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أوال -مقدمة
 -1أييت تمخخدا التمريخخر الخخوطا ا إطخخاس اجلولخخو الثالثخخو لالسخختمرا الخخديسن الشخخايل ا سخخكاق
تنفكخخل اتفخخاق السخخالم ياملصخخاحلو ا يخخايل املناثخخق بخخأل بتلكخخو اجلزائخخر يالخخلن يتضخختأل بنخخو ا تتملخخق
ابلنهخخو اصخخاحلو يطنكخخو حمكمكخخو تسخختند إ بنازخخر يخخأل قاكخخل إنشخخاء علكخخايف للمدالخخو النتمالكخخو
يبخخدم تمخخا م ألخرائ احلخخرب ياجلخرائ املرتكاخخو خخد اإلنسخخانكو يسفخخك يخخن المفخخو إ يخرتك هخخلو
اجلخرائ يالنتهاكخخايف اجلسخخكتو حلمخوق اإلنسخخان اخخا ا الخج المنخخف املو وألخخف خد النسخخاء يالفتكخخايف
يا طفال؛ يتمزيز السلطو المضائكو اا يضتأل سكا ة المانون ا مجكع احناء الالد يإألراء إزالح
بتكق للمدالو لتمرياها يأل املتما ني يحتسني ا ائها يي ع حد لإلفاليف يأل المماب.
 -2ييا اخني هخلا التمريخر تطخوس السخكاق الخوطا ا جمخال تمزيخز حمخوق اإلنسخان يمحايتهخا خخالل
السخخنوايف استخ املا خخكو .ييمخخر يعلخخل يتابمخخو تنفكخخل التوزخخكايف ياللتزايخخايف الناشخخاو بخخأل اسخختمرا
بخخام 2013؛ يعلكخخايف محايخخو حمخخوق اإلنسخخان يالتمخخدم احملخخزس يافضخخل املتاسسخخايف فض خالا بخخأل الموائخخق
اليت تمرت تمزيز حموق اإلنسان يمحايتها.
 -3ييمخخر التمريخخر ايض خ ا جمتوبخخو يخخأل التوزخخكايف الرايكخخو إ ب خ يخخايل ا الوفخخاء ابلتزايهخخا
ابحلل السلتي للنزاع املسل ا ظل يراباة حموق اإلنسان يسكا ة المانون.

اثنيا -املنهجية وعملية التشاور
 -4يسخختند هخخلا التمريخخر إ يمخخاباليف نوبكخخو اُألريخخه يخخع هكاكخخل الديلخخو ييؤسسخخايف اجلتهوسيخخو
ياملؤسسايف الوطنكو حلموق اإلنسان يينظتايف ا تتع املدين يإ اسختمرا للتؤلفخايف املمنكخو .ييركخز
التمرير اساس ا بلى التمدم احملرز يالصموابيف املسجلو ينل الستمرا الديسن الشايل الثاين ملايل.
 -5ي ابتخخه شخخماو حمخخوق اإلنسخخان ياحلتايخخو التابمخخو لامثخخو ا ي خ املتحخخدة املتكايلخخو املتمخخد ة
ا بما لتحمكق الستمراس ا يايل إزداس يشخريع التمريخر الخوطا للجولخو الثالثخو لالسختمرا الخديسن
الشايل .يبغكو التصخديق بلخى يشخريع التمريخر الخوطا ُبمخديف ا  5تشخريأل ا يل /اكتخوبر 2017
حلمخخو بتخخل شخخاسك فكهخخا تثلخخون لخخإل اسايف الوزاسيخخو ييؤسسخخايف اجلتهوسيخخو ياللجنخخو الوطنكخخو حلمخخوق
اإلنسخان يايخخني املظخخاظ يينظتخخايف ا تتخخع املخخدين .يقخديه املنظتخخو الديلكخخو للفرانكفونكخخو الخخدب لديلخخو
يخخايل ا ي خخع الصخخكغو النهائكخخو للتمريخخر الخخوطا .يابخخديف اللجنخخو املمنكخخو اتابمخخو إبخخدا التمريخخر الخخوطا
لالسخختمرا الخخديسن الشخخايل الخخيت انشخخاه اوأل خ املرسخخوم سق خ  2017-0800/PM-RMاملخخؤس 19
ايلول/ساتتج  2017النس و النهائكو للتمرير الوطا اللن قُ ادم إ جمل الوزساء للتوافمو بلكف.

اثلثا -تطور اإلطار املعياري واملؤسسي ()2017-2013
ألف -الدستور
 -6يُمخ اخر الدسخختوس ييكفخخل ا الاخخاب ا يل ينخخف مجكخخع فاخخايف حمخخوق اإلنسخخان .ييخخن ايض خا
بلى علكايف تكفل تان هخلو احلمخوق يخأل خخالل هكاخو قضخائكو يسختملو بخأل السخلطتني التنفكليخو
يالتشريمكو ييكتو ستوسيو تكفل احلموق ا ساسكو لإلنسان ياحلراييف المايو.
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 -7يبلخخى الخخرا يخخأل املكاس خ الخخيت حتمم خخه فمخخد بكانخخه املتاسسخخو املؤسسخخكو بمخخك ايأل خخف
المصوس اليت شابه المانون ا ساسخي ي فمخه إ تنمكحخف .يانشخاه جلنخو خخجاء لتنمخك الدسختوس
اوأل خ املرسخخوم سق خ  2016–0235/PM-RMاملخخؤس  20نكسخخان/ابريل  2016لصخخكااو يشخخريع قخخانون
ينم الدستوس اللن سكماجل ايألف المصوس ابلسختنا اساسخ ا إ بنخو اتفخاق السخالم ياملصخاحلو ا
يايل املناثق بأل بتلكو اجلزائر ياإلجنازايف اليت حتممه ا يايليف سابمو بُلله ملراألمو الدستوس.
 -8يبمد انتهاء ابتال اللجنخو ابتتخديف اجلتمكخو الوطنكخو المخانون سقخ
املؤس  2حزيران/يونكف  2017ياللن يخنم الدسختوس ياسختدبى املرسخوم سقخ 2017-0448/P-RM
املخؤس  7حزيران/يونكخف  2017اهلكاخو النت ابكخو ا  9متوز/يولكخف  2017للتصخويه بلخى المخخانون
امللكوس بأل طريق الستفتاء .يبمد التشايس يع الموى احلكو ا الالد قرس سئك اجلتهوسيو أتألكخل
تنظك الستفتاء.
2017–031/AN-RM

ابء -الصكوك الدولية
 -9يازله يايل خالل الفرتة املشتولو ابلتمريخر بتلكخو التصخديق يالنضختام .يبلكخف فمخد
ز ادقه بلى الصكوك المانونكو الديلكو التالكو املتملمو حبموق اإلنسان اي انضته إلكها(:)1
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التفاقك خخو املتملم خخو بو خخع ا ش خ اة ب خخدميي اجلنس خخكو يال خخيت ابتت خخدها يخ خؤمتر ا يخ خ
املتحخخدة املنممخخد ا  28ايلول/سخخاتتج  1954ا نكويخخوسك (المخخانون سق خ 2015-056
امل خ خخؤس  31ك خ خخانون ا يل /يس خ خختج  2015ياملرس خ خخوم سق خ خ خ 2015-0866/P-RM
املؤس  31كانون ا يل /يستج  2015املتملمان ابلنضتام)؛



التفاقكخو املتملمخو ضفخخك حخاليف انمخخدام اجلنسخكو الخيت ابتتخخدها يخؤمتر املفو خخني
املنمم خ خخد ا نكوي خ خخوسك ا  30عب/ااس خ خخط ( 1961الم خ خخانون سق خ خ خ 2015-057
امل خ خخؤس  31ك خ خخانون ا يل /يس خ خختج  2015ياملرس خ خخوم سق خ خ خ 2015-0881/P-RM
املؤس  31كانون ا يل /يستج  2015املتملمان ابلنضتام)؛



ا  15تش خريأل ا يل/اكت خوبر  2010الجيتوك خخول سق خ  29امللح خخق ابتفاقك خخو المت خخل
اجلخخجن لمخخام  1930ياملمتتخخد ا  11حزيران/يونكخخف  2014ا ألنكخخف ا الخخديسة
الثالثخو بمخخد املائخو ملخؤمتر المتخخل الخدييل (المخخانون سقخ  2015-061املخخؤس  31كخخانون
ا يل /يس خختج  2015ياملتمل خخق ابملص خخا قو بل خخى ا ي خخر سق خ خ 2015-029/P-RM
املخخؤس  23ايلول/سخخاتتج  2015يالخخلن أيان ابلتصخخديق بلخخى الجيتوكخخول املخخلكوس
ياملرس خخوم سقخ خ  2015-0645/P-RMامل خخؤس  19تشخ خريأل ا يل/اكتخ خوبر  2015يال خخلن
زدق بلى الجيتوكول)؛



التفاقكخخو سقخ  155يبريتوكوهلخخا سقخ  155املتملمخان ابلسخخاليو يالصخخحو املهنكتخخني
ياملمتت خخدان ا ألنك خخف ا  22حزيران/يونك خخف  1981ي 3حزيران/يونك خخف 2002
بلى التوايل ا الديستني السابمو يالستني يالتسخمني ملخؤمتر المتخل الخدييل (المخانون
سق خ خ  2015-065امل خخؤس  31ك خخانون ا يل /يس خختج  2015ياملتمل خخق ابلتص خخديق
بلى ا ير سق  2015-035/P-RMاملؤس  23ايلول/ساتتج  2015ياللن أيان
ابلنض خختام إ التفاقك خخو امل خخلكوسة ياملرس خخوم سقخ خ  2015-0644/P-RMامل خخؤس 19
تشريأل ا يل/اكتوبر  2015ياملتملق ابلنضتام).
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جيم -مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية
 -10ازدسيف احلكويو قوانني تريي إ يواءيو التشريمايف الوطنكو يع التفاقكايف الديلكو حلموق
اإلنسان .يبلكف فمد ُي مه خالل الفرتة املشتولو ابلتمرير جمتوبو التشريمايف التالكو(:)2
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المخخانون سق خ  2017-021املخخؤس  12حزيران/يونكخخف  2017الخخلن يُم خ ادل قخخانون المتخخل
املتملق ابحلد ا ىن لسأل المتل؛



01-079

المانون سق  2016-039املؤس  7متوز/يولكف  2016ياملمدل للمانون سق
املخخؤس  20عب/ااسخخط  2001ياملتملخخق بمخخانون الممخخوابيف الخخلن ُاخ اخرم فسخخا
املوظفني المتويكني ا ألان ييوظفي املنظتايف الديلكو المايو يكللج الفسخا
ا المطاع اساة؛



المخخانون سق خ  2016-008املخخؤس  17اايس/يخخايو  2016ياملتملخخق بو خخع قخخانون يوحخخد
ملكافحو اسل ا يوال يمتويل اإلسهاب؛



المخخانون سقخ  2016-048املخخؤس  17تشخريأل ا يل/اكتخخوبر  2016املتملخخق بمخخانون
النت اابيف؛



المانون سق  2015-052املؤس  18كانون ا يل /يستج  2015يالخلن يضخع تخداب
لتمزيز املساياة بني اجلنسني ا الوزول إ يناز اختاا المراس ياملناز النت ابكو؛



ا يخخر سق خ  2015-032/P-RMاملخخؤس  23ايلول/سخخاتتج  2015ياملتملخخق شنشخخاء
املكت املركزن ملكافحو اإل راء ا املشريع؛



ا ي خخر سق خ  2013-012/P-RMامل خخؤس  2ايلول/س خخاتتج  2013ياملم خخدل للم خخانون
سق  01-078املؤس  18متوز/يولكف  2001ياملتملق اراقاو امل دسايف يالسالئف؛



المخخانون سق خ  2013-016املخخؤس  21اايس/يخخايو  2013ياملمخخدل للمخخانون سق خ
املخخؤس  20عب/ااسخخط  2001ياملتملخخق بمخخانون اإلأل خراءايف اجلنائكخخو الخخلن يمخخدل
الموابخخد اإلألرائكخخو املتملمخخو ابلحتجخخاز لخخدى الشخخرطو يبتلكخخايف اقتحخخام املسخخاكأل
يتفتكشخخها بغكخخو قتخخع يخرتك اجلخرائ اإلسهابكخخو ياجلرميخخو املنظتخخو بخخج الوطنكخخو يشخخركائه
بلى حنو افضل؛



المخخانون سق خ  2014-015املخخؤس  27اايس/يخخايو  2014ياملتملخخق انخخع اإل خراء ا خ
املشريع يقتمف؛



المخخانون سق خ  2013-015املخخؤس  21اايس/يخخايو  2013ياملتملخخق حبتايخخو الاكخخا يف
الش صكو ا مجهوسيو يايل؛



الم خخانون سق خ خ  2016–036امل خخؤس  7متوز/يولك خخف  2016ياملتمل خخق شنش خخاء اللجن خخو
الوطنكو حلموق اإلنسان.

01-080
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دال -السياسات العامة واالسرتاتيجيات الوطنية
 -11يازخخله حكويخخو يخخايل خخخالل الفخخرتة املشخختولو ابلتمريخخر تنفكخخل يشخخاسيع يب خراي للتنتكخخو
القتصا يو يالألتتابكو بغكو تمزيز حموق اإلنسان يمحايتها(:)3


بر ي بتل احلكويو ()2018-2013؛



اإلطاس السرتاتكجي لإلنماش القتصا ن يالتنتكو املستدايو ()2018-2013
ياتفخخاق السخخالم ياملصخخاحلو ا يخخايل املناثخخق بخخأل بتلكخخو اجلزائخخر ياملخخجم ا بخخام 2015
يالسكاسخ خخو الوطنكخ خخو للنهخ خخو ابلطفخ خخل يمحايتخ خخف يخط خ خو بتلهخ خخا استسخ خخكو للفخ خخرتة
 2019-2015املمتتدتني ا  26شااط/فجاير 2014؛



السكاسو الوطنكو للنهو اب سرة يخطو بتلها للفخرتة  2020-2016املمتتخدتني
ا  7تشريأل ا يل/اكتوبر 2015؛



السكاسو الوطنكو للهجرة يخطو بتلها املمتتداتن ا  16متوز/يولكف 2014؛



السكاسخخو الوطنكخخو املتملمخخو بتمزيخخز القتصخخا الألتتخخابي يالتضخخايا يخطخخو بتلهخخا
للفرتة  2018-2014املمتتداتن ا  9تشريأل ا يل/اكتوبر 2014؛



السكاسو الوطنكو املتملمو بتغ املنا املمتتدة ا  9تشريأل ا يل/اكتوبر 2014؛



السكاسخ خخو املتملم خ خخو اب سا خ خخي الزسابك خ خخو ا يخ خخايل املمتت خ خخدة ا  3ك خ خخانون ا يل/
يستج 2014؛



السكاسو الوطنكو للمتل اإلنساين املمتتدة ا  7كانون الثاين/يناير 2015؛



السكاسخخو الوطنكخخو للمتالخخو يخطخخو بتلهخخا للفخخرتة  2017-2015املمتتخخداتن ا 18
عااس/ياسس 2015؛



بر ي التنتكو الصحكو يالألتتابكو للفرتة 2018-2016؛



السكاس خخو الوطنك خخو املتملم خخو بتنتك خخو قط خخاع احل خخرط الكديي خخو يخط خخو بتله خخا للف خخرتة
 2018-2014املمتتداتن ا  18عااس/ياسس 2015؛



السكاسو الوطنكو حلمخوق اإلنسخان يخطخو بتلهخا للفخرتة  2021-2017املمتتخداتن
ا  16تشريأل الثاين/نوفتج 2016؛



السكاسو الوطنكو للمدالو النتمالكو يخطخو بتلهخا للفخرتة  2021-2017املمتتخداتن
ا  22كانون ا يل /يستج 2016؛



بخخر ي تطخوير املؤسسخخايف (اجلكخخل الثخخاين) يخطتخخف التشخخغكلكو للفخخرتة 2021-2017
املمتتدان ا  15عااس/ياسس .2017

 -12يابإل خخافو إ ال خخج تنف خخل احلكويخخو ال خخج ي ال خخوطا ملكافحخخو تاسس خخو خت خخان اإل
يالخخلن ختصخ لخخف يكزانكخخو سخخنويو يمخخداسها حخوايل  120 000 000فرنخخج يخخأل فرنكخخايف الحتخخا
املايل ا فريمي .ييكتل هلو املكزانكو شركاء تمنكون ييالكون عخرين(.)4
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 -13ياخخ خ ا ياز خخله احلكوي خخو تنفك خخل خط خخو المت خخل املتملم خخو اكافح خخو ال خخاس اب شخ خ اة
للفخخرتة  2017-2015بربايخخو اللجنخخو الوطنكخخو لتنسخخكق يكافحخخو ال خخاس اب ش خ اة ييخخا شخخابف
الج يأل تاسسايف(.)5

رابعا -إاامة العدل والقانون اجلنائي الدويل
 -14ابفه احلكويو ألهو ها الرايكو إ احلفاظ بلى يا اُحرز يأل تمخدم ا جمخال المدالخو.
يبلكف فمد ابتُتد بر ي الطواسئ لتمزيز النظام المضائي يتنفكل اتفاق السالم ياملصخاحلو ا 13
تش خريأل الثخخاين/نوفتج  .2015ييمخخزز هخخلا الخخج ي السخختمالل الكايخخل للمضخخاء ييكافحخخو اإلفخخاليف
يأل المماب يانتهاكايف حموق اإلنسان(.)6
 -15يين اتفاق السالم ياملصاحلو ا يايل املناثق بأل بتلكو اجلزائخر ا املخا ة  46ينخف بلخى
إنشاء جلنو يلكو للتحمكق ا انتهاكايف المانون الدييل حلموق اإلنسان يالمانون الخدييل اإلنسخاين
ا مجكع احناء يايل .يارن حالكا إبدا المانون املتملق شنشاء هلو اللجنو(.)7
 -16يقد اجنزيف احلكويو يشاسيع بناء املمخر اجلديخد للتحكتخو الملكخا ياحملكتخو اإل اسيخو ا يخوبيت
ياحملخاك اجلزئكخو املنشخخدة حخديث ا ا سخان ينكونخخو يفخا يياسخخكنا .يابإل خافو إ الخج فمخخد تسخ بخخدب
يخخأل بخخر ي ا ي خ املتحخخدة اإلثخخائي يبمثخخو ا ي خ املتحخخدة املتكايلخخو املتمخخد ة ا بمخخا لتحمكخخق السخختمراس
ا يايل بناء اي تريك  18يكتو ا املناطق الشتالكو يأل الالد ي 20يسكنا ملوظفي املنايبو(.)8
 -17يا إطاس التصدن ل بتال النتمايكو يانتهاكايف حموق اإلنسان يالمانون الدييل اإلنساين
األريف احلكويو ا بام  2014ساستني بشدن املنظويو اجلنائكو ينظته يسايف تدسي يتوبكو بشخدن
حموق اإلنسان لفائدة الموايف املسلحو يقوايف ا يأل يالمضاة يألهايف فابلو اخرى ا جمال المدالو
يلفاايف يأل السكان(.)9
 -18يتمهديف احلكويو اما اة مجكع املتهتخني ابستكخاب انتهاكخايف ألسخكتو حلمخوق اإلنسخان
حكخخث ابتمخخل يا يخخأل بمخخك ابضخخاء اللجنخخو الوطنكخخو لسخختما ة الدميمراطكخخو يإبخخا ة إسسخخاء الديلخخو
يشرع ا ياكتو املتهتني ابستكاب هلو النتهاكايف.
ُ

 -19يكثفخ خخه احلكوي خ خخو مح خ خخاليف التوبك خ خخو ملن خ خخع يق خ خخوع ابت خ خخال المن خ خخف ب خ خخني الطوائ خ خخف يلن خ خخزع
سخ خخالح املكلكش خ خخكايف ل س خ خخكتا ي خ خخأل خ خ خخالل تنفكخ خخل اس خ خرتاتكجكو يخط خ خخو بت خ خخل املص خ خخاحلو الوطنك خ خخو
(.)10()2018-2015
 -20يا إطاس إزخالح قطخاع ا يخأل ابتتخديف احلكويخو قخانون الت طخكق املتملخق اب يخأل الخداخلي
يأل األل يكافحو ال اس ابمل دسايف يالتهري ا مشال الالد(.)11
 -21يفكتخخا يتملخخق اكافحخخو اإلسهخخاب شخخربه احلكويخخو يخخأل حكخخو ا تمخخديل قخخانون اإلألخراءايف
اجلنائك خخو ي خخأل األ خخل إقاي خخو املرك خخز المض خخائي املت صخ خ ا يكافح خخو اإلسه خخاب ياجلرمي خخو الديلك خخو املنظت خخو
ا احملكتخخو احمللك خخو ا الالدي خخو السا سخخو ا يماطم خخو ابي خخاكو يش خخربه يخخأل حك خخو اخ خخرى ا تنم خخك
قانون المموابيف(.)12
 -22يتسخخمى احلكويخخو ألاه خخدة إ التملكخخل إ ا ىن ح خخد تكخخأل يخخأل انتهاك خخايف حمخخوق اإلنس خخان
لدى تنفكل ا نشطو الرايكو إ استما ة المانون يالنظام ا الالد( .)13يابإل افو إ الج فمخد األخريف
حتمكمايف يلحمه افرا قوايف ا يأل املتوسطني ا استكاب انتهاكايف ألسكتو حلموق اإلنسان(.)14
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 -23ياألريف السلطايف المضائكو يالسكاسكو ياللجنو الوطنكخو حلمخوق اإلنسخان يينظتخايف حمخوق
اإلنسخخان زايسايف ينتظتخخو ي خخاكأل الحتجخخاز ا إطخخاس سز خخد تنفكخخل قخخانون المم خخوابيف ياملمخخاي الديلك خخو
املتملمو ابلحتجاز(.)15

خامسا -سيادة القانون والدميقراطية والسالم
 -24ا إط خ خخاس اس خ خختما ة الدميمراطك خ خخو يس خ خخكا ة الم خ خخانون ياز خ خخله احلكوي خ خخو ألهو ه خ خخا الرايك خ خخو إ
تمزي خخز املؤسس خخايف الدميمراطك خخو ياس خختما ة النظ خخام الدس خختوسن .يبلك خخف ق خخد اُح خخرز تم خخدم كاخ خ ا ى بل خخى
يأل خخف اسص خخوة إ توقك خخع اتف خخاق ياا خخا ياو املا خخدئي بش خخدن النت خخاابيف الر س خخكو ييخ خا اثيف الس خخالم
الشخخايلو ا يخخايل ا حزيران/يونكخخف  2013يابتتخخا المخخانون سقخ  2016-048املخخؤس  17تشخريأل ا يل/
()16
اكتخخوبر  2016ياملتملخخق بمخخانون النت خخاابيف يتنظخخك انت خخاابيف حخخرة ينزيهخخو ا بخخام 2013
يابتتخخا خريطخخو طريخخق للترحلخخو النتمالكخخو ييراألمخخو يركخخز املماس خخو الخخيت ا يف إ ابتتخخا المخخانون
سقخ خ  2015-007امل خخؤس  4عااس/ي خخاسس  2015ياملتمل خخق ارك خخز املماس خخو السكاس خخكو يي خخع إط خخاس
للتشخايس بخخني يزيخخر اإل اسة اإلقلكتكخخو يسحسخخاء ا حخزاب السكاسخخكو( )17يتنظخخك لمخخاءايف بشخخدن مشخخال
يايل يحتمكق الاليركزيو ا بام  )18(2013ييؤمتر الوفاق الوطا ا بام .2017
 -25يا بخخام  2016نظتخخه احلكويخخو النت خخاابيف الالديخخو يشخخربه ا تمكخخني يتنصخخك
السلطايف املؤقتو ا املناطق الشتالكو ا بام .2017
 -26ييازخخله احلكويخخو بخخلل ألهو هخخا يخخأل خخخالل بخخر ي الط خواسئ لتمزيخخز النظخخام المضخخائي
يتنفكل اتفاق السالم ياملصاحلو يأل األل تمزيز سكا ة المانون(.)19
 -27يا إطخخاس السخخمي إ تمزيخخز التضخخايأل بخخني مجكخخع ا ط خراط ياسخختكتال بتلكخخو النتمخخال
السكاسي بسالسو ياستما ة الوحخدة الوطنكخو يالسخاليو اإلقلكتكخو حخك يختتكأل الشخم املخايل يخأل
التتتع جبتكع حموقف شربه احلكويخو ا حشخد مجكخع ازخحاب املصخلحو ا بتلكخو السخالم الخيت
افضخخه ا ب خخام  2015إ توقكخخع اتف خخاق السخخالم ياملص خخاحلو ا يخخايل املناث خخق بخخأل بتلك خخو اجلزائ خخر
يإنشاء اللجنو املمنكو اتابمو هلا التفاق(.)20

سادسا -مكافحة اإلفالت م العقاب والعدالة االنتقالية
 -28شخخهد جمخخال يكافحخخو اإلفخخاليف يخخأل الممخخاب اختخخاا إألخراءايف هايخخو يخخأل بكنهخخا الشخخريع ا
ياكت خخو بم خخك ابض خخاء ا ل خ المس خخكرن (اللجن خخو الوطنك خخو لس خختما ة الدميمراطك خخو يإب خخا ة إسس خخاء
الديلخو) يإ انخو احملكتخو اجلنائكخخو الديلكخو للسخكد امحخخد الفمخى املهخدن بتهتخخو استكخاب ألخرائ حخخرب
ا مشخخال يخخايل يإ انخخو يكتخخو اجلنخخااييف ا يخخايل للسخخكد الكخخو ياهايخخان تخخوسن يفخخو الشخخرطو
اإلساليكو السابق بتهتو استكاب انتهاكايف ألسكتو حلموق اإلنسان(.)21
 -29يا يواأله خخو تزاي خخد انتهاك خخايف حم خخوق اإلنس خخان ال خخيت كان خخه النس خخاء ي خخع ا طف خخال اي
حاايها التزيه احلكويو ابملضي قديا ا تكري المدالو النتمالكخو .يا هخلا اإلطخاس اختخليف
احلكويو بدة ياا سايف ينها تنظك ندية يطنكو بشدن المدالو النتمالكو ا حزيران /يونكف 2013؛
يابتتخخا المخخانون سق خ  2014-001املخخؤس  7نكسخخان/ابريل  2014ياملتملخخق ابلتصخخديق بلخخى ا يخخر
سق  2014-003/P-RMاملؤس  15كانون الثاين/يناير  2014ياملتملق شنشاء جلنو احلمكمو يالمدالو
ياملصخخاحلو؛ يزخخكااو يابتت خا الم خوانني يالل خوائ املتملمخخو بلجنخخو التحمكخخق الديلكخخو املنصخخوة بلكهخخا
8

GE.17-19546

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

ا اتف خ خخاق الس خ خخالم ياملص خ خخاحلو ا ي خ خخايل املناث خ خخق ب خ خخأل بتلك خ خخو اجلزائ خ خخر يابتت خ خخا جمل خ خ خ ال خ خخوزساء
لسكاس خخو يطنك خخو للمدال خخو النتمالك خخو ا  22ك خخانون ا يل /يس خختج  2016يابتت خخا املرس خخوم سقخ خ
 2015-0858/P-RMامل خ خخؤس  31ك خ خانون ا يل /يس خ خختج  2015يال خ خخلن ع خ خخد إأل خ خراءايف تنفك خ خخل
الم خخانون سقخ خ  2012–025امل خخؤس  12متوز/يولك خخف  2012ياملتمل خخق بتمخ خويك خخحااي مت خخر  17ك خخانون
الثاين/يناير  2012يحركو المصكان اليت انطلمه ا  22عااس/ياسس .)22(2012
 -30يتتض خختأل ي كم خخو السكاس خخو الوطنك خخو للمدال خخو النتمالك خخو ال خخيت ابتت خخداا احلكوي خخو ا  22ك خخانون
ا يل /يستج  2016التداب الالزيو لضتان بدم تكراس انتهاكايف حموق اإلنسخان يحخق الضخحااي
يكللج افخرا اسخره ا يمرفخو احلمكمخو يحمهخ ا المدالخو يحمهخ ا اجلخج( )23يابتتخد جملخ الخوزساء
ا  4كانون الثاين/يناير  2017يشريع المانون املتملق حبتايو املدافمني بأل حموق اإلنسان.
 -31يتوازخخل جلنخخو احلمكمخخو يالمدالخخو ياملصخخاحلو تمايمخخا الو كخخق يخخع يفو خخكو ا ي خ املتحخخدة السخخايكو
حلم خخوق اإلنس خخان ياملنظت خخايف الديلك خخو يينظت خخايف حم خخوق اإلنس خخان للتص خخدن للتح خخداييف ال خخيت تم خخرت
المدالو النتمالكو ا يواألهو انتهاكايف حموق اإلنسان اليت حد ه قال ا زيو احلالكو يا ناءها(.)24
 -32يحتظخخى احلكويخخو بخخدب بمثخخو ا يخ املتحخخدة املتكايلخخو املتمخخد ة ا بمخخا لتحمكخخق السخختمراس
ا يخخايل ييفو خخكو ا ي خ املتحخخدة السخخايكو حلمخخوق اإلنسخخان يبخخدب احملكتخخو اجلنائكخخو الديلكخخو الخخيت
تمخخدم هلخخا املسخخابدة التمنكخخو ملوازخخلو ألهو هخخا الرايكخخو إ التحمكخخق ا اجل خرائ الديلكخخو الخخيت تنخخدس
خختأل يليتهخخا ييالحمخخو يرتكاكهخخا ألنائكخ ا يل سخخكتا اجلخرائ الخخيت استكاخخه ا مشخخال الالخخد ييسخخطف
ينل كانون الثاين/يناير .)25(2012

سابعا -مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 -33يازخخله احلكويخخو يكافحخخو اإلسهخخاب جبتكخخع اشخخكالف يخخأل خخخالل ابتتخخا إزخخالح قطخخاع
ا يأل يقانون التوألكف يالت طكق المسكرن يقانون الت طكق املتملق اب يأل الداخلي يتكثكف
التدسي يزاي ة حج املمدايف المسكريو يإنشاء يركز قضخائي يت صخ ييحخدايف يت صصخو
ملكافح خخو اإلسه خخاب ياجلرمي خخو املنظت خخو يتمزي خخز التم خخاين ب خخني المخ خوايف املس خخلحو املالك خخو يبمث خخو ا يخ خ
املتحدة يبتلكو ابسخان يجمتوبو يل الساحل است .
 -34ييض خخاط إ ه خخلو الت خخداب املت خخلة ابتت خخا المخ خراس ال خخوزاسن سقخ خ
 MDAC-SGاملخؤس  9نكسخخان/ابريل  2013ياملتملخخق شنشخخاء يركخز إل اسة بتلكخخايف يكافحخخو اهلجتخخايف
اإلسهابكخخو ا يماطمخخو ابيخخاكو ياملنخخاطق احملكطخخو مخخا ياملرسخخوم  2015-0230/PRMاملخخؤس  2نكسخخان/
ابريخخل  2015ياملتملخخق بطرائخخق تنفكخخل التجتكخخد اإل اسن ل يخوال ياملخواس املالكخخو ا خخخرى لإلسهخخابكني
يتويل اإلسهاب ياملنظتايف اإلسهابكو يابتتا اسرتاتكجكو ملكافحو التطرط الديا(.)26
2013-1338/MSIPC-

اثمنا -املؤسسة الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 -35اللجن خخو الوطنك خخو حلم خخوق اإلنس خخان ه خخي املؤسس خخو الوطنك خخو املمنك خخو بتمزي خخز يمحاي خخو حم خخوق
اإلنسان ا يايل .يهي متثل ايض ا اآللكو الوطنكو ملنع التملي .
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 -36يقخخد اُنشخخاه هخخلو اللجنخخو يفمخ ا للتمخخاي الديلكخخو يل سخخكتا ياخخا ئ ابسيخ يخخأل خخخالل
ابتتخخا المخخانون  2016-036املخخؤس  7متوز/يولكخخف  .2016يتتتث خخل البتكخخاسايف الرئكسخخكو الخخيت يتض خختنها
هلا المانون اجلديد فكتا يلي :ترقكو اللجنو الوطنكو حلموق اإلنسان لتصا سلطو إ اسيو يسختملو
يختفخخكك بخخد ابضخخائها يخخأل ياحخخد ياسبمخخني ( )41بض خوا إ تسخخمو ( )09ابضخخاء ائتخخني ييتتتمخخني
ابحلصخخانو يتمزيخخز اسخختماللكتها يإ اسة امل خواس امل صصخخو هلخخا بصخخوسة يسخختملو يإنشخخاء متثخخكاليف إقلكتكخخو
للجنو .يختول للجنو زخالحكو تلمخي الشخكايى يخأل ا فخرا الخليأل يمتخجين انفسخه خحااي لنتهاكخايف
حموق اإلنسان.
 -37ييفت هلا المانون اجلديخد الطريخق ايخام ابتتخا اللجنخو الوطنكخو حلمخوق اإلنسخان ا يخايل
ا الفاخو الخف الخيت متنحهخا حخق التصخويه خخالل يسايف التحخالف المخاملي للتؤسسخايف الوطنكخخو
حلموق اإلنسان يع الستاح هلا أب اء يظائفها بلى حنو افضل(.)27

اتسعا -تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ()2017-2013
ألف -احلقوق املدنية والسياسية
إلغاء عقوبة اإلعدام
 -38ل يزال الوقف الختكاسن لتنفكل بموبو اإلبدام ساسايا( )28يظ يُن افل ان حك يأل احكام
ابإلبدام خالل الفرتة املشتولو ابلتمرير.
االجتار ابلبشر
 -39اختليف احلكويخو تخداب ملكافحخو ال خاس اخ املشخريع اب شخ اة يفمخا لتفاقكخو ا يخ
املتحخخدة ملكافحخخو اجلرميخخو املنظتخخو بخخج الوطنكخخو يالجيتوكخخوليف امللحمخخو مخخا .يبلكخخف فمخخد انشخخاه
اللجنخخو الوطنكخخو لتنسخخكق يكافحخخو ال خخاس اب ش خ اة ييخخا شخخابف الخخج يخخأل تاسسخخايف يابتتخخديف
خطخخو بتخخل ملكافحخخو ال خخاس اب ش خ اة ييخخا شخخابف الخخج يخخأل تاسسخخايف ياُب خ اد يشخخريع قخخانون
بشدن يكافحو الرق ياملتاسسايف الشاكهو ابلرق(.)29
عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء ،والتعذيب وسوء املعاملة ،واالحتجاز التعسفي
 -40اختخليف احلكويخو تخداب لو خع حخد لالنتهاكخخايف اجلسخكتو حلمخوق اإلنسخان بتزييخد قخوايف
الخخدفاع يا يخخأل بتملكتخخايف يا خخحو يابلتخخدسي الخخالزم للتصخخرط يفمخا للتمخخاي الديلكخخو حلمخخوق اإلنسخخان.
يابإل افو إ الج فمد اختليف التداب التالكو :إزداس اياير توقكف حبق يرتك هلو ا بتال
يتخخدسي الم خوايف املسخخلحو يق خوايف ا يخخأل ا جمخخال المخخانون الخخدييل اإلنسخخاين يابتتخخا قخخانون التوألكخخف
يالت طكق المسكرن يإزالح قطاع ا يأل يتمديل يدينو قوابد سلوك الموايف املسلحو يقخوايف
ا يأل ا يايل بغكو تكككفها يع السكاق احلايل(.)30
حرية الدي
 -41اختليف احلكويو تداب لضتان حريو الديأل يالماا ة .ييتضتأل الج إنشاء يزاسة الشؤين
الدينكخخو يالماخخا ة يإنشخخاء يديريخخو يطنكخخو للشخخؤين الدينكخخو يالماخخا ة يخخع إقايخخو فخخريع هلخخا ا ا قخخالك
ياملماطمايف يالالداييف يتريك ا رحو اليت هديه(.)31
10
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حرية التعبري
 -42يازله احلكويو بلل اجلهخو ا جمخال التوبكخو يخأل األخل محايخو حريخو التماخ يي خع حخد
للتتاسسخخايف الخخيت اخخد هخخلا احلخخق .يابتتخخديف المخخانون سق خ  2015-018املخخؤس  4حزيران/يونكخخف 2015
يالخخلن يمخخدل ييصخخدق بلخخى ا يخخر سق خ  2014-006/P-RMاملخخؤس  21كخخانون الثاين/ينخخاير 2014
ياملتملخخق شنشخخاء اهلكاخخو الملكخخا لالتصخخاليف .يشخخربه ايض خ ا ا إأل خراء حتمكمخخايف بشخخدن الصخخحفكني
املفمو يأل اي املتوفني(.)32

ابء -احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية
احلق يف مستوى معيشي مناسب
 -43يازخخله احلكويخخو تنفكخخل يشخخاسيع يب خراي تنتكخخو األتتابكخخو ياقتصخخا يو تريخخي إ خختان
فمالك خخو احل خخق ا يس خختوى يمكش خخي يناسخ خ يتش خختل اإلط خخاس الس خرتاتكجي لإلنم خخاش القتص خخا ن
يالتنتكخخو املسخختدايو ( )2018-2016الخخلن يتتثخخل هدفخخف المخخام ا تمزيخخز تنتكخخو شخخايلو ييسخختدايو
للحخخد يخخأل الفمخخر يايألخخف بخخدم املسخخاياة ا بلخخد يوحخخد ييسخختمر ابلسخختنا إ اإليكخخا يف املتاحخخو
يالمخخدسة بلخخى الصخختو يخخأل األخخل حتمكخخق اهخخداط التنتكخخو املسخختدايو حبلخخول بخخام  .2030يشخخربه
ايض خا ا تنفكخخل السكاسخخو الوطنكخخو املتملمخخو بتمزيخخز القتصخخا الألتتخخابي يالتضخخايا يخطخخو بتلهخخا
للفرتة .)33(2018-2014
احلق يف التعليم
خجل
 -44يازله احلكويو ألهو ها الرايكو إ حتسخني ا اء نظايهخا التملكتخي .يبلكخف فمخد ُس ا
تطخخوس كاخ ا قطخخاع التملخخك بفضخخل تنفكخخل الخخج ي المشخخرن لتطخخوير التملخخك يبخخر ي السخختثتاس ا
قطاع التملك يبمك التوزخكايف املناثمخو بخأل املنتخدى الخوطا للتملخك الخلن بمخد ا بخام 2008
اخخا ا الخخج استفخخاع يمخخدل اللتحخخاق اإلمجخخايل ابلتملخخك البتخخدائي ياإلبخخدا ن يزاي ة بخخد الا خ
التحتكو يإألراء ساسو ياسمو النطاق بأل املخداسس المرعنكخو .بغكخو سبطهخا ابلنظخام التملكتخي اسختنا ا
إ اسالك تربويو يد ة بدقو يتمزيز الشراكو حول املدسسو يسديتها( )34يملماجلو اآلاثس النامجخو
ب خخأل ازي خخو ب خخام  2012فم خخد اُب خ اد ينخُ اف خخل املش خخريع الط خخاسئ لت خخوف التمل خخك للجتك خخع يه خخو يغط خخي
الفرتة  2016-2013ييريي إ زاي ة فرة احلصخول بلخى التملخك يحتسخني بكاخو الختمل للتاليكخل
املتضرسيأل ا املناطق املستهدفو.
 -45ييازخخله احلكويخخو تمزيخخز التخخدسي املهخخا ل سخخكتا بفضخخل الخخدب الخخلن يمديخخف ا تتخخع
الدييل يأل خالل تنفكل المديخد يخأل املشخاسيع يالخجاي اخا فكهخا بخر ي تشخغكل الشخااب يالخج ي
المشخرن لتطخوير التخدسي املهخا يخأل األخل تخخوف فخرة المتخل .ياخدط هخلو الخجاي إ احلخد يخخأل
بطالو الشااب .يشربه ايضا ا ب انشطو التدسي املها يتمزيز إيكانكو التوظكف يأل خالل
ي ع المانون سق  2016-026املؤس  14حزيران/يونكف  2016ياملتملق ابلتدسي املهخا يالسكاسخو
الوطنكو للمتالو يخطو بتلها للفرتة .)35(2017-2015
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احلق يف الصحة
 -46يازخخله احلكويخخو ألهو هخخا الرايكخخو إ زاي ة يمخخدل التغطكخخو الصخخحكو يتخخوف المتلكخخايف
المكصريو يالمماق املضا ة للف يسايف المكوسو يبال السل ياملالساي اب ان للحوايل يا طفخال
ين سخخأل اسايسخخو ( 5سخخنوايف) .يقخخد شخخهديف املمخخدايف التمنكخخو ياملسخخابدة اسازخخو الخخيت تمخخديها
الديلو للتر ى املصابني بف يس نم املنابو الاشريو ياإليدز حتسن ا يلحوظ ا(.)36
 -47يب خخلله احلكوي خخو ايضخ خ ا أله خخو ا لتحس خخني التغطك خخو الص خخحكو ي خخأل خ خخالل ب خخر ي التنتك خخو
الصخخحكو يالألتتابكخخو ي خختان إيكانكخخو احلصخخول بلخخى يكخخاو الشخخرب شنشخخاء الشخخركو املالكخخو إل اسة
يكخخاو الشخخرب يالشخخركو املالكخخو ل خرتا يكخخاو الشخخرب( .)37يابإل خخافو إ الخخج ابتتخخديف احلكويخخو
المخخانون سق خ  2015-036املخخؤس  16متوز/يولكخخف  2015ياملتملخخق حبتايخخو املسخختهلج يي كمخخو سكاسخخو
يطنكو بشدن ا يأل الغلائي(.)38

جيم -حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 -48كثف خخه احلكوي خخو ألهو ه خخا الرايك خخو إ المض خخاء بل خخى تاسس خخو تش خخويف ا بض خخاء التناس خخلكو
ا نثويخخو (ختخخان اإل ) يخخأل خخخالل الخخج ي الخخوطا ملكافحخخو ختخخان اإل الخخلن سخخابد بلخخى
سبايو اكثر يأل  1 080حالو تمخاين يخأل يضخابفايف استخان( )39يبلخى ختلخي اكثخر يخأل 8 000
خاتنو بأل هلو املتاسسو ا حوايل  1 200قريو بدب يأل الزبتاء الدينكني.
 -49يكثفه احلكويو محاليف توبكو اجلتهوس فكتا يتملخق بتشخويف ا بضخاء التناسخلكو ا نثويخو
اا ا الج الحتفال اب ايم الديلكو ملكافحو تشويف ا بضاء التناسلكو ا نثويو ( 6شااط/فجاير)
يابتال المنف د النساء يالفتكايف ( 25تشخريأل الثخاين/نوفتج) يتنظخك سختو بشخر ( )16يويخ ا
يأل النشاط ملناهضو المنف د الفتكايف يالنساء(.)40
 -50يا إط خخاس الس خخمي إ س خخأل تشخ خريع عظ خخر مجك خخع اش خخكال املتاسس خخو التملكدي خخو املتتثل خخو ا
تشويف ا بضاء التناسلكو ا نثويو يفما للتوزكايف اليت قديتها اللجنو املمنكو ابلمضاء بلخى التتككخز
خخد املخراة يجلنخخو حمخخوق الطفخخل شخخربه احلكويخخو ا يراألمخخو قخخانون الممخخوابيف لكتضخختأل احكايخا
بشخخدن يكافحخخو المنخخف خخد املخراة .ياب سيف ايضخ ا إ إزخخداس المخراس سقخ 2017-002/MPFEF/SG
املؤس  24كانون الثاين/يناير  2017ياملتملق شنشاء اللجنخو الوطنكخو املمنكخو اتابمخو بتلكخو ابتتخا
يشخخريع المخخانون املتملخخق اكافحخخو المنخخف المخخائ بلخخى نخخوع اجلخخن اخخا ا الخخج ختخخان اإل
يي ع خريطو طريق يطنكو لبتتا يشريع قانون بشدن يكافحو المنف المائ بلى نوع اجلن
اا ا الج ختان اإل (.)41
 -51ييازله احلكويو تنفكل تداب تريي إ محايو حموق املراة يأل خالل تنفكل خطو بتخل
السكاسخخو الوطنكخخو املمنكخخو ابملسخخاياة بخخني اجلنسخخني يتفمكخخل ا يانخخو الدائتخخو للسكاسخخو الوطنكخخو املمنكخخو
ابملساياة بني اجلنسني لضتان احرتام حموق املراة احرتاي ا كايالا(.)42

 -52يفكتخا يتملخخق اشخاسكو املخراة ا إ اسة الشخؤين المايخخو احخرز تمخخدم كاخ يخخأل خخالل ابتتخخا
المخخانون سق خ  2015-052املخخؤس  18كخخانون ا يل /يسخختج  2015يالخخلن يضخخع تخخداب لتمزيخخز املسخخاياة
بني اجلنسني ا الوزول إ يناز اختاا المراس ياملناز النت ابكو(.)43
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 -53يا يف ايض خا اجلهخخو الخخيت بخخللتها احلكويخخو إ ي خخع اسطخخو الوطنكخخو لتنفكخخل ق خراس جمل خ
ا يخخأل التخخابع ل ي خ املتحخخدة  1325يالخخيت ااتحخخه ي خخع اس خرتاتكجكايف ملكافحخخو المنخخف المخخائ
بل خخى اس خخاس اجل خخن ا ح خخاليف النخ خزاع املس خخل ي بخ خ يش خخاسكو املخ خراة ا تنفك خخل اتف خخاق الس خخالم
ياملصخخاحلو ا يخخايل املناثخخق بخخأل بتلكخخو اجلزائخخر يتمزيخخز املسخخاياة ا املمايلخخو بخخني الرألخخل ياملخراة يبخخدم
التتككز د املراة(.)44

دال -حقوق الطفل
 -54اح خخرزيف احلكوي خخو تم خخدي ا كاخ خ ا ا جم خخال حم خخوق الطف خخل اببتت خخا جملخ خ ال خخوزساء ي كم خخو
السكاسخخو الوطنكخخو املتملمخخو حبتايخخو ا سخخرة يخطخخو بتلهخخا للفخخرتة  2020-2016يياخخا ئ توألكهكخخو
لربايخخو يمحايخخو ا طفخخال املمر خخني لل طخخر اي الخخليأل يمخخانون يخخأل اي خخاع خط خ ة يخخأل سخخوء املمايلخخو
اي المنخخف اي السخختغالل اي اإل خخال( )45يا بخخام  2016ابتُتخخد المخخانون سق خ  2016-058املخخؤس 27
صخخر ا مجهوسيخخو يخخايل .ي خخرن حالك خ ا يراألمخخو ا يخخر
كخخانون ا يل /يسخختج  2016ياملتملخخق ابل ُم ا
سق  02-062/P-RMاملؤس  5حزيران/يونكف  2002ياملتملق بمانون محايو الطفل.
 -55ياختليف احلكويو التداب الالزيو حلتايو حموق الطفخل يينخع نكخد ا طفخال يخأل ألانخ
اط خراط الن خزاع يي خخع علكخخايف إلبخخا ة إ يخخا ا طفخخال املس خورحني اببتتا هخخا ا  28كخخانون الثخخاين/
ينخاير  2013تمتكتخا يشخرتكا بخخني الخوزاسايف يخخن بلخى خخريسة ابتاخاس ا طفخخال املخرتاطني ابلمخوايف
ياجلتابايف املسلحو الليأل اُسريا اي فريا حااي يان يُمايلوا يفما لللج(.)46

 -56ياستتريف احلكويو ا يضابفو ألهو ها الرايكو إ المضاء بلى بتل ا طفال ا إطاس
الج ي الوطا ملكافحو بتل ا طفال يأل خالل نشر النصوة اليت حتظر بتل ا طفال(.)47
 -57يب خخلله احلكوي خخو أله خخو ا لتحس خخني إيكانك خخو حص خخول ا طف خخال بل خخى الرباي خخو الص خخحكو
يالتملخك بضخختان حصخخوهل بلخخى هخخلو اسخخديايف بشخكل يناسخ يخخأل خخخالل اسطخخو المشخريو الثالثخخو
للتنتكو الصحكو يالألتتابكو للفرتة  2023-2014يبر ي الستثتاس ا قطاع التملك (.)48

هاء -القانون الدويل اإلنساين
 -58تسخخا الن خزاع املسخخل الخخلن ا خخر بلخخى املنخخاطق الشخختالكو مل خايل ا بخخام  2012ا تشخخر
ابدا كا ة يأل السكان اخل إقلك يايل يا الالدان ا ايسة.
 -59ييخع توقكخخع اتفخاق السخخالم ياملصخاحلو ا يخخايل املناثخق بخخأل بتلكخو اجلزائخخر ييألخو ينظتخخايف
إنسانكو ا حكويكو يمنكو ابلمتل اإلنساين ا يناطق المو ة ااتحه الجاي املتملمو ابملسابدة
اإلنسانكو يالتتاسج الألتتابي ياإلنماش القتصا ن يإبخا ة تشخغكل اهلكاكخل الألتتابكخو ا ساسخكو
ب املشر يأل اخلك ا يالالألاني يالفاايف السكانكو الضمكفو.
 -60ييمخخر اجلخخديل ا و بطريمخخو يوا خخكمكو حالخخو تنفكخخل التخخداب ياإلأل خراءايف اجلاسيخخو ي/اي الخخيت
اختلاا يايل سلف ا .ييركز التمرير بصخوسة اساسخكو بلخى التوزخكايف املماولخو يالتوزخكايف الخيت اخخلاا يخايل
ابلفمخخل بمخخني البتاخخاس يالتوزخخكايف الخخيت احاطخخه مخخا بلتخ ا بمخ احلخواس التفخخابلي الخخلن ألخخرى ا 22
كانون الثاين/يناير .2013
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يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب (النتائ )
ا خ خ خخر الت خ خ خخداب املت خ خ خخلة بل خ خ خخى تنفك خ خ خخل التوز خ خ خخكايف
ياللتزايايف
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اإلألراءايف/النتائ
التوزكايف

حالو التنفكل
• ظ يُشرع فكها
• ألاسيو
• نخُفاليف

أوال -التدابري التشريعية والسياسات واالسرتاتيجيات واملبادرات الوطنية

•
•

ايلا 2-السكاسايف يالسرتاتكجكايف الوطنكو
ا -التوبك خ خخو  -التثمك خ خخف  -الت خ خخدسي ا جم خ خخال
حم خ خ خخوق اإلنس خ خ خخان ( -111 5-110ي خ خ خخأل
 19إ  -111 38-111 21يخ خ خ خ خ خ خ خ خخأل 59
إ )60

ألاسيو

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

•

•
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•

•
•
•

تنفك خخل ب خخر ي ملكافح خخو تاسس خخو خت خخان اإل .
يقخخد خصصخخه لخخف يكزانكخخو سخخنويو قخخدسها 120
يلك خ خخون فرن خ خخج ي خ خخأل فرنك خ خخايف اجلتاب خ خخو املالك خ خخو
ا فريمك خخو يلكنه خخا ل ت خ خزال ا خ خ كافك خخو لتحمك خخق
ا هداط احملد ة.
ختل خ خخي اكث خ خخر ي خ خخأل  8 000خاتن خ خخو ب خ خخأل ه خ خخلو
املتاسسو ا حوايل  1 200قريو.
ابتت خ خخا يتنفكخ خ خخل خطخ خ خخو سخ خ خخنويو خخ خ خخالل الفخ خ خخرتة
 2017-2015لتطاكخ خخق المخ خخانون سق خ خ 2012-023
املؤس  12متوز/يولكخف  2012ياملتملخق اكافحخو
ال اس اب ش اة ييا شابف الج يأل تاسسايف.
إنشخخاء اللجنخخو الوطنكخخو املمنكخخو اكافحخخو ال خخاس
اب ش اة ييا شابف الج يأل تاسسايف.
إألخ خ خراء ياكت خ خخايف ا إط خ خخاس يكافح خ خخو ال خ خخاس
اب ش اة ييا شابف الج يأل تاسسايف.
تدسي يتوبكو اجلهايف الفابلو ا جمال المدالخو
يتثلي ينظتايف ا تتع املدين يقا ة ا تتمخايف
احمللكو ا يناطق يلو يايل.

14

ايلا 1-اللجن خ خ خ خخو الوطنك خ خ خ خخو حلمخ خ خ خ خوق اإلنس خ خ خ خخان
()4-110

نخُفاليف

•

الم خ خ خخانون سق خ خ خ  036-2016امل خ خ خخؤس  7متوز/يولك خ خ خخف  2016ياملتمل خ خ خخق
شنشاء اللجنو الوطنكو حلموق اإلنسان.
املرسخ خ خخوم سق خ خ خ  0853/PR-Mاملخ خ خخؤس  8تش خ خ خريأل الثخ خ خخاين/نوفتج 2016
ياللن عد تنظك اللجنو الوطنكو حلموق اإلنسان يإألراءايف تشغكلها.
املرسخخوم سقخ  2017-0377/P-RMاملخخؤس  3اايس/يخخايو  2017ياملتملخخق
بتمكني ابضاء اللجنو الوطنكو حلموق اإلنسان.

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

15

التداب املت لة /املزيع اختااها

يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب (النتائ )
ا خ خ خخر الت خ خ خخداب املت خ خ خخلة بل خ خ خخى تنفك خ خ خخل التوز خ خ خخكايف
ياللتزايايف

• تخخدسي ق خوايف ال خخدفاع يا يخخأل ا جمخخال حمخخوق
اإلنسان يالمانون الدييل اإلنساين.
• ت خ خخدسي الزباي خ خخايف الدينك خ خخو بش خ خخدن الرا يكالك خ خخو
يالتطرط المنكف يبشدن اإلسالم املتساي .
• نشر الجاي املتملمخو ابلوحخدة الوطنكخو ياملصخاحلو
بلخ خخى المن خ خوايف الوطنكخ خخو (اإلاابخ خخو يالتلكفزيخ خخون)
ياحملطايف اإلاابكو اسازو.
املرسخ خ خخوم سق خ خ خ  2017-0800 PM-RMاملخ خ خخؤس  19ايلول/سخ خ خخاتتج  2017إنش خخاء جلن خخو يش خخرتكو ب خخني ال خخوزاسايف يمنك خخو بصخ خخفو
ألاسيو
ب -السرتاتكجكو/املاا سايف الوطنكو
خازخخو بتنسخخكق اإلأل خراءايف الخخيت تت خخلها اإل اسايف
ياملتمل خخق شنش خخاء اللجن خو املمنكخخو اتابم خخو إب خخدا التمريخخر ال خخوطا لالس خختمرا
الوزاسيخ خ خخو ياق خ خ خرتاح يشخ خ خخريع تمريخ خ خخر يتنظخ خ خخك إق خ خ خراسو
الديسن الشايل.
ييتابمو تنفكل التوزكايف.
• يراألم خخو الم خخانون سق خ  01-079املتمل خخق بم خخانون المم خخوابيف يالم خخانون سقخ خ يوازخ خخلو بتلك خ خخو يواءي خ خخو التش خ خريمايف الوطنكخ خخو يخ خخع
ايلا 3-التخ خخداب التش خ خريمكو/اليتثال للصخ خخكوك
احكام املماهدايف الديلكو حلموق اإلنسان.
 01-080املتملق بمانون اإلألراءايف اجلنائكو.
الديلك خخو ( 1-110ي -111 3ي خخأل  7إ 8
)63-111
• اإلألخ خراءايف اجلاسي خخو لنش خخر مجك خخع املماه خخدايف الديلك خخو ياإلقلكتك خخو حلم خخوق
اإلنسان اليت ز ادقه بلكها يايل ا اجلريدة الرمسكو.
اثنيا -احلوكمة (الدميقراطية ،االنتخاابت ،النظام القضائي ،اإلفالت م العقاب)... ،
اثنك خ خ ا 1-الدميمراطكخ خخو ( -111يخ خخأل  1إ 2
53-111 23-111 22-111
)63-111 57-111

نخُ افليف

•
•
•
•
•
•
•
•

إقايو حكويو انتمالكو (.)2013
لماءايف بشدن مشال يايل (.)2014
لماءايف بشدن الاليركزيو (.)2014
احلواس بني الديلو يا حزاب السكاسكو.
بمد يؤمتر للوفاق الوطا (.)2017
املرسخخوم سقخ  2015-0655املخخؤس  19تشخريأل ا يل/اكتخوبر  2015ياملتملخخق
بو ع إطاس يؤسسي لج ي الطواسئ إلنماش التنتكو ا الشتال.
المخ خ خخانون سق خ خ خ  2015-008املخ خ خخؤس ا  5عااس/يخ خ خخاسس  2015ياملتملخ خ خخق
بمانون التوألكف يالت طكق المسكرن للسنوايف يأل  2015إ .2019
المخانون سقخ  2017-029املخخؤس  14متوز/يولكخف  2017ياملكخخرس لمخخانون
الت طكق املتملق اب يأل الداخلي للسنوايف يأل  2017إ .2021

•
•
•
•
•
•
•

نمخخل السخخلطو يخخأل ال خرئك النتمخخايل إ ال خرئك
املنت (.)2013
حل ا ل احلاك (.)2013
توقكخخع اتفخخاق السخخالم ياملصخخاحلو ا يخخايل املناثخخق
بأل بتلكو اجلزائر (.)2015
ي خ خ خخع ب خ خ خخر ي ط خ خ خ خواسئ إلنم خ خ خخاش التنتك خ خ خخو ا
الشتال (.)2015
تم خخديل يدين خخو قواب خخد س خخلوك المخ خوايف املس خخلحو
يقوايف ا يأل.
إنشاء ا ل الوطا إلزالح قطاع ا يأل.
تنظك طامو سنويو ملنتدى احلواس الدميمراطي.
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اإلألراءايف/النتائ
التوزكايف

حالو التنفكل
• ظ يُشرع فكها
• ألاسيو
• نخُفاليف

اثنكخ خ خ خ خ خا 3-النظ خ خ خ خ خخام المض خ خ خ خ خخائي (54-111
 -111 56-111يأل  58إ )60

ألاسيو

اثنك خ ا 4-اإلف خخاليف يخخأل المم خخاب (37-111
 -111 43-111ي خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خخأل  45إ 52
 -111يخ خ خخأل  55إ  -111 56يخ خ خخأل 61
إ  -112 62ي خ خخأل  13إ -112 14
يأل  23إ )27

ألاسيو

•

السكاسخخو الوطنكخخو حلمخخوق اإلنسخخان ( )2016يخطخخو بتلهخخا (-2017
.)2021

•

اتفخاق يااخا ياو املاخدئي بشخخدن النت خاابيف الر سخكو ييخا اثيف السخخالم
(حزيران/يونكف .)2013
المخخانون  2016-048امل خخؤس  17تش خريأل ا يل/اكت خخوبر  2016ياملتمل خخق
بمانون النت اابيف املرابي للتنظوس اجلنساين.
ابتتا جمل الوزساء ا  5تشخريأل ا يل/اكتخوبر  2017ملراسخك تتملخق
ابستدباء اهلكاو النت ابكخو ا  17كخانون ا يل /يسختج  2017لنت خاب
ابضخ خخاء ا خ خخال الالديخ خخو يابضخ خخاء جمخ خخال املماطمخ خخايف يابضخ خخاء جمخ خخال
ا قالك .

•

بر ي الطواسئ لتمزيز النظخام المضخائي يتنفكخل اتفخاق السخالم ياملصخاحلو
الوطنكو لمام .2015
إألراء ساستني ا بام  2014بأل املنظويو اجلنائكو.
استما ة ياك مشال يايل لصالحكااا.
اختاا تداب تضفي الطابع اإلنساين بلى إ اسة السجون.
يشريع ب المدالو ا يايل (.)2014

•

اتف خخاق شخ خراكو ب خخني احملكت خخو اجلنائك خخو الديلك خخو يحكوي خخو ي خخايل ا إط خخاس
احلاليف احملالو إلكها (.)2013
إنش خ خخاء جلن خ خخو حتمك خ خخق يلك خ خخو اوألخ خ خ امل خ خخا ة  46ي خ خخأل اتف خ خخاق الس خ خخالم
ياملصاحلو.
إزداس اياير توقكف حبق يرتك النتهاكايف اجلسكتو حلمخوق اإلنسخان
ا مشال الالد.

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
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•

•
•

•
•
•

يكثاق الوفاق الوطا (.)2017
إنشاء يزاسة حموق اإلنسان يإزالح الديلو.
إأل خ خ خراء انت خ خ خخاابيف س سخ خ خخكو يتش خ خ خريمكو ا بخ خ خخام
 2013يانت خ خ خخاابيف بلدي خ خ خخو ا ب خ خ خخام 2016
اسيف بطريمو تمد يو ي ميمراطكو.
يخخأل املمخخرس تنظخخك ال خخو اقرتابخخايف ا  17كخخانون
ا يل /يستج:
• انت خخاابيف بلدي خخو ألزئك خخو ا  59بلدي خخو ي خخأل
ازخخل  703بلديخخو ظ يتسخخأل إألخراء تصخخويه
فكها ا تشريأل الثاين/نوفتج .2016
• انت اابيف يلكو.
• انت اابيف إقلكتكو.
بناء املمر اجلديد للتحكتو الملكا؛
بناء احملكتو اإل اسيو ا يوبيت؛
بناء ياك ألزئكو ا سان ينكونو يفا يياسكنا؛
بناء/تريك  18يكتو ا املناطق الشتالكو؛
الشخخريع ا بنخخاء سخخجأل يركخخزن ألديخخد ا ككن خ ياب
خاس ابياكو؛
إنشاء جلنو ائتو لتنمك النصخوة ييواءيتهخا بلخى
يستوى املديريو الوطنكو للشؤين المضائكو يا ختام.
زايسة املدبكخخو المايخخو للتحكتخخو اجلنائكخخو الديلكخخو
()2017 2013؛
نم خخل امح خخد الفم خخى إ احملكت خخو اجلنائك خخو الديلك خخو
()2015؛
إ انخ خخو يكتخ خخو اجلنخ خخااييف ا يخ خخايل للسخ خخكد الكخ خخو
ياهايان توسن ا بام 2017؛

16

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

ألاسيو

التداب املت لة /املزيع اختااها

يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب (النتائ )
ا خ خ خخر الت خ خ خخداب املت خ خ خخلة بل خ خ خخى تنفك خ خ خخل التوز خ خ خخكايف
ياللتزايايف
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اإلألراءايف/النتائ
التوزكايف

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

السكاس خ خخو الوطنك خ خخو للمدالخ خخو النتمالك خ خخو يخطخ خخو بتله خ خخا للفخ خخرتة -2016
( 2020كانون ا يل /يستج .)2016
يشريع المانون املتملق حبتايو املدافمني بأل حموق اإلنسان.

يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب (النتائ )
ا خ خ خخر الت خ خ خخداب املت خ خ خخلة بل خ خ خخى تنفك خ خ خخل التوز خ خ خخكايف
ياللتزايايف
•

•

توقك خ خ خخف بم خ خ خخك ابض خ خ خخاء ا ل خ خ خ خ المس خ خ خخكرن
ياملتهتخ خ خخون ابستكخ خ خخاب ألرميخ خ خخو ااتكخ خ خخال اكخ خ خخزلن
يبخخون يكلخخو ف لخخون المخخايلني ا إاابخخو فرنسخخا
الديلكو ييثوهل ايام احملكتو يإ انته ؛
إنشخخاء يتشخخغكل جلنخخو احلمكمخخو يالمدالخخو ياملصخخاحلو
يفريبها اإلقلكتكو.

اثلثا -الصكوك الدولية والتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
اثلثا 1-تمزيز التماين يع هكاايف سزد املماهدايف
ا -التصديق ()1-110

ألاسيو

ب -اإلأل خراءايف اسازخخو يالتمخخاين يخخع هكاخخايف
سزخ خ خ خخد املماه خ خ خ خخدايف ( -110ي خ خ خ خخأل  6إ 7
 -111ي خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خخأل  11إ 7-111 12
)9-112

ألاسيو

اثلث خ خ خ ا 2-املسخ خ خخابدة التمنكخ خ خخو ( -110يخ خ خخأل 8
إ )10

ألاسيو

•
•
•
•

املرس خخوم سقخ خ  2015-0866/P-RMاملتمل خخق ابنض خختام مجهوسي خخو ي خخايل إ
التفاقكو املتملمو بو ع ا ش اة بدميي اجلنسكو.
املرس خخوم سقخ خ  2015-0881/P-RMاملتمل خخق ابنض خختام مجهوسي خخو ي خخايل إ
التفاقكو املتملمو ضفك حاليف انمدام اجلنسكو.
خخخالل الفخخرتة قكخخد السخختمرا تاخخني ا نشخخطو املخخلكوسة ا قسخ النتخخائ
املمابلو بو وح اهتتام يايل يالتزايها آبلكايف ا ي املتحدة.
اللجنخخو املشخخرتكو بخخني الخخوزاسايف لخخدب إبخخدا تمخخاسير ايلكخخو ي يسيخخو لتنفكخخل
التفاقكايف اليت زدقه بلكها يايل .2009

ااتح تمزي خخز التم خخاين ي خخع الش خخركاء الثن خخائكني ياملتم خخد ن ا طخ خراط ا جم خخال
حمخ خخوق اإلنسخ خخان حتمكخ خخق هخ خخدط تمزيخ خخز علكخ خخايف احلتايخ خخو المانونكخ خخو ياختخ خخاا
إألراءايف يأل األل محايو حموق اإلنسان بلى حنو افضخل يحتسخني ظخريط
بكش مجكع السكان.

إح خ خراز تم خخدم ا تنفك خخل ي خخايل للتزايه خخا ابلتص خخديق
بلى الصكوك الديلكو حلموق اإلنسان.

•

•

•

•

التمخ خخاين يخ خخع شخ خخماو حمخ خخوق اإلنسخ خخان ياحلتايخ خخو
التابم خخو لامث خخو ا ي خ املتح خخدة املتكايل خخو املتم خخد ة
ا بما لتحمكق الستمراس ا يايل.
إأل خ خ خراء اسا خ خ خ املسخ خ خختمل املمخ خ خخا حبالخ خ خخو حمخ خ خخوق
اإلنسخان لخزايسة سخابمو إ يخايل ا الفخرتة يخخأل 7
إ  16تشريأل الثاين /نوفتج .2016
يس خ خخابدة تمنك خ خخو يمدي خ خخو ي خ خخأل اللجن خ خخو الديلك خ خخو
للص خ خخلك ا مح خ خخر ييفو خ خ خخكو ا ي خ خ خ املتحخ خ خخدة
لشؤين الالألاني.
يس خ خخابدة ي خ خخأل ب خ خخر ي ا يخ خ خ املتح خ خخدة اإلث خ خخائي
الحتخخا ا يسي ييكالخخو الخخولاييف املتحخخدة للتنتكخخو
الديلكو ييكت تنسكق الشؤين اإلنسانكو.
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•
•

رابعا -احلقوق املدنية والسياسية
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سابمخ خ خ خ ا 1-احل خ خ خخق ا احلك خ خ خخاة يبموب خ خ خخو اإلب خ خ خخدام
( -111يخ خ خخأل  17إ  -112 18يخ خ خخأل 1
إ  -112 10-112 2يخ خ خ خ خ خ خ خ خخأل  11إ
)12
سابمخا 2-التمخخلي ي خخريب املمايلخخو اي المموبخخو
الماسخ خ خخكو اي الالإنسخ خ خخانكو اي املهكنخ خ خخو يظخ خ خخريط
الحتجاز ()24-111

ألاسيو

اإلبماء بلى الوقف الفملي لتنفكل احكام اإلبدام ينل بام .1980
التفك حالك ا ا إلغاء بموبو اإلبدام يختفكف ا حكام.

ال يازال ااانون العقاوابت يتضام أحكاماا تتعلااق
بعقوبااة اإلعاادام رداام عاادم تنفيااذ أي حكاام م ا
أحكام اإلعدام منذ عام .1980

•

إألراء اللجنو الوطنكو حلموق اإلنسخان لخزايسايف للسخجون ينشخر تمريخر ا
بام .2016
اختاا تداب إل فاء الطابع اإلنساين بلى اياكأل الحتجاز بغكو نخ
إساءة املمايلو.

•

خطو بتل ملكافحو ال اس اب ش اة ياملتاسسايف الشاكهو ابلرق.
التمخخاين المضخخائي الثال خخي بخخني يخخايل يتشخخا يالنكجخخر ا جمخخال يكافحخخو
اجلرميو املنظتو بج الوطنكو ياإلسهاب.

•

اوأل الدستوس املايل حتتي املا ة  4حريو الديأل يالماا ة.
بر براي ينكو بلى التلفزيون الوطا ين متككز.
إنشاء يزاسة الشؤين الدينكو يالماا ة.
ا ي خخر سق خ خ  2014-006/P-RMاملخ خخؤس  21ك خخانون الثاين/ينخ خخاير 2014
ياملتمل خخق شنش خخاء اهلكا خخو الملك خخا لالتص خخاليف يال خخلن بدلاخخف يز خخدق بلك خخف
المانون سق  2015-018املؤس  4حزيران/يونكف .2015

• تطاكق المموبو التد ياكو.
• حتسني الظريط املمكشكو ا اياكأل الحتجاز.
• تركك خ ك خخاي ايف يراقا خخو ا الس خخجأل املرك خخزن ا
ابياكو.
• إنشخ خ خخاء يركخ خ خخز احتجخ خ خخاز بغكخ خ خخو الت فكخ خ خخف يخ خ خخأل
اكتظاظ السجون.
إنشخ خخاء اللجنخ خخو الوطنكخ خخو لتنسخ خخكق يكافحخ خخو ال خ خخاس
اب ش اة ييا شابف الج يأل تاسسايف.
بخ خ خخدء ا نشخ خ خخطو ا  15عااس/يخ خ خخاسس  2016يخ خ خخع
بمد أللسايف احملاكتو.
• تريك ا رحو متاكتو املهديو.
• إز خخداس اياي خخر توقك خخف حب خخق املتهت خخني ابستك خخاب
ألرائ األ فكه امحد الفمي.
• يما خ خ خخاة يخ خ خ خرتك ا بت خ خ خخال المديانك خ خ خخو خ خ خخد
الصحفكني.
• فت حتمكمايف بم اختفاء زحفكني.

•
•

ألاسيو

•

سابم خ خ ا 3 -ال خخاس ابلاشخ خخر يال خخرق ياملتاسسخ خخايف
الشاكهو ابلرق ( -111يأل  37إ )38

ألاسيو

سابمخ خا 4-حري خخو ال خخديأل يالما خخا ة (12-110
 -111يأل  64إ )1-113 66

ألاسيو

سابمخ خا 5 -حري خخو الخ خران يالتماخ خ ( -111ي خخأل
 67إ )69

ألاسيو

التمخ خخاين بخ خخني الم خ خوايف املسخ خخلحو املالكخ خخو يبمثخ خخو
ا ي املتحدة يبتلكو ابسخان.
ب خ خ املنظتخ خخو الديلكخ خخو للفرانكفونك خ خو ا بتلكخ خخو
الصخ خخكااو النهائكخ خخو للتمريخ خخر الخ خخوطا لالسخ خختمرا
الديسن الشايل ا بام .2017

•

•
•
•
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التداب املت لة /املزيع اختااها
•

املراألم خ خخو اجلاسي خ خخو للم خ خخانون سقخ خ خ  00-046امل خ خخؤس  5متوز/يولك خ خخف 2000
ياملتملق بنظام الصحافو يألن الصحافو.

•

إزالح قطاع ا يأل.
تمديل يدينو قوابد سلوك الموايف املسلحو يقوايف ا يأل.
التماين بني الموايف املسلحو املالكو يبمثو ا ي املتحدة يبتلكو ابسخان.
المانون سقخ  2016-008املخؤس  17عااس/يخاسس  2016ياملتملخق بو خع
قانون ملكافحو اسل ا يوال يمتويل اإلسهاب.
المخخانون سق خ  2013-016املخخؤس  21اايس/يخخايو  2013ياملمخخدل لمخخانون
اإلألخراءايف اجلنائكخخو الخخلن يمخخدل الموابخخد اإلألرائكخخو املتملمخخو ابلحتجخخاز
لدى الشرطو يبتلكايف اقتحام املساكأل يتفتكشها.
إبرام اتفاق بني اجلتابايف املسلحو (.)2017-2016
بمد ينتداييف للحواس بني ا تتمايف احمللكو.

يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب (النتائ )
ا خ خ خخر الت خ خ خخداب املت خ خ خخلة بل خ خ خخى تنفك خ خ خخل التوز خ خ خخكايف
ياللتزايايف
•

تمزيخخز المالقخخايف بخخني ق خوايف ا يخخأل يالصخخحفكني
يأل خالل إزداس لكل.
ت خخوف املزي خخد ي خخأل ا ي خخأل للص خخحفكني ا ايق خخايف
ا زيايف.
التمجكل اماجلو شكايى الصخحفكني يخأل طخرط
الديائر المضائكو.
توف محايو لصكمو ا حالو التهديدايف ا ككدة.
علكو تشغكلكو للتنسكق.
تدسي المسكريني يتزييده ابملمدايف.
إنشاء يركز ملكافحو اإلسهاب ا الالديو السا سو.
تشككل قوة جمتوبو يل الساحل است .
إنشاء يركز الدي يالتحلكل ياململويايف.
تشككل قوايف خازو ملكافحو اإلسهاب.
إنشخ خ خخاء املكت خ خ خ املرك خ خ خخزن لشخ خ خخؤين امل خ خ خخدسايف
اوألخ ا يخخر سقخ  2013-012/P-RMاملخخؤس 2
ايلول/ساتتج .2013
خخاق  200طخخأل يخخأل المن خ اهلنخخدن ا الفخخرتة
.2017-2016
التمجكخخل اماجلخخو المضخخااي املتملمخخو ابلتحمكخخق يخخع
املتهتخخني ابستكخخاب انتهاكخخايف حمخخوق اإلنسخخان
ييما اا .
تنظك أللسايف يكتو يتنملو.

•

توزيع املوا الغلائكو؛
استف خخع املم خخدل ال خخوطا لت خخوف يك خخاو الش خخرب ي خخأل
 63.6ا املائخ خخو ا بخ خخام  2013إ  66.9ا
املائو ا بام 2016؛

•
•
•

سابمخا 6 -حمخوق اإلنسخان  -ا يخأل الش صخي
 يكافح خ خ خ خ خخو اإلسه خ خ خ خ خخاب (-111 11-110 -111 85يأل  43إ )13-112 44

ألاسيو

سابمخ خ خ خا 7 -إقاي خ خ خخو الم خ خ خخدل ياحملاكت خ خ خخو الما ل خ خ خخو
()58-111 54-111 9-111

ألاسيو

•
•
•
•

•
•

تنفكخ خخل ب خ خخر ي الط خ خواسئ لتمزي خ خخز النظخ خخام المض خ خخائي يتنفكخ خخل اتف خ خخاق اجلزائ خ خخر
(.)2018-2015

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

خامسا -احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية
خايسا 1-احلق ا الغلاء ياحلصول بلخى يكخاو
الشخ خخرب ( -111 74 -111يخ خخأل  76إ
)77

ألاسيو

تنفكخخل الخخج ي الر سخخي حلخخاليف الط خواسئ الألتتابكخخو ( )2017ا مجكخخع
احناء الوطأل.

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

ألاسيو

خايسا 4-احلق ا الصحو ()73-111

ألاسيو

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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•

بر ي المتل احلكويي للفرتة .2018-2013
خطو لالنتماش املستدام ا يايل.
اإلطخاس السخرتاتكجي لإلنمخاش القتصخخا ن يالتنتكخو املسخختدايو -2016
.2018
بر ي التنتكو السريمو للتناطق الشتالكو.
املشريع الماألل لتوف التملك للجتكع ا الفرتة .2016-2013
الخخج ي املؤقخخه لتمزيخخز قطخخاع التملخخك يالتخخدسي املهخخا يالخخلن يغطخخي
الفرتة .2016-2015
زنديق ب التدسي املهخا يخأل طخرط يكالخو تشخغكل الشخااب يالوكالخو
الوطنكو للتشغكل.

•
•

•
•

•
•

•

فريق المتل التما الوطا ا جمال الصحو يالاكاو.

•

يماجلو املكاو ا  108نمطخو تزييخد ابملخاء يتوزيخع
 35 300يرشح ا للتكاو ا املناطق الشتالكو؛
إألراء  431 495زايسة ينزلكو ا إطخاس النظافخو
الصحكو للاكاو السكنكو؛
إقايخخو  18 651يرحا خا يسخخنا ا إطخخاس يكافحخخو
خطر تراك الجاز؛
إأل خراء تفتخخكش زخخحي طخخال  20 001يطمت خا
مجابكخ خ ا ا إط خخاس الوقاي خخو ي خخأل ا يخ خرا املنمول خخو
اب اليو ييكافحتها.
استفاع يمدل النتو القتصا ن.
تنفكخل يشخخريع متكخخني املخراة يالمائخخد الخخدميغراا ا
ينطمو الساحل.

إنش خ خ خخاء  1 317يدسس خ خ خخو ابتدائك خ خ خخو للتس خ خ خختوى
ا يل (.)2017-2014
استف خخاع ب خخد امللتحم خخني ابلتمل خخك ا ساس خخي إ
 288 684تلتك خ خ خ خخلا ا الف خ خ خ خخرتة ي خ خ خ خخأل 2014
إ .2017
توظكف  2 579يملت ا ا بام .2016
إنش خ خ خخاء املرز خ خ خخد ال خ خ خخوطا للتش خ خ خخغكل يالت خ خ خخدسي
اوأل ا ير سق  2013-024املؤس  30كانون
ا يل /يستج .2013
تدسي ياايف الشااب.
تزيي خخد مجك خخع املن خخاطق ييماطم خخو ابي خخاكو ابمل خ خوا
الالزيخخو للخخت ل ي خخأل احلش خرايف الض خخاسة يإاب ة
الفاران ياجلراان يامدايف املماجلو.
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خايسا 2-يكافحو الفمر ()72 -111

ألاسيو
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التداب املت لة /املزيع اختااها

يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب (النتائ )
ا خ خ خخر الت خ خ خخداب املت خ خ خخلة بل خ خ خخى تنفك خ خ خخل التوز خ خ خخكايف
ياللتزايايف
•
•
•

سادسا-

حقوق فئات حمددة

سا س خ خا 1 -حمخ خخوق امل خ خراة ياملنظخ خخوس اجلنسخ خخاين
10-111
8-111
(5-110
 -111ي خ خخأل  13إ  -111 16ي خ خخأل 25
إ  -111 32ي خ خخأل  70إ -112 71
يأل  6إ  -112 7يأل  14إ )20

ألاسيو

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بر ي يطا ملكافحو تاسسو استان.
براي يطنكو لتتكني املراة.
يشخخاسكو امل خراة ا بتلكخخو اتفخخاق السخخالم ياملص خخاحلو ا يخخايل املناث خخق ب خخأل
بتلكو اجلزائر بام .2015
تم خخدا ال خخدب التم خخا يامل خخايل ملنظت خخايف ا تت خخع امل خخدين ملكافح خخو تاسس خخو
تشويف ا بضاء التناسلكو.
تمدا املسابدة المانونكو يالنفسكو يالألتتابكو للضحااي.
ب املنظتايف ا احلكويكو ا إسشا حااي المنف اجلنسي.
سزد حاليف المنف اجلنسي د املراة.
را قانون المموابيف للمنف د املراة.
خطتخ خ خ خخا بتخ خ خ خخل ( 2014-2012ي )2017-2015لتنفكخ خ خ خخل الم خ خ خ خراس
 1325املتملق ابملراة يالسالم يا يأل.
الحتفال بفرتة  16يوي ا يأل النشاط د المنف املرتك ا حق املراة.
السكاسخخو الوطنكخخو املمنكخخو اب سا خخي الزسابكخخو ياملتملمخخو حبصخخول املخراة بلخخى
ا سا ي يالسكأل.
قخخانون  2017-001املخخؤس  11نكسخخان/ابريل  2017ياملتملخخق اب سا خخي
الزسابكو.
يشخخريع قخخانون بشخخدن يكافحخخو المنخخف المخخائ بلخخى نخخوع اجلخخن اخخا ا
الج ختان اإل .

•
•
•
•
•

•
•

تخوف إيخخدا ايف تكتكلكخخو تشخختل  800حكخخز زخخحي
ا زوسة يمازف ي/اي اياكأل ختزيأل.
تطهخ خ خ  19 791يوق خ خخع س خ خخكأل اس خ خخرن ي17
يا إ اسن.
تزييد  4يراكز إحالو زحكو ي 16يركزا زخحكا
جمتتمكخ ا احطخخايف تريكخخد إل اسة النفخخااييف الطاكخخو
احلكويو.
إنشاء يحدة يطنكو ملكافحو ختان اإل .
تفمكخخل ا يانخخو الدائتخخو للسكاسخخو الوطنكخخو املمنكخخو
ابملساياة بني اجلنسني.
إنشاء جلان لدي السكاسو املمنكخو ابملسخاياة بخني
اجلنسني بلى يستوى اإل اسايف الوزاسيو.
إنشخخاء شخخماو املسخخاياة بخخني اجلنسخخني ا املديريخخو
الوطنكو لل ديو املدنكو ياملوظفني.
المراس سقخ  2017-002/MPFEF/SGاملخؤس 24
ك خ خخانون الثاين/ين خ خخاير  2017ياملتمل خ خخق شنش خ خخاء
اللجنخ خخو الوطنكخ خخو املمنكخ خخو اتابمخ خخو بتلكخ خخو ابتتخ خخا
يشخخريع المخخانون املتملخخق اكافحخخو المنخخف المخخائ
بلى نوع اجلن اا ا الج ختان اإل .
الش خ خخريع ا ابتت خ خخا يش خ خخريع الم خ خخانون املتمل خ خ خق
اكافحو المنف المائ بلى نوع اجلن .
مواصلة التفكري يف مراجعة اانون األشاخا
وجتاارب القيااود االجتماعيااة والثقافيااة
واألساارة .ج
مااايل علااي جياال ا اااد أي مبااادرة يف الواا
الراه .
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التداب املت لة /املزيع اختااها
•

سا سا  2 -حموق الطفخل ( -111يخأل 33
إ  -111 36ي خ خخأل  39إ -111 42
 -112 75يأل  21إ )22

ألاسيو

سا س خ خ خ خ ا 3 -املشخ خ خ خخر ين اخلك خ خ خ خ ا يالالألاخ خ خ خخون
ييلتتسو اللجوء ( – 111يأل  82إ )84

ألاسيو

•
•
•
•

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

•

•
•

• إنشاء ينطمخو ل يسخت دم فكهخا ا طفخال ا ان
بت خخل ك خخان ا س خخكغو ا تشخ خريأل ا يل/اكت خخوبر
.2014
• نك اطفال الالألاني املوسيتانكني.
• إنش خخاء يؤسس خخو التض خخايأل اوأل خ املرس خخوم 2017-
 026/P-RMاملؤس  14عب/ااسط .2017
• سكسخخت تنفكخخل السكاسخخو الوطنكخخو يخطخخو المتخخل
ا املس خختمال المري خ بمك خخاس نت خخائ اإلألخ خراءايف
املت لة.
• ستس خخابد املس خخابدة التمنك خخو الديلك خخو ي خخايل بل خخى
حتمكق هلو النتائ بصوسة افضل.
ا  2017/06/30بل خ خ خ خخا ب خ خ خ خخد المائ خ خ خ خخديأل إ
تنظك بو ة املشر يأل إ يناطمه .
توقك خخع  3اتفاق خخايف ال ك خخو ب خخني ي خخايل ييفو خ خكو ا يخ خ املتح خخدة لش خخؤين ايسهخ خ  60 094بائ خخدا ي خخأل از خخل 140 548
الالألاني يالنكجر ( )2014يبني يايل ييفو كو ا يخ املتحخدة لشخؤين يشر ا.
الالألاخخني يبوسككنخخا فاسخخو ( )2015يبخخني يخخايل ييفو خخكو ا يخ املتحخخدة
لشؤين الالألاني ييوسيتانكا (.)2016

22

•

الحتفخخال ا  6شخخااط/فجاير ابلكخخوم الخخدييل لمخخدم التسخخاي إطالق خا إزاء
تشويف ا بضاء التناسلكو لإل .
الم خ خخانون سق خ خ خ  2015-052امل خ خخؤس  18ك خ خخانون ا يل /يسخ خ خختج 2015
يال خ خخلن يض خ خخع ت خ خخداب لتمزي خ خخز املس خ خخاياة ب خ خخني اجلنس خ خخني ا الوز خ خخول إ
يناز اختاا المراس ياملناز النت ابكو.
سكاسو يطنكو حلتايو الطفل.
خطو بتل ملنع انمدام اجلنسكو.
المخ خخانون سق خ خ  021املخ خخؤس  12حزيران/يونكخ خخف  2017ياملمخ خخدل لم خ خخانون
المتل اللن يرفع احلد ا ىن لسأل المتل يأل  14إ  15سنو.
يخخلكرة تمتكتكخخو يشخخرتكو بخخني الخخوزاسايف يؤسخخخو  7شخخااط/فجاير 2013
بشدن يقايو ا طفخال املخرتاطني ابجلتابخايف املسخلحو يمحخايته يإبخا ا
إ اسره .
المخخانون  2016-058املخخؤس  27كخخانون ا يل /يسخختج  2016ياملتملخخق
صر ا مجهوسيو يايل.
ابل ُم ا

يؤشرايف للتحمق يأل تنفكل التداب (النتائ )
ا خ خ خخر الت خ خ خخداب املت خ خ خخلة بل خ خ خخى تنفك خ خ خخل التوز خ خ خخكايف
ياللتزايايف
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عاشرا -التعاااون مااع ا تمااع الاادويل يف تنفيااذ التوصاايات وااللتزامااات املنبثقااة عا
االستعراض الدوري الشامل ومتابعتها
 -61تتمخخاين احلكويخخو بشخخكل ي كخخق يخخع املفو خخكو السخخايكو حلمخخوق اإلنسخخان يخخأل خخخالل شخخماو
حموق اإلنسان ياحلتايو التابمخو لامثخو ا يخ املتحخدة املتكايلخو املتمخد ة ا بمخا لتحمكخق السختمراس
ا يايل اليت قديه بتها ا ا اليف التالكو:
الخديسن



إبدا تمرير ينتصخف املخدة بشخدن تنفكخل التوزخكايف الصخا سة بخأل السختمرا
الشايل الثاين.



تنظخخك يسة للجن خخو املشخخرتكو ب خخني الخخوزاسايف ل خخدب إبخخدا تم خخاسير ايلكخخو ي يسي خخو ا
تشخريأل الثخخاين/نوفتج  2014يتكخري هخخلو الخخديسة لسخختمرا تمخخاسير احلكويخخو
الديسيو بشدن تنفكل اتفاقكو المضاء بلى مجكع اشكال التتككز خد املخراة ياتفاقكخو
حموق الطفل يإبالن الحتا ا فريمي بشدن املساياة بني اجلنسني(.)49



بمخخد حلمخخو ساسخخكو تدسياكخخو بضخخاء هخخلو اللجنخخو ا بخخام  2016بشخخدن إبخخدا
التماسير الوطنكو.

 -62يتُاخخدن احلكويخخو تمخخاي ا كخخايالا يخخع مجكخخع املكلوفخخني بخخولاييف ا إطخخاس اإلألخراءايف اسازخخو
التابمخخو ل خ حم خوق اإلنسخخان .يقخخد سحاخخه بطلاخخايف الخزايسايف الخخيت قخخديها اسا خ املسخختمل املمخخا
حبالو حموق اإلنسان ا يايل(.)50
حادي عشر-

التقدم احملرز وأفضل املمارسات
 -63اب خخديف حكوي خخو ي خخايل ساا خخو حمكمك خخو ا تمزي خخز حم خخوق اإلنس خخان يمحايته خخا ل س خخكتا ي خخأل
خالل يا يلي:
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بمد ينتدى احلواس الدميمراطي ا  10كانون ا يل /يستج يأل كل بام؛



إبدا التمرير السنون للجنو الوطنكو حلموق اإلنسان بشدن حالو حموق اإلنسان؛



إنشاء يزاسة حموق اإلنسان يإزالح الديلو ا نكسان/ابريل 2017؛



إزداس ا لو تدسياكو يجمتوبايف النصوة الديلكو ياإلقلكتكو حلموق اإلنسان؛



تنظك ا ساوع الوطا حلموق اإلنسان ينخدية يطنكخو بشخدن حمخوق اإلنسخان ينخل
بام 2013؛



ابتتا السكاسو الوطنكو حلموق اإلنسان؛



ابتتا السكاسو الوطنكو للمدالو النتمالكو؛



ابتتا يشريع قانون بشدن محايو املدافمني بأل حموق اإلنسان.
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اثين عشر -الصعوابت والقيود
 -64ياألهه حكويو يايل زموابيف يقكو ا تتملق اا يلي:


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



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



مف قدسايف اجلهايف احلكويكو يا احلكويكو المايلو ا جمال حموق اإلنسان؛
التدط املؤسسي ياملمكاسن حلموق اإلنسان؛



نم



يقف متويل بر ي



يدي يو يشاسكو يايل ا يسايف جمل حموق اإلنسان.

ب تمزيز حموق اإلنسان يمحايتها؛

اثلث عشر -أثر األزمة املتعددة األبعاد علي حالة حقوق اإلنسان يف مايل
 -65يخخأل يألهخخو نظخخر اقتصخخا يو ا خخريف ا زيخخو سخخلا ا بلخخى تولكخخد الثخخريايف ل سخخكتا يخخع امكخخاس
النتو ا بايي  0.8-( 2012ا املائو) ي 2.3( 2013ا املائو).
 -66يجنخ خ ب خخأل ه خخلا التا خخاطؤ القتص خخا ن زاي ة الفم خخر ال خخلن يز خخل يمدل خخف ا ب خخام 2014
إ  52.8ا املائو ا املناطق الريفكو يمابل  28.5ا املائو ا املناطق احلضريو.
 -67يا ى النخزاع املسخخل ي خمف يألخخو الديلخو يقلخخو اسخديايف الألتتابكخخو ا ساسخكو يقخوايف
ا يخخأل ا املنخخاطق الوسخخطى يالشخختالكو يبخخقء إبخخا ة نشخخرها إ تصخخابد يت خ ة انتهاكخخايف حمخخوق
اإلنسان يالتوترايف الطائفكو.

رابع عشر -تنفيذ اتفاق السالم واملصاحلة يف مايل املنبثق ع عملية اجلزائر
 -68متكخز بخخام  2015بنجخخاح إمتخخام بتلكخخو التفخخاي الخخيت ا يف إ توقكخخع اتفخخاق السخخالم ياملصخخاحلو
ا يخ خخايل ا  15اايس/ي خ خخايو ياسخ خختكتله ا  20حزيران/يونك خ خخف ا ابيخ خخاكو .يق خ خخد احخ خخرز تنفك خ خخل ه خ خخلا
التفاق تمديا بلى الرا تخا اتسخ بخف يخأل خمف بسخا احلالخو ا ينكخو السخائدة .يقخد اُنشخاه اللجنخو
املمنكخو اتابمخخو التفخاق يفمخ ا حكخام املخخا ة  57يخأل اتفخخاق السخالم ياملصخخاحلو ا يخايل ياللجنخخو الوطنكخخو
لتنسكق تنفكل هلا التفاق يأل األل تكس تنفكل مجكع ازحاب املصلحو لالتفاق ييتابمته لف.
 -69يا إط خخاس تنفكخ خخل اتفخ خخاق السخ خخالم ياملصخ خخاحلو تول خخه احلكويخ خخو سبايخ خخو املمخ خخاتلني التخ خخابمني
للحركخخايف املوقمخخو .يقخخد شخخربه ا تسخخلك الم خوائ اجلزئكخخو للتمخخاتلني السخخابمني التخخابمني للحركخخايف
املوقمو بلى التفاق بغكو تشككل الوحدايف ا ي آللكو تنسكق المتلكايف ياإليواء املؤقه املساق.
ييفم ا لالتفاق فمد نظته ايل يسيو يشخرتكو بمخ المخراس الصخا س بخأل علكخو تنسخكق المتلكخايف.
يا  14تشريأل الثاين/نوفتج  2015شربه بمثو ا ي املتحدة املتكايلو املتمد ة ا بما لتحمكخق
السخختمراس ا يخخايل ابلتمخخاين الو كخخق يخخع احلكويخخو ا يتابمخخو اشخخغال بنخخاء تلخخف يواقخخع اإلي خواء
املؤقه ا ينطميت متاكتو يااي .ييأل بني يواقع اإليواء املؤقه الاالا بخد ها  24يوقمخا يمرتحخا
األريف اللجنو التمنكو املمنكو اب يأل تمككت ا تمنك ا اطى  15يوقم ا ياقريف  11يوقم ا ينها.
24

GE.17-19546

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

 -70يقخخد تس خ ينخخل الألتتخخاع الخخوزاسن الخخلن بمخخد ا  23ايلول/سخخاتتج  2016إح خراز
تمخخدم كا خ ا تنفكخخل اتفخخاق السخخالم ياملصخخاحلو ا يخخايل املناثخخق بخخأل بتلكخخو اجلزائخخر .يميكخخأل إلمخخاء
الضخخوء بلخخى بمخخك ايألخخف التمخخدم هخخلو يينهخخا بمخخد يخؤمتر الوفخخاق الخخوطا يإنشخخاء اللجنخخو الوطنكخخو
املمنكخو بنخخزع السخخالح يالتسخري يإبخخا ة اإل يخخا ياللجنخو املمنكخخو ابإل يخخا يجملخ إزخخالح قطخخاع
ا يأل .يقد تزايد الخديس المتلخي الخلن تضخطلع بخف الخديساييف املشخرتكو شخكا ا فشخكا ا؛ يكخللج احلخال
ابلنساو إ السلطايف املؤقتو يخطو الطواسئ لتنتكو املناطق الشتالكو.
 -71يتكثف احلكويو ألهو ها الرايكو إ توف اسخديايف الألتتابكخو ا ساسخكو يإاتحخو خاس
السخالم للسخخكان املتضخرسيأل يخخأل ا زيخو .ييخخأل املمخرس إألخراء النت خاابيف الالديخخو ياإلقلكتكخو ا مايخخو
بام .2017
 -72ييخخع الخخج يشخخكل اإلسهخخاب يال خخاس ابمل خخدسايف ياملواألهخخايف املتكخخرسة بخخني اجلتابخخايف
املسلحو اديدا للجهو اليت تالهلا احلكويو ييالهلا ا تتع الدييل لتنفكل اتفاق السخالم ياملصخاحلو
املناثق بأل بتلكو اجلزائر.
 -73يستحرتم حكويو يايل يقد بلله جمهو ا يالكا كا ا مجكع اللتزايايف اليت تمهديف ما
ا إطخاس تنفكخخل اتفخاق السخخالم ياملصخخاحلو املناثخق بخخأل بتلكخخو اجلزائخر مخخا يمتنمخخو بمخدم يألخخو بخخديل
ان يصداقكو للسال السلتكو املوزلو إ تسويو ائتو ل زيو.

خامس عشر -التطلعات يف جمال تعزيز القدرات واملساعدة التقنية
 -74يابلنظخخر إ السخخكاق الخخلن تكتنفخخف التحخخداييف املتصخخلو بتنفكخخل اتفخخاق السخخالم ياملصخخاحلو
املناثخخق بخخأل بتلكخخو اجلزائخخر فتخخأل الضخخريسن تمخخدا املسخخابدة إ السخخلطايف المايخخو حخخك يتخخاح هلخخا
يواز خخلو اجله خخو اجلاسي خخو لتمزي خخز حم خخوق اإلنس خخان يمحايته خخا يإب خخدا التم خخاسير ا ايام خخا يتنفك خخل
توزكايف هكاايف املماهدايف يالستمرا الديسن الشايل.
 -75يتستحق املؤسسايف الوطنكو حلموق اإلنسان يينظتايف ا تتع املدين اهتتايا خازا ا
جمخال بنخخاء المخدسايف ياملسخخابدة التمنكخو ابلنظخخر إ الخخديس الخلن يتمخخني بلكهخا ا احو ا تمزيخخز حمخخوق
اإلنسان يمحايتها.

سادس عشر -االستنتاجات
 -76ا الفرتة يخا بخني بخايي  2013ي 2017ا خريف اهلجتخايف المشخوائكو يا بتخال اإلألرايكخو
ياإلسهابك خخو احمل خخد ة اهل خخدط ال خخيت اق خخديه بلكه خخا اجلتاب خخايف املس خخلحو املتطرف خخو ا املن خخاطق الش خختالكو
يالوسخخطى بلخخى السخخكان املخخدنكني يالم خوايف الوطنكخخو يالديلكخخو يكخخللج بلخخى يخخوظفي ا ي خ املتحخخدة.
يميك خ خخل ه خ خخلا الو خ خخع إ التال خ خخوس يإ إح خ خخدا تم خ خخاسب ب خ خخني بم خ خخك اجلتاب خ خخايف املس خ خخلحو املتت خ خخر ة
ياجلتابايف املسلحو املتطرفو اليت ازاحه انشطتها تتكرس يتشكل خطرا ا مشال يايل ييسطها.

 -77يا خخوء ي خخا تمخخدم ف خخون ا تت خخع الخخدييل يطال خ ب خخدب السخخلطايف املالك خخو ا ألهو ه خخا
الرايكخخو إ ينخخع انتهاكخخايف حمخخوق اإلنسخخان يالمخخانون الخخدييل اإلنسخخاين .ييناغخخي يخخأل هخخلا املنظخخوس
إيالء اهتتام خاة لتمزيز اسخرتاتكجكو بخ بمثخو ا يخ املتحخدة املتكايلخو املتمخد ة ا بمخا لتحمكخق
ص خ هلخخا ي خواس كا خ ة لضخختان محايخخو السخخكان املخخدنكني ا
السخختمراس ا يخخايل ينشخخر ق خوايف ُخت و
املناطق الشتالكو يالوسطى.
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 ييُدبى ا تتع الدييل ايضا إ يوازلو بتف للحكويخو لضختان ايخأل السخكان ا مجكخع-78
احنخخاء اإلقلخخك الخخوطا يخخأل خخخالل تمزيخخز المخخدسايف الوطنكخخو اخخا فكهخخا قخخدسايف ق خوايف الخخدفاع يا يخخأل
.فضالا بأل قدسايف النظام المضائي يأل األل ب تمزيز حموق اإلنسان يمحايتها ا يايل
Note
1
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31
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33
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