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 مقدمة

مجلذذحًوقذذونً ننمذذتلًمذذلً لتن متذذتً  ن ذذت ًييذذتلًًأمذذت هولذذاً ليويذذ ًلمذذتًتدتذذه ً ذذ ًًتنفيذذ   ً

لم تهئً تريحًفقهًأصذهر ًهولذاً ليويذ ً لقذتنولًرقذ ً  ً فذي67/2015ًًوقوقيًممتقلًوفقت

قتنونيذاًاتصذاًو اصذياً ات تريذاًًً لهيو لً لوطنيًلوقونً ننمتلًوتذ ًمنوذ ًط يدذاً أل

ه رةً نمذن ًلمجلذحًًو متقاللياًفيًممترماًمتتم ً لمنصوصًاليتتًفذيًذذ  ً لقذتنولًويذ 

تلقيً ل يتوىًوإوتلاًمتًيرىً لمجلحًإوتلتذ ًًمنتتً، توقيقًأذه فلً لدهيهًملً الاتصتصت 

وإر ذذتهًمقذذهميً ل ذذيوىًإلذذجً نجذذر    ًًو لمتت دذذامنتذذتًإلذذجً لجتذذت ً لمدنيذذاًو لتنمذذيقً

 يذنًويذ ل ًمتت دذاًمر،ًاهتت ًفذيًولتذتًمذلً لجتذت ً لمدنيذا لقتنونياً لو ج ذاً الت ذتوًوممذت

اًمذلًاذاللًنيذتر  ًميه نيذاً لمؤممت ً نصالوياًومر ينً لتوقيفًوهورً لراتياً لماتلفذ

ومر جدذاًمذهىً تمذتنًم ذروات ً لقذو نيلً،ًتجئاًوإصه رًتقتريرًالًأوضتاتتمفوهورياً

هيذهةًأوًج لت ذريدت ً لًمذلملً لم تهئً ألمتمياًلوقونً ننمتلًوإصه رً لتوصذيت ً  ذألً

ً.تئماتدهيلً لت ريدت ً لق

ًرواذذيًفذذيًتصذذنيفًوقذذهلجذذتلًه ئمذذاًيتذذولجًمجلذذحً نه رةًت ذذييلتتًً(4)قذذهًأن ذذأً لقذذتنولًو

ذذيًو لمدتذه  ً لهولياً لتيًصتهق ًاليتتًهولذاً ليويذ ًفذيًمجذتلًوقذونً ننمذتلًً للجتل

ًولجنذاًمنتذضذاً لتدذ ياًو لتمييذنً،لجنذاًوقذونً لمذرأةوً،)لجناً لوقذونً لمهنيذاًو لميتمذيا

مجلحًإه رةً لقتنولًًومن (ًولجناً ل يتوىًو لتظلمت ً،رواً التجترً تل   لدنصريًوميتف

ً (.لجناًوقونً ويً الاتقاً-ًلجناًوقونً لطفل)ًه ئماًأارىًمنتتإن ت ًلجتلًوقً لهيو لً
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 حقوق المرأة -1

و لذذ ًمذذلًاذذاللً المذذتمر رًفذذيًً  ذذألًوقذذونً لمذذرأةًاذذهةًتذذه  يرًهولذذاً ليويذذ ً تاذذ  .1

ًً لتيًتيفلًتنفي ًتل ً لوقون.ً تلمتت داتتتتًوتوجي ًيتفاً لجتت ً لمدنياًتوهي ًت ريد

تمييلً لمرأةًفيً لوظيفذاً لدتمذاًو لوظذتئفً لدمذيرياًرص ً لهولاًالجًوًعمل المرأة:.2

فذذيً المذذتر تيجيت ًو لميتمذذت ًو لاطذذطً لوطنيذذاًو لذذهفلًًهمجتذذتوو لقضذذتئياًو له لومتمذذياً

ً.تدنينًهورذتًفيًمر ينًصنلً لقر رها ًوقوقتتً لميتمياًو تتجتهً لمنيهًو ل ًملًااللً

فيً ألً لاهماً لمهنياًوقونًوو ج ذت ً لمذوظفيل15/1979ًًًنظ ً لمرمو ً قتنولًرق .3

تفرق ً يلً لجنميلًف روطً لتدييلًو وهةًيمتًألًذنت ًممتو ةًيتملاًفيًأيًًهول  يلًات ً

ًلمتهياًو لدينيا. لمرت ت ًو ل هال ًو لميتفآ ًويتفاً لمن يتً 

فيًمدهال ً لممتذماًفيً لن ذتطً القتصذتهيً.4  ً ملمومت  ً نوايت  ً أورن ً لمرأةً ليويتياًتقهمت

 لذذمًممذذتوىًم ذذترياً لمذذرأة2018ًًومذذونً لدمذذلًويذذ ًت ذذيرً ل يتنذذت ًإلذذجًأنذذ ًفذذيًاذذت ً

%ًولقهًمذتاهذتًالذجً لذ ًقذتنولً لدمذلًفذيً لقطذتوً ألذلذي56.7ً ليويتياًفيًمونً لدملً

ً ًفيتتًتضمن ًملًنصوصًل ًيفرنومتً  يلً لرجلًو لمرأةًفيًمجتلً لدمذلً ذلًأنذ ًأفذرهً ت ذت

فيًت غيلً  ً ت ونسي  مشي ر ة الميرأة فيي وفي هذا الصدد نشيرر لليإ لحصي  ،ً لمرأةاتصت

ًوذلك علإ النحو الت لي : في القط عرن الح ومي واألهليالعمل 



 

4 

 

 

 



 

5 

 

 

دت ً لتذذيًتيفذذلًومتيذاً لمذذرأةًمذذلً لدنذذفً لدهيذذهًمذذلً لت ذريًصذهر :ًالعني  دييد المييرأة.5

 لذذ يًصذهرًليمذذتلًالذذج12/2015ًًونذ يرًالذذجًمذذ يلً لماذتلًقذذتنولًمويمذذاً ألمذرةًرقذذ ً

ً لذذ ي16/1960ًرقذذ ًإضذذتفاًإلذذجًألًقذذتنولً لجذذن  ً ليذذويتيً،ً لمذذرأةً للجذذو ًإلذذجً لقضذذت 

اقت ياًتيتف ًوتجر ً لدنف  ً ً. يتفاًأ يتل ًتضملًأويتمت

)إه رةً ل رطاً لمجتمديا(ًً تا تتتً لهولاًلومتياً لمرأةًملً لدنفًإن ت ملً لته  يرً لتيً.6

اذذطًمذذتالًاذذتصً تذذتًلتقذذهي ً المت ذذتر  ً لنفمذذياًًوتاصذذيص له اليذذاًون رةًلذذً لتت دذذا

ً. لقتنونياًملًق لً توايلًمتاصصيلو الجتمتاياًو

دمذلًفذيًمالًقتنولً ألوذو لً ل اصذياًوقذتنولً لًت ريدت ًأارىالجً لرغ ًملًوجوهً.7

 لقطتوً ألذليًوي ل ً التفتقيت ً لهولياً لمتدلقاً وقذونً ننمذتلً  ذيلًاذت ًووقذونً لمذرأةً

هني ك ح ةية  لال أن ، لمذرأةً  يلًاتصًمالً تفتقياً لقضت ًالجًجميذلًأ ذيتلً لتمييذنًضذه

، وقيد قيدأ أعدي   مةليم األمية رع مستقل لحم رة المرأة من العني م سة للإ اعتم د تشر

ن الميواد التيي ت  يل تراح بق نون في شأن م  فحة العن  األسري تدمن العدرد ممؤخراً اق

اإلرش د الن سي روفر لنش   مرا ز لروا  لدح ر  العن  األسري  تدمن،  م  حم رة المرأة

اليدروان ريدعأ و ،تأهرل والمس عدة الق نونرة الالزمية لميأالواالةتم عي والصحي وخدم ت 

 .مثل هذا الق نون المقترح

أولذذ ً لهولذذاً لراتيذذاً الجتمتايذذاًللمذذر ةً لممذذناًو لمدتقذذاًً:الحقييوق االةتم عريية للمييرأة.8

ًلألرملذذامتهيذذاً لممذذتاه  ً لًأقذذر و،ً لقتنونيذذا لمننليذذاًوويتلراتيذذاً نيو ئيذذاًو لنتتريذذاً

ًمنوذذ ًتلذذ ً لممذذتاه  ًلفئذذت ًأاذذرىًمذذلً لنمذذت ًيمذذتتذذتًئونوجذذاً لمذذجيلًوأ نتًو لمطلقذذا

ًراتيذذاً لمذذينياًصذذهرً لقذذتنولًرقذذ فذذيًمجذذتلً ل،ًو ل ذذتملاًراتيذذاً لصذذويا تنضذذتفاًإلذذجً ل

ً. لميلً لمالئ  من ً لمرأةً لمطلقاًو ألرملاًو لدن ت 2/2011ًً
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لجنذذاًمتاصصذذاًوه ئمذذاًتدنذذيً ذذتلمرأةًوذذذيًلجنذذاًوقذذونً ألمذذرةًً لذذوطنيًأن ذذأً لذذهيو ل.9

وعلري   ،لوقذونً ننمذتلً لم ذتهئً ألمتمذياًمتت داًتدنيذنًوقذونً لمذرأةًومذهىً تمذتقتتًمذلل

ً: ب آلتي روصي الدروان

 لذذهفلً تتجذذتهً لمنيذذهًمذذلً لتميذذيلً لمجتمدذذيًللمذذرأةًو لذذ ًمذذلًاذذاللًهاذذ ًوقوقتذذتً .1

ً.تدنينًهورذتًفيًمر ينًصنلً لقر ر لميتمياًو

 .و الجتمتاياًوقوقتتً لمهنيامر جداًيتفاً لت ريدت ً لتيًتيفلً .2

 .منتصاً لقيتهيا لتوملًفيً غلً لمرأةًلل .3

 .لً لمهنيًفيًمجتلً لنتوضً تلمرأةتطويرًوتدنينًهورًمؤممت ً لمجتم .4

وإن ذذت ًمريذذنًإيجذذتهًت ذذريلًاذذتصًلومتيذذاً لمذذرأةًمذذلًوذذتال ً لدنذذفً يتفذذاًأ ذذيتل ً .5

 .إيو  ًاتصً تلمدنفت 

 االتة ر ب الشخ ص وتمرر  المم ةررن -2

ًقذهف،ًمقيمذيلًفيتذتتياًيتفاً لدتمليلً لته  يرًوت ريدت ًلومًاهةً تا  ًهولاً ليوي .10

فذذذيً ذذذألًميتفوذذذاً التجذذذترً تال ذذذاتصًوتتريذذذا91/2013ًًأصذذذهر ً لقذذذتنولًرقذذذ ً

ملًمتًجت ً  ًهمتورًهولاً ليوي ًو لمو ايقًو لم  ً دتذه  ً لهوليذاً لتذيً لمتتجريلً تمتقت

لذذذ ل ًفقذذذهً اتمذذذه ً المذذذتر تيجياً  نضذذذم ًإليتذذذت لوطنيذذذاًلميتفوذذذاً التجذذذترً،ًوتنفيذذذ  ً 

نجر    ً ليفيلاًووضلً ،ًالجًممتوىً أله  ًوتقييم ًتذتت داًتنفي ميت ًًو،ً تال اتص

ً. مدتلجاً لقصور

تذذ ًإن ذذت ًقمذذ ًاذذتصً ميتفوذذاًجذذر ئ ً التجذذترً تال ذذاتصً لتذذت لًلذذون رةً له اليذذاً.11

،ًوض طً لوذتال ً تنضذتفاًإلذجًتاصذيصً تمتق تلً يتوىً التجترً تال اتصياتصً

)لجناًًقت ً لهيو لً  ن ت ،ًوقهً يتويً مرياًتتمال اطًمتالًو ريهً ليترونيًالمتق تلً

 لقذذو نيلًًمتت دذذاًتنفيذذ لمنتذضذذاً لتدذذ ياًو لتمييذذنً لدنصذذريًوميتفوذذاً التجذذترً تل  ذذر(ً

ً.و التفتقيت ً   ً لصلا
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رحييا الييدروان بت ثريي  العمييل علييإ تييدرر  ال ييوادر المعنريية بتطبريي  القيي نون رقييأ .12

واإلسييراف فييي لنشيي   طلريية وطنريية مر زريية ، ب ألشييخ صفييي شييأن االتةيي ر  91/2013

ً.ال وادر المتخصصة في قد ر  االتة ر ب الشخ ص لرتأ التع مل مع هذه القد ر تدأ 

 

 العم لة الوافدة  -3

  ذألً لدمتلذاً لمننليذاً لدالقذاً ذيلً لدتمذل68/2015ًًنظ ً لقذتنولًرقذ ً:ًالعم لة المنزلرة.13

نًوو ج ذت ًيذلًمذنت ،ًيمذتًمذن ً لدتمذلً لمننلذيًوأقذررًوقذوًوميتذاً المذتقه  ًوصتواً لدمل

تنظذي ًضمتنت ً لومتياًوذتلًتدرضذ ًأليًضذررًأوًورمتنذ ًمذلًممذتوقتت ،ًوقذهًأدن ذأ ًإه رةً

 لدمتلذذاً لمننليذذاً لتت دذذاًللتيئذذاً لدتمذذاًللقذذوىً لدتملذذاًو لذذ ً دذذهًصذذهورًقذذر رًمجلذذحً مذذتقه  ً

مذذلًً لذذونر  ً نقذذلً الاتصذذتصًمذذلًون رةً له اليذذاًإلذذجً لتيئذذا  لدتمذذاًللقذذوىً لدتملذذاً ات ذذتر ً 

 .ر ل يًنف لمننلياًآًو لتيًتدنجً تنفي ًأويت ًقتنولً لدمتلا1/4/2019ً

ألفًاتملًواتملاًً(717,628)يصلًاههً لدمتلاً لمننلياًفيًهولاً ليوي ًإلجًمتيقتراً.14

لذذاً ذذيوىًتذذ ً وتً(1224)اذذهه2019ًًًوتذذجًيونيذذوً  ريذذلًمذذلمننليذذا،ًوقذذهً مذذتق ل ً اله رةً

و مذذذتره ًم ذذتلمًنقهيذذاً قيمذذذاً( 490) منتذذتًللقضذذت ًيمذذذتًتذذ ًوذذلًاذذذهه( 100)  ً  ذذيوىًوهيذذت

ً ً(426)ألفًهينترًيويتيًتقري ت،ًأمتًميتتاً المتقه  ًفتيً( 382,505) رمذميت ميتاًممذجالً 

الغالقتت،ًمراصاألًذنت ًميتتاًغيرًًإال30/4/2019ًًوتجً  تقو ً نه رةً مالوقتتتًتمتيه ً 

ه رةً نميتذاًماذتلفًمذت يلًإيقذتفًوإغذالن،ًوتت ذر لًً(24)ًأياذرًمذلًدلً لتدتملًملوقهًت ً تلف

أليً مندذتً  آلياًجهيهةًللتفتيشًالجًميتتذاً المذتقه  ًيذت ًمذلًااللذ ًرصذهًامليذاً لتفتذيشًيتملذاً 

تدمذذفًمذذلًق ذذلً لموظذذفً لماذذتص،ًيمذذتًألً اله رةًفذذيًطور مذذتوه  ًنظذذت ًجهيذذهًللدتملذذاً

تً لوصذولًلذاه رةًوتقذهي ً ذيوىًاذلًطريذقًتط يذقًمذرت طً أوذهًمو قذلً لمننلياً لتيًاليمينتذ

اذاللًتو جذهذتً ل ذيوىًًتقذهي (ً ويذ ًتذتميلً لدتملذاًمذلface bookً لتو صلً الجتمذتايً)

 . تلمننل

إلذجًمريذنًًإه رةً لذهيو ل لتذيًقذت ً تذتً دذضًأاضذت ًمجلذحًًالجًضو ً لنيترةً لميه نيذا.15

ً ذذاصًويقذذه ً الوتيتجذذت ً ألمتمذذياً(500) ًتصذذلًمذذدت ًإلذذجًإيذذو  ً لدمتلذذاً لو فذذهةًت ذذيلًأنذذ
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،ًويت ً متق تلًطل ذت ً نيذو  ً و مذطاً لمذفتر  ًأوًإه رةًو لومتياً لقتنونياًو لاهمت ً لصويا

 لدمتلاً لمننلياًأوًالًطريقً لهاولً ل اصي،ًوتدهًأقصذجًمذهةًل قذت ً لدتملذاًمذلً ذترًإلذجً

 ،ًمنتتً:ًأم تاًلدهة ترًونصفًوقهًتمتهًإلجًمهةًأطولً

ً لدملً -1 ًرا ًألل ًنظر   ًللدتملا ًمفر ًوايقا ً متار ج ًفي ً لمفتر   ً دض ممتطلا

 يوتجنًجو نذت.

  لمنلًملً لمفر.ًتمطتل ت ًمتلياًأوًقضتيتًجنتئياًالجً لدتملاًيترتاًاليت -2

ً لاترجياً -3 ًماتط ا ًيمتلن  ًممت ً تليوي  ًمفتر   ًلتل ًالتوجه ً لدتمال   دض

 المتار جًوايقاًمفرًلتت.ًللتو صلًملً لهً لدتملا

 

رثمن الدروان الةمود الق ئمة من قبل المختصرن في لدارة العم لة المنزلرية ومر يز لريوا  .16

 :ب آلتي العم لة الوافدة، وروصي

ً

ًوصتواً -1 ًللدتمل ً لضمتنت  ًفي ً لتومل ًاالل ًمل ً لمننليا ً لدمتلا ًقتنول تدهيل

  لدمل.

  ليوي .ًاةًه الًهولوقفً متقه  ً لدمتلاً لتيًليحًلتتًمفتر -2

ًإيو  ً -3 ًومرين ً لمننليا ً لدمتلا ًإه رة ًمل ًيل ًفي ً لماتصيل ً لموظفيل ًاهه نيتهة

  لدمتلاً لو فهة.

4- ً ً المر و ً  يلًفي ً لاهمت  ًيتفا ًتوفير ًيضمل ً اليو   ًلمرين ًجهيه ًم نج إيجته

 .أفضل

 ضرورةًإن ت ًميتاًلار تهً لنفميًه الً لمرين. -5

 لو فهةًه الً لمرينًور طتتًملً نه رةً لدتماًلألهلاًًتوفيرً صماًتدريفياًللدمتلا -6

  لجنتئيا.
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أصذهر ًقذتنولً،ًويذ ًاتصتً تلدمتلً ألجتناً ذتمتمتهولاً ليوي ًًتوليًالعم ل األة ن :.17

مجمواذاًمذلًمتطل ذت ً لدمذلًًيفذلوذذوً لقذتنولً لذ ي6/2010ًً لدملًفيً لقطتوً ألذليًرق ً

هيال ًجوذريذاًالذجً لقذتنولًمذلًأجذلًومتيذاًأي ذرًلوقذونً لالئق،ًوقهًأجر ً لويوماًاهةًتد

ً دذضًالذج2016ً لدمتلًفذيً لقطذتوً لاذتصًيذتلًأ رنذذتً لتدذهيال ً لتذيًجذر ًفذيًف ر يذر

يمتًنذصًقذتنولً لذهيو لًتفديلًآليت ًومتياًوقونً لدمتل،ًً ألمرً ل يًيتهفًإلجًتدنينً، لمو ه

توىًو لتظلمذذت ً لتذذيًتذذرهًجًهر مذاً ل ذذي لذوطنيًلوقذذونً ننمذذتلًالذذجًإن ذت ًلجنذذاًه ئمذذاًتتذذول

ًللهيو ل.

 لتذيًً–ملًيلًذ هً لتطور  ً لت ريدياًومتً متت دتتًملً تات ً لتيئاً لدتماًللقوىً لدتملاً.18

اذذهةًإجذذر    ًفذذيًمذذ يلًوقذذفً لدهيذذهًمذذلًً-6/2010مذذلً لقذذتنول9ًًأن ذذئ ً موجذذاً لمذذتهةً

 نتتتيت ًوقونً لدمتلً ألجتناًإالًأن ًالًتن لً دضً النتتتيت ًممتمرةًملًق لً دضًأر ذتاً

 -في:وتتمالً لدملً م اًضدفًمر ق اًآليت ًتنفي ً لقتنول،ً

 لدملًل دضً لدمتلًالجً لدملًفيً ألمتيلً لمي وفاًفيًهرجت ًًأر تاإج ترً دضً -1

ًإلجرو ًتصل ً لقر هرج50ًً رة ًصهور ًرغ  ًأيار ًأو ًمئويا ًا رق ًً نه رير

منلًذ  ً لفدلً ل يًيوًوظرًت غيلً لدمتلاًفيًأمتيلً لدملً لمي وفا  أل535/2015ًً

 متات ًيوميت .8ً،ًوإج ترً ل دضًالجً لدملًأليارًملًجرم وي

 اه ً اللتن  ً قو اهًو  تر طت ً ألملًو لمالماًو لصواً لمتنيا. -2

 وتفتظً دضًأر تاً لدملً تألور نً لرممياً لاتصاً تلدمتلًوالميمتًجو ن  ً لمفرً -3

 رغ ًصهورًقتنولًيمنلًذ  ً لفدل.

 لووظًتأايرً لدهيهًملًأصوتاً ألامتلًلرو تاً لدمتلًولفتر  ًطويلا. -4

ً

ًو ً لومتئلًذ   ًو تات  ًميمرة ًإجر ئيا ً نظ  ً ليفيلًو مت ه ل  ًنظت  يوصيً لهيو لً  لغت 

ًفيلاً تط يقً لقو نيلً لمنظماًللدمتلا. لي

ً

ً
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 األشخ ص ذوي اإلع قة -4

ويً ناتقذاًفأن ذأ ًذيئذاًممذتقلاًدنتيذاً وقذونً أل ذاتصً الذجً لهولاً ليويذ ًًورص .19

 لتيئذاً لدتمذاًل ذئولً"2010ًًقتًفيًاذت ً لمجلحً ألالجًل ئولً لمدتقيلً"ً لتيًأص و ًالو"

 لدذذت ً لتذذيًتدنذذيً تذذ ًومنوذذتت ً لتذذرايصًلذذ ل ،ً ذذلًًجمديذذت ً لنفذذلو ذذجد ً ويً ناتقذذاً"ً

ا ًقذ و نيلًلوقذونً أل ذاتصًويتن ًمذلًأو ئذلً لذهولًالذجًممذتوىً لذوطلً لدر ذيً لتذيً ذر 

وقذونً أل ذاتصًفذيً ذأل8/2010ًً،ًويتلًآارًذ هً لت ريدت ًإصه رً لقتنولً ويً ناتقا

الذذجً النضذذمت ًإلذذذجًًمو فقذذاًهولذذاً ليويذذذ  35/2013ًوصذذهرً لقذذتنولًرقذذذ ً،ً ويً ناتقذذا

ً. التفتقياً لهولياًلوقونً أل اتصً ويً ناتقاًملًتوفظتتًالجً دضً لمو ه

علإ الرغأ من هذه الرع رة واالهتم أ ال برر بحقوق األشخ ص ذوي اإلع قة لال أن األمر .20

 -:من  رحت ج للإ مزرد

قذاً تل ذيلًتفديلًيتفاًمو هًونصذوصً التفتقيذاً لهوليذاًلوقذونً أل ذاتصً ويً نات -1

  لمطلواًوتوفيرً ألمتيلً لماصصاًل ويً ناتقاًوتتيئاً لم تنيًل ل .

 توفيرًمترج ًللغاً ن ترةًفيًيتفاًمر فقً لهولا. -2

 همجً أل اتصً ويً ناتقاًفيً لدملياً لتدليمياًو لريتضيا. -3

 مر اتةً لمدتييرً لهولياًفيًتصنيفًهرجاًإاتقاً أل اتصً ويً ناتقا. -4

مذذ اً ناتقذذاً ل ذنيذذاًو لجمذذهياً مذذتًيمذذتهايً الذتمذذت ً ذذ ل ًو لوقذذوفًلذذووظً نهيذذتهًن -5

ًالجً ألم تاًواالجتت.

 الحرر ت  -5

(ً لدهيذهًمذلًوقذونًووريذت ً لاتل ً) لوقذونًو لو ج ذت ً لدتمذايفلً لهمتورًفيً ل تاً.21

نذصًفذيً لمذتهةًيمذتًً"يفولذاوريذاً ل اصذياًم ل"(ًمن ًالجًأل30ً ألفر هًفنصًفيً لمتهةً)

)الًيجونً لق ضًالجًإنمتلًأوًو م ًأوًتفتي  ًأوًتوهيذهًإقتمتذ ًأوًتقييذهًً(ًمن ًالجًأل31)

،ًوالًيدذذرضًأيًإنمذذذتلًللتدذذذ ياًأوًأوً لتنقذذذلًإالًوفذذذقًأويذذت ً لقذذذتنولوريتذذ ًفذذذيً القتمذذاً

منذ ًالذجً(35ًيفلًورياً الاتقتهًو لتذهيلًويذ ًنصذ ً لمذتهةً)(ًووتطاً تلير ماللمدتملاً ل



 

11 

 

للدذته  ً لمرايذاًتهًمطلقاألً)ورياً الاتق  ً ،ًوتوميً لهولاًورياً لقيت ً  دتئرً ألهيذتلًط قذت

ً.(ت ً لدت ًأوًينتفيً آله اً لدتماالجًأالًيالً ل ً تلنظ

113ًً-109ًأوتطًقتنولً لجن  ًتل ً لورياً ميتجًمذلًألًتنتتذ ًأوًتمذحًفذيً لمذو هً.22

 تنضذتفاً لووذهةً لوطنيذاًً  ذتلًومتيذا19/2012ًًرقذ ًمن ًيمتًصذهرً لمرمذو ً تلقذتنولً

 لميتمذياًو لتذيًأيذه ًوًملً لدتهً لاتصً ذتلوقونً لمهنيذا18/3ًمتًنص ًالي ً لمتهةًإلجً

:ً)الًيجونً اضتوًورياً النمتلًفيًإظتترًهين ًأوًمدتقههًإالًللقيوهً لتيًيفرضذتتًالجًأن 

 لصذواً لدتمذاًأوً لقتنولًو لتيًتيذولًضذرورياًلومتيذاً لمذالماً لدتمذاًأوً لنظذت ً لدذت ًأوً

ً.(وقونً آلاريلًووريتتت ً ألمتمياً آله اً لدتماًأو

36ًيلًيفلً لهمتورًورياً لرأيًو ل و ً لدلميًو لصوتفاًو لط تااًو لن رًفيً لمتهت.23

وريذذاً لذذرأيًو ل وذذ ً لدلمذذيًميفولذذاًوليذذلً:ً)الذذجًأل36ًمنذذ ًويذذ ًنصذذ ً لمذذتهة37ًًو

لل ذذذروطًإنمذذتلًوذذقً لتد يذذذرًاذذلًرأيذذذ ًون ذذرهً ذذتلقولً  ً أوً ليتت ذذذاًأوغيرذمذذتًو لذذذ ًوفقذذت

)وريذاً لصذوتفاًو لط تاذاًً(ًنصذ ًالذجًأل:37و لمذتهةً)(ًو ألوضتوً لتذيًي ينتذتً لقذتنول

لل روط  ً و نذت ًالذجً لذ ًصذهرًقذتنولًً(و ألوضذتوً لتذيًي ينتذتً لقذتنولًو لن رًميفولاًوفقت

  ً لوذذقًمذذلًألًيمذذت ًلتذذًوومتيذذاًقذذتنولً لمرئذذيًو لممذذمووًتقنينذذت ً ل لمط واذذت ًو لن ذذرًو

صتل ً ألفر هًأوًتضرً تلمصلواً لوطنياًوذ  ًيتفذقًمذلًمذتًنصذ ً  متدمتل ً طريقاًتضرً

مذذلً لدتذذهً لاذذتصً ذذتلوقونً لمهنيذذاًو لميتمذذياً ويذذ ًتاضذذلًممترمذذا19/3ًًاليذذ ً لمذذتهةً

،ًتوتر  ًوقذونً آلاذريلًومذمدتت  ذً لمتمالذاً لتد يرًاذلً لذرأيًلذ دضً لتذه  يرً لضذروريا

ً.وً لصواً لدتماًأوً آله اً لدتمااً ألملً لقوميًأوً لنظت ً لدت ًأوومتي

وريذذاًتيذذويلً لجمديذذت 44ًًو43ًقذذرً تذذتً لهمذذتورًفذذيً لمذذتهتيلًمذذلً لوريذذت ً لتذذيًي.24

 ً ويذ ًأنذ ًالًيجذونًًل روطً لقذتنولو لنقت ت ًالجًأمحًوطنياًو ومتئلًملمياًميفولاًوفقت

ويذذ ل ً الجتمتاذذت ً لدتمذذاًو لمو يذذاً،ًأوًنقت ذذا النضذذمت ًإلذذجًأيًجمديذذاًً ج ذذترًأوذذهًالذذج

همذتورًيمتًيفذلً ل،ً لدتماًمليماًوالًتنتفيً آله اًتألًتيولًومتئلتً رطًو لتجمدت ًم توا

ًوصذيتناًمذريتتت لتتتفيذاًوً لمر مذال ً ل ريهيذاًو ل رقيذا لدهيهًملً لوريت ً ألارىًًمنتذتً

ًوي ل ًوقً لتقتضيًو لوصولًالجً لدملًو لتدلي ً.
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لال أن اليييدروان اليييوطني لحقيييوق اإلنسييي ن وبخ صييية أثنييي    يييل ذليييك مييين علييإ اليييرغأ .52

 :المالحظ ت قد سةل بعضالمم رس ت العملرة لتلك الحرر ت 

  ألً لتر جلً لنم يً لملووظًفذيًملذفًوريذاً لتد يذرًاذلً لذرأيًممذتًيتطلذاًً لقلق -1

 لقذذو نيلًًالمذيمت لتد يذرًو لذرأيًًفذيً دذضً لت ذريدت ً لمتدلقذذاً وريذاإاذتهةً لنظذرً

 .ماتلًالجً ل ًقتنولً لووهةً لوطنياًتفتقرًلتدريفت ًو ضوا لتيً

يرىًألًذنت ً جر    ًتتا ذتً دضً لجتت ً لماتصاًيترتاًاليتتًإلغت ًقر ر تتذتً -2

 أويت ًقضتئياًمالًولً دضً لجمديت ًو لنقت ت ًوي ًوصل ً دضتتًالذجًأويذت ً

لممتحًلتتً  جر  ً نتات ذت ًتهرً  ألًولتتًو ملً لمويماً نه رياً  لغت ً لقر رً لص

 .جهيهة

تدذذهيلً دذذضً ل ذذروطً لتذذيًتتطل تذذتً لجتذذت ً لماتصذذاً ويذذ ًييذذولًذنذذت ًضذذرورةً -3

  لجتت ًفيً  تترًتل ً لجمديت .ًق لًمروناًمل

فذذيً ذذتلً ألنهيذذا24/1962ًًًرقذذ ًقذذتنول لالذذجًضذذرورةًتطذذويرًنصذذوصًًيؤيذذه -4

 .تقو ً  ًمؤممت ً لمجتملً لمهنيً ل يًر لدت ًليتمت جًملً لهووجمديت ً لنفلً

 

 حقوق الط ل -6

مذلًً تذ  ألًوقونً لطفلًتضملًفيًمتهتذ ً لاتلاذاًومتي21/2015ًًصهرً لقتنولًرق ً.26

 لجنمذذياًأوً نذمذذتلًأوً نمذذت ةً ل هنيذذاًأوً لمدنويذذاًأوًًيتفذذاًأ ذذيتلً لدنذذفًأوً لضذذررًأو

ووقذذ ًفذذيً لويذتةًو ل قذذت ًو لنمذذوًفذذيًً لتقصذيرًأوًغيذذرً لذذ ًمذلًإمذذت ةً لمدتملذذاًو المذتغالل

ً.ينفًأمرةًمتمتمياًومتضتمنا

و لذذ يًيذذنظ ً وتضذذتلًمجتذذولي80/2015ًًتذذ ًإقذذر رًقذذتنولً لوضذذتناً لدتئليذذاًرقذذ ً.27

ً–مذيلًً–تدلذي ًً– لو لهيلًوييفياًهمجت ً تلمجتملًوتذوفيرً لدهيذهًمذلً لوقذونًلتذ ً)أمذرةً

(ًمذلًقذتنول3ًمياً ليويتياً موجاً لمذتهةً)م لمً تري(ً تالضتفاً لجًمنوت ً لجنً–وظيفاً

 .15/1959 لجنمياًرق ً
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لومتيذذاً ألطفذذتل12/2015ًًصذذهرًقذذتنولًمويمذذاً ألمذذرةًرقذذ ً.28  ً  لذذ يًتضذذملًأويتمذذت

لنفقذذاًو مذذتار جً ألور نًواتصذذاً دذذهً نفصذذتلً لو لذذهيلًمذذلًويذذ ًوقتذذ ًفذذيً لوضذذتناًو 

ً  ذ لرممياً تفتقيذت ً لمتدلقذاً تلطفذلًيتتفتقيذاًألًهولذاً ليويذ ًقذهًصذتهق ًالذجًيتفذاً الالمت

وقونً لطفلًو ل روتويوليلً الاتيتريلً  ألًإ ر  ً ألطفتلًفيً لنن ات ً لمملواًو  ذألً

ً.لت ًفيً ل غت ًو لمو هً ن تويا يلً ألطفتلًو متغال

 :ب آلتي روصيو في هذا الشأن ةمود الدولةالدروان الوطني لحقوق اإلنس ن رثمن .29

(ًمذل77ً ًفذيً لمذتهةً)ياً ألطفتلً لمدنفيلًفيًيلًموتفظاًيمذتًجذتإن ت ًمر ينًومت .1

ً.قتنولً لطفل

 .نفًفيً لمه رحإاه هً ر مجًتواوياًوتاقيفياًللقضت ًالجًظتذرةً لد .2

 تضً ألطفتلًإلجً لتدلي ً نلن مي.توويلًمرولاًري .3

الًفرصذاًللمذتدل ًفذيً لتد يذرمر جداً لمنتذجًو لومتئلً لتدليمياًلتذأتيً مذتًيوقذقً ل .4

 .  ت 

 . ل ًلتنمياًقهر تت ًوصقلًمو ذ ت إاه هً ر مجًوأن طاًلألطفتلًو .5

ضًلتذتًمذو  ًفذيًإوتر  ًآر  ً لطفذلًووقذ ًفذيً لتد يذرًومذمتوً لم ذتيلً لتذيًيتدذر .6

 . لمننلًأوً لمهرما

(ًمذلًقذتنولًوقذونً لطفذلً لتذيًتتذولجًمذهىًجهيذاً ل ذيوى78ًتفديلًنذصً لمذتهةً) .7

 . لمتالً لاتصً تلطفلًتفديلً لاطً لمقهماًإضتفاًإلج

 .ومتياً لطفلًلهىً ألجتنةً لمدنياضرورةًتدييلً لمتاصصيلًفيً .8

 المقرمرن بصورة غرر ق نونرة -7

 88يًوذو ل 2017 اذت  وتذج  ليوي  هولا في قتنونيا غير  صورة  لمقيميل اهه ي لم.30

  لفئذاًومر اذتة  تلذ   تالذتمذت   لمدنيذا  جتنتتذت  يتفذا ممالذا  ليوي  هولا وتدنج،ًفره ألف

 ت أوضذتا لمدتلجذاً لمريذني  لجتتن إن ت  االل مل و ل   ل أل ذ   في  النمتني  لجتنا

 غيذر  صذورة  لمقيمذيل أوضذتو تمذويا يتذولج و لذ ي467/2010ً رقذ   لمرمذو   موجذا

  نذت ً اهمذ ً مذل  ليويتيذا  لجنمذيا الذج  لوصذول  مذتوقتقت  ومهىًوتالتت  وهر ما قتنونيا
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  لاذهمت   يتفذا قتنونيذا غيذر  صذورة  لمقيمذيل ويتمتذل15/1959ًنمذيا لج قذتنول الذج

مجلحًقذر ر فذي اليتذت  لمنصذوص مذو  (ً الجتمتايذا –  لصذويا -  لتدليميذا ً)و لتمذتيال

 تدذهيل فذي  لجتذتنًونجذ   لهولذا، تقهمتت  لتي  لاهمت  مل أوغيرذت409/2011ً لونر  ً

2011ًمنذ ًينذتيرً لجنمذيت  اتلفمً اصًملً(8710) إلج يصل منت  ي ير اهه أوضتو

 .2019إ ريلً وتج

 زادت بيل ع لقية الزاليتقديرتمأ   أن لال والخيدم ت الةميود هيذه  يل مين اليرغأ علإ.31

 : التيب الدروان روصي ذلك ولزا  ةوانبم ، بعض في تعقرداً 

 متًيتالئ ًملً لدملًالجًولًقضياً لمقيميلً صورةًغيرًقتنونياً  يلًج ريًونتتئيًً -1

 يدت ً لنتف ةً. لت ر

 مر جداً لقيوهً ألمنيا.ً -2

ولًإ يتلياًرفضً دضًأفر هً لمقيميلً صورةًغيرًقتنونياً متال ً ل طتقاً دهًتجهيهذتً -3

وإضتفاً يتلً لجنمياً لتيًاليرغاًصتواً ل طتقاً  يرذت،ًو لتيًتؤارًالجً لاهمت ً

ً لمقهماًل .

 المؤسس ت اإلصالحرة  -8

للمؤممذذذت ًً لتذذذيًقذذذت ً تذذذتًمجلذذذحً ه رةً لذذذهيو لنيذذذاً نذذذت ًالذذذجً لنيذذذترةً لميه ً.32

 الصالوياًلووظًاهةً و ذهً يجت ياًمنتتًتذو فرً لاذهمت ً لصذوياًو لتأذيليذاًو الجتمتايذاً

  تنظي ً لمجول.26ً/1962ًو لترفيتياً تلمجولًو اللتن  ً تط يقً لقتنولًرق ً

ًي ب آلتي:رثمن الدروان الةمود الق ئمة من قبل وزارة الداخلرة وروص.33

الئواً لمجولًوفذقًقو اذهًًوتدهيلًو اهً لت ريدياًللدقو ت ً ل هيلاضرورةً متيمتلً لقً-1

ً.نيلمول

مدتلجاً اليتظتظًفيً دضً ألجنوذاًاتصذاًجنذتحً ال دذته،ًو لدنتيذاً تلفمذ ًوتذجًيذتميلً-2

ً.متات ًفيً لص تح للًملًقضت ً دضً لنني
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الذذجًصذذيتناً دذذضً لم ذذتنيًوووذذه  ًً المذذر وًفذذيًامليذذت ًت يذذيضً لمذذجول،ًو لدمذذل-3

 لمذذجلً لمريني،و صذذالحًأنظمذذاً لمرئذذيًو لممذذمووً لاتصذذاً تالتصذذتلً لذذهوليًليذذتميلً

ً.و صلًملً وي ًاترجًهولاً ليوي  لننيلً ألجن يًملً لت

ًيانيذذتهةًاذذههً لضذذ تطًو ألفذذر هً لمذذؤذليلًو لمذذهر يلًللدمذذلًفذذيً لمؤممذذت ً الصذذالو-4

ًومجلً أل دته.ًو متيمتلً ن ت ًمجلً ألوه  

 

 لوذهً ألهنذجًمذلً الميتنذت ًًهًوفذقوفيً لاتت ًنوهًألًن يرًإلذجًألًذذ  ً لتقريذرًتذ ًإاذه ه

 ًًلًإلجًوه ااًت ييلًمجلحً نه رة.و ل ًيرج

 

ً


