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أوال -مقدمة
 -1قخ خ خخدم للكخ خ خخا اث ح خ خ خريأ اثت ريخ خ خخر اثخ خ خخوط اثثخ خ خخا ل خ خ خ ح خ خ خخوق اإلةسخ خ خخان ي خ خ خخهر
آذار/م خخار  2012وق خخد مت ايتر خخايا م خخأ ق خخل ا لخ خ ي خخهر أيار/م خخايو م خخأ اث خخام ةفس خ خ .
وي هر أيلول/سخ تر  2012ييرخ اث حخريأ ييرخا وخام ا  145توصخةا ي حخحت حتظخى 13
توصخخةا بخخدي ازئخخي ول حتظخخى  18توصخخةا بخخاث ول .وباإل خخاقا ثلت ريخخر قخخدم للكخخا اث ح خريأ
ت ري خ خرا طوية خ خ ا ي يخ خخام  2014تضخ خخرأ اثت خ خخدم احملخ خخرا بشخ خخبن اثتوصخ خخةاس اثخ خخيت ق لتهخ خخا ي إطخ خخار
الست راض اثدورم اثشامل.
 -2حرص خ خ ا يلخ خخى اثوقخ خخاء باثتزاماهتخ خخا ت خ خخدم اث ح خ خريأ ت ريرهخ خخا اثخ خخوط اثثاث خ خ متضخ خخرن ا آخخ خخر
املسخختجداس قةرخخا د خ ت هخخداهتا اثدوثةخخا وتط ة هخخا ثلتوصخخةاس اثسخخاب ا مخخع إث خخاء اثضخخوء يلخخى
إجنخاااس املرلكخا يلخى صخ ةد ت زيخخز ومحايخا ح خوق اإلةسخان مخخأ خخ ل إطخار م سسخا وتشخري ي
وسةاسخخي يلخخى اثخخرب مخخأ ب خ اثتحخخدياس منهخخا تلخخت املترثلخخا ي لارسخخاس بخخع خخريةا وأيرخخال
ينخخف وهتديخخداس إرهابةخخا هتخخدي اةخخت ي اةةخخاة وتسخخيء إ .املسخخعة اإلص خ حةا .وت رخخل املرلكخخا
يلى احتواء تلت املرارساس اإلرهابةا واثتصدم هلا ي إطار احرتام ح وق اإلةسان.

ثانيا -منهجية وعملية إعداد التقرير
ألف -منهجية إعداد التقرير
 -3تبوةدا ملا اختطت للكا اث حريأ من اختةارها ثتكون أول يوثا ت دم ت ريرها مأ خخ ل
آثةا الست راض اثخدورم اثشخامل يرلخ املرلكخا يلخى إيخداي ت اريرهخا ي إطخار خراوا تر ةخا.
وي ه ا اإلطار ي دس واارة اخلاراةا ااتراياس ي ّدا ثلتشاور اثوط مشلخ اجهخاس اةكومةخا
واثسخخلطا اثتش خري ةا واثسخخلطا اث ضخخائةا ومنظرخخاس ا ترخخع املخخد ملناقشخخا مرئةخخاس ه خ ا اجهخخاس
هب خخد إي خخداي ت ري خخر الس خخت راض اث خخدورم اثش خخامل اثثاثخ خ ملرلك خخا اث حخ خريأ ور خخا ةظرخ خ واارة
اخلاراةخخا ااتراي خ ا ثلتشخخاور مخخع منظرخخاس ا ترخخع املخخد خخار قةخ ( )1()13مج ةخخا وة ابخخا م نةخخا
حب وق اإلةسان قدم ب ضها م حظخاس ومرئةخاس وقخد مت أخخ هخ ا امل حظخاس ب خحت اليت خار
ي اثت رير .ويب ه ا املخنه اث رلخي ترمجخا ث نايخاس اجهخاس امل تصخا اث حرينةخا بضخرورة اثتشخاور
واثتنسةت مع أصحاب املصلحا بشبن إيداي اثت رير.

باء -عملية إعداد التقرير
 -4وي ه ا اإلطار قام واارة اخلاراةا  -لثّلخا بخايارة خ ون ح خوق اإلةسخان  -مب اط خا
اجهخخاس اثرةةخخا ومنظرخخاس ا ترخخع املخخد ذاس اثصخخلا ملواقاهتخخا مبخخا تخراا هخ ا اجهخخاس مبخخا ي ذثخخت
يلى ص ةد اثنتائ واثتوصةاس اخلاصخا باملراا خا اثدوريخا اثشخاملا ي خال
اإلجناااس اثيت حت
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ح خخوق اإلةسخخان خ خ ل اثفخخرتة ( )2016-2012ومت خ مناقشخخا مخخا وري مخخأ ه خ ا اجهخخاس مخخع
اجهخخاس اةكومةخخا ومنظرخخاس ا ترخخع املخخد مخخأ خخ ل السخخاس تشخخاور وطنةخخا يخخدة .حةخ مت
اثتبوة خخد يل خخى أن تك خخون امل لوم خخاس امل دم خخا مرتك خخزة يل خخى امل خخاي اثتاثة خخا اثش خخفاقةا املس خخا ا
الستجابا احملاس ا يدم اثترةةز واإلحاطا.
 -5توث يرلةا إيداي اثت رير اثلجنخا اثتنسخة ةا اث لةخا( )2ة خوق اإلةسخان ومت تكلةخف قريخت
مأ واارة اخلاراةا با را ومتاب ا م ا رة مأ اثلجنا اثتنسخة ةا اث لةخا ة خوق اإلةسخان مبواصخلا
مجخخع امل لومخخاس اث امخخا مخخأ اجهخخاس اةكومةخخا وبخخع اةكومةخخا امل نةّخخا إليخخداي اثت ريخخر .واجخخدير
باث خ ور أن ه خ ا اثلجنخخا يرتأسخخها وايخخر اخلاراةخخا وتض خ لثلخخحت مخخأ ( )13واارة واهخخا حكومةخخا.
وختخ خخت باثتنسخ خخةت مخ خخع اجهخ خخاس اةكومةخ خخا ي واقخ خخا املسخ خخائل املت ل خ خخا حب خ خخوق اإلةسخ خخان حبسخ خخل
اختصاص ول اها.
 -6قخخام اثفريخخت املشخخار إثة خ سخخاب ا بايخخداي املسخخوية اموثةخخا ثلت ريخخر بنخخاء يلخخى ةتخخائ ة خخا
اجلساس اثتشاوريا بحت مجةع املشاروحت وذثت وق ا ثلر اي اثتواةهةا اث اما إليخداي امل لومخاس
ي السخخت راض اثخخدورم اثشخخامل واثخخيت مت ايترايهخخا ط خ ا ث خرار ل خ ح خخوق اإلةسخخان رقخ 1/5
بتخ خخاري  18حزيران/يوةة خ خ  .2007ومت ير خ خ يلخ خخى مجةخ خخع أصخ خخحاب املصخ خخلحا لّخ خخأ خ خخار ي
املشاوراس متهةدا ليترايا بصورة هنائةا.
 -7رويخخي ي إيخخداي اثت ريخخر رةخخع اإلاخراءاس اثخخيت مت اختاذهخخا ي ق خخاس  clustersوذثخخت
ايتر خخايا بش خخكل أساسخ خخي يل خخى ت سخ خخة اثتوص خخةاس ورخ خخا وريس ي ت ري خخر اثفريخ خخت اث ام خخل امل خ خ
بالس خخت راض اث خخدورم اثش خخامل رقخ خ ( A\HRC\21\6\Add\Rev.1آراء بش خخبن الس خختنتاااس و/أو
اثتوصخخةاس والثتزامخخاس اثطويةخخا واثخخريوي امل دمخخا مخخأ اثدوثخخا مو خخو السخخت راض) ورخخا مت إةخخاق
يديا مأ املرق اس لست دام مكتل املفو ةا اثسامةا ة وق اإلةسان وبةاهنا وآل
مرقت (أ) ادول مواز ملتاب ا اثتوصةاس مرقرا بتسلسل أرقامها باإل اقا إ.

ما وري ي ة اثت رير املرقت (ب) بناء اث دراس وتنرةا املهخاراس باثنسخ ا ثخواارة
اث خ خخدل املرق خ خخت (ج) اث خ خخدوراس اثتدري ة خ خخا واث خ خ خ ام اموايمية خ خخا باثنس خ خ خ ا ث خ خخواارة
اثداخلةخخا املرقخخت (ي) م لومخخاس إ خخاقةا يخخأ امل سسخخا اثوطنةخخا ة خخوق اإلةسخخان
مرق خخت (ا) م لوم خخاس إ خخاقةا ي خخأ اإلاخ خراءاس اثتنفة ي خخا املس خختجة ا ثلتوص خخةاس
املت ل ا باثت لة واإلياقا.
 -8ايترخخدس اثلجنخخا اثتنسخخة ةا اث لةخخا ة خخوق اإلةسخخان مشخخرو اثت ريخخر ومخخأ مت ةشخخرا يلخخى
املسخختوا اثخخوط ي تلخخف وسخخائل اإلي خ م احمللةخخا وو خ ثت يلخخى املوقخخع امل ص خ بالسخخت راض
اثدورم اثشامل اثتابع ثواارة خاراةا للكا اث حريأ ي واةون اثثا /يناير .2017
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ثالثا -اإلج رراءا المتخررلة لتنفيررل تولرريا الرردورة الثانيررة للمراجعررة الدوريررة
()3
الشاملة ()2012
ألف -التوليا التي تحظى بدعم كامل
المعاهدا واآلليا الدولية لحقوق اإلنسان
(التوليا ررم )157 ،163 ،67 ،66 ،59 ،58 ،57 ،54 ،14 ،6 ،2
 -9تواص خخل اجه خخاس اةكومة خخا امل نة خخا اثنظ خخر ي مس خخبثا يراس خخا املص خخايقا يل خخى اث وتوو خخول
الختةارم لتفاقةا اثت يل وترايي اجهاس امل نةا يند بناء قخدراس وطنةخا أن يخت ذثخت مبرايخاة
م ايع اث وتووول والسختفاية مخأ اخلخ اء اثخدوثةحت مثخل مفتشخةا املرلكخا املتحخدة ثلسخجون ومج ةخا
اثوقايا مأ اثت يل.
 -10ي أيلول/س خ خ تر  2013مت إةشخ خخاء مفو خ خخةا ح خ خخوق اثسخ خخجناء واحملتج خ خزيأ مبواخ خخل
املرسخوم امللكخي رقخ  61ث خام  2013باإل خاقا إ .مفو خةا ح خوق اثسخجناء واحملتجخزيأ وهخخي
اهخا مسخخت لا وهنخا اهلة خخاس املسخت لا اثخخيت تراقخخل أمخاوأ الحتجخخاا و خرم ايخخاراس يون إ خ ار
مسخ ت وهخخي ( )1اث ضخخاء واثنةابخخا اث امخخا و( )2اثلجنخخا اثدوثةخخا ثلصخخلةل اممحخخر و( )3امماةخخا
اث اما ثلتظلراس بخواارة اثداخلةخا و( )4امل سسخا اثوطنةخا ة خوق اإلةسخان و( )5منظرخاس بخع
حكومةا مصرح هلا باثزيارة .وقد رحخل باةشخاء املفو خةا اث ديخد مخأ اجهخاس اثفايلخا اثدوثةخا مخأ
بةنها رابطا اث رل مأ أال منع اثت يل وحكوما املرلكا املتحدة.
 -11ل يزال حب مسبثا الةضرام إ .اتفاقةا الختفاء اث سرم ااري ا.
 -12مت ايارة قريت ق مأ مكتل املفو ةا اثسامةا ة وق اإلةسان ملدة خهريأ إ .للكخا
اث ح خريأ ي أوائخخل  2014وق خخد وخخان اث خخرض م خخأ ه خ ا اثزي خخارة هخخو ي خخد مش خخاوراس مخخع اه خخاس
حكومةا ورةةا ومنظراس ا ترع املد وو ع برةام اثت اون اثف وبناء اث خدراس .ويلخى خوء
ه خ ا املشخخاوراس توصخخل اجاة خخان إ .مشخخرو ت خخاون ي يخخدي مخخأ ا خخالس منهخخا اثت خخاون ي بنخخاء
ق خخدراس اث خخاملحت ي خخالس إةف خخاذ اث خخاةون وتط خخوير امل سس خخاس اثرقابة خخا مب خخا يتف خخت واحتةاااهت خخا
ويترا ى مع امل ايع اثدوثةا ة وق اإلةسان.
 -13خخارو املرلكخخا ي أةشخخطا يديخخدة منهخخا يورة تدري ةخخا حخخول (اتثةخخاس اإلقلةرةخخا واثدوثةخخا
امل نةا بت زيز ومحايا ح خوق اإلةسخان) ملخو في اجهخاس اةكومةخا وم سسخاس ا ترخع املخد خخ ل
اثف خخرتة م خخأ  16إ 18 .أيار/م خخايو  2016وور خخا اث ر خخل اث خخيت ي خخدهتا املفو خخةا اثس خخامةا ة خخوق
اإلةس خخان باثت خخاون م خخع اام خخا اث خخدول اث ربة خخا ب نخ خوان تتفاي خخل اث خخدول م خخع اتثة خخاس اثدوثة خخا ة خخوق
اإلةسخخان واتثةخخاس اثوطنةخخا إليخخداي اثت خخارير ومتاب خخا اثتوصخخةاست خخ ل اثفخخرتة مخخأ  28-27تش خريأ
اثثا /ةوقر .2016
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 -14س خخا للك خخا اث ح خ خريأ مب ل خ خ  150أث خخف يولر ميرخ خخال املفو خخةا اثس خخامةا ة خ خخوق
اإلةسخخان وسخخةت اسخخت دام مخخأ ق خخل املكتخخل اث طخخرم ثلرفو خخةا ي امرا خخي اثفلسخخطةنةا احملتلخخا
ران احرتام ح وق اإلةسان واث اةون اثدويل ي ال اث رل اإلةسا .
وذثت هبد
احترا حقوق اإلنسان بما في ذلك بناء القدرا
(التوليا ررم )161 ،123 ،119 ،115 ،103 ،93 ،41 ،37
 -15مت إجناا إاراءاس يدة منها
اثتبوة خ خخد باس خ خختررار يل خ خخى إير خ خخال اثض خ خخراةاس اثدس خ خختوريا واث اةوةة خ خخا واث رلة خ خخا
(أ)
واخلاصا بكفاثا احرتام ح وق اإلةسان ثلرواطنحت وامل ةرحت
(ب) اثتبوةخخد يلخخى مجةخخع اث خخاملحت ي اهخخاس إةفخخاذ اث خخاةون خخرورة تف ةخخل امل خخايع
اثدوثةا ة وق اإلةسان يند اثض ط أو اث خ أو تفتخة ام خ اص أو املنخاال اممخاوأ اخلاصخا
واقا مع اثتبوةد يلى رورة اثت ُامل مع املواطأ مبا حيفظ ورامت ُ

اثتجرخخع واملشخخاروا ي املسخخعاس
(ج) و خخع اث وايخخد اث امخخا ثتنظخخة حخخت امل خواطأ ي ُ
اثسلرةا تفايي ا ثت طةل اةةاة اث اما أو املرور ومبا يتفت مع امل ايع اثدوثةا ي ه ا اثصدي
(ي) تبوة خخدا يل خخى اه خخوي املرلك خخا ثرتس خخة س خخةاية اث خخاةون ووفاث خخا احخ خرتام ح خخوق
اإلةسان قل د مت أيض ا اختاذ خطواس منها
أحكخ خخام قخ خخاةون



صخ خخدر املرسخ خخوم ب خ خخاةون رق خ خ  44ثسخ خخنا  2012بت خ خخديل ب خ خ
اثسلطا اث ضائةا مبا يكفل هلا الست ل املايل واإليارم اثتام



إةش خخاء مكت خخل أم خخحت ي خخام اثتظلر خخاس ( )Ombudsmanمبوا خخل املرس خخوم امللك خخي
رقخ خ  27ثس خخنا  2012وه خخو ُمس خخت ل متامخ خ ا ي خخأ واارة اثداخلة خخا م خخأ اثن خخاحةتحت
اإليارة واملاثة خخا ود خخت بتل خخي وقحخ خ اثش خخكاوا اإلياري خخا املت ل خخا بايي خخاءاس
بارتكاب أم مأ ُمنتسيب واارة اثداخلةا أيا اةتهاواس ة وق اإلةسان

(ه) تُ خخويل واارة اث خخدل واثش خ خ ون اإلسخ خ مةا واموق خخا وا ل خ خ اميل خخى ثل ض خخاء
اهتراما خاصا بتدريل مجةع أيضاء اثسلطا اث ضائةا  -ومأ بةنه اث ا ةاس وووة س اثنائخل
اث خخام يلخخى أقضخخل امل خخايع اثدوثةخخا ثل داثخخا اجنائةخخا وح خخوق اإلةسخخان .وي هخ ا اإلطخخار مت اثتوقةخخع
يلخى اث ديخخد مخخأ ُمخ وراس اثتفخخاه مخخع ِيخخدة م سسخخاس يوثةخخا مرموقخخا ي خخال اثتخخدريل اث ضخخائي
واث اةو وي دس باثف ل يدة يوراس تدري ةا خارج اث حريأ ملا يزيخد يلخى قلثخي أيضخاء اثسخلطا
اث ضائةا مبا ي ذثت اثنسخاء اث خام س ي هخ ا ا خال .هخ ا وقخد اةتهخ مخ خرا املرحلخا اثثاةةخا مخأ
برةخخام تخخدرييب مكثخخف خخخارج اث ح خريأ بال خرتا مخخع إحخخدا املنظرخخاس بخخع اةكومةخخا املرموقخخا
هبخخد الرت خخاء مبهخخاراس واقخخا أيضخخاء اثسخخلطا اث ضخخائةا ي خخايل يي خ ومحايخخا ح خخوق اإلةسخخان
وأقضل لارساس اث داثا اجنائةا
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(و) اسخختحداب بخرام ت خخء ب نخخاء قخخدراس اث ضخخاة وووخ ء اثنةابخخا واحملخخامحت وتتضخخرأ
اث ام قةرا تتضرن اث داثخا اجنائةخا وتط ة خاس بروتكخول اسخطن ول و خراةاس وح خوق املخته
وتط ة اس يرلةا وح وق و راةاس املته وذثت باثت اون مع اهاس حملةا ويوثةا( .ملزيد مأ
اثتفاصةل اةظر ق رة )7
(ا) قام واارة اثداخلةا ب رل برام تو ةف تشرل مجةع اث حرينةحت يون اسختثناء
مخخأ مجةخخع أطةخخا ا ترخخع اث ح خري  .ومت خت خري اثدق خخا امو .مخخأ املر خخححت ث خواس اثش خخرطا ي
يام 2013
(ح) اسخختكرالا ملنهجةخخا اثتخخدريل اثشخخامل يتواصخخل ي خخد يوراس تدري ةخخا  -خخاملا
وختصصةا  -جرةع اث املحت ي الس تط ةت وإةفاذ اث اةون حبة يتل خى اثتخدريل اث خاملون ي
ه ا ا ال مأ قضاة وأيضاء اثنةابا اث اما وأيضاء اث ضاء اث سكرم واحملامحت
(ط) تويل برام اثتدريل ي ا خال اثشخرطي اهترامخ ا خاصخ ا ثلر خايع اثدوثةخا ة خوق
اإلةس خخان وير خخل اثش خخرطا ويور اثش خخرطا ي تط ة خخت امل خخايع اثدوثة خخا ة خخوق اإلةس خخان ي ح خخالس
اثط خوار واثفو خخى املدةةخخا ويخخأ يور اثشخخرطا ي احملاقظخخا يلخخى ح خخوق اإلةسخخان و خخرح مدوةخخا
سخخلو راخخال اثشخخرطا ويخخأ امل خخايع اة وقةخخا ثل رخخل اثشخخرطي وب خرام أخخخرا ت خخء مب سسخخاس
اإلص ح واثتبهةل( .ملزيد مأ اثتفاصةل اةظر ق رة )7
(م) ي خخد يورة ي خخأ ت خخارير املنظر خخاس ب خخع اةكومة خخا وامل سس خخاس اثوطنة خخا ة خخوق
اإلةسخخان اخلاصخخا بالسخخت راض اثخخدورم اثشخخامل باثت خخاون مخخع املفو خخةا اثسخخامةا ة خخوق اإلةسخخان
وور يرخخل مت صصخخا ميضخخاء امماةخخا اث امخخا ثلتظلرخخاس باثت خخاون مخخع اثلجنخخا اثدوثةخخا ثلصخخلةل
اممح خخر ( )ICRCوأخ خخرا ح خخول اثتح ة خخت ي اثش خخكاوا اجس خخةرا باثت خخاون م خخع منظر خخا آيرثن خخدا
اثشراثةا ثلت اون ي اث حار ( )NICOوور يرل ختت ب رخل اثلجنخا اثتنسخة ةا اث لةخا ة خوق
اإلةسان باثت اون مع امل هد اثوط ثلحوورا اثدوثةا ي املرلكا املتحدة ()NSGI
( ) تنظخخة يوراس تدري ةخخا يخخأ يور ا ترخخع املخخد ي ت زيخخز ومحايخخا ح خخوق اإلةسخخان
ي للكخخا اث حخريأ وذثخخت باثت خخاون مخخع املفو خخةا اثسخخامةا ة خخوق اإلةسخخان منهخخا ور يرخخل ت خخء
بضراةاس احملاورا اث ايثا واتفاقةا مناهضا اثت يل واةت ي حريخا اثخرأم واثت خع وبعهخا مخأ
اث ام (ملزيد مأ اثتفاصةل اةظر ق رة .)7
الدستور والتشريعا الوننية
(التوليا ررم ،151 ،146 ،90 ،88 ،53 ،33 ،32 ،27 ،26 ،24 ،23 ،21
)160 ،154 ،153
 -16يرل خ اةكومخخا يلخخى ت خ رويخخا مخخأ اثت خخدي س اثخخيت هتخخد إ .مواءمخخا تش خري اس
املرلكخخا مخخع امل خخايع اثدوثةخخا ل سخخةرا قةرخخا يت لخخت حب خخوق اإلةسخخان واث داثخخا اجنائةخخا إذ مت ت خخديل
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اثنصوص اخلاصا باثت يل ي قخاةو اث وبخاس واممخأ اث خام مبخا يضخرأ محايخا اثضخحايا وم اق خا
مرتكيب تلت اجرائ .
 -17ورا صدر يلى س ةل املثال
()4



قاةون رق ( )17ثسنا  2015بشبن اةرايا مأ اث نف امسرم



قاةون رق  52ثسخنا  2015واملتضخرأ ت خديل ت ريخف اثت خ يل اثخواري ي ةصخي
()5
املايتحت  208و 232مأ قاةون اث وباس



ق خ خ خخاةون رق خ خ خ  13ثس خ خ خخنا  2016بت خ خ خخديل ب خ خ خ أحك خ خ خخام اث خ خ خخاةون رق خ خ خ 26
خرأ مخا ةخ يلةخ
ثسنا  2005بشبن اجر ةاس اثسةاسةا( .)6واث م ةخ
يلى تألَّ جيرع اث ضخو بخحت الةترخاء ثلجر ةخا وايخت ء املنخ اثخدي أو ال خت ال
بخخاثويظ واإلر خخاي واخلطابخخا وثخخو بخخدون أاخخر .وي مجةخخع امحخوال ل جيخخوا اجرخخع
بحت املن اثدي واث رل اثسةاسيت.

خدي مخخأ أيضخخاء اثسخخلطا اث ضخخائةا ي تشخخكةل اثلج خخان
 -18تبوةخخدا ثخخدور اث ضخخاء يشخخار يخ ط
حرص ا يلى سع اث داثا حة مت إةشاء


اثلجنا اث لةا ثإل را يلى س ما الةت اباس



اثلجنا اثتنفة يا ث ةت اباس اثتكرةلةا



جنا اثط ون ي قراراس جنا الةت اباس.

العدالة الجنائية
(التوليا ررم ،101 ،100 ،98 ،92 ،91 ،87 ،86 ،85 ،84 ،42 ،31 ،22
،122 ،121 ،118 ،117 ،116 ،114 ،113 ،112 ،111 ،108 ،106
)159 ،126 ،125
 -19اخت س للكا اث حريأ تدابع مهرا وق اثا ي اثفرتة امخعة ثضران سع اث داثخا اجنائةخا
يلى اثنحو اثواري ي اثتزام اث حريأ بت زيخز ومحايخا ح خوق اإلةسخان حةخ مت مبواخل قخرار اثنائخل
اث خخام رقخ  8ثسخخنا  2012إةشخخاء وحخخدة اثتح ةخخت اخلاصخخا ( )SIUوهخخي هة خخا مسخخت لا تتسخخت مخخع
امل خايع اثدوثةخا م نةخخا بخاثتح ةت ي اييخاءاس اثت خ يل وامل املخا اث إةسخاةةا .وقخخد با خرس اثوحخخدة
ث رلهخخا ي اثتح ةخخت واملسخخاءثا ه خ ا ومت إحاثخخا مخخأ ق ت خ يلخخةه تلخخت اج خرائ ثل ضخخاء وصخخدرس
أحكام قةها.
اثتشخري اس وحرصخ ا مخخأ حكومخخا املرلكخخا يلخخى يخخدم إقخ س ُمخرتكيب
 -20وقةرخخا يت لخخت بخ
ىت صخور ارميخا اثت خ يل مخأ اث خاب ق خد صخدر ي اثتاسخع مخأ تشخريأ امول/أوتخوبر 2012
اث خ خخاةون رقخ خ خ  52ثس خ خخنا  2012واث خ خ خ م تض خ خخرأ ت خ خخديل ت ري خ خخف اثت خ خ خ يل اثخ خ خواري ي ةص خ خخي
املخايتحت  208و 232مخخأ قخخاةون اث وبخاس بخخبن تضخخرأ اثخخن اجديخد ثلرخخاية  208خخرإ إةخخاق
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ُحمتجخز مب رقخا مو خف يخام أو ُمكلخف
أمل ديد أو م اةاة خديدة سخواءا بخدةة ا أو ي لةخ ا بشخ
خبدمخخا أو حت خ سخخةطرت ب خخرض اةصخخول يلخخى م لومخخاس أو اي خرتا من خ ُ أو ُم اق ت خ أو ختويف خ
خايم يلخى اخرائ
أو إوراه هخو أو خ
آخخر وأوخد اثت خديل أيضخا يلخى يخدم سخريان ُمخدة اثت ُ
اثت خ يل .أمخخا باثنسخ ا ثلرخخاية  232قل خخد تضخخرأ اثت خخديل ُم اق خخا ُوخخل خ
أةخخت أملخ ا خخديدا
حيتجخخزا أو حتخ سخخةطرت ب خخرض اةصخخول يلخخى
أو م اةخخاة خخديدة سخواءا بخخدةة ا أو ي لةخ ا بشخ
آخخخر وأوخخد اثت خخديل
م لومخخاس أو اي خرتا من خ ُ أو ُم اق ت خ أو ختويف خ أو إوراه خ هخخو أو خ
ايم يلى ارائ اثت يل.
أيضا يلى يدم سريان ُمدة اثت ُ

 -21متخ مراا خا مجةخع امحكخام اثخيت صخدرس مخأ حمخاو اثسخ ما اثوطنةخا وذثخت إمخا مب رقخا
احملاو املدةةا بطريت اثط أ يلى امحكام أو مب رقا اثلجنا اث ضائةا امل تصا واثخيت مت تشخكةلها
مب رقا ا ل اميلى ثل ضاء ثفح ه ا امحكام وذثت بناء يلخى ت ريخر جنخا ت صخي اة خائت.
أما بشبن الهتاماس ذاس اثصلا حبُريا اثت ع يخأ اثخرأم واتسخاق ا مخع مخا اةتهخى إثةخ ت ريخر اثلجنخا
اث حرينةا املست لا ثت صي اة ائت ق د بايرس اثنةابا اث اما باس اط مجةع الهتاماس اثيت يتداخل
م ها اةت ي إبداء اثرأم ولارسا اةريا ي اثت ع وهي هت اثتحري يلخى وراهةخا ةظخام اةكخ
وب خ أخ خخار واذبخخا أو خخائ اس م ر خخا مخخأ خخبهنا اإل خرار بخخاممأ واثنظخخام اث خخام وترتخخل يلخخى
ذثت حسخ يخدة قضخايا بشخكل هنخائي واسختفاي مخأ إسخ اط تلخت الهتامخاس  334متهرخ ا بةنرخا
لخ ب خ اث ضخخايا قائرخخا ومتداوثخخا ربخ إسخ اط تلخخت اثنويةخخا مخخأ اثخخته ةظخرا ل خختراهلا يلخخى
ا خ خرائ أخخ خخرا مخ خخأ ط ة خ خخا تلفخ خخا تنطخ خخوم يلخ خخى اث نخ خخف واثت ريخ خخل املترثخ خخل ي اليتخ خخداء يلخ خخى
ام اص وامموال.
 -22ورا ت ن حكوما للكا اث حريأ م ايرة اثتسويا املدةةا ثت وي املتضرريأ مأ أحخداب
خ اط/ق ايخخر وآذار/مخخار  2011بنخخاءا يلخخى اق خرتاح مخخأ اثلجنخخا اثوطنةخخا اثخخيت مت تشخخكةلها ملتاب خخا
تنفة توصةاس ت رير اثلجنا املسخت لا ثت صخي اة خائت وذثخت يوخخا إخخ نل حبخت مخأ ل ي خل مخأ
املتضرريأ باثتسويا اثر ائةا املطروحا مأ اثلجوء إ .اث ضاء املد ومبخا ل يخ قر إط قخا يلخى أيخا
مسخخاءثا انائةخخا .وث خخد با خخر مكتخخل اثتسخخويا املدةةخخا اثت خخوي ي  48حاثخخا منهخخا اث ( )35حاثخخا
اثخوارية ي ت ريخخر اثلجنخخا اث حرينةخا املسخخت لا ثت صخخي اة خائت إ خخاقا إ .قخ ب يشخرة حاثخا أخخخرا
مأ خارج اثت رير ارتبس اثلجنا ت ويضها حة ايتردس املةزاةةخا امل خررة ثلت خوي يلخى مخرحلتحت
مبا روي ي املرحلتحت ( 2 880 000يينخار) ملةوةخان وااخائخا واخاةون أثخف يينخار أم مخا يزيخد
يلى ( )7 658 000س ا م يحت وسترائا وااةةا ومخسخون أثخف يولر ت ري خا جرةخع اةخالس
اثخخيت أقخخرس اثلجنخخا ت ويضخخه وصخخرق امل خخاث ملسخختح ةها لخخأ ق ل خوا باثتسخخويا املدةةخخا باثكامخخل.
وقةرخخا يت لخخت حب خخالس اإلصخخابا ق خخد با خخرس اثلجنخخا اثوطنة خخا اثنظخخر ي اثطل خخاس امل دمخخا ملكت خخل
اثتسويا املدةةا إذ خري اثلجنخا ي يراسخا تلخت اثطل خاس وحتديخد أح ةتهخا ي طلخل اثت خوي
ووري اثت ريخخر اخلتخخامي ثتلخخت اةخخالس ُمتضخخرنا ةس خ ا اإلصخخابا ب ُكخ نخل منهخخا .وبنخخاءا يلة خ مت صخخر
ت ويضاس ب ةرا ( )324 000ق اائا وأرب ا ويشرون أثف يينار حبري ث ( )47حاثخا إصخابا
أم ما ي ايل ( )861 000ااخائا وواحد وستون أثف يولر ت ري ا.
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المؤسسة الوننية لحقوق اإلنسان
(التوليا ررم )36 ،35 ،34
 -23ب خخد إاخراء مجلخخا مخخأ املشخخاوراس اثواسخ ا اثنطخخاق خخارو قةهخخا م سسخخاس ا ترخخع املخخد
ذاس اث قخخا إ .ااةخخل اثسخخلطا اثتش خري ةا مبجلسخخةها اثن خواب واثشخخورا واثلجخخان املن ث خخا ينهخخا
قضخ ا يخخأ اقرتاحخاس امل سسخخا اثوطنةخخا ة خوق اإلةسخخان صخخدر اث خاةون رقخ ( )26ثسخخنا 2014
باةشاء امل سسخا اثوطنةخا ة خوق اإلةسخان واثخ م يخدل باملرسخوم ب خاةون رقخ ( )20ثسخنا 2016
حة خ مت اثتبوة خخد يل خخى اس خخت ثةا امل سس خخا اثوطنة خخا وتواق ه خخا م خخع م خخاي ب خخاري املت ل خخا مبرو خخز
امل سسخخاس اثوطنةخخا ثت زيخخز ومحايخخا ح خخوق اإلةسخخان وحبة خ متتلخخت امل سسخخا اثوطنةخخا ص خ حةاس
واسخ ا ي خخال ت زيخخز ومحايخخا ح خخوق اإلةسخخان واسخخت لا قاةوةةخا وإياريخا وماثةخا إ .ااةخخل متتخخع
أيضاء ل املفو حت قةها باةصاةا ذاس اثصلا ب رله اة وقي مأ ااةل واةصخاةا امل خررة
مل خخر امل سسخخا اثوطنةخخا مخخأ ااةخخل آخخخر ورخخا مخخنا اث خخاةون امل سسخخا اثوطنةخخا سخخلطا رصخخد وتل خخي
اثشكاوا وت دإ املشورة اث اةوةةا واث ةام باثزيخاراس املةداةةخا ثكخل مكخان يخام يشخت بخ أن يكخون
موق خا لةته خخا ح خخوق اإلةس خخان قض خ ا ي خخأ منحه خخا إمكاةة خخا أوس خخع ثلوص خخول ثلر لوم خخاس إ.
ااةخل سخخلطا اختخخاذ قراراهتخخا يون تخخبقع أو تخخدخل مخأ أم اهخخا أخخخرا( .ملزيخخد مخخأ اثتفاصخخةل اةظخخر
ق رة )7
تنفيل توليا اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
(التولر ر ر ر رريا ررر ر ر ر ررم ،132 ،128 ،127 ،124 ،107 ،99 ،56 ،45 ،43 ،28
)162 ،145 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133
 -24أوث حكوما املرلكا ه ا املو و اهتراما خاصا ومت اختاذ مجةع اإلاخراءاس اثتشخري ةا
واثتنفة ي خ خخا م خ خخأ أا خ خخل اإلةف خ خخاذ اثكام خ خخل ثلتوص خ خخةاس حةخ خ خ ص خ خخدر امم خ خخر امللك خ خخي رقخ خ خ ()48
ثسنا  2011باةشخاء اثلجنخا اثوطنةخا( )7امل نةخا بتنفةخ اثتوصخةاس .هخ ا وقخد با خرس اثلجنخا املهخام
ن
املو ِ
بشفاقةا وةزاه نخا وي ةفخ اثسخةاق صخدر قخرار مخأ لخ اثخواراء بتشخكةل اهخاا ُمتاب خا
ولا هلا
تنفة خ اثتوصخخةاس ب ضخخويا رويخخا مخخأ اخل خ اء وي رخخل حت خ إ خرا وايخخر اث خخدل ُم ا خخراة ثةكخخون
حل ا اتصال مع واقا اثوااراس واجهاس اةكومةا امل نةا وثةتح ت مأ تنفة اإلطار اث خام اثخ م
و ت ُ اثلجنا اثوطنةا ملتاب ا تنفة اثتوصةاس.

 -25وةتةجخ خا مل خخا ت خخدم ق خخد مت اإليخ خ ن ي  9أيار/م خخايو  2016ي خخأ الةته خخاء م خخأ تنفةخ خ
توصخخةاس اثلجنخخا املسخخت لا ثت صخخي اة خخائت وي ه خ ا الطخخار ويلخخى س خ ةل املثخخال ق خخد مت تنفة خ
الثتزام باياية اثطل ا اث يأ واةوا قخد قصخلوا إ .اام خاهت واملخو فحت إ .أيرخاهل ومتخ اثتسخويا
املدةةخخا ةخخالس اثوقخخاة واملصخخابحت مخخع يخخدم اإلخ خ ل حبخخت اثلجخخوء إ .احملخخاو امل تصخخا ومت أيض خا
إةشاء وحدة اثتح ةت اخلاصا باثنةابا اث اما وامماةا اث اما ثلتظلرخاس بخواارة اثداخلةخا ومكتخل
املفخخت اث خخام هخخاا اممخخأ اثخخوط ومراا خخا امحكخخام أمخخام اث ضخخاء اث خخايم وإا خراء ت خخدي س
يلخخى اث ديخخد مخخأ اث خواةحت وخاصخخا قخخاةون اإلا خراءاس اجنائةخخا وقخخاةون اث وبخخاس تث ةخخف اث ضخخاة
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وأيضخخاء اثنةابخخا اث امخخا ومسخ ويل إةفخخاذ اث خخاةون واحملخخامحت وحت ةخخت م خخدأ بنخخاء يور اث خخاية ثلجرةخخع
بشكل قاةو صحةا وي اممخاوأ امل صصخا هلخا ت خا ث خرتاطاس اثتنظةرةخا امل ترخدة يون ت خد
اإلاراءاس اإل اقةا مثخل إةشخاء مفو خةا
يلى أم املواطنحت .ورا قام اةكوما أيضا ب
ران يدم ت ر ه ميا اةتهاوخاس ويُظ ِهخر اثواقخع مخا حتظخى
ة وق اثسجناء واحملتجزيأ هبد
ب خ ه خ ا اماه خخزة م خخأ ق خخا ياثة خخا ث خخدا امل خواطنحت ةظ خخرا مل خخا تترت خخع ب خ اختصاص خخاهتا وأيراهل خخا م خخأ
است ثةا و فاقةا وحةاييا.
 -26ي إط خخار ت ة خخة امحك خخام اثص خخايرة م خخأ حم خخاو اثسخ خ ما اثوطنة خخا هب خخد ُمراا خخا املراو خخز
اث اةوةةا ثلرتهرحت ي ه ا اث ضايا واثتب ُود مأ توائرها مخع امل خايع اثدوثةخا ة خوق اإلةسخان أصخدر
ا ل اميلى ثل ضاء قرارا ي  2واةون اثثا /ينخاير  2012باةشخاء جنخا قضخائةا ملراا خا امحكخام
اثنهائةخا اثصخخايرة يخخأ حمخخاو اثسخ ما اثوطنةخخا ثضخخران حخخت املخخته ي حماورخخا يايثخخا وهخخو مخخا أسخخفر
يخأ ختفةخخف تلخخت امحكخام وإسخ اط ب ضخخها هنائةخ ا واإلقخراج يخخأ ب خ احملكخخومحت واةتهخخاء حمكومةخا
اتخر .ورا بايرس اثنةابا اث اما باس اط مجةع الهتامخاس اثخيت يتخداخل م هخا اةخت ي إبخداء
اث
اثرأم ولارسا اةريا ي اثت ع اممر اث م أسفر يأ حس قضايا ِيدة بشكل هنائي.
 -27اسخختجابا مل رتحخخاس اثلجنخخا اثوطنةخخا ثت صخخي اة خخائت ثإلس خرا ي ت خخوي
تنفة آثةتحت ثتسريع يرلةا اةصول يلى اثت وي وذثت مأ خ ل

املتضخخرريأ مت



إةشاء حماو مت صصا ثلنظر ي يياوا اثت ويضخاس وق خا ثلررسخوم رقخ ()13
ثسنا  2012املت لت بنظام يرل اثصندوق اثوط ثت وي املتضرريأ



بخخايارة ةظخخام يرخخل اثصخخندوق

مت تشخخكةل جنخخا مكوةخخا مخخأ مخسخخا أيضخخاء ختخخت
اثوط ثت وي املتضرريأ.

 -28باثنس ا ثت وي املتضرريأ مأ امحداب ق د يرل حكوما املرلكا يلخى إجيخاي بخدائل
ِ
قايلخ خ خ خخا ثتسخ خ خ خخويا أو خ خ خ خخا املتضخ خ خ خخرريأ ببسخ خ خ خخر إا خ خ خ خراءاس لكنخ خ خ خخا وذثخ خ خ خخت ةفخ خ خ خخاذا ثلتوصخ خ خ خخةتحت
رقر خخي (1725ب) و(1722م ) ق خخد مت ت خ خ ُم خخايرة اثتس خخويا املدةة خخا بن خخاء يل خخى اقخ خرتاح
اثلجنا اثوطنةا اثيت مت تشكةلها ملتاب ا تنفة اثتوصةاس وذثت يوخا إخ نل حبت مأ ل ي ل مخأ
املتضرريأ باثتسويا اثر ائةا املطروحا مأ اثلجوء إ .اث ضاء املد ومبخا ل يخ قر إط قخا يلخى أيخا
مسخخاءثا انائة خخا .وي خخوء ذث خخت اخت خ س حكوم خخا للكخخا اث ح خريأ ِي خخدة إا خر ن
اءاس قايل خ نخا حة خ
با خخرس واارة اث خخدل واثش خ ون اإلس خ مةا واموقخخا ي خخوء قخرار ل خ اثخخواراء لسخخت املن خخدة
بتخ خخاري  4آذار/مخ خخار  2012بتكلةخ خخف اثخ خخواارة باث خ خخدء ي إا خ خراءاس اثتسخ خخويا املدةةخ خخا ثت خ خخوي
متض خ خخررم امح خ خخداب اث خ خخيت خ خخهدهتا املرلك خ خخا خخ خ خ ل خ خخهرم خ خ خ اط/ق اير وآذار/م خ خخار م خ خخأ
يام  2011باسخت ال طل خاس اثتسخويا املدةةخا ايت خارا مخأ  18آذار/مخار  2012حةخ تل خى
املكت خخل املخ خ وور م خخا رويخ خ  63طل خ خ ا ثلت خخوي ي خخأ ح خخالس اثوق خخاة إ خخاقا إ 434 .طل خ خ ا
ثلت وي يأ حالس اإلصابا.
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 -29وقد تدارس اثلجنا امل تصا بواارة اث دل واثش ون اإلس مةا واملشكلا باث رار اثخواارم
رقخ خ ( )2-13ثس خخنا  2012طل خخاس اثت خخوي ي خخأ ح خخالس اثوق خخاة واإلص خخابا .وبا خخر مكت خخل
اثتسخخويا املدةةخخا اثت خخوي ث خخدي ( )48حاثخخا منهخخا اث خ ( )35حاثخخا اث خوارية بت ريخخر اثلجنخخا اث حرينةخخا
املسخخت لا ثت صخخي اة خخائت إ خخاقا إ )13( .حاثخخا أخخخرا مخخأ خخخارج اثت ريخخر حةخ ارتخخبس اثلجنخخا
ت ويضخخها مبخخا روي خ ( )2 880 000ملةوةخخان وااخائخخا واخخاةون أثخخف يينخخار حب خري أم مخخا يزيخخد
يلى ( )7 658 000س ا م يحت وسترائا وااةةا ومخسون أثف يولر ت ري ا جرةع اةالس
اثخخيت أقخخرس اثلجنخخا ت ويضخخه وصخخرق ه خ ا امل خخاث ة خخدا ِ
باثف خخل ملسخختح ةها لخخأ ق ل خوا باثتسخخويا
املدةةخخا باثكامخخل .اخخدير باثخ ور أن صخخر تلخخت امل خخاث قخخد مت ب خ اثنظخخر يخخأ اثخخدياوا اجنائةخخا
اثيت مت حتريكها د املتهرحت وب اثنظر يأ اةك اثصاير ي تلخت اثخدياوا ويون إخخ نل
حبت مأ ل ي ل مأ املتضرريأ باثتسويا اثر ائةا املطروحا مأ اثلجوء إ .اث ضاء املد .
 -30ورا با رس اثلجنا اثنظر ي طل اس اثتسويا املدةةا يخأ حخالس اإلصخابا ي امحخداب
اثخخيت خخهدهتا املرلكخخا خخ ل خخهرم خ اط/ق اير وآذار/مخخار مخخأ اث خخام  2011امل دمخخا ملكتخخل
اثتسويا املدةةا حة است اة اثلجنا بن ا مأ امط اء اثشريةحت اثتاب حت ثإليارة اث اما ث يثا
املاييا ثلكشف يلى مجةخع حخالس اإلصخابا ثلتبوخد مخأ بةخان سخ ل اإلصخابا املخديى هبخا وةسخ ا
اث جخخز يرخخا إذا واة خ اإلصخخابا قخخد وق خ أو حيترخخل وقويهخخا ي اثتخخاري املخخديى ب خ  .وي خخوء
اثت ارير اثوارية ثلجنا مأ امط اء اثشريةحت قدرس اثت خوي املناسخل ثتلخت اةخالس مبخا يتناسخل
وةس خ ا اث ج خخز واةته خ بتس خخلة م خخاث اثت ويض خخاس ثلرص خخابحت حة خ بل خ ي خخدي اة خخالس اث خخيت
اةتهخ اثلجنخخا إ .ت ويضخخها وق خخل املصخخابحت مب لخ اثتسخخويا ينهخخا ب خ ( )47حاثخ إصخخابا مخخأ إمجخخايل
اةالس املت دما بطلل اثتسويا املدةةا وبامجخايل م لخ وقخدرا ( 324 000يينخار) أم مخا ي خايل
( 861 000يولر ت ري ا).
 -31أما باثنس ا إلياية بناء املنشآس اثدينةا اثواري ذورهخا ي ت ريخر جنخا ت صخي اة خائت قخان
حكوما للكا اث حريأ حريصا ول اةرص يلى توقع املنخاا املناسخل ةريخا اثفكخر واثخرأم واثخديأ
وامل ت خخد وأن ُلارس خخا اثش خ ائر اثدينة خخا جرة خخع امل خواطنحت وامل ةر خخحت يل خخى أرض املرلك خخا ه خخو ح خ طخت
مكفخخول ومصخخان وق خ ا ثلدسخختور .وبنخخاءا يلة خ ت خخوم اةكومخخا مبخخنا اثتصخخاريا إلةشخخاء يور اث خخاية
حبة خ خ يك خخون بن خخاء أم منش خخبة يينة خخا متواق خ خ ا م خخع اث خ خواةحت املت ل خخا مبلكة خخا امرا خخي وتصخ خخاريا
وت خراخة اث نخخاء واثخخنظ اإلياريخخا امخخخرا امل رخخول هبخخا وامل ترخخدة ثخخدا اجهخخاس امل نةخخا .وتكفخخل
محايتها وريايتها حسل اث واةحت اثيت تنظ ث ثت.
 -32وتف خة ا ثتلخت املنظومخا اث اةوةةخا وقةرخا يت لخت ب خخاث ( )30منشخبة امل اثفخا ثلنظخام اثخخيت مت
إااثتهخخا واثخواري ذورهخخا ي ت ريخخر اثلجنخخا قاجخخدير باثخ ور إ .أهنخخا  -ووق خا ثلت ريخخر  -واةخ ُمنشخخبة
مبو َّاي ن
بدائةا يون ترخة وبطري ا تت ارض مخع امل طخط اثتفصخةلي امل ترخد ثلرنط خا ويلخى أر ن
اض
اتخخخر للخخو ثلحكومخخا باسخختثناء مخ خ منهخخا ق خخط واة خ
ب ضخخها ملخخت خخخاص مق خراي واث خ
ُم ام خ خخا يل خ خخى أر ن
اض صص خ خ نخا مم خ خخاوأ ي خ خخاية وق خ خخد مت الةته خ خخاء م خ خخأ بنائه خ خخا وتش خ خ خ ةلها من خ خ خ
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اث خخام  .2013أمخخا باثنسخ ا ثل رسخخا ويشخريأ اث اقةخخا واثخخيت أق خ اثت ريخخر أهنخخا واةخ ُمنشخخبة يون
تواةهاس ن
ن
سامةا مأ ثخدن صخاحل اج ثخا امللخت
ترخة يلى اثنحو ساثف اث ور ق د صدرس
املف خخدا ب نائه خخا مجة خ خا .وتنفةخ خ ا هل خ خ ا اثتواةه خخاس مت الةته خخاء م خخأ بنائه خخا مجة خ خا .وتنفةخ خ ا هل خ خ ا
اثتواةهخخاس مت الةتهخخاء مخخأ بنائهخخا مجة خ ا ب خخد تصخخحةا توقةخخت أو خخايها حسخخل اةااخخا اثف لةخخا
ومبا يليب احتةاااس أهايل املنط ا وق ا ثلنظام بنس ا إجناا  100ي املائا.
 -33ادير باث ور أن اإلحصاءاس املتوقرة ثدا واارة اث دل تشع إ .أن يدي أماوأ اث اية
واملسااد واجوامع اثتاب ا إليارة اموقخا اج فريخا ت لخ  608يارا ثل خاية ت ري خ ا ووخ ثت 618
مبمت ثلراال واثنساء ورا ي لُخ يخدي املسخااد واجوامخع اثتاب خا إليارة اموقخا اثسخنةا  440يارا
ثل اية مأ بةنها  91صاثا ُمناس اس.
المرأة والمساواة بيم الجنسيم
(التوليا ررم )77 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،51 ،50 ،48 ،39
 -34ة خ اثدسخختور ي اثف خخرة (ب) مخخأ مايت خ اخلامسخخا يلخخى أن تتكفخخل اثدوثخخا اثتوقةخخت بخخحت
واا خخاس املخ خرأة ر خخو امس خخرة ويرله خخا ي ا تر خخع ومس خخاواهتا باثرا خخل ي مة خخاييأ اةة خخاة اثسةاس خخةا
والاترايةا واثث اقةا والقتصاييا يون إخ ل ببحكام اثشري ا اإلس مةات.
 -35صخدور املرسخوم ب خخاةون بت خديل ب خ
بامحكام اثشريةا أمام حمكرا اثترةةز.

أحكخام قخاةون حمكرخخا اثترةةخز واثخ م أاخاا اثط خخأ

 -36صخخدور املرسخخوم ب خخاةون بت خخديل ب خ
اثترةةز يلى هةكل اث ضاء اثشريي.

أحكخخام قخخاةون اثسخخلطا اث ضخخائةا با خخاقا حمكرخخا

 -37صخخدور اممخخر امللكخخي بتحديخخد خوابط ت ةخخحت أيضخخاء لخ اثشخخورا ومخخا تضخخرنت املخخاية
اثثاةةا ي اث ند اثثا اخلاص بترثةل املرأة متثة ا مناس ا.
 -38تواصخخل للك خا اث ح خريأ اهويهخخا ثت زيخخز املسخخاواة بخخحت اجنسخخحت و خخران مكاةخخا امل خرأة ي
ا ترع مأ اثنخواحي اثسةاسخةا والاترايةخا والقتصخاييا ومخأ ذثخت اث رخل يلخى إصخدار وت خديل
ب خ اث خواةحت مثخخل مشخخرو ت خخديل قخخاةون اثضخخران الاترخخايي باسخختحداب ي خ وة مبنخخاء امم
اث حرينة خخا املتزوا خخا ب خخبانيب با خخاقتها إ .اثف خخاس املس خختفةدة م خخأ قةر خخا اثض خخران وت خخديل ب خ خ
أحكخخام املرسخخوم ب خخاةون بشخخبن اثتخخبمحت خخد اثت طخخل هبخخد ايخخاية اث ةرخخا املاثةخخا ثلت طخخل وت خخديل
ب خ أحكخخام قخخاةون اثوليخخا يلخخى املخخال ثتكخخون اثوليخخا يلخخى املخخال اث اصخخر ث وفخخب سخواء مخخأ اهخخا
امب أو امم يلى حد سواء.
 -39صدر املرسوم ب اةون بت ديل ب أحكام قاةون اإلاراءاس أمام احملاو اثشريةا بشبن
إثزامةخخا يخخرض اثنزايخخاس امس خريا يلخخى مكتخخل اثتوقةخخت امسخخرم املشخخكل مخخأ أخصخخائةحت ي ا خخال
اثنفسي والاترايي واث اةو ثل ةام مبهام اثتسويا أو اثصلا ق ل اثلجوء إ .احملكرا اثشريةا.
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 -40ت ديل املاية ( )334مخأ قخاةون اإلاخراءاس اجنائةخا اخلاصخا بوقخف ي وبخا اإليخدام يلخى
املرأة اةامل.
 -41اط خ ق اخلطخخا اثوطنةخخا ثنهخخوض امل خرأة اث حرينةخخا ( )2022-2013اثخخيت تتضخخرأ مخسخخا
حماور تس ى إ .ران حت ةت الست رار امسرم ي إطار اثرتابط اث ائلي ومتكةنها مأ متطل اس
اث خخدرة يل خخى املس خخا ا اثتناقس خخةا ي مس خخار اثتنرة خخا اث خخائ يل خخى م خخدأ تك خخاق اثف خخرص وإيم خخاج
احتةااخخاس امل خرأة ي اثتنرةخخا مبخخا حي خخت هلخخا قخخرص اثترةخخز ي امياء والرت خخاء خبةاراهتخخا رخخو اخخوية
حةاهتا واثت ل مدا اةةاة مأ خ ل اثتكامل مع اثشرواء واةلفخاء ي اث رخل امل سسخي ثةكخون
ا ل اميلى ثلررأة باثتايل بة اخل ة اثوط املت ص ي ون املرأة.
 -42إيم خخاج اخلط خخا اثوطنة خخا ي برة خخام ير خخل اةكوم خخا ث ي خوام ( )2018-2015اث خ م مت
ايترايا مأ ق ل ا ل اثنةايب ي اثفصل اثتشري ي اثرابع ي واةون اثثا /يناير .2015
 -43إةشاء مروز يي وم لوماس املرأة اث م ميثل ة طا است طاب وم اجا واقع ومشك س
املرأة اث حرينةا وبع اث حرينةا املتزواا مأ حبري وذثت مأ خ ل است ال خكواهأ وقضخاياهأ
بصخخورة م ا خخرة وتلرخ واق هخخأ واملسخخا ا ي حخخل مخخا ي رت خخهأ مخخأ مشخخك س يخ اث ديخخد مخخأ
اثوسائل واتثةاس املتاحا.
 -44اثترك خخحت القتص خخايم ثلر خرأة أطل خخت ا ل خ اميل خخى ثلر خرأة حزم خخا م خخأ ب خرام اثت خخدريل
واثتبهةل ث دي مأ املشخاريع اثخيت هتخد إ .تزويخد املخرأة باملهخاراس واثت نةخاس اث امخا ثتكخون قخايرة
يلخخى تبسخخة أو إيارة مشخخاريع ص خ عة أو اثخخدخول ي خخال ريخخاية اميرخخال .واطلخخت اث ديخخد مخخأ
امل اي راس واث ام باثت اون مع م سسخاس اثدوثخا واملت ل خا بت خدإ خخدماس استشخاريا وتسخهة س
ثتركحت املرأة اقتصاييا مثل إةشخاء مروخز تنرةخا قخدراس املخرأة اث حرينةخا تريخاياست بايت خارا حا خن
اقتصخخاييا خاصخخا بخخاملرأة ت خخدم واقخخا اخلخخدماس اثتدري ةخخا والستشخخاريا واثرتوجيةخخا ثرائخخداس اميرخخال
إ خخاقا إ .ت خخدإ اثخخدي واثترويخخل املةسخخر واحملفظخخا املاثةخخا ثصخخاح ا اثسخخرو امللكخخي اممخخعة س خ ةكا
بن خ إب خراهة آل خلةفخخا ثخخدي ومتويخخل اثنشخخاط اثتجخخارم ثلر خرأة اث حرينةخخا( .ملزيخخد مخخأ اثتفاصخخةل
اةظر ق رة .)7
 -45اثتركحت اثسةاسي ثلررأة أطلت ا ل اميلى ثلررأة برةام مسخترر ومتكامخل ثتركخحت
املرأة ي ا ال اثسةاسخي يروخز يلخى اثتشخ ةت مخع مجةخع اجهخاس وامل سسخاس امل نةخا ثتنفةخ بخرام
اثتدريل واثتبهةل واثتويةا يستهد املرأة اثراب ا ي اثدخول ي املشاروا ي اثشخبن اث خام وذثخت
من اةت اباس  2002وحىت اث ام  2016وقد سا ه ا اجهوي ي وصول يدي مأ اثنساء
إ .ل اثنواب وا اث اث لديا.
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رانون األسرة
(التوليا ررم )139 ،138 ،49
 -46ص خخدر ق خخاةون أحك خخام امس خخرة (اث سخ خ امول) واملط خخت أم خخام اث خخدائرة اثس خخنةا ي احملكر خخا
اثشريةا وت رل اةكوما حاثةا يلى إيداي مشرو قاةون موحد محكام امسرة.
 -47ةفخ ا لخ اميلخى ثلرخرأة باثت خاون مخخع ا لخ اميلخخى ثل ضخاء يراسخخا حخول أقخخر تط ةخخت
قاةون إحكام امسرة (اث س امول) ي اث ضاء اثشريي وبدأ تط ةت ةتائ اثدراسا.
 -48إصدار رويا مأ اثكتة اس اثتويويا واثتو ةحةا هتد إ .رح وت سخةط مخواي قخاةون
إحكام امسرة (اث س امول) وبةان اخلدماس اث اةوةةا امل دما ثلررأة إ .ااةل تنفةخ اثخ ام
اثتويويا واةر س اإلي مةا ثلتويةا باإلحكام املضة ا ي اث اةون (اث س امول) وأ ةا اإلسرا
ي إصدار اث س اثثا مأ اث اةون.
 -49تنفة برام مستررة ثلث اقا امسريا واثث اقا اث اةوةةا تستهد امل لخحت يلخى اثخزواج مخأ
اثشخ خ اب م خخأ اجنس خخحت هب خخد رق خخع مس خختوا اث خخويي واإليرا ث خخدا اثشخ خ اب مبتطل خخاس اثتواق خخت
امسخخرم وباثتشخري اس احمللةخخا والتفاقةخخاس اثدوثةخخا اثخخيت تخخدي قضخخايا املخرأة وتكخري اثسخخلووةاس
اإلجيابةا رو قضايا املرأة.
الجنسية
(التوليا ررم )143 ،142 ،141 ،140 ،96 ،95 ،75
 -50يويل ا ل اميلى ثلررأة ملف أبنخاء املخرأة اث حرينةخا املتزواخا مخأ أانخيب اهترامخا خاصخا
ويس ى ثتحسحت أو ايه مأ خ ل مسا ت ي اختاذ اثتدابع اث امخا ةصخوهل يلخى اخلخدماس
امساسةا اثيت يستفةد منها املواطنون.
 -51صخخدر يخخأ لخ اثخخواراء قخرار باملواق خخا يلخخى مشخخرو قخخاةون بت خخديل ب خ أحكخخام قخخاةون
اجنسخةا اث حرينةخا ث خخام  1963مبخا يسخخرا مبخنا اجنسخةا اث حرينةخخا مبنخاء املخرأة اث حرينةخا املتزواخخا
م خخأ أان خخيب وق خخت خوابط وم خخايع حم خخدية ومت خ إحاثتخ خ إ .اثس خخلطا اثتشخ خري ةا وق خا ثإلاخ خراءاس
اثدستوريا واث اةوةةا.
التشريعا الوننية المعنية بالتعليم واإلعارة
(التوليا ررم )172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،52 ،46 ،38
التعليم
 -52تخخن املخخاية ( )7اثف خخرة (أ) مخخأ اثدسخختور ت ...تريخخى اثدوثخخا اث لخخوم واتياب واثفن خخون
خجع اث ح خ اث لرخخي ورخخا تكفخخل اخلخخدماس اثت لةرةخخا واثث اقةخخا ثلر خواطنحت ويكخخون اثت لخخة
وتشخ ّ
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إثزامة ا و اةة ا ي املراحل امو .اثيت ي ةّنهخا اث خاةون ويلخى اثنحخو اثخ م ي خحت قةخ  .ويضخع اث خاةون
اخلطا اث اما ثل ضاء يلى اممةات.
 -53ي اإلط خخار اثتخ خخواةهي ثلرتبةخ خخا ثلرواطنخ خخا وح خخوق اإلةسخ خخان وهندسخ خخا اث ةخ خخام اثدراسخ خخي
مل تلف املراحل واثصفو اثت لةرةا ي املدار اةكومةا واخلاصا ي تخ م خدأ تكخاق اثفخرص مخأ
اثروخخائز اجوهريخخا اثخخيت واخخل أن تن خ يلةهخخا املنخخاه واث خ ام واثكتخخل وواقخخا اثوسخخائل واثوسخخائط
اثت لةرةا ومأ لةزاس ه ا اثتوا اثتبسة ملا ي ر باثترةةز اإلجيايب ثفائدة اثف اس الاترايةخا
اموثر احتةاا ا وحتديدا ثفائدة حاملي اإلياقا.
 -54وقةرخخا يت لخخت بخخاثت لة ثخ وم اإلياقخخا وذوم الحتةااخخاس اخلاصخخا قخخان مجةخخع اثطل خخا ذوم
اإلياقخخا والحتةااخخاس اخلاصخخا حيظخخون بريايخخا تربويخخا وت لةرةخخا خاصخخا ياخخخل امل سسخخا املدرسخخةا
ومأ ذثت
تط ةخخت مخخنه تربخخوم ت لةرخخي متكامخخل ثتبهةخخل طل خخا اإلياقخخاس اث هنةخخا اث سخخةطا
(أ)
ومت اما ياون ثل ام اثدراسي 2016/2015
(ب) مراي خ خخاة اثطل خ خخا م خ خخأ ذوم الحتةاا خ خخاس اخلاص خ خخا ومر خ خخى اثس خ خخرطان ومر خ خخى
اثسكلر واثطل ا اثص أقناء ت دإ المتحاةاس اثنهائةا بو ه ي جنا خاصخا وت خدإ اخلخدماس
اخلاصا واختاذ أيا تدابع أخرا لاما تناسل أو ايه
(ج) تبهةل اثطل ا ذوم اإلياقا اث لةا اث سخةطا واملتوسخطا وق خا اثشخلل اثخدمابي ي
املراوز اثتبهةلةا ثد ه ي املدار اةكومةا اث اييا
(ي)

إةشاء مرو نز ثلتبهةل اإلر ايم ث وم اإلياقا اةروةا واثشلل اثدمابي

(ه) تكثةف املناه اثرتبويخا وأةظرخا اثت ةخة اثرتبويخا واثوسخائل املسخاةدة جرةخع طل خا
ذوم الحتةاااس اخلاصا ي امل سسا املدرسةا
(و) اثرتخ خ خ خخة مل سس خ خ خخاس ت لةرة خ خ خخا خاص خ خ خخا ( 3م خ خ خخدار ) ثت خ خ خخدري طل خ خ خخا ذوم
الحتةاااس اخلاصا مبناه م تردة مأ ق ل واارة اثرتبةا واثت لة
(ا) اقتتاح مروز خاص بخاثت ةة وتشخ ة اإلياقخا ومروخز خخاص ثتل ةخا احتةااخاس
ذوم اإلياقا مأ اثتدريل واث ح يأ اث رل وإيمااه ي سوق اث رل
(ح)

اث رل اار ث ةتهاء مأ  9مراوز تبهةلةا ي رع اإلياقا اثشامل.

اإلعارة
 -55حيظى ملف ح وق ام اص ذوم اإلياقا باهترام باث ي للكخا اث حخريأ حةخ إن
اث حريأ اةضر ثلدول اثيت يرل يلى تنفة اث د اث ريب ثلر وقحت واث م ت نت اام ا اثخدول
اث ربةا وقد صدر قرار رق ( )3ث ام  2005بتشكةل جنا وطنةخا ملتاب تخ واةضخر املرلكخا إ.
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التفاقةا اث ربةا ثتش ةل وتبهةل امل اقحت رقخ  17ثسخنا  1993مبواخل املرسخوم ب خاةون رقخ ()3
ثسنا .1996
 -56مت تد حت السرتاتةجةا واخلطا اثوطنةا ة وق ام اص ذوم اإلياقا بتاري  3تشريأ
امول/أوتوبر  2011باثت اون واثتنسخةت بخحت وخل مخأ اثلجنخا اث لةخا ثريايخا خ ون امل خاقحت وواارة
اثتنرةخخا الاترايةخخا وبرةخخام اممخ املتحخخدة اإلخخخائي وهخخي اسخرتاتةجةا خخاملا ومتكاملخخا اسخختندس
إ .رويخخا مخخأ اثدراسخخاس اث حثةخخا املةداةةخخا وإ .اتفاقةخخا ح خخوق ام خ اص ذوم اإلياقخخا اثخخيت
اةضخخر إثةهخخا للكخخا اث حخريأ سخخنا  2011وهتخخد السخرتاتةجةا إ .حصخخول ام خ اص ذوم
اإلياقخخا يلخخى ح خخوقه واملخخا يلخخى قخخدم املسخخاواة مخخع اتخخريأ وإ .حت ةخخت اثخخدم اثشخخامل وحت ةخخت
أقضل ريايا وتنرةا هل وهي ب ثت ترس خريطا طريت ثتح ةت اتفاقةا ح وق ام خ اص ذوم
اإلياقخخا .ورخخا حتتخخوم يلخخى ( )7حمخخاور مخخأ بةنهخخا حمخخور اإلي خ م واثتويةخخا وقخخد تضخخرأ ه خ ا احملخخور
يديا مأ اثتواةهاس السرتاتةجةا هبد تنفة ها منها
(أ)

بناء واير إي مي م هل ثت زيز املنهجةا الاترايةا واة وقةا ثإلياقا

(ب)

إجياي جنا قريةا تنسة ةا قايلا ملتاب ا برام اإلي م واثتويةا واإلياقا.

 -57ورا تضرأ حمور اثتركحت القتصايم يلى تواةهاس اسرتاتةجةا يدة وهي
(أ)

إةشاء صندوق ثدي مشاروا ام

(ب)

تف ةل يور واارة اث رل ثتش ةل ام

اص ذوم اإلياقا ي القتصاي اثوط
اص ذوم اإلياقا.

(ملزيد مأ اثتفاصةل اةظر ق رة )7
دعم وبناء كوادر الشرنة
(التوليا ررم )130 ،109 ،105 ،104 ،102 ،89
 -58أبخخدس للكخخا اث حخريأ اهترام خ ا باث خ ا ي مواصخخلا يي خ بنخخاء قخخدراس اثشخخرطا اث حرينةخخا ي
إطار الثتزام باحرتام ح وق اإلةسان ي تنفة اث اةون حة قامخ واارة اثداخلةخا هخوي يديخدة
ي خخال ت خخدريل ق خواس اثش خخرطا وحتس خخحت ق خخدراهتا م خخأ خ خ ل ي خخدة يوراس حملة خخا وخاراة خخا ي خخدة
ومأ بةنها
(أ)
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امل متراس واثدوراس اثتدري ةا احمللةا



 4يوراس ي خال ح خوق اإلةسخان ث خواس اممخخأ اث خام خار قةهخا يخخدي ()87
مشار



 4يوراس ي خخال امل خخايع اة وقةخخا ثل رخخل اثشخخرطي خخار قةهخخا يخخدي ()213
مشار مأ أيضاء قواس اممأ اث ام
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يورة ي ال اثسلطا اثتشري ةا بخدي وت زيخز ح خوق اإلةسخان ي للكخا اث حخريأ
و ار قةها ( )250مشار



ق اثةخ خخا ي خ خخال تط ة خ خخاس ح خ خخوق اإلةسخ خخان ي اماهخ خخزة اممنةخ خخا خ خخار قةهخ خخا
( )119مشخخار مخخأ للكخخا اث ح خريأ باإل خخاقا إ .مشخخارواس أخخخرا مخخأ يخخدة
يول يربةا



 8يوراس يأ يور اثشرطا ي احملاقظا يأ ح وق اإلةسخان خار قةهخا ()152
مشاروا



يورة تدري خخا يخخأ خخرح اث خخاةون اثخخدويل ة خخوق اإلةسخخان وامل اهخخداس اثدوثةخخا اثخخيت
وق يلةها للكا اث حريأ ار قةها ( )22مشاروا



خ خ خخار قةه خ خ خخا ( )443خ خ خخابطا

يورة خ خ خخرح مدوة خ خ خخا س خ خ خخلو را خ خ خخال اثش خ خ خخرطا
و( )8 238قريا
يورت خخان ي خخال اثض خ خوابط املو خخويةا واإلارائة خخا لسخ خخت دام اث خخوة ي أيرخ خخال
اثض ط اإليارم مبشاروا ( )54مأ قواس اممأ اث ام



يورت خخان ي اث ح خ اجن خخائي ملكاقح خخا اجرمي خخا واثتط ة خخت اث رل خخي ثل خخاةون اجن خخائي
ار قةها ( )47مشار



يورة ي ال إيداي مدربحت ثشرح مدوةا سلو راال اثشخرطا خار قةهخا يخدي
( )8اط



يورة ي خخال املس خ وثةا اثتبيي ةخخا ثلرو خخف اث خخام بخخاث واةحت اث حرينةخخا خخار قةهخخا
( )21مشار



يورة ي ال ال ار باث شر ار قةها يدي ( )22مشار



(ب)

املشاروا ي امل متراس واثدوراس اخلاراةا



 5يوراس تدري ةخخا ي إيطاثةخخا ثت خخدإ مسخخايدة قنةخخا ثض خ ط اثشخخرطا خخار قةهخخا
يدي ( )102مشار



اثخ خ خدورة رق خ خ خ ( )21ل خ خ خ ح خ خخوق اإلةس خ خخان ي انة خ خخف مبش خ خخاروا ي خ خخدي ()6
مشاروحت



 3يوراس ي خخال ح خخوق اإلةس خخان ي ي خخدة يول يربة خخا مبش خخاروا ي خخدي ()29
مشار

(ج) تنظخ خخة امللت خ خخى اث لرخ خخي اثثخ خخا ثلشخ خخرطا اث ربةخ خخا (تط ة خ خخاس ح خ خخوق اإلةسخ خخان
ي اماه خخزة اممنة خخا باثت خ خخاون م خخع اام خ خخا ة خخايف ثل لخ خخوم اممنة خخا) خ خ خ ل اثف خخرتة مخ خخأ 23-20
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و خ خخاةون اثثا /ين خ خخاير  2013وي خ خخدي املش خ خخاروحت مخ خ خأ واارة اثداخلة خ خخا  84مش خ خخار وم خ خخأ خ خ خخارج
اثواارة  35بامجايل  119مشار مأ للكا اث حريأ
(ي) ورا أصدرس واارة اثداخلةا قرار رق ( )14ثسنا  2012بشبن مدوةا سلو
راال اثشرطا واثيت تشترل يلى م اي ثل املحت ي إةفاذ اث اةون ترمي إ .اثرتوي ثث اقا ح وق
اإلةس خخان .ور خخا أص خخدرس واارة اثداخلة خخا قخ خرار رقخ خ  24ثس خخنا  2014ح خخول امل خخاي امساس خخةا
لست دام اث وة وامسلحا اثناريا.
(ملزيد مأ اثتفاصةل اةظر ق رة )7
حقوق الطفل
(التولية ررم )29
 -59صدر قاةون اثطفل رق ( )37ثسنا  .2012واث م ي د تنفة ا لتفاقةخا ح خوق اثطفخل
اث خ خخيت اةض خ خخر إثةه خ خخا للك خ خخا اث حخ خ خريأ .وي  18خ خ خ اط/ق اير  2016ص خ خخدر قخ خ خرار رقخ خ خ ()4
ثسخخنا  2016بشخخبن إيخخاية تشخخكةل اثلجنخخا اثوطنةخخا ثلطفوثخخا واملشخخكلا مخخأ يخخام  1999واثخخيت
ختت قةرا ختت قة مبتاب ا تنفة خطا يرل السرتاتةجةا اثوطنةخا ثلطفوثخا وتسخايد اجهخاس
امل نةا باثطفوثا يلى تطوير وت زيز مشروياهتا وبرا ها اثيت ختدم وتضرأ ح وق اثطفل.
 -60وق خ خ خخد مت ي ي خ خ خخام  2013تد خ خ خخحت الس خ خ خ خرتاتةجةا اثوطنة خ خ خخا ثلطفوث خ خ خخا وخط خ خ خخا يرله خ خ خخا
( )2017-2013وهخخي اس خرتاتةجةا تن ثخخت مخخأ اخلصخخائ واةااخخاس واملتطل خخاس اثخخيت متةخخز ه خ ا
اثف ا اث رريا ومأ خصائ ا ترع وق اقت اثيت ترتكخز يلخى أحكخام اثشخري ا اإلسخ مةا وقخد مت
إيداي ه ا اثوقة ا ايترايا يلى ةتائ يراسا حتلةل و ع اثطفل ي املرلكا .2011-2010
وسائل اإلعال والصحافة
(التول رريا رر ررم ،156 ،155 ،152 ،150 ،149 ،148 ،147 ،93 ،30 ،25
)158
 -61اةصول يلى امل لوماس واثوصول إ .كا اإلةرتة هو حت يسختورم وقخاةو واخار
اث ر خخل يل خخى إي خخداي مش خخرو ق خخاةون ادي خخد ثلص خخحاقا واإلي خ م اإلثك خخرتو وذث خخت ثت زي خخز حري خخا
واسخخت ثةا اثصخخحف وم سسخخاس اإلي خ م اإلثكخخرتو مبخخا يتواقخخت مخخع اث وايخخد اثدوثةخخا ل سخخةرا
اث ه خخد اث خخدويل اخل خخاص ب خخاة وق املدةة خخا واثسةاس خخةا وحيظ خخر أم ييخ خواس إ .اث ن خخف أو اثكراهة خخا
أو هتدي خخد امم خخأ اث خخومي واثنظ خخام اث خخام أو اثت خخدم يل خخى ح خخوق اتخ خ خريأ وة خخته وو خ خرامته
أو اثفا اتياب اث اما أو اةتها أم مأ م خاي ح خوق اإلةسخان وي خزا ح خوق اثصخحفةحت ي
اثت خخع يخخأ آرائه خ ببمخخان واسخخت ثةا ي إطخخار اثدسخختور واث خخاةون مبخخا ي ذثخخت خخران اةخخت ي
اةصول يلى امل لوماس وتداوهلا.
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 -62يخخت اختخخاذ إاخراءاس تنفة يخخا وقضخخائةا ةظخخر أم ييخواس حتريضخخةا يلخخى اثطائفةخخا واث نخخف
واثكراهةخخا اث ومةخخا أو اثدينةخخا أو اث نصخريا ي وسخخائل اإليخ م وق خا ث خخاةون اث وبخخاس وت دي تخ
وقخخاةون اثصخخحاقا اةخخايل اثصخخاير باملرسخخوم ب خخاةون رقخ  47ثسخخنا  2002وتبوةخخدها ي مشخخرو
قاةون اثصحاقا واإلي م اإلثكرتو وق ا ثلرواقةت اثدوثةا املنضرا إثةها اث حريأ.
 -63اث رل يلى ت زيز اث ة اثوطنةا املشرتوا وروح اثتساما واثت اي اثسلري مبوال مةثاق
اثشخخر اثصخخحفي اثخ م مت إقخرارا ي وخخاةون اثثا /ينخخاير  2012ومةثخخاق اثشخخر ثإليخ م املرئخخي
واملسخخرو ويثةخخل اثسخخلو اإلي مخخي (حزيران/يوةة خ  )2012وقخخت اس خرتاتةجةا إي مةخخا متطخخورة
مبا حيري آياب املهنا باثتواقت مع امل ايع اث املةا.
 -64ت خء اهلة خا اث لةخخا ثإليخ م والتصخال واثخخيت مت إةشخا ها ي حزيران/يوةةخ  2013بت زيخخز
اةريخخا املس خ وثا ي وسخخائل اإلي خ م وق خا ثلض خوابط املهنةخخا وامخ قةخخا احملخخدية ي مةثخخاق اثشخخر
اإلي مخخي واث وايخخد اثدوثةخخا اثخخيت حتظخخر أم ييخواس مثخخعة ثلطائفةخخا أو اثكراهةخخا اثدينةخخا أو اث رقةخخا
أو امل ه ة خخا حي خخت املص خخلحا اث لة خخا ثل خخوطأ وحير خخي امم خخأ اث خخومي وحي خخاقظ يل خخى وح خخدة ا تر خخع
وس مت واست رارا.
 -65تدي للكا اث حريأ ح خوق اثصخحفةحت ي أياء رسخاثته حبريخا واسخت ثةا وم اق خا أم
ايتخخداء يلخخةه باث وبخخاس امل خخررة ثلت خخدم يلخخى املو خخف اث خخام وذثخخت وقخخت مخخا ةصخ يلةخ املخواي
( )34-29مأ قاةون اثصحاقا اةايل اثصاير باملرسوم ب اةون رق ( )47ثسنا  .2002وقد مت
خخران يخخدم ت خخرض أم صخخحفي ث يت خخال أو اثسخخجأ أو اثرتهةخخل أو اث رخخع أو اإلهاةخخا بس خ ل
لارسا ح خ اث خاةو واثدسختورم ي اثت خع يخأ اثخرأم وحخت اثت ا خي مكفخول ثلرتضخرر مخأ أم
لارساس بع قاةوةةا.
 -66ورا تواصل اةكوما ت زيز ح وق اثصحفةحت ي اثت ع يأ آرائه ببمان واست ثةا ي
إطار مشرو قاةون اثصحاقا واإلي م اإلثكرتو واثخ م سخةحال إ .اثسخلطا اثتشخري ةا حةخ
ين مشرو اث اةون ه ا يلى مزايا يديدة مأ رنها حريا اثصحاقا واثط ايا واثنشر واإلي م
اإلثكخخرتو واسخخت ثةا اثصخخحفةحت وأل يكخخون اثخرأم اث خ م يصخخدر يخخأ اثصخخحفي أو امل لومخخاس
اثصحةحا اثيت ينشرها س ا ثلرسخا ببمنخ ورخا ل جيخوا إا خارا يلخى إقشخاء مصخاير م لوماتخ
إ اقا إ .حت اثصحفي ي اةصول يلخى امل لومخاس واإلحصخاءاس وامخ خار امل خاح ةشخرها ط خا
ثل اةون مأ مصايرها وايت ار إهاةا اثصحفي أو اثت دم يلة بس ل يرل ارميا ي اقخل يلةهخا
باث وبخخاس امل خخررة ثلت خخدم يلخخى املو خخف اث خخام يخخدم ا خواا قصخخل اثصخخحفي مخخأ يرل خ إل ب خخد
إخطار جنخا مهنةخا مسخت لا مبخ ّراس اثفصخل وتوثةهخا اثتوقةخت بخحت اثطخرقحت وتط ةخت أحكخام قخاةون
اث رل ي اث طا امهلي ي بن قصل اث امل وإقرار قوايد مهنةا ة خوق وواا خاس اثصخحفةحت
ي إطار مواقةت اثشر اثصحفةا واإلي مةا.
 -67صنف اث حخريأ امو .يلخى مسختوا اثشخرق اموسخط ومشخال أقري ةخا واث خ  27ياملةخا وقخت
ت ريخخر قةخخا ترخخع امل لومخخاس اثصخخاير يخخأ الحتخخاي اثخخدويل ث تصخخالس ث خخام  2014وبنخخاءا يلخخى
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مستوياس اثنفاذ ثتكنوثواةا التصالس وامل لوماس واسخت دامها ومهاراهتخا .وهخي مخأ أوائخل يول
املنط ا حتريرا هل ا اث طا وتتجاوا ةس ا اةتشار خدماس التصالس املتن لخا  183ي املائخا مخأ
ر خخو اثس خخكان اث خخاث حت  1.3ملة خخون ةس خخرا وخ خخدماس اإلةرتة خ خ  129ي املائ خخا ويس خخت دم
كاس اإلي م الاترايي أوثر مأ  541أثف ا ي قةس و و 250أثف ا يلى تويرت و 120أثف ا
ي الةست رام.
 -68وارتبان ررا بالتول رريا المتعلق ررة بالم رردافعيم ع ررم حق رروق اإلنسر ران فالج رردير بال ررلكر
(التوليا ررم )158 ،156 ،150 ،147


أن حريا اثرأم واثت ع مأ اة وق اث اما اثيت يضرنها اثدستور واث اةون



صخخدر املرس خخوم ب خخاةون رق خ ( )21ثسخخنا  1989اخل خخاص باجر ة خخاس وامةدي خخا
الاترايةخ خخا واثث اقةخ خخا واهلة خ خخاس اخلاصخ خخا اث املخ خخا ي مةخ خخدان اثش خ خ اب واثريا خ خخا
وامل سساس اخلاصا ويت تط ة ي إطار اثضراةاس اث اةوةةا



ت رل واارة اثتنرةا الاترايةا يلى اثت اون مع منظراس ا ترع املخد وييرهخا
ومخخأ ذثخخت إةشخخاء املروخخز ثلخخوط ثخخدي املنظرخخاس امهلةخخا وييخ وتشخخجةع اث رخخل
اثتطخويي وهخخو مروخز يهخخد إ .ت خدإ تلخخف أواخ اثخخدي واثتطخوير ثلرنظرخخاس
امهلةا ومأ أهداق


حتسحت أياء املنظراس امهلةا وت زيز قدراهتا



تطوير اث رل امهلي ثتل ةا حاااس وطروح ا ترع



يي وتشجةع اث رل اثتطويي



تشجةع ويي اثشراوا ا تر ةا بحت اث طا اةكومي وامهلي واخلاص.

 -69وترحل اث حريأ بدخول اإلي مةحت ووسائل اإلي م امان ةا وقت امل ايع اثدوثةخا ووقخت
امل ايع املت ا ي منا اثتب عاس يلرا بتوااد أوثر مخأ  60مراسخ ا أان ةخا م ةرخا وم ترخدا ومت
تبسة ن
ةاي ملراسلي وسائل اإلي م امان ةا يام  2005ي املناما.
مكافحة االتجار باألشخاص ورانون العمل
(التوليا ررم )176 ،175 ،174 ،173 ،165 ،164 ،97 ،94 ،76
مكافحة االتجار باألشخاص
 -70ص خ خ خخدر ق خ خ خخاةون مكاقح خ خ خخا ال خ خ خخار بام خ خ خ اص مبوا خ خ خخل املرس خ خ خخوم ب خ خ خخاةون رق خ خ خ ()1
ثسخخنا  2008وتنفة خ ا ملخخا وري ي م خواي اث خخاةون ق خخد مت تشخخكةل اثلجنخخا اثوطنةخخا ملكاقحخخا ال خخار
بام اص ويرتأسها حاثة ا اثرئة اثتنفة م هلة ا تنظخة سخوق اث رخل وتضخ ي يضخويتها لثلخحت
يأ اثخوااراس ذاس اث قخا وهتخد قةرخا هتخد إثةخ و خع بخرام بشخبن منخع ومكاقحخا ال خار
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بام خ اص ومحايخخا خخحايا ال خخار بام خ اص مخخأ م خخاوية إي خ ائه ومتاب خخا تنفة خ اجهخخاس
اةكومةخ خخا امل نةخ خخا ثلتوصخ خخةاس واثتواةهخ خخاس اث خ خوارية ي التفاقةخ خخاس واث وتووخ خخولس ذاس اث قخ خخا
مبكاقحا ال ار بام اص واثيت تكون املرلكا طرقا قةها.
 -71مت تش خخكةل جن خخا ت ة خخة و خ خ ةا اثض خخحايا امااة خخل ثإل خخار بام خ خ اص برئاس خخا واارة
اث رخخل واثتنرةخخا الاترايةخخا وتضخ لثلخخحت مخخأ واارة اث رخخل واثتنرةخخا الاترايةخخا وواارة اخلاراةخخا
واإليارة اث امخخا ثلجنسخخةا واج خواااس واإلقامخخا بخخواارة اثداخلةخخا وهة خخا تنظخخة سخخوق اث رخخل وختخخت
اثلجنخخا خخرأ اختصاصخخاهتا بخخالط يلخخى واقخخا اثت خخارير املت ل خخا بخخا يلة خ وهلخخا ةخخا أقواث خ
أو مأ ميثل قاةوةا وإااثا ما قد ي رتض ا يلة امانيب مأ م وقاس حتول يون حصخوث يلخى
يرل إذا ت حت اة حبااا ثل رل وذثت بناء يلى ما يري إ .رئة اثلجنخا مخأ ق خل اجهخا امل تصخا
هب ا اثشبن اثتنسةت مع واارة اثداخلةا إلياية ا يلة إ .موطنخ امصخلي باثدوثخا اثخيت ينترخي
إثةها نسةت أو إ .حمل إقامت ببيا يوثا أخرا مىت طلل ذثت اثتوصةا مبا إذا وخان يواخد اخا
م تضخخى ث خخاء ا خ يلة خ ي املرلكخخا وتوقةخخت أو خخاي اث اةوةةخخا مبخخا ميكن خ مخخأ اث رخخل ورقخخع ه خ ا
اثتوص خخةا إ .واي خخر اثداخلة خخا ليترايه خخا وختض خخع تل خخت اثتوص خخةا ح خخال ايترايه خخا ثلرراا خخا ب خ اس
اإلاراءاس ول ستا أ هر وحد أقصى.
 -72ورخا قامخ اثلجنخا باقتتخخاح مروخز إيخواء خخخاص باثراخال ومروخز آخخخر خخاص بخايواء اثنسخخاء
مأ املت ر حت ث ار باث شر .باإل اقا إ .إن واارة اث رخل واثتنرةخا الاترايةخا ت رخل يلخى بنخاء
.
مروز متكامل ثضحايا ال ار باث شر بطاقا استة ابةا موثر مأ 120
رانون العمل
 -73صخخدر قخخاةون اث رخخل ي اث طخخا امهلخخي رقخ ( )36ثسخخنا  2012واث خ م يشخخرل خخخدم
املنخخاال ي يخخدي مخخأ أحكام خ و خخد اث رخخل ومحايخخا اماخخور ومكاقخخبة هنايخخا اخلدمخخا واة خخت ي
اإلاااة اثسنويا واإليفاء مأ رسوم اثت ا ي وإاراءاس تسويا املنااياس اثفرييا.
 -74ت ت خ اث حخ خريأ يوث خخا رائ خخدة ي املنط خخا اث ربة خخا ي اث دي خخد م خخأ خخالس اةراي خخا ثل راث خخا
اثواقدة ومنها حت الةت ال مأ صاحل يرل تخر واثتبمحت خد اثت طخل هخ ا إ خاقا إ .حظخر
اث رخ خ خخل ي اممخ خ خخاوأ املكشخ خ خخوقا حت خ خ خ اثشخ خ خخر خ خ خ خ ل قخ خ خخرتة اثظهخ خ خخعة ي خ خ خخهرم متوا/يوثة خ خ خ
وآب/أبسط مأ ول يام واث م تستفةد من اث راثا اثواقخدة ثكوهنخا تشخكل باث ةخا اث خاملحت ي
املشروياس اإلةشائةا.
 -75تت خخو .واارة اث ر خخل واثتنرة خخا الاتراية خخا باثت خخاون م خخع اجه خخاس امل نة خخا امخ خخرا إاخ خراء
مح خ س اثتفتخخة يلخخى املسخخاوأ اثخخيت يوقرهخخا أصخخحاب اث رخخل ثل راثخخا اثواقخخدة اثخخيت ت رخخل ثخخديها
وذثت ي إطار قاةون اث رل ي اث طا امهلي.
 -76وتس خ خ ى اثخ خخواارة مخ خخأ خ خ خ ل امةشخ خخطا واةر خ خ س اثتويويخ خخا واإلر خ خخاييا باثت خ خخاون مخ خخع
اثسفاراس وامةديا امان ةا ثنشر اثويي ثدا اث رال امااةل إ اقا إ .صدور اث رار اثخواارم
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رق ( )40ثسنا  2014بشبن ا رتاطاس ومواصفاس سخكأ اث رخال ورخا ت خوم اثخواارة باثت خاون
مخخع احملاقظخخاس واجهخخاس ذاس اث قخخا بتشخخكةل قخخرق يرخخل مةداةةخخا ةصخخر امل خخا واملسخخاوأ اثخخيت
تشكل خطورة يلى ساونةها ومرتاييها.
 -77سةطرح ي هر ةةسان/أبريل  2017ةظاما ري ةا مينا تصخاريا يرخل ث ااةخل يون
يت ب دا ت ةة املشرو اث م هو ازء مأ مشرو إص ح سوق
وفةل ث دي  48أثف
اث رل وتس ى اث حريأ مأ وراء ه ا اإلاراء ثل ضاء يلى أس اب اهرة اث راثخا امل اثفخا ثنظخام
اث رل وو ثت ثل ضاء يلى اثتسرت ويلى اثسوق اثسوياء ثلتب خعاس ورخخ اث رخل وسةصخحا
ه ا اثنظام أو ا  8ي املائا مأ اث رال ي سوق اث رل اث حرينةا.
الخدما االجتماعية
(التوليا ررم )144 ،47 ،44
 -78ت رخخل واارة اث رخخل واثتنرةخخا الاترايةخخا يلخخى متاب خخا تنفة خ اث خ ام اخلاصخخا باخلخخدماس
الاترايةخخا وم خخأ ذث خخت مت تبسخخة يار ثإلي خواء واثرياي خخا الاترايةخخا ثلنس خخاء املت ر خخاس ثل ن خخف
امسخخرم وتبسخخة يار اثكرامخخا ثلرتسخوثحت واملتشخخرييأ واثخ م يخخت مخخأ خ ثخ تخخوقع أواخ اثريايخخا
امل تلفا هل باثتنسةت واثت اون مع اثوااراس واجهخاس ذاس اث قخا .باإل خاقا إ .تكثةخف اهخوي
مروخز محايخخا اثطفخخل بت خخدإ اخلخخدماس اثنفسخخةا واخلخخدماس الاترايةخخا واث اةوةةخخا واثصخخحةا واثخ ام
اإلخائةخخا واثوقائةخخا هبخخد رقخخع مهخخاراس وقخخدراس امطفخخال مبخخا ميكخخنه مخخأ محايخخا أةفسخخه واثت خخر
يلخخى ح خخوقه ووخ ثت رقخخع مهخخاراس وقخخدراس اتبخخاء ي محايخخا أبنخخائه وقخختا اخلخخط ا خخا ثنجخخدة
ومساةدة اثطفل .998
 -79تشجةع اث رل اثتطويي ومأ ذثت إسهام اثواارة مأ خ ل صندوق اث رخل الاترخايي
امهلخخي وامل خخدرة مةزاةةت خ بخخبوثر مخخأ  300أثخخف يينخخار يلخخى ت خخدإ اثخخدي ملنظرخخاس وم سسخخاس
ا ترع املخد ةظخع ت خدميها ملشخاريع ااترايةخا تنرويخا يخت ت ةةرهخا مخأ ق خل تصخحت .وخصصخ
اثخخواارة قلثخخي مةزاةةخخا اثصخخندوق ثلرشخخاريع املرت طخخا باثلحرخخا اثوطنةخخا .وقخخد اسخختفايس  65منظرخخا
أهلة خخا م خخأ برة خخام امل خخنا املاثة خخا ثس خخنا  2013ور خخا اس خختفايس  66مج ة خخا م خخأ هخ خ ا اث ة خخام ي
سنا  48 .2014مج ةا استفايس مأ اث ةام ي يام .2015
 -80يتخخو .املروخخز اثخخوط ثخخدي املنظرخخاس امهلةخخا اثتخخابع ثخخواارة اث رخخل واثتنرةخخا الاترايةخخا
سنويا تنظة يدي مأ اثخور اثتدري ةخا واثل خاءاس واملخ متراس ثت زيخز قخدراس املنظرخاس امهلةخا اثخيت
يف خخوق ي خخديها  600مج ة خخا وم سس خخا وق خخد قاقخ خ تل خخت اثخ خ ام م خخا رويخ خ  90م خخأ اث خخور
وامل متراس خ ل سنيت .2016-2013
 -81مت إةشخخاء مروخخز مت ص خ
وتنظةرها وتدريل املتطويحت قةها.
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 -82تشخخجةع ويي خ اثش خراوا ا تر ةخخا بخخحت اث طخخا اةكخخومي وامهلخخي واخلخخاص حة خ يتخخو.
املروخخز اثخخوط ت ةخخة املنظرخخاس امهلةخخا اثش خريكا ي إيارة مشخخروياس وب خرام تنرويخخا تاب خخا ثخخواارة
اث رل واثتنرةا الاترايةا ويت ذثت بشكل يورم ومأ تلت املشاريع واث ام


يار اممان ثلرت ر حت ثل نف امسرم



يار اثكراما ثلريايا الاترايةا



اثوحداس املتن لا ث وم اإلياقا



امةديا اثنهاريا الاترايةا ثلواثديأ املوايا ي تلف مناطت اث حريأ.

الحوار الونني
(التوليا ررم )131 ،129 ،55 ،40
 -83اة خخد مخ متر اةخوار اثخخوط ي اثفخخرتة مخخأ  2متوا/يوثةخ  2011حخخىت  25متوا/يوثةخ 2011
وقد أسفر ه ا امل متر قةرا أسفر ينخ يخأ يخدي مخأ اثتوصخةاس منهخا تلخت اثتوصخةاس اخلاصخا حب خوق
املخ خرأة واثطف خخل وذوم الحتةاا خخاس اخلاص خخا وواق خخع املخ خرأة اث حرينة خخا وحت خخدياهتا وواق خخع وحت خخدياس ذوم
الحتةااخخاس اخلاصخخا وتط خوير ريخخايته  .ورخخا أوصخخى امل خ متر بخخااراء ت خخدي س يسخختوريا أقرهتخخا اثسخخلطا
ي إيخخاية تنظخخة اث قخخا بخخحت اثسخخلطتحت اثتنفة يخخا واثتش خري ةا مبخخا ي وخخد يلخخى اثت خواان
اثتشخري ةا وتخختل
بةنهرخخا ومخخأ ذثخخت إ خخاقا خخراةاس اديخخدة تط خخت ينخخد اسخخت دام امللخخت ة خ ي حخخل لخ اثنخواب
وت ةخخحت أيضخخاء ل خ اثشخخورا وت زيخخز يور اثسخخلطا اثتش خري ةا ي مخخنا اثث خخا ثلحكومخخا اثخخيت دتارهخخا
امللت وإ خاقا خراةاس اديخدة ثخدور لخ اثنخواب تر خا ينخد مناقشخا السختجواباس اثخيت تواخ
إ .اثواراء.
 -84وث د ااء اةوار اثوط اتساقا مع اثنه اةكومي وا تر ي اثخ م ت وخد يلةخ اةكومخا
بصخخفا مسخختررة مخخأ حة خ مشخخاروا مجةخخع أطةخخا ا ترخخع مخخأ اجهخخاس اثرةةخخا وبخخع اثرةةخخا ي
يرلةخخا اإلص خ ح واثتنرةخخا اثشخخاملا واملسخختداما واثخخدقع ب جلتهخخا ي خخل اثوحخخدة اثوطنةخخا ثلش خ ل
اث حري وقةر ا تر ةا.
 -85وقخ خخد مت اسخ خختكرال اة خ خوار اثخ خخوط ي احملخ خخور اثسةاسخ خخي وملخ خخدة يخ خخام وام خ خخل ي 2013
و 2014ب ةخخاية صخخاحل اثسخخرو امللكخخي ويل اث هخخد اثنائخخل امول ثخرئة لخ اثخخواراء واةتهخخى
إ .م خ خ خخاي أساس خ خ خخةا مت اثتواق خ خ خخت يلةه خ خ خخا ومت ي خ خ خخد الةت اب خ خ خخاس اث ملاةة خ خ خخا واث لدي خ خ خخا ي و خ خ خخاةون
امول/ييسر  2014واثيت أسفرس يأ ُمشخاروا خ ةا واسخ ا وصخل إ 52.6 .ي املائخا مخأ
رخو مخخأ هلخ حخخت اثتصخوي ي املرلكخخا باثنسخ ا ث ةت ابخخاس اثنةابةخا وةسخ ا  60ي املائخا مخخأ
رو مأ حيت هل اثتصوي ي الةت اباس اث لديا.
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باء -توليا تحظى بدعم جزئي
 -86ي اثدي اجزئي ثتوصةا مخا ييخ اخزءا منهخا واإلحاطخا يلرخ ا بخاجزء اتخخر اثخ م قخد
يت خخارض م خخع اثشخ خري ا اإلسخ خ مةا أو اثدس خختور أو اثتشخ خري اس اثوطنة خخا أو ي تض خخي مزي خخدا م خخأ
اثدراسا.
المعاهدا الدولية لحقوق اإلنسان
(التوليا ررم )65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،18 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،3
 -87ص خخدر املرس خخوم امللك خخي رقخ خ  70ثس خخنا  2014بت خخديل ب خ خ أحك خخام املرس خخوم ب خخاةون
رق  5ثسنا  2002باملواق ا يلى الةضرام إ .اتفاقةخا اث ضخاء يلخى مجةخع أ خكال اثترةةخز خد
امل خرأة (اثسخخةداو) وتضخخرأ إيخخاية صخخةابا ب خ حتفظخخاس للكخخا اث ح خريأ يلخخى اتفاقةخخا اثسخخةداو
وين اثت ديل يلى اثتزام للكا اث حخريأ بتنفةخ أحكخام املخواي  2و 16مخأ التفاقةخا يون إخخ ل
ببحكام اثشري ا اإلس مةا أمخا باثنسخ ا ثلرخاية  15ق خرة ( )4ق خد أن واةخ اث حخريأ متحفظخا
بشخخكل مطلخخت يلةهخخا بات خ اث ح خريأ ملتزمخخا هبخخا يون إخ خ ل ببحكخخام اثش خري ا اإلس خ مةا .وقخخد
واق اثسلطا اثتشري ةا آةف اث ور.
 -88ل يخزال حبخ مسخخبثا الةضخخرام إ .اتفاقةخخا الختفخخاء اث سخخرم ااريخ ا وي حخخظ أةخ ويلخخى
اثخخرب مخخأ أن اث ح خريأ ثةس خ طرق خا ب خخد ي تط ة هخخا إل أن اثلجنخخا اث حرينةخخا املسخخت لا ثت صخخي
اة ائت قد قام باثتح ت ي وء امل ايع اخلاصا هبا ي يدي مأ اليياءاس املت ل ا بالختفخاء
اث سرم ي يام ( 2011مبا ي ذثت اثفرتة اخلاصا حباثخا اثسخ ما اثوطنةخا) وقخد أسخفرس يرلةخا
اثتح خخت ه خ ا ي خخأ رق خ مجة خخع اليي خخاءاس ومل تث خ أم ح خخالس اختف خخاء قس خخرم (ت ري خخر جن خخا
ت صي اة ائت  -ق رة .)1304
 -89تس خ ى للكخخا اث ح خريأ إ .اثت خخاون مخخع مجةخخع آثةخخاس ح خخوق اإلةسخخان اثدوثةخخا امل تلفخخا
واثلجخخان اثت اهديخخا وامل خخرريأ اخلاصخخحت وقخخرق اث رخخل ومكتخخل املفخخوض اثسخخامي ة خخوق اإلةسخخان
باإل اقا إ .اإلاراءاس اخلاصا ومأ ذثت
حتخخرص للكخخا اث حخريأ يلخخى اثت خخاون اثتخخام مخخع مجةخخع حخخاملي اثوليخخاس ي إطخخار
(أ)
اإلاراءاس اخلاصا ول تزال اةكوما ت ح مسبثا ييوة ب حاملي اثولياس ثزيارة املرلكا
(ب) قام خ للك خخا اث ح خريأ ب خخاثري يل خخى اليي خخاءاس واثن خخداءاس اث اال خخا إ خخاقا إ.
الست ةاةاس اثوارية مأ امل رريأ اخلاصحت
(ج) بخدأ تف ةخخل برةخخام اثت خاون اثفخ وبنخخاء اث خخدراس ي خال ح خخوق اإلةسخخان مخخع
مكتل املفوض اثسامي ة وق اإلةسان ي يام .2016
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جيم -توليا تم األخل علما بها
(التولر رريا ،78 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،4 ،1
)120 ،110 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79
 -90م خخع مراي خخاة م خخا أو خخح ري للك خخا اث حخ خريأ باثنسخ خ ا هلخ خ ا اثتوص خخةاس ت ر خخل املرلك خخا
ما أمكأ يلى اختاذ ما ميكخأ مخأ إاخراءاس ثتط ةخت م خايع ت خل هبخا للكخا اث حخريأ وقةرخا يت لخت
مبسخخبثا اةضخخرام اث ح خريأ إ .اث وتووخخول الختةخخارم اثثخخا ثل هخخد اثخخدويل اخلخخاص بخخاة وق املدةةخخا
واثسةاسةا املت لت باث خاء تط ةخت ي وبخا اإليخدام قخ يواخد أم ت ةخع ي موقخف اث حخريأ مخأ هخ ا
اثشخخبن ويرايخخى ي ه خ ا اثصخخدي أن ي وبخخا اإليخخدام ل تفخخرض إل ي حخخالس اسخخةرا وخطخخعة
وتواخد خخراةاس و خخعة ثفخخرض وتنفةخ ي وبخخا اإليخخدام ي اث خخاةون اث حخري وتُفخخرض هخ ا اث وبخخا
يلى يدي ص ع وحمدوي مأ اجرائ اجنائةا .وين قاةون اث وباس يلى إمكاةةخا ختفةخف ي وبخا
اإليدام ي حاثا اةك هبا إ .اةك باثسجأ امل بد أو اثسجأ ثفرتة أقل إذا ارتُك اجرميا ي
رو تستحت ختفةف اث وبا.

دال -اإلنار المعياري والهيكلي لتشجيع احترا وحماية حقوق اإلنسان
 -91يتجلى امقر اإلجيايب ثإلاخراءاس اثخيت اختخ هتا املرلكخا ومنهخا مخا مت اإل خارة إثةخ أيخ ا
ي يي اث نةا امساسةا ثتشجةع احرتام ومحايا ح وق اإلةسان مأ خ ل اهلةاول واثتشخري اس
وي و ع وتنفة اثسةاساس واث ام اثيت وان مأ بهنا وفاثخا إجنخاااس و خعة ي خالس اثتنرةخا
اثش خخاملا مب خخا ي ذث خخت اثتش خخجةع املض خخطري لحخ خرتام ومحاي خخا ح خخوق اإلةس خخان خاص خخا وأن هخ خ ا
اإلاراءاس يديرها ويساةدها اإلطار امل ةارم واهلةكلي ثتشخجةع احخرتام ومحايخا ح خوق اإلةسخان
وهو ما ةتناوث باجياا ي اثف راس اتتةا.
 -1الميثاق
 -92صخخدر مةثخخاق اث رخخل اثخخوط ي وخخاةون امول/ييسخخر  2000وذثخخت بنخخاءا يلخخى اسخختفتاء
خ يب يلخخى مشخخرو املةثخخاق ي  14خ اط/ق اير  2001واةخ ةتةجت خ مواق خخا اث حخرينةحت يلة خ
بنس خ ا  98.4ي املائخخا وي وخخد املةثخخاق قةرخخا ي وخخد يلة خ يلخخى حتديخخد مسخخاراس اث رخخل اثخخوط
حا را ومست ا وامل اي اثسةاسةا والقتصاييا اثيت ت ود اثنه اثدمي راطي ملرلكا اث حريأ.

 -93وقخ خخد وريس ي املةثخ خخاق امل خ خخاي اثخ خخيت حتك خ خ ترخ خخع اث ح خ خريأ وتضخ خخرأ املةثخ خخاق وصخ خخف ا
ثش صخخةا اث ح خريأ اثتاردةخخا وإيضخخاحا ثلر ومخخاس امساسخخةا ثلرجترخخع وةظخخام اةك خ واةةخخاة
اثنةابة خخا .ور خخا وريس ي املةث خخاق امسخ خ القتص خخاييا والاتراية خخا ثلرجتر خخع وامم خخأ اث خخوط
واث قاس اخللةجةا واخلاراةا.
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 -2الدستور

()8

 -94يخخن اثدسخختور يلخخى اة خخوق واةريخخاس وي وخخد يلخخى م خخدأم املسخخاواة وسخخةاية اث خخاةون
ويخخنظ اث قخخا بخخحت سخخلطاس اثدوثخخا اثخخث ب اثتنفة يخخا واثتشخري ةا واث ضخخائةا .وقخخد أاخخرس للكخخا
اث حريأ ت دي س هاما يلى اثدستور خ ل اث ام  2002واث ام .2012
 -3القانون
 -95يكف خخل اث خخاةون اة خخوق واةري خخاس وي خخت ص خخدور اثتشخ خري اس أو ت خخديلها ي إط خخا نر م خخأ
احرتام اثدستور ورا تصدر اث راراس ذاس اثصلا ي ه ا اثشبن ومأ ذثت

GE.17-01919



قخخاةون اث رخخل ي اث طخخا امهلخخي رق خ ( )36ثسخخنا  2012ويتنخخاول يخخديا مخخأ
اث ضخخايا منهخخا ي خخد اث رخخل ومحايخخا اماخخور ومكاقخخبة هنايخخا اخلدمخخا واةخخت ي
اإلا خخااة اثس خخنويا واإليف خخاء م خخأ رس خخوم اثت ا خخي وإاخ خراءاس تس خخويا منااي خخاس
اث رل اثفرييا واجرايةا( )9ويشرل خدم املناال ي يدي مأ أحكام



قخ خخاةون رق خ خ ( )34ثسخ خخنا  2014بت خ خخديل ب خ خ أحكخ خخام اث خ خخاةون رق خ خ ()26
خخرأ مخخا ة خ يلة خ
ثسخخنا  2005بشخخبن اجر ةخخاس اثسةاسخخةا اث خ م ة خ
يل خخى أن تت تخ خ أم خوال اجر ة خخا ي حك خ امل خخال اث خخام ي تط ة خخت أحك خخام ق خخاةون
اث وباس وي ت اث ائرون يلى ون اجر ةا واث املون هبا ي حك املخو فحت
اث رومةحت ي تط ةت أحكام اث اةون املشار إثة ...ت وأة تجيخوا ثخواير اث خدل إذا
خاثف اجر ةخا أحكخام اثدسختور أو هخ ا اث خاةون أو أم قخاةون آخخر أو ةظامهخا
امساسي أن يطلل مأ احملكرا اثك ا املدةةخا بنخاءا يلخى ييخوا ي ةرهخا اةكخ
باي ا ةشاط اجر ةا ملدة ل تزيد يلى ق قا أ هر ت خوم خ هلخا باااثخا أسخ اب
امل اثفخ خ خخات ويلخ خ خخى أن تأل تسخ خ خخت دم اجر ةخ خ خخا املن خ خ خ اثخ خ خخدي ثلخ خ خخرتوي مل ايئهخ خ خخا
أو أهداقها أو برا ها أو وررا ةا هلات



املرسخخوم ب خخاةون رقخ ( )23ثسخخنا  2013بت خخديل ب خ
()10
رق ( )17ثسنا  1976بشبن امحداب

أحكخخام املرسخخوم ب خخاةون



مرسخ خ خخوم ب خ خ خخاةون رق خ خ خ ( )68ثسخ خ خخنا  2014بت خ خ خخديل ب خ خ خ أحكخ خ خخام اث خ خ خخاةون
رقخ ( )58ثسخخنا  2006بشخخبن محايخخا ا ترخخع مخخأ اميرخخال اإلرهابةخخا( )11اثخ م
ة خ خ قةر خخا ة خ خ يلة خ خ يل خخى أن تثلنةاب خخا اث ام خخا أن ت خخبمر م ا خخرة ب خخالط
أو اةص خ خخول يل خ خخى أي خ خخا بةاة خ خخاس أو م لوم خ خخاس تت ل خ خخت باةس خ خخاباس أو اثويائ خ خخع
أو امماةاس أو اخلزائأ ثدا اث نو أو بعها مأ امل سساس املاثةا أو امل ام س
خف اة ة خخا ي ارميخخا مخخأ اج خرائ املنصخخوص
املت ل خخا هبخخا إذا اقتضخخى ذثخخت وشخ ُ
يلةها ي ه ا اث اةونت
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مرس خخوم ب خخاةون رقخ خ ( )22ثس خخنا  2013باس خخت دال امل خخاية ( )11م خخأ املرس خخوم
ب خ خ خخاةون رق خ خ خ ( )18ثسخ خ خخنا  1973بش خ خ خخبن الاترايخ خ خخاس اث امخ خ خخا واملس خ خ خعاس
واثتجر اس وت دي ت واثيت ةص قةرا ةص يلة يلى أة جيخل أن يصخدر
حك خ مخخأ احملكرخخا امل تصخخا بتحديخخد املس خ وثةا املدةةخخا واجنائةخخا إذا مخخا وقخخع ي
الاترا أو املسعة اثخيت مت اإلخطخار ينهخا إخخ ل بخاممأ اث خام أو اثنظخام اث خام
أو حصل إ رار باث ع أو بامموال اث اما أو اخلاصا
ق خ خخاةون اجنس خ خخةا( )12اث حرينة خ خخا ث خ خخام  1963وت دي ت خ خ ( )13وتوص خ خخةاس ا ل خ خ
اثوط ( )14واث راراس( )15ذاس اثصلا.

 -4التزاما البحريم الدولية في مجال حقوق اإلنسان
 -96أوخخدس للكخخا اث حخريأ اثتزامهخخا بضخخران احخرتام ومحايخخا ح خخوق اإلةسخخان ب خخول اثتزامخخاس
يوثةا ي ه ا اثشبن ومأ ذثت
اةضخخرام للكخخا اث حخريأ ثس خ ع اتفاقةخخاس مخخأ أصخخل  9اتفاقةخخاس يوثةخخا أساسخخةا
(أ)
م نةا حب وق اإلةسان منها اث هدان اثدوثةان ة وق اإلةسان واملةثاق اث ريب ة وق اإلةسان
(ب) صدر قرار ل اثواراء رقخ  2368-01باملواق خا يلخى توقةخع للكخا اث حخريأ
يلى اثنظام امساسي ثلرحكرا اث ربةخا ة خوق اإلةسخان واثخ م اخاء إةشخاءها بنخاءا يلخى م خايرة
مخخأ املرلكخخا وهخخي هة خخا قضخخائةا يربةخخا مسخخت لا هتخخد إ .ت زيخخز رب خخا اثخخدول امطخرا ي تنفةخ
اثتزاماهتا قةرا يت لت حب وق اإلةسان واةرياس امساسةا
(ج) سخخاةدس املرلكخخا إي خ ن ح خخوق اإلةسخخان ثخخدول ل خ اثت خخاون ثخخدول اخللخخة
اث ربةا اث م صدر ي ختام اثخدورة ( )35ثلرجلخ اميلخى لخ اثت خاون ثخدول اخللخة اث ربةخا
بتاري  9واةون امول/ييسر 2014
(ي) تدي املرلكا اتثةاس اإلقلةرةا اث ربةا ة وق اإلةسان املنشخاة ي إطخار مةثخاق
اام ا اثدول اث ربةا مثل اثلجنا اث ربةا اثدائرا ة وق اإلةسان وتنفة اخلطا اث ربةا ثلرتبةا يلى
ح وق اإلةسان.
 -5سلطا وهيئا رسمية معنية بحقوق اإلنسان منها
 -97اثسخخلطا اثتش خري ةا مبجلسخخةها اثن خواب واثشخخورا ويواخخد بكخخل مخخأ ا لسخخحت جنخخا ة خخوق
اإلةسان.
 -98اثسلطا اث ضائةا وتكفل قةرا تكفل حت اثت ا ي واملسايدة اث ضائةا.
 -99اثس خخلطا اثتنفة ي خخا وتري خخى مص خخال اثدوث خخا وترسخ خ اثسةاس خخاس اث ام خخا ثلحكوم خخا وتت خخابع
تنفة ها وتشر يلى سع اث رل ي اجهاا اةكومي.
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 -100وارت اط ا مبسخ وثةاس واارة اخلاراةخا مت إةشخاء إيارة خ ون ح خوق اإلةسخان( )16وقخد اخاء
إةشخخاء ه خ ا اإليارة وقخخت املرسخخوم ب خخاةون رق خ ( )68ثسخخنا  2016تكريس خا م ةخخا ملخخف ح خخوق
اإلةسخخان وبخخاثنظر ثكخخون واارة اخلاراةخخا متثخخل حل خخا وصخخل أساسخخةا بخخحت مجةخخع اجهخخاس ذاس اثصخخلا
هب خ ا امللخخف امله خ واةةخخوم وي خرأ وايخخر اخلاراةخخا اثلجنخخا اثتنسخخة ةا اث لةخخا ة خخوق اإلةسخخان اممخخر
اثخ م ميثخخل خطخخوة مهرخخا رخخو اثتكامخل واثتنسخخةت بخحت مجةخخع اجهخخاس امل نةخخا مبلخخف ح خخوق اإلةسخخان
وييرا ثلتواصل واثت اون اثثنائي واملي ي إطار ما اثتزم ب املرلكا.
 -101مت إةشاء اثلجنخا اثتنسخة ةا اث لةخا ة خوق اإلةسخان اثخيت تسختهد
املوا ةع املت ل ا حبرايا وت زيز ح وق اإلةسان.

قةرخا تسختهدق يراسخا

 -102مت إةشخخاء امماةخخا اث امخخا ثلتظلرخخاس( )17وهخخي اهخخاا مسخخت ل إياري خ ا وماثة خ ا ي رخخل بخخواارة
اثداخلةا يلى ران الثتزام ب واةحت املرلكخا وامل خايع املهنةخا ثل رخل اثشخرطي املنصخوص يلةهخا ي
مدوةخخا سخخلو اثشخخرطا ووخ ثت بخخاثلوائا اإلياريخخا اثخخيت حتكخ أياء املخخو فحت املخخدةةحت خخرأ إطخخار
يخخام يشخخرل اح خرتام ح خخوق اإلةسخخان وترسخخة اث داثخخا وسخخةاية اث خخاةون واوتسخخاب ق خخا اجرهخخور.
ومتخخار ص خ حةاهتا ومهامهخخا باسخخت ل تخخام قةرخخا يت لخخت باثشخخكاوا امل ّدمخخا إثةهخخا حبخخت أ نم مخخأ
منتس خخيب واارة اثداخلة خخا م خخأ يس خخكريحت وم خخدةةحت ي ح خخال ارتك خخاب أح خخده ثف خخل مخ خ مبناسخ خ ا
أو أقناء أو بس ل لارسته لختصاصاهت وت وم باب غ اجها امل تصخا بخواارة اثداخلةخا لختخاذ
اإلا خراءاس اثتبيي ةخخا حبخخت امل خخاثفحت مخخأ منتسخخيب اثخخواارة أو إب خ غ اثنةابخخا اث امخخا ي اةخخالس اثخخيت
تشخخكل ارميخخا انائةخخا مخخع إب خ غ وخخل مخخأ صخخاحل اثشخخكوا واملشخخكو ي ح خ ب ةخخان يتضخخرأ
اخلط خواس املت خ ة ثفح خ اثشخخكاوا واثنتخخائ اثخخيت خل خ إثةهخخا .وقخخد مت ت خخديل قخخاةون امماةخخا
اث امخخا ثلتظلرخخاس ي يخخام  2013ثتوسخخةع ةطخخاق ص خ حةاهتا إ .حخخد و خخع مشخخل خخرورة إخطخخار
امماةخخا ي حخخالس اثوقخخاة اثخخيت حتخخدب ي أمخخاوأ اةخ والحتجخخاا وقخخد أصخخدرس امماةخخا اث امخخا
ثلتظلراس أول ت رير سنوم هلا ي ةةسان/أبريل .2014
 -103مت إةشخخاء مفو خخةا ح خخوق اثسخخجناء واحملتج خزيأ( )18ختخخت ه خ ا املفو خخةا اثخخيت متخخار
مهامهخخا حبريخخا وحةاييخخا و خخفاقةا واسخخت ثةا تامخخا مبراق خخا اثسخخجون ومراوخخز اثتوقةخخف ومراوخخز ريايخخا
امحخخداب واحملتج خزيأ وبعه خخا م خخأ امم خخاوأ اث خخيت مخخأ املرك خخأ أن ي خخت قةه خخا احتج خخاا ام خ اص
واملستشخخفةاس واملصخخحاس اثنفسخخةا هبخخد اثتح خخت مخخأ أو خخا احتجخخاا اثنخخزلء وامل املخخا اثخخيت
يتل وهنا ثضران يدم ت ر ه ثلت يل أو امل املا اث إةساةةا أو اةاطا باثكراما.
 -104مت إةشخاء وحخخدة اثتح ةخت اخلاصخخا( )19ي اثنةابخخا اث امخا وهخخي هة خخا مت إةشخا ها يلخخى خخوء
قرار اثنائل اث ام رق ( )8ثسنا  2012ختخت بخاثتح ةت ي حخالس اثوقخاة واثت خ يل وحخالس
امل املخخا اث إةسخخاةةا أو املهةنخخا تنفة خ ا ثتوصخخةاس اثلجنخخا املسخخت لا ثت صخخي اة خخائت وتتس خ وحخخدة
اثتح ةت اخلاصا باست ثةتها وت وم بنشر ت ارير خهريا يخأ أيرخال اثوحخدة يخ وسخائل اثتواصخل
الاترايي وقد بل يخدي اث ضخايا احملاثخا إ .احملخاو اجنائةخا مخأ ق خل اثوحخدة  51قضخةا ووخان
يخخدي املتهرخخحت احملخخاثحت إ .احملاورخخا  100مخخته مخخأ بةخخنه  17خخابط ا وقخخد اسخختبةف اثوحخخدة
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امحكام اثصايرة مأ احملاورا يدي  19است نا  .أمخا قةرخا يت لخت باث ضخايا امل ضخي هبخا باإلياةخا
تراوح اث وباس قةها بحت اة ملدة هر إ .اثسجأ ملدة س ع سنواس.
 -6آليا وننية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان منها

ا ل اميلى ثلررأة

()20

 -105أةشخخا ا ل خ اميلخخى ثلر خرأة مبواخخل اممخخر اممخخعم رق خ ( )44ثسخخنا  2001ويت خخع
صخةت اليت اريخا املسخت لا وي تخ ا لخ املراخع ثخدا
ا ل ملت للكا اث حريأ م ا رةا وث
مجةع اجهخاس اثرةةخا قةرخا يت لخت بشخ ون املخرأة ودخت ي إبخداء اثخرأم واث خ ي اممخور املرت طخا
مبرو خخز املخ خرأة بص خخفا م ا خخرة أو ب خخع م ا خخرة .ويتك خخون ا لخ خ م خخأ  16يض خخوة م خخأ اثش ص خخةاس
اثنسخخائةا اث امخخا وذواس اخل خ ة ي خ ون امل خرأة وامةشخخطا امل تلفخخا وميخخثلأ واقخخا أطةخخا ا ترخخع
اث حري .
 -106وي خخوم ا لخ ببةشخخطا يديخخدة وقخخت خطخخط مدروسخخا منهخخا اخلطخخا اثوطنةخخا ثلنهخخوض بخخاملرأة
اث حرينةخخا( )2022-2013( )21وقامخ امماةخخا اث امخخا ثلرجل خ اميلخخى ثلرخرأة بتشخخكةل قخخرق
رئةسخخةا ملتاب خخا تنفة خ وخخل أقخخر مخخأ آقخخار اخلطخخا واملترثلخخا ي (اسخخت رار امسخخرة  -تكخخاق اثفخخرص -
اثخخت ل م خخدا اةةخخاة  -ا خخوية اةةخخاة  -بة خ اخل خ ة) .وق خخد بخخدأس ق خخرق يرخخل امماة خخا اث ام خخا ي
اثزياراس املةداةةا اثف لةا ثلحلفاء واثشرواء اثرئةسةحت ي تنفةخ اخلطخا حبسخل أوثويخاس اث رخل اثخيت
مت ايترايها واملترثلا ي امل سساس اثتنفة يا ذاس اث قخا اثوقة خا واحملصخ س امساسخةا ي يرخل
ا لخ مخخأ حة خ اث خ ام واملشخخاريع اثخخيت تنفخ ها ه خ ا امل سسخخاس واملدراخخا باثف خخل يلخخى برةخخام
يرلها وامل صصا هلا مةزاةةاس م تردا ثلسنتحت املاثةتحت اث ايمتحت.

امل سسا اثوطنةا ة وق اإلةسان

()22

 -107ب د إاراء مشاوراس واس ا اثنطاق ارو قةها م سسخاس ا ترخع املخد ذاس اث قخا
إ .ااةل اثسلطا اثتشخري ةا مبجلسخةها اثنخواب واثشخورا قضخ ا يخأ املشخورة اثخيت ت خدم هبخا يخدي
مخخأ خ خ اء اث خخاةون صخخدر ي  24متوا/يوثة خ  2014اث خخاةون رق خ ( )26ثسخخنا  2014باةشخخاء
امل سسخا اثوطنةخخا ة خوق اإلةسخخان ومت ت ديلخ باملرسخخوم ب خاةون رقخ ( )20ثسخنا  2016ثلتبوةخخد
يلخخى اسخخت ثةا امل سسخخا اثوطنةخخا مبخخا يتواقخخت مخخع م خخاي بخخاري املت ل خخا مبروخخز امل سسخخاس اثوطنةخخا
ثت زيز ومحايا ح وق اإلةسان( .اةظر اثف رة رق )7

م هد اثتنرةا اثسةاسةا

()23

 -108مت إةش خ خخا ا مبوا خ خخل مرس خ خخوم رقخ خ خ ( )39ثس خ خخنا  2005امل خ خخدل باملرس خ خخوم رقخ خ خ ()41
ثس خخنا  2008واملرس خخوم رقخ خ ( )81ثس خخنا  2009ويه خخد امل ه خخد ي إط خخار امسخ خ وامل خخاي
اثدسخختوريا واث اةوةةخخا إ .حت ةخخت يخخدي مخخأ امب خراض ُمنهخخا ةشخخر ق اقخخا اثدمي راطةخخا ويي خ وترسخخة
مفهخخوم امل خخاي اثدمي راطةخخا اثسخخلةرا تخخوقع بخرام اثتخخدريل واثدراسخخاس واث حخخوب املت ل خخا با خخال
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اثدسخختورم واث خخاةو ثف خخاس اثش خ ل امل تلفخخا ةشخخر وتنرةخخا اثخخويي اثسةاسخخي بخخحت امل خواطنحت وق خ ا
محكام اثدستور وم اي مةثاق اث رل اثوط .
 -109باإل اقا إ .ما س ت تواد جان وطنةا منها








اللجنررة الوننيررة لتط روير التعلرريم والترردري تشخخر اثلجنخخا يلخخى اثتبوخخد مخخأ
اخوية رااس اثت لة وص حةتها ثسوق اث رل
اللجن ررة الونني ررة للطفول ررة تض خ ي يض خخويتها لثل خخحت م خخأ اجه خخاس اةكومة خخا
ومنظرخاس ا ترع املد ذاس اثصلا وختت ي ول ما يت لت بش ون اثطفل
اللجن ر ررة الونني ر ررة لمكافح ر ررة االتج ر ررار باألش ر ررخاص مش خ خ ّكلا مخ خخأ اجهخ خخاس
اةكومة خ خ خخا ومنظر خ خخاس ا تر خ خ خخع امل خ خ خخد ذاس اثص خ خ خخلا ت خ خ خخء مبكاقح خ خ خخا ال خ خ خخار
بام خ اص ومتاب ا تط ةت قاةون رق ( )1ثسنا  2008بشبن مكاقحا ال ار
بام اص
لجنة مناهضة الكراهية والطائفيرة( )24ختخت اثلجنخا بخاقرتاح وت خ اثسةاسخاس
واملنهجةاس وإيداي اث ام اثف اثا اثيت تتصدا ملشخكلا خطابخاس اثكراهةخا اثخيت
ت ي املنابر واثكتل أو مأ خ ل وسائل اإلي م والتصال واثت لة أو مخأ
خ ل اث وا اثسةاسةا وا تر ةا واث رخل يلخى تكخري روح اثتسخاما واثتصخال
واثت اي وت زيز يوامل اثوحدة ي ا ترع اث حري .

 -7المنظما غير الحكومية
 -110ت وخخد للكخخا اث ح خريأ يلخخى أ ةخخا يرخخل املنظرخخاس بخخع اةكومةخخا وراقخخد وط خ ثتشخخجةع
اح خرتام ومحايخخا ح خخوق اإلةسخخان وتزايخخد يخخدي املنظرخخاس بخخع اةكومةخخا ي املرلكخخا حة خ وصخخل
يديها وحىت هر تشريأ اثثا /ةوقر  2016إ )607( .و خدر اإل خارة إ .أةخ قخد أسسخ
أربخخع مج ةخخاس( )25ح وقة خخا اديخخدة م خخأ أصخخل تسخخع مج ة خخاس خ خ ل اثس خخنواس اثخخث ب املا خخةا.
وت رل واارة اث رل واثتنرةا الاترايةا حاثةا يلى إيداي قخاةون ثلرنظرخاس بخع اةكومةخا ثخدي
يرخخل هخ ا امل سسخخاس .ورخخا ت رخخل واارة اث رخخل واثتنرةخخا الاترايةخخا مخخأ خ خ ل صخخندوق اث رخخل
امهلخخي وامل خخدرة مةزاةةت خ بخخبوثر مخخأ  300أثخخف يينخخار يلخخى ت خخدإ اثخخدي ملنظرخخاس وم سسخخاس
ا تر خخع امل خخد ةظ خخع ت خخدميها ملش خخاريع ااتراية خخا تنروي خخا ي خخت ت ةةره خخا م خخأ ق خخل تص خخحت .وق خخد
خصصخ خ اث خخواارة قلث خخي مةزاةة خخا اثص خخندوق ثلرش خخاريع املرت ط خخا باثلحر خخا اثوطنة خخا .اس خختفايس 65
منظرخا أهلةخخا مخخأ برةخخام املخنا املاثةخخا ثسخخنا  2013ورخخا اسختفايس  66مج ةخخا مخخأ هخ ا اث ةخخام
ي سنا .2014
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 -8السياسيا واالستراتيجيا الوننية
 -111و خ للكخخا اث حخريأ يخخديا مخخأ اخلطخخط والسخرتاتةجةاس اثوطنةخخا اثخخيت تكفخخل وتسخخايد
ي ةشر وت زيز ح وق اإلةسان يلى املستوا اثوط ومنها
(أ)

برنامج عمل الحكومة ()2018-2015

()26

ت نخ خ حكوم خخا للك خخا اث حخ خريأ ي إي خخداي برة خخام يرله خخا (-2015
 )2018وامل نون ترو ترع اث دل واممأ واثرقاات م دأ اثتواان بحت ما متتلك
اث ح خ خ خريأ م خ خ خخأ إمكاةة خ خ خخاس وم خ خ خواري واثتح خ خ خخدياس اث خ خ خخيت توااهه خ خ خخا ومتطل خ خ خخاس
واحتةاااس املواطنحت وامل ةرحت ومواصلا اثتطوير واث ناء واثتبوةد يلخى اسختداما
اثتنرةا ي املرلكا .وذثخت مخع اةخرص يلخى ت زيخز اة خوق اثفرييخا وحريخا اثخرأم
واثت ع واحرتام ح وق اإلةسان واث رل ي إطار اثشريةا اثدستوريا واث اةوةةا.
ويت مأ ه ا املنطلت أيضا اث رل يلى اسختكرال مراا خا اثتشخري اس
واث خ خواةحت واثخ خخنظ مبخ خخا يضخ خخرأ تواق هخ خخا مخ خخع اثتزامخ خخاس اث ح خ خريأ ي التفاقةخ خخاس
وامل اه خخداس اثدوثة خخا واإلقلةرة خخا ومب خخا ي خخزا م خخأ حري خخا اثخ خرأم واثت خخع وح خخوق
اإلةسان وح وق امقراي واثتصدم ثلترةةز بكاقا أ كاث .
وتس خ ى اةكومخخا مخخأ خ خ ل برةخخام اث رخخل إ .حت ةخخت ترخخع يسخخويا
اث خخدل واممخخأ والسخخت رار واثرقخخاا واث نخخاء يلخخى املكتسخ اس اثسخخاب ا ي اإلطخخار
اثخ خ م يض خخرأ حت ة خخت اثتنرة خخا املس خختداما وت خخوقع اخل خخدماس اث ام خخا ثلرخ خواطنحت
وتنويع قايدة القتصاي اثوط وت زيز اثتناقسةا وتطوير منخاا السختثرار وت زيخز
يور اث طا اخلاص وتنرةا املواري اث شريا بايت ار املخواطأ اث حخري حمخور اثتنرةخا
واوهرها وحمروها.
ويسخ خ خختهد اث ةخ خ خخام قةرخ خ خخا يسخ خ خختهدق محايخ خ خخا اثنظخ خ خخام اثسةاسخ خ خخي
اثدمي راطي وحت ةت اثتنرةا اثشاملا.
(ب)

الرؤية االرتصادية 2030

()27

أطل خ ي تشخريأ امول/أوتخوبر يخام  2008ر يخا اقتصخاييا خاملا
ملرلكخخا اث ح خريأ مخخأ خخبهنا حتديخخد واهخخا وا خخحا ثلتطخخوير املسخخترر ث قتصخخاي
اث حخري وهخي ي اوهرهخا ت كخ هخخدقا أساسخةا مشخرتوا يترثّخل ي بنخاء حةخخاةن
أقض خخل ثكاق خخا املخ خواطنحت اث حخ خرينةحت .ا خخاء إطخ خ ق اثر ي خخا القتص خخاييا 2030
ي ل أربع سنو ن
اس مأ امل احثاس املكثّفا مع رويا واس ا مأ قاية اثخرأم ي
اث ط خ خخايحت اث خ خخام واخل خ خخاص مب خ خخا يش خ خخرل امل سس خ خخاس اةكومة خ خخا وامل سس خ خخاس
املت صصخخا إ .ااةخخل م سسخخاس استشخخاريا وهة خخاس ياملةخخا .وهخخي تروخخز يلخخى
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(ج)

صةابا اثر يا اخلاصا باةكومخا وا ترخع والقتصخاي مسختندةا ي ذثخت إ .ق قخا
م اي تواةهةّا أساسةا هي الستداما واث داثا واثتناقسةا.
االستراتيجية الوننية للتنمية ( 2018-2015م)

()28

وارت اطخ خ ا باثر ي خخا القتص خخاييا  2030مت إي خخداي السخ خرتاتةجةا اثوطنة خخا
وه خخي خريط خخا طري خخت ث قتص خخاي اث خخوط واث ر خخل اةك خخومي .حةخ خ تُرو خخز تل خخت
الس خ خرتاتةجةا يلخ خخى توقةخ خخت اث خ خرتابط بخ خخحت اثسةاسخ خخاس اةكومةخ خخا وحتديخ خخد أه خ خ
امل ايراس السرتاتةجةا اثيت جيل تنفة ها خ ل تلت اثفرتة احملدية.
()29

(ي)

االستراتيجية الوننية للطفولة ()2016-2013

(ه)

االستراتيجية الوننية لحقوق األشخاص ذوي اإلعارة ()2016-2012

(و)

االستراتيجية والخطة الوننية لكبار السم(.)31

()30

 -112ور خخا مت اخت خخاذ سةاس خخاس وإاخ خراءاس ذاس اثت خخبقع يل خخى تش خخجةع احخ خرتام ومحاي خخا ح خخوق
اإلةسان منها
(أ)

إةشاء اهلة ا اث لةا ثإلي م والتصال مبرسوم رق ( )47ث ام 2013

()32

(ب) تد خخحت ا ل خ اميل خخى ثل ض خخاء مش خخرو قض خخاة املس خخت ل ثت خخدريل املرت خخححت
ثل ض خخاء يل خخى اث خخدراس واثكف خخاءاس اثض خخروريا اث خخيت ين خخي يل خخى يض خخو اثس خخلطا اث ض خخائةا أن
يترتع هبا.

رابعا -تحديا ومعورا
 -113تواصخخل للكخخا اث حخريأ اهويهخخا يلخخى واقخخا املسخختوياس ثتشخخجةع احخرتام وت زيخخز ومحايخخا
ح وق اإلةسان رب ما توااهها مأ حتدياس منها
اثو خخع اإلقلةرخخي املتخخوتر وتزايخخد خخاطر اثتطخخر واإلرهخخاب وتخخبقر اث ح خريأ هب خ ا
(أ)
اثو ع اممر اث م يل ي أي اء متزايدة يلى اجهاس امل نةا ملوااها اة كاساس ذثت
است ل قضايا ح وق اإلةسان لرخ ا ويخدواة ا ثكخي تكخون
(ب) حماولس اث
اتخر ميرال اث نف واإلرهاب اثخيت هتخدي
وااها ثتح ةت أهدا سةاسةا ةّ ا ويلجب اث
اةت ي اةةاة وت وق الست رار واهوي اثتنرةا اثشاملا وتتصدا اث حريأ ث ثت رةع اثوسخائل
اث اةوةةا وي إطارا مأ احرتام ح وق اإلةسان
(ج) حمدوييخخا املخواري اثط ة ةخخا ومخخا خخهدا اث خخامل واملنط خخا مخخأ تطخخوراس وا خخطراباس
مبخخا ي ذثخخت امامخخا املاثةخخا اث املةخخا لخخا اث خخى باملزيخخد مخخأ اث خخلء يلخخى اجهخخوي اةكومةخخا اثرامةخخا إ.
توطةد اثنرو والست رار القتصايم.
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 -114ورب ه ا اثتحدياس وامل وقاس قان للكا اث حخريأ ما خةا ي اهويهخا ثتح ةخت اثتنرةخا
اثشاملا واملستداما ومأ ذثت اختاذها يخدة خطخواس يرلةخا ملواءمخا اسخرتاتةجةاهتا اثوطنةخا وبرةخام
ير خ خ خخل اةكوم خ خ خخا  2018-2015م خ خ خخع أه خ خ خخدا وباي خ خ خخاس أان خ خ خخدة اممخ خ خ خ املتح خ خ خخدة ثلتنرة خ خ خخا
املستداما .2030

خامسا -التعهدا الطوعية
 -115اث رل يلى
(أ)

إصدار قاةون موحد بشبن أحكام امسرة

(ب) إةش خخاء حم خخاو ث س خخرة تضخ خ واق خخا املراق خخت واخل خخدماس اث ض خخائةا ذاس اث ق خخا
بامسرة مبا يرايي خصوصةا وط ة ا املنااياس امسريا.
 -116اث رل يلى إصدار قاةون اديد ثلصحاقا واإلي م اإلثكرتو .
 -117اثنظخخر ي ت خخديل قخخاةون اجنسخخةا اث حرينةخخا بشخخبن مخخنا أبنخخاء امل خرأة اث حرينةخخا املتزواخخا مخخأ
أانيب اجنسةا وقت قوايد تض ط منا اجنسةا.
 -118السخختررار ي تط ةخخت اثسةاسخخاس واثخ ام املت ل خخا باثتنرةخخا اثشخخاملا واملسخختداما وسخخت دم
للكا اث حريأ ت ريرها امول بشبن حت ةت أهدا اثتنرةا املستداما  2030إ .املنتدا اثسةاسي
رقةع املستوا حول اثتنرةا املستداما واث م سة د ي ةةويور ي متوا/يوثة .2018
 -119ايخخاية اثخخويي ي واقخخا خخالس ح خخوق اإلةسخخان مخخأ خخ ل اثوسخخائل املتاحخخا مبخخا ي ذثخخت
اثت لة وامي م.
 -120سخخت دم املرلكخخا ت ري خرا طوية خا خ خ ل يخخامحت مخخأ ايترخخاي ت ريخخر املراا خخا اثدوريخخا اثشخخاملا
ملتاب ا ما مت مأ إجنااا.

سادسا -خاتمة
 -121أن للكخخا اث حخريأ وهخخي ت خخدم ت ريرهخخا اثثاثخ ث سخخت راض اثخخدورم اثشخخامل ت وخخد يلخخى
اس خختررار اثتزامه خخا ب خخاحرتام ح خخوق اإلةس خخان واةري خخاس امساس خخةا ي إط خخار مةث خخاق اث ر خخل اث خخوط
ويسخختورها وتش خري اهتا واثتزاماهتخخا اثدوثةخخا وسةاسخخا وب خرام اةكومخخا وو خ ثت يزمهخخا يلخخى مواصخخلا
اهويهخخا ثل نخاء يلخخى مخخا مت مخخأ إجنخخاااس ي هخ ا ا خخال تشخري ا وسةاسخخةا وواق خ ا وةشخخع ي هخ ا
اثصدي يلى مخا أودتخ اث ةخاية اثسةاسخةا ثلررلكخا مبناسخ ا اثةخوم اث خاملي ة خوق اإلةسخان ي 10
و خخاةون امول/ييس خخر  2016قةر خخا أو خخدس يلةخ خ يل خخى مواص خخلا الهتر خخام بتح ة خخت اثتنرة خخا
اثشاملا ببب ايها امل تلفا مبا ي ذثت يي وبر ق اقا ح وق اإلةسان ت لةرةا وإي مةخا هبخد
ت ويخخا اث نخخاء ا تر خخي وتكخري أسخ ا ترخخع املتحضخخر اثخ م يخخن قةخ اجرةخخع حب وقخ وقخخت م خخدأ

34

GE.17-01919

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

س خخةاية اث خخاةون خاص خخا وأن ق خخة اثت خخاي واثتس خخاما وق خخول اتخ خخر واملس خخاواة خخكل قوابخ خ
ثلرجترخع اث حخري يلخى مخخر اث صخخور وا لخ مخأ اث حخريأ وطنخا ثلجرةخخع اةصخخهرس قةخ ق اقخخاس
.وحضاراس تلفا
 اسخختررار اثت خخاون مخخع ل خ ح خخوق اإلةسخخان والسخختفاية مخخأ. تتطلخخع للكخخا اث ح خريأ إ-122
اة خوار اثتف خخايلي ي إط خخار آثة خخا املراا خخا اثدوري خخا اثش خخاملا وتوطة خخد اثت خخاون م خخع مكت خخل املف خخوض
اثسخخامي ة خخوق اإلةسخخان وأصخخحاب املصخخلحا ثتح ةخخت اهلخخد املشخخرت ي تبوةخخد اح خرتام ح خخوق
.اإلةسان وسةاية اث اةون

اةوا ي
مج ةخخا ريايخخا اثطفخخل واممومخخا مج ةخخا م خخاي ة خخوق اإلةسخخان اجر ةخخا اث حرينةخخا ة خخوق اإلةسخخان مج ةخخا هنضخخا
. قتاة اث حريأ الحتاي اثنسائي اث حري
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RCAB1414.pdf
.مرقت (أ) ادول مواز ملتاب ا اثتوصةاس امل وثا اثوارية ي قاثثا
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1715.pdf
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K5212.pdf
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1316.pdf
.http://www.biciunit.bh/RecentLegislations/48-2011.pdf
.http://www.legalaffairs.gov.bh/
.http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2045
.http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30499
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L6814.pdf
.http://www.moj.gov.bh/default1d49.html?action=article&ID=872
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K2114.pdf
.http://www.bna.bh/portal/news/573180
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RINT8916.pdf
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/D6816.pdf
.http://www.ombudsman.bh/
.http://www.pdrc.bh/
.http://www.biciunit.bh/special-investigation-unit.html
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/O4401.pdf
.http://www.scw.bh/ar/AboutCouncil/NationalPlan/Documents/plan2015.PDF
.http://www.nihr.org.bh/
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/D3905.pdf
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RCAB1714.pdf
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) مج ةا املرصد اث حري ة وق اإلةسان مج ةا م اي ة وق اإلةسان مج ةا ورامخا ة خوق اإلةسخان مج ةخا م خا25(
.ة وق اإلةسان
.http://bna.bh/pdf/gov_program_2015_2018.pdf )26(
.https://issuu.com/economicdevelopmentboard/docs/bahrain_vision_2030 )27(
http://www.bahrainedb.com/_layouts/National-development-strategy/ar/document/files/basic- )28(
.html/index.html
.http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/childhood%20strategy.pdf )29(
.http://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/Disabled-people-strategy.pdf )30(
.http://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/eldarlystra.pdf )31(
.http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30358 )32(
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