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مقدمة
 -1تنفوقا لمتزاما تو امد موو املت لرو بالست راض امد رم امشامل ب د تردمي ترريريها
 2012 2008ترريراا امنصف املرحلي  2014تومه املجنو اموطنوو ملتنسوق إ دا
جمال حروق اإل سان إ دا اقا امتررير.
تردمي امترارير متاب و امتوصوا
يخخمز اخخقا امترريخخر املبخخا را امرا و وخخو املؤسسخخاتوو ام سلوخخو املت لرخخو بسخ ي تخخو مت زيخخز
-2
محايو إ سال حروق اإل سان م سنو  2012إىل حني تردمي اقا امتررير آخخقا ب خني ال تبخار
امتوصوا املالحظا اخلتاموو امصا رة خمتلف اآلموا ا مموو حلروق اإل سان.

المنهجية المعتمدة
 -3امتزام خا منهخخا باملبخخا ئ امتو وهوخخو اخلاصخخو با خخدا اخخقا امترريخخر ا تسخخد املجنخخو اموطنوخخو
مراربخخو تشخخاريوو ف رخخد لسخخا تشخخا ر مخخع ممثلخخي منظسخخا اجملتسخخع املخخدين ااوسخخا املسخخترلو
غرياا م ااوسا اموطنوو لى غرار لسو امتشا ر مع ممثلي حتامف ملجس وا بروا ة اجلس وخو
امتو سخ خخوو ملصخ خخحو اإلرابوخ خخو بتخ خخاري  16خ خخوفسم ( 2016م.ع )1الستشخ خخارة اموطنوخ خخو بتخ خخو
بتخخاري  01يسخخسم  2016امخخد وخخه اخخا ديخخد اجلس وخخا املنظسخخا (م.ع )2الستشخخارة
اجلهويو بوليو سودم بوزيد اموليا امداخلوو اجملخا رة اخا بتخاري  02يسخسم ( 2016م.ع)3
لسو احلخوار مخع ااوسخو ام لوخا حلرخوق اإل سخان احلريخا ا ساسخوو بتخاري  06خا في .2017
 20خخا في  2017حخخول
اختتسخخه املجنخخو املسخخار امتشخخاريي بتنظخخوم استشخخارة طنوخخو بتخخو
املسخخو ة ا ىل ملترريخخرُ .لثاخ ُخل ا تسخخا اخخقة املراربخخو جمخخالا مت سوخخق ام سخخل املشخخرتس تك خري مبخخدأ
امدلرراطوو امتشاريوو املنصوص لوه بامدستور (م.ع.)4

أوالً -اإلطار القانوني والمؤسساتي لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -اإلطار القانوني
 -1اإلطار الدستوري
 -4امتنظخخوم امسواسخخي اإل ارم :صخخا ق اجملل خ امخخوطد امتأسوسخخي لخخى سخختور تخخو
خخا في  2014امخخقم أرسخخى ظام خ ا مجهوري خ ا لرراطو خ ا تشخخاريو ا إطخخار مخخو مد وخخو ترخخوم لخخى
لوي خخو امر خخا ون احخ خرتام حر خخوق اإل س خخان احلري خخا ام ام خخو ام خخد
أس خخامل املواطن خخو إرا ة امشخ خ
تتكفل ااوسخا امرضخائوو اسايتهخا مخ يخل ا تهخاس يسخا يخنظم امدسختور يخالا مخ امسخلا امتشخري وو
امتنفوقيو امرضائوو احمللوو يضبا طبو و ام القا بونها(.)1
سرتة حروق اإل سان ضوابا ترووداا :توىل اجملل اموطد امتأسوسي تضسني احلرخوق
-5
احلري خخا بدس خختور  2014متس خختسد لويته خخا م خ لويت خخه ل ي خخرتس ملر خخا ون س خخو س خخلطو حتدي خخد
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امض خوابا املت لرخخو نخخا مك خ بامشخخر و املفصخخلو بامدسخختور اتخخه حو خ خ امدسخختور( )2لخخى أن
امد مخخو تكفخخل حريخخو امل ترخخد امضخخسري ممارسخخو امش خ ائر امدينو خوُ .خص خ امبخخاب امثخخاين متك خري
احلرخخوق امسواسخخوو املد وخخو القتصخخا يو ال تسا وخخو امثرافوخخو احلخخق امتنسوخخو احلريخخا ام امخخو
ن يووخخز يفخخل
احلرخخوق اموا بخخا
امفر يخخو .خ لخخى املسخخا اة بخخني امل خواطنني املواطنخخا
حروق املخرأة امطفخل ا شخذاص م اإل اقخو .يسخا خل احلخق احلوخاة مردسخ ا منخع املسخامل
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
اخلاصخخو حرمخخو املسخخك سخريو املراسخخال التصخخال امل طوخخا امشذصخخوو حريخخو اختوخخار يخخل
م خواط مرخخر إقامتخخه امتنرخخل اخخخل امخخوط حخخق مغا رتخخه حجخخر سخخح اجلنسخخوو امتو سخخوو م خ
أم مواط أ تغريبه أ تسلوسه أ من ه م ام و ة إىل اموط ضس حق املجوء امسواسي طبخق
ما يضبطه امرا ون حجر تسلوم املتست ني به .يسا أقر امدستور قرينو امماءة ملسختهم إىل أن تثبخه
إ ا ته حمايسو ا مو تُكفل مخه فوهخا مجوخع ضخسا ا امخدفاع أطخوار امتتبخع احملايسخو .ضخس
حريخو امخرأم امفكخر امت بخخري اإل خالم امنشخر منخخع ممارسخو رقابخو مسخبرو لخخى اخقة احلريخا أمخخزم
امد مو بضسان احلق اإل الم احلق امنفا إىل امل لومو.
 -6يسخخا ضخخس حخخق ال تذخخاب القخرتاع امرتشخخر يثولوخخو املخرأة اجملخخام املنتذبخخو ضخخس
حريخخو تكخخوي ا ح خزاب امنرابخخا اجلس وخخا  .يفخخل حخخق اإلض خراب حريخخو ال تسخخاع امتظخخاار
امسلسوخ خخني .ي خخرمل امدس خختور احل خخق امص خخحو احل خخق امتغطو خخو ال تسا و خخو احل خخق امت ل خخوم
ام سخومي اجملخاين احلخق ام سخخل .ضخس امللكوخو امفكريخو احلخخق امثرافخو حريخو اإلبخداع محايخخو
املور ث امثرا حق ا وال امرا مو فوخه يسخا تلتخزم امد مخو بخد م امرياضخو .ضخس احلخق املخاء
احلق بوسو سلوسو متواز و املسامهو سالمو املناخ.
خ لخخى أ خخه ل خوز م ت خخديل أن ينخخال مخ مكتسخخبا حرخخوق اإل سخخان احلريخخا
-7
املضخخسو و فوخخه لخخى أن امرخخا ون خخد امض خوابا املت لرخخو بخخاحلروق احلريخخا املضخخسو و بامدسخختور
مب خخا ل ين خخال مخ خ وارا خخا .ل توض خخع ا خخقة امضخ خوابا إل مض خخر رة ترتض خخوها م خخو مد و خخو لرراطو خخو
ندف محايو حروق امغري أ ملرتضوا ا م ام ام أ امدفاع امخوطد أ امصخحو ام امخو أ اآل اب
ام امخو مخخك مخخع احخرتام امتناسخ بخخني اخقة امضخوابا مو باهتخخا .تتكفخخل ااوسخخا امرضخخائوو اسايخخو
احلروق احلريا م أم ا تهاس ضسان إقامو ام دل لويو امدستور سوا ة امرا ون(.)3
 -2المصادقة على الصكوك الدولية والتعاون مع اآلليات األممية
خ خ امفص خخل  20مخ خ امدس خختور ل خخى أن امل اا خخدا املواف خخق لوه خخا مخ خ جملخ خ خ خواب
-8
امش خ املص خخا ق لوه خخا أ ل خخى م خ امرخ خوا ني أ ت مخ خ امدس خختور .بص خخفتها تل خخك لكخ خ ملرض خخاة
تطبورها مباشرة .قد صا قه تو لى  14م مجلخو  18صخك ا موخ ا سخحبه امتحفظخا (.)4
هه  2011وة مفتوحو إىل اإل راءا اخلاصو فخزار تخو منخق مخك امتخاري  15بخني
مررر خاص فريق سل منهم  10خالل امسنوا ا ربع ا خرية (م.ع .)5
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حرصا لى جتا ز امتأخري تردمي امترارير ا مموو سخالا باملسارسخا امفضخلى اخقا
-9
()5
(م.ع.)6
اجملخخال أحخخد ه املجنخخو اموطنوخخو ملتنسخخوق إ خخدا ترخخدمي امترخخارير متاب خخو امتوصخخوا
اخخي آموخخو ائسخخو حمد خخو مخخد رئخخو احلكومخخو تتكخخون م خ ممثلخخني جلسوخخع امخخوزارا يرأسخخها امخخوزير
املكلف اروق اإل سان .قد تومه تو خالل سنو  2016تردمي تراريراا أمخام املجنخو امل نوخو
بالختفاء امرسرم( )6جلنو منااضو امت قي ( )7املجنو امل نوو بخاحلروق القتصخا يو ال تسا وخو
امثرافوو( .)8مت حتوني امو ورو ا ساسوو املشرتيو إيدا ها مد ا ما و ام امو سبتسم .2016
هو جمل حروق اإل سان امراموو إىل تطوير امل ايري املت لرو ارخوق
 -10تساام تو
اإل سخخان مخ خخخالل مشخخاريتها صخخواغو مشخخاريع امرخرارا لخخى غخرار تلخخك املت لرخخو اريخخو امت بخخري
لخخى اإل رت خخه محايخخو امصخخحفوني امفضخخاء املتخخاح ملسجتسخخع املخخدين امدلرراطوخخو حرخخوق اإل سخخان
محايو ام ائلو إضافو إىل ر ايو د م امررارا املت لرو باملداف ني حروق اإل سان احلق
حريو امتظاار امسلسي احلخق امتنسوخو منااضخو ام نخف ضخد املخرأة امتسووخز ام نصخرم .سخت سل
تو م خالل ضويتها باجملل لى املسامهو حتروق أادافه م يل املبخا را امرخرارا
امراموو إىل محايو ت زيز حروق اإل سان.
ر
 -11يان مرتيوز مكت ائم ملسفوضوو امساموو حلروق اإل سان بتو
املنظومو امد موو حلروق اإل سان م خالل تردمي امد م امفد امترد مكافو املتدخلني.

خم امت خا ن مخع

 -12مسح خخه ت خخو م دي خخد املنظس خخا امد مو خخو غ خخري احلكومو خخو برتيو خخز مكاتخ خ ا خخا ب خخامبال
(.)OMCT, DCAF, HRW
 -3اإلطار التشريعي
 -13ت سل تو لخى مالئسخو امتشخري ا اموطنوخو ا امصخلو ارخوق اإل سخان مخع امدسختور
امتزاماهتا امد موو يسا سوتم بوا ه لى مد اقا امتررير.

باء -اإلطار المؤسساتي لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
 -1دور مجلس نواب الشعب
 -14يضخخم جملخ خواب امشخ جلنخخو احلرخخوق احلريخخا ام القخخا اخلار وخخو اخخي جلنخخو قخخارة
تت خخوىل مناقش خخو امر خوا ني ا امص خخلو قب خخل يريرا خخا إىل اجللس خخو ام ام خخو ملسدا م خخو املص خخا قو لوه خخا.
تتذخخق امنصخخوص املت لرخخو بخخاحلروق احلريخخا شخخكل ق خوا ني أساسخخوو يصخخا ق لوهخخا جمل خ خواب
امش با غلبوو املطلرو ضائه.
 -2دور السلطة القضائية
 -15خ امدسختور لخى أن امسخلطو امرضخائوو مسخترلو امرضخاة مسخترلون ل سخلطان لخوهم
قضخائهم مغخري امرخا ون حجخخر يخل تخدخل سخخري امرضخاء خ لخخى جمسو خو مخ امضخخسا ا
مت ملسخخرة ا ىل تخخاري امرضخخاء امتو سخخي جتسوخخع يخخل اوايخخل امرضخخاء (ام خخد اإل ارم املخا )
ضس جمل موحد يد ى اجملل ا لى ملرضاء(.)9
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 -16مت سنو  2013إحداث اوسو قتوو مإلشراف لى امرضاء ام د مبرتضى قا ون أساسخي
(م.ع )7أش خ خرفه ل خخى احلري خخو امرض خخائوو ملف خخرتة ( )2016-2013فوس خخا اص خخل اجملل خ خ ا ل خخى
ملسحكس خخو اإل اري خخو اجملل خ خ ا ل خخى م خخدائرة احملاس خخبا مهامهس خخا حت خخه إش خ خراف رئ خخو احلكومخ خخو
تنتهي ليو ااوسو اموقتوو اجمللسني باستكسال تريوبو اجملل ا لى ملرضاء احملدث بامدستور.
 23أيت خوبر  2016لخخى ا تذخخاب أ ضخخاء
 -17أش خرفه ااوسخخو ام لوخخا املسخخترلو مال تذابخخا
اجمللخ ا لخخى ملرضخخاء أفخخرز ا تذخاب  32ضخخوا مخ بوخخنهم  54باملائخو مخ امنسخخاء أ ا ضخخاء
املنتذب خخون ا ض خخاء امل ون خخون بامص خخفو اموسخ خخني أم خخام رئ خخو اجلسهوري خخو بت خخاري  14يسخ خخسم 2016
ل يباشر اجملل مهامه إىل حد اآلن مو و تباي تأ يل امن امرا وين (م.ع .)8
 -18يسا مت تضسني احملايم ام سكرياو بامفصل  110م امدستور امقم منع إحداث حمايم
متذصصخخو اجلخرائم ام سخكرياو ت كخف حاموخا جلنخخو
اسختثنائوو أقخر أن احملخايم ام سخكريو حمخايم
ا
فنوو لى مرا و امنصوص امرا و وو املت لرخو بتنظخوم احملخايم ام سخكريو امنظخام ا ساسخي مرضخاهتا
ملواءمتهخخا مخخع امدسخختور امل خخايري امد موخخو امضخخامنو لسخخترالل امرضخخاء إرسخخاء قوا خخد ام دامخخو ا
امصلو بضسا ا احملايسو ام ا مو مك تطبورا ملفصل  149م امدستور اته.
 -19ملتخخقيري فرخخد مت خخم اسخخترالموو امرضخخاء ام سخخكرم( )10مخخك خخم إ خخخال مجلخخو م خ
اإلصخخالحا مت زيخخز ضخخسا ا احملايسخخو ام سخخكريو ام ا مخخو (مبخخدأ امتراضخخي لخخى ر تخخني امروخخام
باحلق امشذصي امروام لى املسؤ موو اخلاصو توحوخد اإل خراءا امل تسخدة احملخايم ام سخكرياو
مبخخا يتفخخق مخخع أحكخخام جملخخو اإل خراءا اجلزائواخخو) يسخخا مت إرسخخاء جمل خ امرضخخاء ام سخخكرم ضخخبا
امنظخخام ا ساسخخي اخلخخاص بامرضخخاة ام سخخكريني اسخخترالمواو امنوابخخو ام سخخكرياو خ امسخخلطو امتنفوقيخخو
إ ارة امتتبع إمغاء آموو إيام صاب احملايم ام سكريو ب سكريني م غري امرضاة.
 -3الهيئات الدستورية المستقلة

()11

 -20أفخ خخر سخ خختور  2014باب خ خا خاص خ خا بااوسخ خخا امدسخ خختوريو املسخ خخترلو أ خ خ لخ خخى يافخ خخو
مؤسسخخا امد مخخو توسخخري سلهخخا .اخخي ت سخخل لخخى خخم امدلرراطوخخو تتستخخع بامشذصخخوو امرا و وخخو
السخخترالموو اإل اريخخو املاموخخو تنتذ خ م خ قبخخل جمل خ خواب امش خ بأغلبوخخو م خخززة يسخخا أحخخال
امدسختور لخى امرخا ون تريوبخو يخل منهخا امتسثوخخل فوهخا طخرق ا تذانخا تنظوسهخا سخبل مسخخاءمتها.
مخخام  2016مت إيخخداع مبخخا رة حكوموخخو تش خري وو مخخد جمل خ خواب امش خ تت لخخق مبشخخر ع
قا ون أساسي مألحكام املشرتيو ملهوسا امدستوريو املسترلو.


الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

 -21اخي اوسخخو مكلفخخو بخخا ارة ال تذابخخا تنظوسهخخا اإلشخراف لوهخخا ضخخسان سخخالمو املسخخار
ال تذ خخاز زاات خخه ش خخفافوته .ينظسه خخا ق خخا ون أساس خخي( )12يس خخا أف خخر موظفوه خخا بنظ خخام أساس خخي
خخ خ خخاص متوسخ خ خخري مهامهخ خ خخا مت يكونهخ خ خخا م خ خ خ موزا وخ خ خخو مسخ خ خخترلو إلرخ خ خخاز مهامهخ خ خخا أشخ خ خخرفه لخ خ خخى
ال تذاب خخا امتشخ خري وو امرئاس خخوو خ خخالل س خخنو  .2014يس خخا قام خخه باص خخدار خمططه خخا السخ خرتاتوجي
مسنوا (.)13()2019-2016
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هيئة االتصال السمعي البصري

 -22تتوىل ت ديل قطاع التصال امسس ي امبصرم تطخويرة تسخهر لخى ضخسان حريخو امت بخري
إ خخالم ت خخد م زيخخه سخختحل اخخقة ااوسخخو حمخخل ااوسخخو املسخخترلو مالتصخخال امسخخس ي امبصخخرم(.)15
ت سل احلكومو حاموا لى إ دا مبا رة تشري وو امغرض.


هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

()16

 -23تسهم ضبا سواسا احلويسو امرشودة متاب خو تنفوخقاا شخر رافتهخا منخع امفسخا
مكافحتخه بغايخخو ت زيخز مبخخا ئ امشخخفافوو امنزااخو املسخخاءمو سختحل اخخقة ااوسخخو حمخل ااوسخخو اموطنوخخو
شخأرا مت رضخها
ملكافحو امفسخا ( .)17أ خد احلكومخو مبخا رة تشخري وو أ خر استشخارا
لى جمل زارم موىف  .2016ا تظار إحامته لى جمل واب امشخ  .اخقا يختم حاموخا
مبجل خ خواب امش خ مناقشخخو مشخخر ع امرخخا ون ا ساسخخي املت لخخق بخخاإلبال خ امفسخخا محايخخو
املبلغني نه.


هيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة

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


هيئة حقوق اإلنسان كمؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان

 -25تتسث خخل ص خخالحواهتا مراقب خخو احخ خرتام احلري خخا حر خخوق اإل س خخان ام س خخل ل خخى ت زيزا خخا
اقرتاح ما تراة متطوير منظومتها .تستشار وبا مشاريع امروا ني املتصخلو مبجخال اختصاصخها
تر خخوم ب خخامتحروق ح خخال ا ته خخاس حر خخوق اإل س خخان بغ خخرض تس خخويتها أ إحامته خخا إىل اجله خخا
امل نو خخو س خختحل ا خخقة ااوس خخو حم خخل ااوس خخو ام لو خخا حلر خخوق اإل س خخان احلري خخا ا ساس خخوو احملد خخو من خخق
سنو  1991امد ل تستجو ملبا ئ باري  .قد قدمه اقة ا خرية مجلو م مسخامهتها نخد
تش خ خريكها إ خخدا ا خخقا امترري خخر (م.ع  .)11مت ملغ خخرض إي خخداع مب خخا رة تش خ خري وو حكومو خخو
امخخد تتسثخخل مشخخر ع قخخا ون أساسخخي ملهوسخخو ا تسخخد
خوان  2016مبجل خ خواب امش خ
إ دا ة مسار تشاريي مع املتدخلني جمال حروق اإل سان (م.ع .)12
 -4الهيئات المستقلة األخرى( :)18تم منذ  2012إحداث الهيئات المستقلة التالية


الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (م.ع )13

 -26جتسودا لمتزام تو املرتت لى مصا قتها لى امم تويول الختوخارم امللحخق باتفاقوخو
منااضو امت قي غرية م ضر ب امل املو امراسخوو امالإ سخا وو أ املهونخو .اخا سخلطا ليخو
اسخ و لخخى مجوخخع أمخخاي الحتجخخاز .مت ا تذخخاب أ ضخخائها مخ قبخخل جملخ خواب امشخ أ ا
اموسني  05مام  2016ينتظر إصدار امنصوص امتطبوروو اخلاصو نا.
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هيئة الحقيقة والكرامة

()19

 -27أح خخد ه مبرتض خخى امر خخا ون ا ساس خخي خخد  53مس خخنو  2013املت ل خخق بارس خخاء ام دام خخو
ال ترامو خخو تنظوسهخ خخا (م.ع  )14يلف خخه بتنفوخ خخق أحكامخ خخه يت خخد ليتهخ خخا م خ خ ا ل م خ خ شخ خخهر
ويلوخخو  1955إىل تخخاري املصخخا قو لخخى امرخخا ون .باشخخر مهامهخخا ب خخد ا تذخخاب أ ضخخاءاا مخ
قبل اجملل اموطد امتأسوسي مام  2014مت يكونها م موزا وو مسترلو إلراز مهامها.


هيئة النفاذ إلى المعلومة

 -28أح خخد ه( )20ملس خخهر ل خخى حسخ خ تنفو خخق ا خخقا ام خخن مت ف خختر ب خخاب امرتش خخر ل تذ خخاب
أ ضائها م طرف جمل خواب امشخ (م ع  .)15سختتوىل ضخسان حخق يخل شخذ طبو خي
أ م نوم امنفا إىل امل لومو امد تو د اوزة ااوايخل املشخرفو لخى مرافخق سوموخو مخك مخ
املو هو ضد قرارا رفض إتاحو امل لومو م قبلها.
خالل امنظر امط ون ا

ثانياً -حماية وتعزيز حقوق اإلنسان على أرض الواقع
ألف -تدابير إصالح المنظومة القضائية
 -29أقر زارة ام دل خخالل سخنو  2012اخلطخو السخرتاتوجوو إلصخالح املنظومخو امرضخائوو
( )2016-2012ام خخد ترم خخي إىل ت خخد وم اس خخترالل امرض خخاء الس خختجابو ل تظ خخارا املتراض خخني
(م.ع  .)21()16يس خخا أر خخز ام خخوزارة خ خخالل س خخنو  2013بامت خخا ن م خخع بر خخامد ا م خخم املتح خخدة
اإلمنخخائي استشخخارة طنوخخو حخخول إصخخالح امنظخخام امرضخخائي قخخدمه تخخائد أ سااخخا مررتحاهت خخا
يسخخسم  2013تأسوس خ ا لوهخخا صخخا قه امخخوزارة خخوفسم  2014لخخى خطخخو سخخل إلصخخالح
املنظومو امرضائوو امسجنوو يتد لى سنوا .)22(2019-2015
 -30تنفوقا متلك املذططا اخنرطه زارة ام دل ديد اممامد املسومو م الحتا ا ر ز
منهخا بر خامد ربسخمين(رب ( )SPRINGامرامخخي إىل خم مسخار إصخالح امرضخخاء لخى املسختويني ااوكلخخي
امبشخخرم إقامخخو ظخخام قضخخائي مسخخترل بر خخامد خخم تطخخوير إصخخالح ام دامخخو ( )PARJبر خخامد مخخع
جمل أ ر با حول فا لوو امرضاء ( )CEPEJيرمي إىل تطوير حمكسو امت رو مخ حمايم منو وو
ل اجلخوار اجلنخوزرب
ا خر ( ) تأاولها إضخافو إىل بر خامد ربمسخا دة اإلصخالحا امرضخائوو
امقم يهدف إىل ت زيز مسارا اإلصالح امدلرراطي امسواسي ت زيز استرالموو امسخلطو امرضخائوو
فا لوتهخخا .يسخخا بخخا ر امخخوزارة بتكخخوي جلخخان شخخر ه إ خخدا مشخخاريع امر خوا ني ا ساسخخوو ملرضخخاة
ام دموني اإل اريني املاموني سائر امله ا امصلو بامشخأن امرضخائي .تكريسخ ا متذصخ امرضخاة
ملنظر اجلرائم املتش بو امشائكو مت تكوي أقطاب قضائوو متذصصو يامرط امرضائي ملكافحو
اإلرااب(( )23م .ع  )16املذت بامنظر مجوع اجلرائم اإلراابوو املنصوص لوها بامن املخقيور
باجلرائم املرتبطو نا( .)24يسا متا إحداث امرط امرضائي القتصا م املا (م.ع  )17مبا يسسر
بضبا مفهوم اجلرائم القتصا يو حتديد إ راءا امتتبع امتحروق فوها.
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باء -تطوير وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان
 -31أصخخبر منشخخر رافخخو حرخخوق اإل سخخان
امدستور مت تكريسه يسا يلي.

تخخو

مكا خخو سخختوريو أيخخداا امفصخخل  39م خ

 -32بامنس خخبو ملرض خخاة ق خخام امل ه خخد ا ل خخى ملرض خخاء من خخق س خخنو  2012بتك خخوي  964ملح خخق
قضائي ما ة حروق اإل سان يسا ظم بامت ا ن مخع املفوضخوو امسخاموو حلرخوق اإل سخان  14رة
تكوينوخخو ملرضخخاة املباش خري خخخالل  2016 2014مب خخدل  60قخخاض مكخخل رة .يسخخا مت إطخخار
بر خخامد خخم تطخخوير امرضخخاء بامت خخا ن مخخع الحتخخا ا ر ز إب خرام اتفخخاق توأمخخو نخخدف تطخخوير اوكلخخو
امل ه خخد ا ل خخى ملرض خخاء قدرات خخه امبشخ خريو امبوداغو و خخو ام لسو خخو مب خخا يض خخس حسخ خ امتك خخوي  .يس خخا
ظسه زارة ام دل فرا لتفاقوا ت ا ن نائوو خاصو مو هو ملرضاة املباشري املد ني ام امني.
 -33أما فوسا خي إطخارا أ خوان امسخجون اإلصخالح فرخد مت خخالل سخنو  2016حتوخني
امم خخامد ام خخام ملتكخخوي ا ساسخخي امللحخخق بوحخخدة حرخخوق اإل سخخان خخخالل سخخنو  2016املو خخه
إلطارا امسجون مبا يتساشى مع امل ايري امد موو حلروق اإل سان صل اموحدا امسجنوو.
 -34يسا ظسخه املجنخو امد موخو ملصخلو ا محخر خخالل سخنو  2013تنظخوم رة تدريبوخو
اجملال .ظسه املفوضخوو امسخاموو حلرخوق اإل سخان إطخار متاب خو امت خا ن مخع امخوزارة سلسخلو
م خ امخخد را امتكوينوخخو ا تفخخع نخخا  1 611خخون .مت إطخخار امش خرايو بخخني زارة ام خخدل امخخوزارة
املكلفخخو بامطفومخخو خخخالل سخخند  2016 2015تنظخخوم  8را تكوينوخخو جمخخال شخخر رافخخو
حرخخوق امطفخخل امتخخوقي مخ ام نخخف ضخخد ا طفخخال مب خخدل  22مشخخارس يخخل رة مخ اإلطخخارا
ام املني بصفو مباشرة مع ا طفال.
 -35اصخخله زارة امداخلوخخو ت زيخخز بنخخاء قخخدرا أ خوان قخوا ا مخ امخخداخلي جمخخال امتكخخوي
امتخخدري طبر خ ا ملس خخايري امد مو خخو ا س خ امدس خختوريو امتش خري وو اموطنو خخو املت لرخخو ار خخوق اإل س خخان
احلريخخا ا ساسخخوو إطخخار امت خخا ن امخخد مخخع جمل خ أ ر بخخا املفوضخخوو امسخخاموو حلرخخوق اإل سخخان
اموو سكو املجنخو امد موخو ملصخلو ا محخر مريخز نوخف ملرقابخو امدلرراطوخو لخى امرخوا املسخلحو
غرياخخا .يسخخا ظخخم امفريخخق ا ممخخي امل خخد بتنفوخخق ب خرامد مرا مخخو اإلراخخاب يسخخسم  2015رة
تكوينوو ختصصوو سواق مكافحو اإلرااب احرتام حروق اإل سان مفائدة قوا ا مخ امخداخلي
احلسايو املد وو تت لق بآموا امرقابو احلسايخو مبخا ئ امسخلوس ا خالقخي امرخا وين ملشخرطو حرخوق
اإل سخخان حتجخخري ممارسخخو امت خخقي امل خخايري امد موخخو إلمرخخاء امرخخبض الحتفخخا  .يخختم ام سخخل لخخى
تطوير منااد امتدري مبدارمل ا م اموطد فضالا امشر ع بناء أيا لوو ملشرطو.
 -36أمخخا بامنسخخبو مخخوزارة امخخدفاع فرخخد يو خخه خخد ا م خ امرضخخاة ام سخخكريني جمخخال امرخخا ون
را تكوينوخخو مب هخخد سخخان رلخخو بايطاموخخا
امخخد اإل سخخاين اخخخل امخخبال خار هخخا ياملشخخاريو
خالل سنوا  2016-2013مبريز ل امشرايو م أ ل امسلم بأ ررة حول مرا مو املتخا رة
بام نص خ خخر امبش خ خخرم خ خ خخالل ا رب خ خخع س خ خخنوا ا خ خ خخرية املش خ خخاريو ام خ خخد رة ام ربو خ خخو  21جم خ خخال
أفري خخل  2016يس خخا توم خخه ام خخوزارة تنظ خخوم تك خخوي
امر خخا ون ام خخد اإل س خخاين املن ر خخدة بت خخو
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جم خخال امر خخا ون ام خخد اإل س خخاين
باملدرس خخو امتطبورو خخو مبص خخاو امص خخحو ب خخاجلووق رمل ت خخو
باملدرسخخو امتطبوروخخو مبصخخاو امصخخحو بخخاجلووق خخخالل امسخخنوا .2015-2014-2013-2012
أ  2014خخرض ملنخخد ب امر خوا املسخخلحو باملجنخخو امد موخخو ملصخخلو
شخخاريه بتخخو
ا محر حول سبل ت ا ن زارة امدفاع اموطد مع املجنو .ت سل يقمك لى تدري ما ة حروق
اإل سخخان امرخخا ون امخخد اإل سخخاين صخخل خمتلخخف املخخدارمل امتكوينوخخو ام سخخكريو حس خ امفسخخا
املستهدفو إصدار أ مو إ راءا يتوبا حول امرا ون امد اإل ساين.

جيم -مسار العدالة االنتقالية
 -37ضخخبا امرخخا ون ا ساسخخي خخد  53مسخخنو  2013جمخخال ام دامخخو ال تراموخخو م خ يشخخف
ملحرور خ خخو حف خ خخس مل خ خخقايرة مس خ خخاءمو حماس خ خخبو خ خخم ملض خ خخرر ر مال تب خ خخار مص خ خخاحلو إص خ خخالح
ملسؤسسا أحدث اوسو احلرورو امكرامو امد صا قه ب د مباشخرهتا م سلهخا لخى موخل إ خراءا
امتحك خخوم املص خخاحلو ( )2015مو خخل امبحخ خ امترص خخي ( .)25()2016تلر خخه إىل ح خخني اختت خخام
آ ال تلري امشخكا ام خرائض  62 326ملفخا أرخز  13 165مسا خا ملضخحايا قامخه ببخ
لسا مساع لنوخو سخائل اإل خالم أيخام  18 17خوفسم  15 14يسخسم 14 2016
 26خ خخا في  .2017يسخ خخا مت ت س خ خخوم ائخ خخر نائوخ خخو متذصص خ خخو ام دامخ خخو ال تراموخ خخو باحمل خ خخايم
()27
البتدائوو املنتصخبو مبرخار حمخايم السختسناف(( )26م.ع  )18قامخه ااوسخو اموقتوخو ملرضخاء ام خد
بتسسوو د م امرضاة بامد ائر اجلنائوو املتذصصو ام دامو ال تراموو باحملخايم البتدائوخو املخقيورة
است دا ا ملنظر قضايا ام دامو ال تراموو.
 -38يتم ام سل حاموا إطخار امت خا ن بخني زارة ام خدل اوسخو احلرورخو امكرامخو ااوسخو اموقتوخو
ملرضاء ام د املفوضوو امساموو حلروق اإل سان بر امد ا مم املتحدة اإلمنائي لى إ خدا موخل
اإل خراءا املت لخخق بت هخخد امخخد ائر اجلنائوخخو املتذصصخخو ام دامخخو ال تراموخخو .لسخ ا أ خخه قبخخل إحخخداث
ااوسخخو اهتخخا إسخخنا ت ويضخخا جلرحخخى خخائال شخخهداء امثخخورة فخخع تسخخبورا مألشخخذاص امخخقي
يت وا بام فو ام ام م امقي تكتسي طلبا ت ويضهم صبغو است جاموو (م.ع .)19
 -39يسا ت اهد امرضاء ام سكرم جبرائم ال تهايا املرتكبو ضخد املتظخااري احملتجخني إبخان
ورة  17يسخسم  14/2010خا في  2011مخك ب خد ختلخي امرضخاء ام خد خ امنظخر فوهخا
مت فتر أاخاث حتروروخه مخ أ خل خد مخ اجلخرائم املرتكبخو منهخا امرتخل ام سخد مخع سخابروه امرصخد
امرتخخل ام سخخد اجلخخرح مت إصخخدار أحكخخام باإل ا خخو حخخق خخد م خ امرخخا ة املسخخؤ مني ا منوخخني
ا منوني املودا وني احلكم بت ويضا ما يو مفائدة أاا امشهداء رحى امثورة ل زامخه اخقة
امرضخخايا منشخخورة مخخد حمكسخخو السخختسناف ام سخخكرياو ب خخد رخخض ا حكخخام السخختسنافوو ا ىل م خ
طخرف حمكسخو امت روخ إحامتهخا مخ أ خل امنظخر فوهخا نوسخو أخخخر  .يسخا تخوىل امرضخاء ام سخخكرم
مراضاة مرتكيب ب ض ا تهايا حروق اإل سان امد ت رض اا ام سكريون ظل حكم امنظام
امسابق إطخار امرضخايا امل ر فخو بواق خو رببرايخو امسخاحلرب مت إصخدار أحكامخا باإل ا خو ب خض
امرضخخايا اجلاريخخو امت خخويض مضخخحايا اخخقة ال تهايخخا ب خخد أن جتخخا ز احملكسخخو امخخدفوع املثخخارة مخ

GE.17-01925

11

A/HRC/WG.6/27/TUN/1

مسخخان امخخدفاع املؤسسخخو ل خى سخخروو امخخد و ام سوموخخو مبخخر ر امخخزم با تبخخار خخو موا خخع ما يخخو
قا و وو حامه ن إمكا وو قوام امضحايا بتتباع مرتكيب ال تهايا حني قو ها .1991

دال -مناهضة التعذيب
 -40خ امفصخخل  23مخ امدسخختور لخخى أن امد مخخو حتسخخي يرامخخو امخخقا امبشخريو حرمخخو اجلسخخد
ين خخع امت خخقي امل نخ خخوم امل خخا م .أ ايخ خخد فص خخله  29لخ خخى خخدم إمكا وخ خخو إير خخاف شخ خخذ أ
الحتفا به إلا حامخو امتلخبا أ برخرار قضخائي لخى أن ي لخم فخورا اروقخه بامتهسخو املنسخوبو إموخه
مخخه أن يُنو خ حمامو خا .ضخخس امفصخخل  30منخخه حخخق يخ اخل سخخجني م املخخو إ سخخا وو حتفخخس يرامتخخه
لى أن ترا ي امد مو تنفوق ام روبا امسامبو ملحريو مصلحو ا سخرة ت سخل لخى إ خا ة تأاوخل
يرمل امدستور مبدأ دم سروو رلو امت خقي بامترخا م مخد س ا
امسجني إ ما ه اجملتسع .يسا ا
بقمك امفصل  24م امرا ون ا ساسي احملدث ملهوسو اموطنوو ملوقايو م امت قي .
 -41م خ هخخو أخخخر لثخخل امرخخا ون ا ساسخخي( )28املخخنرر مخخب ض فصخخول جملخخو اإل خراءا
اجلزائوخخو امخخقم خخخل حوخخز امتنفوخخق بدايخخو م خ غخخرة خوان  2016ضخخسا و أساسخخواو ملوقايخخو م خ
امت خخقي إ مت مبرتضخخاة ترلخخو املخخدة امرا و وخخو مالحتفخخا خخخول مخخق م امشخخبهو اختوخخار حمخخامي
ملحضور مد باح امبدايو يكونه م طل إ راء فح امطيب (م.ع .)20
 -42أما لى املستو ام سلخي فرخد ظسخه زارة امداخلوخو بامت خا ن مخع خد مخ املنظسخا
امد موو اموطنوو لى غرار مج وخو اموقايخو مخ امت خقي امسويسخريو  APTاملنظسخو ام املوخو ملنااضخو
امت خخقي  OMCTاملفوضخخوو امسخخاموو حلرخخوق اإل سخخان املجنخخو امد موخخو ملصخخلو ا محخخر رشخخا
سل را تكوينوو أيام راسوو مفائدة أ وان قوا ا مخ امخداخلي خصصخه ملكافحخو سخوء
امل املخخو امت خخقي بنخخاء امرخخدرا فرخا ملس خخايري امد موخخو حلرخخوق اإل سخخان فضخالا خ ت زيخخز رقابخخو
أماي احلرمان م احلريو.
 -43يسخخا تتخخوىل زارة امداخلوخخو بامت خخا ن مخخع املجنخخو امد موخخو ملصخخلو ا محخخر بتخخو تنفوخخق
مشخر ع حخخول ربحتسخخني أسخخامو امت امخل مخخع احملخختفس نخخم أ نخاء فخرتة الحتفخخا رب تتسحخخور ناصخخرة
امرئوسوو امسه حول امتكوي ا ساسي امتكسولي متطوير م املو احملتفس نخم فخق املراربخو املبنوخو
لخخى حرخخوق اإل سخخان باإلضخخافو إىل حتسخخني امبنوخخو امتحتوخخو ملرايخخز الحتفخخا ضخخع موخخل إ رائخخي
موحد حول طخرق السختنطاق السختجواب إ خدا م لارخو حائطوخو تخن لخى ضخسا ا احملختفس
ا
ن خخم مت ت لوره خخا بك خ اخل املراي خخز ا منو خخو فضخ خالا خ خ إ خخدا رب مو خخل ملسسارس خخا احملس خخو ة مأل خ خوان
املكلاف خخني با ف خخا امرخ خوا ني جم خخال الحتف خخا ب خخقم امش خخبهورب ا خخو مو خخل مرتش خخود امس خخلوس امله خخد
ترسو اجلا اإل ساين ند تطبوق امرا ون اخل غرف مرايز الحتفا .
خخدر امت خخقيري أن زارة امداخلو خخو أص خخدر ب خخد امث خخورة ام دي خخد مخ خ املناش خخري اممقو خخا
-44
ملحوظا ام سل وان قوا ا م امداخلي متحسني ام القخو بوخنهم بخني احملختفس نخم مزيخد
إحك خخام مكافح خخو اجلرل خخو مالحر خخو مرتكبوه خخا إط خخار مرارب خخو تر خخوم ل خخى ف خخرض اح خرتام امر خخا ون
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ترسو مبدأ ا م اجلسهورم املسؤ ل املتسخم بامشخفافوو خدم الزوخاز خدمخو املخواط اسخ
امت امل مع ال تسا ا امتجسهر الحتجا ا امسلسوو .مت اقا امسواق صخواغو مشخر ع
مد و سلوس مرخوا ا مخ امخداخلي تأسوسخا آلموخا امسخلوس امخدلرراطي اخخل املؤسسخو ا منوخو
املتسثخخل تك خري مفهخخوم ا م خ اجلسهخخورم فر خ ا ملفصخخل  19م خ امدسخختور .يسخخا هخخد ملجنخخو
ب خخوزارة امداخلو خخو مبرا خخو امر خخا ون( )29املت ل خخق بامر خخا ون ا ساس خخي ام خخام مرخ خوا ا مخ خ ام خخداخلي
امرا ون( )30املت لق بتنظوم ال تسا خا ام امخو املظخاارا املوايخ الست راضخا موتخواءم مخع
املبا ئ ا ساسوو حلروق اإل سان.
 -45تواص خخل خمتل خخف جل خخان امرو خخا ة احملد خخو إط خخار إص خخالح حت خخدي قط خخاع ا مخ خ تط خخوير
امتشري ا املنظسو املؤطرة مل سل ا مد إ دا ا طخر املر وخو اخلاصخو باإلطخار امرخا وين مشخرطو
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.
إط خخار تف و خخل آمو خخو امرص خخد اخل خخار ي ل خخى أم خخاي الحتف خخا تواص خخل خلو خخو حر خخوق
-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
ربمزي خخارة مراي خخز الحتف خخا رب  59مناسخ خبو مخ خ ط خخرف  CICRامممل خخان ا ر ز منظس خخو ربأطب خخاء
تشرب املريز امدامنريي مألااث تأاول ضحايا امت قي .
ام الرب منظسو رباووم رايت
 -47يسا مت تسهول مهام فد املجنو امفر وو ا مموو ملوقايخو مخ امت خقي  SPTخخالل زيارتخه
أفريخل  .2016هخه زارة امداخلوخو بخامتوازم ت لوسخا متسخهول سخل ااوسخو اموطنوخو
تخو
ملوقايو م امت قي حال مباشرهتا ملهامها.
 -48اأما بامنسبو موزارة ام دل فرد أصدر بامت ا ن مع امل هد امخدامناريي ملنااضخو امت خقي
موىف  2014ا تسد متكوي  140قاضوا منهم  60إطخار تكخوي
مول ملتصدم ملت قي
مكخخو ني مخخوز ني لخخى حمخخايم السخختسناف احملخخايم البتدائوخخو مخ املتوقخخع خخخالل امسخخنتني املربلتخخني
أن يتوىل يل منهم تكوي ما بني  15 10قاضو ا.
 -49يسا قد متا إ راج امم تويول الختوخارم امللحخق باتفاقوخو منااضخو امت خقي ب خد مصخا قو
ت خخو لو خخه ي خخدرمل ض خخس م خخا ة حر خخوق اإل س خخان مفائ خخدة ياف خخو أص خخناف املتك خ اخو ني مدرس خخو
امسخخجون اإلصخخالح مخخع اطال هخخم لخخى مهخخام املجنخخو امفر وخخو ملنخخع امت خخقي يآموخخو موخخو قائوخخو
ُخيخ اخول اخخا زيخخارة أمخخاي الحتجخخاز امخخد تخخأ م ا شخخذاص احملخخر مني م خ ح خريتهم .تومخخه اإل ارة
ام امو ملسجون اإلصالح منق صد ر ا مر( )31املت لق باملصا قو لى مد و سلوس أخالقوخا
ريخخو ملتو وخخو مبضخخسورا .ترخخوم مصخخاو
ام خخون ام سخخومي ت سخخوم تلخخك املد خخو ختصخخو حص خ
تفرديخخو امسخخجون اإلصخخالح بزيخخارا ريخخو فجسوخخو ملوحخخدا امسخخجنوو مالطخخالع لخخى مشخخايل
ص وبا اقا املرفق ام ام اموقوف لى اإلخالل امرائسو.
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 -50يسا ظسه زارة ام دل سنو  2013بامت ا ن مع املفوضوو امساموو حلروق اإل سخان رة
تدريبوو حول ربحروق اإل سان زيارة أماي الحتجازرب .ظسه بامت خا ن مخع مريخز نوخف ملرقابخو
امدلرراطوخو لخخى امرخوا املسخخلحو را تكوينوخخو اتو خه باصخخداررب موخخل مزيخخارة أمخخاي الحتجخخازرب.
مت ي خخقمك تنظ خخوم تك خخوي مض خخباو م خخوظفي امس خخجون م خ قب خخل املجن خخو امد مو خخو ملص خخلو ا مح خخر.
يسخخا أحخخد ه زارة ام خخدل بامتنسخخوق مخخع مكت خ املند بوخخو اإلقلوسوخخو ملجنخخو امد موخخو ملصخخلو ا محخخر
بتو خلوو تفكري متردمي مررتحا ملح اد م ايتظا امسجون لى املد امرري املتوسا.
 -51اأما لى مستو زيارة أماي الحتجخاز فرخد أبرمخه زارة ام خدل يخوم  10يسخسم 2012
د  09مقيرا تفاام مع مج وا منظسا ملدفاع حروق اإل سان ختخول اخا زيخارة امسخجون
قخخد قامخخه اخخقة املنظسخخا إىل مخخوىف يسخخسم  2016ب خخد  664زيخخارة .قخخد ا تهخخى ام سخخل بتلخخك
ختم اموخوم يكخني اجلس وخا امراغبخو
املقيرا ب د تسلم ااوسو اموطنوو ملوقايو مخ امت خقي مهامهخا .ي ا
مخخك ب خخد راسخخو املطام خ حامخخو اامخخو مت اخخقا اإلطخخار إب خرام مخخقيرة
زيخخارة امسخخجون برتاخخخو
تفخخاام مخخع امرابطخخو امتو سخخوو ملخخدفاع خ حرخخوق اإل سخخان مبذتلخخف فر هخخا بتخخاري  10ويلوخخو 2015
قص خخد زي خخارة امس خخجون الط خخالع ل خخى أ ض خخاع املس خخا ني اتفر خخه م خخع املنظس خخو امد مو خخو مإلص خخالح
اجلنخخائي بتخخاري  17مخخام  2016لخخى تنفوخخق مشخخر ني لخخى مخخد سخخنتني يت لرخخان بتف وخخل ام روبخخا
امبديلخ خخو بسخ خخج املس خ خ دي م خ خ هخ خخو ت زيخ خخز مخ خخنهد حرخ خخوق اإل سخ خخان امت امخ خخل مخ خخع امسخ خخجناء
فخ خ امس خخج مري خخز إص خخالح ا طف خخال اجل خخازني بس خخودم اا خخاين .يس خخا أبرم خخه ام خخوزارة بت خخاري 12
ا في  2016اتفاقوو مع زارة املخرأة ا سخرة امطفومخو تسخسر ملنخد ز محايخو امطفومخو املذتصخني بزيخارة
مرايخخز إصخخالح ا طفخخال نخخدف الطخخالع لخخى ظخخر ف اإلقامخخو ام خخوش اخلهخخا مخخد احخرتام حرخخوق
ا طفال حس م املتهم.
 -52جتدر اإلشارة إىل أ ان امنوابو ام سوموو مبذتلف احملايم البتدائوخو خصصخه فخرتا خاصخ ا
يتضس مرا ع امشكايا املر ادمو مخ أ خل امت خقي مآاخا متاب خو قضخايا امتحروخق امخد أرخر
نهخخا إىل غايخخو بلوغهخخا طخخور احملايسخخو مخخآل تلخخك ا حكخخام مبخخا يسخخاام متاب خخو م رفخخو مآاخخا.
ملتقيري فان تو يتلك منق يسسم  2008منظومو إحصائوو خاصو صل مصخاو امتفرديخو
ام امو بوزارة ام دل هتدف إىل ضسان دم جتا ز اآل ال امرا و وو مإليراف امتحفظي.
 -53يس خخا مت حت خخه إش خ خراف زارة ام الق خخو م خخع ااوس خخا امدس خختوريو اجملتس خخع امل خخدين حر خخوق
اإل سان بتاري  17وفسم  2016بامت ا ن مع امل هد امدامناريي ملنااضو امت خقي رخد رشخو
سل تت لق بت زيز اإلطار امرا وين ملنااضو امت قي مكنه م مناقشو امنرائ امد ي خاين منهخا
امر خخا ون ام خخوطد تر خخدمي اقرتاح خخا مت خخداريها .يس خخا مت  8يس خخسم  2016ر خخد ملتر خخى
بامت ا ن بني زارة ام دل ااوسو اموطنوو ملوقايو م امت قي امل هد امخدامناريي ملنااضخو امت خقي
حخخول اموقايخخو م خ امت خخقي منااضخخته :امواق خخع امتحخخديا رب متكخخون توج خخو أ سامخخه ورخخو س خخل
مش خخرتيو لك خ الس خختنا إموه خخا مرا خخو امنص خخوص امرا و و خخو اخت خخا امت خخدابري امكفول خخو بص خخفو
خاصخخو مخخا يت لخخق بخخبطالن ال رتافخخا املنتز خخو حتخخه امت خخقي امرضخخايا املت لرخخو با خخاء امت خخرض
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ملت خخقي املنشخخورة أم خخام احملخخايم آموخخا م اجل خخو امشخخكا مكافحخخو اإلف خخال م خ ام ر خخاب
رائم امت قي سوء امل املو يافو مراحل امرضوو محايو ضحايا امت قي أقخارنم امشخهو .
رم مبو اتفاقوو بني زارة امشؤ ن ال تسا وو امل هخد امخدامنريي ملنااضخو امت خقي ربيرامخورب
تساام مبو بها امخوزارة فختر مكتخ ملس هخد بتخو ي خي بضخحايا امت خقي مخرافرتهم إ خا ة
إ م خخا هم ا تسا وخ خ ا .يت خخوىل ت زي خخز يف خخاءا املت خخدخلني ال تس خخا وني جم خخال ترنو خخا ام ناي خخو
امنفسوو بضحايا امت قي ام نف إ ا ة تأاولهم.
 -54ملواءمو امتشريع اموطد مع امدستور امل ايري امد موو منها أحكام اتفاقوخو منااضخو امت خقي
متا إح خخداث جلنت خخني فنوت خخني ل خخى مس خختو زارة ام خخدل ه خخد إموهس خخا إ خ خراء مرا خخو سور خخو ملسجل خخو
اجلزائو خخو جملل خخو اإل خ خراءا اجلزائو خخو م خخك إط خخار حتدي خخد امسواس خخو اجلزائو خخو ام ام خخو تر خخدمي تص خخورا
خبص خخوص املنظوم خخو اجلزائو خخو ام رابو خخو يك خخل مواءم خخو تل خخك ا حك خخام امتش خ خري وو م خخع امل خخايري امد مو خخو
خصوص ا جمال منااضو امت قي تشجوع ام روبا امبديلو احلد م ام روبا امسجنوو.
 -55تفخا الا مخع توصخوا املجنخو ا مموخو امل نوخو مبنااضخو امت خقي املو هخو متخو ب خد اسخخت راض
أفريخ خخل  2016أ خ خخد ا موخ خخو امدائسخ خخو إل خ خخدا امترخ خخارير خمطط خ خ ا متنفو خ خخق
ترريراخ خخا امخ خخد رم امثام خ خ
امتوصوا سوتم تردله ملنراق مع يافو ا طراف املتدخلو.
امسخخجون فرخخد ظسخخه زارة
 -56أمخخا خبصخخوص الس خرتاتوجوو املتب خخو ملكافح خو اليتظخخا
ام دل فوفرم  2015بامت ا ن مع يل م املفوضوو امسخاموو حلرخوق اإل سخان املنظسخو امد موخو
مإلص خخالح اجلن خخائي رش خخو س خخل حت خخه نخ خوان ربز خخو اسخ خرتاتوجوو طنو خخو ملح خخد مخ خ اليتظ خخا
امسخخجون امتو سخخوورب .سخخبرها تنظخخوم خخد مخ امللتروخخا ملناقشخخو إصخخالح امنظخخام امسخخجد خاصخخو
منها د تان موتان حول ربامسجون :اموضع امراا اآلفاقرب املتان امتأمتخا 2014 2013
رشخخو امنرخخاق حخخول ربقوا خخد بخخا كوس :اموضخخع امخراا امتحخخديا أ مويخخا تخخو رب امخخد ظسهخخا
مريز نوف ملرقابو امدلرراطوو لى امرخوا املسخلحو بامت خا ن مخع زارة ام خدل مخام .2014
مت اقا اإلطار ا تسا تدابري لى مستويا مت د ة اي:


على مستوى الحد من اإليداع بالسجن واالحتفاظ

 -57تف ول ام روبا امبديلو املنصوص لوها قا و ا (ام سل مفائدة املصلحو ام امو امت ويض
اجلزائخخي) ام سخخل لخخى إحخخداث روبخخا بديلخخو أخخخر متجنخ اإليخخداع بامسخخج تطخخوير سواسخخو
امتأاول إ ا ة اإل مخاج لسخ ا أ خه مت إطخار بر خامد خم إصخالح امرضخاء بامت خا ن مخع الحتخا
ا تظخار إرسخخاء ظخخام قخخا وين متكامخل اخخا .ت سخخل اخخقة
ا ر ز تريوخز منظومخخو املصخخاحبو بتخخو
املنظومخخو لخخى حتروخخق خخدة أاخخداف أمههخخا يكخخني امرضخخاة م خ مالءمخخو ام روبخخو مخخع طبو خخو اجلرلخخو
املرتكبخخو شذصخخوو اجلخخاين م خ هخخو امترلخخو مخ ظخخاارة اليتظخخا بامسخخجون حتسخخني ظخخر ف
الحتجخخاز فرخ ا ملس خخايري امد موخخو امتشخريع امخخوطد مخ هخخو أخخخر احلخخد مخ سخخبو ام خخو إبرخخاء
املو ني اخل حموطهم ا سرم ال تسا ي.
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 -58سوتم إ ا بدائل مالحتجخاز ا تظخار احملايسخو ياملراقبخو امرضخائوو اموضخع حتخه املراقبخو
اإلمكرت وو مما اد بشكل يبري م المتجاء إىل اإليراف امتحفظي فضالا توسري آموخد ام فخو
يحل أ ا ملح اد م ايتظخا امسخجون يتوخع املسخا ني احملكخوم لخوهم
اخلاص امسراح امشرطي ا
ض واهتم اجلزائوو امشر و املرايو امل سول نا.
بأحكام باتو نقة اإل راءا يلسا توفر


على مستوى البنية التحتية

 -59توماخخه زارة ام خخدل اإل ارة ام امخخو ملسخخجون اإلصخخالح هتوسخخو ديخخد امسخخجون ملرتفو خخع
طاقخخو اسخختو انا بغخخرف تتاسخخع م خخد  1 480سخخجني با نحخخو اجلديخخدة بسخخجون صخخفاق املهديخخو
املنس خختري املس خ خ دي سوس خخو .س خخوتم خ خخالل خ خوان  2017س خخبتسم  2017امتوس خخوع طاقخ خخو
اسخختو اب امسخخجون متبلخخ(  1 600سخخجني مبناسخخبو هتوسخخو سخخجد قخخاب بخخرج ام خخامرم مريخخز أ خخو
مك ا تسا ا لى املوار امقاتوو ملوزارة أ بتخدخل مخ مكتخ ا مخم املتحخدة .يسخا سخورع إحخداث
حخخدة سخخجنوو ديخخدة مبنطرخخو ابخخل (بطاقخخو اسخختو اب مخخف سخخجني) بوليخخو با خخو .يسخخا مت تسخخلوم
مري خخز ص خخحي بس خخج ب خخرج ام خخامرم ت خخوم خخدة أقس خخام (مل خخالج امطبو خخي ا شخ خ و اختص خخاص
ا س خخنان  )...جتهو خخز فض خخاءا ملتك خخوي امتش خخغول امتأاو خخل ب خخه آخ خخر بص خخفاق يتس خخع م 300
ختم تخو فصخل امنسخاء خ امر خال امسخجون مرايخز اإليرخاف أ نخاء
سجني .شري إىل أ ه ي ا
اإليرخخاف مرايخخز ا م خ  .يو خخد بام اصخخسو سخخج خمص خ ملنسخخاء طاقخخو اسخختو ابه  700سخخجونو
يسا تو د  7سجون تضم أ نحو ملنساء( .)32يبل( د امنساء املوقوفا احملكوم لخوه 661
م خ مجلخخو  23 553موقوفخخو أ حمكخخوم لوهخخا (م.ح  .)21يسخخا تخختم مرا خخاة اموضخخع اخلخخاص بخخا م
امسخخجونو أطفااخخا املروسخخني م هخخا بامسخخج إ مت امشخخر ع اسخختغالل فضخخاء ا م احلامخخل املرض خ و
بسخخج منوبخخو ب خخد جتهوخخزة مخ طخخرف املنظسخخو امد موخخو مإلصخخالح اجلنخخائي سخخوتم ت سخخوم اخخقة امتجربخخو
لى باقي امسجون ا خر .


على مستوى تطوير التشريعات

 -60إضخخافو إىل املاجنتخخني احملخخد تني لخخى مسخختو زارة ام خخدل املكلافتخخني مبرا خخو اجمللخخو اجلزائوخخو
جملخخو اإل خراءا اجلزائوخخو يخخه مرا خخو ام روبخخا اخلاصخخو بخخب ض اجل خرائم م خ مخخك مشخخر ع قخخا ون
املذخخدرا امخخقم يخخه املصخخا قو لوخخه م خ طخخرف جمل خ امخخوزراء إحامتخخه لخخى جمل خ خواب امش خ
طريخق ائبخه أ قرينخه
امقم اقرتح دم إ ارة امد و ام سوموو ضد م طل م تلراء فسه أ
أ أحد أصومه أ فر ه أ أطبائه اخلضوع إىل ظام ال ي طيب فسي حلامته امصحوو ل ينرطع
ل يغا ر املؤسسو امصحوو ن موافرو أطبائه املباشري سوسك اخقا املشخر ع احملكسخو مخ ا تسخا
خرائم السخختهالس فر خا ملرتضخخوا امفصخخل  53م خ اجمللخخو اجلزائوخخو .يس خخا مت
ظخخر ف امتذفوخخف
()33
تكوي جلنو لى مستو زارة ام دل مل سل لى مرا و امرا ون املت لق بنظام امسجون.

هاء -مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام
 -61خ امفصخخل  22م خ امدسخختور لخخى أن رباحلخخق احلوخخاة مرخخدمل ل خخوز املسخخامل بخخه إل
احل خخال امرص خخو ام خخد يض خخبطها امر خخا ونرب .جت خخدر اإلش خخارة أن مس خخأمو إمغ خخاء روب خخو اإل خخدام يا خخه
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موضوع راق طد اخل اجملل اموطد امتأسوسي بني ا حزاب امسواسخوو سخائر مكو خا اجملتسخع
املخخدين .مت أ  2012تنظخخوم ملترخخى طنو خا حخخول رب روبخخو اإل خخدام بخخني اإلبرخخاء اإلمغخخاءرب امخخقم
تبخخني مخ خالمخخه خخو اخخختالف سوخخق اآلراء .غخخري أ خخه لخخى مسخختو امتطبوخخق ل تنفخخق تخخو أم
حكخخم باإل خخدام منخخق  17خخوفسم  1991يا خخه مخ امخخد ل امخخد أيخخد قخخف ام سخخل ب روبخخو اإل خدام
اموار بررارا اجلس وو ام امو مألمم املتحدة امصا رة .)34(2016 2014 2012

واو -مكافحة االتجار باألشخاص
 -62صدر امرا ون ا ساسي( )35املت لخق مبنخع الجتخار با شخذاص مكافحتخه امخقم يرمخي إىل
من خخع ي خخل أش خخكال الس خختغالل ام خخد لك خ خ أن يت خخرض ا خخا ا ش خخذاص خاص خخو امنس خخاء ا طف خخال
مكافحتها امقم مت مبرتضاة إحخداث اوسخو طنوخو أ يخل اخا مهسخو ضخع اسخرتاتوجوو طنوخو شخاملو
ملوقايخخو م خ الجتخخار با شخخذاص ز خخر مرتكبوخخه مالحرخختهم محايخخو ضخخحاياة ترخخدمي مسخخا دة اخخم
يتنسخوق اجلهخخو بخخني خمتلخف اجلهخخا املتدخلخخو جمخال مكافحخخو الجتخخار با شخخذاص (م.ح .)22
تسخخاام زارة امخخدفاع امخخوطد سلوخخو اإل رخخا بخخامبحر تتخخوىل ترخخدمي املسخخا دة ا موخخو ملسنكخخوبني
مث تسخخلسهم ملسخخلا احمللوخخو بلغخخه سلوخخا اإل رخخا خخخالل امسخخه سخخنوا ا خخخرية  480سلوخخو
مشلخخه  6 762فخخر مخخك إطخخار مرا مخخو ااجخخرة غ خخري امشخخر وو امخخد يثخخل أاخخم مظخخاار الجت خخار
بامبشر يسا تروم مبراقبو احلد م خالل سلوا استطالع ويو بريو ملتصدم متهريخ امبضخائع
ا سلحو ا شذاص.

زاي -حالة الطوارئ
 -63يخخنظم ا مخخر خخد  50مسخخنو  1978حامخخو امط خوارئ ي ختم حامو خ ا إ خخدا مشخخر ع قخخا ون
أساسي متنظوم اقة احلامو فر ا حكام امدستور .ا تبارا ملظرف ا مد امقم ير بخه امخبال
سخخواق مكافحخخو اإلراخخاب مت اإل خخالن خ حامخخو امط خوارئ امتسديخخد فوهخخا خخدة ف خرتا آخراخخا
إ الن ا في  2017متبو و يل مرة با الم ا مني ام ام مألمم املتحدة مع امتأيود فوه لى
دم ت لوق إ سال أم حق أ حريو ار ة ام هد.

حاء -احترام حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب
 -64مت إصخخدار امرخخا ون املت لخخق مبكافحخخو اإلراخخاب منخخع غسخخول ا م خوال أ  2015امخخقم
أح خخدث ال خخو آمو خخا تتسث خخل املجن خخو اموطنو خخو ملكافح خخو اإلرا خخاب املجن خخو اموطنو خخو ملتحامو خخل املامو خخو
امرط امرضائي ملكافحو اإلرااب يسا صا ق رئو اجلسهوريخو مخوىف  2016لخى السخرتاتوجوو
اموطنوخخو ملكافحخخو اإلراخخاب امتطخخرف ام نوخخف امخخد يخخه صخخواغتها اح خرتام ملس خخايري امد موخخو جمخخال
حروق اإل سان .تنك خمتلف اموزارا لى إ دا خمططا تنفوقيو امغرض.
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طاء -تدعيم الحقوق والحريات العامة
 -65ظم املرسوم د  115مسنو  2011حريو امصخحافو امطبا خو امنشخر يختم حاموخا ام سخل
لى مرا و اقا امن مبا يتساشى مرتضوا امدستور امل ايري امد موخو .يختم اخقا امصخد منخق
سنو  2014ام سل لى تكوي جمسو و م امرضاة إطار امت ا ن بخني املرصخد امخوطد لسخترالل
امرضخخاء املفوضخخوو امسخخاموو حلرخخوق اإل سخخان منظسخخو املخخا ة  19حلس خ تطبوخخق مرتضخخوا املرسخخوم
املقيور لى ضخوء امل خايري امد موخو .تنفوخقا ملسرسخوم خد  41مسخنو  2011املت لخق بامنفخا ملو خائق
اإل اريو مت ا تسا خطو اطق ب ديد ااوايخل امرمسوخو احملخايم مخك متوسخري سلوخو امتواصخل مخع
سائل اإل الم ا تظار خول امرا ون ا ساسي د  22مسنو  2016حوز امنفا .
فصخخله  24لخخى أن امد مخخو ضخخامنو
 -66ضخخس امدسخختور محايخخو امل طوخخا امشذصخخوو خ
حلسايخخو احلوخخاة اخلاصخخو امل طوخخا امشذصخخوو ملس خواطنني املواطنخخا لس خا أ خخه سخخبق تنظخخوم مخخك
احلق بامرا ون ا ساسي د  63مسنو  .2004يسا يتم حامو ا امنظر مشخر ع قخا ون أساسخي
م خ طخخرف رئاسخخو احلكومخخو ملسوافرخخو لخخى طل خ ال ضخخسام ملس ااخخدة خخد  108جملل خ أ ر بخخا
بر تويواا اإلضا د .181
 -67قامه ااوسو اموطنوو حلسايو امل طوخا امشذصخوو احملد خو مبو خ امرخا ون املخقيور أ خالة
خالل سنو  2016بابداء  20رأي ا استشاري ا بطل م اوايل سوموو ت اجل شهري ا  60ملفخ ا.
يسخخا زار املرخخرر اخلخخاص مألمخخم املتحخخدة امل خخد باحلوخخاة اخلاصخخو ااوسخخو يسخخسم  2016مإل خخدا
متنظوم ملترى مو ا تو حول احلواة اخلاصو امشذصوو ا سواب امل لومو املنتظر رخدة
مام .2017

ياء -المساواة وعدم التمييز
 -1حماية حقوق المرأة وتعزيزها
 -68يرمل امدستور صوغته املسا اة بني املرأة امر ل م تسدا بارة رباملخواطنني املواطنخا رب
ي رتف با سرة يذلوو أساسوو ملسجتسع اق امطفل احلسايو امدراسو(.)36
 -69يؤي خخد امفص خخل  46م خ خ امدس خختور ل خخى امتخ خزام امد م خخو اساي خخو احلر خخوق املكتس خخبو ملس خ خرأة
املضسنو مبجلو ا حوال امشذصوو سها تطويراا .تنخدرج قخوا ني ا حخوال امشذصخوو ضخس
امروا ني ا ساسوو.
 -70ت سخل زارة املخرأة ا سخخرة امطفومخخو لخخى احلفخخا لخخى حرخخوق املخرأة املكتسخخبو حخ قبخخل
صد ر امدستور .ندف ترري خدماهتا م املرأة سواء باملخدن امكخم أ باملنخاطق امداخلوخو مت
سنو  )37(2013إحداث  24مند بوو هويو مشؤ ن املرأة ا سخرة تغطخي يامخل تخراب اجلسهوريخو
إ خخا ة اوكلخ خخو امخ خخوزارة مخ خخد م تكخ خخافؤ امفخ خخرص املسخ خخا اة بخ خخني اجلنسخ خخني إ مخ خخاج امل خ خرأة احلوخ خخاة
ال تسا وخخو القتصخخا يو ضخخسان امتسكخخني القتصخخا م اخخا باحخخداث مصخخاو إ اريخخو ت خخي برصخخد
مرا مو أشكال امتسووز ام نف ضداا مصلحد امتسكني القتصا م امنهوض باملرأة امريفوو.
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 -71جتسخخوس ا ملبخخدأ املسخخا اة بخخني اجلنسخخني مت سخخنو  )38(2015إخضخخاع ربسخخفر امراصخخر إىل تخخرخو
أح خخد اموام خخدي أ ام خخو أ مخ خ أس خخند م خخه احلض خخا ورب ب خخد أن ي خخان امرتخ خخو أبوي خخا ي خخقمك امش خخأن
لستذراج ائق امسفر (م.ع .)23
 -72جتس خخد املس خخا اة مؤسس خخاتوا س خخنو  2016باح خخداث جملخ خ امنظ خراء ملسس خخا اة تك خخافؤ
امفرص (م.ع  )24او اوكل ي سل لى إ ماج مراربو امنخوع ال تسخا ي امتذطخوا اممجمخو
امترووم املوزا وو ملرضاء لى مجوع أشكال امتسووز بني املرأة امر ل .مضسان املسا اة ام سخل
ا ر املكرسو قا و ا تسهر مصاو تفرديو امشغل لخى اختخا اإل خراءا امر وخو صخورة خدم
امتثال أرباب ام سل حكام جملو امشغل املنظسو مشر طهسا.
 -73يسخا أمزمخخه ااوسخخو ام لوخا املسخخترلو مالتصخخال امسخخس ي امبصخرم يراسخخا امشخخر و امصخخا رة
نه خخا ي خخل م خ يتحص خخل ل خخى إ خخازة إح خخداث اس خختغالل إ ا خخو أ تلف خخزة خاص خخو جبسل خخو م خ املب خخا ئ
ا ساسوو م بونها ربمحايو حروق املرأة امرطع مع امصور امنسطوو اا اإل المرب.
 -74مت منق  2012تف ول السرتاتوجوو اموطنوو ملنااضو ام نف ضخد املخرأة امل تسخدة سخنو 2008
بامت خخا ن مخخع خخد م خ املنظسخخا ا مموخخو مكو خخا اجملتسخخع املخخدين .ترخخوم لخخى أرب خخو حمخخا ر :رصخخد
ؤم اإلحاطخخو
متاب خو تروخوم ظخاارة ام نخف املسخلا ضخد امنسخاء/توفري اخلخدما املالئسخو املتنو خو مبخا يخ ا
السخختجابو حلا و خا امنسخخاء ضخخحايا ام نف/امت بسخخو ال تسا وخخو امتو وخخو اجلسا وخخو مبخخا يسخخا د لخخى
تغوري امسلويوا امرضاء لى مظاار ام نخف ضخد املخرأة/املناصخرة يسخ امتأيوخد حخول ضخر رة مرا خو
امنصوص امرا و وو تد وم املنظومو امتشري وو ملوقايو م ام نف املسلا لى املرأة جترمي ارتكابه.
 -75يسا مت إ دا مشر ع قا ون أساسي مت لق بامرضخاء لخى ام نخف ضخد املخرأة إحامتخه
ا تظخخار مناقشخخته ا تسخخا ة يتسوخخز مشخخر ع امرخخا ون
ويلوخخو  2016غلخخى جملخ خواب امشخ
بطاب ه امشسو حوخ يتضخس وا خ اموقايخو امخرع احلسايخو ضخع اآلموخا املؤسسخاتوو يسخا
مت إ خدا خطخو مناصخخرة يسخ تأيوخخد حخخول املشخر ع إ خخدا اإلطخخار امرخا وين ملرايخخز محايخخو امنسخخاء
ضحايا ام نف هتوسو مريز ربا مان حلسايو امنساء ضحايا ام نفرب (سنو  )2015تسورية بشرايو
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
امرطا ا ملت هد بامنساء ضحايا ام نف بتو امكم رب امقم ا طلق منق سخنو  2014حوخ مت
إ خخدا امم توي خخول امرطا و خخو ملت ه خخد بامنس خخاء ض خخحايا ام نف(قطا خخا املخ خرأة ا س خخرة امطفوم خخو
امصحو ام دل امداخلوو امشخؤ ن ال تسا وخو) إ خدا امخدمول اإل رائخي املصخغر ملت هخد امرطخا ي
بامنس خخاء ض خخحايا ام ن خخف مت  25خخوفسم  2016تف و خخل اخل خخا ا خض خخر ام خخقم ي خخي باإلص خخغاء
اإلرشا امتو وه ملنساء ضحايا ام نف قد تلرى اقا اخلا  266مكاملو إىل موىف .2016
 -76باإلض خ خخافو إىل إمض خ خخاء امم تويخ خ خخول امرطا و خ خخو م خ خ خ قبخ خ خخل مجو خ خخع ام خ خخوزارا امل نوخ خ خخو
ا تظخ خ خخار إمضخ خ خخاء التفاقوخ خ خخو مت خ خ خخد ة
يسخ خ خخسم  2016فوسخ خ خخا يت لخ خ خخق بامتو وخ خ خخو امتحسخ خ خخو
()39
امفخخرتة امرا مخخو .يسخخا سخخا د أحكخخام املرسخخوم خخد  35مسخخنو  2011امخخقم
امرطا خخا

GE.17-01925

19

A/HRC/WG.6/27/TUN/1

يرمل مبدأ امتناصف بني امنساء امر ال صل امرائسا ال تذابوو لخى أسخامل امتنخا ب لخى
امرف خخع مخ خ خخد امنس خخاء ب خخاجملل ام خخوطد امتأسوس خخي إل أن خخد مرا خخدا ل يتج خخا ز  65مخ خ
مجلخخو  217مر خخدا أم بنسخخبو  ٪29.95مرتتفخخع امنسخخبو ال تذابخخا امتش خري وو مسخخنو 2014
قد تطخور اخقة امنسخبو مبناسخبو تغطوخو امشخغورا
إىل  ٪31.3م مرا د جمل واب امش
احلاصخخلو اجملل خ متصخخل بخخقمك سخخبو حضخخور املخرأة إىل  ٪34.56ب  75مر خخدا مخخقا مت إقخرار
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.
 -77مت  2012تنظخخوم جمسو خخو مخ امخمامد ا شخخطو متشخخجوع امنسخخاء لخخى املشخخاريو
احلو خخاة ام ام خخو امسواس خخوو مخ خ خ خخالل تو و خخو حتس خخو امناخب خخا ملسب خخا رة بامرتس خخوم امرخ خوائم
ال تذابوو املشاريو سلوا القرتاع م مشخاريته مكاتخ القخرتاع متاب خو مالحظخو
ال تذابا  .م بونها د ة موو ملسشاريو امسواسوو ملسرأة أيتوبر .2012
 -78يسخخا تومخخه زارة امخخدفاع امخخوطد تنظخخوم خخد ة حخخول ربآفخخاق مسخختربل املخرأة ام سخخكريو
إطخخار املبخخا رة  5+5ف خخاع ضخخس خمتل خخف املتخخدخلني م خ ت خخو اخلخخارج إح خخداث جلنخخو تفك خخري
مدراسو ض وو املرأة امروا املسخلحو مخك مل سخل لخى مرا مخو خمتلخف أشخكال امتسووخز لخى
أسامل اجلن يسا يتم تشخريك املخرأة ام سخكريو مجوخع جمخال ام سخل ام سخكرم يكونهخا مخ
دة مرايز قوا يو.
 -79مت جم خخال امتش خخغول ض خخع بر خخامد ط خخد م خخدفع املب خخا را القتص خخا يو امنس خخائوو خخم
إح خخداث خ خخا يوي خخل خ خخاص بش خخر و موس خخرة فضخ خالا خ خ امتك خخوي املس خخا دة املرافر خخو املو ه خخو
ملبا ثا تشرف لى إرازة حدة تصرف حس ا اداف ملتاب و بر خامد ترسخو املسخا اة بخني
امنساء امر ال مت إحدا ها أ .2016
 -80مت ضخخع ديخخد امخمامد مخ أ خخل تخخد وم امتسكخخني القتصخخا م ال تسخخا ي أمههخخا املشخخر ع
املناطق امريفوو بامت ا ن مخع زارا امنرخل
اموطد املندمد ملرا مو ال رطاع املدرسي مد امفتوا
امرتبوخخو امشخخؤ ن امثرافوخخو امداخلوخخو مج وخخو رباملد وخخورب املذتصخخو امنرخخل امريفخخي املدرسخخي حو خ مت
ملغرض إبرام اتفاقوو مت د ة امرطا ا خالل شهر أفريل  .2015رم حاموا إرخاز راسخو حخخول
سخل امنساء املناطق امريفوو مد ا تفا ه باحلسايو ال تسا وو مشله  5ليا .
س خخنو  2016مت ض خخع بر خخامد حمل خخو ا مو خخو تب خ خ ا مرخ خرار رئ خخو احلكوم خخو بت خخاري 17
-81
يس خخسم  2015املت ل خخق با خخدا بر خخامد حمل خخو ا مو خخو بامتنس خخوق ب خخني زارا امش خخؤ ن ال تسا و خخو
املرأة ا سرة امطفومو امرتبوو .أيتخوبر  2016توقوخع بر تويخول مت لخق با خدا يخرامل شخر و
امرطاع امفالحي.
يضبا م ايري امتزاما ا طراف املتدخلو جمال رل ام امال
 -82يتواصخخل تخخوفري اخلخخدما امتثروفوخخو ام وخخا ا امطبوخخو سخخائل منخخع احلسخخل بصخخفو جما وخخو
ب  36مريخزا قخارا موز خو لخخى يخل أزخاء امخخبال يافخو  32فريرخ ا مصخخحتان متنرلتخان مترريخ اخخقة
اخلخخدما مخ امنسخخاء املنخخاطق املن زمخخو امرفخخع مخ سخخبو امنسخخاء املنتف خخا ب وخخا ة احخخدة ملراقبخخو
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احلسخخل يحخخد أ ت مورخخرتب م خ ظخخرية باموسخخا احلضخخرم امخخقم يبلخخ(  ٪98.2ترخخر تخخو رغخخم
اجلهخخو املبق مخخو ب خخدم يكنهخخا مخ ت سخخوم أربخخع وخخا ا يس خخدل ملراقبخخو احلسخخل إ ل تتستخخع ٪15
مخخك خاصخخو اموسخخا امغخخرز امشخخسال
مخ امنسخخاء امخخاليت سخخبق اخ ا اإلرخخاب بتلخخك ام وخخا ا
امغرز اجلنوب.
 -83إن حتسخخني سخخبو امتغطوخخو امصخخحوو باملنخخاطق امريفوخخو ل ج خ امنرخخائ املرتبطخخو أساس خ ا
بخخامفوارق اجلهويخخو جمخخال امنفخخا خلخخدما امتنظخخوم ام خخائلي إ تشخخري تخخائد املسخخر امخخوطد مت خخد
جمخال منخع
املؤشخرا حخول ا ضخاع امصخحوو ملنسخاء ا طفخال أن سخبو خدم تلبوخو احلا وخا
احلسل تتجا ز  ٪10اموسا امغرز ملبال مرار و ب  ٪7لخى امصخ ود امخوطد .تشخهد فوخا
ا مها يقمك فوارق هويو بارزة حو تتجخا ز سخبتها  56حامخو فخاة مكخل أمخف ل ة حوخو
جبهو اجلنوب امشرقي تصل إىل  67بامشسال امغرز فوسا تردر بخ  27.9بامشسال امشرقي.
 -84يسخخا سخخل مريخخز امبحخخوث امدراسخخا امتو وخخق اإل خخالم حخخول املخرأة لخخى ت زيخخز محايخخو
حروق املرأة م خالل مجلو م املبا را (م.ع .)25
 -2تعزيز حماية حقوق الطفل
امدستور فصله  47لى مخا يلخي رب لخى امد مخو تخوفري مجوخع أ خواع احلسايخو ملطفخل
-85
ن يووخز فخق املصخخاو امفضخلى ملطفخخلرب يسخا مت امشخر ع مرا خخو جملخو محايخخو امطفخل امتفكخخري
إضافو باب خاص اسايو امطفل امضحوو .رم ام سل لى إ سال املخا ة  12مخ التفاقوخو
امد مو خخو حلر خخوق امطف خخل فوس خخا يت ل خخق باملش خخاريو ض خخع امسواس خخا ام ام خخو مخ خ خ خخالل تشخ خريك
ا طفخال صخواغو املذطخا اخلساسخي ملتنسوخو  2020-2016تنظخوم رشخا سخل باجلهخخا
مالسخختساع إىل مررتحخخاهتم يسخخا مت إ خخدا يتو خ ب نخخوان ربا تظخخارا ا طفخخال اموخخاف ني م خ خمطخخا
امتنسوو 2020-2016رب.
 -86يس خخا مت إ خخدا مش خخر ي ق خخا و ني أساس خخوني يت ل خخق ا ل باملوافر خخو ل خخى ال ض خخسام إىل
امم تويخخول الختوخخارم امثامخ امللحخخق باتفاقوخخو حرخخوق امطفخخل امثخخاين باملوافرخخو لخخى ال ضخخسام إىل
اتفاقوخخو جملخ أ ر بخخا ربل خزار رب بشخخأن محايخخو ا طفخخال مخ السخختغالل ال تخخداء اجلنسخخي مخخك
ب د استشارة اموزارا اجملتسع املدين.
 -87مت ام سخخل لخخى ضخخع خطخخو سخخل طنوخخو ملكافحخخو سخخل ا طفخخال (سخخبتسم - 2013
يسخخسم  )2014بامت خخا ن مخخع مكت خ ام سخخل امخخد  .يسخخا ترخخوم مصخخاو تفرديخخو امشخخغل مبراقبخخو
تشغول ا طفال باملؤسسا مضسان تطبوق ا حكام املنظسو مل سل خاصو بامنسخبو ملسخ ا ت
ظخر ف ام سخل .يختم حاموخا ام سخل لخى إ خدا مشخر ع قخا ون يت لخق مبكافحخو اجلرلخو امفضخخاء
امسخخومين يتضخخس أحكام خ ا خاصخخو اسايخخو ا طفخخال امفضخخاء امسخخومين .يسخخا مت اختخخا جمسو خخو
جمال امطفومخو املبكخرة محايخو ا طفخال ضخ وا اشخو ا طفخال خخالف
م اإل راءا
مع امرا ون (م.ع .)26
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 -3تدعيم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -88خ ا امفصخخل  48م خ امدسخختور ص خراحو لخخى محايخخو ا شخخذاص م اإل اقخخو م خ يافخخو
أشكال امتسووز .ياه( )40املوافرو لخى م ااخدة مخرايش امل تسخدة  27خوان  2013مخ قبخل
املنظسو ام املوو ملسلكوو امفكريو متوسري امنفا إىل املصنفا املنشورة مفائدة ا شذاص املكفخوفني
أ م اقي امبصر أ م م إ اقا أخر قراءة املطبو ا .
 -89يسخخا متا امرتفوخخع( )41سخخبو ال تخخدابا امسخخنويو باموظوفخخو ام سوموخخو باملؤسسخخا املنشخخآ
ام سومو خخو أ اخلاص خخو ام خخد تش خخغل  100شذصخ خا فس خخا ف خخوق مفائ خخدة ا ش خخذاص م اإل اق خخو مخ خ 1
إىل  .٪2أ ش خخأ س خخنو  2014جلن خخو خاص خخو مكلف خخو مبرا خخو مجو خخع امتشخ خري ا متحدي خخد ا حك خخام
امتسووزي خخو .يس خ خا أحخ خخد ه مراي خخز متذصص خخو مل نايخ خخو با طف خخال م اإل اق خخو امثرولخ خخو بكام خخل منخ خخاطق
اجلسهوريو إضافو إىل إحداث مريزي سوموني ملتأاوخل املهخد ملراصخري خ احلريخو ام ضخويو املصخابني
اوا ث احلواة يسترط يل احد منهسا حوا  100شذص ا م م اإل اقو ام ضويو.

 -90ضع بر امد طد مب موار امخرزق مألشخذاص م اإل اقخو امل خوزي امرخا ري لخى
ختم ام سخل لخخى تخوفري مسخاي ا تسا وخخو
ام سخل يختم مبو بخه يويخخل حخوا  700مشخر ع سخخنوي ا .ي ا
املذصصو مخالل امت ويضخوو املوسخرة إل مخا هم مخ ملوخون
مفائدهتم .متا امرتفوع ال تسا ا
ا
مائد أمف ينار سنو  2012إىل ملووين أمف مخسسائو ينارا سنو .2016

 -91رغخخم امص خ وبا فرخخد شخخهد هتوسخخو احملخخوا مبذتلخخف جمالتخخه متوسخخري تنرخخل ا شخخذاص
م اإل اقو صوام ملذدما ادة جتارب ا حو (م.ع  .)27ت سل امد مخو لخى م اضخدة
منظسخخا اجملتسخخع املخخدين امناشخخطو جمخخال اإل اقخخو لخخى ا صخ دة املا يخخو املو سخختوو امتكوينوخخو.
رباملنسخخق اجلهخخوم ملخخدمد املدرسخخيرب
سخ و ا مضخخسان تكخخافؤ امفخخرص بخخني مجوخخع امتالموخخق أسخخند خطاخخو ا
إىل ا خصخخائي امنافسخخاين املدرسخخي ملتاب خخو امتالموخخق م اإل اقخخو املواخخوبني مخخنهم امخخقي ي خخا ون
امت لم خمتلف مساراهتم ام ادراسوو .ض ه خطاو ملتحسو امتكوي اجملال
اضطرابا
امرتبوي خخو خصص خخه س خخا ا
امس خخلويي تس خختهدف ي خ اخل ا طخ خراف املتدخل خخو ام سلوا خخو ا
امنافسخ خي ا
مل خخد م املتاب خخو امنو و خخو مفائ خخدهتم بامل خخدارمل امداجم خخو بل خخ( ب خخقمك خخد امتالمو خخق م اإل اق خخو
املسجلني باملدارمل البتدائوو خالل امسنو امدراسوو  2015/2014حوا  3 000تلسوق.
ا
 -92مت سنو  2013امرتفوع املسا دة املاموو املردمو ملطلبخو مخ
يتو هم بوقه إضا إل راء المتحا ا .

م اإل اقخو يسخا يختم

 -4مناهضة التمييز العنصري
 -93أحخخد ه صخخل زارة ام القخخو مخخع ااوسخخا امدسخختوريو اجملتسخخع املخخدين حرخخوق اإل سخخان
جلنخخو طنوخخو ملنااضخخو امتسووخخز ام نصخخرم مكلفخخو بتشخخذو اق خخه ضخخع اس خرتاتوجوو سخخل ملروخخام
باإلصالحا امضر ريو لى املستو امتشخري ي املؤسسخايت اإل رائخي امرتبخوم امثرخا  .ت سخل
اخقة املجنخو فخق فخخرق سخل هتخختم يخل منهخخا بشخكل مخ أشخكال امتسووخخز ام نصخرم تسخخت د امخخوزارة
إل دا مشر ع قا ون اسرتاتوجوو طنوو اجملال مبشاريو خمتلف املتدخلني.
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 -94يسخا قامخه امخخوزارة بتنظخوم يخخوم حتسوسخي حخول منااضخخو امتسووخز ام نصخخرم حتخه إشخراف
رئ خخو احلكوم خخو بت خخاري  26يس خخسم  2016مت فو خخه تن خخا ل اإلش خخكاموا امتح خخديا امتش خري وو
املؤسسخخاتوو امواق وخخو املطر حخخو إىل ا خ تنظخخوم مجلخخو م خ ا شخخطو امتثروفوخخو امتو ويخخو امفنوخخو
امدا وو إىل بق امتسووز ام نصرم.

كاف -العمل على النهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1العمل على النهوض بالمناطق األقل نمواً
إطخخار ام نايخخو باملنخخاطق ا قخخل منخخوا ا تسخخد ديخخد امخمامد امراموخخو إىل حتسخخني ظخخر ف
-95
ام خخوش تطخخوير امبنوخخو ا ساسخخوو امتجهوخزا اجلسا وخخو خلخخق م خوار رزق حتسخخني خخخل امسخخكان
خاصو باملناطق امريفوو مترلو امفخوارق امتنسويخو بخني اموسخطني امريفخي احلضخرم تثبوخه امسخكان
مبناطرهم .تتسثل أساسا :
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البرنامج الجهوي للتنمية :خصصه مه ا تسخا ا مجلوخو قخدر ب خ  547م.
امفرتة ما بني  2015-2011ساام حتسني امبنوو ا ساسوو م طرقا
مس خخامك باملن خخاطق امريفو خخو حتس خخني س خخبو امت خخز بامل خخاء امص خخاو ملشخ خراب امتن خخوير
بامتجس خخا امريفوخخو مك خ ديخخد املنتف خخني مبشخخاريع خخم م خوار امخخرزق جمخخال
امفالحخخو امصخخود امبحخخرم امصخخنا ا امترلوديخخو امله خ امصخخغر إسخخنا مخخنر
إطار حتسني املسك  .مت توزيع ا تسخا ا امم خامد اجلهخوم ملتنسوخو بخني اموليخا
بناء لى مؤشر امتنسوو اجلهويو امل تسد منخق سخنو  2012مترلخو امفجخوة امتنسويخو
بني اجلها حتروق ام دامو بونها احلد م مشايل امفرر امبطامو؛
برنامج التنمية المندمجة :يهدف إىل ب حريوو اقتصا يو حملواو م امتشخغول
باجله خخا ت زي خخز مؤش خرا امتنسو خخو امبش خريو متحس خخني و و خخو حو خخاة امف خخر احملافظ خخو
ل خخى امبوس خخو ق خخد تض خخس امرس خخا ا ل من خخه ن خخد ا طالق خخه س خخنو 54 2011
مشخخل امرسخا امثخاين امخخقم ا طلخق سخخنو 2013
مشخر ا بكلفخو  298م
جتدر اإلشارة إىل أن  ٪80مخ اخقة املشخاريع
 36مشر ا بكلفو  222م
أرز باملناطق امداخلوو؛

برنامج الحضاائر الجهوياة للتنمياة :مكخ مخ إحخداث قرابخو  1.2ملوخون يخوم سخل
س خخنوي ا با تس خخا ا مجلو خخو قخ خ ادر ا خوا  912م خ خخالل امف خخرتة 2015-2011
ا تفخخع نخخا قرابخخو  72أمخخف امخخل .ملزيخخد إحكخخام امتصخخرف آموخخو احلضخخائر أسخخند
سخخنو  2012سلوخخو اإلشخراف إىل اوكخخل مريخخزم حوخخد يتكفخل خبخخالص أ خخور سلخخو
بر امد احلضائر لى أسامل قائسا ت داا املصاو اجلهويو؛
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بارامج التنميااة البلديااة والحضارية يااذكر منهااا خاصااة :بر خخامد هتخخقي إ مخخاج
ا حوخخاء امسخخكنوو امخخقم يشخخسل هتخخقي  119حخخي ب خ  50بلديخو  6جمخخام هويخو
يرطنهخخا ح خوا  685أمخخف سخخاينا .تبلخخ( يلفخخو امم خخامد ح خوا  435م
خخخالل امفخخرتة  2016-2012موز خخو لخخى ال خخو أقسخخاو .رصخخد يخخويال إضخخافوو
مخ قبخخل الحتخخا ا ر ز إلرخخاز بخرامد توسخ و بخخب ض املشخخاريع ( 41حوخ ا) هتخخقي
منطرخخو ائخخرة امنخخور بامرصخخري  .بخخا راج مشخخر ع هتخخقي حخخي رأمل ام خخني بربلخخي
يرتفع د املشاريع مخ  119إىل  121مشخر ا .قخد ارتف خه امكلفخو اجلسلوخو
ملم امد م  435ملوون ينار إىل حوا  514م .
البرنااامج الخصوصااي لتهااذيب األحياااء الشااعبية :ملحخخد مخ امتفخخا اجلهخخوم
امقم يهدف إىل هتقي  220حي بكلفو مجلوخو قخدراا  225م  .قخد مت
هتقي  86حي ( 76مشر ع) بكلفو مجلوو قدراا  5.74م .
البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي :امقم يهدف إىل تلبوخو احتوا خا
امفسا ال تسا وو ا يثر فررا حمد ة امدخل م امسك امالئق بدر و أ ىل
امرضخخاء لخخى ظخخاارة املسخخاي امبدائوخو .قخخد مت بنخخاء  807مسخخكنا باإلضخخافو إىل
هتوسو  516مرسسا ا تسا وا بامرصري بكلفو تردر اوا  3.51م .

 -2ضمان الحق في الصحة
 -96تطبور خا ملخخا ر بامدسخختور إطخخار اإلصخخالح امشخخامل ملرطخخاع امصخخحي مضخخسان امنفخخا
ملذدما امصحوو امتستع بأرفع مسختو مخ امصخحو لكخ بلوغخه أحخد ه جلنخو بخوزارة امصخحو
موضع خطو طنوو مترري اخلدما امصحوو م املواط ا تبارا ملا تشهدة اجلها امداخلوخو مخ
خخد ا طب خخاء ب خخب ض الختصاص خخا احلواتو خخو .مت ض خخع بر خخامد م خخد م توا خخد طخ خ
رخ خ
الختصاص باجلها ا ا مويو يهدف با سامل إىل ضسان استسراريو اخلخدما امصخحوو
الختصاصا امطبوو ا ساسوو احلواتوو بكامل املؤسسا الستشفائوو امتو سوو ترريبهخا امرفخع
م و ة اخلدما امصحوو باملستشفوا اجلهويو اجلام وو.
 -97ملغخخرض مت ختصخخو  26م . .ب نخوان سخخنو  2015يسرابخخل مخخا ت خخاب ا طبخخاء
امقي يؤمنون استسراريو اخلدما امطبوو باجلها املقيورة .صدر مجلو م امنصوص امرا و وو
()42
ختم ام سخل لخى توسخوع شخبكو مرايخز امصخحو ا ساسخوو با تسخا
متجسود اقا امتسشخي  .يسخا ي ا
مرخخايو مضخخبوطو إل طخخاء امفسخخا ا شخخد حا خخو أ مويخخو امتستخخع نخخقة اإلرخخازا  .نخخدف حتسخخني
اموصخخول إىل اخلخخدما ام ال وخخو مت تخخد وم اخلارطخخو امصخخحوو حو خ تطخخور خخد ااوايخخل املؤسسخخا
ص خخحو أساس خخوو  23مؤسس خخو
امص خخحوو ام سومو خخو موص خخل م خخوىف س خخنو  2016إىل  2 123مري خخز ا
سوموو ملصحو  35مستشفى هوم  108مستشفى حملي.
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خخرم ام س خخل حاموخ خ ا ل خخى اخت خخا ت خخدابري ترم خخي إىل ت زي خخز امنف خخا إىل اخل خخدما امص خخحوو
-98
مفائخخدة سخخكان املنخخاطق ا ا مويخخو مخخك إطخخار مشخخر ع رباملسخخا دة لخخى ترلخخو امف خوارق
ال تسا وخو خخم اخلخخدما امصخخحوو بخخاخلطوو ا ماموخخو املرايخخز اموسخخوطو باملنخخاطق ا ا مويخخو
()PAZD IIرب يندرج اقا املشخر ع إطخار اتفاقوخو امتسويخل خد ( )ENPI/2012/023-522املممخو
 2أيتخوبر  2012بخخني حكومخو اجلسهوريخو امتو سخخوو الحتخا ا ر ز املت لرخو بم خخامد
بتخو
()43
م املناطق امداخلوو جمال امصحو (م.ع .)28
 -3العمل على النهوض بالتشغيل والتكوين المهني
 -99ت تم امبطامو تو أساسا بطامو اوكلوو طويلو املد حو بلغخه سخبتها ٪15.5
خالل امثال ي امثام م سنو  .)44(2016قد مت ا تسا سواسا شوطو ملتشخغول مخ خخالل
ال خخو أصخخناف مخ امخمامد :بخرامد حتسخخني امتشخخغولوو بتخخوفري تكخخوي تكسولخخي املغخخا املهخخارا
سل بخرامد
احلواتوو برامد م امتشغول املباشر بتشجوع املؤسسا لى ا تداب امباحثني
م املبا رة اخلاصو بتوفري اوايل املسا دة املرافرو امتسويل.
 -100جملانخخو امتحخخديا ( )45املطر حخخو امرطخخاع ت سخخل احلكومخخو لخخى :امرفخخع م خ امكفخخاءا
املهنوخخو مبخخاحثي امشخخغل سخخلويواهتم مهخخاراهتم مخ خخخالل منظومخخو متكاملخخو ملسرافرخخو امتأاوخخل إىل
حني بلورة مشر ع مهد مك م بر خامد ربفرصخدرب .مرافرخو امفسخا ااشخو ختطخي صخ وبا
اإل م خخاج س خخوق امش خخغل م خ خ خخالل إق خرار ب خرامد خصوص خخوو ملوقاي خخو م خ امتش خخغول غ خخري امل خخنظم
اإلحاط خخو باملتض خخرري بامصخ خ وبا القتص خخا يو توس خخري اإل م خخاج امله خخد مس خخا دة امفس خخا ا
الحتوا خخا اخلصوصخخوو خاصخخو باملنخخاطق ا سخ امبطامخخو املرتف خخو .يسخخا ت سخخل احلكومخخو لخخى
م امشرايو مع اجلس وا املنظسا غخري احلكوموخو ملرفخع مخ قخدراهتا مرافرخو طخاميب امشخغل.
قد متا سنو  2016تنظوم حوار طد حول امتشغول(.)46

 -101ختضخخع منظومخخو امتكخخوي املهخخد إىل خطخخو إصخخالحوو ا بثرخخه نهخخا جمسو خخو م خ املشخخاريع
مكن خخه م خ ا فتاحه خخا ل خخى ا ف خرا ام خخائال اجله خخا املؤسس خخا مب خخا ي خخد م ل مريزي خخو ا خخقا
امرطاع .تتواصل اجلهو املبق مو متطوير مرايز امتكوي املهد املبوتخا املطخا م خم ا شخطو
امثرافوخخو امرياضخخوو .يسخخا أ رج بخخدمول امتو وخخه اجلخخام ي اختصاصخخا تكوينوخخو تفضخخي إىل مسخختو
مؤال امترد امسامي .متحفوز اإلقبال لخى الختصاصخا املطلوبخو سخوق امشخغل امخد ت خرف
ز ف ا م قبخل امشخباب يخنر  . 60شخهري ا حلخوا  250اختصاصخ ا مخ مجلخو  400اختصاصخ ا
تؤمنها املرايز ام سوموو ملتكوي املهد.
تكوينو ا ا

 -102يتواصخخل اجملهخخو امخخقم ا طلخخق منخخق سخخنو  2014إ خخا ة اوكلخخو مرايخخز امتكخخوي املهخخد
ملفت خخاة اموس خخا امريف خخي حو خ ا طل خخق ام س خخل ض خخع اس خرتاتوجوو متكامل خخو ت خختالءم املتغ خريا
القتصخا يو ال تسا وخو مبخا يخد م إ مخاج امفتخاة امريفوخو حموطهخا اجملتس خي املؤسسخايت تشخسل
خوز ني لخخى يامخخل تخراب اجلسهوريخخو .يسخخا ب ثخخه زارة امخخدفاع امخخوطد
املنظومخخو احلاموخخو  14مريخخزا مخ ا
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م خخدارمل تك خخوي مهنو خخو س خخكريو ملت ل خخوم امت خخدري اإل خخدا ملحو خخاة املهنو خخو مألطف خخال امل خخقي
ل يتجخخا ز سخخنهم  18ام خا تسخخلوسهم شخخهائد مهنوخخو شخخها ا خخخمة م خخرتف نخخا يكخخنهم م خ
ال دماج بسهومو سوق امشغل.
 -4الحق في التربية والتعليم العالي
 -103بامنسخخبو ملرتبوخخو :إطخخار مزيخخد ام نايخخو بااوايخخل امرتبويخخو حتسخخني ظخخر ف امدراسخخو نخخا
خصصخخه  34م . .مخ ال تسخخا ا املاموخخو املمجمخخو مسخخنو  2016متهوسخخو صخخوا و املؤسسخخا
امرتبويخخو لخخى مسخختو املخخدارمل البتدائوخخو اإل دا يخخو امل ااخخد امثا ويخخو املبوتخخا  .يسخخا مت اطخخالق
محلو ربشهر املدرسورب امد مكنه م امت اهد بأيثر م  4 000مؤسسو تربوياو صوا تها يقمك
بر خخامد رباملؤسس خخو امص خخديرو ملسدرس خخورب امخ خقم يه خخدف إىل تب خخد امف خخا لني القتص خخا يني ملب خخا را
املؤسسخخا امرتبويخاخو أبرمخخه اخخقا اإلطخخار  224اتفاقوخخو شخرايو .اخخقا إىل ا خ بر خخامد
صخخوا و ا
امتوسو ا امقم مشله تدخالته بناء ت ويض اجملسو خا امصخحوو (ملتالموخق املدرسخني) جبسوخع
املؤسسا خاصو منهخا امريفوخو احلد يخو امخد مخا زامخه تفترخر يلوخا أ زئوخا اخقا املرفخق يخقمك
بنخخاء امرا خخا ام ا ي خخو املذتص خخو خم خخابر امترنوخخو قا خخا املرا خخو ا س خخوجو إض خخافو إىل بر خخامد
امتجهوزا امرتبويو حو مت م ت ويض امتجهوزا ام ا يو جبسوع املؤسسا امرتبويو.
 -104تواص خخل ام س خخل ل خخى اس خختكسال ت س خخوم امس خخنو امتحضخ خرييو ب خخاقرار إمزاموته خخا جما وته خخا ب خخقمك
بلغ خخه س خخبو امتغطو خخو با قس خخام امتحض خ خرييو  ٪45.8بامس خخنو امدراس خخوو  .2015/2016ق خخد مشخ خخل
اخخقا اجملهخخو املنخخاطق امريفوخخو خاصخخو يسخخا بلغخخه امنسخخبو امصخخافوو مالمتحخخاق بامسخخنو امتحض خرييو مألطفخخال
امخخقي ت خرتا ح أ سخخارام بخخني  6 5سخخنوا ح خوا  ٪85.9امسخخنو امدراسخخوو .2016/2015
طاق م بر امد مرا مو ال رطاع املبكر امفشل املدرسي ق ه اتفاقوو شرايو بخني امويامخو اإليطاموخو
ملت خخا ن امتنسو خخو منظس خخو ا م خخم املتح خخدة ملطفوم خخو رباموو وس خخوفرب يت خخد إىل س خخنو  2018متش خخسل 34
مؤسسو تربويو اموليا ام  19امد تسجل أ لى س ا رطاع.
 -105إضافو إىل إ خا ة امنظخر تنظخوم اخلارطخو املدرسخوو احلاموخو مخ خخالل جتسوخع املؤسسخا
امرتبويو لى املستو اجلغخرا مخع تخوفري خخدما امنرخل ا يلخو املدرسخوو إرخاء ام سخل بامفصخول
ا امفخ خ خخرق املؤسس خ خ خخا ام خ خ خخد تت خ خ خ اقر فوه خ خ خخا سلوخ خ خخو امتجسو خ خ خخع م خ خ خخك بداي خ خ خخو م خ خ خ امس خ خ خخنو
امدراسوو  2017-2016يه مواصخلو توسخوع خارطخو املؤسسخا امرتبويخو يخل املراحخل موبلخ(
خخد اا اجلسلخخي  6070مؤسسخخو تربويخخو مفتخختر امسخخنو امدراسخخوو  2017-2016موز خخو يسخخا
امللحخخق (ملحخخق خخد ) :مت أحخخدث رب ي خوان اخلخخدما املدرسخخوورب مبرتضخخى ا مخخر خخد 664
امل خ خخؤرخ  25ويلو خ خخو  2016س خ خخوتم ا خ خخقا اإلط خ خخار ت خ خخد وم خ خ خخدما اإلس خ خخنا املدرس خ خخي
(إقامخو إ اشخو رخل مدرسخي) :سخونتفع  500أمخف تلسوخق با يلخو املدرسخوو ا طالقخا مخ امسخخنو
امدراسوو  2017-2016لى امتدا  170يوم ا راسو ا.
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()47

 -106بامنسخخبو ملت لخخوم ام خخا  :س خالا بامفصخخل  39م خ امدسخختور امفصخخل  6م خ امرخخا ون
املت لق بامت لوم ام ا امخقم ربخي اخول المتحخاق بخامت لوم ام خا ملستحصخلني لخى شخها ة امبكاموريخا
ن يووخز لخى أسخامل أيخو
أ لى شها ة أ نبوو م رتف مب ا متها اارب مخك حسخ امرخدرا
خلفوخخو ا تسا وخخو أ اقتصخخا يورب تس خ ى زارة امت لخخوم ام خخا امبح خ ام لسخخي إىل إ خخا ة اوكلخخو
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
ملدراسخا امتكنومو وخو بكخل ليخو .يسخا يختم تنفوخل امطامخ نخد تو وهخه إىل إحخد املؤسسخخا
اجلام وخو امرريبخخو مخ حمخل سخخكناة .تظهخخر اجلخدا ل امللحرخخو خخد امطلبخو سخخبو اإل خخاث م خخدل
امرط خخا ني
امتكخخافؤ ب خخني اجلنس خخني قط خخاع ام خخا توزيخخع مؤسس خخا امت ل خخوم ام خخا امبح خ
ام سومي اخلاص حس اجلها (( )48م ع ( )29م.ع .)30يسا مت إقرار يووخز إ خاز مفائخدة
امطامبا بتستخو ه بامسخك اجلخام ي ملخدة خالث سخنوا ب خد أن يا خه املخدة سخنتني مخك مخ
خالل تنرور امررار املت لق بضبا شر و مرايو إسنا امسك اجلام ي(.)49
 -107ل ت تس خخد زارة امت ل خخوم ام خخا امبحخ خ ام لس خخي سواس خخو امتسوو خخز ل خخى أس خخامل اجل خخن
ا تسد لى م وار امكفاءة اجلدارة حو تشارس املرأة ف لو ا رمسو ا اختخا امرخرار مبؤسسخا
امت لخخوم ام خخا امبح خ ام لسخخي ا تذابخخا اوايخخل امتسخخوري ااوايخخل امبوداغو وخخو مبؤسسخخا
اقا اإلطار أفضه مشاريو املرأة إىل ا تذاب  3ائبا رئو ام و
امت لوم ام ا امبح
 19رئوسو مؤسسو ت لوم ال ا يقمك باجملام ام لسوو اقة املؤسسا .
 -5الحق في سكن الئق
 -108س ه امد مو منق  2012ملسا دة املتدخلني ام سوموني بآموخا يويخل إضخافوو ملحصخول
لخخى سخخك لئخخق مخخك م خ خخخالل إزامخخو املسخخاي امبدائوخخو ت ويضخخها مبسخخاي ديخخدة تخخوفري
مسخاي ا تسا وخو إطخخار امم خامد اخلصوصخي ملسخخك ال تسخا ي امخقم يشخخهد تطخور تشخري و ا
اق و خ خا(( )50م.ع  )31تر خ خخدمي مس خ خخا دا ل خ خخى مسخ خختو امتسوي خ خخل مفائ خ خخدة امفس خ خخا امض خ خ وفو
املتوسطو متحسني مساينهم أ اقتناء مسك إما إطخار بر خامد تخوفري قخر ض موسخرة متحسخني
املسك أ توفري قر ض موسرة ملبناء أ اقتناء مسخاي اقتصخا يو مفائخدة امفسخا ال تسا وخو امخد
ل يتجا ز خلها  4.5مأل ر ا ت املهد املضسون أ إحداث خا يويل حته تسخسوو بر خامد
رباملسخخك ا لرب(( )51م.ع  )32اخخقا إىل ا خ سخخل امد مخخو لخخى تخخقمول امص خ وبا املتسثلخخو
خاص خخو خخدرة ا راض خخي امص خخاحلو ملبن خخاء ضخ خ وتها ام راري خخو امش خخائكو حام خخو توفرا خخا إ خخا
امتسخخويال امضخخر ريو ظخخل امص خ وبا امخخد يخخر نخخا املاموخخو ام سوموخخو مخخك بامروخخام جبسلخخو م خ
اإلصالحا لى مستو امنصوص امرا و وو املستو ام سلي(( )52م.ع .)33
 -109شخخر ه زارة أمخخالس امد مخخو امشخخؤ ن ام راريخخو تسخخويو ض خ وو امتجس خخا امسخخكنواو
املرام خخو ل خخى ام ر خخارا امد موا خخو امب خخام( خخد اا اجلسلخ خي حخ خوا  934جتس خخع س خخكي مر خخام ل خخى
مس خخاحو  6 973ا خخك  90آر  96ص ق خخد متا ا خخقا امص خخد امتفوي خخه بام خخدينار امرم خخزم
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ام رخخارا امرا خخو بامللخخك ملد مخخو مخخك مفائخخدة امبلخخديا متتخخوىل اخخقة ا خخخرية مرحلخخو لحرخخو
يكني امشاغلني م رو يلكهخم بتلخك املسخاي مخك إطخار احلخق املسخك حخ يصخبر
ام رخخار ضخخسا ا ا تسا و خا مخخور اقتصخخا م خاص خخو أ ان امشخخاغلني م خ امطبر خخا احملتا خخو مل خخد م
القتصا م ال تسا ي.
 -6إعمال الحقوق الثقافية وفقاً لمبادئ الدستور
 -110تكريس خ ا ملبخخدأم امدلرراطوخخو امتشخخاريوو امالمريزيخخو امثرافوخخو ت سخخل زارة امشخخؤ ن امثرافوخخو
لخ خخى تطبوخ خخق سواسخ خخو رافوخ خخو ش خ خخاملو متكاملخ خخو متجخ خخقرة امظرفوخ خخا امسواسخ خخوو القتص خ خخا يو
ال تسا و خخو تتسح خخور ح خخول امخ خمامد امتامو خخو :امم خخامد ام خخوطد متنسو خخو امر خخدرا امفنو خخو تكخ خري
اإلب خخداع إ ط خخاء ام خخدفع م س خخل مج و خخا اجملتس خخع امل خخدين ياف خخو امولي خخا  .مت امش خخر ع تريو خخز
سخاحا امفنخون مبرايخخز  15ليخو خخخالل امثال خي ا خخري مخ سخنو  2016لخخى أن يختم ت سوسهخخا
لخخى اموليخخا املتبروخخو مطلخخع سخخنو  2017مث لخخى مرايخخز امل تسخخديا  .بر خخامد تخخو مخخدن
احلضارا امقم سوتم تريوزة بدايو  2017يهدف إىل تثسني امرتاث ضخع امتكنومو وخا احلديثخو
خدمتخخه .ب خ  200فضخخاء رخخا مسخخترل .امشخخر ع اسخختغالل ا قطخخاب امفنوخخو ملدينخخو امثرافخخو
بتخخو  .يهخخدف املشخخر ع إىل اوكلخخو امفضخخاءا امثرافوخخو اجملسو خخا امفنوخخو تأاولهخخا مخ حوخ
امروا ني ا ساسوو املوار امبشريو امترنوو طاق مشر ع استغالل ا قطاب امفنوو ملدينو امثرافو
بتخخو يسخخا بال تسخخا لخخى آموخخو امشخرايو بخخني امرطخخا ني ام خخام اخلخخاص متحروخخق أاخخداف امتنسوخخو
إ مخاج ااوكخخل امثرخا ام سخخومي امخد رة اإل تا وخخو مالقتصخا امخخوطد إضخافو إىل بر خخامد تأاوخخل
ااوايخخل ام سوموخخو امثرافوخخو امخخقم يهخخدف امم خخامد إىل اوكلخخو املؤسسخخا ام سوموخخو مل سخخل امثرخخا
مبرا و أ ظستها ا ساسخوو تأاوخل موار اخا امبشخريو فرخ ا ملسفخااوم احلديثخو مل سخل امثرخا خاصخو
جما اإل ارة اموساطو امثرافوو إطار مراربخو أفروخو ترخوم لخى ال خدماج مخع سخائر املتخدخلني
مبا مك اجملتسع املدين يطرف ي اضد جمهو امد مو تنفوق امم امد .اقا امصد سخوتم
إطخخالق  200مبخخا رة شخرايو بخخني اجلس وخخا امثرافوخخو احمللوخخو مؤسسخخا ام سخخل امثرخخا إضخخافو إىل
 40مبخخا رة شخرايو مخخع امرطخخاع اخلخخاص لسخختغالل تأ وخ خخد ا مخ اخخقة املؤسسخخا مخخع ا خخخق
ب ني ال تبار ملبدأ امتسووخز اإل خاز .مضخسان ا رضخوو امرا و وخو املالئسخو متطبوخق امخمامد املخقيورة
ت سل زارة امشؤ ن امثرافوو لى إ دا مجلو م مشاريع قوا ني(.)53

ثالثاً -التحديات والمبادرات
 -111توا ه امد مو امتو سوو حامو ا حتديا لى مجوع املستويا تر خع أساسخ ا مصخ وبو مرحلخو
ال ترال امدلرراطي امقم ت رفه يل مؤسسا امبال باإلضافو إىل امص وبا القتصخا يو املاموخو
امضغوطا ااامخو لخى موزا وخو امد مخو فضخالا خ اموضخع ا مخد امخدقوق امخقم توا هخه امد مخو
إطار مكافحو اإلرااب اوما ين ك سلبا لخى امترخدم إرخاز املشخاريع إحخداث املؤسسخا
إ سخخال احلرخخوق بامشخخكل امكخخا  .رغخخم مخخا مت يخخرة سخخابر ا مخ هخخو ملد مخخو امتو سخخوو جمخخال
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محايو ت زيز حروق اإل سان فان مك ل خ أن جخ سخامو املسخؤ موو مخ أ خل ام سخل
خخخالل امسخخنوا امرا مخخو لخخى اسخختكسال بنخخاء اإلطخخار املؤسسخخايت ل سخخوسا فوسخخا يت لخخق باجملخخال
امرضخخائوو ااوسخخا املسخخترلو اجملخخام الستشخخاريو املجخخان اموطنوخخو ااوايخخل اإلقلوسوخخو اجلهويخخو
احمللوو غرياا.
 -112اقا اإلطخار سخوتم ام سخل لخى امتسخريع بتنزيخل ااوسخا امدسختوريو اسختكسال املسخار
امتش خري ي إصخخدار ق خوا ني إلحخخداث ااوسخخا  .يسخخا سخخوتم ام سخخل لخخى مواصخخلو إصخخالح املنظومخخو
امرضخخائوو امسخخجنوو م خ أ خخل خخم اسخخترالموو امسخخلطو امرضخخائوو املنظومخخو امسخخجنوو امرفخخع م خ
و ة امرضاء محايو حروق املتراضي م أ ل حمايسخو ا مخو ا خل امل رخول تسخهول امنفخا
مل دامو خاصو ملفسا امض وفو ااشو سوتم ام سل لى تطخوير املنظومخو ا منوخو ام سخكريو مخ
أ ل جمانو خطر اإلرااب مع احرتام احلروق احلريا .
 -113س خخت سل امد م خخو ل خخى تك خري قوا خخد احلويس خخو اموقاي خخو م خ امفس خخا خخم منظوم خخو طنو خخو
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
ا و سري و بد ن سخند رقخي باإلضخافو إىل حتسخني خو ة اخلخدما املو هخو ملسخواط املؤسسخو.
يتجخخه خخخالل امفخخرتة املربلخخو تطخخوير املنظومخخو امرا و وخخو ملحوخخاة ام امخخو طبرخ ا ملدسخختور ملس خخايري امد موخخو
املصا ق لوها اقا اجملخال مخك مخ خخالل :مرا خو اإلطخار امرخا وين ملجس وخا خصوصخا
امتطبوخق مخع تخخوفري
جمخال يويلهخا مخع احملافظخو لخى مبخدأ احلريخخو م اجلخو امثغخرا متجخا ز امصخ وبا
ض خخسا ا امش خخفافوو ام س خخل اجلس و خخايت يك خخني اإل ارة م خ خ اموس خخائل اآلمو خخا امالزم خخو م خخقمك.
مرا خخو اإلطخخار امرخخا وين املخخنظم حلريخخو امصخخحافو امنشخخر مرا خخو الطخخار امرخخا وين املخخنظم مالتصخخال
امس خخس ي امبص خخرم طبر خ خ ا ملس خخايري امد مو خخو امل س خخول ن خخا ا خ خخق ب خخني ال تب خخار متطلب خخا امتط خخور
امتكنومو ي إراز راسو خبصوص ا حخزاب نخدف امت خرف لخى امنرخائ خصوصخوا املوضخوع
حتوير امتشريع اخلاص با حزاب امسواسوو طبرا فضل امل ايري امل سول نا.
 -114م منطلق اإللان ام سوق بضر رة احلفا لى مناخ ا تسخا ي سخلوم فرخا ملخا ر بام رخد
ال تس خخا ي ام خخقم مت امتواف خخق حوم خخه س خخترتيز اجله خخو مخ خ أ خخل إح خخداث اجمللخ خ ام خخوطد ملحخ خوار
ال تسخخا ي با تبخخارة فضخخاء ائس خا منتظس خا مرصخخد املشخخاغل امتشخخا ر راسخخو امرضخخايا ا ام القخخو
اجتخخاة امترلخخو م خ رق خخو امفرخخر بخخامترلو م خ
باجمل خال ال تسخخا ي .يسخخا سخخوتم تنوي خع امتخخدخال
س خخبو امفر خخر امل خخدقع م خ خ  ٪4.6إىل  ٪2امترل خخو م خ خ س خخبو امفر خخر م خ خ  ٪15.5س خخنو 2010
إىل  ٪10يقمك الرتراء مبؤشر امتنسوخو امبشخريو إىل حخد  0.772مرابخل  0.729سخنو 2015
ام سخ خخل لخ خخى ختصخ خخو ا تسخ خخا ا ل ترخ خخل خ خ  ٪20م خ خ امنخ خخاتد احمللخ خخي اإلمجخ خخا ملسصخ خخاريف
امتحخ خخويال ا امطخ خخابع ال تسخ خخا ي امتصخ خخدم مكخ خخل مظخ خخاار اإلقصخ خخاء امتهسخ خخوش احلخ خخد م خ خ
امفوارق بني خمتلف امفسا اجلها مك ا طالقا م إ ا ة توزيع مثخار امتنسوخو إحخالل اإل صخاف
امفخخارق لخخى مسخختو مؤشخخر امتنسوخخو اجلهويخخو بنسخخبو ٪30
ام دامخخو ال تسا وخخو خخم امترلخخو
آفاق سنو .2020
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إطار امرفع م يفاءة املخوار امبشخريو حتسخني ظخر ف ام خوش مكخل املخواطنني
 -115بامتوازم
جمخخال امرتبوخخو امت لخخوم سخخوتم ام سخخل لخخى ت سخخوم امسخخنو امتحضخرييو أفخخق
خخم تخخوفري اخلخخدما
سنو  2020حتويخل  ٪50مخ اجلام خا إىل مؤسسخا ا صخبغو لسوخو تكنومو وخو امترلخو
م خ سخخبو ا موخخو ملفسخخو ام سريخخو  59-10سخخنو م خ  ٪18إىل  ٪16سخخنو  2020يخخقمك تطخخوير
املنظومخخو امصخخحواو خخم امرتفوخخع مؤمخخل احلوخخاة نخخد امخخول ة إىل  76امخ ا احلخخد مخ سخ اموفوخخا
سبو مسامهو ا سر يويل اخلخدما امصخحوو إىل حخد ٪30
إىل أ ت املستويا امترلو
مرابل  ٪38سنو .2015
 -116سوتم ام سل لى امرفع مخ امطاقخو امتشخغولوو ملنسخو متبلخ( مخا بخني  18أمخف  20أمخف
موط شغل مكل رطو منو مما سوسك م إحداث قرابو  400أمف موط شخغل امترلخو مخ
سخخبو امبطامخخو م خ  ٪15سخخنو  2014إىل حخخد  ٪12امسخخنوا امرا مخخو يخخقمك امرفخخع م خ
س خخبو ام خخاملني قط خخاع القتص خخا ال تس خخا ي امتض خخامد مخ خ  ٪0.5إىل ح خخد  ٪1.5مخ خ
امسكان املشتغلني.
 -117يسخخا سخخوتم ام سخخل لخخى حتسخخني امتجهوخزا اجلسا وخخو املرفخخق ا ساسخخوو مخ تنخخوير تخخز
باملاء امصاو ملشرب ربا بشبكا امتطهري حخ يتسخي الرترخاء بظخر ف ام خوش إىل مسختويا
أرفخخع اخخقا الطخخار سخخوتم ام سخخل لخخى إرخخاز  100أمخخف مسخخك ا تسخخا ي خخخالل اخلساسخخوو
امرا مو يقمك امرفع سبو امنرل ام سومي م  ٪30إىل حد .٪40
 -118يسا ستتكثف اجلهخو نخدف إرسخاء سواسخا طنوخو اجمخو حلرخوق اإل سخان بشخسوموتها
ترابطهخخا يخخل اجملخخال امرطا وخخو امت لخخوم امصخخحو امبوسخخو  ...خخم تنفوخخقاا إضخخافو إىل تصخخور
إرسخخاء منظومخخو طنوخخو متكاملخخو حلرخخوق اإل سخخان مبراربخخو تشخخاريوو ام سخخل لخخى امنهخخوض بثرافخخو
حرخ خخوق اإل سخ خخان يد ام خ خو قويخ خخو ملتستخ خخع ممارسخ خخو احلرخ خخوق احلريخ خخا لح خ خرتام اآلخخ خخر امتن خ خخوع
الختالف غرياا م املبا ئ امروم.

احلواشي
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
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امفصخخول م خ  50إىل  124مخ  131إىل  142م خ امدسخختور ( .أ.م م خ امفرخخرة  10إىل امفرخخرة  19صخخفحو
 6إىل .)9
امفصل امسا مل م امدستور.
امفصل  49م امدستور.
.أ.م فررة  20صفحو  9إىل .12
مبرتضى ا مر احلكومي د  1593مسنو ( 2015م.ع.)5
خالل شهر مارمل .2015
خالل شهر أفريل .2016
خالل شهر سبتسم .2016
( .أ.م م امفررة  15إىل امفررة  17صفحو .)8
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()27
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()31
()32
()33
()34
()35
()36
()37
()38
()39
()40
()41
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باصدار املرسومني د  70 69مسنو  29 2011ويلوو .2011
.أ.م م امفررة  45إىل امفررة  55م امصفحو  18إىل امصفحو .20
د  23مسنو ( 2012م.ع  )9أصدر ظام أساسي خاص نا (م.ع.)10.
املوقع اإلمكرت ين ملهوسو .http://www.isie.tn
املوقع اإلمكرت ين ملهوسو .http://haica.tn/
احملد و مبو املرسوم د  116مسنو .2011
املوقع اإلمكرت ين ملهوسو .http://www.inlucc.tn/
احملد و مبو املرسوم د  120مسنو .2011
أحد ه بامرا ون ا ساسي د  43مسنو ( 2013م.ع .)13
املوقع اإلمكرت ين ملهوسو .www.ivd.tn
مبو امرا ون ا ساسي د  22مسنو ( 2016م.ع .)15
منشورة لى املوقع

.http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/Bureau_EPP/projets/doc_strat.pdf
منشخخورة لخخى املوقخخع http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2015/02/Plan-daction-r--forme-de-la-
.justice-2015-19-FR-et-AR.pdf
اإلرااب احملدث مبو امرا ون ا ساسي د  26مسنو ( 2015م.ع .)17
احملدث مبو امرا ون ا ساسي د  77مسنو ( 2016م.ع .)18
منشوري لى موقع ااوسو.
(ا مر احلكومي د  1382مسنو .)2016
مبو قراراا امصا ر بتاري  13وفسم .2015
امرا ون د  5مسنو  2016بتاري  16فوفرم .2016
امرا ون د  70مسنو .1982
امرا ون د  04مسنو .1969
أمر د  4030مسنو  2014املؤرخ  3أيتوبر .2014
امكاف ند بو سوسو املس دي امرصري قفصو صفاق حربوب مبد ني.
د  52املؤرخ  14مام .2001
(امللحق د  13امل طوا حول املو ني بامسجون احملكوم لوهم باإل دام).
قا ون أساسي د  61مسنو  2016املؤرخ  3أ .2016
امفررة  3م امتوطسو امفصول .47 46 40 39 34 30 24 21 7
ا مري د  4064 4063مسنو .2013
امرا خخون ا ساسي د  46مسنو  2015املؤرخ  23وفسم  2015املت لخق بتنرخور إيخام امرخا ون خد 40
مسنو  1975املؤرخ  14مام  1975املت لق جبوازا امسفر ائق امسفر.
املرسوم د  35مسنو  2011املت لق با تذاب أ ضاء اجملل اموطد امتأسوسي.
مبرتضى امرا ون ا ساسي د  45مسنو .2016
مبرتضى امرا ون د  41مسنو .2016

31

A/HRC/WG.6/27/TUN/1
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()43
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()45
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()47
()48
()49
()50
()51
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ا مخخر خخد  2752مسخخنو  2015املت لخخق بس خ أحكخخام اسخختثنائوو مأل ظسخخو ا ساسخخوو اخلاصخخو با سخخالس امطبوخخو
إطار بر امد خم طخ الختصاصخا باجلهخا ا ا مويخو .امرخرار املخؤرخ 31
خبصوص إبرام اتفاقوا
يسسم  2015املت لق بس أحكام استثنائوو مررار زيرم املاموو امصحو املؤرخ  14مخارمل  1992املت لخق
بخد رة بتحديخد شخر و ممارسخو مخخدة مكافخأة امنشخاو امخقم لكخ أن يت اطخخاة ا طبخاء امصخوا مو أطبخاء ا سخخنان
امفنوون امسامون املباشخر ن بامرطاع احلر نوايل امصحو ام سوموو.
املصا ق لوها مبرتضى ا مر د  1421مسنو  2013املؤرخ  22أفريل ( 2013ملحق حول املشر ع).
تتسثخخل سخخبو بطامخخو امخخقيور  ٪12.40حخخني تبلخخ( سخخبو بطامخخو اإل خخاث  ٪20.22رغخخم جمهخخو ا امد مخخو
م اإل ماج احلواة املهنوو.
حتسني تشغولوو طاميب امشغل م برامد خصوصوو هتدف إىل تطوير املهارا
تتسثل امتح اديا امد انها امرطاع با سامل :
دم قدرة امنسود القتصخا م لخى اسختو اب اموافخدي لخى سخوق امشخغل توجخو مل وامخل امتاموخو :ضخ ف
توسخع امتجخارة
خو
و
امداخل
خاطق
ن
امل
ساسوو
ا
امبنوو
ر
نيب
ا
أ
اموطد
اء
و
س
اخلاص
الستثسار
ا
املوازيو .ض ف سبو امتأطري اإل تا وخو ضخ ف امطاقخو امتشخغولوو سومخا ملنسخود القتصخا م
توج خخو تريوبت خخه ام خخد تطغ خخى لوه خخا املؤسس خخا امص خخغر املتوس خخطو املؤسس خخا متنااو خخو امص خخغر ضخ خ ف
تشغولوو املتذر ني م املنظومو اموطنوو ملرتبوو امتكوي .
ضخ اخم مجوخخع امخخوزارا ممثلخخني خ الحتخخا ام خخام امتو سخخي ملشخخغل الحتخخا امتو سخخي ملصخخنا و امتجخخارة امصخخنا ا
امترلوديخخو ممثلخخني خ مكو خخا اجملتسخخع املخخدين ملروخخام بتشخخذو ت خوافري يهخخدف با سخخامل إىل اسخختنباو حل خخول
توافروو قد ا بثق احلوار اموطد ملتشغول اإل الن امتو سي ملتشغول امقم أرسى ديدا م املبا ئ.
امرا ون د  19مسنو  2008املؤرخ  25فوفرم .2008
(ملحق .)2
قرار مؤرخ  18ا في ( 2016ملحق د ).
(ملحق د ).
(ملحق د ).
(ملحق د ).
مكو اهتخخا ستضخ اخم
يخخقير منهخخا خاصخخو :مشخخر ع قخخا ون يت لخخق باحخخداث مدينخخو تخخو امثارافواخخو بضخخوا مشخخسولهتا ا
امسخونسائواو املتحخخف امخخوطد ملفنخخون احلديثخخو
املدينخو ا قطخخاب امثارافواخخو امفناوخخو امتااموخو :مسخخرح أ بخرا تخخو املكتبخخو ا
امسواسخخا امثارافواخخو الستش خرافواو املكتبخخو اموطنواخخو .مشخخر ع قخخا ون يت لخخق باملتخخاحف امخخقم يهخخدف إىل س خ اد
مريخخز ا
امفرا امرا وين اجملال مخع اإلشخارة إىل أ خه يؤخخق ب خني ال تبخار صخواغته امل خايري ام اد مواخو توصخوا اموو سخكو
مخخع ا تبخخار اخلصوصخخواو امتاو سخخواو .مشخخر ع قخخا ون يت لخخق بخخامله امفنوخخو اإلبدا وخخو امخخقم يهخخدف إىل إ طخخاء امفنخخان
املبدع اموض وو امرا و وو تضس مخه حروقخه املكا خو ال تسا وخو امخد تلهخا بخامنظر إىل موامهتخه حتروخق اسختدامو
امتنسوو أب ا اا ال تسا وو امثرافوو القتصا يو امبوسوو.
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