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-$#الً   ةــ&لمقدم   

1- لحما&ة (تعز&ز حقو!  تولي .لمملكة .أل01ن&ة .ل,اشم&ة ()م&ة كبر! 
في 'لك #لى #"!  4النسا9 .تسعى باستمر34 لتطو+ر(ا .تعز+ز(ا مستند"ً 

حضا:< كب#ر /مبا-; :3سخة لد7 3لمؤسسا4 3لو0ن#ة /ق#ا-! ,اشم#ة مستن#ر! 
Dمنفتحة بق0ا?< جاللة &لملك عبد هللا &لثاني &بن &لحس0ن &لمعظم+ جعلت &لتحو! 

ً #لد1مقر#.ي , #إلصال) #لشامل #لر ً  (مي 4لى (ال1تقاء بحقو* (النسا& ن$جا  ثابتا
ال 6تزعز< بالرغم من &لتحد6ا1 "&لمعوقا1 &لكب.ر- &لتي فرضت)ا &لظر"! 

%إلقل:م:ة #%لتحوال6 %لتي تش2د0ا منطقة %لشر& %أل#سط.  

2 د هللا ــة 'لملك عبــاللــد جـــا "كــل " )لرب*ع )لعربي "  كمــــد شكـــلق -
ة ـــــة فرصــــن مناسبـــر مـــي #كثـــم فــلحس'ن %لمعظن !ــي "بـــ%لثان

ً ـي قــة للمضــــة 'ل%اشم!ـــة &أل$#ن!ــــة للمملكـــبالنسب مو%ت#ــــة  دما
! ـــة (لملك سلطاتـــي جاللـــي +نت-جت-ا +لمملكة منذ تولـــباإلصالحا$ #لت

ا! ـــن %ستكمـــن مــام!ـــة #لعــذ قر"بـــن 'أل%$# منـــث تمكـــة ح!ـــ)لدستو"!
ة ــامــة !ــا$#خ!ــو" تــــة تحــــي مرحلـــة فـــر مسبوقــــتغ!ر$# غ!
ن ــــة مـــى مجموعـــع "لــى "&% "لو"قــــت علـــة تُرجمـــللمملك

.'إلنســـا!و! ــي تعز# حقــــة #لتـــا& %ل#امـــ%إلصالح  

3 ي ــــشم-ة #لتعد%ال* #لدستو&%ة #لتة $ل"اــة &أل$#ن!ــــ%لمملك %نجز! -
ت ــي #سخـــما&%) $#لت 42ي (ـــو# %أل#"نــو%& %لدستــث مــة ثلـــت قر"بــ#ال
)لقضــاء! ال! ـــ(عز&% $ستق ا"!ـــن %لسلطــو%$# ب!ـــل $ #لتــد% $لفصــمب

)'ستحدثت  ا$#"!ــــة %$لمســــا&% "لعد"لــ#مب 'إلنســـا!و! ــحق &"حتر"!
.ةــــة 'لرقاب!ــــا( )لدستو"!ـــن &لمؤسســــة مــــموعمج  

4 ن ـــلت قو#ن!ــة شمـــا' &لس!اس!ـــن 'لتشر"عـــم تحد&ث حزمة مــــت -
اء ـــى #نشـــة "لـــة& باإلضافـــاعا& %لعامــا)' &%الجتمــــز%' &%النتخـــ#ألح
ة ــر &لعمل!ـــتشر% $تد! ةــــة مستقلـــا$ كج!ــــة لالنتخــة 'لمستقلـــ%ل#"ئ

*(لشفاف#ـــة.ة ــــة , تعز( ن'ج "لنز"!ـــ)النتخاب!  
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  ً -ثان#ا رـــة &الستعر&0 /عمل,ة *عد&' &لتقر!ـــة متابعــمن#ج!   

#لف  ة "الستعر"!ــة متابعــمن#ج! -  

5 &ستعر< &أل=>! تقر:ر8 &لو6ني &أل12 0ما/ مجلس حقو' &النسا!  -
.11/6/2009خ ــم *عتما'& بتا"!ــــت! 2009ا! ــي ش$ر شبــــف  

6 ي $أل"! ـــــا* %لتقر'ر %لو"نـــــم %$عتمـــــذ تقد!ـــــذ) 'أل%$# منــــب -
و)'ً كب#ر! ــــذ) )لتقر$ر  ج!ـــــى تا()خ &عد#" !ــــس #حتـــن قبل %لمجلــــم

ى ن $النجا%$# علــــد مــــا/.- عن* (تحق%ق مز!ــــلتنف&ذ #لتوص&ا$ #لص
ر ـــذ& &لتقر!ــــي !ــــة 3تعز#ز حقو. -النسا)' ح%ث #أتـــصع'ـــــد حما!

لب8ا* ما تحقق في 0ذ. .لشأ* بصو'! مختصر!.  

7 $ على ـــــر( تعم#م توص#اتــــــر %أل#" جــــــا' &لتقر!ــــذ $عتمــــــمن -
ة *(لمؤسسا- (لو0ن#ة .(- (لصلة *(لطلب %ل#"ا ــــــ&لو(&)&' &لمعن!

–د &للجنة &لد&ئمة لحقو' &النسا! ــــــتز"! س ــة #ئ!ــــا #"لـــي شكل!ـــ#لت 
د#"ً ــا عـــي عضو#ت!ــــم فــــة #تضـــا *('#) 'لخا#ج!ــــ(لو+*(ء 'تتر#س!

–ن "لو$"#"! ـــم و! ــا' مجلس حقـــة توص!ــــم بخصو& متابعـــا تــم 
.'إلنســا!  

باء  ــة *لتشا%$#ــة/عد&, &لتقر(ر ' &لعمل! -  

8 -لتوص/ا. -لصا()' عن مجلس  &إلنسا!تد(0ست (للجنة (لد(ئمة لحقو!  -
 $ل"ة;ما تم من متابعة بخصو2 1ذ/ .لتوص(ا) كما بحثت  &إلنسا!حقو! 
'لتقر;ر9 كما عقد 'جتما5 مع مجموعة من تحالفا+ 'لمجتمع 'لمدني !  %عد"!

) مجموعة من  &إلنسا!0ل/. (لمركز (لو)ني لحقو!  ى/جتما* (خر موسع "ع
مؤسسا3 $لمجتمع $لمدني / $لمؤسسا3 $لو1ن0ة / .عضاء $للجنة $لد$ئمة 

%تم خال2 .الجتماع7ن تبا23 .آل0.ء % .الستما( )لى %ج#ا!  &إلنسا!.لحقو! 
6تم &لطلب من مؤسسا* &لمجتمع &لمدني  .&لنظر &لمتعد'/ ح-ا+ *عد&' &لتقر"ر
قد قامت #للجنة #لد#ئمة بد$#سة  . !ةً تابتز23د ,للجنة ,لد,ئمة بمالحظات#ا ك

3لمعلوما4 3لو3>;: من كافة 3لج6ا4 435 3لصلة 0 تشك'ل لجنة ص'اغة قامت 
' قد جر7 تعم(م5 على .لج0ا! .لرسم(ة .لمعن(ة ' مؤسسا!  بإعد&' &لتقر"ر.

#لمجتمع #لمدني A#@ #لصلة > #لمركز #لو9ني لحقو2 #النسا- تم*(د#ً إلقر#"! 
لد&ئمة لحقو' &النسا!.من !للجنة !  
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  ً -ثالثا &لتطو7&; في &ال9ا7 &لمع8ا67 .&لمؤسسي لتعز,ز .حما,ة حقو' &النسا!   

#لف  (إل*ــا" (لمع%ـــا"! -  

 1   و!ـــدستـــ"ل -

9 كفل &لدستو7 &أل67ني حما,ة &لحقو/ ' &لحر,ا+ &ألساس)ة ' &لعامة  -
قتصا,+ة !*الجتماع#ة ! لألفر"6 في جم%ع مناحي "لح%ا- "لمدن%ة #"لس%اس%ة #"ال

.قد جاء9 مضام'ن7 منسجمة مع +لمبا0/ . +لمعا-'ر +لعالم'ة لحقو!  )لثقاف"ة.
&النسا> $ &لحر:ا9 &ألساس"ة كما $صفت,ا $1بر.ت,ا &لصكو' &لد$ل"ة 

"لمعر'فة ' "لتي :أتي في مقدمت$ا "إلعال! "لعالمي لحقو, "النسا! '"لع$د"! 
س%ة # +القتصا12ة #+الجتماع%ة #+لثقاف%ة. #قد %لد&ل"ا0 للحقو+ %لمدن"ة &%لس"ا

بتشك(ل لجنة ضمت  2011صد64 .إل23.4 .لملك$ة .لسام$ة في ش'ر ن$سا! 
خبر#ء في مجا> #لتشر9ع 0 #لعمل #لدستو$1 0#لس*اسي ,ن*ط ب'ا %$#سة 

 &%$#ا!(بعد -لتشا() مع مكونا!  !&لدستو0 / &قتر&, &لتعد)ال' &لال#مة
) ما12 0الت *لسلطا! *لثال& % عز"! 42د"ل ((لمجتمع (لمدني تم تع

'لحر-ا, 'لس"اس"ة ) 'لمدن"ة.  

 2 ةـــو#ن!ــة "لـــا' &%ألنظمـــر"عــن %$لتشــو#ن!ــ#لق -  

10 - منذ تقد+ـم تقر+ر %أل-67 %أل34 تـم 0قر%- %لعد+د مـــــن %لقو%ن#ـــــن - 
من 'بر$#ـا:-لر-م8ـــــة 6لى تعز&ز حقــــو. -النسا( !حما&ت$ـــــا !  

؛2009) لسنة 22قانو. (لجمع,ا* (لمعد$ #قم ( •  

؛2009) لسنة 19قانو6 5صو$ (لمحاكما/ (لجز(ئ+ة (لمعد$ #قم ( •  

؛2009) لسنة 12قانو8 مر(كز (إلصال0 /(لتأ,+ل (لمعد$ #قم ( •  

) لسنة 31قانو; مكافحة غسل (ألمو($ 2 تمو/ل (إل#,ا* (لمعد$ #قم ( •
؛2010  

؛2010) لسنة 26م (قانو* )لعمل )لمعد# "ق •  

؛2010) لسنة 21قانو1 (ستقال$ (لقضاء (لمعد$ #قم ( •  

؛2010) لسنة26قانو, +لضما, +الجتماعي #قم ( •  

؛2010) لسنة 36قانو/ *ألحو*+ *لشخص%ة #قم ( •  

؛2011) لسنة 8قانو/ (لعقوبا* (لمعد$ #قم ( •  
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؛2011) لسنة 5قانو2 (الجتماعا- (لعامة (لمعد$ #قم ( •  

؛2011) لسنة 13#قم (قانو( )لبلد#ا!  •  

؛2011) لسنة 14قانو2 نقابة (لمعلم%ن (أل#'ن%%ن #قم ( •  

؛2012) لسنة 32قانو4 (لمطبوعا. -(لنشر (لمعد$ #قم ( •  

؛2012) لسنة 25قانو5 (النتخا* لمجلس (لنو(* (لمعد$ #قم ( •  

؛2012) لسنة 11قانو4 0ل23ئة 0لمستقلة لالنتخا$ #قم ( •  

؛2012) لسنة 15قانو/ +لمحكمة +لدستو#%ة #قم ( •  

؛2012) لسنة 16قانو/ *ألحز*+ *لس%اس%ة #قم ( •  

؛2012) لسنة 10قانو6 45ئة مكافحة (لفسا* (لمعد$ #قم ( •  

؛2012) لسنة 22قانو5 (لمالك2ن 1(لمستأجر+ن (لمعد$ #قم ( •  

؛2013قانو. (لتنف+ذ (لشرعي لسنة  •  

؛1972) لسنة  19قانو2 معد6 لقانو2 تشك%ل *لمحاكم *لشرع%ة #قم ( •  

؛2011) لسنة  4نظا8 (لمركز (لو4ني للعنا.ة بصحة (لمر%$ #قم ( •  

&لقضاء  %عو"!نظا: صند!6 )لتكافل )الجتماعي للقضا( )لشرع##ن !  •
؛2012(لشرعي لسنة   

) 81+لخاصة ب$م #قم ( '&ألند"ةنظا3 ترخ"ص .-, ,عا(ة 'لمسن"ن  •
؛2012لسنة   

؛2013) لعا! 17نظا9 مكاتب )إلصال0 /)لتوف*ق )ألسر$ #قم ( •  

؛2013) لسنة 14نظا5 4عفاء*0 *ألشخا+ *لمعوق%ن #قم ( •  

نظا0 صند-, تسل)ف &لنفقة. •  

 3 ةـــو#ن!ــة "لــا' &%ألنظمــن )'لتشر"عــع #لقو#ن!ــا"!ـــمش -  

؛مشر,+ قانو& "ألحد"! •  

؛مشر0/ قانو+ &ستقال' &لقضاء •  

؛مشر23 قانو. حقو* (لطفل (معد!) •  

؛نو- 'لكسب غ)ر 'لمشر"!$+ن لك 'ذ% $# قا قانو# منمشر"!  •  

؛مشر-> قانو8 تشك+ل (لمحاكم (لشرع+ة - (لن+ابة (لعامة لد#"ا •  
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؛'لمحاكما) 'لشرع"ة $صو!مشر'& قانو!  •  

؛%ألسر!مشر12 قانو- %لحما(ة من %لعنف  •  

+لمعوق&ن (معد!). &ألشخا!مشر*( قانو% حقو!  •  

 4 ةـــو#ن!ــا# "لـــر$ت!ج!ــا& %$الستـــاســ$لس! -  
11 - ال: /لعد'د من /لس+اسا5 /إلستر/ت+ج+ة /لو-ن+ة لتعز'ز مختلف تم "! 

,لحقو: ,لمدن'ة %,لس'اس'ة %,القتصا23ة %,الجتماع'ة %,لثقاف'ة %من"ا: 
2011,إلستر,ت"ج"ة ,لو*ن"ة للتشغ"ل 0*إلستر*ت"ج"ة *لو)ن"ة للتنم"ة  !2020-

2013 'لس"اس"ة 52008 4&إلستر&ت"ج"ة &لو-ن"ة للرعا'ة &لصح"ة 2017- - 
 < 0/لخطة /لو:ن1ة لتعز)ز /لمشا5كة /لس1اس1ة 0/القتصا()ة للمر"!2012

2012()لمستقبل )لمتسا"!)  22013 ,إلستر,ت)ج)ة ,لو*ن)ة للمر"!  2013- -2017! 
042010إلستر0ت,ج,ة 0لو.ن,ة لالتجا' بالبشر  .'إلستر'ت"ج"ة 'لو$ن"ة  ! 2012-

2009لكبا% $لسن  * ()' &إلعاقا! 3 2+إلستر+ت'ج'ة +لو(ن'ة لألشخا2012-
2007 *%إل0ا: %لو0ني لمكافحة عمل %أل0فا. *مشر*(  %لمو%$نا!  !2015-

*%إلستر%ت"ج"ة  &لصد>قة للطفل! 6&إلستر&ت.ج.ة &لو0ن.ة لإل*شا' &ألسر"!
2011"إلعالم)ة لالعو"! 3&إلستر&ت+ج+ة &لو-ن+ة لرعا$ة &أل$تا!  !2015-

2012 2010تطو)ر &لقضاء  *(ستر%ت"ج"ة! 2015-  (ستر%ت"ج"ة" !2012-
2012( للسلطة )لقضائ"ة )  &لبناء - 2015.  

باء  )إل+ـــا( )لمـــؤسســـي -  

12 - 5)صلت )لحكومة )أل.4ن9ة تعز$ز 45عم )إل0ا. )لمؤسسي )لذ% $عنى  
9 فباإلضافة 5لى &لمؤسسا1 &لقائمة قبل &ستعر&' &لتقر"ر &إلنسا!بحقو! 

كافحة "لفسا%' &%$و"! ' &%$ئة م&إلنسا!(أل01/ كالمركز (لو)ني لحقو! 
في عد!  &إلنسا!&لمظالم+ *&لمجلس &القتصا)3 *&الجتماعي+ *()&'&% حقو! 

من *لو7*6*5/ "*للجنة *لو)ن4ة لشؤ"! *لمر01/ "*لمجلس *لو)ني لشؤ"! 
تم ,نشاء 'لعد$د من  0(لمجلس (ألعلى لشؤ0/ (ألشخا* (لمعوق#ن! &ألسر"!

%حما'ت"ا %من"ا: &إلنسا!و! -لمؤسسا/ 3-ل2+ئا/ -لر-م+ة (لى تعز$ز حق  

  (لمحكمة (لدستو#"ة •

-ل0/ئة -لمستقلة لالنتخا! •  

نقابة 'لمعلم"ن •  

صند-, تسل)ف &لنفقة •  
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  ً -&%بعا ةـــن &لد()' &لسابقــة مــا' &لمقبولــ&لتوص!   

#لف   23! 22! 21! 16! 15! 1ا ( )لتوص#ا! ـو- ,لمر() 'تمك#ن!ـحق -
!25 !28(  

"!+لتشر-عا, +لمتعلقة بالمر    

13 - ?تعلق برفع -لتحفظا6 -لو-234 على -تفاق"ة -لقضاء على جم"ع  ف#ما 
.فع &لتحفظ عن &لفقر!  31/3/2009.شكا6 2لتم55ز ضد 2لمر.-, فقد تم بتا#"خ 

).15(&لر&بعة من &لما"!   

14 - %ب;د: مو)صلة تعز.ز حقو3 )لمر1' %تعز.ز )لمسا%)'& %%ضع حد  
5 ش3د1 "لعمل)ة "لتشر*ع)ة تطو#"ً لبعض 'لمما1سا/ 'الجتماع"ة )'لعرف"ة

#لقانوني #لمالئم2 1#لمستج.ب لمتطلبا& #لعد#لة  %إل#ا!سر,عاً باتجا& توف"ر 
:تكافؤ .لفر; :.لحما9ة .لقانون'ة .لناجعة لحقو/ .لمر%*( ح'ث %$خلت 

قانو& %لعمل  تعد;ال9 على عد5 قو(ن4ن من0ا قانو* (لضما* (الجتماعي!
قو%ن6ن جد(د3 مثل قانو- %لحما(ة من %لعنف %قانو/ .لعقوبا'& %تم سن 

4 3قانو/ منع +التجا' بالبشر. %ألسر!  

15 - '&لذ# نص  2010لسنة )  36(كما *قر قانو/ *ألحو*+ *لشخص%ة #قم  
من حق(ا في &لح#ا!  في كث;ر من مو#78 على حقو0 #لمر-, +#لطفل #بتد#ءً 

د. جو'+ *كر'&%ا على (لز"ج2ة "حر7ت*ا في (خت2ا- 1"ج*ا بإ-(,ت*ا (لكاملة "ع
"لز#"! =عد; جو$9 $لتغر7ر ب4ا. كما نص $لقانو0 على كافة $لحقو% $لتي   

كما .قدم*ا على %لرجل  (لمعنو#ة!للمر)3 سو&ء من.ا &لحقو! &لما+*ة )' &لحقو! 
ف@ما $تعلق بمسائل 1لحضانة '.عا$ة 1ألبناء '1عتبا.-ا صاحبة )'لو$ة في 

#لك 5ق+ق حقو0 &لمر.- &لمال+ة *من)ا &لنفقة  . كما .' -لقانو' ب&ن بشكل 
'&لم#ر! 7كد على حق4ا في %الشتر%! على %لز'& في عقد %لز'%& %لشر!  ! 

&لذ? 7حقق مصلحت>ا على -' ال 7نافي مقاصد &لعقد0 كما -' &لقانو' &ستحد! 
 ً جدAد; تمكن /لمر"; من 8لب %ن4اء /لعالقة /لز-ج+ة*%ضافة %لى "!  &سبابا

كما '*جب 'لقانو!  .#جو2 1جر"ء "لفحص "لطبي قبل "لز#"! -لقانو' &كد على
@5جا< صند.- لتسل7ف 2لنفقة بح7ث 5تولى 2لصند.- بالوفاء للمحكو& ل$ا بما 

تم 'ستحد'2 مد.ر.ة لإلصال( ) 'لتوف"ق  ! .حكم من نفقة ل"ا ' ألبنائ"ا
&ألسرA تمكن &لمر>; من &لحصو7 على حقوق/ا )فق ,ل+ة )&ضحة ()' &لحاجة 

ى &للجوء )لى &لقضاء."ل  
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16 - ا! ?لوضع حد للمما7سا4 %لعرف'ة %لتي تقف في -ر+ق %لتنف'ذ %لفعَ  
تم تعد"ل  !مثل ما 8سمى جر,ئم  ,لقتل بد,عي ,النتقا& للشر! &إلنسا!لحقو! 

لسنة  )8(من قانو* (لعقوبا2 بموجب (لقانو* (لمعد$ #قم  ) 340 ( نص &لما"!
ل )لذ3 كا1 0عفي )لرجل من )لعقا$ حا! 1 بح/ث تم +لغاء $لعذ% $لمح 2011

مفاجأت' إلحد@ محا!م' في حا: )لتلبس بجر5مة )لزنا0 /تم )ستبد)ل' بالعذ! 
*لمخفف@ 6تضمنت *لما>; *لمعدلة با8 *لز6جة تستف/د من +ذ* *لعذ& في حا! 

BC فوجئت بز)ج=ا بتلبس9 بجر6مة .لزنا /) في فر.- غ+ر مشر)' في مسكن 
'لز$ج"ة.  

17 - د3 -, حكم بمنح -, مت*م باالستفا"!  ـــلتطب,ق *لقضائي لم "ص$في ! 
2010ف في 'لعام"ن ـــذ& %لمخفــمن #لع ففي  2012في %لعا!  #ما" ! 2011-

'ة %لقتل اجن #لىقض7ة 3ح7د6 تم تعد*ل 3صف %لت0مة من جنا*ة %لقتل %لعمد 
0لقصد 0لمقتر> بالعذ) 0لمخفف 4 ال 02لت 0لقض"ة منظو)' للتم""ز.  

18 - تم تشك7ل >7ئة قضائ7ة خاصة لد) محكمة +لجنا.ا, +لكبر) للنظر في  
مثل GذE ,لجر,ئم& لتسر@ع <جر,ء,: ,لبت ف61ا 5تحق1ق ,لعد,لة ,لمنشو)'& كما لم 
Gعد Dنالك Aمكان=ة قانون=ة لالستفا89 من %ألعذ%2 %لمخففة لمرتكبي جر%ئم %لقتل 

) 345ر! سنة (فقا للما"! (+لمجني عل.0/عل.-ا +قل من خمسة عش ()' كا$ عمر
مكر. من قانو( )لعقوبا!.  

19 - ?ب=د> (لتصد: للتم77ز ضد (لمر3*2 تم تعد-ل (لما%* (لسا%سة من  
(.حمي %لقانو& %ألمومة  :0/صبحت على %لنحو %لتالي 2011*لدستو$ عا! 

/&لطفولة / &لش+خوخة /.رعى &لنشء /3/4 &إلعاقا0 /.حم+*م من &إلساء! 
د جاء قانو! 7ألحو87 7لشخص-ة ترجمة فعل-ة لما من شأن# "! "ق !)'الستغال!)

ة /&لش,خوخة سو&ء كانت ــــ*شكل مبا34 2%سخة في حما*ة %ألمومة & %لطفول
'قتضائ"ا. $ل"ة:ذ8 *لحما$ة تتمثل بب1ا0 *لحقو- *لما+$ة !*لمعنو$ة "!   

20 - Aلتعز?ز مركز &لمر*; بغ8ة ضما5 &لقضاء على كافة *نو&' &لعنف!  
تشر,عا@ تنص على 4عتبا8 4لعنف ضد 4لمر12 ,شكل جر,مة جنائ&ة$ فقد  #سن

 2011لسنة )  8(تم بموجب )لقانو0 )لمعد1 لقانو0 )لعقوبا( )أل#&ني #قم 
تشدBد &لعقوبا< على جر&ئم &لعنف &لبدني 4&لجنسي كجر&ئم &الغتصا' (&لما"! 

296م )تك %لعر! (ــــ) %جر"ئ292 ) 303! 302) '&لخطــــف (298-
304+&لتحر' &لجنسي ( ) مع مالحظة تشد1د !لعقوبا+ !لمشا) #ل&%ا #"! 307-

كاB مرتكب 4? من تلك ,لجر,ئم ,حد 4صحــا0 ,لصفا- ,لمشا) 'ل%$م في 
) +تشد:د 'لعقوبة على جر'ئم 'لقو'-, +'لفعل 'لمنافي  300!  295"لمو"! (

 ً %ضافة  مجني عل#"ا.لسن "ل للح9اء 8جر+ئم +إل-ذ+ء  كما تم تشد-د +لعقوبة تبعا
و-: -لشخص6ة من -عتبا0 /ذ- -لعنف )' مقدمات! ـــــلما -,+ في قانو$ #ألح



A/HRC/WG.6/17/JOR/1 

11  

 ً ً  سببا اء 1لعالقة 1لز&ج7ة 6*1 5غبت 1لمر.- في *لك &'&% حاجة  ــــإلن! مسوغا
ي ــــل +لمر'& %$كتفـــة 0/* .ق-مت *لدعو% من قبــــــبالب(نة &لكامل &ثبات!#لى 

م في تشك0ل قناعة لد)'ا بما #"! ـــن سبل تس!ـــــتر#" م بتحقق )لمحكمة بما
في &لدعو!.  

21 ة ــــى تشك%ل لجنـــــر# علـــؤ%$ #ألســـي لشـــس %لو"نـــكما عمل %لمجل -
 2011اء +لفر3ق +لو7ني لحما3ة +ألسر. من +لعنف خال$ عا! ــــة من #عضــــمنبثق

ة في قانو1 %لحما-ة من %لعنف %ألسر! ــــة &شمول!ــــإلعا1' 0لنظر بصو)' تكامل!
ر! ــــق مع #حت'اجا$ #ألســــو1 "لقانون+ة ف+* تتالء' & تتو"فــــ)جعل $لنص
*بصو&% تضمن  9بما )نسجم مع &إل/ا1 &لو/ني لحما)ة &ألسر"! )أل&%ن#ة!

%لمحافظة على تماسك %ألسر, +تحق'ق %لر"!.  

ر"!ــــــ(لمشا+كة (لس%اس%ة للم    

22 تعز=ز مشا-كة /لمر89 في مر/كز صنع /لقر/- .-فع مستو& تمث"ل ب#د!  -
/!) من قانو/ "النتخا! لمجلس "لنو"! 8&لمر3! في &لمجتمع -تم بموجب  &لما"! (

56ا4$ عد4 )لمقاعد )لمخصصة لتمث*ل )لمر%$  #لى  2012لسنة  )25 ( (لمعد$ #قم
 2013مجلس "لنو"! 6 5قد )3تفع عد- )لنو)+ من )لنساء في   خمسة  عشر مقعد"ً 

س+د67 من4ن بطر0قة تنافس+ة لترتفع نسبة )  3 ( ) س'د,  +*(ن'ة% فا"!18#لى (
. 0 تشكل نسبة )لنساء في )%12% #لى 10,8 ( (لنساء في (لمجلس (لن&ابي من

= >ما نسبة مشا,كت3ن في 0/ائف (لد,جا* (لعل%ا فقد )% 11,8 ( مجلس &ألع#ا!
ً . , تشغل حال%ا #مر)%10 ( بلغت ,+*ر) 'لتنم"ة  ()'&%اً "ي ,' +*حد' منصبا

ا"! ــا "عــ#" م ) قا"ٍ 142ي (ــي &لسلك &لقضائـــ.بلغ عد) 'لنساء ف *الجتماع#ة!
من 1جمالي عد- &لقضا( في &لمملكة.) % 15 ( ا نسبت!ـم  

23 - نسبة &لكوتا  2011) لسنة  13كما #فع  قانو/ (لبلد,ا* (لمعد$  #قم (  
% ) من عد" 2عضاء .لمجلس (+لك (فقا للما"!  25( ,لمخصصة للمر%$ #لى

% ) في 'النتخابا) 'لبلد"ة 5/30)4 3من 'لمرجح -, ترتفع 'لنسب #لى (9(
.2013/  27/8"خ 'لمقر! *جر'&%ا بتا!  

24 - ح0ث .شتر* () ال &قل عد!  2012كما صد. قانو* &ألحز&% لعا!  
افظا! ;ألعضاء ;لمؤسس8ن أل6 حز3 عن خمسمائة شخص في سبع مح

%) /نسبة +لمؤسس%ن من كل 810على 45 ال تقل نسبة ,لنساء ب&ن$م عن (
%) مما 9سا8م في 6فع نسبة (لس0د(. في (ألحز()' &بالتالي 5محافظة (

@مكان"ة (لترشح ضمن (لقائمة (لو6ن"ة لألحز(1 في (النتخابا* (لبرلمان"ة.  
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25 -  2013سنة ) ل3كما صد# نظا6 +لتع))ن على +لو.ائف +لق)ا&%ة #قم ( 
'"لذ> حد: معا7*ر "لمعرفة "لفن*ة "لمتخصصة '/ب*عة "لو+*فة '"لقد#"! 

)إل#);"ة 9)لق%ا#"ة 9)لم>ا;): 9)النطبا4 )لعا3 للتع%%ن في )لو+ائف )لق%ا#"ة 
.'&% تم""ز  

26 - <.قر مجلس "لو:+"ء "إلستر"تج)ة "لو3ن)ة للمر.- "أل+*ن)ة لألعو"!  
2012 – للجنة $لو0ن.ة لشؤ%* $لمر'& %$لتي !لتي قامت بإعد!$#ا ! 2015 

تنا3لت في محو0 #لتمك,ن #لس,اسي للمر&+ 3#لمشا0كة في #لح,ا+ #لعامة &%د#فا 
تمثلت بامر=< =3>ن.ة متمكنة تشا23 بفعال.ة في %لسلطا& %لثال!.  

27- ر$ على ـــــة مستقلة لالنتخابا$ لتشــــعال0/ على ,لك( ُشكلت #"ئ 
مما عز!  2013ة 6قامت بإ1(0/ (النتخابا* (لن&اب&ة لعا! ــــة )النتخاب!ــــ&لعمل!

ة )لنساء في ــــب مشا"كــــم في %فع نســـــمن ,لثقة بنز,!ة ,النتخابا&% $سا!
ة ــــى مستو' &لقائمـــد$# علــــس! 210ا- لتصل (لى ما %قا"! ــــ*ذ) 'النتخاب

ة *'لد*'ئر 'لمحل"ة.ــــ&لو#ن!  

28 -  2013بــا4 *لن1اب1ــــة للبرلمــــا+ *لسا'& عشر عا! *ثــــر 'النتخــا 
تقر? <نشــــاء مكتــب تنس1قـــي ب1ــن عضو', مجلس 'ألمـــــة )'للجنـــة 

"لوBن@ـــة لشـــؤ+, "لمر>; ب9د7 تعز6ز + مأسسة "لتعــــا+, + تبا)' "لخبر"! 
عمل$ـــا!  8 تنس-ــــق ,لج6ـــو4 فـــي مجا! تمك-ن ,لنساء مـــن خـــال!

(لتشر/ــع * (لرقابــة *(لمحاسبـــة.  

29 - ة للمر"! ــــم تشك!ل &الئتال3 &لو1ني لدعم &لمشا(كة &لس!اس!ــــكما ت 
د# من ـــة .أل$3ن1ة لشؤ)/ .لمر*( )مشا$كة عـــة &لو#ن!ــــا'& %للجنــــبق!

ة ـــلد$خل!ة %%$!#" !ــــ)لو4)3)7 كو4)23 )لتنم!ة )لس!اس!ة * )لشؤ*( )لبرلمان!
.(لمؤسسا; (لمستقلة كال:9ئة (لمستقلة لالنتخا/ .(لمركز (لو)ني لحقو! 
"النسا@ 5منظما; "لمجتمع "لمدني 556ضع "الئتال/ .ستر"ت)ج)ة لألعو"! 

2012 -2017.  

ن .القتصا)' للمر"!ـــــ&لتمك!    

30 - ع تشج/ع (لفر* (القتصا#"ة ـــب#د2 تعز0ز .لمر+* (تمك%ن#ا م 
ي ب:ئة /لعمل8 قامت /لحكومة بمر/جعة - تعد(ل مجموعة من $#لمسا$#" ف

فجاء &لتعد/ل &ألخ+ر لقانو! &لضما!  .لتشر/عا4 .القتصا0/ة .لمتعلقة بالمر#"!
. نوع(. في توف(ر 'لحما"ة ــــل'مثل نقل 2010لسنة )  7 ( +الجتماعي #قم

: 7القتصا89ة ,7الجتماع"ة للمر*.- ,من *(م ما جاء ف"!  
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ء )لعامال: من )لمنا56 بمظلة )لضما. )الجتماعي )خت%ا$#اً شمو& %لنسا •
< *حق )أل()مل في  )لجمع ب3ن ()تب&ا )لتقاعد, +* ()تب&ا بسبب 

#العتال: &% &جر7ا من #لعمل %نص1ب/ا من $#تب #لتقاعد &% $#تب 
0العتال+ 0لذ. -ؤ$+ *ل)"ا من %$ج"ا.  

ل على جم"ع $لبدء بتطب*ق تأم*ن $ألمومة .تأم*ن $لتعطل عن $لعم •
(لمنشآ# (لمشمولة بأحكا9 (لقانو5 4عال* 12عفاء ,ذ* (لمنشآ# من 
'لفو'ئد .'لغر'ما9 .'لمبالغ 'إلضاف5ة 'لمترتبة .فق +حكا) 'لقانو! 

خال8 895 ستة 5ش3ر من تا-,خ بدء 'لتطب"ق.  

31 - و! ـــن قانـــ) م72ا"! (ــــل #لمـــل بتفع!ــــت )'$&% $لعمـــقاما ــكم 
%مر"!  k,ب -لعمل -لذ+ %عمل لد%ة عشرــي تلز$ صاحـــي $ #لتــل %أل#"نـــ$لعم

ة ــــة لرعا!ــــة مؤ"لــــد% مرب!ـــي ع!ـــو" فـــا) مناسب "كـــعاملة ت&%ئة مك
ا ـــن ,+بع سنو%$# كمـــم عـــل &عما"!ـــن تقـــال% $لذ!ـــامـــا$ #لعـــ#"ف
و! ـــي ســـو" فــــا% باألجـــة لإلنصــــة &لو#ن!ـــال& %للجنـــم "!ـــت

ز"ز ــع لتعـــة " +'قتر'& مشا"!ــل %لد#ل!ـــة $لعمــن "منظمـــم مــل بدعـــ$لعم
ا : ـــن $#م!ـــد" مـــع عـــن خال& مشا"!ـــل مـــي سو% $لعمـــ*() 'لمر#" ف

ر"! ــ#مش ة !ـــ!ق %لنائــــن &لمنا!ـــا" مـــل %لفت!ـــا& لتشغ!ــــر%$ فت!ـــمش
ا% لبعض ـــل بعض فر&% $إلنتـــم نقـــث تــــة ح!ــــر() 'إلنتاج!ــ#لف

ل ـــا& لتس"!ــة بالفت!ــــة &لمكتظــق &لسكن!ـــي &لمنا!ـــع 'لكبر" فـــ&لمصان
ن ــة "مـــم $ألمومــن) $صند$# "عـــن عمل!ـــى $ماكـــن "لــ%صول!

ن ـــع جزء مـــي "فـــا) 'الجتماعـــل $لضمــتحمد#" !ــذ$ $لصنـــال" !ــــخ
ة.ـــا&% $ألمومـــي "جـــي فـــ)جر )لمر$# "!  

32 - ال! ــل "!ــالم حفــا)* #أل)&' &%$ #لعــا#" شــي &$% $لس!ـــ"ف 
ة ـــة ()القتصا"!ــا6(5 (&لمستقبل &لمتسا01) لتعز-ز &لمشا(كة &لس!اس!ــمب

اً! ــو&ً مؤسســ# عضــــو&% بصفتــو!ــي ن!ـــف 24/9/2012خ ــللمر'& بتا"!
ا لالنضما' &لى #ذ! ــم %عوت!ـــا/ %لد'لة %لعرب*ة %أل'لى %لتي تــث كـــح!

ي تنبثق من ــ#لمبا843. $ قد6 #أل234 #لتع0د#* $ #اللتز#ما* #لطوع&ة $#لت
ا ــبمللمر"!  'إلنســـا!و! ـــة حقــى تعز!ز %حما!ـــحر. *لق$ا,+ *ل)اشم$ة عل

ن مجلس "لو$#"ء ـــن -لمشا5كة بفاعل#ة في -لح#ا. -لعامة. )بتكل#ف مـــمكن#ا م
و' "لو$"#"! ــى "عـــة لشؤ() 'لمر$# "لــبا#$. &للجنة &لو(ن!ة &أل$#ن!
ج تشا'كي لوضع " ــل بن!ــا( )لمعن&ة للعمــ%$لمؤسسا+ $لرسم'ة %$لج!

بنو& .ذ, +لمبا&%$ على  خطة 75ن"ة " 5+تخا1 +إلجر+ء+, +لال(مة لتفع"ل
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ة ــة &لس!اس!ـــي مسا"(ن 'أل-, تعز(ز 'لمشا"كـــف 'لمستو) 'لو$ني !
ة للمر"!.ـــة )القتصا"!ـــي 'لمشا"كـــ&%لثان  

باء  )19! 18! 2ذ*ب ()لتوص#ا! ــة $لتعـا"ضـمن -  

'لج3و2 'لو0ن.ة لمكافحة 'لتعذ"ب    

33 - سعى باستمر)' لتحق"ق ي )أل234 01م/ة لمكافحة )لتعذ!ب " !ـــ#ول 
ً  2011ا! ــلعتطو# في 9ذ( (لمجا5 4 فقد تضمنت (لتعد"ال* (لدستو#"ة   نصا

) من 3لدستو- (كل من )قبض عل"! 8/2/حظر &لتعذ/ب ح,ث جاء في &لما"! (
?< 3وقف ?< 3حبس ?< تق-د حر3ت, تجب معاملت, بما 3حفظ عل-, كر'مة 'إلنسا"! 

اً! ـــاً '& معنو!ــذ'&% بدن!ــا&% $# "!ـــ$ألشك نـــل مــ1ال (جو- تعذ(ب'& بأ# شك
ل ـــن# "كــي تج!ز)ا #لقو#ن!ـــن #لتـــر %ألماكـــي غ!ــو& حجز" فـــكما ال "ج

د ــد!ــذ&ء $# ت!ــب $# "!ــأ' &% تعذ!ــت "!ـــن '& شخص تحــــقو& %صد" ع
!).ــد بــال #عت  

34 - 3 'لعقوبــا. 'أل,+نـــي 'لتعذ"ب ) مـــن قانو208كما تجـــر) 'لمــا"! ( 
0* /لمعاملــة 0* /لعقوبـــة /لقاس+ـــة 0* /لال3نسان+ـــة 0* /لم,+نة. *منذ مصا$قـــة 
+لمملكة علـــى +تفاق1ة منا8ضة +لتعذ4ب !غ1ـــر0 مـــن ضر!, +لمعاملــــة "! 

لمعن)ـــة %لرصد !لعقوبــة !لقاس.ـــة 01 !لال4نسان.ة 01 !لم$.نـــة تتولــى !لج$ا" !
;/لمتابعـــة ;:عد/8 /لتقــا45ر حــو0 /النت+اكـــا( بشكـــل عــا!.  

35 - م 'لتعذ"ب ـــم 9عد"6 6ل-ل 89شا56 للمدع-ن "لعام-ن الستقصاء جر"ئـــت 
ن ــا) $لصلح $لذ!ــن #قضــام!ـن #لعــح!ث تد,+ كافة &لمدع! ف$#ا!)'لتحق"ق 

ق ــي كافة منا0ق .لمملكة على ك!ف!ة تطب!ـــف ا!ـــا) #لمدعي #لعــو$ بم!ــ$قوم
'لغا#ــة.ل عقد% ل#ذ! ـــذ- -لدل*ل خال& %$# عمــ!  

36 - 'ح3ث <= .لحد من .للجوء 7لى .لتوق3ف ما قبل .لمحاكمة 'ضبط #ذ!  
*لعمل)ة من *لمسائل *لتي من شأن7ا *لحد من *لتعذ0ب تم &عد*" "ل)ل &%شا"! 

ن 7#لقضا5 4تضمن في محتو#, عرضاً لضو#بط للتوق!ف موج, للمدع!!ن &لعام!!
,لتوق0ف 'مبر-,ت! 'شر')! '&حكام!.  

37 - ً ـــ)'تم حال!  ل لبرنامج ()'&% قضا"ا ـــتعد! %$خا!ى ــــ'لعمل عل ا
د! ـــة مـــا& بمتابعـــ#لمحاكم (م*ز#3). 12لك لتس-*ل ق*ا) #لمدعي #لع

ة $#لك ـــد) 'لقانون!ـــ#لما ـــد' تجا#"!ـــا" عـــا+ #*لتوق%ف #ضمـــ%الحتج
1ر"ق ــن !ـــع ى ـــا# متـــي #لعـــ& %لمدعـــا$ تنبـــة للنظــة خاص!ـــ$ضاف -

د1 تجا-, مد* $لتوق&ف $لحد ـــى -النت(اء 'لضما" عـــد* (لتوق$ف علـــقا$بت م
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2,ألقصى للعقوبة  ا ــ5ضافة خاص#ة 5عطاء )لتقا/.ر بخصو( )لتوق#ف م -
ً ـــقبل &لمحاكم ة ب)ذ& &لخصو!.ــللد*&سا' &لتحل!ل! ة  .-لك العتما&%ا $ساسا  

38- ?نشاء سجل لقضا6ا %لتعذ6ب , سوء %لمعاملة في ),%ئر %ال)عاء %لعا!  
تمكن ;ئ"س %لن"ابة %لعامة %لنائب %لعا5 لمر%قبة تسج"ل قضا)ا %لتعذ)ب &%لس"ر 

ف#"ا.  

'آلل.ا2 'لو0ن.ة للحد من 'لتعذ"ب    

39 - ن 'لعا: ال 8تمتعو5 بأ2 نو0 من 'لحصانة ضد 'لمالحقة () 'فر#$ #ألم 
من تثبت ;1.نت8 بأ5 جر& من )فر.1 .ألمن .لعا& +حاكم )ما&  محكمة %لجز%ئ#ة !

-لشر@ة 4 ?ي محكمة مستقلة عن باقي 4 حد-1 -ألمن -لعا+ تختص بالنظر 
د"ل بالقضا?ا +لتي ?كو> +حد :9ر+ف0ا من منتسبي ج0ا/ +ألمن +لعا) ' & قد تم تع

5 نص على 0شر-, قضا( نظام$$ن في  2010قانو, )ألمن )لعا! في عا! 
تشك2ل محكمة &لشر8ة ,7ا#6 لتوف2ر &لضمانا. &لال,مة للمحاكمة &لعا#لة.  

 &لشر"ة ةـــلمحكم &حالت"ا تم $لتي &لقضا"ا 'حصائ"ة %لتالي &لجد"! %$ب"ن  
2010 و"!ـــلألع ةــــ'لمعامل سوء بت#مة -2012:  

�����  

��
 ����
 ����

������
��  

 �����
 ����
 ����

 ���
�����
���  

قضا'ا ما$#لت 
ق'د %لنظر &لمجمو!   

2010 17 - 2 19 
2011 3 - 7 10 
2012 5 1 8 14 
 43 17 1 25 &لمجمو!

 
40 - كما تخضع مر(كز (إلصال5 - (لتأ3/ل للتفت/ش -(لمر(قبة (لمستمر# من  

مد0ر0ة +ألمن +لعا' بتنف"ذ  قبل من خول5م 3لقانو/ صالح+ة (لك& %قامت
عشر&A &لبر&مج &لتد<=ب;ة في مجا6 حقو2 &النسا( بالتعا*( مع &لمركز 
&لو9ني لحقو5 &النسا2 $ منظما' &لمجتمع &لمدني $ &لمنظما' &لد$ل"ة.  

41 - عال.! على =لك فإ9 با7 +لشكو5 مفتو1 للكل .+ل#ا, +لتظلم كث#ر!  
7ة بإمكا0 /. شخص تعر' &لى سوء 2في متنا12 $لجم/ع- ففي $لمر$كز $ألمن

&لمعاملة 80 1تقد'  بشكو2 .لى مد1ر &لشر"ة 0/ .لى مدعي عا' &لشر"ة 
)لمتو)جد Bصالً للنظر بمثل تلك )لشكا345 باإلضافة #لى #مكان*ة )للجوء #لى 
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مكتب 3لمظالم -حقو> 3إلنسا8 -تقد5م 3لشكو/. -في حا( تعذ" حضو"! 
6تم )لتحقق من0ا /)تخا, )لقر)( )لمناسب !  بإمكا4 0123 /لتقد+ بالشكو$ ح"ث

علماً بأA '@ا?&< (معلنة :مفاجئة) تجر3 2لى 0ماكن &الحتجا' &لمؤقت 
باستمر'@ من قبل 'لمركز 'لو9ني لحقو5 'إلنسا1 0'لمدع$ن 'لعام$ن في 'لن$ابة 
*لعامة 4قا!= *لوحد*9 4*لمسؤ4ل7ن. كما 34تم *لسما/ للشخص *لمحتجز بمجر! 

' في مكا! ;الحتجا8 باالتصا4 بأ2ل' ()تم .بال+ *()' عن مكا! )' &تم #ضع
تو#جدBC 3ضا@ 8لى <لك فقد تم 8نشاء #لعد3د من #لخطو- #لساخنة ' #لمو#قع 

,اللكتر5ن7ة 5,لتي 3مكن من خالل-ا ,لتقد) بالشكو!.  

ج"م   !  3مو)ءمة )لتشر.عا! )لو4ن#ة مع )لمعا.#ر )لد+ل#ة( ()لتوص#ا!  -
4(  

42 - ,التفاق&ا9 ,لتي صا.قت عل&*ا ,لمملكة ,أل/.ن&ة ,ل*اشم&ة جزء ال تعتبر  
;تجز> من *لتشر;ع #ل=ا >#لو;ة *لتنف%ذ 67* تعا2ضت مع *لقو*ن%ن *لو'ن%ة #فق 

من )لقانو, )لمدني )أل&%ني "!  )24(&إل3ا/ &لدستو/. - بداللة نص &لما"! 
خا% $# في  تنص " ال تسر: 9حكا6 ,لمو,4 ,لسابقة .-, +جد نص في قانو!

معا;د9 3#ل-ة نافذ9 في 1لمملكة 1أل(3ن-ة 1ل%اشم-ة +تعا() مع%ا " #قد 
Dصبحت -لصكو< -لد!ل$ة جزء-ً من -لتشر)عا4 -لو3ن$ة فو. -لتصد)ق عل$#ا ! 

نشر/ا في 'لجر*د) 'لرسم"ة.  

43 - !في <ذ$ $لس1ا: فأ7 $لعد5د من $لقو$ن1ن $لتي صد*( مؤخر$ً "!  
 'لقو'ن#ن قد جاء2 متو'ءمة مع 'لمعا(#ر 'لد%ل#ة !"لتعد-ال+ على بعض مو"! 

فعلى سب=ل 'لمثا9 ال 'لحصر جاء+ 'لتعد1ال+ 'لتي .ر,+ على 'لدستو! 
مة مع )لمعا$.ر )لد1ل.ة ح.ث ,ضفت )لمز$د من ءمتو! 2011(أل'&ني عا! 

 7! 6"لحما1ة +عز;: حقو8 "النسا4 +حر1ات/ "ألساس,ة + بخاصة "لمو"! (
) من (لدستو/ (لمعد+ *(لتي جرمت في  101! 20! 18! 16! 15! 8!

ثنا6ا<ا كل $عتد$ء على $لحقو8 ' $لحر6ا4 ' 3علت من شأ- $لمو$(ن 'كر$مت! 
ً ـــ1حظر. تعر%ض( أل' &%ذ#ء س ,كما )عطت $لحق  و1ء كا. بدن*اً () معنو#ا

 ةلز$م"ت!!كفلت حق )لتعل#م !  لأل78ن##ن بإنشاء )لنقابا. -)ألحز)( )لس#اس#ة!
34ضفت /ذ- +لمو+* حما'ة قانون"ة  ن#ت2 1 حق )لعمل لجم#ع )أل&%ن##ن !$ مجا

على 3ألمومة - 3لطفولة - 3لش:خوخة -5-4 3إلعاقا/ -.-جبت حما&ت$م من 
)إلساء@ !)الستغال>;كما كفلت 5ذ3 )لتعد(ال. حر(ة )لر-, !حر(ة )لصحافة ! 

'لثقافي &لطباعة ! &لنشر !!سائل &إلعال- ! &إلبد&* &أل)بي ! &لفني !
.)لر1اضي 9.ضمنت حر1ة )لمر)سال( )لبر1د1ة .)لبرق"ة .)لمخا+با( )ل&اتف"ة 
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:غAر1ا من :سائل $التصا; :9كد6 على $عتبا12ا سر.ة ال تخضع للمر$قبة 
", >الCالA ", >لتوق<ف ", >لمصا789 6ال بأمر قضائي- ,منعت محاكمة "! 

شخص مدني في قض#ة جز1ئ#ة ال -كو! قضات)ا مدن#و!.  

 !"# )24! 17! 16! 9! 5حقو- )لطفل( ()لتوص#ا!  -  

%لتحفظا2 على %تفاق+ة حقو& %لطفل    

44 - ى 'تفاق:ة حقو5 'لطفل1 0تم نشر+ا في 'لجر#د! ـــصا$) 'أل%$# عل 
) 50ل #قم (ــو% $لطفــة حقــى &تفاق!ــو* (لتصد$ق علــ.لرسم*ة بموجب قان

) 4787م (ــة "قــ&لرسم!د! ــد& %لجر!ــي عــر فــ'&لذ# نش 2006لسنة 
.16/10/2011خ ــتا"!  

45 - ) فان! 14!20!21ى "لمو"! (ـــبالرغم من 'ستمر'% تحفظ 'أل%$# عل 
ا4 )لمقدمة في .-ا, )لنصو( )لقانون"ة ـــن &لجد.ر بالذكر )' &لتحفظـــم

ي ـــي 3تؤكد على حما)ة #لقض%ة #لتــو* %لطفل %أل#"نــلالتفاق)ة ال تمس حق
ا) 'لو$ن"ة ـــن خال) 'لتشر"عـــو'& %$لك مـــنصو& %لمذكتتضمن$ا "ل

ا 'لدستو!.ـــي مقدمت!ـــ"ف  

46 - د"! ـــر %$لوجــة $لفكـــق بحر!ــح #لحـــي #منـــفالدستو# %أل#"ن 
ى حقو! ـــع )لتأك+د على )لحفا# علــــة" مـــائر &لد#ن!ـــة $لشعـــ&مما"س

ا' &لكفالة ــى نظــــا بناء علـــم تأم#ن!ـــي "تـــ#لطفل .#لب-ئة #ألسر&ة #لبد&لة #لت
ذ& &لتحفظ ـــ.إلسالم(ة ; .الحتضا" ;فقاً ألحكا3 .لشر0عة .إلسالم(ة' &لك #" !

! ـــل بأسرتـــلى $(تبا% $لطفــــاء عـــل لإلبقـــة للطفـــة فعل!ـــل حما!ـــ#شك
ل+ة -غ+ر*ا )لمترتبة % $لماــة حقوقـــ, +لخصو& % حما!ـــى "جــــ# علـــ#"م
ن *حكا& تتعلق ـــما *تعلق بذلك م $لـــىة ـــ&% $ضافـــة نسبـــى حما!ـــعل

!.ــبالز&)' & %حكام  

-لتشر/عا. -لمتعلقة بالطفل    

47 - تـــم <عــــد&> مشر89 قانــــو5 حقو1 &لطفل بمشا(كــــة &لعد#ـــد  
ـــا/ ()لتطوعي ()لمعن#ــــة مــــن #لج0ــــا/ #لرسم+ـــــة (#لقطــــا$ #لخ

بقطــــا: 'لطفولــــة  %(تضمن حقــــو4 'لطفــــل %فقــــاً للمعـــا(ر 'لد%ل#ـــة 
6&حقـــق *لحما&ــــة للطفولــــة7 6 تـــم +فعة لرئاســة *لو,+*ء ن'ا&ـــة عــــا! 

2012.  
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48- ()' &ال س#ما ي "ألــــة فـــة ()لتشر#ع!ــــاعا) 'لقضائ!ـــ*لتحس&ن $لقط 
&لتحر!  +*لقضـــاء علـــىي مجاال6 تعم"م مر'عا- 'لفو'*( ب"ن 'لجنس"ن ـــف

/لجنسي فقد تم ما #لي:  

ى ــــة علـــــم #لو#قعـــــق بالجر"ئـــــا $تعلـــــد +لعقوبا$ ف"مـــــتشد! •
– 287و"! ( ـــــل #لمـــــم تعد!ـــــر "تـــــ$لقص ) في قانو!  291 
 308م تعد)ل &لما"! (ـــــ" ت2011لسنة )  8 ( ا* (لمعد$ #قمــــ&لعقوب

ي ــــــة فـــــا& %لمخففــــا% $ألسبــــز %ستعمــــمكر*) ()لتي ال تج!
# لم ـــي عل!ــــر+ *(% كا& %لمجنـــــد#ء على #لعـــــم $العتـــــجر"ئ
د ـــي قـــانا$ #لجـــر# "كـــــن عمــــر" مــــــل (لثامنة عشــــ#كم
ن عمر!.ـــة عشر" مـــل &لثامنـــ#كم  

ب2د0 تحس,ن *(ضا' &أل$فا!  32013صد*0 تعل-ما+ *الحتضا% لعا!  •
//ضع,م في )سر بد#لة .  

ي (كد& "لتز"! ـــــن #لدستو% $#لتـــــــ) م4تعد.ل +لما'! +لسا'سة فقر! ( •
ة.ـــــة +حما'ة %لطفولـــــ*لد)لة برعا!  

( )لذ% تضمن  2010لسنة  )36(و*+ *لشخص%ة #قم +قر#( قانو$ #ألح •
.9حكا7 من شان2ا تعز+ز .حما+ة حقو& %لطفل  

لسنة  )49 ( 3صد'# نظا9 ترخ%ص 234'#1 #عا(ة 'أل.فا+ 'إل(و'ئ%ة #قم •
2009.  

.2011=صد)1 تعل&ما8 ترخ&ص 123 1عا*ة )أل.فا, )إل*و)ئ&ة لعا!  •  

$ألحد$& %$لذ!  و!ــــر%$ قانـــو$# مشـــ$النت+اء من 'عد$# مس •
 سنة!)  12(ى ـــة "لــــة #لجز#ئ!ـــع سن 'لمسؤ#ل!ــــن "فـــتضم
م %$خا! ــــة "تــــا' &لبد"لـــ/ .حكا+ متعلقة بالعقوبـــــم تضم"نـــــ"ت
قضاء  %نشاءي &لقضا+ا &لجز&ئ$ة" !ـــة %لنز%عا" فــــو% تسو!ــــمف!

مستقل *ن3ابة عامة مستقلة *شر'ة %حد"!.  

49 - تـــــم ?عد*> مشــــر+9 قانــــو5 تشك1ل *لمحاكم +*لذ' &تضمـــن  
'ستحـــد'; 'لن4ابـــة 'لعامة 'لشرع4ـــة 3قد 0,سل .لى ,ئاســـــة 'لحكومة 

لغا/ـــــة 'الستمــــر'* فــــي 'لخطو'4 'لدستو*/ـــــة إلقر'*( )'لذ$ مــــن 
ـة &لشرع3ة 1مــــن +-م +عمال)ا &لتدخل خاللــــ3 2مكن .نشاء &لن(ابـــــة &لعامــــ

لحما*ة حقو. 'لقاصر*ن )'لضعفاء.  

حما4ة )لطفل من )الستغال( )القتصا"!    
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م ــــــــد تــــــن *الستغال+ *القتصا$# فقــــل مــــــــة $لطفــــــــلحما!
ي:ــــــتآل!  

50 - ( )لــذ% $عــــد 6عـــد&4 &إل$ـــا2 &لو$نـــي لمكافحـــة عمـــل &أل$فـــا 
1ث2قـــة 91ن2ــــة مرنـــة 06! من4ج2ـــة 01ضحة للتعامل مـــع حـــاال! 

+أل<فـــا> +لعامل$ن & تحد, +إلجر+ء+! +لتي تنـــاسب +,&+* & مسؤ&ل$ـــا! 
'لمؤسسا0 'لحكوم2ــــة 9 غ2ـــر 'لحكوم2ـــة 1'0 'لعالقة بعمالـــة 'أل%فا"! 

س2ـــق ف2مـــا ب2ن.ـــا0ب.ـــد- %لمسا*مة فـــي %لحـــد %-ســس $لتشب)ـــك % $لتن
مـــن مشكلـــة عمالـــة +أل7فـــا5 4 بناء شبكـــة مـــن +لشركاء لدعـــم 

/أل2فـــا0 /لعامل(ـــن '&سر#ـــم.  

51 - %&)ســة )آلثا& )لمترتبـــة علـــى عمــل )أل/فـــا, فـــي )أل&%$ ح"ث  
ؤ,5 4ألســر1 ضمن مشر,+ مكافحة عمــل نفذ )لمجلس )لو&نـــي لش

/()ســـة )آلثـــا( )لمترتبة  2011.أل2فـــا% عبـــر .لتعل(ــم خـــال% عـــا! 
علـــى عمـــل 'أل8فــا7 فـــي 'أل012 ('لجسم"ة )'الجتماع"ة )'لنفس"ة) 

.?دفت )لد3)سة ;لـــى تحد7د )آلثا3 )لجسم(ة . )لنفس(ة .)الجتماع(ة )لمترتبة 
$أل3فا1 $لعامل-ن. :خلصت 6لى (5 $أل3فا1 $لعامل-ن سو$ء (كانو$ على  على

مقاعد 3لد/3سة :9 3لمتسرب4ن مـــن  3لمد/ســـة ,عانــو) مـــن مشاكـــل 
'-ضطر-بـــا0 نفس)ـــة '-جتماع)ـــة 'جسد#ـــة.  

52 -  2011>0,سة ,أل9فا$ ,لعامل5ن في ,لز0,عة. عمل ,لمجلس خال$ عا!  
كافحة عمل *أل-فا+ بتنف$ذ 34*سة حو+ *أل-فا+ *لعامل$ن في #ضمن مشر#" م

ى -ب2عة عمل #أل-فا' في #لمجا' #لز$#عي ــ)لز1)عة /.دفت *لى )لتعر# عل
ى توف$ر ب$انا! ــ;على مخا5ر +ذ3 -لم1نة غ.ر -لظا+ر( باإلضافة "ل

9معلوما! تمكن 'لج>ا! 'لمعن:ة 9'لمختصة بعمل 'أل0فا- تطو(ر 'لتدخال! 
8ص4اغة 'لس4اسا2 'لفعالة للحد من #ذ) 'لظا#ر!. مة -)لبر)مج )ل&ا$فة!%لمالئ  

53 - تضم9ـــن قانـــو6 'لعمـــل بنو0 لحما-ة 'أل+فـــا! مــــن 'ألعمـــا!  
%لتـــي مـــن %لممكـــن 89 تشكـــل خطـــو2+ علـــى ح-ـــا+ *صحــــة %لطفل 

1 0عــد, تشغ)ل &أل$فا! 9من6ا تحد3د ساعــا1 0لعمل لأل*فــا' بست ساعا
?$A سن 4لسا?سة عشر; بأ8 شكل من 4ألشكا/ $عد! تشغ'ل*م ل'الً  $عد! 

تشغ1ل/م في &ألعما' &لخطر!.  

تد%ب1ر حما,ة %لطفل من %لعنف    

A%صلت %لج9ا> %لمعن;ة ج9و67ا لحما3ة %لطفل من كافة *شكا& %لعنف  -54
نظا+ *عتما% $ضبط  = ح;ث تحققت /لعد"د من /النجا0/. -من ضمن'ا تطو"ر
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جو=0 (لخدما; (لمقدمة في مجا6 حما2ة (ألسر0 من (لعنف (ألسر% ب#د! 
مساعد) 9لمؤسسا: 9لو8ن$ة للن-و5 بمستو1 خدمات-ا بجو() عال$ة من 
 خال> تطو8ر معا78ر خاصة بالخدما* %لمقدمة لحاال* %لعنف %ألسر!

" تنف'ذ مشر"!  ()لصح#ة! ()الجتماع#ة! ()لتربو.ة! ()لقانون#ة ()لشر$#ة)!
Bتمت? <جر)ء)7 )لتعامل مع حاال7 )لعنف )ألسر1 من خال, نظا( )لكتر#ني 

;ربط جم7ع %لمؤسسا* مقدمة %لخدمة لحاال* %لعنف %ألسر!.  

55 - ! في عا! 2008) لسنة 1تعد7ل تعل.ما2 ترخ.ص ,+# *لحضانة #قم ( 
ة.@ بح:ث تم >ضافة معا.:ر تعز5 مبد1 حما.ة لأل+فا( في &لحضان2012  

56 - ل نظا1 0لخدمة 0لمدن8ة لضما4 عد1 0إلساء, لأل*فا' &%لك من ــــتعد! 
ي باأل$فا! ــــخال< تشد-د %لعقوبا9 %لتأ6-ب5ة  على كل من -لحق %لعقا& %لبدن

ر بما في 3لك *لمؤسسا- *لتعل$م$ة "! *لتأ&$ل$ة "! ـــ"لذ,ن ,تو"جد#) في "لد#"ئ
من نظا! )  68 ( ي نص &لما"!ـــ$لك ف)لتد,#ب.ة (! -!, )لرعا#ة (! )لحما#ة !

"!  %$#نة+ * في حا% ثبو!  2009ة ـــلسن )134((لخدمة (لمدن+ة (لمعد$ #قم 
(ـــذ& &لنظا!. ألحكا!*(لعنف $خضع  'إلســـاء!ب لفعل ـــمرتك  

57 - ي )'& ترب"ة ــــة فــــا. (لمر(قبة (اللكتر#ن!ــــنظ &جر"ء"!د"! ــــ$ستح 
ً ــــ* )()' &لرعا!ل !ألحد!ــــ%تأ"! ا! ــــلحما&ة $أل"ف ة -الجتماع$ة تحق$قا
ة ـــد&* فر)ق &لرقابـــتم $ستح اــــل عاجل .)خل تلك )لد%$# كمـــ$بشك

ع ــــة /الجتماع*ة بالتعا#" مــــل *(&)' &لتنم!ــــن قبـــ,)لتفت*ش )لمستقل م
ن ـــ) من &شخا" موــــفر#ق #تك $#ـــو !ةــــة 'لجنائ!ــــة "لعد"لـــمنظم

منظما< ,لمجتمع ,لمدني من غ)ر ,لحكوم))ن للرقابة ",لتفت)ش على #"! 
ز حقو! ـــــا, (لعا+ *(لخا& لتعز!ــــي $لقطــــ#لرعا/ة #الجتماع)ة& سو#ء ف

ن (لفئا* (لمستضعفة.ــــ*لمنتفع#ن م  

#اء  ?عم 'لمركز 'لو9ني لحقو4 'إلنسا2 1مؤسسا+ 'لمجتمع 'لمدني!  -  
)8! 7وص#ا! (#لت  

58 - 6,صلت مختلف ,لو0,7,8 6مؤسسا0 ,لمملكة ,لو-ن'ة ,لمعن'ة بحقو!  
'النسا. تعا-ن>ا مع 'لمركز 'لو6ني لحقو1 'النسا. -'لمؤسسا) 'لمعن"ة 
بحقو> 'النسا9 .'نت7ا6 س"اسة 'ألبو'3 'لمفتوحة .'لتعامل بكل '&جاب"ة 

م.ة -لى ,لقضاء على #"ة $!نفتا7 مع !لطلبا- $!لمالحظا- !لو!+*( )ل'&ا $ !لر!
مما3سا, 01 &نت.اكا, لحقو' &النسا!.  
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59 - كما *3صلت *3536! *مؤسسا! 3لد*لة 3لو0ن.ة تعا*ن)ا مع مؤسسا!  
'لمجتمع 'لمدني من خال: ن8ج تشا4كي لد1 0عد'. - ص+اغة 'لعد$د من 

لى تعز,ز حقو' &النسا! %الستر%ت#ج#ا- , %لمبا/.%- , %لقو%ن#ن %لر%م#ة !
CDماناً من 'لحكومة بأ=م>ة :;:9 مؤسسا4 'لمجتمع 'لمدني بإثر'ء منظومة 

#من  &ألخ#ر!و8 (النسا23 1من .لك (لتعد"ال* (لدستو#"ة ــــز حقــــــتعز!
?لك ما تم من مشا*-"2 بخصو5 "لتعد,ال2 "لدستو-,ة * قانو& "ألحو"! 

.'لشخص"ة  

 !"!  10سا7 6تد23ب مو/في )لقضاء( ()لتوص#ا! نشر ثقافة حقو$ #إلن -
!12(  

60 - .&صل &أل?>/ ج=و>; لتعز9ز ثقافة حقو2 &إلنسا/ .نشر*ا في &لمجتمع  
F6لك من خالB بر)مج )لتوع.ة بشكل عا7 6 تضم.ن مفا/.م حقو( )إلنسا# في 

2لمنا<ج 2لد27س;ة في مد672 'جامعا3 2لمملكة بشكل خا) ' كذلك من 
جد'د: 89 تعد'ال. على تشر'عا. قائمة بما 'نسجم مع  خال- ,عتما) تشر$عا!

'لصكو< 'لد=ل"ة 'لخاصة بحقو7 'إلنسا5. كما تز'1د نشا$ 'لمؤسسا) 'لو$ن"ة 
,لعاملة في مجا5 حقو: ,إلنسا7 خال5 ,لسنو,1 ,أل/بع ,لماض)ة' خاصة من 
ح"ث تنظ"م;ا عد9&ً كب"ر&ً من &لند$&0 $$2شا0 &لعمل حو, &لمعا)"ر &لد$ل"ة 

قو0 !إلنسا,. (قد !ضطلع !لمركز !لو6ني لحقو0 !إلنسا, بد() #ا& في #ذ! لح
&لمجا!.  

61 - ز 'لو$نــــي ـــبا'& %لمرك &إلنسا!د1 تعز.ز ,نشر ثقافة حقو! ـــ#ب! 
ع ـــع %لقطا1 %لحكومي ,مؤسسا& %لمجتمـــة مـــبالشر"ك &إلنسا!لحقو! 

2013 &إلنسا!و! ـــع 0لخطة 0لو.ن-ة لنشر 'تعز$ز حقـــ(لمدني بوض -
2016.  

62 - ح*ث تد&% ما"!  !&إلنسا!كما تم تد23ب )لقضا- على مو)ض&ع حقو!  
للطلبة 1لد1/س;ن في 1لمع6د 1لقضائي 1أل/.ني كأحد متطلبا!  &إلنسا!حقو! 

د* ()%'& %لعد! ـــي ,أل*(ني& كما عقـــ&لمع)د &لقضائ ,لحصو) على %بلو! 
و, مفا()م متعد"! ــــن )لعام#ن حــــ&لمدع!/لعد+د من /لو,0 /لتد,+ب(ة للقضا" !

.&إلنسا!لتعز&ز حقو!   

63 - Bقامت مد.ر.ة ;ألمن ;لعا+ بإتبا4 ن3ج حد.ث .قو+ على 'سا$ نشر  
.0تعز#ز ,ذ* *لمف"و& لد#"م &إلنسا!0لوعي لد1 0لشر,ة في مجا% حقو!   
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64 - ) $#"! 35=عد/> مد:نة قو/عد /لسلو4 /لو12في /لشر+ي( كما تم عقد ( 
 &إلنسا!حو( &حتر&% حقو!  2011متخصصة لمرتبا- (ألمن (لعا! خال$ عا! 

!.2012) ()'& في عا! 30!مكافحة )لتعذ#ب !(  

 !"# )36! 11()لتوص#ا! ! 'لحق في 'لتعل"م -  

65- تمت 1234)ج/ا في )لمنا*ج )لتعل"م"ة  &إلنسا!ب.د, نشر ثقافة حقو!  
نامج تطو/ر (لتعل+م (لمبني على مر,جعة ,إل6ا5 ,لعا3 للمنا/ج -,لتقو'م ضمن بر

(قتصا1 (لمعرفةC $تم (لتأك.د في >ذ: (لوث.قة على مبا01 $ق.م حقو* (إلنسا% $فقا 
لإلAا. )لمرجعي (مصفوفة حقو9 )إلنسا4 )لمعتمد- في (/).- )لترب#ة ()لتعل#م! 

من خال< (لترك+ز على مبد8 (لعد(لة #تكافؤ (لفر0 (لتعل+م+ة ب+ن (لطلبة. #في 
تم مر&جعة +تطو2ر +ثائق &أل-ر &لعامة +&لنتاجا' &لعامة  2012%لعا! 

):لخاصة للمباحث :لد;:س&ة جم&ع4ا ح&ث تم 1*ما0 مفا.&م )مبا*( )ق&م حقو! 
"إلنسا< في منا%ج "لد:"سا! "الجتماع/ة -"لترب/ة "إلسالم/ة -كذلك "لمنا%ج #"! 

.&لعالقة  

66 - و, +لعالمي من ح"ث كما 48 %أل456  3حتل مكانة مرموقة على %لمست 
 ً ً  توف0ر فر6 ,لتعل0م للجم0ع. -,لتي توفر $ساسا -مكن (النطال$ من!  مت$نا

 ً نحو 1قتصا2 1لمعرفة ح*ث بلغت نسبة  لتحو%ل مو.&0/ .لبشر%ة تد&%ج#ا
%) . 99( 2011/2012)اللتحا5 )إلجمالي في مرحلة )لتعل*م )ألساسي لعا! 

 ً ً  45عد -إلنفا0 على -لتعل(م مرتفعا في )أل0#5 بالمقا0نة مع حجم )قتصا#"!  نسب#ا
ً  كما *(عتبر فعاالً  قد +78+7 +إلنفا2 على +لتعل"م +لمد'سي$ ح"ث  . !نسب#ا

%) مــــن مو)*نة )لحكومة! 10نحو ( 2011/2012خصص ل( فــــي %لعا! 
) !"4 ً على  %) من 9لناتج 9لمحلــــي 9إلجمالي5 34ـــي تنفق بأكمل(ا تقر%بـــا

ً !لتعل$ـــم ! مر)جعة 1تطو-ر )لكتب )لمد$س"ة  ألساسي (*لثانو-.,ذ* ( )تم حال#ا
 ً لأل>ر 'لمعدلة بح6ث 4تم 1لك مـــــن خال* مر'عا% باقي  %.-لة +لمعلم %فقا

.فعال"ا. خطـــة عمل 'لترب"ة  

حاء  )33!  32! 13حقو. )لمعاق#ن( ()لتوص#ا!  -  

)إلستر)ت"ج"ة )لو0ن"ة لألشخا( )لمعوق"ن    

67 - ة لألشخا! ــــذ  &إلستر&ت!ج!ة &لو#ن!ــــة تنف!ـــمتابعــــل على تم $لعم 
– 2007ن (ـــر" مــــا% للفتـــ)'& %إلعاق ا 'لملك"ة ـــ)  لتحقق %لر"!2015 
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0لسام)ة في @#جا; مجتمع =>;ني #تمتع ف)5 0ألشخا1 0لمعوقو+ بح)ا& كر#مة 
) '"الحتر"!.مستد%مة تحقق ل3م %لمشا0كة %لفاعلة %لقائمة على %إلنصا  

68 - ,أل6لى من ,إلستر,ت-ج-ة ,نت&ت مع ن&ا%ة عا!  ,ح+ث () 'لمرحلة 
ضر#"!  ناح"ة (لتفع'ل ما نصت عل'3 /إلستر/ت'ج'ة في (ث'قت$ا من! 2009

تق$$م @?"ء "لمرحلة "أل9لى ل%ا8 ل$صا6 5لى مر"جعت%ا بشكل كامل تم%$د"ً 
) سنو$# من 6ي تستغر! (د#7 بر#مج $خطط #لعمل للمرحلة #لثان'ة% $#لتـــإلع

3 قا1 )لمجلس بإجر)ء مر)جعة شاملة 2015ة عا! ــــ)حتى ن#ا! 2010عا! 
لمنجز&< =ذ; &إلستر&ت6ج6ة $عرض2ا خال! &لمؤتمر &لو(ني &أل$! حو! 

2007&إلستر&ت/ج/ة &لو1ن/ة لألشخا* ()' &إلعاقة ( 'لذ$ عقد ! )2015 -
&ألعلى لشؤ)' &ألشخا! عقد &لمجلس  . كما2009خال. ش,ر تشر)ن &لثاني 

– 30)لمعوق4ن )لمؤتمر )لو/ني )لثاني في )لفتر# من  %$لذ!  2011/  5/  31 
CدA @لى 8ضع نظا; متابعة 8تق""م للمرحلة 'لثان"ة من 'إلستر'ت"ج"ة 'لو$ن"ة 

لألشخا* ()' &إلعاقة.  

و3 تحس"ن +لظر-, +لمع"ش"ة للمعوق"نــــــــــج!    

69 - 'م"ة 1لى تحس"ن 'لظر() 'لمع"ش"ة ب&د, مو#صلة #لج&و$ #لر 
لألشخا? 5<= !إلعاقة فقد تم !تخا5 !لعد3د من !لخطو!- !لر!م%ة لتحق%ق #ذ! 

'ل9د= ! من ضمن9ا تعز6ز حق 'لع1ش 'لمستقل ! 'لدمج في 'لمجتمع ! 
4العتما? على 4لذ4- من خال8 4ستحد34 نما01 ب)و- جماع)ة مستقلة مع 

مة للع(ش 'لمستقل.3جو0 مشرف*ن لتأم*ن $لسالمة $لعا  

70 - كما تم تقد>م خدما: 0لدعم 06خل 0لمنا12 "0لتي تسمح لألشخا$ #"!  
كذلك 4عم حق ,لتعل)م -,لتأ()ل لألشخا!  4إلعاقة بالمع-شة في مجتمع#م !

<&= #إلعاقة #لذ9ن)ة في #لمر#كز #لتابعة لو3#12 #لتنم)ة #الجتماع)ة &مر#كز 
– 2000( خاصة 4جمع"ا0 ح"ث تصل سنو'اً ما ب"ن ) حالة.2500   
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71 كما تم تعز1ز )لحق في )لصحة من خال4 تعز1ز خدما+ )لكشف )لمبكر عن  -
-إلعاقا? بالتعا#> مع #:-89 -لصحة& #تعز4ز حق -لتوع)ة # -لتثق)ف& # تم #ضع 

خطة Bعالم?ة لتغط?ة <خبا; .:9 'إلعاقة4 كما تم 'تخا. 'لعد"د من 'لخطو'& لتعز"ز 
عل6م ' &لدمج) '&لحق في &لعمل  '&لتد.-ب &لم*ني) '&لحق في #لحق في #لترب&ة $#لت

&لتس("ال' &لب"ئ"ة.  

#اء  ('لتوص"ة  )لمفوض"ة (لتعا$# مع!تقد*م )لتقا+*ر )لد,+*ة )لمتأخر!  -
14(  

72 - عمل "أل1<= على مو"صلة تعا4ن5 4حو"01 "لبناء مع $*ئا! "لمعا$د"!  
ة بتقد)م &لتقر)ر &لو#ني 9 &إلجر&ء&4 &لخاصة ح!ث قامت &لحكومة &أل$#ن!

"لد?!* "لثالث >لى لجنة منا9ضة مكافحة "لتم00ز "لعنصر* في ش&ر $#"! 
;)لتقر>ر )لد;:9 )لخامس 6لى لجنة مكافحة )لتم,,ز ضد )لمر$# في  !2012

#&لتقر)ر &لد#"!  !22012تمت مناقشت( في ش&ر شبا!  2010بد&%ة عا! 
لي 'لخا. بالحقو) 'لمدن"ة للع%د $لد! &إلنسا!-لر-بع *لى لجنة حقو! 

,&لتقر/ر &لد,+* &لثاني &لجامع  !2010"3لس.اس.ة في ش(ر تشر%ن #"! 
للتقا?,ر 1لثاني >1لثالث >1لر1بع 9لى لجنة منا4ضة 1لتعذ,ب في ش'ر ن$سا! 

بالبر1توكول"ن -الخت"ا*("ن التفاق"ة  ا!%لخاص ال!$ #أل!!*قد' &لتقر"ر !2010
5 0لر0بع 01لخامس التفاق&ة حقو! !لك &لتقر"ر#كذ !2011حقو+ *لطفل في عا! 

> باالضافة &لى 8لك قا3 &ال012 بتقد(م تقر(ر' &ال$# في 2011*لطفل في عا! 
&لى &للجنة &لمعن2ة لحقو- &الشخا* ()' &العاقة. 10/2012ش"ر   
73 - لقد كانت ,لمملكة ,أل+3ن5ة ,ل7اشم5ــــة 3,عمة باستمر,+ لفكر& %نشاء  

>! 2سا;مت بفاعل7ة في /لمفا2ضا0 /لتي سبقت 'نشاء"! مجلس حقو& %إلنسا
(شا)كت بفاعل"ة من خال9 عضو6ت5ا في +لمجلس على مد+) *()ت"ن متتال"ت"ن 

في مد/Aالت< Aقر/?/ت< /لر/م'ة :لى تعز5ز حقو0 /إلنسا, في جم'ع %نحاء 
+لعالم. كما 5+صلــــت +لمملكة تعا5ن3ا مع مكتب +لمفوضة +لسام'ة لحقو! 

; :+لذ8 تو6 بز3ـــــا2& +لمفوضــــة +لسام)ة +لس)ــــد& نافـــــي %إلنسا
.2011ب8ــــــال5 4لى 1أل/.$ في ش*ر كانو$ #"!   

#اء  ب (لمظالم .حقو! (إلنسا/ .(لمركز (لو)ني لحقو! ت,لتعا'& ب$ن مك -
)20'إلنسا() ('لتوص"ة   

74 - ـا تم *لتوق%ع على فـــــي 34ا2 +لتعـــــا,0 +لبناء , +لمستمر ب%ن#مـــــ 
مذكر? تفا>م ب9ــــــن مد7ر7ــــــة (ألمـــــن (لعا/ .(لمركز (لو)ني لحقو! 

(إلنســــــا?< =مــــــن خال8 تلك (لمذكــــــر4 #قو2 (لمركز بز#ا*() تفقد#ـــــة 
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مشتركة لمر'كز 'إلصال9 4'لتأ67ـــــل 4كذلك 1ماكـــــن 'الحتجا) 'لمؤقــــت  
د< =قو! ;: 2نت8ا7 لحقو3 2إلنســـــا- ح+ث بلــــــغ  مجمــــــو! لضما# عــــ

$لز;ـــــا:$9 $لتي قا6 ب4ا $لمركز $لو3نـــي لحقـــــو- $إلنسا) لمر$كــــز 
 - 2009"إلصال< 7"لتأ;:ٌــــل 67ماكن "لحجز "لمؤقت خال' "ألعــــــو"! 

على &لنحو &لتالــــي: 2011  
) 41: #لق(ا' بحو#لي ( 2010) )'ا&%$ عا! 48ي (: "لق)ا& بحو"ل 2009عا! 

.) %$ا"!99: #لق(ا'  بحو#لي ( 2011)'ا&%$ عا!   

كا!  )23ر7 على 4لبا1 'لمقر-,ن 'لخاص"ن) ('لتوص"ة ــــــ"ل -  

75 - في ?<ا: حر> 'أل:89 على تعز4ز تعا!ن/ مع 'إلجر'ء') 'لخاصة !  
%عو& %$ئمة  2006في عا! إلبد%ء شفاف6ة كب6ر4 في %لتعامل, فقد )ج& %أل#"! 

لزBا?A 'أل?<=> ; ال تقتصر فقط لإلجر'ء'! 'لخاصة بل 'متد! (لى 'لوكاال! 
(لمتخصصة . (لمنظما7 (لد.ل&ة غ&ر (لحكوم&ة / .في +ذ( (لس&ا% قامت 

0لمقر" 0لخا; 0لمعني بمسألة 0لعنف ضد 0لمر1! 0لس,د! "ش,د! مانجو بز$ا"! 
11لأل#)' بتا#"خ ( ا 2علنت (لحكومة (أل'&ن$ة عن ) كم24/11/2011-

د $#نر ــــترح!ب9ا بز,ا76 $لمقر6 $لخا3 $لمعني بحر,ة $لد,ن *$لمعتقد $لس!
, كما س'ل %أل#"! 2013ت 6 3لتي من 3لمقر/ %. تتم في ش'ر %$لو! ـــــب!ل!ف!

 &إلنسا!4لعد;د من 4لز;ا:4% للجا7 4ألمم-ة 4لمعن-ة بالتحق-ق بانت)اكا% حقو! 
فلسط.ن.ة -لمحتلة &سو#"ا.في "أل%"ضي "ل  

ال!  )26تعز/ز حر/ة 'لر.- ,'لتعب"ر) ('لتوص"ة  -  

76 - حر+ة *لر34 .*لتعب/ر .حر+ة *لصحافة ضمن كفل &لدستو$ &أل$#ني  
منظومة قو#ن<ن تكفل >ذ: #لحر8ة 6لكن في نفس #لوقت تحافظ على تو#"! 

(ة $ألفر$# "! 8لحر-ا; ب)ن 8ألفر18 بح)ث ال -عتد2 فر1 في حر-ة تعب)ر& على بق
)  بإضافة نص " على "!  15ف.ما )خل بأمن &لو2ن0 ح.ث تم تعد)ل &لما"! (

تكفل %لد&لة حر.ة %لبحث %لعلمي كما &تكفل حر.ة %إلبد%* %أل)بي &%لفني 
)'لثقافي".  

77 - 0من /ألمو< /ال>جاب*ة /لتي ش7د5ا حق /لر12 0/لتعب*ر شمو& قانو!  
ضا6ا /لمطبوعا1 0/لنشر * كما &% مجلس ق 2011) لسنة 15)لعفو )لعا$ #قم (
) من مشر56 )لقانو- )لمعد1 لقانو- مكافحة )لفسا% لسنة 23&ألع)ا' &لما"! (

.لتي نصت على حبس : تغر1م كل من 1ما0/ .إلساء( لسمعة شخص  2011
للق3و1 0لتي ستضع(ا )حكا$ #ذ!  01 7مس بكر"مت& 01 تغتا, شخص)ت& نظر"ً 

$ تحد4د*ً عبر *لوسائل *اللكتر$ن"ة.'لما/. على حر(ة 'لتعب"ر   
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78 2011"إلستر"ت)ج)ة "إلعالم)ة لألعو"!   (كذلك $#ال! - $لتي  2015-
 ً ً  6دفت 3لى توف#ر ب#ئة مالئمة قانون#ا ً  % س#اس#ا لتنم,ة قطا' &إلعال"!  )'&%$#ا

%تعز+ز 2ستقالل3ة % سائل 2إلعال6 2لرسم3ة % 2لخاصة % حما+ت(ا' عال%$ على 
انون,ة %س,اس,ة %6جتماع,ة %علم,ة حاضنة لتنم,ة تعد)'ة %سائل توف$ر ب$ئة ق

(إلعال5 4ضما2 (لحق في (لوصو, +لى (لمعلوما!.  

79 - )  16(ب )لقانو1 )لمعد4 لقانو1 )لمطبوعا* ()لنشر #قم ـــــتم بموج 
ة ـــــم "لبد"!ــــمحاك ة لد!ــــ2نشاء غرفة جز)ئ&ة متخصص 2011لسنة 

ا $ن"ط ــــقضا/ا 'لمطبوعا( )'لنشر.كمفــــي ر نظال-,الستئنا& تختص ب
ي ـــــر فــــة عما. 0/. سو$+ا صالح&ة $لنظــــة لد* محكمة بد"!ــــبالغرف

ى /من 'لد)لة 'لد'خلي )'لخا#جي ــــر &لو&قعة علــــقضا-ا $لمطبوعا& %$لنش
و. %لمطبوعا' &%لنشر.ــــي قانـــــو' عل$#ا فــــ%لمنص  

80 - لسنة ) 29 ( *لقانو- *لمعد0 لقانو- #عا+ة *لثقافة  #قمكما %تضمن  
على %لصحف.) %  5( ,لغاء ضر&بة #لـ 2009  

م"م  )37! 29!  27)لحق في )لعمل( ()لتوص#ا!  -  

مكافحة سوء &لمعاملة ضد &لعما' &ألجانب    

81 - ن خال! ـــــل "مـــــي )'$&% $لعمــــش فـــــت مد'ر'ة %لتفت!ــــكثف 
ا ــــى منا-ق +لمملكة ج$و"!ـــــي شتــــف للمنشآ!ة ــــلم!د#ن!'&ا%!ت#ا !

ة ـــــن سالمة ب"ئـــــق 1حكا. 'لقانو( )'لتأكد مـــــد% تطب!ــــمن مد ـــــللتأك
و( )لعمل $#لك ـــــا$ في ســـــو% $لعمـــــة حقـــــا !ضمن حما!ــــ&لعمل بم
ي:ــــــو $لتالــــــعلى $لنح  

)  250من"ا (  2012)  ,+ا*(  خال& %لعا! 49463نف"ذ  ()لق%ا# بت •
اء ساعا( &لعمل &لرسمي.ـــــد $نت!ــــبع ا"! ـــــ"!  

بـــــا& %ألجانــــــــحما*ة حقو% $لعم    

82 - -"نا# +"طبق من تا#"خ  )190 ( تم $فع +لحد +أل(نى لألجو$ #لى 
1/2/2012.  

83 - ) ساعا$ عمل 8ز$ #لى (عد. ساعا+ $لعمل لعاملة $لمن تم تخف"ض 
; في حالة خر;6 عاملة 2لمنز3 خا67 2لمنز3 2لذ/ تعمل ب( عل&%ا فقط  فقط!

6عالD صاحب +لمنز= عن مكا: قضاء 6جا4ت2ا 0ل/س مو+فقت' على #لك.  
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84- CلزA B1صحا8 1لعمل بفتح حسا8 بنكي لعاملة 1لمنز, +تقد$م ما $ثبت  
النتقا4 3لقانوني من كف(ل 'لى $خر! 5لك عند تجد/د تصر/ح !لعمل *( عند عمل#ة !

بموجب نمو<= خا;  :ضمن حصول(ا على جم1ع مستحقات(ا' عال%$ على 
<=4مة 4لتنس:ق 2 4لتعا72 مع 4لسفا"34 2 تفر/غ مفتش عمل لكل سفا"!.  

85 - ) مكاتب "ستقــــد"! '"ستخد"! 5تــــم %غــــال! ( 2012'خال$ عا!  
ـــو1 'لعمــــل -'ألنظمة 'لصا#"! 12لك ال.تكاب*ــــا مخالفـــة قان

بمقتضا#ـــــا.  

86 - تــــم تأس9ـــس 'حد6 مكافحـــــة 1التجا. بالبشـــر 'تــــم تحد#ــــد  
-لم<ا= -لرئ(س(ــــة للوحد8 -لمرتبطــــة بالنقا1 -لثال. -لرئ(س(ـــــة لمكافحة 

.الحقة )لقضائ"ة)#التجا4 بالبشـــــر #لمتمثلة (بالوقا)ة% $#لحما)ــــة% $#لم  

-نو!  )30ة) ('لتوص"ة ـــــــــتحق!ق +أل.د+, +إلنمائ!ة لأللف!   

87 - تبنى &أل789 خال4 &لسنو&! &لعشر &لماض#ة س#اسا! *&ستر&ت#ج#ا!  
("م ما &م$ز"ا  في 'لمجاال6 'الجتماع#ة )'القتصا.(ة )'لتربو(ة )'لب#ئ#ة!

)لعا. لأل+د)( )إلنمائ"ة  %لشمول4ة -%لتكامل -%اللتز%. -%لتناغم مع %إل#ا!
4قد ترجمت 8ذ6 &لس.اسا, 4&الستر&ت.ج.ا, +لى بر&مج عمل  .ةـــــلأللف!
ة توج<ت >لى تحق:ق 78د&6 تنمو1ة محد/. في مكافحة &لفقر! ــــتنف#ذ!
ز ضد ــــة كافة *شكا& %لتم!!ــــ%$#"ل ع!ــــر فر* (لتعلم للجم!ــــ%توف!
.تحق"ق &لتنم"ة &لب"ئ"ة  ا"!ـــ%$ألم!ن صحة &أل$فا! ـــ%تحس! 'لمر#"!

.ة من 'جل 'لتنم"ةــــ.-قامة شر'كا% فاعل $لمستد$مة!  

88 - ?< تتبع +لمؤشر+1 +لمعتمد5 للغا2ا1 +ألساس"ة لأل.د+, +إلنمائ"ة لأللف"ة  
على 'لمستو= 'لو;ني1 8فق ما تو'فر من ب#انا&1 كشف عن ,نجا)'& كب#ر! 

على &لمستو' &لو#ني  2000 ائ%ة لأللف%ة عا!قد تحققت منذ تبني $أل'د$% $إلنم
ة %ألساس1ة في مكافحة %لفقر &%لجو! !$لعا23 1علــــى مستو( $أل'د$% $لكل

(تعز4ز .لمسا(.0 ب&ن .لجنس&ن* (تحس&ن صحــــة  /تعم)م &لتعل)م &ألساسي!
.&ألم(ا) '&أل$فا!  

89 - ة ـــــعة من تســــــن مجموعــــتم مؤخر+ً +خت&ا( +أل()# ل&كو# ضم 
ة تنف"ذ ـــــة في " ,+ا( تسر%ع عجلـــــاء *لعالم للمشا"كـــــبلد*( في شتى #"ج
م 'لمتحد! ـــل برنامج #ألمـــــة"( )لذ% س#عمــــــة لأللف!ــــ'أل*د') 'إلنمائ!
.على بلو#ت!  
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90 - ة ــــا:+9 +أل678 في تحق!ق +أل.د+, +إلنمائ!ة لأللف!ـــــإلنج ر"ً ـــــ#نظ 
د! ـــــ#جن إلعد"!ة ــــ#"ل)  65(ن ـــــا% 'أل%$# ضمـــــم $خت!ــــد تــــفق

ن 'لعا+ لألمم 'لمتحد! ـــــ+ كما )'كل $ألم!2015ا! ــــة لما بعد عـــــ%أللف!
ة ــد,+ جد(د' للتنم!ــــة تحد$د "!ــــة عالم%ة م"مــــة *عشر&ن شخص!ـــــلست

ة -&ن+ا &لعبد هللا &لمعظمة.ــكة $لملــن ب'ن%ا جاللــ$لمستد$مة" م  

س"ن  )34! 31()لتوص#ا!  ي %لصحةـــــــــق فــــ#لح -  

91- س$اسة 4(ا3(ة صح$ة شاملة لخدما- )لرعا(ة )لصح$ة من  تم #ضع 
) 377) مركز )مومة !&فولة ! (435) مركز صحي ! ( 677خال! (
بمعد!  2013!) مستشفى قابلة للز(ا)' &ذ$ $لعا31ب &سنا" !(ــــا#" !ـــــع!
ن. ,ضافة ,لى تعز'ز خدما! ـــــ) مر$كز صح!ة /مستشف!ا) عد% $ثن!10(

ة ـــــم 'لرعا!ة 'لصح*ة 'أل)ل*ة )'لثانو!ــــ/لرعا!ة /لصح+ة بما !ضمن تقد!
ر ــــة %توف!ــــن خال/ مر&حل ح+ات)م &لعمر!ــــع $لمو$#ن!ــــ()لثالثة لجم!

ي معافى. ح%ث حصل ــــا) مجتمع صحــــلضمة ــــة &لسل"مــــة %لصح!ــــ%لب"ئ
ة متقدمة ب%ن #"! ــــي ,أل*() على مرتبــــة 'لصح#ة فـــــنظا' &لرعا!

ي ـــــ.في ضوء #لتحد&ا$ #لت'لعالم"ة.ن %لمعا()ر &%لنسب ــــة ضمـــــ&لمنطق
و9 56478 4لصحة بالعمل على تنف%ذ خطة ــــــي# تقــــا% $لصحــــتو$ج% $لقط

ة كل خمسة ;عو#8 67لك لضما2 تقد/م خدما* صح'ة بعد#لة ــــ'ت!ج!ة صح!$ستر
ة.ــــى مستو' &لمنطقــــة )'$ا%$ة علــــ(جو*% (كفاء% عال!  

92 - '&لج#ا! قامت 45'23 'لصحة بدعم من منظمة 'لصحة 'لعالم"ة كما  
)لمعن*ة بإ=خا; برنامج صحي تنمو2 مجتمعي /.د, لتنم*ة )لمجتمعا! 

ً  (لمحل$ة في في 6لمملكة 2تحس+ن نوع+ة ح+ات(م على كافة  )لمنا*ق )ألقل حظا
(لمتطلبا! ة- ,بر(مج& تتضمن ــــ%لمستو5ا23 1تم %ستحد%, قسم %لقر& %لصح!

&ألساس"ة للتنم"ة &لخاصة بالرعا'ة &لصح"ة+ &لتعل"م + &لرعا'ة &لصح"ة 
ا! ـــ(نما% $لح!! ةمركز معلوما& %لقر!! ةـــــة 'لمجتمع!ـــــ&لمد"س! ةـــــ#لذ#ت!
م ــــ"ع! ر"!ـــــتنم%ة #لم! ةـــــق %لطفولـــــ(لمنز+ *(لمجتمع صد!! ةــــ%لصح!

ة في (لمجتمع* (كتشا$ #"! ــــق &ألمومة &لسل"مــــتحق!! ةـــــ+حما'ة %لب"ئ
ر ــــد() للدخل لألســـــر$ #لمـــــا0%/ '%إلبد%+* %لقر'& %لصغ!ــــ$لم!
ر"! ــــــتعز'ز ثقة "في #لقر34 2قد #ستطاعت (ذ' #لبر#مج ــــفر! ــــــ%لفق!

%لمجتمع %لمحلي بالمركز %لصحي.  
93 - كمــــا ;:مجــــت 34,56 ,لصحـــــة ,أل/ـــــد,- ,إلنمائ#ــــة لأللف#ــــة  

– 2008ضمــــن خطت,ـــا &إلستر&ت#ج#ـــــة ( ) باإلضافـــــة #لى 2012 
,ـــــة لتنظ,ـــــم "ألسر* /"لس,طـــــر* علــــى "ألمر"! $لخطـــــة $إلستر$ت"ج
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,لسا:9ــــــة 7تنف.ـــــذ ,لبرنامــــج ,لتنف.ــــذ) ,لتنمــــو) لألجنـــــد! 
2013)لو%ن#ــــة  (محــــو4 %لرفــــا2 %الجتماعـــــي برنامــــج %لقر!  2020-

+ة (&ل(د' &لسا"! %لصح/ة)6 5فــــي مجا0 %لس/طر- على %ألمر%& %لسا!
مـــــن &أل;ـــــد&: &إلنمائ4ــــــة لأللف4ــــــة) فقـــد تمكـــن &أل+*( من &لقضاء 
علـــــى مر' &لمال>;ا &لمتو6نة +خفــــض معــــد. حد+* مر' &لسل #لى 

.2012مـــن (لسكـــا% عـــــا!  100,000) )صابا$ لكل  5(   

ع"ن  )35ا) ('لتوص"ة ـــــــــى $لم!ـــــــــز )لحصو# علــــــــــتعز! -  

94 نفذ+ %لحكومة 3ستر%ت(ج(ة مائ(ة ت4د! 3لى توف(ر خدما+ %لم(ا' &%لصر!  -
في  &إلنسا!.لصحي للمو.:ن/ن 8بالتالي توف/ر .لبن/ة .لتحت/ة .لال,مة لحما&ة حقو! 

تطو1ر &لمو&%' &لمائ+ة ()'&%ت#ا!  'أل567 بح2ث تغطي 'لعد+د من 'لمجاال!.
-توع*ة )لجم$و"!  (لمشتركة!+'لمو'() 'لمائ"ة  )لمؤسسي!'لتنظ"م !لتشر$عا! "!

.مشا+*ع %لقطا& %لخا!. 'لصح#ة!()لمعا#"ر   
95 - &تم كذلك *لعمل على تحق)ق عد4 من *أل0د*. *إلستر*ت)ج)ة & تتمثل  

في تطو"ر &جلب مصا:4 م8ا7 جد"د.5 &4فع كفاء. -نظمة تز&"د &تو#"ع 
ما8 "لصر7 "لصحي4 &"لتوج1 نحو "لالمركز)ة &%شر"! (لم.ا,+ *(لتوسع بخد

Cكثر للقطا< )لخا=> 7;فع )لكفاء. )لمال3ة 7تحس3ن كفاء. )ستخد)( )لطاقة في 
4مو'ج0ة .ثا, 'لتغ(ر 'لمناخي. 'لم$ا"!  

فاء  <=> 'لمملكة في عمل-ا! حفظ 'لسال1 بما ف-,ا تقد(م 'لخدما!  -
)38()لتوص#ـــــة ! &لطب"ة  

96 - قو%= %لمسلحة %أل78ن5ة بشكل %0جابي مع م*ا! حفظ %لسال! تفاعلت "ل 
(لد2ل#ة (نطالقاً من (لثو(بت (لقوم#ة 2(إلنسان#ة للمملكة (أل,+ن#ة (ل'اشم#ــــة 

8Cحتر8م6ا لحقو! 8إلنسا= فمعظم /ذ9 8لم6ا5 +نسان1ة /دفت +لى تعز&ز حقو! 
& تشك"ل  $إلنسا; @تقد)م $لعو; للحكوما* في 2جر$ء $نتخابا* ()مقر$#"ة

-لمجالس -لمحل8ة ) لدعم س8ا67 -لقانو2 ) حر/ة -لشعو(. )قد تنوعت 
تحت مظلة 1"ئة *ألمــــم *لمتحد$ ح"ث  2009-لمشا+كا. -أل+*ن)ة منذ عا! 

شملت م8ا, عمل&ا% حفظ 0لسال,+ *عمل&ا% تحق&ق 0لسال,+ *عمل&ا% بناء 
لحفظ 'لسال# في  "لسال- ,عمل5ا! صنــــع "لســـــال-. ,لأل()% 'ال% قو"!

CاB"تي :ساحل 9لعا> :&فغانستا; :9لكونغو5 باإلضافة 0لى مستشف"ا' &%$ن"ة 
م"د)ن"ة في كل من )لكونغو %ل"ب"ر.ا % غز* %()' هللا %جن"ن.  

97 - كما سا@مت مشا8كة %لقو%( %أل28ن+ة %لمتعد12 في عمل+ا( حفظ %لسال!  
اء في منا(ق %لصر%$ #لى % تحق3ق7 6 %تأم3ن $لحما/ة $لال-مة لأل(فا& %$لنس
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جانب ,لمساعد= على ,لبناء &فتح ,لطر6 5ثناء ,لكو,.- ,لطب"ع"ة &ترم"م 
(لمد(<AB @?<ساء (لد;مقر(9"ة من خال6 تأم"ن حسن س"ر (لعمل"ة (النتخاب"ة 

<تأم3ن ,لرعا:ة ,لصح3ة من خال6 مستشف3ا0 ,لقو,0 ,لمسلحة ,لمنتشر% خاصة 
7-لعمل على تد23ب -لشر.ة -لمدن(ة للتعامل  &لرعا0ة &لصح-ة لأل*فا) '&لنساء

&إلنساني مع &ألفر&9 في تلك &لد$45 $تقد1م &لمساعد- للمنظما' &لد$ل"ة 
-'ل<"ئا) 'لحكوم"ة >- غ"ر 'لحكوم"ة ضمن منا2ق 'لمسؤ-ل"ة للقو') 'أل%$ن"ة 

مثل $لمساعد$+ $لطب"ة )$لغذ$ئ"ة.  

  ً -خامسا &لسابق تعر"!#السذ ــــــد# منـــــ&لتطو)&' &لمستج   

#لف  يــــــــــ&إلصال' &لس#اس -  

98 شكل 'لرب#ع 'لعربي كما 8كد جاللة 'لملك عبد هللا 'لثاني 'بن 'لحس#ـــــن  -
فـــــي Bكثر من مناسبة فرصة بالنسبــــة للمملكة 0أل23ن#ة 0ل/اشم#ة لتسر'ع %ت#ر! 

ــــي )نبثقت من #إلصالحا+ #لشاملة 6 في مقدمت0ا #إلصالحا+ #لس'اس'ــــة$ #لت
3FماE مطلق لدA <لق7ا+? <ل>اشم7ة بأ8م7ـــــة تطو3ر نمو/. -,+ني قائــــم على 

تحق#ق تكافؤ )لفر9 للجم#ع! -حما2ـــــــة )لحر2ا1 )لمدن#ة -)لحقو( )لس#اس#ة! 
/تعز=ز مبد8 'لفصل ب"ن 'لسلطا0 /تشج"ع 'لمشا(كة 'لس"اس"ة.  

99 -  2011ا! ـــي شبـــي فــــو%& %لو"نــــة #لحــــل لجنــــم تشك!ـــــت 
ة من ()' "لخبر"! ـــــشخص!ة %$#ن!)  52(ا ـــي عضو#ت!ــــت فــــضم

ة ـــا( ")'$&% $لد"لـــل #لعـــع %$لعمــــي مجا' &لتشر!ــــم فـــــ'لمش!و# ل!
ي ــــو%$ س#اســــا#" حـــــة لق!ــــــر %لعامــــع #أل!ــــي (دفت %لى "ضـــــ$#لت
د! ــــ# ب!'إلنســــا!و! ــــر%$ #حقــــا' &%الستقــــر% $النجــــز$ مس!ـــــ"ع

ي! ــــي تو#فقـــو. "نتخابي '&مقر"!ــــغ لقانــــى ص!ــــو# "لـــ$لوص
ل ــي $لعمــــة فــــة نوع!ــــنقل 'عضائــــ!ل بأ#"ء ــــي #شكــــو' &نتخابــــ$قان
ة ــــة '&لحزب!ـــر- &لتعد()ة &لس!اس!ــــ) 'حز$# "ثوــــي% $قانــ&لن#اب
ة.ـــــ&لقائم  

100 تضـــم فــــي عضو$ت"ا  2011تـــم تشك%ل لجنة فـــي ش)ر ن%ســــا!  -
خبر"ء فــــي مجــــا9 "لتشر7ع -"لعمل "لدستـــو/. -"لس*اســـي إلجر"ء 

(لد-مقر()ـــي ح%ــث تــم  &لتعد)ــــال3 &لدستو/)ــــة &لال-مـــة لتعز)ز &لن#ـــج
) مـــا76 6ستو3$ــــة 1مـــن ضمــن ,ــذ* (لتعد$ــــال!: 42تعد#ـــل (  

ا- مجلس &لنو&% بحجب ـــة مجلس &لنو&% $# ق!ـــب (لحكومة ثقـــ"ل •
د سا(! )لتعد#ال! ــــفق! ة *) *( )'&ر ف#"اــــن &لحكومـــة عـــ$لثق
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ة %عضاء ـــب -لحصو) على %غلب!ح #"جـــث #صبــن بح!ـــفي &لطلب!
( 'لنصف + /'حد) مع*ا)'ً للثقة. ســـ%لمجل  

 %$بعة%نتخابا- مجلس %لنو%$ خال!  %جر"ءتضمنت ,لتعد'ال% $جو!  •
ة ــــة ستــــد' &لد()' &لعا"!ــــم %صبحتمن تا*(خ 'لحل كما  $ش"ر

.%ش#ــــر  

و! ــــة .- نائب فإ& %لك "كـــــي صحة عضو!ـــ,بخصو' &لطعن ف •
ا! ــا كــي 0ل/س .ما, مجلس $لنو$# كمــــ+ما* &لقضاء &لنظام

" ال ـــس %لنو%$ فإنـــل مجلــــل. & %$# حُ ــــن قبــــوال ب" مـــــمعم
بب.ــس #لســـ$ لنفــــل 'لمجلس 'لذ$ #ل!ـــ"ح  

 &صــــد"!ة على ـــــة &لحكومــــكنة مِ ــــقصر( )لتعد!ال( )لدستو"! •
%لعامة &%لحر!  )ي #لكو#"!ة على حاال& محد"! ــــتقو'ن%ن مؤق

ة 7لطو7*8 )7لحاجة 4لى نفقا- ضر)*(ة )مستعجلة ــــال$ حالـــ#"ع
ال تحتمل 'لتأج"ل.  

101 لقد تمخضت %لنقاشا5 %لو4ن#ــــة بإقـــــر%- %لعد+د مـــــن %لقو%ن#ـــــن  -
+ مــن )لمس$ـــــر! )لنا2مــــة للعمـــل )لس,اســــي ()لتــــي  تعـــــز

"لد>مقر"89ــة, 6فـــــــي مقدمت0ــــا قانـــو' "النتخا!, قانـــــو' "ألحــــز"! 
'لس5اس5ــــة- قانـــــو) 'الجتماعـــــا0 'لعامــــة- قانـــــو) 'لمحكمـــــة 

/لدستو78ة 6قانو3 /ل12ئــــة /لمستقلــــة لالنتخابا!.  

ا!ـــــــــــو) 'النتخابــــــقان    

ى ــــر$# علــــــ#إلش 2012ا! ــــا# لعــــو& %النتخـــــا$ قانـــ"ن •
دالً ــا" بـــــة لالنتخــة 'لمستقلــــة بال#"ئـــــة )النتخاب!ـــــــ&لعمل!
ب 'لقو) 'لس"اس"ة ــا$ مطلــــذ" كــــة# "!ــــن *($)' $لد$خل!ـــــم

/%لشعب*ة فـي %أل#"!.  

ي ــــــا $#" فــــــاء كمــــــد&ً للنســــ) مقع15و! (ـــــانــخصص #لق •
/!).8ا"!(ــــ#لم  

م .لنسب*ة على مستو! ــــــانو& "لقو"ئـــــل #لقــــر$ #"خــــأل#" م •
" )!  \ 8) مقعد&ً كما نصت &لما"! (27.لمملكة ح)ث خصصت ل"ا (

ل"ة كما <كد $لقانو: على !جو4 معز2 بما 'تالء- مع $لمعا'&ر $لد!
).38&لو&(" في &لما"! (  

ز') 'لس"اس"ةــــقانو$ #ألح    
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102 )) '&شتمــــل 2012صـــــد3 قانـــو/ *ألحـــز*+ *لس'اس'ــــة لعا! ( -
9لقانــــو: 9لجد1د علـــــى عد5 تعد1ـــــال/ كانــــت مطلباً للحركـــــة 

و', 'لو'-,+ فــــي 'لقانو! $لس3اس3ــــة *$لمجتمـــع $لمدنــــي+ *من '&ــــم $لمــــ
?*لتـــي =ضافـــت م,ز*9 78جاب,ـــــة تمثلت فــي تشج,ع *لنســـاء علـــى 

.)! / 6(&لمشا*كـــــة فــــي &لح.ا! &لحزب.ة كمـــــا +*" فـــي &لما"!   

103 كمـا -جــــا5 &لقانـــو, لخمــــس -شخــا. -, +ما(ســــو& م$مــــة  -
ــز9 1)فكـــا45 3أل1ل0ــــة لمـــد, ستـــة )ش&ـــــر قبــــــل *لتر'&ـــج للحــ

ى ـــو# علــــن %لقانــــم)  8 ('لترخ3ــــص 'لن0ائـــي- ,كمــــا نصـــت 'لمـــا"! 
' "اللتز"! ـــــة %$ئاتـــــا+* (لحز& %لكافـــة لق!ـــا% $#"!ــابــ)جر$ء $نتخ

ا ــكم ة.ـــة $لد$خل!ــــــر #لد'مقر#"!ــــر +)*( )'لك لتجذ!ــــد مؤتمــــبعق
ب ـن +* مساءلت$ بسبـــد, "لتعر' أل% مو"!ـــ) ع19ا"! (ـــي #لمـــ$#" ف
ي.ـــــ& %لحزبــــ&نتمائ  

ةــــــقانو, %الجتماعا& %لعام    

104 و! ــــى قانـــر# علــــل جو!ــــا% تعد!ــــم #"خـــت 2011ا! ــي عــــف -
ر' &لحصو! ـــى شــــث #لغــــبح! 2004ا! ـــة لعـــــا& %لعامـــ'الجتماع

ب ـــى "لــــة علــــة &لمسبقـــــم %إل)%'& %لخط!ـــاكــة #لحـــــى مو#فقـــعل
ر! ـــــم #شتـــــو& %لقد!ـــا& %لقانــذ" كـــا$ #"لـــم () 'جتما" عــــتنظ!
ل ـــى #ألقـــة علــــن ساعــر!ـــشع "عـــــل #"بـــــا قبـــو% عل"!ـــــ$لحص
د"! ــــم $ستبـــث تـــــر#. ح!ـــــا) '& %لمس!ــــا$ #لعـــن تا)'خ %الجتمـــم

م %شعا! ـــــر% تقد!ـــة بشـــــة &لمسبقـــــم %إل)%'& %لخط!ــــة %لحاكــــــمو#فق
د &لمع"ن ــــل %لموعــــى %لحاكم %إل&%$# قبــــا# "لـــا$ #لعـــــد %الجتمـــــبعق
ى ـــــل علــــــى #ألقـــة علـــــن ساعـــ%$بع!!ا! ــــا بثمــر)ء &% من"مــــإلج

ا! ـــي #الجتما$ #لعـــــاء منظمــــا$ #سمــــن 'لك $إلشعــــ&% $تضم
ا! ـــا$ #"مــــا$ #مكــــن %الجتمــــة مــــم &%لغا!ــــم )تو%ق#ع!ـــــ$عنا$#ن!
ر 'لحما"ة ــــن توف!ـــا( )لمعن#ة مــــن $لج!ــــى تتمكــــا &%لك حتـــــم!ن#" م

ة لالجتما2 )لعا/ .)لتس+*ال( )لال&مة لذلك.ـــ'لضر#"!  

ةــــة )لدستو"!ـــــو& %لمحكمــــــقان    

105 ) 58ا"! (ــــى #لمـــ"ل ة )"ستنا#"ً ــــال( )لدستو"!ـــب &لتعد!ــــــبموج -
ا تختص ـــة بذ#ت!ـــة قائمــــة مستقلــــة ك#"ئــــة )لدستو"!ـــــمحكمأ "لـــــتنش

ي ـــــح# "!ـــــة &"للو"ئــــن &%ألنظمــــة #لقو#ن!ـــــى &ستو"!ــــة علــــبالرقاب
ا"! ـــــد# س!ــى مبــــد علــأك!ــا* #لقانوني $#لتــــة للنظـــل حما!ــبذلك تشك
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ق ــة )فر% تطب!ـــل )لدستو"!ــم بالمسائــــ% $لحكن خالــــو" مـــــ%لقان
ل ـــو& بتشك!ـــة تقـــة ح!ــــن +لدستو% $ث"قــــل مـــــو&% $تجعــــفقر%& %لدست

ة.ــــ&لقو' &لس!اس! ا!ــــا"ســـ# ممـــ%توج!  

قانو2 .ل01ئة .لمستقلة لالنتخابا!    

106 ي *أل)'& بموجب ـــــــفة لالنتخا! ــــة 'لمستقلــــــتأسست %ل#"ئ -
ع ــــــة تتمتــــة مستقلـــي #"ئــــ"! !2012) لعا! 11*لقانو$ #قم (

ا "إلشر"! ــــي +*()'&% م!مت!ــــة *باستقال$ مالـــــة 'عتبا"!ـــــبشخص!
ة $23(1ت'ا في كل مر(حل'ا% $على ــــــة &لن!اب!ــــة )النتخاب!ــــى &لعمل!ــــعل

0 /قر#,ا مجلس "لو$#"ء.#+ *نتخابا$ #خر  

باء  يــــ&لقضائ 'لتطو"ر -  

107- ?كد /لدستو: /أل:9ني على /ستقالل%ة /لقضا1 0/ن- ال سلطا) عل%$م في  
) من!.97قضائ4م لغ1ر &لقانو, +*لك في &لما"! (  

108 جاء; -لتعد8ال; -لدستو89ة لتعز4 من -ستقال. -لقضاء )ح&ث عدلت  -
1ى %لنحو %لتالي ( من ,لدستو) لتصبح عل 98&لما"!  .ع,ن قضا) 'لمحاكم  -

2ملك"ة /فق ,حكا) $لقو$ن"ن  بإ$#"!-لنظام(ة '-لشرع(ة ' &عزلو!  *نشأ بقانو!  -
3مجلس قضائي :تولى جم"ع )لشؤ23 )لمتعلقة بالقضا( )لنظام""ن  مع مر$عا!  -

) من >ذ: &لما9! 8كو5 للمجلس &لقضائي .حد! حق تع))ن &لقضا! 1&لفقر! (
.فق +حكا) 'لقانو!). )لنظام""ن  

109 نصت #لتعد.ال: #لدستو".ة على 2جو0 /+ .كو+ #لقضاء #إل$#"!  -
على ,*جت?ن بإ,خا: نظا7 +ستئنا1 قر+*+. +لمحكمة +إل,+*(ة )لى محكمة 

.) من 'لدستو!100&ستئنا0 /"&.-ة+ بموجب &لما"! (  

110 1) من ,لدستو& على "! (101*نصت &لما"! ( - -لمحاكم مفتوحة  -
2ي شؤ$ن"ا ــــجم0ع . مصونة من 'لتدخل فلل ال /جو, محاكمة %$ شخص  -

+كو9 جم.ع قضات2ا مدن..ن- , +ستثنى من #لك  ال مدني في قض"ة جز$ئ"ة
جر&ئم &لخ)انة ,&لتجسس , &إل.7ا5 ,جر&ئم &لمخد.&- ,تز()ف &لعملة).  

111 كما تضمنت 1لتعد7ال= 1لدستو78ة 1ألخ4ر2 1لنص على *نشاء محكمة  -
تو#"ة تكو< م>مت>ا 0لنظر في تفس4ر مو0' 0لدستو# 1 0لرقابة على 'ستو#"ة "س

ى 1نشاء مجلس قضائي بقانو! ـــص علــــ#لقو#ن2ن 0#ألنظمة #لنافذ( كما تم #لن
ر ــــا, +لنظام%%ن #حصــــ:تولى +لنظر في جم1ع +لشؤ-, +لمتعلقة بالقض

 ً اء 'لنظامي ـــنح $لقض*لنص على #" م تع88ن6م بالمجلس /لقضائي *حد'&%$ضا
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ب بعد -* كا* مجلس "لنو"! ــــن في صحة ن)ابة %$ نائــــ$ختصا% $لطع
م *لنص على محاكمة *لو,+*ء ف'ما بنسب ـــــكذلك ت .تولى *ذ) )الختصا"!

د ــــا/ *لمحاكم *لنظام$ة بعـــ# "مــــن جر0ئم ناتجة عن تأ)'ة %$ائفـــم مــــ$ل"!
ن.ــــر #لقو#ن!ــــا. (لمجلس (لعالي لتفس!"+ كا+ *تم محاكمت$م "م  

112 س &لو89&ء على مشر0/ &لقانو' &لمعد! لقانو' &ستقال! ـــــ'&فق مجل -
:تمت 6حالت7 6لى مجلس #لنو#. ل-تم #ستكما' #لمر#حل  2013(لقضاء لسنة 
د);: ح*ث )لحق مشر!3 )لقانو0 /)ئر- )لتفت*ش )لقضائي ! ــــ+لدستو%$ة إلص
ائي بالمجلس *لقضائي 4 نص على 0/ .تولى *لمجلس كافة $لمع&د $لقض

&لشؤ4; &لمتعلقة بالقضا8 4 &لتفت-ش 4 &لمع2د &لقضائي ل-صا% بعد #صد&%$ #لى 
تعد.ل &ألنظمة )&' &لعالقة.  

ج"م  حق &لتظا,ر *&لتجمع &لسلمي -  

113 كفل "لدستو9 "أل89ني حق "لتظا2ر *"لتجمع "لسلمي *قد فر& "لحر"!  -
ق مع " :لرب*ع :لعربي" نفس4 كظا0ر, جد.د, غ*ر مسبوقة في "لذ% تر"ف

"لتا@+خ "لس'اسي "أل@?ني من ح'ث "تساع6ا لتشمل قو- جد+د( غ'ر "ألحز"! 
ز ـــــ%,لنخب ,لتقل!د$ة& من ح!ث 6$مومت3ا %,نتشا.0ا خا.- ,لعاصمة& %$تم!

ذ& للعنف.ــــ#نب !بسلم"ت  

114 2ت0 ح.ث شكلت لجنة "لحو"! تمت !الستجابة لمطالب !لحر!' منذ بد! -
'لو<ني ب;د9 'قتر'7 قانو+ 'نتخا& لمجلس 'لنو'& % قانو+ لألحز'&. %كذلك 

شكلت بإ4&@? ملك0ة لجنة لتعد9ل &لدستو4. 23ح0ل للقضاء بعض &ألشخا! 
بت2م &لفسا/ ممن تولو& &لمسؤ)ل'ة &لعامة.  

115 ا& %لحكم تم تفع,ل مبا34 (لحوكمة (لمؤسس,ة (لد*ل,ة *(لتي &ي من سم -
' من نخبة من  2012*لرش%د بتشك%ل *للجنة *لعل%ا للنز*+ة *لو'ن%ة عا! 

'لمختص.ن <'لخبر'ء <=نا;ة !ئاست9ا برئ.س 'لسلطة 'لتنف.ذ,ة إلعا() 'العتبا! 
للمؤسسا. 'لعامة :تصح1ح 5ل1ة 4سم 'لس1اسا. لوضع 'لخطو) 'لعر#ضة 

ي ـــــ#لتشر'عا$ #لت+'لتفص/ل/ة +'لخر+4 بمفا0/م +قو'عد +'قتر'حا$ على 
ن ضعف /ثغر+* في مضمون"ا.ـــــكشف 'لتطب(ق 'لعملي ع  

116 ش$د4 .لمملكة 7ال5 .لمس%ر.4 .لسلم%ة عبر .لمشا*كو' ف%$ا عن  -
AB%ئ.م بكل صر%حة 2حر8ـــــة 892مقر%45ة. 2قد 0/.ر* قو%* %ألمـــــن %لعا! 

(ر') 'لتي حر! 9علـــــى 56جا3 $لم2ن.ة لتأم.ــــن $لحما(ة لتلك $لمس
#لمشا3كو= ف17ا علـــــى سلم7ت1ــــا 6حضا23ت1ا باستثناء بعــــض #لحو#"! 
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1لفر@+ة 1لتي تم 1لتعامل مع9ا في 67ا5 1لقانو2 ,1لقضاء- ,+أتي )لك تماش"ا 
مــــع 1لتز1= 1لمملكة بتطب)ـــــق 1لمعا5)ر 1لد&ل)ة 1لتي صا,قت عل)'ا &%عطاء 

256ة بحر2ة )0ما. في *ل *ر)' تسو#"ا  -لمو-.ن -لفرصة للتعب$ر عن
  "لد8مقر"56ة #قبو) "لر0/ #"لر0/ "ألخــــر #"لعد) #"لمسا#"!.

 !"# 2013ةـــــــ)النتخابا( )لبرلمان! -  

117 ذ! ــــ#"ل 2012ا! ـــد لعــــا& %لجد!ـــــو& %النتخــــد$ قانـــص -
س "لنو"! ــــ$ مجل&نتخابا 2013ي كانو% ثاني ـــر" فــــــ" جـــــبموجب

 150(د ــــد' &لمقاعــــح عــــة% $#صبـــــ&لسابع عشر في تا+*خ &لح!ا' &لن!اب!
ز ــــا م!ـــــم مـــــد"ً مخصصاً للنساء$ #"!ـــــمقع ) 15(ا ـــمن! مقعد"ً ) 
ة ــــــ/ للد+)ئر )النتخاب!ـــــت بموجبـــــو, &ن* جر' &لتصو!ـــــذ% %لقانـــــ!

 ()'&%ت#ــــا)النتخابا!  %جر"ءى ــــر# علــــة$ #"شــــة &لو#ن!ــــئم%$لقا
ة ــــة )النتخاب!ــــــ&لعمل! ـىي (لرقابة علـــم فـــا سا!ــــة مستقلة كمـــ#"ئ
.و!#$#ل! #و!محل و!مر#قب  

118 ت ــــ& %قا"ب)%70(ا! ــــل لالنتخــــة &لتسج!ــــا&%$ نسبــــتج -
ن 3على &لنسب في تا()خ &لمملكة. ــــي مــــ# "!)%57(ر"! ــــة $القتـــنسب

ا ـــي عند مقا$نت!ــــذ( بشكل %$جابــــة !ــــب 'لمشا"كــــ)تُقر# نس
ر&ً في &لعالم &لعربي. )من &لمالمح ـــت مؤخــــا' $خر% $جر!ــــبانتخاب
ي ـــــب (لمشا$كة فـــــة( )'تفا# نســـر) بالمالحظــــر& %لجد!ــــ#ألخ
ر=> فالمشا)كة في محافظتي عّما0 /(لز)قاء قد ()تفعت بما ـــد% $لكبــــ#لم

*قا'& %لثلث.  

119 د! ـــي #لعـــاً فـــت #"ضــــة قد تجلّ ــــا' &لن!اب!ــــة 'النتخابــــــ$#م! -
من ) % 80(! ــــا)' ما نسبتــــث شـــن# ح!ــــو) للمرشح!ــــغ'ر %لمسب

ي ــــن فــــن 'لفائز!ــــم) %61( ا "!ــــة# كمــــ!&ألحز&' &لس#اس
د! ـــــذ" !ــــّر) 'أل"لى# "!ــــو%$ للمــــس #لنـــو% لمجلـــا%$ #صلــــ'النتخاب

ا 'لس"اس"ة.ـــد نخب!ـــة على تجد!ــــعلى قد&% $لد"ل  

120 الً ـــــر تمث!ــــس نو%$ #كثــــت مجلـــ% $نتجــــاذ) 'النتخابـــــ#" ! -
ن ــــر" عــــة %لمعبــــل &لن!اب!ـــي. فالكتــــع %أل#"نـــا& %لمجتمـــلمكون
ل ــــي تمثـــــت# "!ــــد تشكلـــــة قـــــا* &أل)!ا' &لس!اس!ـــــع توج!ـــــجم!

ة *لى $لِحر$كا! ــــة% $ضافــــة %!سا"!ــــة %قوم!ـــة &%سالم!ــــ+حز)باً $#ن!
) 18( ل &نتخا!ــــن. $#شكــــن &لس!اس!!ــــا) 'لناشط!ــــمجموعة !ــــ&لشعب!
 ةــــذ' &لمجموعــــت !ـــــد ضمــــز%$# فقــــر $#عتــــد# فخـــد# مصـــــس!
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ة! ــــة $#ن!ـــــت قائمـــن تر"ســــز. باالنتخابا'& %حد"!ــــد#" فــــس!) 3(
س'د% $صلن ) 15( ىـــــس' "ضافة "لــــن (-,ئر فر()ة بالتنافـــــا" عــــ%$ثنت

.اـــــا& %لكوتـــــل نظــــلمجلس %لنو%$ بفض  
121 ة ـــــا$ #ل!ــــد% بإ"خــــة بــــــج )لحكوما( )لبرلمان!ــــق ن!ـــــ&% تعم! -
ف ــــعلى تكل! ــــقس "لنو"' للتو"فـــع مجلــــق مــــا'& %لمسبــــللتش
و"! ـــس #لنـــــع مجلــــا#" مـــد&%$ #تشــــب س للو()$ء& %$لذ!ـــ#ئ!
ا2 .لو0./+ .لذ+ *شكل برنامج ـــــلى $لب!ع#" !ـــــل فر"قــــى تشك!ــــعل

ي ,لن/ا4ة 2لى 0/و- ,ئتال) برلماني ـــؤ#" فــــة. &%لذ" !ـــــعمل &لحكوم
اني على Aسس حزب8ة0 .تمتع باألغلب8ة /.شكل (لحكومة0 /.قابل* (ئتال% برلم

معا81 7قو5 بد12 حكومة "لظل في مجلس "لنو"!.  

  ً -سا$سا ا!ـــــل &لمما"ســــ#فض   

تعز+ز )لن*ج 8لتشا2كي : تو)صلت )لحو)2)1 )لتي تجر+*ا )لحكومة مع  •
مختلف /لشركاء ح-ا7 /لعد&د من /لتشر&عا1 /لر/م-ة +لى تعز&ز حقو! 

ة في &إلنسا7 6&لمبا5(&4 &لر&م!ة 1لى توس!ع &لمشا(كة &لشعب!
'لح"ــــا) 'لس"اس"ة + من-ا 'لحو'('3 'لتي تجر.-ا +*'() 'لتنم"ة 

"لس>اس>ــــة حو; :&# "لمر67 فــــي "النتخابــا! "لبلد(ــــة &حو"#"! 
مـــــع مؤسسا> -لمجتمع -لمدني للتعر3ف بقانو. -النتخا' &%$م"ة 

&لمشا-كة في &لح)ا' &لعامة.  

تم +*ال) مبـــــا#"!  2012 برنامج 'لتمك/ن 'لد+مقر'&ي: في عا! •
)لتمك:ـــن )لد.مقر)5ــــــي )ل4ا,فـــة /لى /.جــــا, مسا( )جتماعـــي 
توعــــو> ;تمثـــل فـــــي بلـــو(2 'تنف.ـــــذ مبا*($) ' بر$مــــج 

تكـــــر6 )لثقافــــة )لد2مقر)/#ـــــة! .)لمشا+كـــــة )لس#اس#ة! 
2ثقافـــــة (لعمـــل (لتطوعـــــي! 12خالق-ــا+ 'لحو') 'ل%ا#"! 

,(لمسؤ,ل"ـــــة (الجتماع"ة.  

+لمؤتمر +لد/لي بعنو+8 " منا6ضة +لتعذ1ب /+لحد من +لتوق'ف ما قبل  •
بدعم  2013"لمحاكمـــة "عقــــد4 23"01 "لعـــد+ في ش'ر حز$ر"! 

مـــن مركز "كر)مــــة" )لدنما1كــــي لمنا+ضة )لتعذ#ــــب / 
ؤتمــــر &5لي 3د1 0لى تضافر *لج)ـــو& لرســـم كوبن%اجن م

س4اسا: 9'ل4ــــة '8قل4م4ـــة ''5ن4ــــة لمنا0ضـــة &لتعذ(ب '&لحد من 
.'لتوق-ف ما قبل 'لمحاكمة  
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>+; +لوفا9 +ألسر5 لتقد#م +لحما#ة . +إل#و+ء للنســـــاء ضحا#ـــــا  •
لحصــــو& في عا! $لعنــــف $لمنزلـــــي: تو+ نشـــــا) $لـــــد$# با

على جائز# (لخدمة (لعامة (لتـــــي تمنح/ــــا (ألمم (لمتحد# في  2013
مجا7 "لخدمة "لعامــــــة % تعز2ز مكانة "لمر+* نظر"ً لد%! "لد"! 
.&لفعلي في مجا4 تعز2ز &لمسا+&! ب)ن &لجنس)ن +تمك)ن &لمر"!  

-سابعا  (لتحد$ـــــا!   
122 ن ــــا) '&لالجئ!ــــل عـــلى )أل&%$ بشكن !ـــــ.شكل تدفق &لالجئ! -

ر$ً لأل01/ جر$ء $لضغط $ل)ائل $لذ! ـــــن بشكل خا* تحد&اً كب!ـــــ'لسو#"!
ة ــــى %لبن!ــــد#() 'صالً #علـــــة $لمحـــــم على مو$&% $لد"لــــفرض& تدفق!

ة ـــــة ,لمستو&ا% $خاصـــــح على كافـــــ"لتحت0ة مما كا* ل( )ثر% "لو"ض
ا5 /%إلسكا0 /فر, %لعمل للمو%$ن"ن ــــا% $لم!ـــة $,لتعل&م&ة $خدمـــــ%لصح!

ل ــــي &لى تحمــــع $لد"لـــو %أل)'& %لمجتمـــــ(أل12ن&&ن. .في +ذ( (لس&ا$ #دع
ى &لوفاء ــــة 5'ألخالق1ة في مساند) 'أل%$# علـــــ) 'لقانون!ـــــمسؤ%ل#ات
ا' حل -ضمن عو'ت%م #لى ـــلى ,ستضافت&م $#"ج* (لمترتبة عـــــبالتز$مات

.بال:9م بما 6حفظ سالمت(م . حقوق(م 'إلنسان"ة  
123- ة -لال+مة لنشر ثقافة ـــــو& ,توف!ر %لمو%'& %لمال!ــــبذ* مز)د من $لج! 
ة ـــــو&23 &لو0!ف!ة في &لمؤسسا' &لمعن!ــــ(تد&%ب #لك 'إلنســــا!و! ــــحق

ا ـــــاً لمــــن #بقــــل مع $لمو$#ن!ــــو' &لتعامـــــ&ء $مستباال.تقاء بمستو$ #أل!
ز ــــة 1لمتخصصة في مجا% تعز!ــــتحد,4 &لقو&ن!ن.+تعز.ز ,+* &آلل!ا' &لو#ن!

.'إلنســــا!(حما&ة حقو!   
124 ضر!;: مو*صلة *لعمل مع كافة *لج2ا0 *لمعن$ة سو*ء حكوم$ة "!  -

على بعض (لمحد+(* (الجتماع"ة خاصة 23 مؤسسا- مجتمع مدني للتغلب 
%لتي تتعلق بمو!67 %جتماعي %خذ في %لتالشي كما /و في عا(%) %خذ %لثأ! 

6ما 4سمى بجر,ئم ,النتقا& للشر!.  
125 بالرغم من 'لمبا$%'7 'لمتعد$4 3'لج1و$ 'لمتو'صلة للحكومة 'أل%$ن"ة  -

ا% $لتي 4ال 12 0ذ& &ألمر !بقى من &كبر &لتحد! للحد من 'لفقر )'لبطالة!
ة عن &أل)مة &لمال"ة ـــــة جر&ء &لتحد)ا' &لناجمـــــ* (لمملكة خاصــــتو"ج

ة .'-تفا, تكلفة 'ستضافة ــــا& %لطاقــ*()تفا$ #سع /)القتصا*(ة )لعالم#ة!
ن على 'أل%'ضي 'أل%$ن"ة.ــــــ&لالجئ!  
126 ن &لمر"! ـــــد تمك!ـــــ,لحاجة لبذ2 مز0د من ,لج(و' على صع! -
ة عد()اً 'نوع#اً ـــــا& %لعامــــي $لح!ـــا فــــا() مشا$كت!ــــاً #"!ـــــس!س"ا
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ن )لجنس/ن في مجا( )لمشا#كة ـــــ,تمك!ن4ا )قتصا0/اَ ,تض!!ق )لفجو# ب!
(القتصا#"ة.  

127- مو#صلة عمل1ة #لتطو6ر #لمستمر4 لتحق1ق #كبر قد+ ممكن من #لتو#فق  
0لو3ن.ة 0لر0م.ة لتعز&ز ( حما&ة حقو! (لو4ني ح,ا0 (لقو(ن,ن *(لتشر$عا! 

.&إلنسا!  

-ثامنا  ةـــــــــ&لخاتم   

128 و! ـــــة حقــــــخ منظومــــص لترس!ـــــا% $مخلـــــي جــــــ&% $لسع -
& "أل$#"! ــــد$ عل!ـــــذ# "كــــر "لــــة #ألمــــي %لمملكــــا" فــــ$إلنس
اً ــــت منطلقاً $#عمــــي 'أل*(') 'لتي شكلــــــة )لملك# "!ـــــة لجاللــــ'لنقاش!
ى مستو#ا! ــــن #علــــة مــــي %لمملكـــي فـــــال' &لس#اســـر%$ #إلصـــــلمش
ة بما ــــة '&لمدن!ـــــو' &لس!اس!ــــة $لحقـــــة% $خاصــــــر$' في $لد"لــــ#لق

ي ــــف %لعالمــــي #لصــــا" فــــد)%' &%النتظــــن لأل&%$ #النـــــ#ضم
خ ــــو.ء ,كا( )لك بترس!ــــو" ســــذ% $لحقــــم ل!ــــر %"لد"عــــ&لمناص
ز! ــــن $لم!ــــــم &عــــالءً ا! ــــد من!ــــي للمز!ــــا' &% $لسعـــــ'لمكتسب
و!ــــم %$لشعــــــن #ألمـــــــن ب!ــــــة )$لمو$#ن!ـــــة للد"لــــــ&لنسب!  

    


