 امفصل امسا مل م  امدستور. (2)
 م  امدستور. 49امفصل  (3)
   .12إىل  9صفحو  20 .أ.م فررة  (4)
 (.5)م.ع 2015مسنو  1593 مبرتضى ا مر احلكومي  د  (5)
  .2015خالل شهر مارمل  (6)
  .2016خالل شهر أفريل  (7)
 .  2016 خالل شهر سبتسم (8)
 .  (8 صفحو 17إىل امفررة  15) .أ.م م  امفررة  (9)
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  .2011 ويلوو  29   2011مسنو  70  69باصدار املرسومني  د   (10)
   .20إىل امصفحو  18م  امصفحو  55إىل امفررة  45مفررة  .أ.م م  ا (11)
   (.10 أصدر   ظام أساسي خاص نا )م.ع. (9)م.ع  2012مسنو  23 د   (12)
 .  http://www.isie.tnاملوقع اإلمكرت ين ملهوسو  (13)
 . /http://haica.tnملهوسو  اإلمكرت يناملوقع  (14)
   .2011مسنو  116احملد و مبو   املرسوم  د   (15)
 . /http://www.inlucc.tnملهوسو  اإلمكرت يناملوقع  (16)
 .  2011مسنو  120احملد و مبو   املرسوم  د   (17)
  (.13)م.ع  2013مسنو  43أحد ه بامرا ون ا ساسي  د   (18)
 .  www.ivd.tnملهوسو  اإلمكرت يناملوقع  (19)
   (.15)م.ع  2016مسنو  22مبو   امرا ون ا ساسي  د   (20)
 منشورة  لى املوقع  (21)

http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/Bureau_EPP/projets/doc_strat.pdf. 
-http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2015/02/Plan-daction-r--forme-de-laمنشخخورة  لخخى املوقخخع  (22)

justice-2015-19-FR-et-AR.pdf . 
 (.17)م.ع  2015مسنو  26اإلرااب احملدث مبو   امرا ون ا ساسي  د   (23)
 .(18)م.ع  2016مسنو  77احملدث مبو   امرا ون ا ساسي  د   (24)
 منشوري   لى موقع ااوسو. (25)
   (.2016مسنو  1382)ا مر احلكومي  د   (26)
   .2015 وفسم  13مبو   قراراا امصا ر بتاري   (27)
   .2016فوفرم  16بتاري   2016مسنو  5امرا ون  د   (28)
   .1982مسنو  70امرا ون  د   (29)
   .1969مسنو  04امرا ون  د   (30)
   .2014 أيتوبر 3املؤرخ    2014مسنو  4030أمر  د   (31)
   امكاف   ند بو  سوسو املس دي   امرصري   قفصو  صفاق   حربوب مبد ني. (32)
   .2001مام  14املؤرخ    52 د   (33)
   امل طوا  حول املو  ني بامسجون  احملكوم  لوهم باإل دام(.  13)امللحق  د   (34)
  .2016أ    3املؤرخ    2016مسنو  61  د  أساسيقا ون  (35)
   .47  46  40  39  34  30  24  21  7م  امتوطسو  امفصول  3  امفررة  (36)
   .2013مسنو  4064  4063ا مري   د   (37)
 40 املت لخق بتنرخور  إيخام امرخا ون  خد   2015 وفسم  23املؤرخ    2015مسنو  46امرا خخون ا ساسي  د   (38)

   املت لق جبوازا  امسفر    ائق امسفر. 1975مام  14املؤرخ    1975مسنو 
 .  امتأسوسياجملل  اموطد  أ ضاءاملت لق با تذاب  2011 مسنو 35املرسوم  د   (39)
   .2016مسنو  45مبرتضى امرا ون ا ساسي  د   (40)
   .2016مسنو  41مبرتضى امرا ون  د   (41)
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ئوو مأل ظسخخو ا ساسخخخوو اخلاصخخو با سخخخالس امطبوخخخو املت لخخخق بسخخ  أحكخخخام اسخخختثنا 2015مسخخنو  2752ا مخخر  خخخد   (42)
 31امرخرار املخؤرخ   . خبصوص إبرام اتفاقوا    إطار بر امد   خم طخ  الختصاصخا  باجلهخا   ا  ا  مويخو

 املت لخق  1992مخارمل  14 املت لق بس  أحكام استثنائوو مررار  زيرم املاموو  امصحو املؤرخ    2015 يسسم 
أطبخاء ا سخخنان    مخخدة  مكافخأة امنشخاو امخقم لكخ  أن يت اطخخاة ا طبخاء  امصخوا مو   و ممارسخوبخد رة بتحديخد شخر  

    امفنوون امسامون املباشخر ن بامرطاع احلر نوايل امصحو ام سوموو.
 )ملحق حول املشر ع(. 2013أفريل  22املؤرخ    2013نو مس 1421املصا ق  لوها مبرتضى ا مر  د   (43)
رغخخخم جمهخخخو ا  امد مخخخو    ٪20.22 اإل خخخاث  حخخخني تبلخخخ)  سخخخبو بطامخخخو  ٪12.40امخخخقيور تتسثخخخل  سخخخبو بطامخخخو  (44)

   احلواة املهنوو. اإل ماجحتسني تشغولوو طاميب امشغل  م برامد خصوصوو هتدف إىل تطوير املهارا     م 
   :امد  انها امرطاع با سامل   تتسثل امتحدايا  (45)

و اب اموافخدي   لخى سخوق امشخغل  توجخو مل وامخل امتاموخو: ضخ ف  دم قدرة امنسود القتصخا م  لخى اسخت -
الستثسار اخلاص سواء اموطد أ  ا  نيب   ر    امبنوو ا ساسوو   املنخاطق امداخلوخو  توساخع امتجخارة 

ملنسخود القتصخا م اا املوازيو.  ض ف    سبو امتأطري    اإل تا وخو   ضخ ف   امطاقخو امتشخغولوو  سومخ
يوبتخخخه امخخخد تطغخخخى  لوهخخخا املؤسسخخخا  امصخخخغر   املتوسخخخطو  املؤسسخخخا  متنااوخخخو امصخخخغر  ضخخخ ف  توجخخخو تر 

 .  تشغولوو املتذر ني م  املنظومو اموطنوو ملرتبوو  امتكوي 
ضخخما مجوخخع امخخوزارا   ممثلخخني  خخ  الحتخخا  ام خخام امتو سخخي ملشخخغل  الحتخخا  امتو سخخي ملصخخنا و  امتجخخارة  امصخخنا ا   (46)

مكو خخخا  اجملتسخخخع املخخخدين ملروخخخام بتشخخخذو  تخخخوافري يهخخخدف با سخخخامل إىل اسخخختنباو حلخخخول امترلوديخخخو  ممثلخخخني  خخخ  
  م  املبا ئ.اا توافروو  قد ا بثق    احلوار اموطد ملتشغول اإل الن امتو سي ملتشغول امقم أرسى  ديد

   .2008فوفرم  25املؤرخ    2008مسنو  19امرا ون  د   (47)
  .(2)ملحق  (48)
   )ملحق  د (. 2016 ا في  18قرار مؤرخ    (49)
 . )ملحق  د ( (50)
 . )ملحق  د ( (51)
 . )ملحق  د ( (52)
: مشخخر ع قخخا ون يت لخخق باحخخداث مدينخخو تخخو   امثارافواخخو  بضخخوا مشخخسولهتا  مكوا اهتخخا  ستضخخما يخخقير منهخخا خاصخخو (53)

خونسائواو  املتحخخف امخخوطد ملفنخخون احلديثخخو   :ا قطخخاب امثارافواخخو  امفناوخخو امتااموخو املدينخو مسخخرح أ بخخرا تخخو    املكتبخخو امسا
سخخدا  باملتخخاحف امخخقم يهخخدف إىل مريخخز امساواسخخا  امثارافواخخو الستشخخرافواو  املكتبخخو اموطنواخخو.  مشخخر ع قخخا ون يت لخخق

امدا مواخو  توصخوا  اموو سخكو  امفرا  امرا وين   اجملال مخع اإلشخارة إىل أ خه يؤخخق ب خني ال تبخار   صخواغته امل خايري
مخخع ا تبخخار اخلصوصخخواو امتاو سخخواو.  مشخخر ع قخخا ون يت لخخق بخخامله  امفنوخخو  اإلبدا وخخو امخخقم يهخخدف إىل إ طخخاء امفنخخان 

امخد  تلهخا بخامنظر إىل موامهتخه   حتروخق اسختدامو  ال تسا وخو املبدع اموض وو امرا و وو تضس  مخه حروقخه  املكا خو 
    امبوسوو.  القتصا يو امثرافوو  ال تسا ووا امتنسوو   أب ا ا

    


