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   المقدمة

( مػف للمياػاؽ للب  ػح لقرػكؽ 48( مػف للمػا ر  1إعماال لما نصػػػػت عليػو للقرػ ر   ػـ   
لإلنسػػػافت رر ػػػ ؼ للمملدػػػ  له  نيػػػ  لليا ػػػمي   ررػػػ يـ رر يػػػ  للمملدػػػ  للاػػػانح إلػػػ  ل نػػػ  
عماؿ أقداـ ك نػك  للمياػاؽ للب  ػح  للميااؽ قكؿ للر ل ي  للرح لرخذريا للمملد  لرنقيذ كل 

ت ك خػؿ قيػا للرنقيػذ 2004للمملد   را يخ أيا / ليوللذم صا  ت علقركؽ لإلنسافت ك 
فػػػح  16/9/2004ت كرػػػـ ن ػػػ  للمياػػػاؽ فػػػح لل  يػػػ ر لل سػػػمي   رػػػا يخ 2008فػػػح رذل /

(ت قيػػػا دانػػػت قدكمػػػ  للمملدػػػ  له  نيػػػ  لليا ػػػمي  لل كلػػػ  للب  يػػػ  4675للبػػػ     ػػػـ  
  نك ه. لهكل  للرح رصا ؽ عل  للميااؽت  كف إ  لء أم رققظات عل 

رػػػكلح للمملدػػػ  له  نيػػػ  لليا ػػػمي  أىميػػػ  د ػػػ ل لقمايػػػ  كربايػػػا قرػػػكؽ لإلنسػػػافت  .0
كرباياىػػػػات مسػػػػرن رن فػػػػح ذلػػػػؾ إلػػػػ  إ ا ق ػػػػا م د يػػػػ ت   ىػػػػاكرسػػػػب   اسػػػػرم ل  لرطكي

كم ػػػا ا  لسػػػخ  لػػػ ل للمطسسػػػات للكطنيػػػ ت ك يػػػا ر ىا ػػػمي  مسػػػرني ر كمنقرقػػػ   ريػػػػا ر 
قسػػػيف للمبظػػػـت  بلػػػت للرقػػػكؿ للػػػ يمر لطحت ك  اللػػػ  للملػػػؾ ع ػػػ  لا للاػػػانح ل ػػػف لل

لإلصالح لل امؿ لل لمح إل  لال رراء  قركؽ لإلنساف ني ا اا را ال يراعاع  ػال مـ مػف 
للرق يات كللمبك ػات للد يػ ر للرػح ف  ػريا للظػ كؼ لإل ليميػ  كللرقػكالت للرػح ر ػي ىا 

 منطر  لل  ؽ لهكسط.

  للملؾ ع   لا للاانح ل ف للقسيف للمبظػـ لر   دؿ "لل  يع للب  ح" دما أد   الل .5
فػػح أداػػ  مػػف مناسػػ   ف صػػ  مناسػػ    النسػػ   للمملدػػ  له  نيػػ  لليا ػػمي  للم ػػح  ػػ مان 
 اإلصالقات للرح لنري ريا للمملد  منػذ رػكلح  اللػ  للملػؾ سػلطارو لل سػرك ي ت قيػا 

رقػػكؿ  مػػف لسػػردماؿ رتيػػ لت ميػػ  مسػػ ك   فػػح م قلػػ  2011رمدػػف له  ف منػػذ عػػاـ 
إل  م مكع  مف لإلصالقات لليام   للكل عللمملد  ري  مت عل  ل ض  ام را يخي  ى

للرح رباا قركؽ لإلنسافت ك    ػاـ للػنيا لإلصػالقح للمملدػ  علػ  للرطػك  للرػ  ي ح 
للمسػػػػػػرم  للمسػػػػػػرن  إلػػػػػػ  ركلفػػػػػػؽ لهمل يػػػػػػ ت كل  مػػػػػػا  لل ميػػػػػػعت كللرقػػػػػػكؿ للػػػػػػ يمر لطحت 

ف ك  كليػا ت كلل نػاء علػػ  مػا رػـ رقريرػػو مػف لن ػاالت مػػا كللرب  يػ ت كلقرػ لـ ر لء لرخػػ ي
 مف  أنو رقريؽ رطلبات كرماؿ لل بب له  نح.
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 حفر  أن ات للمملد  له  ني  لليا مي  للرب يالت لل سػرك ي  للرػح طالػت   ل ػ  الاػ .3
ما ر( كللرح  سخت م  أ للقصؿ ك للركلاف  ػيف للسػلطاتت  42مكل  لل سرك  له  نح  

 نسػػػافسػػػررالؿ للر ػػػاءت كم ػػػا ا للب للػػػ  كللمسػػػاكلرت دمػػػا عػػػاات قرػػػكؽ لإلكعػػػاات ل
(  101ك 20ك 18ك 16ك 15ك 8ك 7ك 6كق يارػػػػػػػو لهساسػػػػي  ك  خاصػػػػػػػ  للمػػػػػػػػكل   

مف لل سرك  للمب ؿ كللرح   مت فح اناياىا دؿ لعرػػػ لء علػ  للقرػكؽ ك للق يػاتت ك 
م إيػػذلء سػػػػػكلء دػػاف  ػػ نيان أـ أعلػػت مػػف  ػػأف للمػػكلطف كد لمرػػوت كقظػػ ت رب ي ػػو ه

مبنكيػػانت دمػػا أعطػػت للقػػػػؽ لب  نيػػيف  لن ػػػػػاء للنرا ػػات كلهقػػالب للسياسيػػػػػ ت كدقلػػػت 
لالميرػػو كم انيرػػوت كقػػؽ للبمػػؿ ل ميػػع له  نيػػيف. كأ ػػقت ىػػذه للمػػكل   قػػػػػؽ للربليػػػػـ كل 

اتت كأك  ػت قمػايريـ كلل يخكخ ت كذكم لإلعا  طقكل قمايػػػ   انكنيػػػ  عل  لهمكم  كلل
مػػػف لإلسػػػاءر كلالسػػػرتالؿت دمػػػا دقلػػػت ىػػػذه للربػػػ يالت ق يػػػ  للػػػ أمت كق يػػػ  للصػػػقاف  
كللط اعػػػػ  كللن ػػػػػ ت ككسػػػػػادؿ لإلعػػػػالـت كلإل ػػػػػ لع له  ػػػػػح كللقنػػػػح كللارػػػػػافح كلل يا ػػػػػح 
تك منت ق ي  للم لسالت لل  ي ي  كلل   ي ت كللمخاط ات لليارقي ت كمي ىا مػف كسػادؿ 

ت علػػ  لعر ا ىػػا سػػ ي  ال رخ ػػع للم ل  ػػ  أك لإلطػػالع أك للرك يػػؼ أك لالرصػػاؿت كأدػػ 
للمصػػا  ر إال  ػػأم    ػػادحت كمنبػػت مقادمػػ  أم  ػػخص مػػ نح فػػح   ػػي   الديػػ  ال 

 يدكف   اريا م نيكف.

دما رـ رق يا قام  مف للر ػ يبات للسياسػي   ػملت  ػكلنيف لهقػالب كلالنرخػابت  .4
كعات كللن    اإل اف  إلػ  إن ػاء للييدػ  للمسػررل  كلال رماعات للبام ت ك انكف للمط 

لالنرخػػػػػاب د يػػػػػ  مسػػػػػررل  ر ػػػػػ ؼ كرػػػػػ ي  للبمليػػػػػ  لالنرخا يػػػػػ ت كربػػػػػاا نيػػػػػا للنالىػػػػػ  
 كلل قافي . 

مػػػػػف للمطسسػػػػػات لل سػػػػػرك ي  لل  ا يػػػػػ  دالمقدمػػػػػ   مكعػػػػػ دػػػػػذلؾ لسػػػػػرق لا م  ـكرػػػػػ .5
سػػرك ي  للرػػكلنيفت لل سػػرك ي  ميمريػػا للنظػػ  فػػح رقسػػي  مػػكل  لل سػػرك ت كلل  ا ػػ  علػػ   

 .2011كلهنظم  للنافذرت دما رـ رأسيس نرا   للمبلميف له  نييف عاـ 

مػػػػػػف لن ػػػػػػاا قػػػػػػ ايف ىػػػػػػاميف علػػػػػػ  ط يػػػػػػؽ  2013كرمدػػػػػػف له  ف خػػػػػػالؿ عػػػػػػاـ  .6
لل يمر لطي  ك لإلصالح لل امؿ: لهكؿ رماػؿ فػح عرػ  لالنرخا ػات لل  لمانيػ  فػح  ػي  

للييدػ  للمسػررل  لالنرخػابت كرماػؿ   ل ريػالك للرح أ ػ فت علييػا ك  2013دانكف للاانح/
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كللرػػح أ ػػ فت علييػػا   2013ي  أب/لل ل يػػ  فػػح  ػػ خا ػػاتللقػػ ا للاػػانح  ػػل  لء لالنر
للييدػػػػ  للمسػػػػررل  لالنرخا ػػػػات كأ ل ريػػػػا كال ر لل ػػػػطكف لل ل يػػػػ   م ل  ػػػػ  مقليػػػػ  ك كليػػػػ . 

 مك  ػو ركسػيع صػالقي  للييدػ   ـأي  م رب يؿ  سرك م ر قي كربايال للخطكلت لإلصال
أك أم  تكرػػػ ي  إ ػػػ لء لالنرخا ػػػات لل ل يػػػ  للمسػػػررل  لالنرخػػػاب  قيػػػا أصػػػ قت ر ػػػ ؼ

 لنرخا ات أيخ ل.

دػػػذلؾ ربػػػ يؿ  ػػػانكف مقدمػػػ  لمػػػف لل كلػػػ  كقصػػػ  صػػػالقياريا  ػػػمف أقدػػػاـ  كرػػػـ. 7
 كراييؼ للبمل .  تك  لدـ للمخ  لت تكلإل ىاب تكللر سس تلل سرك  عل    لدـ للخيان 

 عامة : المممكة األردنية الياشمية معمومات

 .. الييكل السياسي العام 0

له  ني  لليا مي  ىح  كل  ع  ي  مسررل  ذلت سيا ر. نظاـ للقدـ فييػا نيػا ح  للمملد 
ملدػػػح ك لاػػػح. رنػػػاط للسػػػلط  للرنقيذيػػػ    اإل ػػػاف  إلػػػ  منصػػػب للرادػػػ  لهعلػػػ  للرػػػكلت 

أمػػػػاـ م لػػػػس للنػػػػكلب  ليفللمسػػػػلق (   اللػػػػ  للملػػػػؾ كيركالىػػػػا  كلسػػػػط  كا لدػػػػو للمسػػػػطك 
 بمػػؿعيػػاف للسػػلط  للر ػػ يبي  لل كلػػ  كيللمنرخػػبت كللػػذم ي ػػدؿ إلػػ   انػػب م لػػس له

 اسػػػرراللي  رامػػػ  عػػػف للسػػػلط  للرنقيذيػػػ . كيماػػػؿ للم لػػػس للر ػػػادح له  نػػػح  مك ػػػب 
  انكف لسررالؿ للر اء(  م  ىـ  للسلط  للر ػادي  فػح للمملدػ ت كي سػ  مػع م لسػح 

مدكنػػات للنظػػاـ للسياسػػػح  إي ػػااكيمدػػف  تم ػػ أ للقصػػؿ  ػػيف للسػػلطات كللػػكا لءلهمػػ  
   نح كفران لما يلح:له

   العرش )الياشميون آل البيت(: مؤسسة /أولا 

لليا ػمي  ىػح  يػا ر را يخيػ ت مسػرم ر مػػف دكنيػا ل بػ  للريػا لت أاػ ل فػح للرػػا يخ  للريػا ر
للرقػ   كلالسػررالؿ  إلػ للب  حت كىح خالص  ر      يني  ك كميػ  ىػ فت علػ  للػ كلـ 

للملدي  للك لاي  لليا ػمي  خػالؿ لل يبػ   ـككق ر للب بت قيا رقررت لل  عي  فح للقد
 .1915 أكؿدانكف  9للب  ي  لل  يؼ للقسيف  ف علح كقق رو مف  ب ه فح 
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  ما يلح: إي ااىا كيمدف ،/ السمطات الثالثثانياا 

  يلح: ما إل كررسـ  – للرنقيذي  للسلط 
 مػػػفصػػػالقيارو  مك ػػػب لل سػػػرك   يمػػػا س: ىػػػك  أس للسػػػلط  للرنقيذيػػػ  ك للملػػػؾ أ( 

خػػالؿ  دػػيس للقدكمػػ  كف يرػػو للػػكال مت كلدػػف ي رػػ   بيػػ ل عػػف للمسػػادل ت كللػػكا لء 
  .ك ماعيا أماـ م لس للنكلب امسطكليف ف  ي

قػػػ   لل سػػػرك  له  نػػػح ميػػػاـ كصػػػالقيات م لػػػس للػػػكا لء  :للػػػكا لء م لػػػس  ب(
م لػػس للػػكا لء مسػػطكلي  إ ل ر  ميػػع  ػػطكف لل كلػػ  لل لخليػػ  كللػػكا لء قيػػا يرػػكل  

 كللخا  ي .

  رنػاط للسػلط  للر ػػ يبي   م لػس لهمػ  كللملػؾ كيرػألؼ م لػػس   :للر ػ يبي  للسػلط
له  نػػػػح للصػػػا   عػػػػاـ  ك كللنػػػػكلبت ك ػػػ   ػػػػٌيف لل سػػػر عيػػػافلهمػػػ  مػػػف م لسػػػػح له

 ػ يباتت كلل  ا ػ   سػف للر ديقي  ردكيف م لس لهمػ  كرق يػ  لخرصاصػارو 1952
هع ػػادو كلل ػػ كط للكل ػػب ركف ىػػا  للرػػانكنح كللم دػػا للماليػػ ت كلل  ا ػػ  للسياسػػي (

فػػػييـ كدػػػذلؾ  ك لت لنبرػػػا  م لػػػس لهمػػػ . أنػػػاط لل سػػػرك  له  نػػػح للصػػػا   عػػػاـ 
 لل  ا ػػػػػػ ك  للماليػػػػػػ ت لل  ا ػػػػػػ ك سػػػػػػف للر ػػػػػػ يباتت  مسػػػػػػطكلي  م لػػػػػػس لهمػػػػػػ   1952

 للسياسي . 
 

  علػػ  لسػػرراللي   1952قػػ ص لل سػػرك  له  نػػح للصػػا   عػػاـ  :للر ػػادي  للسػػلط
( مػػف لل سػػرك  له  نػػح علػػ  97للسػػلط  للر ػػادي  فػػح له  ف فرػػ  نصػػت للمػػا ر  

 تأف " للر ػػػار مسػػػررلكف ال سػػػلطاف علػػػييـ فػػػح   ػػػاديـ لتيػػػ  للرػػػانكف" دمػػػا نصػػػ
ميػع ( مف لل سػرك  له  نػح علػ  أف " للمقػادـ مقركقػ  لل 1( فر ه   101للما ر  

   .كمصكن  مف للر خؿ فح  طكنيا"
 

 . األراضي والسكان5

  6,6قػػكللح  للسػدافعػػ    ي لػ ك  تديلػك مرػػ  م  ػعت  89000مسػاق  للمملدػػ   ر لػ 
الػا للسػداف ت كيرك ػػع أف  )سػن   24سػػف  رقػت (كيماػؿ لل ػ اب  ت1مليػكف نسػم 

                                                           
 مف للمريميف عل  أ ض للمملد   صك ر مط رو. كمي ىـير مف للال ديف للسك ييفت كلل يكؼ للب ل ييفت  ال1
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 لبمػػػػػػػػؿ%ت كأف رنمػػػػػػػػك  ػػػػػػػػكر ل35,1للنمػػػػػػػػك للسػػػػػػػػدانح للط يبػػػػػػػػح  مبػػػػػػػػ ؿ  م يسػػػػػػػػر
 . % سنكيا عل  م ل للبر  للمر ؿ3,2 مب ؿ

  مليػػػػا   كال  عػػػػاـ  7,33ق ػػػػـ للنػػػػارا للمقلػػػػح لإل مػػػػالح  اهسػػػػبا  لل ا يػػػػ    لػػػػ
 كصػػؿك  ت % لػػنقس للبػػاـ مرا نػػ   البػػاـ للسػػا ؽ7,2ت ك نسػػ   نمػػك  لتػػت 2013

(  كال  أم يدػػػح  نيايػػػ  للبػػػاـ 5250نصػػػيب للقػػػ   مػػػف للنػػػارا للمقلػػػح لإل مػػػالح  
% خػػػػالؿ 5,12 قػػػػكللح  لػػػػ لل طالػػػػ   ػػػػيف له  نيػػػػيف  بػػػػ ؿمت علمػػػػان  ػػػػأف  2014

د يػػ  علػػ     ػػدؿ ربرمػػ للقدكميػػ   للمكلانػػ للسػػنكلت له  ػػع للما ػػي  ت علمػػان  ػػأف 
مليػػػا   كال  فػػػح  29للمسػػػاع لت للخا  يػػػ ت قيػػػا كصػػػؿ ق ػػػـ للػػػ يف للبػػػاـ إلػػػ  

 % مف للنارا للمقلح لإل مالح .81ت م دالن ما نس رو 2014نياي  عاـ 

 للسياسػػػػات لال رصػػػػا ي    رطػػػػكي  كايرػػػػ  إطػػػػا  عػػػػاـ مرداملػػػػ رػػػػـ 2014عػػػػاـ  فػػػػح
علػػ  م ػػا ا إراقػػ  للقػػ ص لل ميػػعت  ررػػـك كللرػػحت 2025كلال رماعيػػ  قرػػ  للبػػاـ 

كربايػا سػيا ر للرػانكفت كللم ػػا د  فػح صػنع للسياسػػاتت كرقريػؽ السػر لم  للماليػػ  
كل  ػ لء يرك ػع أف  سياسػ  400كرركي  للمطسساتت قيا رر ػمف للكايرػ  أداػ  مػف 

يػػػػرـ رنقيػػػػذىا خػػػػالؿ لإلطػػػػا  للامنػػػػح للكايرػػػػ  مػػػػف خػػػػالؿ نيػػػػا ر ػػػػا دح مػػػػع  طػػػػاع 
 لهعماؿ كللم رمع للم نح.

 .  اإلنسان. اإلطار القانوني العام لحماية حقوق 3

 للرانكنيػػ   منظكمػػ كللػػ فاع عنػػو أكلكيػػ  مرر مػ  فػػح لل لإلنسػافمك ػػكع قرػػكؽ  يقرػؿ
 ػػمانات  له  نػػحكللر ػػ يبي  فػػح للمملدػػ  له  نيػػ  لليا ػػمي ت قيػػا كفػػ  لل سػػرك  

 ػػػمف للمػػػكل  مػػػف  اػػػانحك  ت فػػػح للقصػػػؿ لل لإلنسػػػاف سػػػرك ي  كر ػػػ يبي  لقرػػػكؽ 
ككل  ػػػػػاريـت كل ػػػػػرملت علػػػػػ  للقرػػػػػكؽ  له  نيػػػػػيف( رقػػػػػت عنػػػػػكلف قرػػػػػكؽ 5-23 

 م ػػػػا ا( مػػػػا ر مػػػػع 18 ىا  للمػػػػكل  كلل ػػػػال  عػػػػ  هكللق يػػػػات للبامػػػػ ت كرنسػػػػ ـ ىػػػػذ
 ذلت للصل   الق يات للبام  كللق يات لل يني . لإلنسافتللبالمح لقركؽ  لإلعالف

 لهمػػـ للمرقػػ ر لل ديسػػي  للمبنيػػ   قرػػكؽ  لرقا يػػات مػػف عػػ  للمملدػػ  إلػػ   لن ػػمت
: "للبيػػ لف للػػ كلياف للخاصػػاف  ػػالقركؽ للم نيػػ  كللسياسػػي ت كللقرػػكؽ كىػػح لإلنسػػاف

(ت ك"لالرقا يػػػػػ  لل كليػػػػػ  للر ػػػػػاء علػػػػػ  1975ال رماعيػػػػػ  كللارافيػػػػػ " لال رصػػػػػا ي  كل
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(ت ك"لرقا يػػ  للر ػػاء علػػ   ميػػع أ ػػداؿ 1974 ميػػع أ ػػداؿ للرمييػػا للبنصػػ م"  
(ت ك"لرقا يػػػ  مناى ػػػ  للربػػػذيب كميػػػ ه مػػػف  ػػػ كب 1992  2 ػػػ  للمػػػ أر" للرمييػػػا

 3للطقػػػػػػؿ" (ت ك"لرقا يػػػػػػ  قرػػػػػػكؽ1991  للمباملػػػػػػ  للراسػػػػػػي  كللالإنسػػػػػػاني  كللميينػػػػػػ "
 2007ذكم لإلعا    صله خا كؽقر لرقا ي (. 1991 

 منظمػػ  للبمػػؿ لل كليػػ ت للمبنيػػ   لرقا يػػات مػػفللب يػػ   علػػ للمملدػػ  دػػذلؾ  صػػا  ت
ـ   ػػػأف رط يػػػؽ م ػػػا ا 1949( لبػػػاـ 98  : "لالرقا يػػػ    ػػػـكىػػػح  قرػػػكؽ لإلنسػػػافت

( لبػاـ 29  ػـ  (ت ك"لالرقا يراف 1963قؽ للرنظيـ للنرا ح كللمقاك   لل ماعي "  
ت 1964  ػػػأف للسػػػخ ر كرقػػػ يـ للبمػػػؿ لإل  ػػػا م"   1957( لبػػػاـ 105ك  1930
فػػػح  لمسػػاكلرـ   ػػأف ل1951( لبػػاـ 100علػػ  للرػػكللح(ت ك"لالرقا يػػ    ػػػـ   1958
( 111(ت ك"لالرقا يػػػ    ػػػـ  1966للبمػػػاؿ كللبػػػامالت عنػػػ  رسػػػاكم للبمػػػؿ"   أ ػػػك 
(ت 1963لـ فػػػػػػح للميػػػػػػف"  لالسػػػػػػرخ  خػػػػػػصي مػػػػػػافي للرمييػػػػػػا   ػػػػػػأفـ 1958 لبػػػػػػاـ

ـ   ػػػػػػأف للقػػػػػػ  له نػػػػػػ  لسػػػػػػف لالسػػػػػػرخ لـ" 1973( لبػػػػػػاـ 138ك"لالرقا يػػػػػػ    ػػػػػػـ  
ـ   ػػأف للر ػػاء علػػ  أسػػكأ أ ػػداؿ 1999( لبػػاـ 182(ت ك"لالرقا يػػ    ػػـ  1997 

  ػػأف للرأىيػػػؿ للمينػػػح  1983لبػػػاـ  159( لالرقا يػػ    ػػػـ 2000لهطقػػػاؿ"  الػػ عم
 (.  2003كللبمال   للمبك يف(  

 النسػػػػ   للمكلايػػػػؽ لإل ليميػػػػ ت فرػػػػ  كلفػػػػؽ له  ف علػػػػ  "إعػػػػالف للرػػػػاى ر لقرػػػػكؽ  أمػػػػا 
  كؿعػػػف مػػػػطرم  كا لء خا  يػػػ  للػػػػ 1990لإلنسػػػاف فػػػح لإلسػػػػالـ"ت للصػػػا   عػػػػاـ 

لإلسػػػػالمي ت دمػػػػا صػػػػػ ؽ علػػػػ  "للمياػػػػػاؽ للب  ػػػػح لقرػػػػػكؽ لإلنسػػػػاف/للميب نؿ" للػػػػػذم 
ح أصػ قت  ػاءلن مػف . كللرػ2004لعرم رو للرم  للب  ي  فح ركنس فح مايك/ أيا  
 للمنظكم  للرانكني  للمملد   ب  للرص يؽ علييا.

 للمطسسػػػاتفػػػح للمملدػػػ  للب يػػػ  مػػػف للمطسسػػػات للمبنيػػػ   قرػػػكؽ لإلنسػػػاف    يبمػػػؿ 
 كؽميػػػ  للقدكميػػػ  (  اإل ػػػاف  لل نػػػ  للق يػػػات للبامػػػ  كقرػػػ لمنظمػػػاتل تللكطنيػػػ  

 لإلنساف ت كىح إق ل للل اف لل لدم  فح م لس للنكلب .

                                                           
2

( من اتفاقية انقضاء عهى جميع أشكال انتمييز ضد انمرأة C,D,G,Iفقرة  66( و انمادة )2، فقرة 9التزال انممهكة تتحفظ عهى )انمادة  

 .6992نعاو 
3

 .6996( من اتفاقية حقوق انطفم نعاو 26(، )22( ، )64نمواد )التزال انممهكة تتحفظ عهى ا 
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  للػػػكطنح لقرػػػكؽ لإلنسػػػاف أ ػػػ ا للمطسسػػػات للكطنيػػػ  للمبنيػػػ   قرػػػكؽ  للم دػػػا يبػػػ
كييػ ؼ  ت مك ػب للرػانكف -دمطسس  كطني  مسررل -"  ولإلنساف ت قيا رـ رأسيس

كم لعار ع ـ للرمييا  يف للمػكلطنيف  تإل  ربايا م ا ا قركؽ لإلنساف فح للمملد 
للرح ررػع علػ  قرػكؽ لإلنسػاف  كربايا للنيا لل يمر لطحت كيركل  م ل    للر اكالت

أك  مبلكمػػػاتكللق يػػػات للبامػػػ  فػػػح للمملدػػػ  كللسػػػبح لك قيػػػا ت كللم دػػػا طلػػػب أم 
مػػػػف لل يػػػػات ذلت للبال ػػػػ  ت دمػػػػا يقػػػػؽ لػػػػو  أى لفػػػػولرقريػػػػؽ  الامػػػػ  يانػػػػات ي لىػػػػا 

 مك ػػب  انكنػػو ايػػا ر م لدػػػا لإلصػػالح كللرأىيػػؿ كم لدػػػا للرك يػػؼ كأم مدػػاف ي لػػػ  
و ر ػػاكالت علػػ  قرػػكؽ لإلنسػػاف ت كيبػػ  للم دػػا رر يػػ لن عنػػو أنػػو  ػػ ل أك ي ػػ م  ػػ
كللق يات للبام  ي فع لم لسح لهعياف كللنػكلب  لإلنسافسنكيان عف أك اع قركؽ 

 سػػػ فػػػح مما   للرػػػاـللػػػكا لء ت كيرمرػػػع للم دػػػا  مك ػػػب  انكنػػػو  االسػػػررالؿ  كم لػػػس
 حفػػػ ت كال يسػػأؿ م لػػس إ ل رػػو أك أع ػػادو عػػف لإل ػػ لءلت للرػػح يرخػػذىا أن ػػطرو

 ق ك  لخرصاصارو ت دما نص  انكنو عل  قصانو إ  لدي  لرقريش للم دا . 
  للمػكلطف فػح م لػس للنػكلبت  كقرػكؽللمسركل لل  لمانح رك ػ  ل نػ  للق يػات  عل

كررـك  م ا  لت ميمػ  فػح م ػاؿ مرا بػ  أك ػاع للسػ ناء كللمبررلػيف لػ ل له يػار 
   لهمني ت كدذلؾ لهس ل له  نييف ل ل إس لديؿ.

 لإلنسػافتم ػاؿ قرػكؽ  فػحربمػؿ  للرػحللقدكميػ   ميػ للب ي  مف للمنظمػات  ىناؾ 
م دػا قمايػ  كق يػػ  للصػققييفت م دػػا  لإلنسػػافتلقرػكؽ  ع للػ منيػا: م دػػا  نػذد 

م دػػػا عمػػػاف ل  لسػػػات  لإلنسػػػافتللب  يػػػ  لقرػػػكؽ  للمنظمػػػ للب  يػػػاتت  لإلعالميػػػات
 كمي ىا.. لإلنسافتقركؽ 

 مػف  ع  فح  لإلنسافقركؽ  امرخصص   مرا ب    اي  ساـكأ إ ل لتلسرق لا  رـ
لسػػػرق لا منصػػػب للمنسػػػؽ  إلػػػ   اإل ػػػاف كللمطسسػػػات لل سػػػمي  لل كلػػػ ت  للػػػكال لت

 فح  داس  للكا لء. لإلنسافللقدكمح لقركؽ 
 

 .  . مكانة الميثاق في النظام القانوني لممممكة األردنية الياشمية 4

لقرػػكؽ لإلنسػػاف لهكلكيػػ  فػػح للرط يػػؽ علػػ  للمنظكمػػ  للرانكنيػػ   لب  ػػحللمياػػاؽ ل ييبطػػ 
فػػح للمملدػػ  له  نيػػ  لليا ػػمي ت قيػػا لرخػػذ للر ػػاء له  نػػح مك قػػان كل ػػقان فػػح  يػػاف 
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م ر ػػ  للمباىػػ ر لل كليػػ  فػػح للمنظكمػػ  للرانكنيػػ  له  نيػػ ت إذ  أ ػػت مقدمػػ  للرمييػػا فػػح 
علػ  للرػانكف للنافػذ فػح قػاؿ للربػا ضت  عل  لهخذ  بلكيػ  للمباىػ ر لل كليػ  اتأقدامي

ك ب ا ر أيخ ل ربر   لالرقا يات لل كليػ  للمصػا ؽ علييػا له  ف كمنيػا "للمياػاؽ للب  ػح 
لقرػػػػػكؽ لإلنسػػػػػاف"  ػػػػػاءلن ال ير ػػػػػاأ مػػػػػف للر ػػػػػ يع للػػػػػكطنح للمملدػػػػػ  كأ فػػػػػع منالػػػػػ  مػػػػػف 

نيا فػػح للمياػػاؽ رػػـ ر ػػمي اللر ػػ يبات للكطنيػػ . دػػـ أف مخرلػػؼ لهقدػػاـ للرػػح  ػػاء  يػػ
له  نػػح لػػـ  ك ( مػف لل سػػر33لل سػرك  كللرػػكلنيف ذلت للصػػل . ك ػال مـ مػػف أف للمػػا ر  

ر ػػػػيف مدانػػػػ  لالرقا يػػػػات لل كليػػػػ  أك للمياػػػػاؽ للب  ػػػػحت إال أف لسػػػػرر ل  أقدػػػػاـ مقدمػػػػ  
 للرمييا للمك  ر لقر ر طكيل  ر بؿ منيا ذلت  يم   انكني  ملام .

 . الجيات التي أعدت التقرير.5

كللمطسسػات للكطنيػ  فػح للمملدػ  ذلت  لتمػف للػكال   م مكعػ   يػ للرر إع ل فح   ا ؾ
 للصل   المبلكمات للكل  ر فح للرر ي .

*** 
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 .  : غايات تنفيذ الميثاق 0 المادة

للمملد  له  ني  لليا مي   أف للقركؽ للكل  ر فح ىذل للميااؽ ىػح قرػكؽ أصػيل   رطد 
كمف للكل ب للرمرع  يات قيا ال ي كا ك ع أم  يك  علييا أك إىػ ل ىا إال  مػا يرقػؽ 
عمػػػاالن لتايػػػات ىػػػذل  كم مكعػػػ  للقرػػػكؽ للػػػكل  ر فيػػػوت ك مػػػا يقرػػػؽ للمصػػػلق  للبامػػػ . كل 

  امت للمملد   ما يلح: تللميااؽ

 منصػػػب للمنسػػػؽ للقدػػػكمح لقرػػػكؽ لإلنسػػػاف فػػػح  داسػػػ  للػػػكا لءت قيػػػا  لسػػػرق لا
أنيطػػػػت لػػػػو ميمػػػػ    لسػػػػػ  كربػػػػ يؿ للر ػػػػ يبات كللرػػػػػكلنيف للكطنيػػػػ  لمكلءمريػػػػا مػػػػػع 
لالرقا يػػػػات كللمباىػػػػ لت لل كليػػػػ  للمربلرػػػػ   قرػػػػكؽ لإلنسػػػػاف للرػػػػح صػػػػا  ت علييػػػػا 

للمطسسػػػػات للمملدػػػػ ت كرلرػػػػح لل ػػػػداكل للم فكعػػػػ  ل داسػػػػ  للػػػػكا لء مػػػػف للمػػػػكلطنيف ك 
ك  لسريا  الرنسيؽ مع لل يػات للمخرصػ ت كن ػ  ارافػ  قرػكؽ لإلنسػاف فػح أكسػاط 
للم رمػػع  مخرلػػؼ كسػػادؿ للركعيػػ ت كل  لمػػ  سػػ ؿ للركلصػػؿ كللربػػاكف مػػع للمنظمػػات 

 كمطسسات للم رمع للم نح للبامل  فح م اؿ قركؽ لإلنساف.  كمنظماتلل كلي  

 داسػ  كايػ  للبػ ؿ  تل  لقرػكؽ لإلنسػافللكطني  لل ام  للخط إلع ل ل ن   ر ديؿ   
كع ػػػػكي   دػػػػيس  يػػػػكلف للر ػػػػ يع كللػػػػ أم ك للمنسػػػػؽ للقدػػػػكمح لقرػػػػكؽ لإلنسػػػػاف ك 
للمقػػػكض للبػػػاـ لقرػػػكؽ لإلنسػػػاف كنريػػػب للصػػػققييف كلهمػػػيف للبػػػاـ لل نػػػ  للكطنيػػػ  
له  نيػػ  ل ػػطكف للمػػ أر(ت ىػػ فيا صػػيام  مسػػك ر "للخطػػ  للكطنيػػ  لل ػػامل  لقرػػكؽ 

"ت كللبمؿ علػ  م ل بػ  للر ػ يبات للكطنيػ  لمكلءمريػا مػع 2020-2016لإلنساف 
 نػػػك  كأقدػػػاـ ىػػػذل للمياػػػاؽت كلالرقا يػػػات كللبيػػػك  لل كليػػػ  لهيخػػػ ل للمبنيػػػ   قرػػػكؽ 

مػف إعػ ل  للخطػ  رمييػ ل لب  ػيا علػ  لل يػ  صػاق    لالنرياءرـ  قيا فتلإلنسا
 لالخرصاص.

 ف يػػػؽ للرنسػػػيؽ للقدػػػكمح لقرػػػكؽ لإلنسػػػاف   ػػػ اط لال ر ػػػاط( للمدػػػكف مػػػف  ر ػػػديؿ
(  ػػػػػا ط ل ر ػػػػػاط مػػػػػف مػػػػػكظقح للػػػػػكال لت كللمطسسػػػػػات للقدكميػػػػػ  93أداػػػػػ  مػػػػػف  

كلل امبػػػػػات للبامػػػػػ  كللخاصػػػػػ  ليدػػػػػكف  لعمػػػػػان كمسػػػػػان لن لرك يػػػػػات للقدكمػػػػػ  ر ػػػػػاه 
 دؿه فح مك بو.  اكمرا بان إل  لءلري نسافمنظكم  قركؽ لإل
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 كلالقريا ػات   سػاتعمؿ نكعي  لم ل ب  للر  يبات كللسياسػات كللمما ف ؽ ر ديؿ
ك طيريػا قػكؿ مػا يمدػف رط يرػو قيػاؿ قالػ  قرػكؽ  خالصػرياللر  ي ي  كللرح   مت 

 فح للمملد . لإلنساف

 كلخرصػػاصأصػػقاب خ ػػ ر  يروف يػػؽ عمػػؿ فنػػح مرخصػػص  ػػـ فػػح ع ػػك  ر ػػدؿ 
ع ل فح  ناء  ف خالصػات كك ػبو  صػيت  مػ إليػوللخط  لر ميع ما رـ للركصؿ  كل 

 مصقكف  . 

 للخطػػ  للكطنيػػ  لل ػػامل  إعػػ ل  خطػػ  رنقيذيػػ  كفػػؽ  ػػ لما   رمػػع إعػػ ل  مسػػك  رػػالمف
كأن ط   ديسػي  كأىػ لؼ  ا لػ  للرط يػؽت كفػؽ مط ػ لت  يػاس له لء  ػمف  ػ لكؿ 

كللقباليػات مػف  للكطنيػ امني  مق  ر .  ب  للر اك  مع دافػ  لل يػات كللمطسسػات 
ذكم  كله ػػػخاصت ك طػػػاع للنسػػػاء كلل ػػػ اب كممالػػػيف عػػػف لهسػػػ ر كنرا ػػػا أقػػػالب
 كمي  للقدكمي  كمطسسات للم رمع للم نح.  لهىلي  كللمطسسات لإلعا  

 ت دلىػؼى  اللػ  2012/دانكف لهكؿ/8كربايا منظكم  للنالى  للكطني :  را يخ   ناء
للل نػ  للملديػ  لربايػا منظكمػ  للنالىػ     داسػ للػكا لء   دػيسللملؾ ع   لا للاانح 

 اػػػػؿمػػػػف لل دػػػػادا رم عػػػػ ع ػػػػا ر عػػػػف إطػػػػا   ػػػػمكلح ير ػػػػمف م مك  ىػػػػحك للكطنيػػػػ ت 
للم ػػػا ا لهساسػػػي  كللمبػػػايي  لهخال يػػػ  كللمينيػػػ ت كللرػػػح ررقرػػػؽ مػػػف خػػػالؿ ك ػػػك  
للر ػػ يباتت كلل نيػػ  للرنظيميػػ  للمطسسػػاتت كللرػػ  لت للمطسسػػي  كللكظيقيػػ ت كللارافػػ  

نقػاذهت  كرسرن ت  للساد ر إل  ع   مف للم ردػالت لهساسػي  أ  اىػا: سػيا ر للرػانكف كل 
ق يػػ  للػػ أم كللرب يػػ ت للم ػػا د  فػػح  تللقصػػؿ للمػػ ف  ػػيف للسػػلطات كللرػػكلاف  ينيػػا

للبام  منقب  عام  ال ي كا للرب م علييات قػؽ للمػكلطف  سساتصنع للر ل ت للمط 
للمسػاءل ت  تلمسػاكلر كردػافط للقػ صللبامػ ت ل تفح لالطالع علػ  أعمػاؿ للمطسسػػا

علػػ   منظكمػػ لل ىػػذهرنقيػػذ  مسػػطكلي  ررػػعك  تكردامليػػ  للبمػػؿ  يػػػف للسػػػلطات للػػاالا
كمطسسػػػػات للرطػػػػاع  لإلعػػػالـدػػػؿ مػػػػف للسػػػػلطات للرنقيذيػػػ  كللر ػػػػ يبي  كللر ػػػػادي  ك 

ك ػػػػع للخطػػػػػ  للرنقيذيػػػػ  لل ػػػػامل  لربايػػػػػا  رػػػػـ قيػػػػػاكللم رمػػػػع للمػػػػ نحت  لخػػػػاصل
لل يػات  طػ للخ رقػ  ك كطني ت كللرح  اءت فػح ع ػ يف مقػك ت منظكم  للنالى  لل

 .2017للمسطكل  عف للرنقيذ  مف إطا  امنح مق   رمر  لتاي  للباـ 



 
 

12 

   م لػػس للػػكا لء م ػػ كع  ػػانكف ىيدػػ  للنالىػػ  كللمظػػالـ كمدافقػػ  للقسػػا  للػػذم  أ ػػ
ميمػػػ  علػػػ  صػػػبي  ركقيػػػ  للم  بيػػػات فػػػح للبمػػػؿ للمربلػػػؽ  إصػػػالقي يبػػػ  خطػػػكر 

للكطنيػػ   قيػػا سػػردكف للييدػػ   ىػػ  مدافقػػ  للقسػػا  كللرظلمػػات كربايػػا منظكمػػ  للنال
للخلػػػػؼ للرػػػػانكنح لييدػػػػ  مدافقػػػػ  للقسػػػػا  ك يػػػػكلف للمظػػػػالـ ت مػػػػع للمقافظػػػػ  علػػػػ  

م ػػػ كع  ك ػػاء تكلخرصاصػػات   يػػكلف للمظػػالـ كىيدػػ  مدافقػػ  للقسػػا   صػػالقيات
رقريرػا للصػال   له لءانكف للييد   ي ؼ ر سػيخ م ػا ا للب للػ  كللمسػاءل  كقسػف  

 أ ػػػػػدالوللبػػػػاـ ك ػػػػماف لاللرػػػػالـ  م ػػػػػا ا للنالىػػػػ  للكطنيػػػػ  كمقا  ػػػػػ  للقسػػػػا   دػػػػؿ 
 كيسػيـ ت للقسػا  أفبػاؿكمدافق  لمرياؿ لل خصي  كمالقر  دؿ مف ي ردب أيا مف 

للبامػ  ك ػماف  لإل ل رللسػلكدي  فػح   عػللييد  فح رقبيؿ منظكم  للريـ كللركل إي ا 
كللرقػػػػػ يا كرطػػػػػكي   لإلصػػػػػالحفػػػػػح م ػػػػػاؿ  ل يػػػػػك ردامليػػػػػا ف ػػػػػال عػػػػػف ربايػػػػػا ل

  . مطسسات لل كل  كركقي  للم  بيات للمربلر   النالى  للكطني  كمدافق  للقسا 

 .: الحق في تقرير المصير5 المادة

للمملد  له  ني  لليا مي  قؽ  ميع لل بكب فح رر ي  مصي ىا  نقسيا  مػا فػح  ر عـ
دمػػا  فحتذلػػؾ رر يػػ  م داىػػا للسياسػػح ك رقريػػؽ نماديػػا لال رصػػا م كلال رمػػاعح كللارػػا

رػػطمف للمملدػػ   ق يػػ  لل ػػبكب فػػح للرصػػ ؼ  ا كلريػػا كمكل  ىػػا للط يبيػػ   كنمػػا إخػػالؿ 
 رػادـللربػاكف لال رصػا م للػ كلح لل مرر ػياتك   كلحللرانكف لل  أي  للرالمات من ار  عف

للقػػػؽ لهصػػػيؿ لنسػػػ امان مػػػع  ذل عػػػـ له  ف ليػػػ كيػػػأرح تعلػػػ  م ػػػ أ للمنقبػػػ  للمر ا لػػػ 
للرالمارو لل كلي  كالسيما "ميااؽ لهمـ للمرق ر" للذم أد  علػ  قػؽ لل ػبكب فػح رر يػ  

ي  كلال رماعيػػػػ  مصػػػػي ىات  اإل ػػػػاف  إل "للبيػػػػ  للػػػػ كلح للخػػػػاص  ػػػػالقركؽ لال رصػػػػا 
 .1975كللارافي " كللذم صا  ت عليو للمملد  فح للباـ 

للمقػك م للػ لعـ لقػؽ لل ػبب للقلسػطينح فػح   فىػذل للصػ   ن ػي  إلػ   ك  له   كفح
رر يػػ  مصػػي هت قيػػا يػػ عـ له  ف دافػػ  لل يػػك  لل لميػػ  إلػػ  إ امػػ  لل كلػػ  للقلسػػطيني  

 1967طػػػػكط لل ل ػػػػع مػػػػف قايػػػػ لف لبػػػػاـ للمسػػػػررل  كللمركلصػػػػل  كللرا لػػػػ  للقيػػػػار علػػػػ  خ
كعاصػػمريا للرػػ س لل ػػ  ي ت  اإل ػػاف  إلػػ   عػػـ له  ف للمسػػرم   ريػػا ر  اللػػ  للملػػؾ 
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ع   لا للاانح ل ف للقسيف للمبظـ إل ام  لل كل  للقلسطيني  فح داف  للمقافػؿ لل كليػ  
فػح  مملدػ لل  يػك  مػف  ػمف دػافكلإل ليمي  كمع مخرلؼ للركل للقاعل  كللمطا رت ك ػ  

 ىذل للسياؽ  عل  صبي  منظم  لهمـ للمرق ر(ت ما يلح:

 له  ف لر ل  لل مبي  للبام  لبمـ للمرق ر   ػـ   عـ(A/RES/69/165)  رػا يخ 
قػػكؿ "قػػؽ لل ػػبب للقلسػػطينح فػػح رر يػػ  مصػػي ه"ت  مػػا  2014/لهكؿ دػػانكف/18

 فح ذلؾ أف ردكف لو  كلرو للمسررل   فلسطيف(. 

 لل مبي  للبام  لبمـ للمرق ر   ػـ له  ف لر ل  عـ  (A/RES/69/241)  رػا يخ 
للرأديػػ  علػػ  "للسػػيا ر لل لدمػػ  لل ػػبب للقلسػػطينح    ػػأف 2014/لهكؿ دػػانكف/19

فػػػح له ض للقلسػػػطيني  للمقرلػػػ   مػػػا فييػػػا للرػػػ س لل ػػػ  ي ت كللسػػػداف للبػػػ ب فػػػح 
 لل كالف للسك م للمقرؿت عل  مكل  ىـ للط يبي ".

 ـ له  ف   صقرو ع ك ميػ   لدػـ فػح م لػس لهمػف كنيا ػ  عػف للم مكعػ   دما  
ت يػػػػ عك إلػػػػ  لنسػػػػقاب  2014/دػػػػانكف لهكؿ/30للب  يػػػػ ( م ػػػػ كع  ػػػػ ل   رػػػػا يخ 

إسػ لديؿ مػػف لل ػق  للت  يػػ  كللرػ س لل ػػ  ي   كل  امػ   كلػػ  فلسػطيني   قلػػكؿ أكلخػػ  
 .2017عاـ 

 : الحق في المساواة وعدم التمييز.3 المادة

 أف له  نيػػػكف أمػػػاـ للرػػػانكف  علػػػ  نصػػػان ( 6له  نػػػح فػػػح للمػػػا ر   ل سػػػرك ل ر ػػػمف
كللكل  ػػػات كلف لخرلقػػػكل فػػػح للبػػػ ؽ أك لللتػػػ  أك  للقرػػػكؽسػػػكلء ال رمييػػػا  يػػػنيـ فػػػح 

 .لل يف
  للر ػػػػ يبات للب يػػػػ  مػػػػف لهقدػػػػاـت للرػػػػح  لعػػػػت فييػػػػا للرمييػػػػا لإلي ػػػػا ح  ر ػػػػمنت

 لصال  للم أر كلصال  له لياتت نذد  منيا:
 قيػا رػـ ايػا ر للمراعػ  2012( لبػاـ  25لالنرخاب لم لس للنػكلب   ػـ    انكف :)

 ي لتك ػػ  ل رقػع عػ   للنػػكلب مػف للسػػ ت( مربػ ل15  إلػ للمػػ أر   ايػؿللمخصصػ  لرم
 اإل ػػاف  إلػػ   تسػػي لت مػػنيف  ط يرػػ  رنافسػػي  3 ر  أ  نيػػ  ت فػػاات ( سػػي18إلػػ   

 سلرماػػػيليـ فػػػح للم لػػػ  ػػػمانان أف للرػػػانكف نػػػص علػػػ  مراعػػػ  مخصصػػػ  لب ليػػػات 
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قوووانون  مسوووودة أف إلػػػ  لإل ػػػا ر(ت دمػػػا كر ػػػ   لل ي ػػػاف للمسػػػيقييفت لل ػػػ دست 
لل  لمػػػاف  ػػػ  أ رػػػت "علػػػ   إلػػػ للقدكمػػػ   قالريػػػاأ كللرػػػح 5105النتخووواب لسووونة 

( مراعػػػػػ  كلل ػػػػػ دس 9( مربػػػػػ ل كللمسػػػػػيقييف  مبػػػػػ ؿ  15دكرػػػػػات للمػػػػػ أر  مبػػػػػ ؿ  
 ."مراع ( 3كلل ي اف  

 للمراعػػػػػػػ ( كرب يالرػػػػػػػو:  فػػػػػػػع نسػػػػػػػ   2011( لبػػػػػػػاـ  13  ػػػػػػػـ   لل لػػػػػػػ يات  ػػػػػػػانكف 
قيا أ  يػت لالنرخا ػات  ت% مف ع   أع اء للم لس25للم أر إل   ص للمخص

%( 25( علػػ  ىػػذل لهسػػاست كأصػػ قت للمػػ أر رماػػؿ  2013ـ  لل ل يػػ  لهخيػػ ر عػػا
قوووانون  مسووودةأف  إلػػ  لإل ػػا رمػػف للم لػػس فػػح دػػؿ  ل يػػ  علػػ  له ػػػؿ. كر ػػ   

    أ رت عل  نس   للمراع  للمخصص  للم أر.   5105البمديات لعام 
 أ علػ   6نػص فػح للمػا ر  فر (: 2015( لسن   39للسياسي    ـ   البلهق  انكف/

  ال(  ػخص"  ػ150ع   لهع اء للمطسسيف هم قاب عف   يرؿ ال فأ ك كب"
 لعرمػ  أنػو عػف ف ػال أخ ل مق  لت أي  ك  كف سا را داف دما  خص 500 مف
 للمػن    ػكؿ م ػاؿ فػر  إلػ  إ ػاف  كللب ػ يفت للقا يػ  مػف  ػ ال ع  ر للاامن  سف

 .له  نييف له خاص مف كللمق  ر كللمب كف  للمبلن  كللر  عات كللي ات
 قيػا رػـ  ت2010فػح للبػاـ  ( منػو340 انكف للبرك ات فرػ  رػـ ربػ يؿ للمػا ر   أما 

قػػػاؿ مقا أرػػػو إلقػػػ ل  ابإلتػػػاء للبػػػذ  للمقػػػؿ للػػػذم دػػػاف يبقػػػح لل  ػػػؿ مػػػف للبرػػػ
مقا مػػو فػػح قػػاؿ للرلػػػ س    يمػػ  للانػػات كرػػـ لسػػػر  للو  البػػذ  للمخقػػؼت كر ػػػمف 

 رل سػو    يمػ   ك يػاقاؿ إف فك دػت  ا  مف ىذل للبذ  فح للاك   لسرقا ر رب يؿلل
ر ػػديؿ ىيدػػ   رػػـ أنػػو  علمػػان للانػػا أك فػػح فػػ لش ميػػ  م ػػ كع فػػح مسػػدف للاك يػػ  ت 

لل ػت  لتإ ػ لء ع  ادي  خاص  للنظ  فح   لدـ للررؿ   لعح لل  ؼ كذلؾ لرسػ ي
 للمن ك ر . لل فييا كرقريؽ للب 

  نكف كفػػػؽ أقدػػػاـ للمػػػا ر للربرػػػيـ للرسػػػ م   ػػػدؿ عػػػاـ   يمػػػ  يبا ػػػب علييػػػا للرػػػا يبػػػ
ت إ ػػػاف  أف للرػػػانكف للمػػػذدك  يبػػػ  لإل يػػػاض   يمػػػ   تللبرك ػػػا فمػػػف  ػػػانك  335

يبا ػػب علييػػا  للرػػانكف تكر ػػ   للبرك ػػ  إذل دػػاف لإل يػػاض  سػػ يا ال  م ػػ  للقامػػؿ 
للمبػػػك يف ىػػػك ربػػػ يؿ   ػػخاصلػػػ ل للم لػػس لهعلػػػ  ل ػػػطكف له لرف ػػوت كللرك ػػػو 

نص صػػػ لق  علػػػ  قمايػػػ  للنسػػػاء ذكلت لإلعا ػػػ  للمػػػا ر للمػػػذدك ر لي مػػػػؿ للػػػ نػػػص
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قيا رـ ر ػميف ىػذل للػنص  ترق ي ل مف   لدـ للربريـ للرس م كلإل ياض للرس م
    فح م  كع  انكف للبرك ات لل  ي . 

  لب ملػػ  لل مػػع  ػػيف  للقػػؽ 2014لسػػن   1لل ػػماف لال رمػػاعح   ػػـ   ػػانكف أعطػػ
 لر يا للرراع م أك  لر يا  س ب لالعػرالؿ أك أ  ىػا مػف للبمػؿ كنصػي يا مػف  لرػب 

لالعرالؿ للذم يػطكؿ إلييػا مػف اك يػا ت دمػا يقػؽ لب ملػ  لل مػع   لربللرراع  أك 
 ػػػيف نصػػػي يا مػػػف  لرػػػب للرراعػػػ  أك  لرػػػب لالعػػػرالؿ للػػػذم يػػػطكؿ إلييػػػا مػػػف اك يػػػا 

راعػػػ  أك  كلرػػػب لالعػػػرالؿ للرػػػح رػػػطكؿ إلييػػػا مػػػف كللػػػ ييا كنصػػػي يا مػػػف  كلرػػػب للر
 كأ ناديا .  
 لسػػػن   82إ ػػػاف  قرػػػكؽ للمػػػ أر  مك ػػػب نظػػػاـ للخ مػػػ  للم نيػػػ  كرب يالرػػػو   ػػػـ  رػػػـ

رػػ فع للبػػالكر للبادليػػ  للمكظقػػ  إذل دػػاف اك يػػا مربػػ لن أك  صػػ قتأ قيػػا ت 2013
أكال ىػػػػا كدانػػػػت دانػػػػت مبيلػػػػ  هكال ىػػػػا أك مطلرػػػػ  ال رررا ػػػػ  نقرػػػػ   ػػػػ عي  عػػػػف 

للمكظقػػػ  سػػػاع   لهـعلػػػ  مػػػن   نػػػصكدػػػذلؾ  ت( سػػػن 18أعمػػػا ىـ ال رايػػػ  علػػػ   
رػػػػطا  علػػػ  إ ااريػػػػا  كال لهمكمػػػ لنريػػػاء إ ػػػػاار   بػػػػ   ػػػاع  يكميػػػان خػػػػالؿ للبمػػػؿ 

 . اللسنكي  ك لر يا كعالكلري
   كللػػػذم قػػػ    2013( لسػػػن  3نظػػػاـ للربيػػػيف علػػػ  للكظػػػادؼ للريا يػػػ     ػػػـ   صػػػ

فػػػ  للقنيػػػ  للمرخصصػػػ  كط يبػػػ  للكظيقػػػ  كللرػػػ  لت لإل ل يػػػ  كللريا يػػػ  مبػػػايي  للمب  
 للميا لت كلالنط اع للباـ للربييف فح للكظادؼ للريا ي   كف رمييا.

 للم أر للبامل  ك لعػ  خصكصػيريا  ك ع 1996( لسن  8    ـ انكف للبمؿ  عالا
كفػػػ  ليػػػا للمسػػػاكلر كللقمايػػػ  للرانكنيػػػ  كمياىػػػا فػػػح  بػػػض  قيػػػافػػػح  طػػػاع للبمػػػؿ 

مف لل ػي   لن فصؿ للم أر للقامؿ ل ر لء منعكللرح نذد  منيا:  كلالمرياالتتللقركؽ 
 إلػػ   اإل ػػاف  تيػػـك  70 مرػػ ل ىا أمكمػػ  إ ػػااركمػػن  للمػػ أر  تللسػػا س مػػف قمليػػا

كأخيػ لن  ت كف ل ػ  مػ ريا سػن  مػف  أطقاليػاللرقػ غ لر  يػ   ل  ػاارك   تلل  ػاع  ساع 
للبػػامالت  لخػػؿ  لهميػػات هطقػػاؿللبمػػؿ علػػ  رػػكفي   ل  ق ػػان   أصػػقاب إلػػالـ

 .للمن أر
 علييػاتقال  لالعر لء لل نسػح  حللبامل  ف للم أر قماي كأعط   انكف للبمؿ لل دما 

للبمػؿ  كف ل ػبا  مػع لقرقاظيػا  قرك يػا للرانكنيػ   فػح رػ ؾ للقػؽ  لعطاديػاكذلؾ 
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كمػػا ير رػػب ليػػا مػػف ربكي ػػات عطػػؿ ك ػػ   كذلػػؾ فػػح قالػػ   لخ مػػ عنػػ  لنريػػاء ل
 أك سػػ و كذلػػؾ  ال ػػ ب  أكللبمػػؿ  انػػاءأمػػف يمالػػو فػػح  أكلعرػػ لء صػػاقب للبمػػؿ 

 أقدػػاـلل نسػػح للمبا ػب عليػػو  مك ػػب  عرػػ لءلال أ ػػداؿ ػػدؿ مػف   ػػأم أكللرقريػ  
 إذلو  ب( مػػػف نقػػػس للمػػػا ر ك ينػػػت لنػػػ للقرػػػ ر ك ػػػاءتللر ػػػ يبات للنافػػػذر للمقبػػػكؿ ت

 مما سػػ   أكمػػف يمالػػو  ال ػػ ب  أكر ػػيف للػػكاي  ك ػػكع لعرػػ لء مػػف صػػاقب للبمػػؿ 
 أفلالعرػػػ لء لل نسػػػح علػػػ  للبػػػامليف للمسػػػرخ ميف ل يػػػو فلػػػو  إ ػػػداؿ ػػػدؿ مػػػف  أم

 أم أقدػػػػاـللمػػػػ ر للرػػػػح ي لىػػػػا مناسػػػػ   كذلػػػػؾ مػػػػع م لعػػػػار  للمطسسػػػػ  إمػػػػالؽيرػػػػ   
  نافذر للمقبكؿ. أخ لر  يبات 

  كايػػ  للبمػػؿ خػػاص  اهعمػػاؿ كلهك ػػات للرػػح يقظػػ  ر ػػتيؿ  عػػفصػػ    ػػ ل   ك ػػ
دمػا لنػو قػ    تكللمقػا   كصػي  للمبػا ف كمي ىػا  ـنػامفػح لل دالبمػؿللنساء فييا 

 للبا ػػ رمػػف للسػػاع   كىػػح  يػػافػػح للرػػ ل  للسػػاعات للرػػح ال ي ػػكا ر ػػتيؿ للنسػػاء 
فػػػػح  للبمػػػػؿمسػػػػاء إلػػػػ  للسػػػػاع  للسا سػػػػ  صػػػػ اقا إال فػػػػح  بػػػػض لهعمػػػػاؿ ماػػػػؿ 

 مسر قيات كللقنا ؽ كفح  طاع ردنكلك يا للمبلكمات. لل
  2017-2013 ـللمػ أر له  نيػ  لبعػكل للكطنيػ م لػس للػكا لء لإلسػر لر ي   أ ػ 

 امت  لعػ ل ىا للل نػ  للكطنيػ  ل ػطكف للمػ أر  الربػاكف كللرنسػيؽ مػع لل يػات  للرح
 .للمبني 

 يربلػػػؽ  المسػػػاكلر كعػػػ ـ للرمييػػػا فػػػح م ػػػاؿ مػػػن  لهـ له  نيػػػ  كللمراك ػػػ  مػػػف  فيمػػػا
  رػػػػا يخ لن م لػػػػس للػػػػكا لء أصػػػػ    ػػػػ ل   أفن ػػػػي  إلػػػػ   تأ ن ػػػػح لل نسػػػػي  هكال ىػػػػا 

أ نػػػػاء له  نيػػػػات للمراك ػػػػات مػػػػف ميػػػػ  له  نيػػػػيف  مػػػػن   ر ػػػػحي  9/11/2014
  كللبمػػؿ كلالسػػراما  للرسػػييالت  كللماليػػا للالامػػ  كذلػػؾ فػػح م ػػاؿ للربلػػيـ كللصػػق

 كللرملؾ كللقصػػكؿ عل   خصػػ   يا ر فد  االاػػ   خصكصح(. 
 فػػػح م ػػػاؿ لهقػػػكلؿ لل خصػػػي  فػػػلف للر ػػػ يبات للناظمػػػ  لبقػػػكلؿ لل خصػػػي   أمػػػا

ر ػػرمؿ علػػ   ملػػػ  مػػف للم ػػا ا كللركلعػػػ  للرانكنيػػ  للرػػح مػػػف  ػػأنيا قمايػػ  للمػػػ أر 
للمػػػ أر  ػػذلت للقػػػؽ  رػػعالمي  إذ ررملإلسػػ لل ػػػ يب كقرك يػػا كفػػؽ  كلعػػػ  للب للػػ  فػػح 

للػػذم يرمرػػع  ػػو لل  ػػؿ  خصػػكص لهىليػػ  للداملػػ   كقريػػا فػػح إن ػػاء عرػػ  للػػاكل  
 ق يريا كلخريا ىا ك  اىا فال ينبر  للاكل  صقيقا إال  ل ل ريا للق ر   ػؿ ل ػر ط 
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 ػػ كطا مػػف  ػػأنيا قمايػػ  ىػػذل للقػػؽ  دمػػا ىػػك للقػػاؿ فػػح  ن يػػاللرػػانكف  عايػػ  ل ا
 ءر للكل ب ركلف ىا فح لل  ؿ لصال  للم أر.  ط للدقا

 نػص  2010 لسػن  36 خصػكص للطػالؽ فػلف  ػانكف لهقػكلؿ لل خصػي    ػـ  أما
علػػػ  قػػػؽ للمػػػ أر فػػػح إنيػػػاء للبال ػػػ  للاك يػػػ   كف رك ػػػؼ علػػػ  إ ل ر للػػػاك  قيػػػا  
أ اا للم أر أف ر ر ط فح عر  للاكل  أف ردكف عصػمريا  يػ ىا رطلػؽ نقسػيا مرػ  

 دامػػػؿ قرك يػػػا للمر ر ػػػ  علػػػ  عرػػػ  للػػػاكل  دمػػػا لػػػك طلريػػػا للػػػاك   ػػػاءت كرقػػػرقظ 
قػؽ للرق يػؽ لم مكعػ  مػف لهسػ اب للرػح مػف  ر نقسو . دما أف للرانكف أ اا للمػ أ

 أنيا أف رمدف للم أر مف إنياء للبال   للاك ي  إذل  م ت فح ذلؾ دما ىػك للقػاؿ 
رت  كللرق يػػػػؽ للي ػػػػ  فػػػػح  للرق يػػػػؽ للبيػػػػكب كلهمػػػػ لض لل نسػػػػي ت كلل سػػػػمي  للمنقػػػػ  

كللرق يػؽ للبنػػ   كللرق يػؽ لالمرنػػاع أك للب ػػا عػف  فػػع للنقرػػ ت كللرق يػؽ للب ػػا عػػف 
 فع للمي  للمب ؿت كللرق يؽ لل راؽ كللنالع كمي  ذلؾ مػف أسػ اب طلػب للرق يػؽ. 
دمػػػا لسػػػرق ا للرػػػػانكف سػػػ  ا   يػػػػ ل كىػػػك للرق يػػػؽ لبرػػػػـ للػػػاك  كعػػػػ ـ    رػػػو علػػػػ  

ح لهمكم  ك عاي  ل ان يا. كركسع فػح طلػب للمػ أر للرق يػؽ لإلن اب ققظا لقريا ف
( منػػو أف أم  ػػ   126قيػػا لعر ػػ  للرػػانكف فػػح للمػػا ر   للنػػالع سػػ ب لل ػػراؽ ك 

كيبر ػػ   ػػ  لن  يػػان لقػػؽ  ػػالم أر سػػكلء دػػاف قسػػيان داإليػػذلء  القبػػؿ أك للرػػكؿ أك مبنك 
 يػا إسػػاءر  مبنكيػان أم رصػ ؼ أك سػلكؾ م ػيف أك مخػػؿ  ػاهخالؽ للقميػ ر كيلقػؽ

أ  يػػ  أك إخػػالؿ  ػػالقركؽ كللكل  ػػات للاك يػػ  دػػؿ ذلػػؾ سػػ ب لطلػػب للرق يػػؽ ك كف 
نمػػػا يدرقػػػح فػػػح ذلػػػؾ  رقرػػػؽ  قا ػػػ  إلػػػ  إا ػػػات ذلػػػؾ  كسػػػادؿ لإلا ػػػات للمب كفػػػ  كل 

 للرا ح  الكسيل  للرح ي لىا مناس   كلك  االعرما  عل   كؿ للم أر كق ىا.
  سػػالمي  عنػ ما أعطػت لل  ػػؿ قػؽ للطػػالؽ كال  ػ  مػف لإل ػػا ر إلػ  أف لل ػ يب  لإل

 ػػػاإل ل ر للمنقػػػ  ر ألامرػػػو  دامػػػؿ للر بػػػات للماليػػػ  للمر ر ػػػ  علػػػ  ذلػػػؾ كمنيػػػا للميػػػ  
للمط ػػػػؿ كنقرػػػػ  للبػػػػ ر كللربػػػػكيض عػػػػف للطػػػػالؽ للربسػػػػقح كأ ػػػػ ر للق ػػػػان  كأ ػػػػ ر 

للنقرات فح قيف أعطػت  فللمسدف كنقر  للصتا  كربليميـ كرط ي يـ كمي  ذلؾ م
م أر قؽ طلػب للرق يػؽ علػ  مػا ذدػ  أعػاله ك كف أف ررقمػؿ أم ر بػات لل  يب  لل

 مالي ت  ؿ رقرقظ  دامؿ قرك يا للمر ر   عل  عر  للاكل .
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 الستثنائية. الطوارئالميثاق أثناء  حكام: عدم التقيد بأ4 المادة
رػػػنظـ كرػػػطط  للسػػػلطات لالسػػػرانادي  فػػػح قػػػاالت للطػػػكل ات  صكصػػػان لل سػػػرك  ن ر ػػػمف

 كك ع  يك لن عل  ىذه للسلطات: 
 مف لل سرك  إذل ق ا ما يسر عح للػ فاع عػف للػكطف 124  لما رأ اات ل قيا )

 انكف  اسػـ  ػانكف للػ فاع ربطػ   مك  ػو للصػالقي   إص ل فح قال  ك كع طكل ا 
رػػ ل ي  كلإل ػػ لءلت لل ػػ ك ي   مػػا فػػح إلػػ  لل ػػخص للػػذم يبينػػو للرػػانكف الرخػػاذ لل

ذلؾ صالقي  ك ؼ  ػكلنيف لل كلػ  للبا يػ  لرػاميف للػ فاع عػف للػكطف كيدػكف  ػانكف 
لل فاع نافذ للمقبكؿ عن ما يبلف عف ذلػؾ  ػل ل ر ملديػ  رصػ    نػاء علػ   ػ ل  مػف 

 م لس للكا لء.
 ر  ميػػ  طػػكل ا خطيػػ ر يبر ػػ  مبيػػا أف للرػػ ل ي  كلإل ػػ لءلت للسػػا  قػػ كاقػػاؿ  فػػح

  ػل ل رللػكا لء  م لػس مػفعلػ   ػ ل   ك ناء للملؾ يبلف تدافي  لل فاع عف للمملد  
ملديػػػ  لهقدػػػاـ للب فيػػػ  فػػػح  ميػػػع أنقػػػاء للمملدػػػ  رك فػػػح أم  ػػػاء منيػػػا  مك ػػػب 

 ( مف لل سرك .125  للما ر
  إعػػالف لهقدػػاـ للب فيػػ  للملػػؾ أف يصػػ    مرر ػػ  إ ل ر ملديػػ  أيػػ  ربليمػػات  عنػػ

 ر  يػػػا همػػ لض للػػػ فاع عػػف للمملدػػػ   رطػػع للنظػػػ  عػػف أقدػػػاـ أم رر ػػح لل ػػ ك 
 ميػع له ػخاص للرػادميف  رنقيػذ رلػؾ للربليمػات ع  ػ   كيظؿ ت و  ؿ انكف مبمك 

للمسطكلي  للرانكني  للرح رر رب عل  أعماليـ إالء أقداـ للركلنيف إل  أف يبقػكل مػف 
 رلؾ للمسطكلي   رانكف خاص يك ع ليذه للتاي .

 إلتاء لهقداـ للب في  فح للمملد  منذ ما ياي  عف االا  كع  كف عامان. رـ 
 .: الحق في الحياة5 المادة

قيػػا يبر ػػ  لالعرػػ لء  تللقػػؽ فػػح للقيػػار مػػف للقرػػكؽ للمر سػػ  فػػح دافػػ  لل ػػ لدع يبػػ 
عل  قيار إنساف كلق   ماا   لالعر لء عل  قيار للناس  ميبانت كينطلؽ مف ذلػؾ قػؽ 

نسػػانيرو. كمػػف ىنػػا ردقػػؿ للمملدػػ   لإلنسػػاف فػػح عػػ ـ رب  ػػو للربػػذيب كلقرػػ لـ د لمرػػو كل 
 لإل ا ر إل  ما يلح:   كربر  ه مف للقركؽ لهصيل . كر  للقؽت ىذل
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 ت 1975للػػ كلح للخػػاص  ػػالقركؽ للم نيػػ  كللسياسػػي    للبيػػ  إلػػ للمملدػػ   لن ػػمت)
د  عل  عػ ـ  ػكلا ق مػاف مالامان لوت كأ كلعر  هكللذم دقؿ قؽ لإلنساف فح للقيار 

 قيارو ربسقان.  مفأق  
 كرب يالرػو قػؽ لإلنسػاف فػح 1960( لبػاـ  16 ػانكف للبرك ػات له  نػح   ػـ   دقؿ )

للقيػػار كقرػػو فػػح للسػػالم  لل سػػ ي ت قيػػا يمرنػػع علػػ  لل ميػػع مػػف سػػلطات كأفػػ ل  
إنياء قيار أم  خصت دما ال ي كا عل  لل خص أف يرنااؿ عف قرو فح للقيػارت 

 .ل خص ي كا لإل  لـ عل  ذلؾ قر  لك داف فح ذلؾ مصلق  لكال
  ـ  ػانكف للبرك ػات له  نػح  ػ لدـ للررػؿ للمرصػك  كميػ    ناءلن علػ  مػا سػ ؽت فرػ   ػ ى

ك ػػػ لدـ لإل يػػػاض كلإليػػػذلء  مخرلػػػؼ أ ػػػدالوت دمػػػا ال رر ػػػمف للرػػػكلنيف   تللمرصػػػك 
 له  ني  أي  عرك ات   ني .

 

 .اإلعدام: عقوبة (  7،  6 ) تينالماد
 

 لن مررصػػػ    ػػػاءللمملدػػػ  له  نيػػػ  لليا ػػػمي  عرك ػػػ  لإلعػػػ لـت إال أف ىػػػذل للرط يػػػؽ  رط ػػػؽ
( 6مػػع للمكلايػػؽ لل كليػػ ت فرػػ  قػػ  ت للمػػا ر   منسػػ مان ك علػػ  لل ػػ لدـ  التػػ  للخطػػك رت 

كللسياسػػي  رنقيػػذ عرك ػػ  لإلعػػ لـ  نيػػ ( مػػف للبيػػ  للػػ كلح للخػػاص  ػػالقركؽ للم 2فرػػ ر  
للم لػػػػس لال رصػػػػا م كلال رمػػػػاعح فػػػػح لهمػػػػـ  لصػػػػ  لال ػػػػ  خطػػػػك رت دمػػػػا   ػػػػال  لدـ

للمرقػػػ ر  ػػػ ل يف أدػػػ  فييمػػػا علػػػ   ػػػ ك ر للرريػػػ   القػػػ  له نػػػ  لل ػػػمانات للرػػػح ردقػػػؿ 
لإلعػ لـ كل ػر ط لرط يريػا لنػو ال ي ػكا  ك  قماي  قركؽ له خاص للذيف يكل يكف عر

يػػ  للرػػح رسػػق  عػػف نرػػادا مميرػػ  أف رقػػ ض عرك ػػ  لإلعػػ لـ إال فػػح قالػػ  لل ػػ لدـ للبم 
كلف ال رقػ ض عرك ػ  لإلعػػ لـ إال فػح قالػػ  لل  يمػ  للرػػح يػنص للرػػانكف ك ػت ل ردا يػػا 
علػ  رلػػؾ للبرك ػ ت كلف ال رط ػػؽ عرك ػ  لإلعػػ لـ علػ  له ػػخاص للػذيف لػػـ ي لتػكل سػػف 

 ااتكلهميػػػات قػػػ ي  القكلمػػػؿللاامنػػػ  ع ػػػ ه ك ػػػت ل ردػػػاب لل  يمػػػ ت كال رنقػػػذ للبرك ػػػ  
مػف مقدمػ  مخرصػػ  ك ػل  لءلت مقادمػ  عا لػ ت دمػا كأدػػ   دػـال رت كلف يصػ   للقللػك 

نصػػت   ػػ للم لػػس علػػ   ػػ ك ر قظػػ  دافػػ  عمليػػات لإلعػػ لـ خػػا   نطػػاؽ للرػػانكفت ك 
  ميع لإل  لءلت للسا ر  ت قيا : رط يؽللر  يبات فح للمملد  عل  
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  إلػ   إ ػاف  تله ػ  خطػك ر  ادي لإلع لـ  ال  لدـ لل ن   للم  ع له  نح عرك  قص
 ع ـ رنقيذ أي  عرك   إع لـ فح له  ف ربسقيان .

 إلتػػػاءكأف رػػػـ ربػػػ يؿ  ػػػكلنيف  للبرك ػػػات ت للمق  بػػػات ت للمخػػػ  لت(  قيػػػا رػػػـ  سػػػ ؽ 
 عرك   لإلع لـ فح أ  ب    لدـ .

   عػاـ ت كال علػ  للمػ أر  18لإلع لـ عل  لهق لا ممف ىـ ل ؿ مف  برك    يقدـال
 للقامؿ .

 
 

 للمقيط   برك   لإلع لـ  مك ب للركلنيف للكطني  :   ماناتأ  ا لل أما 
 ربييف للمقدم  مقاـ عل  نقر  لل كل  للمريـ فح قاؿ لـ يبيف مقاـ لو. ك كب 
 ـكلإلع لـ يرـ رميياه  أماـ لعل  مقدم  نظاميػ ( قدمػان كلػك لػـ يطلػب للمقدػ قدـ 

 عليو ذلؾ.
  ييػػا  برك ػػ  لإلعػػ لـ مػػف أم  ػػانكف   يػػ  يلتػػح م ردػػب لل  يمػػ  للمبا ػػب عل يسػػرقي

للبرك   أك يق ض عرك   أخؼ طالما داف ذلؾ   ؿ ص ك  قدػـ م ػـ  فػح للػ عكل 
أما إذل أص   للقبؿ للذم قدـ عل  فاعلو مي  م ـ  فقح ىذه للقال  يك ؼ رنقيػذ 

 للقدـ كرنريح راا ه لل نادي .
  اي  للب ؿ أك لؽ للػ عكل م فرػ  ص ك  قدـ  اإلع لـ ي فع  ديس للنيا   إل  ك  عن

 رر يػػ  ي ػػمنو مػػك الن عػػف ك ػػادع للر ػػي  كله لػػ  للمسػػرن  إلييػػا فػػح صػػ ك  للقدػػـ 
كايػ  للبػ ؿ  ي فعك  تكعف لهس اب للمك    إلنقاذ عرك   لإلع لـ أك إل  لليا  تي ىا

قيػا  تأك لؽ لل عكل مع للرر ي  إل   ديس م لس للػكا لء إلقالريػا علػ  للم لػس
م لػػس للػػكا لء فػػح لهك لؽ للمػػذدك ر كرر يػػ   دػػيس للنيا ػػ  كي ػػ م  أيػػو فػػح  ينظػػ 

ك ػػكب إنقػػاذ عرك ػػ  لإلعػػ لـ أك إ ػػ لليا  تي ىػػا كي فػػع للرػػ ل  للػػذم يرخػػذه فػػح ىػػذل 
 لل أف م قكعان   ياف  أيو إل   الل  للملؾ .  

 ر يػؿ عليوت كدؿ قدػـ مػف ىػذل لل للملؾ  الل ينقذ قدـ لإلع لـ إال  ب  رص يؽ  ال
 يب  و عليو م لس للكا لء م قكعان   ياف  أيو فيو. 

 لهىليػػػ   عيػػػا للخاصػػػ    يانرػػػو أك أيػػػاـ له عيػػػا ي ػػػكا رنقيػػػذ للبرك ػػػ  فػػػح أيػػػاـ له ال
 كلل سمي . 
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 ناء عل  طلػب خطػح مػف للنادػب للبػاـ ت  لل لخلي  مب ف  كال ر   رنقيذ للبرك  ي  م 
 لت .عل  أف ي يف للطلب لسريقاء داف  لإل  لء

 رنقيػػػذ للبرك ػػػ   ق ػػػك   للنادػػػب للبػػػاـ أك أقػػػ  مسػػػاع يوت دارػػػب للمقدمػػػ  للرػػػح  يػػػرـ
أصػػ  ت للقدػػـت ط يػػبت أقػػ    ػػاؿ للػػ يف مػػف للطادقػػ  للرػػح ينرمػػح إلييػػا للمقدػػـك 

 للمنطر ( .  عليوت م ي  للس ف أك أق  مساع يو ت  اد    ط
 انػػػول يػػػو مػػػا ي يػػػ   يإذل دػػػاف  وللنادػػػب للبػػػاـ أك أقػػػ  مسػػػاع يو للمقدػػػـك عليػػػ يسػػػأؿ 

فػػػح مق ػػػ  خػػػاص يك بػػػو للقا ػػػ كفت كيػػػنظـ مق ػػػ  رخػػػ   لنقػػػاذ  أ كللػػػوكرػػػ كف 
 للبرك   كيققظ فح إ  ا رو للمقدـك عليو .

 

 : حظر التعذيب.8 المادة
 

للمملدػػػ  له  نيػػػ  لليا ػػػمي  للربػػػذيب  دػػػؿ أ ػػػدالوت فرػػػ  لن ػػػمت للمملدػػػ  إلػػػ   رقظػػػ 
"لرقا يػػػػػػ  مناى ػػػػػػ  للربػػػػػػذيب كميػػػػػػ ه مػػػػػػف  ػػػػػػ كب للمباملػػػػػػ  أك للبرك ػػػػػػ  للراسػػػػػػي  أك 

   ػػػاءلن مػػػف للر ػػػ يبات له  نيػػػ قتت كللرػػػح أصػػػ 1991للالإنسػػػاني  أك للميينػػػ " عػػػاـ 
ي . كفػح ىػذل للصػ   ر ػ   لإل ػا ر  م    للمصػا    علييػا كن ػ ىا فػح لل  يػ ر لل سػم

 إل  ما يلح:
  مػػػف  ػػػانكف 208/1للر ػػػ يبات له  نيػػػ  للربػػػذيبت فرػػػ  عا  ػػػت للمػػػا ر   ػػػـ   ري ػػػـ )

ذلللبرك ػػات م ردػػب   يمػػ  للربػػذيب " ػػالق س مػػف سػػر  أ ػػي  إلػػ  اػػالا سػػنكلتت   كل 
أف ػػػػ  ىػػػػذل للربػػػػذيب إلػػػػ  مػػػػ ض أك  ػػػػ ح  ليػػػػ  دانػػػػت للبرك ػػػػ  لإل ػػػػتاؿ لل ػػػػا   

منيػػػا علػػػ  عػػػ ـ  ػػػكلا لهخػػػذ  اهسػػػ اب  4للقرػػػ ر  حللمط رػػػ "ت دمػػػا  ػػػ  ت للمػػػا ر فػػػ
فػح  ربػذيبر ػميف رب يػؼ مصػطل  لل رػـدمػا  .ك ػ للمخقق  ليذه أك ك ػؼ رنقيػذ للبر

 .208/2للما ر 
  أف م ي يػػ  لهمػػف للبػػاـ مػػف أىػػـ مطسسػػات إنقػػاذ للرػػانكف فرػػ   امػػت  ركعيػػ    اعر ػػا

م ر اريػػػا للباملػػػ    ػػػ اط ك ػػػ اط صػػػؼ كأفػػػ ل ت مػػػف خػػػالؿ للػػػ ك لت كك ش للبمػػػؿ 
كللنػػػ كلت للرػػػح رربلػػػؽ  ػػػالرب يؼ    يمػػػ  للربػػػذيب كطػػػ ؽ مدافقريػػػا كديقيػػػ  ر نػػػب 

 ض علػػػييـت كدػػػذلؾ رػػػـ للمباملػػػ  للسػػػيد  كميػػػ  لإلنسػػػاني  لب ػػػخاص للػػػذيف يػػػرـ للرػػػ
رػػػػ  يب للم ر ػػػػات للباملػػػػ  فػػػػح م لدػػػػا لإلصػػػػالح كللرأىيػػػػؿ علػػػػ  لهسػػػػاليب للبلميػػػػ  
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للق يا  فح للربامؿ مع قاالت لليي اف كللت ب للم ردػب مػف   ػؿ للنػاالء قرػ  ال 
أي  نرادا أك رص فات    رنرا عنيا قػاالت ربػذيب أك مباملػ  ال إنسػاني   إل يط م 

 ص   ال    مف لإل ا ر إل  ما يلح:للناالءت كفح ىذل لل
 لل ي  للمدلق   مالقر  م رد ح لل  لدـ عل  إطال يػا كمنيػا   يمػ  للربػذيب ىػح  إف

نيا ػػػػ  عامػػػػ  مرخصصػػػػ  من ػػػػأر  مك ػػػػب  ػػػػانكف  لدػػػػـ نافػػػػذ كال سػػػػلطاف علييػػػػا  يػػػػذل 
للرػػػػػػانكف كلف إ ػػػػػػ لءلت للرقريػػػػػػؽ كللمالقرػػػػػػ  رػػػػػػرـ كفرػػػػػػان لبقدػػػػػػاـ  لال  للخصػػػػػػكص

قػػػػ  لت للمر بػػػػ  لػػػػ ل للمقػػػػادـ للنظاميػػػػ  كللرػػػػح رنسػػػػ ـ رمامػػػػان مػػػػع كلل ػػػػكل ط كللم
 للمبايي  لل كلي  كرق ي لن ما يربلؽ منيا   مانات للمقادم  للبا ل .

   يػػرـ للرقريػػؽ فػػح دافػػ  لهفبػػاؿ للم رد ػػ  مػػف   ػػؿ م ر ػػات لهمػػف للبػػاـ كللرػػح ر ػػدؿ
قالريػػا   يمػ  ربػػذيب عنػػ  ل ردا يػػات كيػػرـ ردييقيػا  قسػػب للردييػػؼ للرػػانك  نح للسػػليـ كل 

إل  للمقدم  كرخ ع  يذل لل أف لػذلت أ كلت لل  ا ػ  للرانكنيػ  دتي ىػا مػف لل ػ لدـت 
ك ػػ   لػػ  عػػ   للر ػػايا ذلت للبال ػػ   المك ػػكع للرػػح رػػـ إقالريػػا إلػػ  للمقدمػػ  عػػاـ 

 314مباملػػػػ  ت ك إسػػػػاءر  ػػػػي   94  ػػػػايا(ت منيػػػػا    409مػػػػا م مكعػػػػو   2013
 كلق ر(.ك  ي  ربذيب  إيذلءت  ي  

 رخػػرص  تكىػػح مقدمػػ  مسػػررل  عػػف  ػػا ح كقػػ لت لهمػػف للبػػاـ  مقدمػػ  لل ػػ ط  إف
 ػػالنظ   الر ػػايا للرػػح يدػػكف لقػػ  أط لفيػػا مػػف منرسػػ ح  يػػاا لهمػػف للبػػاـت كر ػػرمؿ 
إ  لءلريػػػا علػػػ  دافػػػ  مبػػػايي  ك ػػػمانات للمقادمػػػ  للبا لػػػ  كرط ػػػؽ  ميػػػع للركلعػػػ  

ادمػػػػات لل الديػػػػ  كللرػػػح رط ػػػػؽ فػػػػح لإل  لديػػػ  للرػػػػح نػػػص علييػػػػا  ػػػػانكف أصػػػكؿ للمق
مقدم  للرمييػا  ـللمقادـ  للنظامي  كرخ ع   ل لريا للطبف فح للر ايا لل نادي  أما

للرػػػػح رملػػػػؾ صػػػػالقي  لل  ا ػػػػ  للمك ػػػػكعي  علػػػػ   ػػػػ ل لت مقدمػػػػ  لل ػػػػ ط  كرملػػػػؾ 
 صالقي   طالف إ  لءلريا .

 ػار نظػامييف فػح  إ ػ لؾكنػص علػ   2010للباـ فح عاـ  فرب يؿ  انكف لهم رـ  
 دمػػار ػػديؿ مقدمػػ  لل ػػ ط  ايػػا ر  لرػػكفي  لل ػػمانات  للالامػػ  للمقادمػػ  للبا لػػ  . 

مقدمػ  لسػردناؼ  ػ طي   إن ػاءفرػ  رػـ   باـكلنو كفرا للرب يؿ لل  ي  لرانكف لهمف لل
مقدمػػ  مػػف ىيدػػ  أك أداػػ  قسػػب للقا ػػ ت كرردػػكف دػػؿ ىيدػػ  مػػف  دػػيس ال  ري ػػدؿ 

 ػػػكيف علػػػ  له ػػػؿ لقػػػ ىما مػػػف للر ػػػار للنظػػػاميف يسػػػميو ررػػػؿ  ر رػػػو عػػػف عريػػػ  كع
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كظيقػػ  للنيا ػػ  للبامػػ  أماميػػا للنادػػب للبػػاـ أك أقػػ   ل للم لػػس للر ػػادح كيرػػك   دػػيس
 مساع يو(.

    مقدمػػ  لالسػػردناؼ  لػػ لكرسػػرأنؼ لهقدػػاـ لل نقيػػ  للصػػا  ر عػػف مقدمػػ  لل ػػ ط
 فذ للمقبكؿ.لل  طي  كفران هقداـ  انكف أصكؿ للمقادمات لل الدي  للنا

   للربػذيب كللرقريػؽ فييػا  ـ ػ لد صػاءللػ ليؿ لإل  ػا م للمػ عيف للبػاميف السرر أك
لإل ػػػ لءلت للكل ػػػب لر اعيػػػا عنػػػ  لدر ػػػاؼ أم قالػػػ  مػػػف قػػػاالت للربػػػذيب مػػػف   ػػػؿ 
للمػػ عح للبػػاـ للػػذم  ا ػػ  للايػػا ر للرقري ػػي ت أك عنػػ  ك ك  إخ ػػا  أك رسػػ يؿ  ػػدكل 

مػػػ  ربػػػذيبت كمػػػف أ  اىػػػا لالسػػػرماع فػػػك لن إلػػػ   ػػػيا ر لػػػ ل للنيا ػػػ  للبامػػػ   ك ػػػكع   ي
للم ػػردح أك لل ػػخص للم ػػدكؾ  رب  ػػو للربػػذيب ك ػػ طيا كفرػػان لبصػػكؿ للمر بػػ  
قالرػػػو إلػػػ  للط يػػػب لل ػػػ عحت كرسػػػ يؿ   ػػػي  رقريريػػػو فػػػح سػػػ ؿ  فػػػح للرقريػػػؽت كل 
خػػػػػاص  ر ػػػػػايا للربػػػػػذيبت كرنظػػػػػيـ مق ػػػػػ  كللسػػػػػي  فػػػػػح إ ػػػػػ لءلت للرقريػػػػػؽ كفرػػػػػان 

لهصػػػكؿت  قسػػػبله لػػػ  ك ػػػ ط له كلت للمسػػػربمل  فػػػح للربػػػذيب  لبصػػػكؿت ك مػػػع
ك فػػع أك لؽ للرقريػػؽ م فرػػ   اه لػػ  لل  ميػػ  كله كلت للم ػػ كط  إلػػ  للنادػػب للبػػاـت 
للػػػذم لػػػو صػػػالقي  إقالريػػػا إلػػػ  مػػػ ي  لهمػػػف للبػػػاـ لرػػػرـ مالقرػػػ  لل نػػػار مػػػف خػػػالؿ 

قدمػػ  لل ػػ ط ت علػػ  أف للنيا ػػ  للبامػػ  لػػ ل لهمػػف للبػػاـ كللرػػح ليػػا إقػػالريـ إلػػ  م
يصا  فح دؿ لهقكلؿ إل  إعالـ كاي  للب ؿت كل  ساؿ نسخ  منيا إل  كقػ ر م لدػا 

لررػػػػـك  مرا بػػػػ  مػػػػا يرخػػػػذ   ػػػػأف للر ػػػػي  مػػػػف  لبػػػػ ؿلإلصػػػػالح كللرأىيػػػػؿ فػػػػح كال ر ل
 إ  لءلت ل ل لهمف للباـ.

  14للمػػػطرم  لال ليمػػػح للاػػػانح لمناى ػػػ  للربػػػذيب فػػػح لال  ف/ لل قػػػ  للميػػػت  عرػػػ-
كسط م ا د  كلسب  مػف للخ ػ لء للمػ نييف كللبسػد ييف كللػذم رػـ فيػو  15/6/2015

لطالؽ للنسخ  للااني  للمب ل  لل ليؿ لإل  ا م للمك ػو للمػ عيف للبػاميف إلسررصػاء 
 -لل  لدـ كللرقريؽ فييات كمف لىـ للركصيات :

 لم رد ػػػح للمالقرػػػ  فباليػػػ  رريػػػيـ  ػػػكء علػػػ   ك يػػػا للكطنيػػػ  للر ػػػ يبات م ل بػػػ  .6
 ىػػػػذل لرريػػػػيـ كفرػػػػا للر ػػػػ يبات كربػػػػ يؿ لل  يمػػػػ  ل ردػػػػاب كمبػػػػ ؿ للربػػػػذيب   يمػػػػ 
 لل كليػػػ  لالرقا يػػػات ر ػػػمنريا للرػػػح لل كليػػػ  للمبػػػايي  مػػػع يرقػػػؽ  مػػػا للرػػػادـ للك ػػػع

 ربػػػػذيب   يمػػػػ  ر ػػػػدؿ للرػػػػح لالفبػػػػاؿ دافػػػػ   ػػػػمكؿ قيػػػػا مػػػػف علييػػػػا للمصػػػػا ؽ
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 خ ػػػكع كم ل بػػػ  للم ردػػػب لل ػػػـ  كخطػػػك ر يرقػػػؽ  مػػػا للبرك ػػػ  كر ػػػ ي   ػػػالر  يـ
 .للررا ـ للربذيب   يم 

 للمػا م للربػكيض فييػا  مػا ل ػدالو  دافػ  للربػذيب ل ػقايا لل ػ       ماف   .2
 للػػ  تل ػػاف  للربػػذيب  ػػقايا لربػػكيض خػػاص صػػن كؽ تكلن ػػاء للرأىيػػؿ كلعػػا ر
 .  كللم رديف لل يك  لقماي  نظاما ك ع

 دانػػػت ميمػػػا للربػػػذيب   ػػػايا لنػػػكلع دافػػػ   نظػػػ  للنظػػػامح للر ػػػاء خرصػػػاصل  .3
 .لل  يم  م ردب صق 

 . لالكلح للرقريؽ م قل  فح  المقاميف لالسربان قؽ   .4
ىنػػػاؾ ربليمػػػات خطيػػػ  ك ػػػقكي  لػػػ ل  لدػػػ ر للمخػػػا  لت للبامػػػ  رمنػػػع منبػػػا  ارػػػان ك   .5

رقت أم ظ ؼ للرب ض هم  خص مقر ا فح م دػا للرك يػؼ لػ ل للػ لد ر أك 
 م ل ع  أم نكع مف أنكلع لإلد له كسكء للمبامل  .

 فيمػػا يربلػػؽ  قػػؽ للقصػػكؿ علػػ  للربػػكيض عػػف  ػػ لدـ للربػػذيبت فػػأف لل سػػرك   أمػػا
دقػػػػػؿ قػػػػػؽ للررا ػػػػػح لل ميػػػػػع دقػػػػػؽ عػػػػػاـ كمطلػػػػػؽت قيػػػػػا نصػػػػػت للمػػػػػا ر                  له  نػػػػػح

عػػف لل ػػ    ض( مػػف للرػػانكف للمػػ نح علػػ  قػػؽ للمر ػػ   للمطال ػػ   ػػالربكي256 
نصػت علػ : "مػف   نح/ ب( مف للرػانكف للمػ288/1للذم يلقؽ  وت دما أف للما ر  

كرك ييػو كلػك لػـ يدػػف  دانػت لػو علػ  مػف ك ػع منػو لإل ػ ل  سػػلط  فبليػ  فػح   ا رػو
ق ل فح لخريا ه إذل داف للقبؿ لل ا     ص   مف للرا ع فػح قػاؿ رأ يػ  كظيقرػو أك 

  س  يا".
 

 : إجراء التجارب عمى األشخاص، والتجار باألعضاء البشرية.9 المادة
 

 لسػػػػن   2( مػػػػف  ػػػػانكف  إ ػػػػ لء لل  لسػػػػات لل كلديػػػػ    ػػػػـ 5هقدػػػػاـ للمػػػػا ر   لسػػػػرنا ل
( "ال ي كا إ  لء   لس   كلدي  عل  لإلنسػاف إال  بػ  للقصػكؿ طكعػان علػ  2011

للمب فػػػػ  كخ ػػػػكعو للققكصػػػػات للط يػػػػ   علػػػػ مكلفررػػػػو للخطيػػػػ  للمسػػػػرني ر للم نيػػػػ  
أك أم  ػػػػاء منيػػػػا  للالامػػػ  ل ػػػػماف سػػػػالمرو كال ي ػػػكا لسػػػػرخ لـ للبينػػػػات للقيكيػػػ 
 للمأخكذر منو هم لض مي  للمنصكص علييا فح لل  لس ( . 
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 لل ػ كط  1977( لسػن  33رناكؿ  انكف لالنرقاع  أع اء  سػـ لإلنسػاف   ػـ   دما
للالامػػػ  لنرػػػؿ لهع ػػػاء كا لعريػػػا مػػػف   ػػػؿ ف يػػػؽ مػػػف لهط ػػػاء  لقنيػػػ كللمرطل ػػػات ل

لققكصػػػات كللرقاليػػػؿ كللقنيػػػيف للمخرصػػػيف فػػػح مسر ػػػق  مخػػػرص كل  ػػػ لء  ميػػػع ل
للمخ  ي  للالام  ليذه للبمليات لمب ف  للقال  للصقي  لدػؿ مػف للمر ػ ع كللمػ يض 

 للذم سينرؿ لو للب ك ك أىـ للنصكص للرانكني :
 كا لعريػػا مػػا يلػػح عمليػػات نرػػؿ لهع ػػاء إ ػػ لءل ػػر طت فػػح  كللرػػح( 3  للمػػا ر:             

 القراكل للصا  ر عف م لس لإلفراء له  نػح  يػذل لل ػأف ك خاصػ  مػا  لاللرالـ/1" 
/ أف يػػرـ للنرػػؿ فػػح مسر ػػق  ررػػكلف  فيػػو لل ػػ كط 2يربلػػؽ منيػػا  ػػالمكت للػػ مامح. 

كللمرطل ػػػات للقنيػػػ  للالامػػػ  لنرػػػؿ لهع ػػػاء كا لعريػػػا مػػػف   ػػػؿ ف يػػػؽ مػػػف لهط ػػػاء 
للمخ  يػ  للالامػ  ليػذه  / إ  لء  ميع للققكصػات كللرقاليػؿ3كللقنييف للمخرصيف. 

 ".لدؿ مف للمر  ع كللم يض ي للبمليات لمب ف  للقال  للصق
 لـ ر يا للر  ع  الب ك مرا ؿ   ؿ ما م أك  رص  لل   .4  للما ر :) 
 علػػ  دػػؿ مػػف ل ردػػب مخالقػػ  أقدػػاـ للرػػانكف  عرك ػػ ر ػػمنت  كللرػػح(: 10  للمػػا ر

 ػػالق س مػػ ر ال ررػػؿ عػػف سػػن  أك  ت لمػػ  ال ررػػؿ عػػف ع ػػ ر رالؼ  ينػػا  أك  دلرػػا 
 ىاريف للبرك ريف.

 كال ر للصػػػق   ربػػػ يؿ للربليمػػػات للمربلرػػػ   رػػػانكف لالنرقػػػاع  أع ػػػاء  سػػػـ   امػػػت
 كليػ قا يات لل ك لالر للمبايي ت رما يا مع 1977لسن   23لإلنساف كرب يالرو   ـ 

للخاصػػػػػػػ   منػػػػػػػع لالر ػػػػػػػا   ال  ػػػػػػػ .ك  ػػػػػػػ  صػػػػػػػ    ػػػػػػػ ل   داسػػػػػػػ  للػػػػػػػكا لء رػػػػػػػا يخ 
  المكلفر  عل  للربليمات. 25/2/2015

 

 : حظر الرق والتجار بالبشر.01 المادة
 

(  مػف 13( مف لل سرك  له  نح للق ي  لل خصي  ت دما أف للمػا ر  7للما ر    دقلت
لل سرك  نصت عل  ع ـ  كلا ف ض  للر تيؿ لإللالمح عل  أق .  كفح ىذل للصػ   

كللػػػػػذم يقظػػػػػ   يػػػػػع ك ػػػػػ لء كلسػػػػػرب ا   1929ن ػػػػػي  إلػػػػػ   ػػػػػانكف إ طػػػػػاؿ للػػػػػ ؽ لسػػػػػن  
ط يرػػ  أخػػ ل رمػػريف د لمػػ   له ػػخاص أك إعطػػاديـ د لىػػ  أك رػػأميف علػػ   يػػف أك أم

 لإلنسافت كرقكلو إل  سلب   ا ل  للر لكؿ.
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 ت لالر ػا   اه ػخاص ك 2009( / انكف منع لالر ا   ال  ػ  لبػاـ 3للما ر   ع فت
  ػػػدؿ  ػػػامؿ كمنسػػػ ـ  مػػػع   كركدػػػكؿ منػػػع ك مػػػع كمبا  ػػػ  لالر ػػػا   اه ػػػخاصت 

لمدافقػػػػػ  لل  يمػػػػػ  ك خاصػػػػػ  للنسػػػػػاء كلهطقػػػػػاؿت كللمدمػػػػػؿ الرقا يػػػػػ  لهمػػػػػـ للمرقػػػػػ ر 
للمنظمػػ  ع ػػ  للكطنيػػ  دمػػا ر ػػمنت للمػػا ر للمػػذدك ر أعػػاله قمايػػ  خاصػػ  لبطقػػاؿ 
قيا  مؿ رب يؼ لالر ا   ال    لسػررطاب ت أك نرػؿ ت أك إيػكلء ت أك لسػرر اؿ مػف 
ىـ  كف للاامن  ع   مر  داف ذلؾ  ت ض لسرتالليـ كلك لـ يرر ف ىذل لالسػرتالؿ 

 مي  ذلؾ.  كماليا أ الري ي   الركر أك لسرب
 ػػػ  ت للبرك ػػػ  علػػػ  م ردػػػب  رػػػانكف( مػػػف لل9 ػػػ  مػػػف لإل ػػػا ر إلػػػ  أف للمػػػا ر   ال 

يبا ػػػب  اه ػػػتاؿ لل ػػػا   للمط رػػػ  مػػػ ر ال رايػػػ  علػػػ  ع ػػػ     يمػػػ  لالر ػػػا   قيػػػا 
 سنكلت ك ت لم  ال ررؿ عف خمس  أالؼ  ينا  كال راي  عل  ع  يف ألؼ  ينا .

 كف   انكف منع لالر ا   ال     للقماي  ل قايا لالر ػا   ال  ػ  مػف للمالقرػ   دما
 (12للر ادي .   ل ع للما ر 

    صػ   نظػاـ  2009لسػن   9( مف  انكف منع لالر ا   ال      ـ 7لسرنا ل للما ر
لسػػػن   30 ك  إيػػػكلء للم نػػػح علػػػييـ كللمر ػػػ  يف مػػػف  ػػػ لدـ لالر ػػػا   ال  ػػػ    ػػػـ 

ذل للنظػػػػاـ إلػػػػ  رػػػػأميف للقمايػػػػ  كلإليػػػػكلء للمط ػػػػت للم نػػػػح عليػػػػو ىػػػػ كييػػػػ ؼت 2012
إعا رو إلػ   لػ ه لهصػلح أك أم  لػ  يخرػا ه كيكلفػؽ  أك كللمر    لقيف قؿ م دلرو

علػػػ  لسػػػرر الو كررػػػ يـ لل عايػػػ  لال رماعيػػػ  كللخػػػ مات للمبي ػػػي  كللنقسػػػي  كللصػػػقي  
إلػ  أنػو  إل ػاف أك للمر ػ    ا وللالام  للم نػح عليػ نكني كلإل  ا ي  كللارافي  كللرا

مبلكمػػات خاصػػ   ػػالم نح عليػػو كللمر ػػ  ت  اإل ػػاف  إلػػ     اعػػ رررػػكلف  فػػح للػػ ل  
  ك ر ركفي    لما للر  يب كللرأىيػؿ كللربػافح لل سػ م كللنقسػح كللركعيػ  كللصػق  

للم نػح عليػو كللمر ػ   كقػؿ م ػادليما رػكفي  فػ ص   كلإل  ا  كللمسػاع ر للرانكنيػ
   للم نح عليو كللمر    مف خالؿ  ػ لما للر ػتيؿ كللم ػا يع للصػتي ر عمؿ مناس

 إذل لخػػؿ للػػ ل  قسػػب لإلمدانػػات للمراقػػ  كرػػأميف  ػػ لما رسػػلي  للم نػػح كللمر ػػ   
للم ن  للمملكؾ لكال ر للرنمي  لال رماعي  فػح كسػط لل لػ   لعرما داف  اص لن. ك   رـ 

قيػػػا رػػػـ  ت ػػػ لدـ لالر ػػػا   ال  ػػػ مػػػف   ػػػ  يفدػػػ ل  إليػػػكلء للم نػػػح علػػػييـ ك للمر
 مف ر يياهت دما ك  ل لسرر اؿ أ  ب  قاالت فيو. رياءلالن
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    لسػػن   8( مػػف  ػػانكف للبرك ػػات   مك ػػب للرػػانكف للمبػػ ؿ   ػػـ 153ربػػ يؿ للمػػا ر
 برك ػػػ   له ػػػخاص  يػػػب قيػػػا رػػػـ  ر ػػػ ي  للبرك ػػػ  علػػػ  م ردػػػب   يمػػػ  ري 2011

عرك ػػ  له ػتاؿ لل ػا   للمط رػ  كذلػػؾ  رصػؿ إلػ  للقػ س لمػػ ر سػنريف علػ  له ػؿ أك
 ل ماف لل  ع فح م اؿ ري يب له خاص .

 قيػا  1960لسػن   16( مف  انكف للبرك ات كرب يالرو   ػـ 310رب يؿ للما ر   رـ 
 فػع عرك ػ  مػػف يرػـك  ريػا ر أناػػ  ليسػت  تيػان لل تػػاء  قيػا يبا ػب  ػػالق س مػف سػػر  

 . ينا أ ي  إل  االا سنكلت ك ت لم  مف مادرح  ينا  إل  خمسماد  
   ـ أصػػ   نافػػذ 2015لسػػن  27 ػػانكف لل ػػ لدـ لاللدر كنيػػ    ػػـ  كر ػػ   لإل ػػا ر إلػػ

للملدي  للسػامي  كن ػ ه فػح لل  يػ ر لل سػمي   قيػا  ػ     اإل ل رللمقبكؿ  ب  ل ر لنو 
 لل ػػ د  أك مبلكمػػات نظػػاـ ط يػػؽ عػػف ين ػػ  أك ي سػػؿ مػػف علػػ  للبرك ػػات للرػػانكف

 أك إ اقيػ  أعمػاال ير ػمف م دػح أك مرػ كء أك مسػمكع ىػك مػا دػؿ  ص ل للمبلكماري 
 ال لمػػ ر  ػػالق س عمػػ ه مػػف ع ػػ ر للاامنػػ  يدمػػؿ لػػـ لمػػف لل نسػػح  االسػػرتالؿ رربلػػؽ
 5 عػف رايػ  كال  ينا  300 عف ررؿ ال ك ت لم  سن  عف راي  كال  يك  3 عف ررؿ

 .   ينا  رالؼ
   فػػح لسػػرر لـ كلسػػرخ لـ ميػػ  له  نيػػيف  باملػػ نظػػاـ رنظػػيـ للمدارػػب للخاصػػ  لل صػػ

ك ػاء ىػػذل للنظػاـ منسػ ما مػػع 2015لسػن   12للبػامليف فػح للمنػااؿ كرب يالرػػو   ػـ 
( فرػػ ر ق للرػػح 11للمبػػايي  لل كليػػ  لقمايػػ  للبمػػاؿ ك مػػف ل ػػ ا مػػا ك   فيػػو للمػػا ر  

للمدرػػػػب   ػػػػدؿ نيػػػػادح إذل دانػػػػت  خيصمنقػػػػت للػػػػكاي  للبمػػػػؿ صػػػػالقي  إلتػػػػاء رػػػػ  
للم رد ػػ  ر ػػدؿ لنريادػػا خطيػػ ل لقرػػكؽ لإلنسػػاف أك للر ػػ يبات للنافػػذر دمػػا للمخالقػػ  

رن ػأ  ل  إليػكلء ميػ  له  نيػيف للبػامليف  ف( منو علػ  أ16للما ر   فحنص للنظاـ 
للبال ػػ  ك  ذلتفػػح للمنػػااؿ  لف ػػح للبمػػؿ أك را ديػػو ك ذلػػؾ  الربػػاكف مػػع لل يػػات 

 ت للرح رساىـ فح ذلؾ.رق   ديقي  إ ل ريا ك لإلنقاؽ علييا ك لل يا
 

  يك  للمملد  فح قظ  لل ؽ كلالر ا   ال    فيمدف إي ااىا  ما يلح: أما

 منػع   ػانكفللمػا ر لل ل بػ  مػف  ا لللل ن  للكطني  لمنع لالر ا   ال    لسرن ر ديؿ رـ
ي أسيا مبػالح كايػ  للبػ ؿ ك ب ػكي  دػؿ مػف  2009( لسن  9لالر ا   ال      ـ  
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: أمػػػػيف عػػػػاـ كال ر للبػػػػ ؿ ك أمػػػػيف عػػػػاـ كال ر لل لخليػػػػ  ك أمػػػػيف عػػػػاـ كال ر للبمػػػػؿ ك 
للمقكض للبػاـ للم دػا للػكطنح لقرػكؽ لإلنسػاف ك مماػؿ عػف كال ر للخا  يػ  كمماػؿ 

عػف كال ر للصػناع  كللر ػا ر ك مماػؿ عػف كال ر عف كال ر للرنمي  لال رماعي  كمماػؿ 
 عاـ للم لس للكطنح ل طكف لهس ر. أميف  اط لهمف للباـ ك  د ا للصق  كلق  

    أص  ت للل ن  للكطني  للرر ي  للكطنح لهكؿ لل نػ  للكطنيػ  لمنػع لالر ػا   ال  ػ
 مػػف للل نػػ  ق صػػان  كذلػػؾ 2014فػػح لل  ػػع لهكؿ مػػف عػػاـ  2013-2009لبعػػكلـ 

علػػ   سػػـ سياسػػات  ػػامل  لمنػػع لالر ػػا   ال  ػػ  كللبمػػؿ علػػ  رريػػيـ كل ػػع لالر ػػا  
لالر ػا   ال  ػ   افقػ كل رمؿ للرر يػ  علػ  لهطػ  للر ػ يبي  لمد  ال    فح للمملد 

للكطنيػػػػػ  كللقمايػػػػػ   كلل يػػػػػك " 2009منػػػػػع لالر ػػػػػا   ال  ػػػػػ  لبػػػػػاـ   ػػػػػانكفكخاصػػػػػ  "
كللمالقرػػػ  للبرا يػػػ  ل ػػػ لدـ لالر ػػػا   دمػػػا ل ػػػرمؿ رػػػأميف  ك  لإليػػػكلء ليػػػـ تلل ػػػقايا

لل كليػ  للرػح رػـ  لالرقا يػات لػ ل رمؿ ع تدما ال    إ اف  إل  للرق يات للمسرر لي 
 للرك يع علييا كللمربلر   يذه للر ايا.

 ـت رػػـ 2012لهمػػف للبػػاـ فػػح عػػاـ   رك يػػع مػػذد ر رقػػاىـ  ػػيف كال ر للبمػػؿ كم ي يػػ رػػـ
افقػػ  لالر ػػا   ال  ػػ  ك ػػ   ا ػػ ت للكقػػ ر  مك  يػػا إن ػػاء كقػػ ر مرخصصػػ  فػػح مد

للكطنيػ  لمنػع لالر ػا   نػ ت كربر ػ  لل يػاا للرنقيػذم لل 19/1/2013عمليا  رػا يخ 
 (.2017-2015ر  ي  مذد ر للرقاىـ للقر ر   إعا ردما كرـ  ت ال   

   للقنيػػػ  للمسػػػان ر هعمػػػاؿ للل نػػػ  للكطنيػػػ  لمنػػػع لالر ػػػا   ال  ػػػ   للل نػػػ رػػػـ ر ػػػديؿ
 ال ر للب ؿ.   داس  ك 

  للمسر  لت كللمرطل ات لل كلي  ك للمرتي لت منذ صػ ك   ػانكف منػع لالر ػا   كنظ ل
م ل بػػ  للرػػانكف كلهنظمػػ   إلػػ  ىنالػػؾ قا ػػ  أصػػ   2009( لسػػن  9 ال  ػػ    ػػـ  

 . مك  وللصا  ر 
 لإلقالػػ  للمر ػػ  يف كلل ػػقايا مػػف  ػػ لدـ  رليػ للبمػػؿ قاليػػا علػػ  إعػػ ل  مسػػك ر  يػرـ

 لهمػػفمػػف   ػػؿ ل نػػو م ػػدلو ليػػذه للتايػػ  ر ػػـ كال ر للبػػ ؿ كم ي يػػ   ل  ػػ لالر ػػا   ا
 ككال ر للبمؿ. لال رماعي للباـ ككال ر للرنمي  
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   مف لهقداـ لسرنا ل لرانكف منع لالر ا   ال    نػذد   للب ي له  نح  للر اء أص
 1410/2012 ػػ ل  مقدمػػ  للرمييػػا له  نيػػ    ػػالء(   ػػـ  منيػػا علػػ  سػػ يؿ للماػػاؿ:
 ـ7/10/2012 ىيد  خماسي ( را يخ 

 اإل ػػاف لالر ػػا   ال  ػػ     يمػػ   مخػػاط للم رمػػع للمقلػػح  راريػػؼللبمػػؿ علػػ   رػػـ  
رنمي     لت للبامليف فػح للرطاعػات للمخرلقػ  مػف خػالؿ للرنسػيؽ مػع للصػقاف   إل 

ركعكيػػ  قػػكؿ لالر ػػا   ال  ػػ ت لللرػػاءلت للرلقايكنيػػ  للك  يػػ  كلاللدر كنيػػ  كن ػػ  مػػكل  
عمػػػػؿ فػػػح مخرلػػػػؼ  ك  ػػػات عرػػػػ  إلػػػ   اإل ػػػػاف  للػػػكعحتكلإلذلعيػػػ  كقمػػػالت ن ػػػػ  

منػػاطؽ للمملدػػ  كلمخرلػػؼ للرطاعػػاتت كرػػ  يب للدػػكل   للقدكميػػ  للباملػػ  فػػح ىػػذل 
للبػػػاـت كمػػػف  لهمػػفلإلطػػا ت مػػػف خػػالؿ كقػػػ ر مدافقػػ  لالر ػػػا   ال  ػػػ  فػػح م ي يػػػ  

 لهمال  عل  ذلؾ:
  كلالن ليايػػ   للب  يػػ /مطكيات(  مخرلػػؼ لللتػػات الصػػؽركعكي /   ك ػػك لت  ط اعػػ

كللقل ينيػػػ  كللسػػػي الندي  كلالن كنيسػػػي  رربلػػػؽ  رػػػانكف لالر ػػػا   ال  ػػػ  كرقرػػػكم علػػػ  
  اإل ػػاف كللقدػػات للمسػػري ف   لػػحعلػػ  للم رمػػع للمق ركايبيػػا رػػـللخطػػكط للسػػاخن  

 فح كال ر للبمؿ . نااؿللق ك ي  كم ي ي  للبامليف  الم   للمبا إل 
  دريػػػب ركعػػػكم ير ػػػمف  ػػػانكف لالر ػػػا   ال  ػػػ  كقرػػػكؽ ككل  ػػػات للبمػػػاؿ  ط اعػػػ

كقرػكؽ لإلنسػاف كرػـ  نكنيػ مع م دا رمدػيف للمسػاع ر للرا  كلي ترباكفللميا  يف ك 
   البمالػػػ  ركايبػػػو علػػػ   ميػػػع م لدػػػا لهمػػػف للبػػػاـ كلإل ل لت لهمنيػػػ  ذلت للبال ػػػ

 للميا  ر .
 عرػػ   ك لت مربػػ  ر قػػكؿ مخػػاط    يمػػ  لالر ػػا   ال  ػػ  مػػع منظمػػات مربػػ  ر  رػػـ

 .2014( ع   لل ك لت خالؿ عاـ 1كطني  ك  كلي  ت قيا يك   للملقؽ   ـ  
 للبمػػؿ علػػ  ررػػ يـ  ليػػؿ يمدػػف مػػف خاللػػو رق يػػ   ػػقايا لالر ػػا   ال  ػػ  كررػػ يـ  رػػـ

خػػػ مات للقمايػػػ  ليػػػـ كك ػػػػع رليػػػات للربػػػ ؼ علػػػييـت قيػػػػا  امػػػت كقػػػ ر مدافقػػػػ  
 لالر ا   ال    فح م ي ي  لهمف للباـ  اإل  لءلت للرالي :

  ك ػػػك  يقرػػػكم مط ػػػ لت للربػػػ ؼ علػػػ  لل ػػػقايا كركايبػػػو علػػػ  للمبػػػا    ط اعػػػ  
للقدكميػػػ  ذلت للبال ػػػ  كللم رمػػػع  لمطسسػػػاتك  ػػػاؿ لل ػػػ ط  ك بػػػض ل ك يػػػ للق 

 للمقلح كللر  يب عل  ذلؾ مف خالؿ ك  ات للبمؿ كلل ك لت كللن كلت .
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    إي ػػػا  خطػػػكط سػػػاخن  لرلرػػػح أم  المػػػات ل ػػػ يات  ناديػػػ  كمػػػف  ػػػمنيا   يمػػػ
 رخذيف  بيف لالعر ا  للققاظ عل  للس ي  . ل   ر ا   الال
    قمايػػ  ك عػػـ للم نػػح علػػييـ  لل ػػقايا( كللمر ػػ  يف مػػف  ػػ لدـ لالر ػػا   ال  ػػ

إليػكلء  ماعيػ مف خالؿ للرنسػيؽ مػع منظمػات للم رمػع للمػ نح ككال ر للرنميػ  لال ر
كل لرقػا  للمػ أر لل قايا للمقرمليف كللمر   يف ل  يم  لالر ػا   ال  ػ  كمنيػا مػأ

له  نػػحت كمػػطخ لن  ل  للكفػػاؽ لهسػػ م  مػػأكل مط ػػت( قيػػا كلفػػؽ م لػػس للػػكا لء 
ـ علػػػ  إن ػػػاء  ل  ل عايػػػ   ػػػقايا لالر ػػػا  4/2/2014  لسػػػرو للمنبرػػػ ر  رػػػا يخ 

 ال  ػػ  كذلػػؾ  نػػاءلن علػػ  ركصػػيات للل نػػ  للكطنيػػ  لمنػػع لالر ػػا   ال  ػػ ت كقػػ ياان 
كللبمػػػؿ  للػػػكال ر اخريػػػا  إقػػػ ل للم ػػػانح للمملكدػػػ    امػػػت كال ر للرنميػػػ  لال رماعيػػػ 

 ا و عل  صيان  للم ن  كركفح للدكل   للالام  د ل   لدم . كيك ػ  للملقػؽ   ػـ 
 .2014( ع   لل قايا للذيف رـ إيكلديـ خالؿ للباـ 2 
 كقػػ ر مدافقػػ  لالر ػػا   ال  ػػ   ػػالرقريؽ فػػح للب يػػ  مػػف للر ػػايا كلل ػػ يات   امػػت

لالر ػػػا   ال  ػػػػ  ر دػػػػا مبظميػػػا علػػػػ : إعالنػػػات فػػػػح للصػػػػقؼ لل ناديػػػ   ر ػػػػايا 
للمقليػػ  فػػح للػػ كؿ للمصػػ  ر رر ػػمف ك ػػك  فػػ ص عمػػؿ   كلرػػب مت يػػ  فػػح مدػػاف 
مقرـ  كعن  ق ك  للقراه رقا أ أف للبمؿ فح مليػ  ليلػح  ل ػاس فا ػ  كمطلػكب 
ا منيا لسرمال  للا ادف أ افو إلػ  للرقػ ش  يػا  نسػيان كق ػا ق يريػا كررييػ  ق يريػ

يياميا مف   ػؿ  ب للبمػؿ لنػو صػاقب سػطكه.  رياكق ا كااد كرب ي يا للري ي  كل 
 يػػػف كأسػػػحء  للمرػػػا  ر اإل ػػػاف  إلػػػ    ػػػايا  ػػػقاياىا عػػػامالت فػػػح للمنػػػااؿ رػػػـ 

إلػػييف مػػع عػػ ـ رمديػػنيف مػػف للقصػػكؿ علػػ  لإل امػػ  كرصػػ ي  للبمػػؿ للػػالـا كعػػ ـ 
يػع لهع ػاء لل  ػ ي   للدلػ ( لإليقاء   فع  كلر يف.  اإل اف  إل    ايا رربلؽ   

 قيا أف  ميع للبمليات ررـ خا   للمملد  .
 علػػػ   نػػػاء لل ػػػ لدات مقليػػػان كل  ليميػػػان ك كليػػػان: قيػػػا رػػػـ ربايػػػا  نػػػكلت  للبمػػػؿ/ االاػػػا

كمي  للقدكميػ  للكطنيػ  كلل كليػ  مػف خػالؿ عرػ   ي لالرصاؿ مع للمطسسات للقدكم
 الت  قػػكؿ ديقيػػ  للربامػػؿ مػػع قػػا لسػػات قكل يػػ  مػػع للمطسسػػات للقدكميػػ  كلل كليػػ

كللبمالػ  للميػا  رت  اإل ػاف  إلػ  ربايػا للربػاكف للمقلػح كلإل ليمػػح   ال  ػ لالر ػا  



 
 

31 

مف للمبلكمػات  كلماي كلل كلح كرقبيؿ  نكلت لالرصاؿ كر ا ؿ للمبلكمات كللخ  لتت 
  (.1للملقؽ   ـ   ل ي    لالطالع ع

 عػػ ـ  إلػػ  لإل ػػا ر ػػ  مػػف  لق  فػػاليخػػص م ػػا د  للطقػػؿ فػػح للنالعػػات للمسػػ كفيمػػا
مسػػػلق  فػػػح له  ف كعلػػػ  للػػػ مـ مػػػف ذلػػػؾ فػػػلف له  ف  ػػػ  صػػػا ؽ  صػػػ لعات ك ػػػك 

علػػػػ  لل  كركدػػػػكؿ لالخريػػػػا م الرقا يػػػػ  قرػػػػكؽ للطقػػػػؿ   ػػػػأف ل ػػػػر لؾ لهطقػػػػاؿ فػػػػح 
مػػػػف عػػػػ    4058كللمن ػػػػك  علػػػػ  للصػػػػقق   2006للنالعػػػػات للمسػػػػلق  فػػػػح عػػػػاـ 

لنطال ػػػػػا مػػػػف للرػػػػػالـ له  ف  16/10/2006 رػػػػا يخ  4787لل  يػػػػ ر لل سػػػػمي    ػػػػػـ 
 رػػػكفي  للقمايػػػ  كلهمػػػف لبطقػػػاؿت كلػػػـ ي ػػػ  له  ف أم رققػػػظ علػػػ  مػػػكل  لل  ركدػػػكؿ 
للمذدك  . دما أف للركلنيف للنافذر    كف ت داف  لل مانات لبػ ـ إ ػ لؾ له ػخاص 

 .  ق  ي للذيف لـ ي لتكل سف للاامن  ع   مف للبم  فح لهعماؿ لل
 

 : المساواة أمام القانون.00 المادة
 

رمييػػػػػا ت   كفله  نيػػػػػيفت  يفلل سػػػػػرك  له  نػػػػػح علػػػػػ  م ػػػػػ أ للمسػػػػػاكلر  ػػػػػ نػػػػػص
كرد يسان لػذلؾ  ػاءت نصػكص للر ػ يبات للكطنيػ   صػي  عامػ  كم ػ  ر لنسػ امان مػع 

 نصكصػػان ىػػذل للم ػػ أ لل سػػرك م ت  ػػؿ علػػ  للبدػػس مػػف ذلػػؾ ر ػػمنت  بػػض للرػػكلنيف 
 ذلػػؾ( ت ك  ػػانكف لالنرخػػاب ت لل لػػ يات ت لهقػػالب ماػػؿرقػػت للرمييػػا لإلي ػػا ح     رنػػ 

 منقيػػا مراعػػ لن مخصصػػ  للمػػ أر أك لب ليػػات  ػػمانان لرماػػيليـ كم ػػا دريـ فػػح للقيػػار 
لرقا يػػ  للر ػػاء علػػ  دافػػ  أ ػػداؿ للرمييػػا  ن ػػ  رػػـ دمػػاللسياسػػي   دمػػا أ ػػ نا سػػا ران(ت 

علػػ  أىػػـ  مملدػػ لل كصػػا  تت  1/8/2007رػػا يخ  ػػ  للمػػ أر  فػػح لل  يػػ ر لل سػػمي   
لالرقا يات لل كلي  للمربلر   قرػكؽ للمػ أر داالرقا يػ  للمربلرػ   ػالقركؽ للسياسػي  للمػ أرت 
لالرقا ي  للخاص    نسي  للم أر للمراك ػ ت كلرقا يػ  لل  ػا  ػالاكل  كللقػ  له نػ  لسػف 

 .  كل للاكل  كرس يؿ عرك  للا 
 

 .إليووحق المجوء  القضاء: 05 المادة
 
 

 له  نيػكف أمػاـ للرػانكف سػكلء ال  منو عل  أف : 6لل سرك  له  نح فح للما ر  نص"
رمييػػا  يػػنيـ فػػح للقرػػكؽ كللكل  ػػات كلف لخرلقػػكل فػػح للبػػ ؽ أك لللتػػ  أك للػػ يف". دمػػا 
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. ب/ دػػؿ لعرػػ لء  /للق يػػ  لل خصػػي  مصػػكن أ( منػػو علػػ  :"  7نصػػت للمػػا ر   
كللق يػػات للبامػػ  أك ق مػػ  للقيػػار للخاصػػ  لب  نيػػيف   يمػػ  يبا ػػب علػػ  للقرػػكؽ 
منػػو علػػ : "أ/ ال ي ػػكا أف يرػػ ض علػػ  أقػػ   8دمػػا كنصػػت للمػػا ر  .علييػا للرػػانكف"

ب/ دػؿ مػف يرػ ض عليػو  .أك يك ؼ أك يق س أك رري  ق يرو إال كفؽ أقداـ للرانكف
يػو د لمػ  لإلنسػافت كال يك ؼ أك يق س أك رري  ق يرو ر ب مباملرو  ما يققظ عل أك

ي ػػػكا ربذي ػػػوت  ػػػأم  ػػػدؿ مػػػف له ػػػداؿت أك إيػػػذلطه  ػػػ نيان أك مبنكيػػػانت دمػػػا ال ي ػػػكا 
ق ػػاه فػػح ميػػ  لهمػػادف للرػػح ر ياىػػا للرػػكلنيفت كدػػؿ  ػػكؿ يصػػ   عػػف أم  ػػخص 

أك إيػػػػذلء أك ري يػػػػ  ال يبرػػػػ   ػػػػو". ك ػػػػ  أدػػػػ  لل سػػػػرك  علػػػػ   بػػػػذيبرقػػػػت كطػػػػأر أم ر
كذلػؾ فػح للمػا ر  للرػانكفسلطاف علييـ فح   ػاديـ لتيػ  لسرراللي  للر ارت كلنو ال 

 ( منو. 97 
   ػػػاءت للربػػػ يالت لل سػػػرك ي  لربػػػاا مػػػف لسػػػررالؿ للر ػػػاء د ػػػمان  أساسػػػي  مػػػف 

مػػػف لل سػػػرك  لرصػػػ   علػػػ   98 ػػػمانات للمقادمػػػ  للبا لػػػ ت قيػػػا عػػػ لت للمػػػا ر 
ف  ػل ل ر ملديػ  يبيف   ػار للمقػادـ للنظاميػ  كلل ػ عي ت كيبالػك  /1للنقك للرالح : " 

ين ػأ  رػانكف م لػس   ػادح يرػكل   ميػع لل ػطكف للمربلرػ   /2كفؽ أقداـ للرػكلنيف .

( مػػػػػف ىػػػػػذه للمػػػػػا ر يدػػػػػكف للم لػػػػػس 1مػػػػػع م لعػػػػػار للقرػػػػػ ر   /3 الر ػػػػػار للنظػػػػػامييف.
 للر ادح كق ه قؽ ربييف للر ار للنظامييف كفؽ أقداـ للرانكف ".

  ف للر ػػاء لإل ل م علػػ     رػػيف علػػ  ك ػػكب أف يدػػك   سػػرك ي نصػػت للربػػ يالت لل
للمقدمػػػػ  لإل ل يػػػػ  إلػػػػ  مقدمػػػػ  لسػػػػردناؼ إ ل يػػػػ ت  ل لت ل خػػػػاؿ نظػػػػاـ لسػػػػردناؼ  ػػػػ  

 ( مف لل سرك . 100 مك ب للما ر  
   مػػػػف لل سػػػػرك  علػػػػ  أف: "أ/ للمقػػػػادـ مقركقػػػػ  لل ميػػػػع  101دمػػػػا كنصػػػػت للمػػػػا ر

 كمصػػػكن  مػػػف للرػػػ خؿ فػػػح  ػػػطكنيا. ب/ ال ي ػػػكا مقادمػػػ  أم  ػػػخص مػػػ نح فػػػح
مػػػ نييفت كيسػػػران  مػػػف ذلػػػؾ  ػػػ لدـ للخيانػػػ   اريا  ػػػي   الديػػػ  ال يدػػػكف  ميػػػع   ػػػ

كللر سػػس كلإل ىػػاب ك ػػ لدـ للمخػػ  لت كراييػػؼ للبملػػ .  /  لسػػات للمقػػادـ علنيػػ  
إال إذل  ػػػػػ  ت للمقدمػػػػػ  أف ردػػػػػكف سػػػػػ ي  م لعػػػػػار للنظػػػػػاـ للبػػػػػاـ أك مقافظػػػػػ  علػػػػػ  

 لس  علني . لر لبت كفح  ميع لهقكلؿ يدكف للنطؽ  القدـ فح  
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 فرػػػ  1961( لسػػػن   9فػػػح  ػػػانكف أصػػػكؿ للمقادمػػػات لل الديػػػ  له  نػػػح   ػػػـ   أمػػػا )
 ر مف للب ي  مف للمكل  للرح ردقؿ للقؽ فح للمقادم  للبا ل  كمنيا:

 ذل لػػـ 2. .للمػريـ  ػػ مء قرػػ  را ػػت إ لنرػو1( منػػو علػػ  أف:" 147للمػػا ر   نصػت .
للمػريـ أك للظنػيف أك للم ػردح عليػو مػف ررـ لل ين  عل  للكل ب  ير   للرا ػح  ػ لءر 

 “.لل  يم  للمسن ر إليو 
    أعػػاله علػػ  " اسػػراناء  لسػػ  رػػالكر   ( مػػف للرػػانكف للمػػذدك 168/1كنصػػت للمػػا ر

للريمػػػػ  علػػػػ  للم ػػػػردح عليػػػػو كسػػػػطللو عنيػػػػا كلل لسػػػػ  للمخصصػػػػ  إلعطػػػػاء إفا رػػػػو 
مػف للمقػاميف  لل فاعي  ي كا للم ردح عليو فح  عػاكل لل ػن  أف ينيػب عنػو كدػيالن 

مػػػا لػػػـ ررػػػ   للمقدمػػػ  أف ق ػػػك ه  الػػػذلت  ػػػ ك م  ولق ػػػك  للمقادمػػػ   ػػػ الن عنػػػ
 لرقريؽ للب لل ". 

   عل : "ر  م للمقادمػ  عالنيػ  مػا لػـ ررػ   للمقدمػ  إ  لءىػا  171كنصت للما ر
س لن   لعح للمقافظ  عل  للنظاـ للبػاـ أك لهخػالؽ كيمدػف فػح  ميػع لهقػكلؿ منػع 

 لهق لا أك فد  مبين  مف للناس مف ق ك  للمقادم .
 ردػػػكف  سػػػرك ي للربػػػ يالت لل سػػػرك ي  لهخيػػػ ر للػػػنص علػػػ  إن ػػػاء مقدمػػػ    ر ػػػمنت

ميمريػػا للنظػػ  فػػح رقسػػي  مػػكل  لل سػػرك  كلل  ا ػػ  علػػ   سػػرك ي  للرػػكلنيفت كلهنظمػػ  
للنافػػذر. دمػػا رػػـ للػػنص علػػ  إن ػػاء م لػػس   ػػادح  رػػانكف يرػػكل  للنظػػ  فػػح  ميػػع 

 الر ار للنظامييفت كقص  ربينيـ  الم لس للر ادح كقػ ه تأي ػا  ربلر ل طكف للم
صػاص للطبػف فػح صػق  نيا ػ  أم نادػب للنص عل  أف مػن  للر ػاء للنظػامح لخر

   ب  أف داف م لس للنكلب  يركل  ىذل لالخرصاص. دػذلؾ رػـ للػنص علػ  مقادمػ
للكا لء فيما ينسب إلييـ مف   لدـ نار   عف رأ ي  كظػادقيـ أمػاـ للمقػادـ للنظاميػ  

 . لمقادم  للكا لء لهعل  ب  أف داف يرـ مقادمريـ أماـ للم لس 
  ل  مكلد   للرطك لتت كلسػرخ لـ للردنكلك يػا لرػكفي   ػمانات كق صا مف للم  ع ع

( علػ  158/3للمقادم  للبا ل  نص  انكف أصكؿ للمقادمات لل الدي  فح للما ر  
لنػػو ي ػػكا للمػػ عح للبػػاـ أك للمقدمػػ  إذل ل ر ػػت لل ػػ ك ر ك رػػ ل  مبلػػؿ لسػػرخ لـ 

ع ػػ  مػػف للبمػػ  عنػػ   للررنيػػ  للق ياػػ ت كذلػػؾ قمايػػ  لل ػػيك  للػػذيف لػػـ يدملػػكل للاامنػػ 
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رمدف ىذه للكسادؿ أم خصػـ مػف منا  ػ  لل ػاى  أانػاء  فلإل الء   يا ريـت كعل  أ
 للمقادم  ت كرب  ىذه لل يا ر  ين  مر كل  فح للر ي  . 

 
 

 : المحاكمة العادلة.03 المادة
 

للرػػكلنيف للناظمػػ  لبمليػػ  للررا ػػح ر ػػمف لب ػػخاص للقػػؽ فػػح للمقادمػػ  للبا لػػ   إف
للمك يػػػ  إليػػػو  اللتػػػ  للرػػػح يقيميػػػا كمنقػػػو للق صػػػ   مػػػ  ػػػ ءل مػػػف قرػػػو مػػػف إفيامػػػو للري

للدافي  لالرصاؿ  ذكيو  كقرػو فػح ررػ يـ للػ فاع كلخريػا ه كدػيال عنػو يمالػو فػح للػ عكل 
يػػؿ مقػػاـ  الم ػػاف فػػح   ػػايا لل نايػػات إذل لػػـ للرػػح رخصػػو دمػػا أف لل كلػػ  ر ػػمف ركد

للرػػػانكنح قػػػؽ منا  ػػػ   لػػػوأف لل ػػػخص نقسػػػو دمػػػا لمما ايدػػػف للمػػػريـ مقػػػاـ يمالػػػو  دمػػػ
لل ػيك  كللطبػػف علػػييـ كعلػػ  دافػػ  لل ينػػات  دمػػا أف للرػػانكف نظػػـ مسػػادؿ للطبػػف علػػ  
لهقدػػػاـ   ػػػدؿ ي ػػػمف لل ػػػخص للقػػػؽ فػػػح للػػػرظلـ مػػػف للقدػػػـ للصػػػا    قرػػػو أمػػػاـ 

  .أعل  مقدم 

 : الحق في الحرية الشخصية واألمان.04 المادة
 

( مػػػف لل سػػػرك  له  نػػػح علػػػ  أف "للق يػػػ  لل خصػػػي  مصػػػكن "ت دمػػػا 7  للمػػػا ر نصػػػت
( مػػف لل سػػرك  علػػ  مػػا يلػػح: "ال ي ػػكا أف يك ػػؼ أقػػ  أك يقػػ س إال 8نصػػت للمػػا ر  

كفؽ أقداـ للرانكف"ت كىاراف للما راف ىما لهساس للرانكنح لداف  للركلنيف لل الديػ  فػح 
 لح:كفح ىذل للص   ر    لإل ا ر إل  ما ي فتله  

 

 ػالمر كض علػييـ لػ ل للكقػ لت لل ػ طي   قرقػاظللم ر للرانكنيػ  للمسػمكح  يػا لإ لف 
( أيػػػاـ فػػػح لل ػػػ لدـ 7( سػػػاع  كفرػػػان لرػػػانكف أصػػػكؿ للمقادمػػػات لل الديػػػ  ك 24ىػػػح  

لرانكنيػا كيرػ ـ للمقػرقظ  يػـ دافػ   ان لل لخل   مف لخرصاص مقدم  أمف لل كل  كفرػ
عػا ر للخ مات كللمرطل ات لللك سري  لل الام  طيل  م ر لإلقرقاظ ت ك   رػـ رطػكي  كل 

للب يػػػػ  مػػػػف  اءرأىيػػػػؿ كركسػػػػب   ميػػػػع ىػػػػذه لهمػػػػادف كرييأريػػػػا   ػػػػدؿ  يػػػػ  كرػػػػـ إن ػػػػ
للنظػػا لت للنمكذ يػػػ  لػػ ل للم لدػػػا لهمنيػػػ  كفرػػان للمبػػػايي  لل كليػػ  كللكطنيػػػ  ك يػػػدلت 

 ؾلرلػػ كرػػـ إصػػ ل   ليػػؿ عمػػؿ اعػػ ر ل ػػاف ل  لسػػ  أك ػػاع م لدػػا لإلقرقػػاظ كرطكي ىػػ
للم لدػػا كركايبػػو علػػ  دافػػ  كقػػ لت لهمػػف للبػػاـ كك ػػبت خطػػط مسػػر لم   يػػ ؼ 
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رقسػػػيف للظػػػ كؼ للمبي ػػػي  لب ػػػخاص للمقرػػػايف كمكلدمػػػ  أك ػػػاعيا مػػػع للمبػػػايي  
 لل كلي  .

 أ كلت   ا يػػػ  ع يػػػ ر للرأدػػػ  مػػػف أك ػػػاع للمقػػػرقظ  يػػػـ منيػػػا ايػػػا لت رقر يػػػ   ىنػػػاؾ
للمقػػادـ كللمسػػطكليف فػػح لل يػػاا كللمدارػػب مقا دػػ  مػػف   ػػؿ أع ػػاء للنيا ػػ  للبامػػ  ك 

للمرخصص  دمدرب لل قافي  كقرػكؽ لإلنسػاف كللرػح عػا ر مػا ردػكف  ػكالت رقري ػي  
 م ر د  مع للم دا للكطنح لقركؽ لإلنساف عل  داف  أمادف للق ا للمط ت.

    قرػػ  يرػػاح  القر ػػاال همػػادف امػػت م ي يػػ  لهمػػف للبػػاـ  ر ديػػب دػػامي لت م ل  ػػ
ف م ل  ػػػ  رلػػػؾ للمكل ػػػع ت كيػػػرـ للسػػػماح لل ػػػخص للمقر ػػػا  م ػػػ   لف يػػػرـ للمسػػػطكلي

ك بو فح مداف لإلقر ػاا  اإلرصػاؿ  أىلػو كل  ػالغ ذكيػو عػف مدػاف ركل ػ ه كركايػؽ 
للمك ػػك ر  لخػػؿ دػػؿ نظػػا ر دػػذلؾ يػػرـ للسػػماح للمقػػاميف   التذلػػؾ مػػف خػػالؿ للسػػ

منيػػ  كينسػػ ب ىػػذل  ق ػػك  للرقريػػؽ لهكلػػح للػػذم ر  يػػو لل ػػ ط   لخػػؿ للم لدػػا له
 مكدلػو كرك يػع للكدالػ  للرانكنيػ  للػ فاع عنػو  رصاؿلهم  عل  للسماح للمقامح  اإل

ل ل للمقادـ للمخرلق   رقبيالن لمذد ر للرقاىـ للمك ب   يف م ي ي  لهمف للبػاـ كنرا ػ  
 للمقاميف(.  

 كل أم  خص رب ض للػ  سػكء للمباملػ  فػح للم لدػا لالمنيػ  لف يررػ ـ   ػد  امداف
للػػ  مػػػ ي  لل ػػػ ط  لك للػػػ  مػػػ عح عػػاـ لل ػػػ ط  للمخػػػرص كللمركل ػػػ  لصػػػالن للنظػػػ  

 في للل ػكء للػ  مدرػب لل ػقا نيػ  اإل اف  لل  لمدا لطنيف ال داكم للرح ر   مف للمك 
كقرػػػػكؽ لالنسػػػػاف كررػػػػ يـ لل ػػػػدكل كفػػػػح قػػػػاؿ ربػػػػذ  ق ػػػػك ه  لمدػػػػاف ذكيػػػػو للررػػػػ ـ 

سػاءر  ال دكل قيا يرـ للرقرؽ منيا كلرخاذ للر ل   للمناسب  يا قيا لف لل  ب كل 
مباملػ  له ػػخاص للمقر ػايف مػػف للمما سػات للممنكعػػ  كللم  مػ  كللمبا ػػب علييػػا 

 فح قاؿ ا كريا.
 مػا يربلػؽ  م دػا للرك يػؼ لػ ل  لدػ ر للمخػا  لت للبامػ ت فر ػ   لال ػا ر للػ  مػا  أما 

 يلح:
 ك ميػع كللرأىيػؿت لإلصػالح م لدػا لرػانكف كخا ػع عنػو مبلػف م دػا للرك يؼ م دا 

 هقدػاـ ط رػا مبيػـ للربامػؿ كيػرـ   ػادي ت مػذد لت  مك ػب مك كفػكف فيو للمك كفيف
 . يا للمبمكؿ للركلنيف
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 كمقليػػ   كليػػ  قرك يػػ  منظمػػات   ػػؿ مػػف للم دػػا كمنرظمػػ   ك يػػ  ايػػا لت رنقيػػذ يػػرـ 
 منظمػػػ  ال ت كأف سػػػ ؽ( تدمػػػا لالنسػػػاف لقرػػػكؽ للػػػكطنح لهقم تللم دػػػا للصػػػليب 

 علػ  لالطػالع للايػا لت داف  فح يرـ  أنو علما للرك يؼت م دا ككرش  لريس ىيكمف
 لعررػػػػاليـ ظػػػػ كؼ مػػػػف للرقرػػػػؽ لنقػػػػ ل ت علػػػػ  للمك ػػػػكفيف كمرا لػػػػ  للمر مػػػػ  للخػػػػ مات
 لنك  ت . ما ك داكيو مالقظاريـ لل  كلالسرماع كللمبي ي  للصقي 

 للرانكنيػ  لإل ػ لءلت سػالم  مػف للرأدػ  للرك يػؼ لم دػا كل  ل م   ػادح رقرػيش ىنػاؾ 
 . لرف( كلتاي   2011  منذعاـ   ادح( رقريش 203  قكللح إ  لء رـ قيا

  كمم  ػيف لهط ػاء مػف لانػاف فييػا يركل ػ  ط يػ ت عيػا ر للرك يػؼ م دػا  لخؿ يركف 
 مك ػكؼ دػؿ  أف علما كصي لي ت أسناف عيا ر ك ك  إل  إ اف  للساع ت م ل  عل 

ت للبػػػال  لػػػو كيرػػػ ـ للط يػػػب علػػػ  يبػػػ ض  يك ػػػ  دمػػػا ط ػػػحت سػػػ ؿ لػػػو كيقػػػر  للػػػالـا
 . للنقسي  لم ادليـ كح للمك كفيف للنقسح لل انب  مرا ب  يرـك نقسح م   

 كلم ر يكميا للمك كفيف ر ميس يرـ  سػاق  للرك يػؼ م دػا  لخػؿ يرػكف  قيا دافي ت ًن
 للمك ػكفيف للصػقي  للنػكلقحدافػ   م فػ  دػؿ  لخػؿ دمػارركف  للتاي ت ليذه مخصص 
 مسػػػػػرلامات ك ػػػػػا رت سػػػػػاخن  ميػػػػػاه ر فدػػػػػ ت سػػػػػ ي ت لل طك ػػػػػ ت مػػػػػانع ت  يػػػػػ ر ريكيػػػػػ  

 لل ػػػباد  لمما سػػ  للصػػالر كسػػػ ا ر كلإلن يػػؿ للدػػ يـ للرػػػ رف مػػف نسػػخ  لالسػػرقماـت
  لمػف  لالسػ كع فػح مػ ريف للػذ ف ك لل ب  لقال     ناما لركف   اإل اف ( ت لل يني 
 كيػرـ للمك ػكفيف مال ػس لتسػؿ خاصػ  رالت للم دا  لخؿ يركف  دما( ت  ذلؾ ي مب
  ػػػالمك كفيف خػػػاص مطػػػ خ يرػػػكف  دمػػػا يػػػكميفت دػػػؿ للنػػػـك كأمطيػػػ  مال سػػػيـ مسػػػؿ

 للبػامليف فقػص يػرـ  أنو علمان  يكميانت( ك  ات 3  رر يـ كيرـ للم دات إ ل ر كمكظقح
 مخرصػيفت م ػ فيف   ػؿ مػف للطباـ نكعي  لققص إ اف   ك مت   دؿ للمط خ فح
 كيك ػػ  كعلميػ ت كرا يخيػػ   ينيػ  درػػب علػ  رقرػكم  ػػالم دا خاصػ  مدر ػػ  يك ػ  دمػا

 . للمك كفيف للدرب  لعا ر خاص س ؿ
  عػػػ ـ قػػػاؿ كفػػػح لالسػػػ كع فػػػح مػػػ ريف لل خصػػػي  لقريا ارػػػو   ػػػ لء للمك ػػػكؼ يسػػػم 

  لخليػػػػ ت مال ػػػس أسػػػنافت كمب ػػػكف ف  ػػػار   مسػػػػرلامات رأمينػػػو يػػػرـ للمػػػاؿ لمرالدػػػو
 . للرك يؼ م دا نقر ... ( كعل   س اد ت قذلءت
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 صػػػ اقا للراسػػػب  للسػػػاع  مػػػف  مبػػػ  يػػػـك دػػػؿ ذكييػػػـ   ػػػؿ مػػػف للمك ػػػكفيف ايػػػا ر رػػػرـ 
 . للظي   ب  للاالا  للساع  كلتاي 

 ػدكل أم للػ د ر ررلر  قيا لل لد رت ر   لسرقسا لت أك  داكل أم لرلرح رلي  ىناؾ  
 مػع للػ لد ر إ ر اط  ا ط خالؿ مف لإلنساف لقركؽ للكطنح للم دا مف لسرقسا  أك

  خصكصػػػيات للمناسػػػب لإل ػػػ لء كلرخػػػاذ لل ػػػدكل صػػػق  مػػػف للرقرػػػؽ كيػػػرـ للم دػػػات
 رلرػػػػح يػػػػرـ دمػػػا كللم كنػػػػ ت لل ػػػػقافي  مػػػف إطػػػػا  فػػػػح قكليػػػا للػػػػكطنح للم دػػػػا كل  ا ػػػ 

 للمبنيػػػػػػػ  لل يػػػػػػػ  إ ا ػػػػػػػ  كيػػػػػػرـ للػػػػػػػ لد رت لإللدر كنػػػػػػػح لل  يػػػػػػ  خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػف لل ػػػػػػداكم
 . خصكصيا

 

 .: ل جريمة أو عقوبة إل بَنص05 المادة

( مػف  ػانكف للبرك ػات علػ  أنػو "ال عرك ػ  كال   يمػ  إال  ػنص"ت دمػا 3للما ر   نصت
( مػػػف  ػػػانكف للبرك ػػػات نصػػػت علػػػ  "دػػػؿ  ػػػانكف يبػػػ ؿ  ػػػ كط للر ػػػ يـ 4أف للمػػػا ر  

رب يالن فػح مصػلق  للم ػرد  عليػو يسػ م قدمػو علػ  لهفبػاؿ للمرر فػ    ػؿ نقػاذهت مػا 
 ".ـلـ يدف    ص     أف رلؾ لهفباؿ قدـ م   

 .: ضمانات المحاكمة العادلة06 المادة

للر ػػ يبات كللرػػكلنيف له  نيػػ  ك مرػػ مريا لل سػػرك  فػػح نصكصػػيا علػػ   ػػ ك ر  أدػػ ت
ك  ينػ   تلهخذ   مانات للمقادم  للبا ل  للمرمال   دقال  قؽ للررا ػحت كقػؽ للػ فاع

 إلػ  ا رلإل ػلل  لءر كللقؽ  المقادم   كف رأخي  ال م ػ   لػوت كفػح ىػذل للصػ   ر ػ   
 ما يلح:

 للخاصػػػػ   تمػػػػف لل ػػػػمانا عػػػػ  لن كرب يالرػػػػو  1952لل سػػػػرك  له  نػػػػح لسػػػػن    سػػػػخ
أمػػػاـ للرػػػانكف سػػػػكلء ال  له  نيػػػكف ػػػأف   1/ 6 المقادمػػػ  للبا لػػػ  ت فنصػػػت للمػػػا ر 

ف لخرلقػػػكل فػػػح للبػػػ ؽ أك لللتػػػ  أك للػػػ ي ( ت فرمييػػػا  يػػػنيـ فػػػح للقرػػػكؽ كللكل  ػػػات كل 
(  ال ي ػػكا أف يك ػػؼ أقػػ  أك 8(  للق يػػ  لل خصػػي  مصػػكن (ت للمػػا ر  7كللمػػا ر  

يق س إال كفؽ أقداـ للرػانكف( ت إال أف أىػـ  ػمان  للمػريـ ت كللرػح ر ػدؿ لهسػاس 
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للمقادمػػػػػ  للبا لػػػػػ  ىػػػػػح لسػػػػػررالؿ للسػػػػػلط  للر ػػػػػادي  دػػػػػكف للرا ػػػػػح ىػػػػػك للقػػػػػا س 
 ( مف لل سرك .97ما نصت عليو للما ر   كىذلللط يبح للق يات 

  كرب يالرو هىـ مبػايي   1961لباـ  9  ـ  ي أ ا   انكف أصكؿ للمقادمات لل الد
(  ال ي ػػكا للرػػ ض علػػ  أم إنسػػاف 104للمقادمػػ  للبا لػػ  فػػح مػػكل ه كمنيػػا مػػا ر  

 للمػريـ  ػ ا  147/1أك ق سو إال  أم  للسلطات للمخرص   ػذلؾ  انكنػان( ت كللمػا ر 
 ر ػػ م للمقادمػػ  عالنيػػ  مػػا لػػـ ررػػ   للمقدمػػ   171مػػا ر قرػػ  را ػػت إ لنرػػو( ت لل

 ( إل  قؽ للطبف فح لهقداـ.259-256إ  لءىا س لن( ت دما رط  ت للمكل   
 كرب يالرػو علػ  عػ   مػف للمػكل  للرػح  1960( لسػن  16 ػانكف للبرك ػات   ػـ   نص

ك ػ  لػـ (   ال ير ػ   أيػ  عر3أخذ  يا  مبايي  للمقادم  للبا ل  ماػؿ نػص للمػا ر  
 دػػػؿ  ػػػانكف يبػػػ ؿ  ػػػ كط للر ػػػ يـ  4يػػػنص علييػػػا قػػػيف ل رػػػ لؼ لل  يمػػػ ( ت للمػػػا ر 

للم ػػرد  عليػػو يسػػ م قدمػػو علػػ  لهفبػػاؿ للمرر فػػ    ػػؿ نقػػاذهت  لق ربػػ يالن فػػح مصػػ
كدؿ  انكف يب ؿ قؽ للمالقر  يط ؽ عل  لل ػ لدـ للسػا ر  لػو إذل دػاف أداػ  م لعػار 

 للمقدـك عليو(. عر ا   لال(  للخاص     47/7للمريـ(ت للما ر  
  كرب يالرػو للػذم أفػ    2001( لسػن  17 انكف ر ديؿ للمقادـ للنظامي    ػـ   كأخي لن

نصكصػػػػان خاصػػػػ  للمقػػػػامح للبػػػػاـ للمػػػػ نح كللنيا ػػػػ  للبامػػػػ  ت كقػػػػ   أنػػػػكلع للمقػػػػادـ 
كلخرصاصػػاريا قيػػا أف ىػػذل للرق يػػ  يبػػ   ػػمان  مػػف  ػػمانات للمقادمػػ  للبا لػػ  

   لل عكل مف   ؿ مقدم  مخرص .للمرمال   أف رنظ
 

 : الحق في نظام  قضائي خاص باألحداث.  07 المادة

 لإلقػػ لا للمملدػػ  له  نيػػ  لليا ػػمي  ىػػذل للقػػؽ لبقػػ لات قيػػا  ػػاء  ػػانكف  ردقػػؿ
( كللنافػػذ قاليػػا  ػػنيا   يػػ  فػػح للربامػػؿ مػػع   ػػايا 2014( لبػػاـ  32لل  يػػ    ػػـ  

 لهق لات كذلؾ مف خالؿ: 
  للرػػػانكف للمقيػػػـك للرػػػانكنح للقػػػ ا   عػػػالارط يػػػؽ نيػػػا للب للػػػ  لإلصػػػالقي ت قيػػػا

 فػػع سػػف للمسػػطكلي  لل الديػػ  كللػػذم قػػ  ه  سػػف  قيػػاكسػػف  للمسػػطكلي  لل الديػػ ت 
للااني  ع  ت دمػا قػ   للرػانكف لل  يػ  مقيػـك للقػ ا  أنػو "دػؿ مػف لػـ يػرـ للاامنػ  
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كللمبػايي  لل كليػ  للرػح صػا ؽ علييػا كللمكلايػؽ  رقا يػاتع   مف عم ه"ت أسػكر  اال
 له  ف. 

 للرػػانكف لل  يػػ  إ ل ر  ػػ طي  مرخصصػػ  لبقػػ لا قيػػا ع فيػػا للرػػانكف  لسػػرق ا
للبػػػػاـ  لهمػػػػف ػػػػ ط  لهقػػػػ لا للمن ػػػػأر  مك ػػػػب للرػػػػانكف فػػػػح م ي يػػػػ   إ ل ر أنيػػػػا "

( 13ل ػ ط  لهقػ لا فػح للمػا ر   للرػانكفكللمخرص    طكف لهق لا"ت ك ػ  أنػاط 
للنالعػػات فػػح للمخالقػػات كلل ػػن  للرػػح ال رايػػ  عرك ريػػا عػػف سػػنريف  مكلفرػػ     رسػػكي
للنالع عل  للرسكي  كذلؾ فح لل  لدـ للرح يرك ػؼ للنظػ  فييػا علػ   ػدكل  أط لؼ

 أككليػػػػػو  أكللمر ػػػػػ  . دمػػػػػا ررلرػػػػػ  لإل ل ر لل ػػػػػدكل مػػػػػف للقػػػػػ ا أك أقػػػػػ  كلل يػػػػػو 
 ؾ أك لل ا ط  للب لي .لل خص للمكدؿ   عايرو أك مف م ل ب للسلك  أكللكصح 

 عل  رخصيص أع اء مػف للنيا ػ  للبامػ  للنظػ  7للما ر   فح رانكفنص لل دما )
للرقريػػؽ مػػع لهقػػ لا كرمايػػؿ للنيا ػػ   ايام قل   ػػ كلعر ػػا فػػح   ػػايا لهقػػ لا. 

للبام  فح   ػاياىـ رر ػع لرط يػؽ للركلعػ  للبامػ  للم ػا  إلييػا فػح ىػذه للنصػكص 
لالعر ػػا   يفرأخػػذ  بػػ ك تاػػؿ فػػح  ميػػع   ػػايا لهقػػ لاللمػػذدك ر أعػػاله  قيػػا رم

للسياسػػ  لإلصػػالقي  لبقػػ لا  مػػا ينصػػب علػػ  مػػا فيػػو مصػػلق  للقػػ ا  اعر ػػا ه 
 ػػػقي  ال م  مػػػانت ك الرػػػالح لالىرمػػػاـ  أ لػػػ  لل ػػػ لءر  رػػػ   لالىرمػػػاـ  أ لػػػ  لإل لنػػػ  

لرػػالح كلل قػػا عػػف للظػػ كؼ للمخققػػ  كللػػ كلفع ك لء للسػػلكؾ للمخػػالؼ للرػػانكف. ك ا
للرػػػػح كف ىػػػػا للرػػػػانكف للقػػػػ ات فػػػػح ظػػػػؿ ك ػػػػك  للنيا ػػػػ  للبامػػػػ   لل ػػػػمانات  ػػػػاءت

للركلعػػػػػػ  كللمبػػػػػػايي  لل كليػػػػػػ   مػػػػػػعللمرخصصػػػػػػ  فػػػػػػح   ػػػػػػايا لهقػػػػػػ لات منسػػػػػػ م  
مصػلق  للقػ ا  م لعػار( مف للرػانكف علػ   ػ ك ر 4أد ت للما ر   فر  لإق لات

صػػػالقو كرأىيلػػػو ك عايرػػػو عنػػػ   انكفت كقظػػػ  ررييػػػ  للرػػػ رط يػػػؽللق ػػػل  كقمايرػػػو كل 
فػح للقػاالت للرػح ي ػ م فييػا أك عنقػان  إالللق ا أك لسػربماؿ للرػكر  ػ ه أك عالػو 

كفح ق ك  ما ررر يو لل  ك ر ت كع ـ لعر ا  إ لن  للق ا   ـ  مػف لهسػ رياتت 
كقظػػػ    ػػػاتتكال رط ػػػؽ  قرػػػو أقدػػػاـ للردػػػ ل  للمنصػػػكص علييػػػا فػػػح  ػػػانكف للبرك 

دمػا  للمسرب ل تا     ايا لهق لا مف للر ايا كن   لسـ كصك ر للق ا. كلعر 
 أك له تاؿ لل ا   عل  للق ا.  اإلع لـمنع للرانكف للقدـ 



 
 

41 

 للكل ػػػػب علػػػػ  للمقدمػػػػ    لإل ػػػػ لءلت ينػػػػت  فرػػػػ / أ ت بت   ت  ( 22للمػػػػا ر   أمػػػػا
إر اعيا أاناء م قل  للرقريؽت كذلؾ  أف ررـك للمقدم    ػرالكر للريمػ  علػ  للقػ ا 

 إلػػ أ ػػ ب مػػا ردػػكف  ات لتػػ   سػػيط  يقيميػػا كسػػطللو عنيػػا  كرسػػ يؿ لعر لفػػو  دلمػػ
ذل  فض للقػ ا لإل ا ػ  يبر ػ  ميػ  مبرػ ؼ  لهلقاظ للرح لسربمليا فح لعر لفو. كل 

 مقدم   ر كيف ذلؾ مق   للمقادم .  الريم  كرأم  لل
  لنصػػكصمػػع ل لنسػػ امان أ ػػاا للرػػانكف رك يػػؼ لهقػػ لا  ػػمف أ ػػيؽ للقػػ ك   ك ػػ 

فر  قص  سلط  رك يقيـ فح للر اءت كلف يرـ رك يقيـ فرػط فػح  ل  ر  يػ   تلل كلي 
علػ   ت( مف للرانكف8  رلهق لا أك رأىيؿ لهق لا أك لل عاي . قيا أد ت للما 

علييػا فػح ىػذل للرػانكف  نصػكصأم مػف للػ ك  للم إلػ  خاؿ أم ق ا إ كلاع ـ  
أف للرػانكف  إلػ إال  مك ب   ل  مف لل ي  للر ػادي  للمخرصػ . كال ػ  مػف لإل ػا ر 

/ أ( أ ػػاا للمػػ عح للبػػاـ أك للمقدمػػ  إخػػالء سػػ يؿ للقػػ ا للمك ػػكؼ 9فػػح للمػػا ر  
يسػػػر عح ذلػػػؾ    يمػػػ   ناديػػػ  إذل دػػػاف فػػػح ظػػػ كؼ للػػػ عكل أك قالػػػ  للقػػػ ا مػػػا 
للمقادمػ .  أكمرا ؿ سن  دقال  ع لي  أك مالي  ي مف ق ك ه فح م لقؿ للرقريؽ 

أك  ػػػت للقرػػػ ر ب مػػػف للمػػػا ر للخامسػػػ  مػػػف ذلت للرػػػانكفت لرخػػػاذ مػػػا يلػػػـا مػػػف  ك ػػػ 
لهقػػ لا  عػػاؿرػػ ل ي  لقصػػؿ لهقػػ لا كفصػػؿ للمك ػػكفيف مػػنيـ عػػف للمقدػػكميفت ك 

 ميػػػع م لقػػػؿ للرقريػػػؽ كللمقادمػػػ  كأانػػػاء عػػػف لل ػػػالتيف للمريمػػػيف أك للمػػػ لنيف فػػػح 
 للرنقيذ.

 

 للػكطنح ل ػطكف  للم لػسفبالي  رط يؽ للرانكف لل  ي  لبق لات فر  عمػؿ  كل ماف
ع للػ   اـنظػ كربايارطكي  للمسك ر لهكلي  إلسر لر ي  كطني  لإق لا  عل لهس ر 

مػػع دافػػ  للمطسسػػات لل ػػ يد  كللمبنيػػ   ر ػػايا   الربػػاكفللرػػانكفت  رلهقػػ لا كسػػيا 
 .2017-2015لهق لا  قيا رر مف لإلسر لر ي  للكطني  خط  عمؿ لبعكلـ 

 

 خمسػػػػ  مقػػػػاك  أساسػػػػي  ت للمقػػػػك   علػػػػ لإلسػػػػر لر ي  للكطنيػػػػ  لبقػػػػ لا  ل ػػػػرملت
 رقليػؿلهكؿ: كل ع  للربامؿ للر ادح مع  لهق لات للمقػك  للاػانح: رريػيـ  له لء /

للمقػك   تللكل ػع  ػأىـ للمبػايي  لل كليػ  ن مرا   :للمقك  للاالا تـ ع لل  لهق لانظا
كللمقػػػػك  للخػػػػامس: للمرر قػػػػات لربايػػػػا نظػػػػاـ  تإسػػػػر لر ي  للر ػػػػاء م ل بػػػػ لل ل ػػػػع: 
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للخاص   كلياتكللمسط  له كل  ياك   في تع لل  لهق لا عل   دؿ خط  رنقيذي  
كمط ػػػػ لت  ؼكلهىػػػػ ل للالامػػػ ن ػػػػط  إلػػػ  رك ػػػػي  له إ ػػػػاف  المطسسػػػات للمبنيػػػػ  

كمف  مف  ىذه لهن ػط   للبمػؿ علػ  رطػكي  لهنظمػ  كللربليمػات كله لػ   تله لء
للالامػػػػػ  لرنقيػػػػػذ  نػػػػػك   ػػػػػانكف لهقػػػػػ لات  قيػػػػػا رر ػػػػػمف ىػػػػػذه لهنظمػػػػػ   لإل  لديػػػػػ 

خاص  ل  لءلت رسكي  للنالعات فػح للمخالقػات كلل ػن   نظاـ كم مكع  للربليمات:
 ررػػػػ يـ  لخاصػػػػ ل لرليػػػػات تخػػػػاص  ال عايػػػػ  للالقرػػػػ  للقػػػػ ا نظػػػػاـ تللرػػػػح ي رد يػػػػا

مػػػن  للقػػػ ا إ ػػػاار  ربليمػػػات تكنرػػػؿ لهقػػػ لا  ػػػيف  ك  للر  يػػػ  يػػػ للمسػػػاع ر للرانكن
 إلػػ رنقيػػذ للبرك ػػات لل  يلػػ ت  إ ػػاف   ربليمػػات أىلػػ  فػػح لهعيػػا  كللمناسػػ اتت لايػػا ر

للرقريػؽ كللمقادمػ  كللرنقيػذ  ع   مػف له لػ  لإل  لديػ  للكل ػب إر اعيػا خػالؿ م لقػؿ
 كلل عاي  للالقر .

 كال ر ك الربػاكف مػع لل يػات للمخرصػ    للكطنح ل طكف لهسػ ر للم لسكأني   دما 
 ػػػ ط   إ ل رللبػػػ ؿت كال ر لل لخليػػػ ت كال ر للرنميػػػ  لال رماعيػػػ ت للم لػػػس للر ػػػادحت 

مسػػػػك لت  "(للطقكلػػػػ لهمػػػػـ للمرقػػػػ ر  منظمػػػػ مطسسػػػػ  للرػػػػ  يب للمينػػػػحت  لهقػػػػ لات
ت كللرػح 2014لبػاـ  32  ػـ  لهقػ لاللخاصػ   رػانكف  تم ا يع لهنظمػ  كللربليمػا

رسػػكي  للنالعػػاتت ربليمػػات  نظػػاـلل عايػػ  للالقرػػ ت  نظػػاـ مػػا يلػػح:    إي ااىػػايمدػػف 
أسػػػػس رط يػػػػؽ للبرك ػػػػات ميػػػػ  للسػػػػال   للق يػػػػ ت ربليمػػػػات لل ػػػػ لما للرأىيليػػػػ  لكللػػػػ م 

 ت ربليمػػػػات للرقػػػػاؽ للقػػػػ ا  ػػػػالربليـ كللرػػػػ  يبت للقػػػػ ا للمقرػػػػا  للقمايػػػػ  كلل عايػػػػ
ربليمػػات رق يػػ  للمرطل ػػات كللمبلكمػػات للكل ػػب ركلف ىػػا فػػح رر يػػ  م ل  ػػح للسػػلكؾت 

. دمػػا كنظػػـ للم لػػس ك  ػػ  ( للقػػ ات ربليمػػات نرػػؿ لهقػػ لا لإل ػػاارربليمػػات مػػن  
كللربليمػػػػات لدافػػػػ  للمطسسػػػػات  لهنظمػػػػ عمػػػػؿ مرخصصػػػػ  قػػػػكؿ منا  ػػػػ  مسػػػػك لت 

يػػ   ر ػػايا ك ػػطكف لهقػػ لات كرػػـ ررػػ يـ للمرر قػػات كللركصػػيات ذلت للصػػل ت للمبن
 كال ر للرنمي  لال رماعي . إل ليرـ  فبيا القران 

 إلػػػػ  للخػػػػ مات لال رماعيػػػػ  لبقػػػػ لا فػػػػح لل يدػػػػات للط يبيػػػػ   لإلفػػػػ ل    النسػػػػ   أمػػػػا
كال ر للرنميػػػػ  لال رماعيػػػػ  ربمػػػػؿ علػػػػ  ررػػػػ يـ للخ مػػػػ  لإل ػػػػ لفي   فػػػػلف) للم ػػػػ كط

م ل ػب للسػلكؾ    لؼكللربليمي  كللر  ي ي  لبق لا للمقدكميف  أم    ادح رقت إ
للقمايػػػػػػ  كلل عايػػػػػػ . كراكيػػػػػػ  للمقػػػػػػادـ  ال  لسػػػػػػات  للمقرػػػػػػا يفسػػػػػػكلء لل ػػػػػػانقيف أك 
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ا  لػػ  عػػ   لهطقػػاؿ لال رماعيػػ  للالامػػ  للمسػػاع ر فػػح لل ػػت  ر ػػايا لهقػػ لا. قيػػ
 م ل  ػان ( 134  ع  ىـكلل ال   -كلهق لا للمك كعيف رقت إ  لؼ م ل ب للسلكؾ 

( 122قػػػكللح   -( فػػػح دافػػػ  منػػػاطؽ للمملدػػػ  2013للسػػػلكؾ مػػػف لل نسػػػيف لبػػػاـ  
 اقػػػػػ ا م ل ػػػػػب. دمػػػػػا ك لتػػػػػت عػػػػػ   لل  لسػػػػػات لال رماعيػػػػػ  للرػػػػػح أعػػػػػ ت لبقػػػػػ ل

   لس .(  4435للمقكليف مف للمقادـ للنظامي   
 

 ال ي ػػكا ر ػػتيؿ  أنػػوعلػػ   1996لسػػن   8 ػػانكف للبمػػؿ كرب يالرػػو   ػػـ  نػػصك  دمػػا
للقػػ ا للػػذم لػػـ يدمػػؿ للاامنػػ  ع ػػ  مػػف عمػػ ه فػػح لهعمػػاؿ للخطػػ ر أك للم ىرػػ  أك 
للم ػػ ر  الصػػق  كرقػػ   ىػػذه لهعمػػاؿ  رػػ ل لت يصػػ  ىا للػػكاي   بػػ  لسػػرطالع ر لء 

 لل يات لل سمي  للمخرص .
 

 : حبس المدين.08 المادة
 

كللػػذم  ػػيف أف للمػػ يف ال يقػػ س  2013لسػػن   10صػػ    ػػانكف للرنقيػػذ لل ػػ عح   ػػـ  
إال إذل دػػاف مكسػػ ل ممرنبػػا عػػف للرنقيػػذ فػػح  يػػكف مقػػ  ر نػػص علييػػا كفػػح للػػ يكف للرػػح 

إلػػ  ك ػػع  ػػكل ط كمبػػايي  للقػػ س كل  ػػ لءلت ال  ػػ   نكفللقػػ س فييػػا لر ػػو للرػػا  ػػااأ
 ر للقػػ س لإل  لدػح فػػح للر ػػايا للرنقيذيػػ   ررليػػؿ مػػ ر للقػػ س منيػا   ػػؿ صػػ ك   ػػ ل  مػػ

للم رمبػ  فػػح للبػاـ للكلقػػ ت كىػك لهمػػ  للػػذم  للػػ يكفعػف للػػ يف للكلقػ  كرق يػػ ىا عػف 
فيمػػػػا يربلػػػػؽ  ػػػػالق س لإل  لدػػػػح  ر ػػػػايا للرنقيػػػػذ  لػػػػ  ػػػػدؿ نرلػػػػ  نكعيػػػػ  فػػػػح ىػػػػذه للم ق

 لإل  لدػػحللنظػػ  فػػح للقػػ س  إلعػػا ركىنالػػؾ   لسػػ   خصػػكص  ػػانكف للرنقيػػذ  تلل ػػ عح
 كر  ي  للريك  كلل كل ط عليو.

 
 

 الشخص عن الجرم مرتين. محاكمة عدم: 09 المادة

 ال يالقػؽ للقبػؿ للكلقػ   /1( مف  انكف للبرك ات عل  مػا يلػح: " 58للما ر   نصت
رقا مػت نرػادا للقبػؿ لل  ميػ   بػ  للمالقرػ  لهكلػ   إذلميػ  لنػو  /2إال م ر كلق ر . 

فأص    ا ال لكصؼ ل   لكقؽ  يذل للكصػؼ ت كأك بػت للبرك ػ  له ػ   كف سػكلىا 
 فلذل دانت للبرك   للمر ح  يا سا را    نقذت أسرطت مف للبرك   لل  ي ر ."
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 مقدمػ    ػ ل  نيػاللب ي  مػف لهقدػاـ للر ػادي  للرػح أدػ ت علػ  ىػذل للم ػ أ كم ىناؾ
 .10/3/2014 ىيد  عا ي ( را يخ  148/2014  الء(   ـ  له  ني للرمييا 

 

 : معاممة األشخاص المحرومين من الحرية.51 المادة
 

 م لدػػا لإلصػػالح كللرأىيػػؿ للرقرػػيش كللم ل  ػػ  للمسػػرم ر مػػف   ػػؿ مػػف خػػكليـ  رخ ػػع
للرػػانكف صػػالقي  ذلػػؾت إ ػػاف  إلػػ  ذلػػؾ  امػػت م ي يػػ  لهمػػف للبػػاـ  رنقيػػذ ع ػػ لت 
لل ػػػ لما للر  ي يػػػ  فػػػح م ػػػاؿ قرػػػكؽ لالنسػػػاف  الربػػػاكف مػػػع للم دػػػا للػػػكطنح لقرػػػكؽ 

 106يػػ  ك ػػ  نصػػت للمػػا ر لالنسػػاف كمنظمػػات للم رمػػع للمػػ نح ك للمنظمػػات لل كل
 مف  انكف أصكؿ للمقادمات لل الدي : 

للبامػػػػػػ  كللنادػػػػػػب للبػػػػػػاـ ك طسػػػػػػاء للمقػػػػػػادـ لل  لديػػػػػػ    لدػػػػػػؿ مػػػػػػف  دػػػػػػيس للنيا ػػػػػػ /1"
كلالسردنافي  رقر  للس كف للبامػ  كم لدػا للرك يػؼ للمك ػك ر فػح م لدػا لخرصاصػيـ 

كنيػ  كليػـ إف كللرأد  مػف عػ ـ ك ػك  مق ػكس أك مك ػكؼ أك مقر ػا  صػق  ميػ   ان
يطلبػػكل علػػ   فػػار  م لدػػا لإلصػػالح كعلػػ  أكلمػػ  للرك يػػؼ كأف يأخػػذكل صػػك لن منيػػا 
كأف يرصػػلكل  ػػأم مك ػػكؼ أك مق ػػكس كيسػػمبكل منػػو أم  ػػدكل ي يػػ  أف ي ػػ ييا ليػػـ 
كعلػػػػػ  مػػػػػ ي  كمػػػػػكظقح للسػػػػػ ف أك م دػػػػػا للرك يػػػػػؼ أف يرػػػػػ مكل ليػػػػػـ دػػػػػؿ مسػػػػػاع ر 

عل  للم عح للباـ أك  ا ح للصل   /2. لقصكليـ عل  للمبلكمات للرح يطل كنيا
فػػػػح  لدػػػػ ر  ك ػػػػك رفػػػػح لهمدنػػػػ  للرػػػػح لػػػػيس فييػػػػا مػػػػ عح عػػػػاـ أف يرقرػػػػ  للسػػػػ كف للم

 /3لخرصاصػػو فػػح دػػؿ  ػػي  مػػ ر علػػ  له ػػؿ للتايػػات للم ينػػ  فػػح للقرػػ ر للسػػا ر . 
ل طساء للمقادـ لل الدي  كللم عيف للبػاميف ك  ػاء للصػل   فػح لهمدنػ  للرػح لػيس 

ـ( أف يػػػأم كل مػػ ي م للرك يػػؼ كللسػػػ كف للرػػا بيف لمقدمػػريـ  ػػػل  لء فييػػا مػػ عح عػػا
للر ل ي  للرح يرر ييا للرقريؽ كللمقادم . كفح قػاؿ لدر ػاؼ أم قالػ  مػف قػاالت 

 انكنيػػػػ تيػػػػرـ لرخػػػػاذ لإل ػػػػ لءلت للر لتللربػػػػذيب أك سػػػػكء للمباملػػػػ  خػػػػالؿ ىػػػػذه للايػػػػا  
 كمالقر  مف يا ت رك طو".

 ف أصكؿ للمقادمات لل الدي  عل  أنو: مف  انك  108نصت للما ر  دما 
لك مسػ كف  صػق  ميػ   انكنيػ  لك فػح  كؼدؿ مف علـ  ك ك   خص مك  عل /1"

مقؿ مي  مخصص للرك يؼ لك للق س عليو لف يخ    ذلؾ لقػ  لفػ ل  ىيدػ  للنيا ػ  
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 م ػػ   علمػػو لف ينررػػؿ فػػك لن للػػ  للمقػػؿ للمك ػػك   ػػو للمك ػػكؼ لك  يػػوللبامػػ  للػػذم عل
للمسػػ كف كلف يرػػـك  ػػا  لء للرقريػػؽ كلف يػػام   ػػاالف ل  عػػف للمك ػػكؼ لك للمسػػ كف 

لىملػػكل للبمػػؿ  مػػا  كلذل/ 2 صػػق  ميػػ   انكنيػػ  كعليػػو لف يقػػ   مق ػػ لن  دػػؿ ذلػػؾ. 
 قر   يذه للصق ".رر ـ ع كل   داء فح   يم  ق ا للق ي  لل خصي  ك  ت للمال

 كللرأىيؿمف  انكف م لدا لإلصالح  8نصت للما ر  دما   : 
. يقػػػؽ لػػػكاي  للبػػػ ؿ ك دػػػيس للنيا ػػػ  للبامػػػ  كهم مػػػف  طسػػػاء مقػػػادـ لالسػػػردناؼ أ" 

كلل  ليػػػ  كلل نايػػػات للد ػػػ ل كللنادػػػب للبػػػاـ كلع ػػػاء للنيا ػػػ  للبامػػػ  دػػػؿ فػػػح منطرػػػ  
فػػػح  يػػػؿعػػػ ـ ك ػػػك  لم نا  /1 :لخرصاصػػػو للػػػ خكؿ للػػػ  للم دػػػا للرقرػػػؽ ممػػػا يلػػػح

للبامػػ  علػػ  للنقػػك   رنقيػػذ  ػػ ل لت للمقػػادـ كللنيا ػػ /2للم دػػا  صػػك ر ميػػ   انكنيػػ . 
لال لذل  تيلوع ـ ر تيؿ لم نايؿ لـ يرػض للقدػـ للصػا    ػ ه  ر ػ /3للكل   فييا. 

دؿ فد  مػف للنػاالء عػف للقدػ  لالخػ ل كمبػاملريـ علػ   عاؿ/4داف لمراص  راىيلو. 
 منظمػػػػػ . يرػػػػ لعػػػػ ل  للسػػػػ الت  ط   /5كفرػػػػا القدػػػػاـ ىػػػػػذل للرػػػػانكف.  لالسػػػػاسىػػػػذل 

لم  ػػػدكل مر مػػػ  مػػػف لم نايػػػؿ رربلػػػؽ  ػػػام ر ػػػاكا رػػػـ ل ردا ػػػو  ػػػ ه لك  مرا بػػػ /6
لػكاي  للبػ ؿ  يقػؽ دمػا" . لخ ا  عف فبؿ رـ ل ردا و    ميػ ه  صػك ر ميػ   انكنيػ 

للما ر للػ  لم مػف ذكم رقكيض للصالقي  للممنكق  لو  مرر   للقر ر  أ( مف ىذه 
 كال ر للب ؿ. حللخ  ر كلالخرصاص مف للمكظقيف للقرك ييف للبامليف ف

 
 

 : حماية الحرية الشخصية.50 المادة
 

للم ػػ ع لل سػػرك م نصكصػػػان رر ػػمف  بػػػض نمػػاذ  للقيػػار للخاصػػػ  مطدػػ لن علػػػ   أك  
 ػػػيف للقرػػػكؽ  ليػػػ أىميػػػ  للققػػػاظ علػػػ  ق مػػػ  للقيػػػار للخاصػػػ  كصػػػيانريا كمدانريػػػا للبا

 كللق يات للق  ي  كمنيا:

 دػؿ لعرػ لء علػ  للقرػكؽ كللق يػات 2لل خصػي  مصػكن .  للق يػ / 1: 7 المادة /
 للبام  أك ق م  للقيار للخاص  لب  نييف   يم  يبا ب علييا للرانكف.   "      

 للم ينػ  فػح للرػانكف  لهقػكلؿفػح  إال ليػاق م  فال ي ػكا  خك  للمسادف: 01 المادة
 . ت ك الديقي  للمنصكص علييا فيو
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 ط رػػػان للبػػػا لت  للبرادػػػ ك  له يػػػاف: رقمػػػح لل كلػػػ  ق يػػػ  للريػػػاـ   ػػػباد  04 الموووادة
 .لآل لبمنافي   أكللم عي  فح للمملد  ما لـ ردف مخل   النظاـ للباـ 

 أيػػو يبػػ ب  ق يػ  عػػف أف أ  نػحكلدػػؿ  للػػ أمت/ ردقػؿ لل كلػػ  ق يػ  0: 05 المووادة  
ال ير ػػػػػاكا قػػػػػ ك   أفللرب يػػػػػ    ػػػػػ ط  كسػػػػادؿكللرصػػػػػكي  كسػػػػػاد   كللدرا ػػػػػ  ػػػػالركؿ 
/ ردقػػػؿ لل كلػػػ  ق يػػػ  لل قػػػا للبلمػػػح كلإل ػػػ لع له  ػػػح كللقنػػػح كللارػػػافح 2. للرػػػانكف

/ ردقػػؿ لل كلػػ  3كلل يا ػػح  مػػا ال يخػػالؼ أقدػػاـ للرػػانكف أك للنظػػاـ للبػػاـ كلر لب.
/ ال 4دؿ لإلعػػػالـ  ػػػمف قػػػ ك  للرػػػانكف. ق يػػػ  للصػػػقاف  كللط اعػػػ  كللن ػػػ  ككسػػػا

ي كا ربطيؿ للصقؼ ككسادؿ لإلعالـ كال إلتػاء ر خيصػيا إال  ػأم    ػادح كفػؽ 
/ ي ػكا فػح قالػ  إعػالف لهقدػاـ للب فيػ  أك للطػكل ا أف يقػ ض 5 أقداـ للرانكف.

للرػػػػانكف علػػػػ  للصػػػػقؼ كللن ػػػػ لت كللمطلقػػػػات ككسػػػػادؿ لإلعػػػػالـ كلالرصػػػػاؿ   ا ػػػػ  
/ 6. حلهمػػػك  للرػػػح ررصػػػؿ  السػػػالم  للبامػػػ  كأمػػػ لض للػػػ فاع للػػػكطنمقػػػ ك ر فػػػح 
 للم ل    عل  مكل   للصقؼ . أسلكبينظـ للرانكف 

 ميع للم لسالت لل  ي يػ  كلل   يػ  كللمخاط ػات لليارقيػ  كمي ىػا  ربر  : 08 المادة 
مػػػػػػف كسػػػػػػادؿ لالرصػػػػػػاؿ سػػػػػػ ي  ال رخ ػػػػػػع للم ل  ػػػػػػ  أك لإلطػػػػػػالع أك للرك يػػػػػػؼ أك 

   أم    ادح كفؽ أقداـ للرانكف.للمصا  ر إال
 

والتووي جوواءت عمووى  كفمووت التشووريعات ضوومانات حمايووة حرمووة الحيوواة الخاصووة وقوود
 النحو التالي:

 لدػػػػؿ مػػػػف ك ػػػػع عليػػػػو لعرػػػػ لء ميػػػػ  له  نػػػػح( مػػػػف للرػػػػانكف للمػػػػ نح 48  للمػػػػا ر"  :
يطلب ك ػؼ ىػذل لالعرػ لء مػع  أفللمالام  ل خصيرو  ركؽم  كع فح قؽ مف للق

 للربكيض عما يدكف    لقرو مف    ."
 أ ػػاع أك(: "دػػؿ مػػف ن ػػ  1995( لسػػن  13مػػف  ػػانكف لالرصػػاؿ   ػػـ   71 للمػا ر 

 سػػال  ىارقيػػ   أكخاصػػ   أكلرصػػاؿ  كلسػػط   ػػ د  لرصػػاالت عامػػ   أمم ػػمكف 
 س مػ ر ال اـ  رس يليا  كف سن   انكنح يبا ب  الق  أكلطلع علييا  قدـ كظيقرو 

(  ينػػػا  كال رايػػػ  100 ت لمػػػ  ال ررػػػؿ عػػػف   أكررػػػؿ عػػػف  ػػػي  كال رايػػػ  علػػػ  سػػػن  
  دلرا للبرك ريف."  أك(  ينا   300عل   
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 1961( لسن   16للبرك ات كرب يالرو   ـ    انكف: )- 
سػلط   أيػ  أكللسلط  للر ادي   إل درا يا  إخ ا ل أك  ـ  داي   مف/1: 210 للما ر

مخالقػػ  كىػػك  أكلقػ  للنػػاس  نقػ   إلػػ للسػػلط  للر ػادي  ت فبػػال  غإ ػالي ػب علييػػا 
ما يػػػ  رػػػ ؿ علػػػ  ك ػػػكع ماػػػؿ ىػػػذل لل ػػػـ   أ لػػػ لخرلػػػؽ عليػػػو  أكيبػػػ ؼ   لءرػػػو منيػػػا 

ذل/ 2اػػالا سػػنكلت.  إلػػ  أسػػ كع ػػالق س مػػف  لإلسػػنا ذلػػؾ  أىميػػ عك ػػب  قسػػب   كل 
 لل ا   للمط ر  ."  اإل تاؿداف للقبؿ للمباك يطلؼ  ناي  ت عك ب للمقر م 

/ مػف  خػؿ مسػدف 1كللقيػار للخاصػ : " كلهمػادفق مػ  للمنػاؿ  خػ ؽ: 347 للما ر
 لهمػػػادفذلػػؾ لرخػػ  كدػػذلؾ مػػف مدػػا فػػح  إل ل رملقرػػات مسػػدنو خالفػػا  أكرخػػ  

عنيا عك ب  الق س م ر ال رر ػاكا  إ صادومف لو للقؽ فح  إل ل رللمذدك ر خالفا 
مػػػف االاػػػ  أ ػػػي  إلػػػ  سػػػن  إذل ك ػػػع للقبػػػؿ لػػػيال  ػػػالق س  كير ػػػ /2. أ ػػػي للسػػػر  

ك الق س مف سر  أ ي  إل  سنريف إذل ك ع للقبؿ  كلسط  للبنػؼ علػ  له ػخاص 
/ ال ر ػػ م 3أك للدسػػ  أك  اسػػربماؿ للسػػػالح أك ل رد ػػو عػػ ر أ ػػخاص م رمبػػيف. 

 نػػػاء علػػػ   ػػػدكل  إالت  لهكلػػػ للمالقرػػ  فػػػح للقالػػػ  للمنصػػػكص علييػػػا فػػػح للقرػػػ ر 
 لرخ ."للق يؽ 

 ت لمػػػػ  ال رر ػػػػاكا  أك لهسػػػػ كع ػػػػالق س مػػػػ ر ال رر ػػػػاكا  يبا ػػػػب/1: 348 للمػػػػا ر
ميػ   أمػادف إلػ  له خاصللبنؼ عل   أكللب  ر  ناني  مف رسلؿ  كلسط  للدس  

مدػػا فييػػا  أكم اقػػ  لل ميػػك  ت  ليسػػتللمػػذدك ر فػػح للمػػا ر للسػػا ر  رخػػص للتيػػ  ك 
 نػاء  إال/ كال يالقؽ للم ـ  2عنيا.  وإ صادمف لو للقؽ فح  إ ل رعل  لل مـ مف 

 عل   دكل للق يؽ للمر   . "

مدػػ  ر : "يبا ػػب  نػػاء علػػ   ػػدكل للمر ػػ    ػػالق س مػػ ر ال رر ػػاكا  348 للمػػا ر
للسػمع أك لل صػ   ػأم   لؽاالا  أ ي  دؿ مف خػ ؽ للقيػار للخاصػ  لآلخػ يف  اسػر

أك لسػرخ لـ للمنظػا  كسيل  دانت  ما فح ذلؾ للرس يؿ للصػكرح أك للررػاط للصػك  
 ت كر اعؼ للبرك   فح قاؿ للرد ل ."
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سػػن  دػػؿ  ػػخص ملقػػؽ  مصػػلق   إلػػ / يبا ػػب  ػػالق س مػػف  ػػي  1: 356 للمػػا ر
يرلػؼ  أك مظ كفػولل  ؽ كلل  ي  يسحء لسربماؿ كظيقرو ىػذه  ػاف يطلػع علػ   سػال  

 كيبا ػب/2.  إليػومي  للم سؿ  إل يق ح  م مكنيا  أكلل سادؿ  إق ليخرلس  أك
 الت لمػػ  قرػػ  ع ػػ يف  ينػػا ل مػػف دػػاف ملقرػػا  مصػػلق   أك أ ػػي  ػػالق س مػػ ر سػػر  

 ."عملو أكمخا  ر ىارقي  لطلع علييا  قدـ كظيقرو  كأف  لليارؼ 

 1998( لسن   8للمط كعات كللن     ـ    انكف:)- 
كللمبلكمػػػػػػات  لهخ ػػػػػػا ميمريػػػػػػا  ق يػػػػػػ  فػػػػػػح ررػػػػػػ يـ   : "رمػػػػػػا س للصػػػػػػقاف4 للمػػػػػػا ر

 إطػػػا ـ فػػػح ن ػػػ  للقدػػػ  كللارافػػػ  كللبلػػػـك فػػػح قػػػ ك  للرػػػانكف كفػػػح كللربليرػػػات كرسػػػي
للخاصػػػ   للقيػػػارللققػػػاظ علػػػ  للق يػػػات كللقرػػػكؽ كللكل  ػػػات للبامػػػ  كلقرػػػ لـ ق يػػػ  

 لآلخ يف كق مريا."

: "علػ  للمط كعػ  رقػ م للقريرػ  كلاللرػالـ  ال  ػ  كللقيػ ر كللمك ػكعي  فػح 5 للما ر
للق يػػػػ   م ػػػػا ا  مػػػػا يربػػػػا ض مػػػػع عػػػػف ن ػػػػ المرنػػػػاععػػػػ ض للمػػػػا ر للصػػػػققي  كل
 . "كلإلسالمي للب  ي   لهم ك يـ  لإلنسافكللمسطكلي  للكطني  كقركؽ 

 : الشخصية القانونية.55 المادة
 

 الالهىلي  كلالعر لؼ  ال خصي  للرانكني  لبف ل  دما ع له  نحللرانكف للم نح  عالا
فػػح للقصػػؿ  2010لسػػن   36لل خصػػي  له  نػػح   ػػـ  قػػكلؿىػػذل للمك ػػكع  ػػانكف له
عػف للق يػ  لل خصػي   للرنااؿمف ذلت للرانكف منبت  207للسا ع منو دما أف للما ر 

كلهىليػػ  أك للربػػ يؿ فػػح أقداميػػا كأف ىػػذه لهقدػػاـ أقدػػاـ ال يمدػػف للمسػػاس  يػػا  ػػأم 
  دؿ مف له داؿ.

 .  : الُسُبل الفعالة لمتظمم53 المادة
 

مدرػػب  سػػا ران للبػػاـ   لهمػػفلسػػرق لا مدرػػب لل ػػقافي  كقرػػكؽ لالنسػػاف فػػح م ي يػػ   رػػـ
( دآليػػػػػ  لنصػػػػػاؼ كطنيػػػػ  لرقريػػػػػؽ أ صػػػػػ     ػػػػػات للب للػػػػػ  للمظػػػػالـ كقرػػػػػكؽ لالنسػػػػػاف

كق يػاريـ كمػ   سػك  للركلصػؿ مػع  للمػكلطنيفللمكلطف كل ماف ع ـ للمساس  قرػكؽ 
اـت قيػا ىػ ؼ مدرػب للمظػالـ لل يات كللييدات للرػح ربنػ   قرػكؽ لالنسػاف   ػدؿ عػ
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إل  إقراؽ للقركؽ كقمايريا كصػكالن إلػ  للنالىػ  فػح إ امػ  للبػ ؿ كللرقرػؽ مػف سػالم  
لإل  لءلت لل  طي  كقسف رنقيػذىات كىػ ؼ أي ػا إلػ  ربايػا م ػاالت قرػكؽ لالنسػاف 
مػػف خػػال ؿ إ ػػاع  ارافػػ  قرػػكؽ لالنسػػاف ك يميػػا كر سػػيخ للمدرسػػ ات للرػػح رقررػػت مػػف 

 ػيـ للبػ ؿ  كل  ػاع كاير   يف لل ياا كللمكلطنيف لرساىـ فح رقريؽ لالسرر ل  للبال   لل
 : 2014عاـ  رقريرياكلإلنصاؼ ت كال    مف لإل ا ر لل  لإلن االت للرح رـ 

  ػػػدكل رػػػـ رسػػػ ي  135  2014عػػػ   لل ػػػداكل للػػػكل  ر للمدرػػػب خػػػالؿ عػػػاـ   لػػػ  )
( 4  ملقؽ ػػال  ػػيف ػػدكل  يػػ  للنظػػ  ت دمػػا ىػػك م 35 ػػدكل منيػػا كال رػػالؿ  )100(

 رػػـ ػػدكل  (169  لتػػت  2013ك  ت خػػالؿ عػػاـ  لرػػحعلمػػان  ػػأف عػػ   لل ػػداكل ل
( 91للمدرػػػب   رلرٌػػػ دمػػػا   ػػػداكل  يػػػ  للنظػػػ . 10 ؿ ػػػدكل كال رػػػال (159 رسػػػ ي  
 لء للػػػػالـا ع ػػػػ  لل  يػػػػ  لاللدر كنػػػػح ك ػػػػ  رػػػػـ للمخاط ػػػػ   يػػػػذه لل ػػػػداكل كل  ػػػػ  ػػػػدكل

  خصكصيا.
 كلػػ  رقري ػػي   59للمدرػػب ك الربػػاكف مػػع للم دػػا للػػكطنح لقرػػكؽ لإلنسػػاف    نقٌػػذ  )

 عل  أقكلؿ للناالء.  ععل  م لدا لإلصالح كللرأىيؿ لالطال
 ايػػا ر علػػػ  124  لإلنسػػاف قرػػكؽمػػع للم دػػػا للػػكطنح ل  الربػػاكفللمدرػػب ك  نقػػذ )

 م لدا أمادف للرك يؼ للمط ت فح للمملد  .
 مقا  ر رربلؽ  قركؽ لإلنساف.  61للمدرب  لعطاء   ا ؾ 
 عػػػػف ط يػػػػؽ للم دػػػػا للػػػػكطنح لقرػػػػكؽ لإلنسػػػػاف رػػػػـ ل ػػػػدك  (58 للمدرػػػػب  لسػػػػرر ؿ 

(  ػػدكل مػػف  يػػكلف 22للمدرػػب   رلرػػ دمػػا  تللمخاط ػػ   خصكصػػيا كل  ػػ لء للػػالـا
ع ػػػ  لل  يػػػ  لاللدر كنػػػح للرػػػا ع  لكقػػػ ر إ ل ر لل ػػػداكل فػػػح   ػػػدكل( 38 كللمظػػػالـ 

 . ميبيا ر رطكي  للرطاع للباـ ك   رـ مبال ريا كال
 ك  ات عمؿ مع منظمات للم رمع للم نح مف خػالؿ  ػ اط 7للمدرب  ػ    ا ؾ )

  قركؽ لإلنساف. رربلؽللمدرب 
 للػػ    ل ر ػػاطخػػالؿ  ػػا ط  مػػف نسػػافلقرػػكؽ لإل قدػػكمحللرنسػػيؽ مػػع للمنسػػؽ لل يػػرـ

علػػ  دافػػ  للمالقظػػات للرػػح رػػ   مػػف  ػػ ليـ كللم ػػا د  فػػح ك  ػػات للبمػػؿ كللل ػػاف 
للمن ارػػػػػػ  عػػػػػػف ف يػػػػػػؽ للرنسػػػػػػػيؽ للقدػػػػػػكمح   ػػػػػػا ط لال ر ػػػػػػػاط ع ػػػػػػك فػػػػػػح ل نػػػػػػػ  

 للمما سات(.
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 كمنيػػا:   ـللمدرػػب  لصػػ ل  عػػ ر ربػػاميـ كياكعػػت علػػ  دافػػ  كقػػ لت لهمػػف للبػػا  ػػاـ
لسػرخ لـ للرػكر  قػاالت للرقريشت تلل  طحلل  ؼ   سرك لرقا ي  مناى   للربذيبت 

 مف  انكف لهمف للباـ. 9قسب نص للما ر 
 مػػػع منظمػػػات للم رمػػػع للمقلػػػح فػػػح ك  ػػػات للبمػػػؿ كللنػػػ كلت كقمػػػالت  لال ػػػر لؾ

للركعي  لقركؽ لإلنساف كأىميا قمل  لع ؼ قرك ػؾ  اال ػر لؾ مػع للم دػا للػكطنح 
 لقركؽ لإلنساف كم مكع  ميالف .

 ح أم  ػػػػداكل أك لسرقسػػػػا لت رػػػػ   للػػػػ لد رت قيػػػػا ررلرػػػػ  للػػػػ د ر أم رليػػػػ  لرلرػػػػ ىنػػػػاؾ
 ػػدكل أك لسرقسػػا  مػػف للم دػػا للػػكطنح لقرػػكؽ لإلنسػػاف مػػف خػػالؿ  ػػا ط إ ر ػػاط 

مػػػػف صػػػػق  لل ػػػػدكل كلرخػػػػاذ لإل ػػػػ لء للمناسػػػػب  رػػػػؽللرق يػػػػرـللػػػػ لد ر مػػػػع للم دػػػػات ك 
ت دمػػا  خصكصػػيات كل  ا ػػ  للم دػػا للػػكطنح قكليػػا فػػح إطػػا  مػػف لل ػػقافي  كللم كنػػ 

يػػرـ رلرػػح لل ػػداكم مػػف خػػالؿ لل  يػػ  لإللدر كنػػح للػػ لد رت كيػػرـ إ ا ػػ  لل يػػ  للمبنيػػ  
  خصكصيا.

 
 

 .  : حرية الممارسة السياسية54 المادة

للمملد  له  ني  لليا ػمي  ق يػ  للمما سػ  للسياسػي  ل ميػع مكلطنييػات كفػح ىػذل  دقلت
لرخػػذريا للمملدػػ ت كفرػػا  للرػػح كلإل ػػ لءلت يباتللر ػػ    للصػػ   ر ػػ   لإل ػػا ر إلػػ  قامػػ

 لما يلح:

 كللسياسػػػي  كللػػػذم   مػػػف للبيػػػ  للػػػ كلح للخػػػاص  ػػػالقركؽ للم نيػػػ 21للمػػػا ر  أدػػػ ت
للقػؽ فػح للر مػع للسػلمح  يدػكفعلػ  مػا يلػح: " 1975صا  ت عليو للمملد  عاـ 

مبر فػػا  ػػو. كال ي ػػكا أف يك ػػع مػػف للريػػك  علػػ  مما سػػ  ىػػذل للقػػؽ إال رلػػؾ للرػػح 
لرانكف كر دؿ ر ل ي    ك ي ت فح م رمع  يمر لطحت لصػيان  لهمػف رق ض ط را ل
 لر لبللصػػػق  للبامػػػػ  أك  قمايػػػ للبػػػاـ أك  للنظػػػاـللبامػػػ  أك  للسػػػالم للرػػػكمح أك 
مػف ذلت للبيػ   22قركؽ لرخ يف كق يػاريـ".  دمػا أدػ ت للمػا ر  قماي للبام  أك 

رخػػ يفت  مػػا فػػح ذلػػؾ فػػ   قػػؽ فػػح ق يػ  ردػػكيف لل مبيػػات مػػع  لدػػؿعلػ  مػػا يلػػح: "
ي ػػػػكا أف  القػػػػؽ إن ػػػػاء للنرا ػػػػات كلالن ػػػػماـ إلييػػػػا مػػػػف أ ػػػػؿ قمايػػػػ  مصػػػػالقو. ك 

كر ػدؿ  كفإال رلؾ للرح ينص علييا للرػان لقؽيك ع مف للريك  عل  مما س  ىذل ل
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رػ ل ي   ػ ك ي ت فػح م رمػع  يمر لطػػحت لصػيان  لهمػف للرػكمح أك للسػالم  للبامػػ  
قرػػػػػكؽ  قمايػػػػػ صػػػػػق  للبامػػػػػ  أك لر لب للبامػػػػػ  أك أك للنظػػػػػاـ للبػػػػػاـ أك قمايػػػػػ  لل

لرخ يف كق ياريـ. كال رقكؿ ىذه للما ر  كف إخ اع أف ل  للركلت للمسلق  ك  ػاؿ 
 لل  ط  لريك   انكني  عل  مما س  ىذل للقؽ.

 لب  نيػػػػػيف قػػػػػؽ 1مػػػػػف لل سػػػػػرك  له  نػػػػػح علػػػػػ  مػػػػػا يلػػػػػح: "  16للمػػػػػا ر  نصػػػػػت /
 نييف للقؽ فح رػأليؼ لل مبيػات كلهقػالب / لب  2لال رماع  مف ق ك  للرانكف. 

للسياسػػػػي  ردػػػػكف مايريػػػػا م ػػػػ كع  ككسػػػػادليا سػػػػلمي  كذلت نظػػػػـ ال رخػػػػالؼ أقدػػػػاـ 
كم ل  ػػػ   سياسػػػي لل مبيػػػات كلهقػػػالب لل ليؼرػػػأ رػػػ للرػػػانكف ط ي يػػػنظـ/3لل سػػػرك . 

/ لدػػػؿ 1مػػػف لل سػػػرك  له  نػػػح علػػػ  مػػػا يلػػػح: " 22مكل  ىػػػا". دمػػػا نصػػػت للمػػػا ر 
أ  نػػح قػػؽ فػػح رػػكلح للمناصػػب للبامػػ   ال ػػ كط للمبينػػ  فػػح للرػػانكف أك لهنظمػػ ". 

 كصػػػػقو له لر  نرخػػػػابمنػػػػو علػػػػ  للقػػػػؽ فػػػػح لال 67دمػػػػا أدػػػػ  لل سػػػػرك  فػػػػح للمػػػػا ر 
  ر لل طكف للبام .لهساسي  للم ا د  فح للقيار للسياسي  كل  ل

 منػو  4كفرػا للمػا ر   مفقيا ر ت5100الجتماعات العامة عام  قانونرب يؿ  رـ
علػػػ  إمدانيػػػ  رنظػػػيـ أم ل رمػػػاع أك مظػػػاى ر  كف ل ػػػر لط للقصػػػكؿ علػػػ  مكلفرػػػ  

نما لالدرقاء فرط  ل سػاع  مػف   ػؿ للمنظمػيف. ك ػ   48  ػؿ   ػبا هللقادـ لإل ل م كل 
مػػف للرػػانكف لهصػػلح للنافػػذ كللمربلػػؽ  المػػ ر للامنيػػ   رػػـ إلتػػاء نػػص للمػػا ر للخامسػػ 

عرػ  لال رمػاع  لػبللمكلفرػ  علػ  ط إص ل  لإل ل مللرح يربيف خالليا عل  للقادـ 
 كألتػ   اإل با للمسي ر كذلؾ لنس اما مع نص للما ر لل ل ب  للذم لدرق   أكللباـ 

 رر يـ للطلب.
  كلل ل يػػػػ ت  ػػػػال مـ مػػػػف  يػػػػ نيا ت إ ػػػػ لء لالنرخا ػػػػات لل2013له  ف فػػػػح عػػػػاـ   ػػػػي

ظػػ كؼ عػػ ـ لالسػػرر ل  للرػػح رمػػ   يػػا للمنطرػػ ت كلا يػػا  للبنػػؼ كرقػػا ـ للصػػبك ات 
لال رصػػػػا ي  لل لخليػػػػ  كل رقػػػػاع أسػػػػبا  للم ػػػػررات للنقطيػػػػ ت كلسػػػػرم ل  لالقر ا ػػػػات 
لل ػػب ي  فػػح لل ػػا ع.  اإل ػػاف  إلػػ  لهع ػػاء للد يػػ ر للرػػح نر ػػت عػػف رػػ فؽ أعػػ ل  

دػػػػيف للسػػػػك ييف إلػػػػ  له ل ػػػػح له  نيػػػػ ت ممػػػػا فػػػػ ض علػػػػ  لل كلػػػػ  د يػػػػ ر مػػػػف للال 
له  ني  للرالمات ما ي  كل رماعي  كسياسػي  د يػ ر. كن قػت لل كلػ  له  نيػ   ػل  لء 
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لالنرخا ػػات  للنيا يػػ  كلل ل يػػ (  ػػأ كلء سػػلمي  ىا دػػ ت ك بػػ    ليػػؿ مػػف لالعر ل ػػات 
 عل  نرادا لالنرخا ات. تكلالقر ا ا

 

 بكلمؿ   ي ر مرب  ر منيا: 5103النيابية عام  النتخابات رميات  
 للييدػػػ  للمسػػػررل  لالنرخا ػػػات كلإل ػػػ لؼ علييػػػات كذلػػػؾ هكؿ مػػػ ر فػػػح رػػػا يخ  إ ل ر

 للمملد  له  ني  لليا مي .

 لنرخػػػػاب   يػػػػ  لعرمػػػػ  كهكؿ مػػػػ ر فػػػػح رػػػػا يخ للمملدػػػػ ت للنظػػػػاـ لالنرخػػػػا ح   ػػػػانكف
اخػب صػكريفت صػكران للػ لد ر للمقليػ   صػكران للمخرلط  للمكلام(ت كللػذم أعطػ  للن

 ف  يان(ت كصكران للرادم  للنس ي  للمتلر  عل  مسركل للمملد .

  إ ػػ لءلت   يػػ ر للمقافظػػ  علػػ   ػػقافي  كنالىػػ  لالنرخا ػػات كسػػ ي  عمليػػ   لعرمػػا
ل رػػػػ لعت لهك لؽ للمط كعػػػػ ت للرػػػػح  دػػػػالال رػػػػ لعت ماػػػػؿ للسػػػػ ؿ لالنرخػػػػا ح لدػػػػؿ م  

كصػك  للم  ػقيف فػح للػ كلد  للمقليػ ت كأسػماء ك مػكا للرػكلدـ رقركم عل  أسػماء 
  أك ما يسم   الرصكيت للبلنح(. حللكطني ت للرح عال ت م دل  رصكيت لهم

  إذ دػاف عػ   للمػ ل  يف للمبرمػ يف مػف  تفح لل  ا ػ  علػ  لالنرخا ػات  ي رد م ا د
  ا يػػ ت ك  (  يػ 13( م ل ػب مقلػحت مػكاعيف علػ   70300للييدػ  يػـك لال رػ لع  

 (  باات  كلي .9( م ل ب  كلح مكاعيف عل   306 

 سػػػي ر  ب ػػػكي  18نسػػػ   م ػػػا د  للمػػػ أر فػػػح م لػػػس للنػػػكلبت إذ فػػػاات   ال ت )
م لس للنكلبت منيف اػالا سػي لت فػاٌف  االنرخا ػات خػا   للدكرػا للنسػادي   سػي ر 
ر أسػػػت  ادمػػػ  ف  يػػػ ت كسػػػي راف عػػػف للػػػ كلد  للمقليػػػ (ت كىػػػذل أد ػػػ  لخرػػػ لؽ رقررػػػو 

 للم أرت خا   إطا  للدكرا للمر  ر لتاي  لرف.

 بكلمؿ   ي ر مرب  ر منيا: 5103البمدية عام  النتخابات رميات  
 فػػػح رػػػا يخ  مػػػ رعلييػػػات كذلػػػؾ هكؿ  إل ػػػ لؼللييدػػػ  للمسػػػررل  لالنرخا ػػػات كل إ ل ر

 للمملد  له  ني  لليا مي .
 ػػال مـ مػػف   رػػ لعتم ػػا د  للرػػكلت للمسػػلق  كله يػػار لهمنيػػ  فػػح عمليػػ  لال عػػ ـ 

 ؾ. أف للرانكف لل ل يات يسم  ليـ ذل



 
 

52 

  إذ  ػػػػ ل  تلالنرخا ػػػػات كنالىػػػػ إ ػػػػ لءلت   يػػػػ ر للمقافظػػػػ  علػػػػ   ػػػػقافي   لعرمػػػػا
لسربماؿ للق   للس مت كرق ي  س الت للنػاخ يف فػح دػؿ م دػا ل رػ لع. دمػا أنػو 

للرسػػػ يؿ للرلرػػػادحت كفرػػػان  أسػػػلكبفػػػح لعرمػػػا   لالنرخا يػػػ  لإل ل ركهكؿ مػػػ ر  امػػػت 
 لهقكلؿ للم ني .للمكلطفت كذلؾ عل  أساس س الت  إ ام لمداف 

 إلػػ  للم ػػا د  للكلسػػب  علػػ  م ل  ػػ  لالنرخا ػػاتت إذ  ػػا دت  لإل ػػا رللميػػـ  كمػػف
إلػػػػػ  قػػػػػا ييف سياسػػػػػييفت كدػػػػػاف عػػػػػ   للمػػػػػ ل  يف   اإل ػػػػػاف (  يػػػػػات مقليػػػػػ  9 

( 6( م ل  ػػػانت أمػػػا للمنظمػػػات لل كليػػػ  فرػػػ  كصػػػؿ عػػػ  ىا إلػػػ   3770للمقليػػػيف  
 .   ان ( م ل 53اات   لكماسي  ر ـ  (  ب8( م ل  ان  كليانت ك 44 يات ر ـ  

 

  مػػا  رميػػا( 2015لبػػاـ  39  ػػانكف   ػػـ  ةقووانون جديوود لبحووزاب السياسووي إصػػ ل 
 يلح:

 خصان. 150 خص إل   500للقاب مف  ع   لهع اء للمطسسيف رخقيض  
 ط رمايؿ للمطسسيف لخمس مقافظات  قيػا يمدػف أف يدػكف للمطسسػيف  إلتاء  

 كلق ر أك قر  مف ع ي ر كلق ر. فظ مف مقا
  مػػػف م مػػػكع 10 ػػػ ط نسػػػ   للنسػػػاء فػػػح للرأسػػػيس كللرػػػح دانػػػت ر لػػػ   إلتػػػاء %

 ػػػ طان أف ردػػػكف أم نسػػػ   للنسػػػاء دأع ػػػاء  م ػػػ كعللمطسسػػػيف  فلػػػـ يبػػػ  فػػػح لل
 .مطسسات للقاب

    دػاف كلقػ لن كع ػ يف  أفرخقيض عم  للب ك للمطسس لامانيػ  ع ػ  عامػان  بػ
 .عاما

 هقػالبل ن  فح كال ر لل طكف للسياسي  كلل  لماني  رسم   ل ن   ػطكف ل ر ديؿ )
 للػػػكال رللنظػػػ  فػػػح طل ػػػات رأسػػػيس لهقػػػالب كمرا بػػػ   ػػػطكنيا   داسػػػ  أمػػػيف عػػػاـ 

عػػػػاـ كال ر لل لخليػػػػ ت أمػػػػيف عػػػػاـ كال ر للبػػػػ ؿت أمػػػػيف عػػػػاـ كال ر  أمػػػػيفكع ػػػػكي   
لقرػكؽ  حم دػا للػكطنللاراف ت مماؿ عف مطسسات للم رمع للم نحت مماػؿ عػف لل

 (.لإلنساف
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 سػػػكلء دػػػاف عامػػػان أـ   مللقظػػػ  عػػػف رمكيػػػؿ لهقػػػالب مػػػف لل ػػػخص لالعر ػػػا  فػػػع
خاصا. دما نص للرانكف عل  إمداني  للطبف  ر ل  للل نػ    ػأف  ف ػيا لربػ يؿ 

 .للنظاـ لهساسح للقاب أك  ف يا ل ما لهقالب أماـ مقدم  للب ؿ للبليا
 أقػالب  فػحلل  ي  ق ي  للمكلطنيف فػح للر مػع  البقله  انكفأقداـ  أد تك  دما

قػػػؿ للقػػػاب ال يدػػػكف إال  أفك كف أم  يػػػك  مالمػػػا  تيخرا كنيػػػا  مقػػػض إ ل ريػػػـ
   . ر ل    ادح

 مػ ر  هكؿللذم يط ػؽ  قانون الالمركزية مشروعللقدكم  إل  م لس للنكلب  أقالت
م  أ للالم داي  عل  مسػركل للمقافظػات مػف  رط يؽ إل كيي ؼ  تله  ففح را يخ 

فػػػػػح ر نػػػػػح لالنرخا ػػػػػات  للركسػػػػػعك  تللمقليػػػػػ  صػػػػػالقيات لد ػػػػػ  لإل ل لتخػػػػػالؿ مػػػػػن  
. ني ػػا لبمػػؿ لل كلػػ  كلايػػا ر للم ػػا د  لل ػػب ي  فػػح صػػنع للرػػ ل  للرنمػػكم طيػػ لل يمر ل

 كفيما يلح أ  ا مالم  مسك ر للرانكف:

 للرنقيذم   داس  للمقافظيسم  للم لس  م لسفح دؿ مقافظ   يي دؿ. 
   م لس للمقافظ   فح دؿ مقافظ  م لس يسم يي دؿدما. 
   لل ػا ح  أمػامػف   ػؿ للنػاخ يف  م لػس للمقافظػ  أع ػاء% مػف  75يرـ لنرخاب

  فيرـ ربيينيـ مف   ؿ م لس للكا لء  ناء عل  رنسيب مف للكاي .
 م ػ كعات للخطػط  إ ػ ل سنكلت كيرػكل   4للمنرخب  للمقافظ  م لسم ر  ردكف

مػػف للم لػػس للرنقيػػذم  إليػػوكللرنقيذيػػ  للمربلرػػ   المقافظػػ  كللمقالػػ   لإلسػػر لري ي 
م  كع مكلان  للمقافظ   مف للسركؼ للمق  ر مػف كال ر للماليػ  كم ل  ػ   كل   ل 

  ػػػػػػاتلقريا كل  ػػػػػ ل للمكلانػػػػػات للسػػػػػػنكي  ل ميػػػػػع لل لػػػػػػ يات فػػػػػح للمقافظػػػػػػ   نقيػػػػػذر
ماريػػػػ  كللرنمكيػػػػ  كللم ػػػػا يع للخ ميػػػػ  كلالسػػػػراما ي  للمقافظػػػػ  مػػػػف للم ػػػػا يع للخ 

   .كللم ا يع للرنمكي 
 دمػػػا  تصػػػكريف عنػػػ  لنرخػػػاب م لػػػس للمقافظػػػ  للرػػػانكف للنػػػاخ يف مسػػػك ر منقػػػت

 .لعرما  لالنرخاب للباـ كللس م للم ا   سيرـك 
 رميا  ما يلح: 2015لباـ  جديد لمبمديات مشروع لل  لماف إل  للقدكم  أقالت 

 فح للكظادؼ كللمسطكليات للمناط   يا كللركسع تلل ل يات لسرراللي  ربايا. 
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 للمدػكفربر ػ   كللرػح  للم ػالس للمقليػ إن ػاءمقيـك للالم داي  مػف خػالؿ  ربايا 
 له ػػؿتعلػػ   أع ػػاءمنيػػا مػػف خمسػػ   للمسػػك ر ليردػػكف دػػؿ أك  رػػولل  يػػ  للػػذم 

ليدكف  ديس للم لػس ع ػكل فػح لل ل يػ   تلررسيمات للمناطؽ كرب ل  للسداف كفرا
 . للم داي  للد  ل

 ركايع للصالقيات  يف للم لسيف للمقلح كلل ل م. رـ 

 إ ػ لءعلػ   كلإل ل ر لإل ػ لؼللمسررل  لالنرخاب صػالقي   للييد  للمسك ر منقت 
 .فرط  اإل  لؼ سا ران لالنرخا ات لل ل ي  كللم الس كليس دما داف مبمكال فيو 

 لل ل يػػ   أك ػػ ط لالسػػررال  لمػػف ي مػػب  الر  ػػ  لب ػػكي  للم لػػس   رللمسػػك  ألتػػت
  ػػػ كط أف إلػػػ  إ ػػػاف فػػػح قػػػيف ل ػػػر طريا لمػػػف ير  ػػػ  لمنصػػػب للػػػ ديس فرػػػطت 

 ر ر ط  المطىؿ للبلمح. أخ ل

 يػػػػػـك  إلػػػػػ لالنرخا ػػػػػات كلسػػػػػرم ل يريا  إ ػػػػػ لءقػػػػػؿ للم ػػػػػالس للمنرخ ػػػػػ    ػػػػػؿ  ك ػػػػػؼ
 .للذم يلييا بنرخلالنرخاب لرسلـ مياميا م ا  ر للم لس للم

 .  : حقوق األقميات55 المادة

  للم ػػ ع لل سػػرك م له  نػػح مصػػطل  له ليػػات هكؿ مػػ ر فػػح للرػػانكف لهساسػػح  ذدػػ
  ػػاءت( منػػو عنػػ  للقػػ يا عػػف لنرخػػاب م لػػس للنػػكلب 25  للاكل تمػػا ر19لسػػن  

للم لػػػػػس للر ػػػػػ يبح مػػػػػف : ممالػػػػػيف منرخ ػػػػػيف ط رػػػػػا لرػػػػػانكف  يرػػػػػألؼللمػػػػػا ر  ػػػػػالركؿ "
ك ػػ  أعػػا  للم ػػ ع  تللػػذم ين تػػح أف ي لعػػ  فيػػو للرمايػػؿ للبػػا ؿ لب ليػػات" نرخػػابلال

 ػػػػػالركؿ                   1947( مػػػػػف لل سػػػػػرك  لسػػػػػن  33للػػػػػنص علػػػػػ  ىػػػػػذل للقدػػػػػـ فػػػػػح للمػػػػػا ر  
 .. يرػػألؼ م لػػس لهمػػ  مػػف م لسػػح لهعيػػاف كللنػػكلب كيرػػألؼ م لػػس للنػػكلب مػػف 

 ا ؿين تػح أف ي لعػح فيػو للرمايػؿ للبػ مماليف منرخ يف ط رػا لرػانكف لالنرخا ػات للػذم
قيػػا لسػػرط  1952كلدػػف مك ػػؼ للم ػػ ع لل سػػرك م رتيػػ  فػػح عػػاـ  تلب ليػػات ..( 

عػػػف   ا( ك للرػػػح ررقػػػ67للرمايػػػؿ للبػػػا ؿ لب ليػػػات..." مػػػف للمػػػا ر   م لعػػػارع ػػػا ر "
 . لنرخاب م لس للنكلب
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 وت ك ينطػكم لمك ػكع رمايػؿ له ليػات مرصػك ل لذلرػ 1952إمقاؿ لل سرك  لسن   إف
للمكلطنػػ   ػػأم مقيػػـك رخػػ  دػػالب ؽ ك  يػػـكعلػػ  قدمػػ  مبينػػ ت كىػػك عػػ ـ لسػػر  لؿ مق

للػػ يفت فالمكلطنػػ  رصػػي  للقػػكل ؽ لل ينيػػ  كللب  يػػ   ػػيف أفػػ ل  للم رمػػع ت كر بػػؿ مػػف 
للر دي ػػػ  لال رماعيػػػ  ر دي ػػػ  مر انسػػػ  كمنرميػػػ  لل كلػػػ ت لػػػذلؾ دػػػاف إمقػػػاؿ مك ػػػكع 

 مرصك لن لذلرو. 1952له ليات فح لل سرك  لسن  
 للب يػػػػ  مػػػػف للنصػػػػكص لل سػػػػرك ي  للرػػػػح ردقػػػػؿ لب ليػػػػات كلل ماعػػػػات لل ينيػػػػ   ىنػػػػاؾ

كللب  يػػػ  ق يػػػ  للبريػػػ ر لل ينيػػػ ت كق يػػػ  ردػػػكف لل مبيػػػات ت كق يػػػ  للربلػػػيـت كللقػػػؽ 
 البمػؿت كدػؿ ذلػػؾ متلػؼ فػح إطػػا   ػامع مػػانع  ػيف  ميػع مػػكلطنح لل كلػ  أال كىػػك 

 مكلطنيف.م  أ للمساكلر  يف  ميع لل
  م  أ للدكرا للمر ع فح لالنرخا ػات لل  لمانيػ  فػح للػ ال  ليػذه له ليػات للقصػكؿ  يري

 للسداف. ح النس   للب   للدل ق مياعل  قركؽ سياسي  رر اكا ما يريقو ليا 
 للطكلدػؼ فػح له  ف 110ت 109ت 108لل سرك  له  نح كالسيما فح مػكل ه   دقؿ )

 ينيػػػ  خاصػػػ   يػػػا للنظػػػ  فػػػح   ػػػايا لهقػػػكلؿ لل خصػػػي   ادـللقػػػؽ فػػػح إن ػػػاء مقػػػ
ك ػػك  نصػػكص  انكنيػػ  ر ػػمف قػػؽ ىػػذه للطكلدػػؼ فػػح إن ػػاء مقػػادـ  إلػػ  اإل ػػاف  

خاصػػػ   يػػػا للنظػػػ  فػػػح   ػػػايا للػػػاكل  ت كللطػػػالؽ ت كللميػػػ لا. دمػػػا يدقػػػؿ للرػػػانكف 
 كم ل س خاص   يا. لب ا رلللطكلدؼ لل يني  للقؽ فح إن اء أمادف 

 

 : حرية التنقل واإلقامة.57 - 56 المادة

 منػػو 9لل سػػرك  له  نػػح للقمايػػ  لل سػػرك ي  لق يػػ  للرنرػػؿ قيػػا رػػنص للمػػا ر   دقػػؿ )
/ ال ي ػػػكا أف يقظػػػ  2/ ال ي ػػػكا إ بػػػا  أ  نػػػح مػػػف  يػػػا  للمملدػػػ  . 1"  -علػػػ  :

علػ  أ  نػػح لإل امػػ  فػح  يػػ  مػػا أك يمنػع مػػف للرنرػػؿ كال أف يلػـا  اإل امػػ  فػػح مدػػاف 
 ."  للرانكف حال فح لهقكلؿ للم ين  فمبيف إ

 ػػػػـ   مقدمػػػػ  للصػػػػل  ػػػػ ل  كمنيػػػػالال ريػػػػا  للر ػػػػادح منسػػػػ ما مػػػػع ذلػػػػؾ ت  ك ػػػػاء  
مقدمػػ  للبػػ ؿ للبليػػا  ك ػػ ل  ت26/12/1999  ا ػػح منقػػ  ( رػػا يخ  7658/1999
 .15/10/1997 خ ىيد  خماسي ( را ي 243/1997  ـ  له  ني 

 

 .  : طمب المجوء السياسي58 المادة
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 ػا ديـ( مف لل سرك  له  نح رسليـ للال ديف للسياسييف  سػ ب م21للما ر   قظ ت  
للال دػػكف  يسػػلـ ال/ 1قيػػا نصػػت للمػػا ر علػػ  مػػا يلػػح: "  للق يػػ تأك  فػػاعيـ عػػف 

/ رقػػػ   لالرقا يػػػات 2للسياسػػػي  أك  فػػػاعيـ عػػػف للق يػػػ .   ػػػا ديـللسياسػػػيكف  سػػػ ب م
 لل كلي  كللركلنيف أصكؿ رسليـ للم  ميف للبا ييف".

 علػػ   1927للم ػػ ميف للقػػا يف كرب يالرػػو لبػػاـ  ـ( مػػف  ػػانكف رسػػلي6للمػػا ر   نصػػت
مػف ل ليػا  رسػليموما يلح: " أ/ ال يسلـ للم ـ  للقا  إذل دانػت لل  يمػ  للرػح يطلػب 

 سياسي .ذلت ص ت  
  1973( لبػػػاـ 23للم ػػ ع له  نػػح فػػح  ػػانكف لإل امػػ  ك ػػطكف له انػػب   ػػـ   مػػن 

كايػػ  لل لخليػػػ  صػػػالقي  لسػػػراناء للال دػػػيف للسياسػػييف مػػػف للخ ػػػكع هقدػػػاـ  ػػػانكف 
لإل امػػػ  ك ػػػطكف له انػػػب السػػػيما فيمػػػا يربلػػػؽ   ػػػ كط إذف لإل امػػػ  كمػػػ ريات قيػػػا 

ـ ىذل للرانكف علػ : .... ح/ مػف يػ ل ( عل  أنو: "ال رس م أقدا29  لما رنصت ل
للػػكاي  إعقػػاءه العر ػػا لت خاصػػ   الم ػػامالت لل كليػػ  أك لإلنسػػاني  أك قػػؽ للل ػػكء 

 أك م لعار لم  أ للمبامل   الماؿ". للسياسح
 لرقا يات للرباكف للر ػادح كلرقا يػات رسػليـ للم ػ ميف للرػح ر  ميػا للمملدػ   ر منت

للاناديػػ  كللمربػػ  ر لهطػػ لؼ( نصػػان صػػ يقا علػػ  مػػع مي ىػػا مػػف للػػ كؿ  لالرقا يػػات 
 ع ـ  كلا للرسليـ فح قاؿ دانت لل  يم  ذلت ص ت  سياسي .

 
 
 

 : الحق في التمتع بالجنسية.59 المادة

فػػح للمػػا ر   ػػـ  ق يػػ لن لل سػػرك  له  نػػح فػػح  ػػاب قرػػكؽ له  نيػػيف ككل  ػػاريـ كر أك ػػ 
( منو  أف "لل نسي  له  ني  رقػ    رػانكف"ت ك ػ  صػ    ػانكف لل نسػي  له  نػح   ػـ 5 
 كرب يالرو قيا نظـ عملي  من  لل نسي  له  ني  كفر لنيا. 1954( لباـ 6 

  كرب يالرػوت يبر ػ   1954( لبػاـ 6( مف  انكف لل نسي  له  نػح   ػـ  3للما ر   كفران
/دػػػؿ مػػػف قصػػػؿ علػػػ  لل نسػػػي  له  نيػػػ  أك  ػػػكلا سػػػق  أ  نػػػح 1أ  نػػػح لل نسػػػي : "

 1954( لسػػػن  6كرب يالرػػػو كللرػػػانكف    ػػػـ   1928 مرر ػػػ   ػػػانكف لل نسػػػي  لسػػػن  
 ا يخ/ دؿ مف داف يقمؿ لل نسي  للقلسطيني  مف مي  للييك    ػؿ رػ2كىذل للرانكف. 



 
 

57 

لكل ب  مػا  ػيف كيريـ عا ر فح للمملد  له  ني  لليا مي  خالؿ للم ر ل 15/5/1948
/ مػػف كلػػ  هب مرمرػػع  ال نسػػي  له  نيػػ . 3. 16/2/1954لتايػػ   20/12/1949
له  نيػػػ  لليا ػػػمي  مػػػف أـ رقمػػػؿ لل نسػػػي  له  نيػػػ  كأب  ملدػػػ / مػػػف كلػػػ  فػػػح للم4

/ مػف كلػ  فػح 5م يكؿ لل نسي  أك ال  نسي  لو أك لـ را ت نس رو إل  أ يو  انكنػان. 
مكلػػك لن  ملدػػ كيبر ػػ  لللرػػيط فػػح للم ليفللمملدػػ  له  نيػػ  لليا ػػمي  مػػف كللػػ يف م يػػك 

اؿ للػكل  ر فػح للقرػ ر  ل( /  ميع أفػ ل  ع ػاد   ػ ك لل ػم6فييا ما لـ يا ت للبدس. 
دػػػانكل  كللػػػذيف  1960 لسػػػن  24مػػػف  ػػػانكف لالنرخػػػاب للمط ػػػت   ػػػـ  25مػػػف للمػػػا ر 

 ".1930يريمكف إ ام  فبلي  فح له ل ح للرح  مت إل  للمملد  سن  
  مػ ر "يقؽ لدؿ ع  ح يريـ عػا ر فػح للمملدػ  ت( مف  انكف لل نسي 5ت4للما ر   كفران 

رراليػ  أف يقصػؿ علػ  لل نسػي  له  نيػ    رػ ل  مػف عف خمػس ع ػ ر سػن  م ررؿال 
م لػػػس للػػػكا لء  نػػػاء علػػػ  رنسػػػيب كايػػػ  لل لخليػػػ  إذل رخلػػػ  عػػػف  نسػػػيرو لهصػػػلي  
 ػػل  ل  خطػػح". "كل اللػػ  للملػػؾ  نػػاء علػػ  رنسػػيب م لػػس للػػكا لء أف يمػػن  لل نسػػي  

أف له  نيػػػ  لدػػػؿ مترػػػ ب يرػػػ ـ رصػػػ يقان خطيػػػان  اخريػػػا  لل نسػػػي  له  نيػػػ   ػػػ يط  
 يرنااؿ عف أي   نسي  أخ ل    يقمليا عن  رر يـ ىذل للرص ي ".

 لاك ػػػػ  له  نػػػػح له ن يػػػػ  للقصػػػػكؿ علػػػػ  لل نسػػػػي  له  نيػػػػ   مكلفرػػػػ  كايػػػػ   يقػػػػؽ
لل لخليػػػ  إذل أعلنػػػت عػػػف  م ريػػػا خطيػػػانت  بػػػ  مػػػ ك  اػػػالا سػػػنكلت مػػػف رػػػا يخ عرػػػ  

ؿ  نسػي  ميػ  إذل دانت رقمؿ  نسي  ع  يػ ت كخمػس سػنكلت إذل دانػت رقمػ  للاكل
  انكف لل نسي (. – 8ع  ي .  للما ر 

 مف  انكف لل نسي ت لم لس للكا لء  مكلفرػ  للملػؾ أف يبلػف فرػ لف 18للما ر   كفرا )
أم أ  نػػح  نسػػيرو له  نيػػ  إذل: "أ/ لنخػػ ط فػػح خ مػػ  م نيػػ  لػػ ل  كلػػ  أخػػ ل كأ ػػ  

. للخ مػػ  فييػػا مي ا ػأف يرػ ؾ رلػػؾ للخ مػ  عنػػ ما ردلقػػو قدكمػ  للمملدػػ  له  نيػػ  للي
 / إذل أر  أك قاكؿ عمال يب  خط لن علػ  لمػف  ./ لنخ ط فح خ م   كل  مبا ي ب

 .لل كل  كسالمريا
   للقػؽ ل ميػع له  نيػيف  ػالرخلح عػف 16ت15 أعط   ػانكف لل نسػي   للمػا ريف ك )

أ ن يػػػػ  أك ع  يػػػػ   بػػػػ  للقصػػػػكؿ علػػػػ   كلػػػػ لل نسػػػػي  له  نيػػػػ  كللر نػػػػيس   نسػػػػي   
مػف للرػانكف "أ/ ي رػ  له  نػح للػذم قصػؿ  17لػس للػكا لء. ككفرػا للمػا ر مكلفر  م 
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علػػ   نسػػي   كلػػ  أ ن يػػ  مقرقظػػا   نسػػيرو له  نيػػ  مػػا لػػـ يرخػػؿ عنيػػا كفرػػا هقدػػاـ 
ىػػػػذل للرػػػػانكف. ب/ لم لػػػػس للػػػػكا لء  رنسػػػػيب مػػػػف كايػػػػ  لل لخليػػػػ  أف يبيػػػػ  لل نسػػػػي  

الدرسػػاب  نسػػي  أخػػ ل ت كفػػؽ لب  نػػح للػػذم رنػػااؿ عػػف  نسػػيرو له  نيػػ     نيػػ له
 أقداـ ىذل للرانكف  ناء عل  طلب يرر ـ  و لكاي  لل لخلي .

 مػػف للرسػػييالت كلالمريػػاالت  قامػػ له  نيػػات للمراك ػػات مػػف أ ن ػػح  أ نػػاءمػػن   رػػـ
: للربلػيـت م ػاالتت فػح 9/11/2014( رػا يخ 6415كفران لر ل  م لس للكا لء   ػـ 

يمػػػن  أ نػػػاء له  نيػػػات قػػػؽ لل  لسػػػ  فػػػح للمػػػ ل س للقدكميػػػ  قرػػػ  للاانكيػػػ    قيػػػا 
أ نػػػاء له  نيػػػات للمريمػػػيف فػػػح للمملدػػػ  نقػػػس  يمػػػن  كفػػػح م ػػػاؿ للصػػػق   ت(للبامػػػ 

. كعلػ  (للمبامل  للممنكق  همياريـ فح للبال  فح للمسر قيات كللم لدػا للقدكميػ 
يػػػف للمقصػػػػك  للبمػػػؿ فييػػػػا للقػػػػؽ فػػػح للم له  نيػػػاتأ نػػػاء  أعطػػػػح للبمػػػؿ  ي صػػػب

ليػػـ  سػػم  . كفػػح لالسػػراما  (لب  نيػػيفت  ػػ يط  أف ردػػكف لهكلكيػػ   البمػػؿ لب  نػػح
دمػػا منقػػت للرسػػييالت ليػػـ  ت( االسػػراما  كللرملػػؾ فػػح للمملدػػ  كفرػػان هقدػػاـ للرػػانكف

 ”.فد  خصكصح“قؽ للقصكؿ عل   خص   يا ر 
 
 

 ن.: الحق في حرية الفكر والعقيدة والدي31 المادة

 منو ق ي  لل يف قيا نصت للمػا ر للمػذدك ر 14لل سرك  له  نح فح للما ر   دقؿ )
له يػػاف كللبرادػػ  ط رػػان للبػػا لت للم عيػػ   د علػػ  أف لل كلػػ  رقمػػح ق يػػ  للريػػاـ   ػػبا

 فح للمملد  ما لـ ردف مخل   النظاـ للباـ أك منافي  لآل لب .
  كللرب يػػػػػ  ك ػػػػػ  ر ػػػػػاف ت  لالعررػػػػػا لل ػػػػػ يب  لإلسػػػػػالمي   ػػػػػ  دقلػػػػػت ق يػػػػػ   أف دمػػػػػا

 دػػ لهللنصػػكص للر رنيػػ  للرطبيػػ  علػػ  رأديػػ  ىػػذل للمبنػػ  كمػػف ذلػػؾ  كلػػو ربػػال   ال إ
  لفأنػػػت ردػػػ ه للنػػػاس قرػػػ  يدكنػػػكل مػػػطمنيف  ( ك كلػػػو ربػػػال 256فػػػح للػػػ يف لل رػػػ ر: 

(   لػػذلؾ دانػػت ق يػػ  لالعررػػا  كللرب ػػ  مصػػان  فػػح لل ػػ يب  لإلسػػالمي   99يػػكنس: 
قمػػ  قػػؽ للمػػ أر  2010لسػػن   36ف لهقػػكلؿ لل خصػػي  له  نػػح   ػػـ  ػػؿ إف  ػػانك 

فػػح للريػػاـ  ال ػػباد  للرب  يػػ  كللطرػػكس لل ينيػػ   سػػلـميػػ  للمسػػلم  للمراك ػػ  مػػف للم
 لخػػػؿ منػػػاؿ للاك يػػػ  كفػػػح للدنػػػادس ك ك  للب ػػػا ر كال يقػػػؽ للػػػاك  منبيػػػا مػػػف ذلػػػؾ 
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للاك   ميػ  للمسػلم  مطلران.  ؿ إف للرانكف نص عل  أف مف كل  ات للاك  رمديف 
 .مف للرياـ   باد ىا للرب  ي  كال يقؽ لو   عا كال  انكف منبيا مف ذلؾ

 للمملدػػ  قامػػ  مػػف للم ػػا  لت منيػػا  سػػال  عمػػافت دلمػػ  سػػكلءت كأسػػ كع للكدػػاـ  ر نػػت
  يف له ياف.

 
 

 .  : حق الممكية الفردية. 30 المادة

للمملدػػ  له  نيػػ  لليا ػػمي  قػػؽ للملديػػ  للخاصػػ  ل ميػػع مكلطنييػػات ك ػػ  نصػػت  دقلػػت
للمنقبػػػ   إال أقػػػ علػػػ  مػػػا يلػػػح: "ال يسػػػرملؾ ملػػػؾ  ح( مػػػف لل سػػػرك  له  نػػػ11  رللمػػػا 

 للبام  كفح مرا ؿ ربكيض عا ؿ قس ما يبيف للرانكف".

 العلػػ  مػػا يلػػح: " 1987( لسػػن  12( مػػف  ػػانكف لالسػػرمالؾ   ػػـ  3للمػػا ر   نصػػت 
يسػػػرملؾ أم عرػػػا  إال لم ػػػ كع يقرػػػؽ نقبػػػان عامػػػان كلرػػػاء ربػػػكيض عػػػا ؿ"ت ك قسػػػب 

(: "إذل لـ يرقؽ للمسػرملؾ كللمالػؾ علػ  مرػ ل  للربػكيض هم سػ ب دػاف 10للما ر  
 ىذل للمر ل " . في كا هم منيما أف ير ـ طل ان إل  للمقدم  لربييف 

 ـ لالعرػػػػػ لء علػػػػػ  للملديػػػػػ   1960( لسػػػػػن  16 ػػػػػانكف للبرك ػػػػػات له  نػػػػػح   ػػػػػـ    ػػػػػ ى
(ت قيػػػػػا 454 -445ت 444له  ػػػػػاـ   ذلتللخاصػػػػػ  قيػػػػػا ك   ذلػػػػػؾ فػػػػػح للمػػػػػكل  

يبا ػب لل ػانح علػ  فبلػو  ػالق س أك للت لمػ  أك  دلرػا للبرػك ريفت ك ػ   ػمؿ للرػػانكف 
كرخ يب له نيػ  كلهسػكل  كللممرلدػات كنقكىػات  لالعر لء عل  لهمكلؿ للمنركل ت ى ـ

ىػػالؾ  حلالعرػػ لء علػػ  له ل ػػح كللما كعػػاتت إرػػالؼ لرالت للا لعيػػ ت للرسػػ ب فػػ
 للقيكلنات مف ما ي  كنقكىا.

 
 

 وحرية الرأي والتعبير. اإلعالم: الحق في 35 المادة

 أساسػػي له  نػػح كللقػػؽ فػػح ق يػػ  للرب يػػ  أ دانػػا  عػػالـربايػػا ق يػػ  كلسػػرراللي  لإل يبػػ 
للقػػؽ فػػح ق يػػ  للرب يػػ   ليػػا مػػف   لـلقرػػ كي ػػ ك فػػح أ نػػ ر له  ف لإصػػالح لل ػػامؿ.

خالؿ لل ن  لهكؿ مف للما ر للخامس  ع   مف لل سرك  له  نح كللرح رػنص علػ  مػا 
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 ػالركؿ كللدرا ػ   يلح: "ردقؿ لل كل  ق ي  لل أمت كلدؿ أ  نػح أف يبػ ب  ق يػ  عػف  أيػو
 كللرصكي  كساد  كسادؿ للرب ي     ط أف ال ير اكا ق ك  للرانكف."

لل  يػػ ر  لإل ػػ لءلتمػػف  قامػػ لليا ػػمي   له  نيػػ  مملدػػ ىػػذل للمنطلػػؽت لرخػػذت لل مػػف
ربايػػػا ق يػػػ  للرب يػػػ  كللػػػ أمت ك عػػػـ  إلػػػ فيمػػػا يربلػػػؽ  الر ػػػ يبات لإلعالميػػػ  لليا فػػػ  

يو لل سػػمح كللخػػاص. أ ػػ ا ىػػذه للر ػػ يبات رػػ   فيمػػا للرطػػاع لإلعالمػػح له  نػػح   ػػر
 يلح:

 رػػػا يخ:  أ ػػػ  م لػػػس للػػػكا لء 0998لسووونة  8المطبوعوووات والنشووور رقوووم  قوووانون  
 ت2014م ػػػػ كع  ػػػػانكف مبػػػػ ؿ لرػػػػانكف للمط كعػػػػات كللن ػػػػ  لسػػػػن   2014/ 14/5

 مك  ػو  رػـكللذم  اء رنقيذل هقداـ  انكف إعا ر ىيدل  مطسسات ك كلد  قدكميػ ت ك 
كللن ػػ  لررػػـك ىيدػػ  لإلعػػالـ  ميػػاـ ىػػذه للػػ لد ر  ػػمف  طيػػ   مط كعػػاتتػػاء  لدػػ ر للإل

ري ؼ لركقي  لل يات للرح ربن   اإلعالـ له  نحت ك   قررت ىػذه للخطػكر رسػييال 
علػػػػ  لإلعالميػػػػيف مػػػػف قيػػػػا ر سػػػػيط إ ػػػػ لءلت رسػػػػ يؿ كرػػػػ خيص كسػػػػادؿ لإلعػػػػالـ 

ت  للمط كعػػػػػػ  كلإلذلعيػػػػػػ  كللق ػػػػػػاديات كللسػػػػػػينمات ...(ت كرسػػػػػػييؿ مػػػػػػن  إعرمػػػػػػا ل
لنػػو  ػػ  ك    ػػمف ربػػ يالت  يػػذد  للصػػققييف  ػػمف إ ػػ لء مكقػػ  فػػح مدػػاف كلقػػ . 

إن اء فح دػؿ مقدمػ    ليػ  م فػ    ػادي  مرخصصػ  لر ػايا  2012للرانكف لسن  
 للمط كعات كللن  ت كربط  صق  لالسرب اؿ. 

 2002لسػن   71:  رػـ إ ػ ل   ػانكف للم دػح كللمسػمكع   ػـ المرئي والمسوموع قانون 
 بػػ  ل رماعػػات للقدكمػػ  مػػع ل نػػ  للرك يػػو للػػكطنح كلإلعػػالـ  27/1/2015 رػػا يخ 

للنيا يػػػ ت علمػػػا  أنػػػو رػػػـ فػػػر  لل ػػػاب لكسػػػادؿ لهعػػػالـ لق ػػػك  لال رماعػػػات ت دمػػػا 
كأ ػػػ م فػػػح للسػػػػا ؽ قػػػكل  كطنػػػػح مكسػػػع ر ػػػػمف لالسػػػرماع لدافػػػػ  ك يػػػات للنظػػػػ  

قدػػػكمح كللمالقظػػػاتت  اإل ػػػاف  إلػػػ   لسػػػات للبصػػػؼ للػػػذىنح  ق ػػػك  للق يػػػؽ لل
 كمطسسات للم رمع للمقلح.  ييفكنريب للصققييف كمماليف عف للصقق

 إلػػ لم لػػس للػػكا لء  نػػاء علػػ  رنسػػيب للػػكاي  للمسػػرن   ي ػػكافػػح للرػػانكف لنػػو  كك   -
لل كلد  ك للمطسسات للقدكمي  كمي ىا مف  سـك  خػص لل ػا  إعقاءركصي  للم ي  

 كيلرػـاللق س مف للرػانكف.  رك  عللر ا ي  ت دما ألت   لإعالنات  يط  ع ـ  ايا 
للمػػ خص كفرػػان للرػػانكف  بػػ ـ  ػػا مػػا يخػػ ش للقيػػاء للبػػاـ أك يقػػض علػػ  للد لىيػػ  
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كلإل ىػػػاب أك للبنػػػؼ أك إاػػػػا ر للقػػػرف كللنبػػػػ لت لل ينيػػػ  كللطادقيػػػػ  كللب  يػػػ  أك يلقػػػػؽ 
أك يخؿ  اهمف للكطنح كلال رمػاعح. دمػا ييمنػع  تلل     اال رصا  كللبمل  للكطني 

 لهخ ل.  ال كؿ ٌخص مف  ا للمكل  للداذ   للرح رسحء إل  عال ات للمملد  للم
لإعػالـ  لمينيػ ىذل للرانكف خطكر مرر م  أ ػقت مايػ ل مػف ل أفمخرصكف  لعر   ك   -

ت قيػا لنػػو عػػالا للدايػػ  مػػف للسػػل يات فػػح  طػػاع لإلعػػالـ للم دػػح كللمسػػمكعت ك ػػاء 
 منس ما مع لل طي  للملدي  لإعالـ. 

 أ ػ ت ل نػ  م ػر د  مػف لهعيػاف 0998لسونة  05نقابوة الصوحفيين رقوم  قانون :
أعلػػػػػف  دػػػػػيس  6/8/2014 كفػػػػػحت 28/4/2014كللنػػػػػكلب م ػػػػػ كع للرػػػػػانكف  رػػػػػا يخ 

 يكلف للخ مػ  للم نيػ  عػف للربػ يالت للمرر قػ  علػ  نظػاـ للخ مػ  للم نيػ    اعر ػا  
 للصقاف  مين .

مف رك ػػػػو للقدكمػػػػ  لرقػػػػ يا للربػػػػ يالت علػػػػ   ػػػػانكف نرا ػػػػ  للصػػػػققييف  ػػػػ  ػػػػاءت -
 طػػػػاع  ي ػػػػي هللر ػػػػ يبات لإلعالميػػػػ  لركلدػػػػب مسػػػػي ر لإلصػػػػالح فػػػػح للمملدػػػػ ت كمػػػػا 

للصػقاف  مػػف رطػك . قيػػا عملػت علػػ  ركسػيع  اعػػ ر للب ػكي  فػػح للنرا ػ    ػػمكؿ 
ذلعػػػح كللدر كنػػػح  عػػػالـفدػػػات   يػػػ ر ربمػػػؿ فػػػح  طػػػاع للصػػػقاف  كلإل مػػػف ف ػػػادح كل 

ركسػػيبا د يػػ ل ك ػػامال. دمػػا ريػػ ؼ للربػػ يالت لرمدػػيف للنرا ػػ  مػػف للريػػاـ  ػػ ك ىا فػػح 
رر يـ للخ مات لال رماعي  كللارافي  هع اديات كلركسيع مظل  للنرا     مكؿ  ميػع 

 عيفكلإلعػػػالـ سػػػكلء فػػػح للرطػػػا ف للصػػػققييف له  نيػػػيف للبػػػامليف فػػػح  طػػػاع للصػػػقا
للخػػاص  لخػػؿ للمملدػػ  كخا  يػػا ك يػػ ؼ رنظػػيـ للسػػ الت للخاصػػ   ػػذلؾت  للبػػاـ ك

 ك ػػػػ م لػػػػس للنرا ػػػػ .  كأع ػػػػاءإ ػػػػ لءلت لنرخػػػػاب للنريػػػػب كنادػػػػب للنريػػػػب  رسػػػػييؿكل
 ػػملت للربػػ يالت إ ػػاف  دلمػػ   للمما سػػيف(  بػػ  ع ػػا ر  سػػ ؿ للصػػققييف( للػػكل  ر 

يدػػكف  أفلرب يػػؼ  للصػػققح(. كل ػػر طت للربػػ يالت علػػ   لمخصػػصفػػح للمبنػػ  ل
يدػػػكف  ػػػ  عمػػػؿ  أف أكللصػػػققح مرق مػػػا لمما سػػػ  للبمػػػؿ للصػػػققح مما سػػػ  فبليػػػ  

 سػاـ دا يدػػاري   أك لهخ ػػا مصػػك ل صػققيا فػػح  كلدػ   أكدار ػا  أكمنػػ ك ا  أكمقػ  ل 
 .إعالمي  أكفح مطسس  صققي  

  ركلفػػؽ الدولووة وأسوورارضوومان الحصووول عمووى المعمومووة وحمايووة وثووائق  قووانوني :
للرػح نصػت علػ   لإلنسػاف مف  نك  للميااؽ للب  ح لقرػكؽ  32 ا رللمللرانكناف مع 
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كقمايػ  لهمػف  لرخػ يفكرػ لكليا مػا لػـ يربػا ض ذلػؾ مػع قرػكؽ  لهن ػاءقؽ لسرراء 
للرانكنػػػاف له  نيػػػاف علػػػ  م ػػػ أ ربايػػػا قػػػؽ للقصػػػكؿ علػػػ   يركلفػػػؽ قيػػػاللػػػكطنح. 

فح  انكف  ماف للقصكؿ عل    للمبلكم ت طالما ال يمس ذلؾ لمف لل كل . فر  ك  
 كفرػا يطل يػا للرػح للمبلكمػات علػ  للقصػكؿ فػح للقػؽ أ  نػح :  لدػؿأفللمبلكمػ  
 كلنػو علػ  م ػ كعت سػ ب أك م ػ كع  مصػلق  لػو دانػت إذل للرػانكف ىػذل هقدػاـ

(ت علمػا  ػاف إ طػاء  كف د قيا ك ماف للمبلكماتت عل  للقصكؿ رسييؿ للمسطكؿ
 أفللر ػػ يبات للنافػػذر ت كفػػ ض علػػ  للمسػػطكؿ  أقدػػاـذلت للرػػانكف ل ػػر ط م لعػػار 

كللكاػػادؽ للمقميػ   مك ػػب أم   اهسػ ل يمرنػع عػػف للد ػؼ عػػف للمبلكمػات للمربلرػػ  
لل كلػػ  رقصػػيال للمبلكمػػات للرػػح  كأسػػ ل . ك ػػ  أك    ػػانكف قمايػػ  كاػػادؽ رخػػ ر ػػ يع 

 كلػػػ  لققػػػظ  همم ػػػ كع  قػػػؽ كلػػػ . يبر ػػػ  ىػػػذل يقظػػػ  ن ػػػ ىا ققاظػػػا علػػػ  أمػػػف لل
له يػػػار لهمنيػػػ   كررػػػ ـسػػػيا ريا كأمنيػػػات دمػػػا ىػػػك مبمػػػكؿ  ػػػو فػػػح دافػػػ  للػػػ كؿ. دمػػػا 

كرػػ عكىـ لالطػػالع علػػ  من الريػػات  لإعالميػػيفت   ػػات للربػػاكف  أ صػػ كللقدكميػػ  
 كر مف ليـ قؽ للقصكؿ عل  للمبلكم  ما لـ يمس ذلؾ لمف لل كل .

ق ػػػا يا فػػػح للربامػػػؿ مػػػع قػػػؽ  أسػػػلك اكم لػػػس للمبلكمػػػات  عػػػالـلإلىيدػػػ   لنري ػػػت -
فػػح للقصػػكؿ علػػ  للمبلكمػػ ت قيػػا يرػػـك للصػػققح  رب دػػ  نمػػكذ  قػػكؿ  لإلعالمػػح

 للمبلكمات للرح ي ي ىات كررـك للييد   راكي ه  المبلكمات للرح طل يا.
لإل ا ر إل  أف للقدكم     أ سلت إل  م لس للنػكلب ربػ يالت مرر قػ  علػ   ر    -

مػا  ػاء فييػا  ررلػيص مػ ر إ ا ػ    ػ اعل  للمبلكم ت كمف ل كؿ انكف  ماف للقص
ت كذلػػػػػؾ للرسػػػػػييؿ علػػػػػ  طالػػػػػب للمبلكمػػػػػ ت 15إلػػػػػ   30طلػػػػػب للمبلكمػػػػػ  مػػػػػف  يػػػػػـك

لء كم لسح للنكلب  اإل اف  إل  ل ر لط  فع م لس للمبلكمات رر ي  لم لس للكا  
كلهعيػػػاف عػػػف أعمالػػػو كعػػػ   للطل ػػػات للرػػػح لسػػػرلميا للم لػػػس كعػػػ   للطل ػػػات للرػػػح 

 أ ا يا. كمف للرب يالت للمرر ق  ركسيع ع كي  م لس للمبلكمات لر مؿ نريب 
كنريػػػب للصػػػققييفت  اإل ػػػاف  إلػػػ  أف للربػػػ يؿ  ػػػ   ػػػمف قػػػؽ للقصػػػكؿ  للمقػػػاميف

 ت كليس فرط لب  نييف.  فه  لدؿ  خص يريـ فح ل لمبلكم عل  ل
مػػػف إيمػػػاف للقدكمػػػ    ػػػ ك ر للربػػػاكف مػػػع للصػػػققييف فػػػح عمليػػػـ كرػػػكفي   لنطال ػػػا -

للمبلكمػػػػػات للرػػػػػح يقرا كنيػػػػػات أصػػػػػ    كلػػػػػ   دػػػػػيس للػػػػػكا لء  المػػػػػا  سػػػػػميا  رػػػػػا يخ 
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كللمطسسػػات كللييدػات للبامػػ   رػػكفي   لل سػػمي للػػكال لت كللػ كلد   ل ميػع 8/9/2015
للمبلكمػػػػػات للػػػػػ لم يف  القصػػػػػكؿ علػػػػػ  مبلكمػػػػػات. نمػػػػػكذ  طلػػػػػب للقصػػػػػكؿ علػػػػػ  

  كير ػػػػػػمف للنمػػػػػػكذ   يانػػػػػػات قػػػػػػكؿ مرػػػػػػ ـ للطلػػػػػػب كللتػػػػػػ ض مػػػػػػف للقصػػػػػػكؿ علػػػػػػ
ي ػػر ط فػػح قػػاؿ  فػػض للطلػػب لف يدػػكف للرػػ ل   تللرػػانكف للنافػػذ ك مك ػػب.للمبلكمػػ 

 كفػػح.مبلػػال كمسػػ  ات كيبر ػػ  لالمرنػػاع عػػف للػػ    ػػمف للمػػ ر للمقػػ  ر  ػػ ل ل  ػػال فض
م لػػس  إلػػ قػػاؿ عػػ ـ قصػػكؿ مرػػ ـ للطلػػب علػػ  للمبلكمػػ  يقػػؽ لػػو ررػػ يـ  ػػدكل 
 للمبلكمات  كلسط  مقكض للمبلكمات /م ي  عاـ  لد ر للمدر   للكطني 

  لسػػػ  أ  لىػػػا لل نػػػؾ للػػػ كلح للبػػػاـ للما ػػػح قػػػكؿ رط يرػػػات  ػػػانكف  أف إلػػػ  ي ػػػا  -
يؾ كللينػػػػ  للقصػػػػكؿ علػػػػ  للمبلكمػػػػات فػػػػح امػػػػانح  كؿ مػػػػف  ينيػػػػا   يطانيػػػػا كللمدسػػػػ

 دمػػا. للرػػانكفإنقػػاذ  يػػامػػف ق لهكلػػ علػػ  للم ر ػػ   له  فقيػػا قصػػؿ  كله  فت
لل نؾ لل كلح عف  انكف  ػماف قػؽ للقصػكؿ علػ   أع ىاللرح    لس  ينت نرادا لل

له  ف دػػػػػاف لل كلػػػػػ  لهداػػػػػ  لسػػػػػر ا   لطل ػػػػػات  إفللمبلكمػػػػػات له  نػػػػػح كرط يرػػػػػوت 
 ـ ق  يػا عػف طال ييػا  نسػ   لسػر ا   ر فريا كع  مافللقصكؿ عل  للمبلكمات ك 

% مػػف  ػػيف امػػانح  كؿ  ػػملريا لل  لسػػ  ىػػح للكاليػػات للمرقػػ ر  95 6 إلػػ كصػػلت 
 كدػاف.كرايالنػ  إف يريػاكللمملد  للمرق ر كلل  لايؿ كللين  كللمدسػيؾ ك نػكب  لهمي دي 

 دػػػػيس للػػػػكا لء لصػػػػ   االاػػػػ   المػػػػات سػػػػا ر    ػػػػأف  ػػػػماف قػػػػؽ للقصػػػػكؿ علػػػػ  
ل ييػػػػػػات كك ػػػػػػو  كلرػػػػػػو  ميػػػػػػع للمطسسػػػػػػات  االنقرػػػػػػاح كراكيػػػػػػ  طػػػػػػال ح للمبلكمػػػػػػ  لطا

 للمبلكمات  ما يلاميـ مف مبلكمات كرر يميا ليـ   قافي  كمص ل ي . 
 

 اإلعالميووووووووة اإلسووووووووتراتيجية: 
للقدكمػػػػػ  ك الربػػػػػاكف مػػػػػع  ميػػػػػع لل ػػػػػ داء لإلسػػػػػر لري ي  للكطنيػػػػػ  لبعػػػػػكلـ  أطلرػػػػػت
ت كللرػح ريػػ ؼ إلػ  خلػػؽ  يدػ  مالدمػػ  سياسػيا ك انكنيػػا لرطػك   طػػاع 2011-2015

ي منيػػػا   ػػػ ك ر ربايػػػا لسػػػررالؿ كسػػػادؿ لإلعػػػالـ للبامػػػ  كللخاصػػػ .  مانػػػالإلعػػػالـت كل 
للبػاـ كللخػاص مػف للرب يػ  كري ؼ لإلسػر لري ي  إلػ  رمدػيف لإلعػالـ للػكطنح   ػريو 

كطنيػػػ  عػػف ىػػػذل لل لػػػ . قيػػا ك ػػػو  اللػػ  للملػػػؾ للقدكمػػػ   كلي  مينيػػ   فيبػػػ  كمسػػط 
إلعػػػ ل  إسػػػر لري ي  إعالميػػػ  ررػػػـك علػػػ   اعػػػ رح للق يػػػ  كللمسػػػطكلي ت كرأخػػػذ  بػػػيف 
لالعر ػػا  مرتيػػ لت للبصػػ  مػػف أ كلت   يػػ ر لالرصػػاؿ.  أ ػػت للقدكمػػ  علػػ  إعػػ ل  
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 طيػػ  سػي  للػػ ال ت كلربػ  إعالمػا  لدػػ ل يدػكف من ػػ ل للػ أم كللػػ أم لإلسػر لري ي  لركلدػب 
لرخػػ ت ك يبدػػس ق ػػا ر للم رمػػع له  نػػح ك  ػػح فدػػ  أفػػ ل ه ك طل مطسسػػارو. مػػف 

فػػح  ٌرصػػل ىػػذل للمنطلػػؽت عملػػت للقدكمػػ  علػػ  إ ػػ لؾ دافػػ  للرطاعػػات للمبنٌيػػ  كللم
 ػػ ك ر للرقاعػػؿ  بػػيف لالعر ػػا   رخػػذه تصػػيام  مالمػػ  لإلعػػالـ للػػكطنح للمطلػػكب

لإلي ػػػػا ٌح مػػػػع دػػػػٌؿ مرتيػػػػ لت للبصػػػػ ت كلنريػػػػا  أسػػػػاليب لل قػػػػا للبلمػػػػح كللررصػػػػح 
للمبلكمػػارح ليتػػ ك إعالمػػا مينيػػا فػػح مصػػاؼ لل يػػات لإلعالميػػ  للنا قػػ . مػػف ىنػػا 
للررػػػت للل نػػػ  أع ػػػاء ل نػػػ  للرك يػػػو للػػػكطنح فػػػح م لػػػس للنػػػكلبت نريػػػب كأع ػػػاء 

قؼ لليكميػػ ت نريػػب كأع ػػاء م لػػس م لػػس نرا ػػ  للصػػققييفت  طسػػاء رق يػػ  للصػػ
لإلذلعػػ  كللرلقايػػكف كمػػ ي    نرا ػػ  للقنػػانيفت مػػ ي  عػػاـ كمػػ  لء للمػػ ي يات فػػح مطسسػػ

عػاـ كدالػػ  لهن ػاء له  نيػػ ت مػ  لء لإلذلعػػات للمقليػ  كللق ػػاديات للخاصػ ت عمػػ لء 
دليػػػات لإلعػػػالـ فػػػح لل امبػػػات له  نيػػػ ت كمبيػػػ  لإلعػػػالـ له  نػػػحت كم دػػػا قمايػػػ  

  للصققييفت للر ار كللرانكنيف للمبنييف  ال أف لإلعالمحت مماليف عف للمػ ف كق يٌ 
لإلعالميػػػ ت لرقػػػا  للمنر ػػػيفت  ل طػػػ  للدرػػػابت أصػػػقاب للمكل ػػػع لاللدر كنيػػػ ت  دػػػيس 
كأع اء  مبي  لل عاي  كلإلعالف له  ني ت ممالػيف عػف مطسسػات للم رمػع للمػ نح 

لء فػػح للم ػػاؿ لإلعالمػػح كللارػػافح  قيػػا لإلعالمػػحت خ ػػ   اعللمبنيػ   الق يػػات كللرطػػ
كًعػػحى أف رتطػػح لإلسػػر لري ي  دػػٌؿ م لقػػؿ لإلعػػ ل  لإلعالمػػحت ك م ػػاالت ك نػػكلت   ي

 لالرصاؿ كنرؿ  سال  ك يـ لل كل .
 لإلعػالـ أف إل لإل ا ر  ر    -

للمن ػػػػػك  يسػػػػػرن  علػػػػػ  لهسػػػػػس للراليػػػػػ    يدػػػػػ  ر ػػػػػ يبي  مكلريػػػػػ  رػػػػػكلاف  ػػػػػيف للق يػػػػػ  
عاليػػػ  لإعالميػػػيف ررػػػـك علػػػ  للرػػػ  يب للمك ػػػكعح للمسػػػر لـت  مينيػػػ  تكللمسػػػطكلي 

للػذلرح للمينػػ  كلاللرػالـ  أخال ياريػػا. كلرنقيػذ ذلػؾ علػػ  أ ض للكل ػعت ل رػػأت  كللرنظػيـ
عل  رطكي  للم ػاالت للراليػ   للر ػ يبات للناظمػ   لإلسر لري ي ر رمؿ  أفللقدكم  

ـ ت 1998لسػػن   8لن ػػ    ػػـ للبمػػؿ لإلعالمػػح  كمنيػػا ربػػ يؿ  ػػانكف للمط كعػػات كل
ت  انكف قماي  أسػ ل  ككاػادؽ لل كلػ  1960لسن   16 انكف للبرك ات كرب يالرو   ـ 

ت ػػانكف لإلعػػالـ 1998لسػػن  15ت ػػانكف نرا ػػ  للصػػققييف   ػػـ  1971لسػػن   50  ػػـ 
ت  ػػػػػانكف  ػػػػػماف قػػػػػؽ للقصػػػػػكؿ علػػػػػ  2002لسػػػػػن   71للم دػػػػػح كللمسػػػػػمكع   ػػػػػـ 
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يػػػرـ ذلػػػؾ  ػػػمف  ػػػ كؿ امنػػػح  أفذلػػػؾ( علػػػ  كمي  2007لسػػػن   47للمبلكمػػػات   ػػػـ
أملػب للربػ يالت. إن ػاء م دػا رػ  يب إعالمػح  ػامؿ للصػقاف   أن اتمق  ت ك   

 ػػادار للملػػؾ  إن ػػاءللمط كعػػ  كلإلعػػالـ للم دػػح كللمسػػمكعت كللصػػقاف  لإللدر كنيػػ ت 
 إن ػاءللرك و نقك للصقاف  لالسررصادي    ر  يعع   لا للاانح للرميا لإلعالمحت 

كللخاٌصػػ ت كللمطسسػػات ذلت  لل سػػمٌي  لػػس  ػػداكلت  عػػكر  ميػػع كسػػادؿ لإلعػػالـ م
لل ػػػػأفت لر نػػػػح مياػػػػاؽ  ػػػػ ؼ كطنػػػػح رلرػػػػـا مػػػػف خاللػػػػو  أخال ٌيػػػػات مينػػػػ  للصػػػػقاف  
كلإلعالـتإن ػاء صػػن كؽ للرنميػػ  للارافيػػ  كلإلعالميػػ .دما ل ػػرملت لإلسػػر لري ي  علػػ  

عػ ت كلإلعػالـ لل سػمح كلاللدر كنػح كلإلذل له  نػحتإ  لءلت لرطكي  عمػؿ للرلقايػكف 
 كللم رمبح ككدال   ر ل كداف  للمطسسات كلل يات لإلعالمي  لهخ ل.

 

 مجمووووووس شووووووكاو  إنشوووووواء :
رك ػػو للقدكمػػ  للرنظػػيـ للػػذلرح لإعػػػالـت عملػػت للل نػػ  علػػ  إن ػػاء م لػػػس   ػػمف

كعمػػؿ للم لػػس. ك ػػ   ر ػػديؿ ػداكلت م لعيػػ  للقػػ ص علػػ  للققػػاظ علػػ  لسػػرراللي  
ال  قيػاعػ رت  مرر قػات لهط لؼ للمبني  مع  نا  ت للل ن  لإلسر لري ي  لإلعالمي

 لهمنػاءكم لػس  لهع ػاءللبمػؿ كعػ    رلي رالؿ للل ن  فح م قل  للم اك لت قكؿ 
كلل يػ  للرػح سػير ع ليػا للم لػس  لبعمػاؿكللم لس للرنقيذم للػذم يرػـك مرػاـ للمنقػذ 

 رقاصيؿ. كمي  ذلؾ مف لل

 العووووووووواماإلعوووووووووالم  محطوووووووووة 
علػػ  إطػػالؽ رلقايػػكف للخ مػػ   للبمػػؿلهخيػػ ر  لإلعالميػػ لالن ػػاالت  كمػػف: المسووتقل

للبامػػ ت كللػػذم يدػػ س  يػػ  للقدكمػػ  فػػح ربايػػا أ دػػاف للبمليػػ  لل يمر لطيػػ  كللق يػػ  
فح للرب ي ت كر سيخ م  أ لسرراللي  لإلعػالـ. لػذل صػ   فػح لل  يػ ر لل سػمي   رػا يخ 

/ نظاـ مقط  لإلعالـ  للباـ للمسػررؿ ت 2015لسن   53نظاـ   ـ  22-6-2015
للمقط  يص    ل ل ر ملدي  سامي ت ك رنسػيب  إ ل رربييف م لس  أفيو كللذم  اء ف

لليػػ ؼ لل ديسػػح مػػف  إفمػػف  كلػػ   دػػيس للػػكا لء لمػػ ر اػػالا سػػنكلت  ا لػػ  للر  يػػ . 
له  نػػح  لمػػكلطفإن ػػاء ىػػذه للمقطػػ  ىػػك رمايػػؿ للم رمػػع  نالىػػ  كمنا  ػػ  مػػا ييػػـ ل

فػػح لل ػػا للرلقايػػكنح كرػػكفي   قيا يػػ  ت مػػع للققػػاظ علػػ  لسػػرراللي  للخ مػػ   للبامػػ  
لل ػػمانات للقبليػػ  ليػػذه لالسػػرراللي ت يػػرـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ للر ػػ يباتت كرليػػات ربيػػيف 



 
 

66 

للقدكمػػػ   يػػػك ل مسػػػرم ر  ر ػػػذؿقيػػػا   يػػػا لت ىػػػذه للمطسسػػػات كمصػػػا   للرمكيػػػؿ.
علػ  لقرػ لـ للرػانكف كلقرػ لـ ق يػ   ادـك خط  اا ر  لرصؿ للمملد  إل  إعالـ ق   ػ

 أم .للرب ي  عف لل  
 

 األسرة وبخاصة النساء واألطفال. حماية: 33 المادة

 م مكعػ  2008( للبػاـ  6  ػـ    انكف للقماي  مف للبنؼ لهس م للنافذ قاليػان  عالا )
للمربلرػػػ   ر ػػػايا  كلل يانػػػاتدم ػػػ أ للسػػػ ي  كرمرػػػع دافػػػ  للمبلكمػػػات   لإل ػػػ لءلتمػػػف 

لالمي للرام ت ك  س ي للبنؼ لهس م  ال كع   مف للرػ ل ي   ت  ايا للبنؼ فللر لي  ع ل 
لإل أف رط يرو  أاا  عػ  ل مػف للم ػادؿ  تل ماف ع ـ للرب ض للمر    ر لاي لالق

للمطسسػػػات للباملػػػ  فػػػح م ػػػاؿ قمايػػػ  لهسػػػ ر مػػػف  أ ػػػ ت قيػػػاللرانكنيػػػ  كللرنقيذيػػػ ت 
كعليػو  تإل  إعػا ر نظػ   صػك ر ردامليػ  ا   ق للرانكفللبنؼ كللمر م  للخ م ت  أف 

للم لػػس للػػكطنح ل ػػطكف لهسػػ ر  م ػػ كع إعػػ ل  مسػػك ر   يػػ ر لرػػانكف للقمايػػ   نقػػذ 
 لهسػػػػػػ م  ػػػػػػايا للبنػػػػػػؼ  لمبال ػػػػػػ صػػػػػػيت  ركلفريػػػػػػ   إلي ػػػػػػا  لهسػػػػػػ متمػػػػػف للبنػػػػػػؼ 
كرق يػػػ  للقدػػػ   لهسػػػ رت مايػػػ للػػػكطنح لق لإلطػػػا كفرػػػا لمػػػا ك   فػػػح   إلييػػػاكلالسػػػر ا   

سػػػ ؽ رنػػػاكؿ  مػػػا ػػػكء  كفػػػحللمسػػػري ف  مػػػف للرػػػانكف كأفػػػ ل  لهسػػػ ر مقػػػؿ للقمايػػػ . 
 :  يلحم  كع للرانكف ما 

 

( مػػف م ػػ كع للرػػانكف مقيػػـك لهسػػ ر 3رب يػػؼ أفػػ ل  لهسػػ رت قيػػا ركسػػع للمػػا ر   -أول
 أقداـ للرانكف ل ماف رر يـ للقماي  لدافػ  لهفػ ل ت   قيػا لمرػ   للرب يػؼ   للم مكليف

 ط لسػػ ياف للرػػانكف علػػ  للخػػاص  اهسػػ ر إلػػ  لل   ػػ  للر ل يػػ  للاالاػػ  ت فػػح قػػيف ي ػػر
 لهس م. ل يتمف لل     لل ل ب  لإل ام  فح  ل  له ا ب

(  4رب يػػػؼ للبنػػػؼ لهسػػػ م: إف للرب يػػػؼ للػػػكل   فػػػح مسػػػك ر للرػػػانكف  للمػػػا ر  -ثانيوووا
كللمركلفػػػؽ مػػػع للرػػػانكف للنافػػػذ  ي ػػػمؿ لإلقالػػػ  إلػػػ  للرػػػكلنيف للنافػػػذر للم  مػػػ  لبفبػػػاؿ 

لهخػػػ ت   يػػػرـ ل ردا يػػػا مػػػف لقػػػ  أفػػػ ل  لهسػػػ ر  ػػػللكل بػػػ  علػػػ  له ػػػخاص   ػػػ ط أف 
للرػػػػح ربػػػػ  مػػػػف    يػػػػؿ  لبفبػػػاؿخاصػػػ  كأف للمنظكمػػػػ  للر ػػػػ يبي  لل ناديػػػػ   مسػػػػركفي   

لل ػػ لدـ  كلف إ ػػاف  إم  ػػـ    يػػ  ال ػػ  مػػف  إي ػػا  كصػػقو لل  مػػح للمرماػػؿ  ػػال دف 
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ؼ لػيس مقػالن  مػف للبنػ مايػ للما م كللمبنكم  كللبرك ػ  للمر ر ػ  عليػو ت كأف  ػانكف للق
نمػػا ىػػك مسػػا  إ ػػ لءلت خػػاص  قػػاالت للبنػػؼ لهسػػ م. دمػػا أف إم ربػػ يؿ  للر ػػ يـ كل 
أك إ ػػاف  لل ػػ لدـ للكل بػػ  علػػ  له ػػخاص فػػح أم  ػػانكف رػػ خؿ رلراديػػان  ػػمف إطػػا  

 للرب يؼ للكل  .

فدػػػ ر إلالميػػػ  للر ليػػػ   النسػػػ   لبطقػػػاؿ كعػػػ يمح  رطػػػ حللر ليػػػ  كلل ػػػدكل:  رليػػػ  -ثالثوووا
لهىليػػ ت كلعر ػػا  للر ليػػ  لخريا يػػان  النسػػ   لل ػػالتيفت كراػػا  ىنػػا م ػػدل  قػػكؿ للخ ػػكع 

منيػا علػ     ػ   يدػكفما  خاص إل ل ر لل قي  لل الت  فح للر لي  فح قال  لل نايات 
/ مػػف 207للمػػا ر  مػػف للخطػػك ر كعليػػو فرػػ   ػػاءت مسػػك ر للرػػانكف كلنسػػ اما مػػع نػػص
..." ل ػػماف  207 ػػانكف للبرك ػػات رػػنص علػػ  أنػػو: " مػػع م لعػػار مػػا ك   فػػح للمػػا ر 

 إلالمي  للر لي  فح لل نايات  تض للنظ  عف عم  لل قي .

للنالعػات لهسػ ي : لسػرق ات مسػػك ر للرػانكف نظػاـ رسػكي  للنالعػات فػػح  رسػكي  -رابعوا
للنػػالع  ػػيف أفػػ ل  لهسػػ ر فػػح للر ػػايا    ػػايا للبنػػؼ لهسػػ مت قيػػا يػػرـ إ ػػ لء رسػػكي 

عرك ػػ  لل  يمػػ  فييػػا علػػ  سػػنريف ك قيػػا ردػػكف للرسػػكي   ػػمانان لقرػػكؽ  رايػػ للرػػح ال 
لهطػ لؼ كلػػيس رنػػااالن عػػف للقرػػكؽت ك الرػالح فػػلف للرسػػكي  ال رػػرـ إاٌل  مكلفرػػ  لهطػػ لؼ 
 أك للكصػػػػػح للمبػػػػػيف عػػػػػف للراصػػػػػ ت كأنيػػػػػا رق ػػػػػ   الرسػػػػػكي  فػػػػػح للقبػػػػػؿ لل  مػػػػػح كال
رنص ؼ إل  مي ه مف للقركؽت دما أف لرقا ي  للرسكي  ي ب أف ربػ ض علػ  للر ػاء 

 قػػؽ م ردػػب  رخػػذللمصػػا    علييػػا كللػػذم  ػػ ك ه لػػو أف ي ػػمف  ػػ ل  للرسػػكي  رػػ ل ي  ر
أيػػػو إ ػػػ لءلت ردقػػػؿ إعػػػا ر للقالػػػ  لهسػػػ ي  إلػػػ  صػػػك ريا للط يبيػػػ . كىػػػح  أكللبنػػػؼ 

   . ي  لل  يل إعطاء للرا ح إمداني  ف ض ع   مف للر ل

 لل ػػػ ء    رػػػـ ت لهسػػػ رفػػػح م ػػػاؿ قمايػػػ    ر مػػػ فػػػح  م ػػػاؿ رطػػػكي  للخػػػ مات  للم أمػػػا
كمػػف خػػالؿ م ػػ كع نظػػاـ لعرمػػا  ك ػػ ط  ػػك ر للخػػ مات للمر مػػ  فػػح م ػػاؿ قمايػػ  

مبػػايي  لالعرمػػا  ك ػػ ط لل ػػك ر علػػ  م مكعػػ   رط يػػؽلهسػػ ر مػػف للبنػػؼ لهسػػ م 
دم قل  ر  ي ي  للرب ؼ عل  م ل فاعلي  ىػذه للمبػايي  فػح  ػماف  طسساتمف للم

علػػ  مسػػركل  ؼ ػػك ر للخػػ مات للمر مػػ  لقػػاالت للبنػػؼ لهسػػ مت  اإل ػػاف  للربػػ  
للمطسسات مر م  للخ م  لقاالت للبنؼ لهس مت  كفرا للمبػايي  للرػح رػـ لعرما ىػا 
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مليػ  للرريػيـ عل  مسركل كطنحت كك ع خطط عمؿ رساع  للمطسسات للخا ب  لب
مطسسػات  سػ علسػري ؼ للم ػ كع  ك ػ لرقسيف مسركل للخ مات للمر م  مػف   ليػا. 

كطنيػػػػ  مر مػػػػ  للخ مػػػػ  لقػػػػاالت للبنػػػػؼ لهسػػػػ مت كرتطػػػػح دافػػػػ  أ ػػػػداؿ للخػػػػ مات 
  كال ر  قدكميػ  لال رماعي ت للصقي ت كللر  كي ت لل  طي (   ملت أ  ع مطسسػات 

(ت لهسػػػ رقمايػػػ   كل  ل ركللربلػػػيـت ككال ر للصػػػق ت للرنميػػػ  لال رماعيػػػ ت ككال ر للر  يػػػ  
كلرقػا   له  فتكمطسسػ  نيػ   لهسػ رت مبي  للبناي   صػق   أىلي كاالا مطسسات 

 مخ  ات للم  كع ما يلح: أىـ(. كر منت له  ني  للم أر
 

  كلعرما ىػػػػا مػػػػف   ػػػػؿ للق يػػػػؽ  للم ػػػػ كعخطػػػػ  للبمػػػػؿ للخاصػػػػ   رنقيػػػػذ  رق ػػػػي
 . لهس رللكطنح لقماي  

  للرريػيـ أسػدل  كمني يػ   أ كلتأ لػ  للمبػايي  ك مػع للمبلكمػات كرطػكي   م ل ب
 . لهس رررييـ لل ك ر للمطسسات كلعرما ىا مف   ؿ للق يؽ للكطنح لقماي  

 لهسػػ رمػػف   ػػؿ للق يػػؽ للػػكطنح لقمايػػ   ا ىػػاأسػػس لخريػػا  للبينػػ  كلعرم ك ػػع 
 كلخريا  للمطسسات للمسري ف  فح للم  كع. 

 رط يػؽ للمبػايي   إ ػ لءلتللق يػؽ للػكطنح  اسػردماؿ  ك ل ػ لؼللم لس قاليػا   يبمؿ
علػ  للمطسسػات للمسػري ف  كلخر ا ىػات مػػف خػالؿ رػ  يب  ػ اط ل ر ػاط للمطسسػػات 

رريػػػيـ كمرا بػػػ    ل ػػػمافللمسػػػري ف ت كللايػػػا لت للمي لنيػػػ  كلال رماعػػػات للرريميػػػ  . ك 
تووة اجووراءات التعاموول مووع حووالت مشووروع أتمكللخػػ مات للمر مػػ   نقػػذ   لإل ػػ لءلت

" مػف خػالؿ  لهس منظاـ لسر ا   للمطسسات لقاالت للبنؼ  أرمر  العنف السري"
لقػػاالت  خ مػػ نظػػاـ إلدر كنػػح يػػرـ لسػػرخ لمو مػػف   ػػؿ  ميػػع للمطسسػػات  مر مػػ  لل

ك ػػماف للربامػػؿ مبيػػا كررػػ يـ للخػػ مات للالامػػ   لإل ػػ لءلتللبنػػؼ لتايػػات مرا بػػ  
إ ػػ لؼ للق يػػؽ للػػكطنح لقمايػػ  لهسػػ رت  كمػػف خػػالؿ  ليػػا  السػػ ع  للممدنػػ ت كرقػػت

للنظػػاـ ك ػػماف لنسػػ امو مػػع للرػػكلنيف للكطنيػػ  ذلت للبال ػػ .    م ػػ للم ػػ كع  رػػـ 
ي  كلسر ػػاف  للنظػػاـ خػػكل ـ للنظػػاـ  سػػي ف لت( لػػ ل م ي يػػ  لهمػػف للبػػاـ ل ػػماف سػػ  

للمربلر   القاالتت كرػكفي  أ يػار للخػكل ـ كركل بيػا للخاصػ   كماتكخصكصي  للمبل
لر تيؿ للنظاـ فح إ ل ر ردنكلك يا للمبلكمات فح م ي يػ  لهمػف للبػاـ.  كرػـ إصػ ل  
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 بػ  إ ػ لء للربػ يالت للمرر قػ  مػف  1/6/2012للنسخ  للنياديػ  مػف للنظػاـ  رػا يخ 
لل ػ يد . ك  ػط لل يػات للمبنيػ  علػ  للنظػاـ  ػمف    ؿ للرانكنييف كممالح لل يػات

كسػػػػيرـك للم لػػػػس خػػػػالؿ للبػػػػاـ للقػػػػالح   اسػػػػردماؿ للم قلػػػػ  لهكليػػػػ  لرقبيػػػػؿ للنظػػػػاـ 
عػػػػ ل  للررػػػػا ي   للم قلػػػ  للر  ي يػػػػ  مػػػػف رط يػػػػؽ للنظػػػػاـ لرق يػػػ  للاتػػػػ لت كللق ػػػػكلت كل 

 .للرريمي   ي ؼ لالسرم ل  فح رطكي  للنظاـ كفؽ لالقريا ات كللمسر  لت
   ر ػػػايا للبنػػػؼ لهسػػ م كللربػػػ ؼ علػػػ   للخصػػػادص  كلإل  ػػا  الك ايػػػ ك مػػا يربلػػػؽ 

  ي للمبنقػ ت رػـ رنقيػذ   لسػ  للخصػادص لال رماعيػ  كلال رصػا لهس ل ل  كلهس اب
لبس  للمبنق  : ك ػاءت ىػذه لل  لسػ   كصػقيا لهكلػ  فػح له  ف للرػح ريطٌ ػؽ علػ  

ي  لهس ر. كنقذت ىػذه لل  لسػ   ػمف نيػا قما  ل ل ر للمس ل   سميا نؼقاالت للب
ر ا دح  يف دػؿ مػف للم لػس للػكطنح ل ػطكف لهسػ رت كل  ل ر قمايػ  لهسػ رت كم دػا 
لل  لسػػػػات لهمنيػػػػ   م ي يػػػػ  لهمػػػػف للبػػػػاـت كىيدػػػػ  للردافػػػػؿ لال رمػػػػاعح سػػػػا را.ى فت  

فػػح لال رماعيػػ  كللارافيػػ  لظػػاى ر للبنػػؼ لهسػػ م  ناميديػػ لل  لسػػ  إلػػ  لسرد ػػاؼ لل ي
له  ف  مػف قيػا للربػػ ؼ علػ  خصػػادص لهسػ ر للرػػح يمػا س  يػػا للبنػؼ لهسػػ م 
كط يبريا   ي ؼ للمساىم  فح ركفي   يانات رسػاع  صػناع للرػ ل  فػح  سػـ لل ػ لما 

أ ػػؿ رقريػػؽ  كمػػف كللرك يػػات للكطنيػػ  قػػكؿ قمايػػ  لهسػػ ر مػػف  للبنػػؼ لهسػػ م.
خػػالؿ  لهسػ ر بػت إ ل ر قمايػػ  أىػ لؼ لل  لسػ ت رػػـ لعرمػا  ملقػػات للقػاالت للرػػح  ل

( قالػػػ  عنػػػؼ أسػػػ مت كسػػػيبمؿ للم لػػػس 1651ت كللرػػػح  لػػػ  عػػػ  ىا   2009للبػػػاـ 
 لمرماػؿلل  لسػ    ػدليا للنيػادح كل إع ل  إ  لءلتعل  لسردماؿ  2013 لباـخالؿ ل
 لل  لس  كدرا   رر ي ىا للنيادح. لإلقصادحللرقليؿ   ل  لء

 لال رماعيػػػ  كلال رصػػػا ي  كللرانكنيػػػ  مػػػف  م ػػػاؿ ك ايػػػ  لهسػػػ ر مػػػف للم ػػػدالت كفػػػح
للبنػػػؼ لهسػػػ م عمػػػؿ للم لػػػس للػػػكطنح ل ػػػطكف لهسػػػ ر  الربػػػاكف مػػػع أمانػػػ  عمػػػاف 

عػ   مػف  مدارػب لإ  ػا  لهسػ م فػح   لن ػاءللد  ل  كلل مبيات كللم لدا للمبنيػ  
كمقافظػػػػات للمملدػػػػ  دافػػػػ  ت  قيػػػػا ررم دػػػػا ىػػػػذه للم لدػػػػا فػػػػح للمنػػػػاطؽ  للباصػػػم 
قامػػا ت كررػػ ـ  ىػػذه للمدارػػب خ مػػ  لإل  ػػا  لهسػػ م  يػػ ؼ ررػػ يـ للك ايػػ  لهداػػ  لا 

كلإل  ا  مف   ايا للبنؼ لهس م للرح ركل ييا ىذه للبػادالت . كدػاف للم لػس  ػ  
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 ػػاـ  رطػػكي   ليػػؿ رػػ  ي ح لربايػػا ميػػا لت للبػػامليف فػػح لإل  ػػا  لهسػػ مت قيػػا رػػـ 
ـ السػػػػػرخ لـ أف ػػػػػؿ للطػػػػػ ؽ رػػػػػ  يب للدػػػػػكل   للرػػػػػح سػػػػػربمؿ  يػػػػػذه للم لدػػػػػا لرػػػػػأىيلي

كلهسػػاليب للربامػػؿ مػػع للم ػػادؿ للرػػح سػػػركل ييـ فػػح عمليػػـت قيػػا رػػـ رػػ  يب مػػػا 
مرػػػ   ان كمر   ػػػ  قػػػكؿ   ػػػايا لإل  ػػػا ت ك ػػػمت ىػػػذه للقدػػػات دافػػػ   2225يرػػػا ب 

م   م كم   لت كال ر للر  ي  كللربليـت كلهخصادييف لال رماعييف فح كال ر للرنميػ  
عػػػػػػف منظمػػػػػػات للم رمػػػػػػع للمػػػػػػ نحت كأدػػػػػػا يمييف مػػػػػػف دافػػػػػػ   لال رماعيػػػػػػ ت كممالػػػػػػيف
 لل امبات للقدكمي .

 : الحق في العمل.34 المادة

( للقػؽ فػح للبمػؿ ل ميػع للمػكلطنيفت ككل ػب 23( ك 6/2لل سرك  فح للما ريف   دقؿ
عل  لل كل  أف ركف ه ليـ  رك يو لال رصػا  كللنيػكض  ػو كلػذلؾ  ػاء  ػانكف للبمػؿ   ػـ 

 لينظـ أسس للبال   للربا  ي   يف للبمؿ كأ  اب للبمؿ. 1996( لسن  8 

 ىػػك دػػؿ  ػػخص ذدػػ ل دػػاف أك  ؿلبامػػ( ل2 ػػانكف للبمػػؿ له  نػػح فػػح للمػػا ر   عػػ ؼ"
ذلػؾ  مؿأنا  يط م عمػال لرػاء ل ػ  كيدػكف را بػا لصػاقب للبمػؿ كرقػت إم رػو كي ػ

لهق لا كمف داف  ي  للر     أك للرأىيؿ"ت قيا لـ  يرـ  انكف للبمؿ  الرق يؽ  ػيف 
للذد  كلهناػ  أك  ػيف للبامػؿ له ن ػح للكلفػ  كللبامػؿ له  نػح فالبمػاؿ أمػاـ للرػانكف 

فػػح  ميػػع للقرػػكؽ كللكل  ػػات فرػػانكف للبمػػؿ   ميػػع  نػػك  يط ػػؽ علػػ  للبمػػاؿ  سػػكلء
  ينيـ. مييا كف أ ن  ر

 صكصػػػوت ػػػانكف للبمػػػؿ له  نػػػح قرػػػكؽ للبامػػػؿ فػػػح سػػػكؽ للبمػػػؿ مػػػف خػػػالؿ ن دقػػػؿ 
كرب يالرو كأعط  للبامؿ قؽ للل ػكء  1996( لسن  8قيا  اء  انكف للبمؿ   ـ  

 يو أك عالنيػػػ   قػػػؽ صػػػاقب للبمػػػؿ للػػػذم إلػػػ  م ي يػػػ  للرقرػػػيش ك ررػػػ يـ  ػػػدكل سػػػ
لنريػػؾ أم قػػؽ مػػف قرػػكؽ للبمػػؿ فػػح من ػػأروت دمػػا أك ػػ ت للخػػط للسػػاخف للم ػػانح 
للمرػػاح ل ميػػع للبمػػاؿ  لتارػػو للخمسػػ  لرسػػييؿ ررػػ يـ لل ػػدكل مػػف   ػػؿ للبامػػؿت دمػػا 
يقؽ للبامؿ لل كء لسلط  له ك  لرر يـ  ػدكل  قػؽ صػاقب للبمػؿ للػذم لػـ يػ فع 

علييػػا  الرػػانكفت دمػػا للبامػػؿ للقػػؽ  لمنصػػكصالؿ للمػػ ر للرانكنيػػ  لل ػػ  للبامػػؿ خػػ
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 الرظلـ ل ل للسػلط  للر ػادي  ك فػع  عػكل للقصػؿ للربسػقح إذل  ػاـ صػاقب للبمػؿ 
  كف م    أك س ب. لو قص

 للرانكف صاقب للبمؿ عل  ركفي  لالقرياطات كللر ل ي  للالام  لقماي  للبماؿ  ألـا
كسػليم  كخاليػ   نظيقػ   يدػ للرح    رن ـ عف للبمؿ كركفي   كلهم لض لهخطا مف 

للمينيػػػػ   مك ػػػػب للرػػػػانكف  م مػػػػف للمخػػػػاط  كعليػػػػو للرريػػػػ    ػػػػ كط للصػػػػق  كللسػػػػال
 كللربليمات كللر ل لت للصا  ر  مك  و .  كلهنظم 

  29للبمػػاؿ مػػف دافػػ  أ ػػداؿ لإلسػػاءر أك لالعرػػ لء لل نسػػح: نصػػت للمػػا ر   قمايػػ )
كف للبمؿ علػ  مػا يلػح "إذل ر ػيف للػكاي  ك ػكع لعرػ لء مػف صػاقب فر ر  ب( مف  ان

للبمػػؿ أك مػػف يمالػػو  ال ػػ ب أك  مما سػػ  أم  ػػدؿ مػػف أ ػػداؿ لالعرػػ لء لل نسػػح 
علػػ  للبػػامليف للمسػػرخ ميف ل يػػو ت فلػػو أف يرػػ   إمػػالؽ للمطسسػػ  للمػػ ر للرػػح ي لىػػا 

ؿ" تدمػػا نصػػت  مناسػػ   تكذلػػؾ مػػع م لعػػار أقدػػاـ أم ر ػػ يبات أخػػ ل نافػػذر للمقبػػك 
( منػػو فرػػ ر  ب( علػػ  مػػا يلػػح "يبا ػػب صػػاقب للبمػػؿ عػػف أم مخالقػػ  77  ا رللمػػ

ي رد يا  اسرخ لـ أم عامل   صك ر    ي  أك رقت للري يػ  أك  االقريػاؿ أك  ػاإلد له 
 1000 ينػا  كال رايػ  عػف  500 ما فح ذلػؾ ق ػا كايرػ  سػق ر  ت لمػ  ال ررػؿ عػف 

لل ػػػ يؾ كللمقػػػ ض كللمرػػػ خؿ فػػػح ىػػػذل لالسػػػرخ لـ"ت  ينػػػا  كيبا ػػػب  البرك ػػػ  ذلريػػػا 
كعليػػو يبا ػػب صػػاقب للبمػػؿ أك مػػ ي  للمطسسػػ  فػػح قالػػو ل ردا ػػو أم مخالقػػو هم 
قدـ مف أقداـ ىذه للمكل  أك أم نظاـ رك   ل  صا    مرر ػاه  ت لمػ  ال ررػؿ عػف 

(  ينػػػػا  كال ي ػػػػكا للمقدمػػػػ  رخقػػػػيض للبرك ػػػػ  500(  ينػػػػا  كال رايػػػػ  علػػػػ   300 
 .  لمخقق ىا له ن  أك لهخذ  اهس اب للق 

    مػػف خػػالؿ دا  ىػػا للرقري ػػح  ايػػا لت علػػ  مكل ػػع  رفػػح للػػكال   للرقرػػيش امػػت م ي يػػ
مػف مػ ل رط يػؽ للرػانكف مػف  للرأدػ ( 2014 خالؿ عاـ  للمخرلق  كللمن دات ؿللبم
 له  ػػػػاـذلػػػػؾ فػػػػح  ان للبمػػػػؿ كرػػػػكفي   يدػػػػ  عمػػػػؿ مالدمػػػػ  للبامػػػػؿ م ينػػػػ أصػػػػقاب  ػػػػؿ 
لل ػػػداكل  عػػػ   ت( ايػػػا ر88.208للمطسسػػػات للرػػػح رمػػػت ايا لريػػػا :   عػػػ   -ليػػ :للرا

( 3597لل ػداكل للبماليػ  للرػح رػـ قليػا:   ع   ت(  دكل4643للبمالي  للكل  ر:   
 ت( إنػػػذل 11871لإلنػػػذل لت:   عػػػ   ت( مخالقػػػ 24034للمخالقػػػات:   عػػػ   ت ػػػدكل
 ( مطسس .2095للمطسسات للمتلر :   ع  
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 لل ػػداكم كللخػػط للسػػاخف: لالطػػالع علػػ  إقصػػاديات لل ػػداكم للخطيػػ  للػػكل  ر   سػػـ
ي  ػػ   خفتإلػػ   سػػـ لل ػػداكمت  اإل ػػاف  إلػػ  لل ػػداكم لليارقيػػ  للػػكل  ر للخػػط للسػػا

 (.5عل  للملقؽ   ـ   لالطالع
 أك أناػػ للبامػػؿ  تػػض للنظػػ  عػػف  نسػػو   علػػ للبمػػؿ   ػػانكف أقدػػاـللمملدػػ   رط ػػؽ 

 أيػػػػ ( أك ع  ػػػػو أك لكنػػػػو أك  يانرػػػػوت كلف أ  نػػػػحميػػػػ   أك  نػػػػحأ   نسػػػػيرو   أكذدػػػ (ت 
رمييػػػا  أمرنط ػػؽ علػػ   ميػػع للبمػػاؿ  كف  أقدامػػوتلمريػػاالت ك  ت فػػح  أكقرػػكؽ 

للر ػػاء للمطال ػػ   ػػأم قرػػكؽ عماليػػ  رر رػػب لػػو  مك ػػب  إلػػ  مػػا ذلػػؾ قػػؽ للل ػػكء 
  ه  نػػحتلللرػػانكف. كعليػػو يبامػػؿ للبامػػؿ للكلفػػ  علػػ  ل ض للمملدػػ  مباملػػ  للبامػػؿ 
 أسػ كعي كمف ىذه للقركؽ رق ي  ساعات للبمػؿ لهسػ كعي  كمػن  للبمػاؿ أيػاـ  لقػ  

 كسنكي  مع له  .
 ػػػامل  لمػػػكل  للرػػػانكف  ر ػػػاك  مػػػع لل ػػػ داء   ك يػػػ كال ر للبمػػػؿ قاليػػػان  م ل بػػػ   ررػػػـك 

لال رمػػػاعيف   للقدكمػػػ  كأصػػػقاب للبمػػػؿ كللبمػػػؿ ( كلهخػػػذ  بػػػيف لالعر ػػػا   ميػػػع 
( لسػن  26يرـ فح للك ت للقالح منا     ػانكف للبمػؿ للمط ػت   ػـ   مطال يـ تقيا

للربػ يالت م لعػار ك ػع  أىػـمع ل ن  للبمؿ فح م لس للنكلب ت كداف مف  2010
 للبامل  ك عميا فح سكؽ للبمؿ . للم أر

 

 : حرية تكوين الجمعيات والنقابات المينية.35 المادة

 رأسػػػػيس  1996( لسػػػػن  8  ػػػػـ   له  نػػػػح( مػػػػف  ػػػػانكف للبمػػػػؿ 98للمػػػػا ر   رناكلػػػػت
للنرا اتت قيا نصت  القر ر  أ( علػ  رأسػيس للنرا ػ  مػف عػ   ال يرػؿ عػف خمسػيف 

 أكللميػػػػف للمرماالػػػػ   أك ػػػػخص مػػػػف للمطسسػػػػيف فػػػػح للبػػػػامليف فػػػػح للمينػػػػ  للكلقػػػػ ر 
أعطػت للمػا ر للمػذدك ر للقػؽ للبػامليف فػح  قيػا تكلق  إنرا للم ر ط    ب يا فح 

نرا   عمالي  عل  ك و للبمـك  كف قص ىا علػ  فدػ  كلقػ ر   لن اءال  للميف للمرما
للرػػ ل  للصػػا     ػػأف رصػػنيؼ للميػػف كللصػػناعات  إلػػ لنػػو  ػػالبك ر  إالمػػف للبمػػاؿت 

ت كللرػح قػ  ت للنرا ػات   سػ ب  1999للرح يقؽ لبماليا رأسػيس نرا ػات ليػـ لسػن  
للقػػػؽ   أعطػػػ /  ( 98 ربػػػ يؿ فػػػح للمػػػا ر  أخػػػ ع ػػػ  نرا ػػػ  عماليػػػ ت دمػػػا لنػػػو فػػػح 

 لهمػ لل ن  للاالاي    رصنيؼ للميف كللصناعات للرح ي كا فييػا رأسػيس للنرا ػات 
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نرا ػػ  عماليػػ  ىػػك مػػف لخرصػػاص للل نػػ  للاالايػػ ت  أم إن ػػاءللػػذم ي بػػؿ مك ػػكع 
للمصػػلق   رفل رػػأت  إذلللاالايػػ  رسػػرطيع ايػػا ر عػػ   ىػػذه للنرا ػػات   نػػ للل أفقيػػا 

مػػػف نظػػػاـ للل نػػػ  للاالايػػػ :  3ر ػػػديؿ للل نػػػ  للاالايػػػ  كفرػػػا للمػػػا ر  يػػػرـو فػػػح ذلػػػؾ.
 س  دػي للصػناع كللمماؿ مف   ؿ  طػاع للا لعػ ت ك  مؿللب أصقاب ممالك تللقدكم 

للبمػػاؿ كللمماػػؿ مػػف  ممالػػك ،(للر ػػا رم فػػ    دػػيسم فػػ  للصػػناع ( ك طػػاع للر ػػا ر  
 للنرا ات للبمالي . ديس لالرقا  للباـ لنرا ات للبماؿ كلانيف مف  طساء 

 رأسيس نرا ػات  1996( لسن  8  ـ   له  نح( مف  انكف للبمؿ 98للما ر   رناكلت
للبمػػؿ مػػف  أصػػقابللبمػػؿت قيػػا نصػػت  ػػالقر ر  ب( علػػ  رأسػػيس نرا ػػ   أصػػقاب

ىػػػػذل   أقدػػػػاـ ػػػػخص ل عايػػػػ   مصػػػػالقيـ للمينيػػػػ  للمربلرػػػػ   25عػػػػ   ال يرػػػػؿ عػػػػف 
 للبمؿ . هصقابرس يؿ نرا ريف  2014ك 2013للرانكفت قيا رـ خالؿ عامح 

 يطسػػس نرا ػػ   أف/ىػػػ( ال يقػػؽ 98  ا ريربلػػؽ  البمالػػ  للكلفػػ ر كفرػػا للرػػانكف للمػػ فيمػػا
فػح قػاؿ  إلػييـلنو ال يك   ما يمنع مف لنرسا يـ  إالعمؿ  أصقابعمالي  كال نرا   

 ركلف   ا ح لل  كط. 
 للبمػػؿ كللرػػح  انكف( مػػف  ػػ116للمػػا ر   نصػػت فرػػ  لنرا ػػاتتفيمػػا يربلػػؽ  قػػؿ ل أمػػا

مػػػع للبلػػػـ  أنيػػػا صػػػالقي  مريػػػ ر كلػػػيس  تمنقػػػت كايػػػ  للبمػػػؿ للقػػػؽ  قػػػؿ للنرا ػػػات
 بػ   إالكال يبر ػ   ػ ل  للػكاي   القػؿ نافػذ  إنػذل ال    مف رك يو  إذصالقي  مطلر  

لالعرػ لض  مػفكيقػؽ للنرا ػات خػالؿ ىػذه للقرػ ر  تيكما مف را يخ صػ ك ه 30م ك  
ك الرالح فاف ىذل للر ل  م ر ط  قؿ   ػادح  تلإل ل ي  للمقدم ىذل للر ل  ل ل عل  

 .  لإل ل ي مف للييدات  كأمليذه للنرا ات 
 للم ػػ ع له  نػػح فػػح للمػػا ر للاانيػػ   عػػ  ؼفرػػ   لإل ػػ لبتفػػح   ػػالقؽفيمػػا يربلػػؽ  أمػػا

م مكعػػ   رك ػػؼ أنػػو: "  ػػ لبلإل تمػػف نظػػاـ  ػػ كط كل  ػػ لءلت لإل ػػ لب كلإلمػػالؽ
لريػػػػاـ لإل ػػػػ لب رػػػػػكلف   كيقرػػػػػ ضمػػػػف للبمػػػػاؿ عػػػػف للبمػػػػػؿ  سػػػػ ب نػػػػالع عمػػػػالح". 

 كف   ػاء صػاقب للبمػؿت كأف يدػكف  بمػؿللبناص  لرري ت لنرطػاع للبمػاؿ عػف لل
لالنرطاع عف للبمؿ  ر ل   ماعحت أم صا   عف م مكع  مػف للبمػاؿ كلػيس عػف 

مػػاؿ ررصػػؿ  رقسػػيف  ػػ كط مينيػػ  للب طال ػػاتمػػف للبمػػاؿت كك ػػك  م لانػػيفكلقػػ  أك 
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مػا  2014 لبػاـ خػالؿلل ماعيػ    عػ   للنالعػات للبماليػ  لتػت ك ػ . للبمؿ كظ كفو
 .  ( نالعان 78مر ل ه  

 فيمػػػػا يربلػػػػؽ  ا رقػػػاع عػػػػ   للنالعػػػػات للبماليػػػػ  لل ماعيػػػ  خػػػػالؿ له  ػػػػع سػػػػنكلت  أمػػػا
ايػػػا ر للن ػػػاط  إلػػػ نػػػالع(ت فالسػػػ ب يبػػػك   100قػػػكللح  2012  لػػػ  عػػػاـ  ما ػػػي لل
رػأاي لت  إلػ   اإل ػاف  ،ي للنرا ات للبمال لإل ل ي نرا ح ال ر لب لالنرخاب للييدات لل

 أكللمطسسػات  حعػ   للبػامليف فػ ل رقاعك  تللب  ح كايا ر للكعح ل ل للبامليف لل  يع
   مطسسات   ي ر. كفر  لل  دات

 للبماليػ  ميػ   لإل ػ ل ات دافػ فرػ  دانػت  لإل ػ ل اتمبال ػ    ديقي فيما يربلؽ  أما
 ػػػػانكف للبمػػػػؿ كللمربلرػػػػ   نظػػػػاـ   أقدػػػػاـللبماليػػػػ   ا ػػػػات انكنيػػػػ  قيػػػػا لػػػػـ رلرػػػػـا للنر

كال ر للبمػػػػؿ  ػػػػ  عال ػػػػت ىػػػػذه  أف إالللرػػػػانكف  أقدػػػػاـ  مك ػػػػبللصػػػػا    لإل ػػػػ لب
للبمؿ كللمرخصص  فػح قػؿ  عال اتم ي ي    امتقيا  ت قدم  عالي  لإل  ل ات

   مػػعكذلػػؾ  تللكسػػاط  إ ػػ لءلتخػػالؿ  مػػف ىػػذه للر ػػايا  الرػػ خؿ للقػػك م كللم ا ػػ 
 .للبمالي  لإل  ل اتكقؿ  لهط لؼ

 

 : الحق في الضمان الجتماعي.36 المادة

 إ ػ لؾللبمػؿ علػ   أصػقابلهنظم  كللربليمات للصا  ر  مك ب  انكف للبمؿ  ألامت
 ميع للبماؿ للكلف يف ل ييـ  مظل  لل ػماف لال رمػاعح قيػا ال ي ػكا طلػب رصػ ي  

 ػانكف لل ػماف لال رمػاعح  ألػـا دمػا تك  ػ  لال ػر لؾ  ال ػماف  إ ػ لاللبمؿ مػف  كف 
 .  أرأصقاب للبمؿ  ل  لؾ عماليـ قر   ك ك  عامؿ كلق   المن 

 كاٍف. : الحق في التنمية وفي تحقيق مستو  معيشي38-37 المادة

للرخطػػيط كللربػػاكف للػػ كلح لل يػػ  علػػ  ك ػػع للخطػػط  كال رللقدكمػػ  مػػف خػػالؿ  ربمػػؿ
علػػػػ  للمػػػػ ل للمركسػػػػط كللطكيػػػػؿ ك ػػػػ لما للرنميػػػػ  لل ػػػػامل  كم ػػػػا يع للرنميػػػػ   أنكلعيػػػػا 

كللارافيػ  لرماػؿ خطػط ك ػ لما لبمػؿ للقدكمػ ت كللرػح  ل   ي كلال رماعي  كل ال رصا ي ل
فػح  ح ديسػ رساىـ   ػدؿ كللرح صك ر ر ا دي  مع داف  لل يات للمبني ت  إع ل ىايرـ 

رقريػػؽ مرطل ػػات للقرػػكؽ لال رصػػا ي  كلال رماعيػػ  للرػػح نػػص علييػػا لل يػػؿ للاػػانح مػػف 
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قرػػػكؽ لإلنسػػػافت كخاصػػػ  للقػػػؽ فػػػح للبمػػػؿت كللقػػػؽ فػػػح للربلػػػيـ كللقػػػؽ فػػػح للمسػػػركل 
 نميػػ للخاصػػ   ػػالقؽ فػػح للرللالدػػؽ مػػف للبػػيشت كدػػذلؾ لل يػػؿ للاالػػا مػػف للقرػػكؽت ك 

 كللقؽ فح لل يد  كللرح ال رتقليا للكال ر فح سياساريا.
 

  رقػػت  نام ػػان خاصػػان  2007عػػاـ   منػػذ للقدكمػػ مسػػركل للسياسػػ ت لعرمػػ ت  فبلػػ 
دخطػ  عمػؿ للقدكمػ  فػح لل كلنػب   لل  ناما للرنمكم للرنقيػذمت كللػذم لعرمػ ميسم 

ؿ كل ػػػ  كمقػػػ   لهىػػػ لؼ كلهكلكيػػػات لال رصػػػا ي  كلال رماعيػػػ ت كىػػػك   نػػػاما عمػػػ
للرنمكيػػػػ  كللم ػػػػا يع للم ر طػػػػ   ػػػػوت كم  بيػػػػ  أساسػػػػي   النسػػػػ   للقدكمػػػػ  كلل يػػػػات 
للمانقػػػ  علػػػ  قػػػ  سػػػكلءت كي ػػػدؿ إطػػػا لن للم ػػػا يع لل أسػػػمالي  للرنمكيػػػ  للػػػكل  ر فػػػح 
للمكلان  للبام  كمكلان  للكق لت للقدكمي  للمسررل ت قيا رػرـ منا  ػ  لل  نػاما مػف 

 ػػػػؿ للل ػػػػاف للكال يػػػػ  للرطاعيػػػػ تكررـ م ل بػػػػ  لل  نػػػػاما كرق يػػػػ  لهكلكيػػػػات  ػػػػمف  
كال ر كمطسسػػػػ  مرالدمػػػػ  مػػػػع أىػػػػ لؼ  دػػػػؿمنظػػػػك   طػػػػاعح للرأدػػػػ  مػػػػف أف أكلكيػػػػات 

كخصكصػػػي  دػػػؿ  طػػػاعت قيػػػا ربطػػػ  م ػػػا يع للربلػػػيـت كللصػػػق ت كللقرػػػ  كللرنميػػػ  
-2007كؿ للقرػػػ ر فػػػح رلػػػؾ لل ػػػ لمات قيػػػا مطػػػ  لل  نػػػاما له أكلكيػػػ لال رماعيػػ ت 

 .2016-2013ت كللاالا 2013-2011ت كللاانح 2009
 إطػػػػا  للرك يػػػػو للملدػػػػح  ك ػػػػع رصػػػػٌك  مسػػػػرر لح كل ػػػػ  لال رصػػػػا  له  نػػػػح  كفػػػػح

 لإلطػػػا للك ػػػت للقػػػالح علػػػ  إعػػػ ل   فػػػح للقدكمػػػ للسػػػنكلت للب ػػػ ر للرا مػػػ ت ربدػػػؼ 
 الربػػػاكف مػػػع دافػػػ  لل يػػػات  2025للمردامػػػؿ للسياسػػػات لال رصػػػا ي  كلال رماعيػػػ  

قيا سر سـ لل طي  لال رصا ي  لال رماعي  مسا لن للرنمي  لل امل  للمركلانػ   للمبني ت
لرقريؽ لل فاه للمكلطنيفت ككفػؽ إطػا  مردامػؿ يبػاا أ دػاف للسياسػ  للماليػ  كللنر يػ  

ػػػػف مػػػػف ا  ػػػػيـ لإلنرػػػػا   كي ػػػػمف لرسػػػػا يات كييقسك رنافسػػػػي  لال رصػػػػا  للػػػػكطنحت كييبػػػػاك
كركايػػػػع  تكلالعرمػػػا  علػػػ  للػػػذلتت كصػػػػكالن إلػػػ  رقريػػػؽ للرنميػػػػ  لل ػػػامل  كللمسػػػر لم 

كللمسػػاكلر كردػػافط  ب للػػ مداسػػب للرنميػػ ت كررلػػيص للقػػكل ؽ للرنمكيػػ ت كر سػػيخ م ػػ أ لل
 للق صت كرأميف للقيار للد يم  لب  نييف. 

 نقػػػػك رقريػػػػؽ مرطل ػػػػات للقرػػػػكؽ  سػػػػاسكخطرػػػػو للرنقيذيػػػػ  له لإلطػػػػا  للبػػػػاـ كي ػػػػدؿ
لال رصػػػا ي  كلال رماعيػػػ ت دمػػػا سػػػيقركم لل  نػػػاما للرنقيػػػذم لإطػػػا  للمردامػػػؿ علػػػ  

كمرا بػػػ  لالن ػػػاات كللبمػػػؿ علػػػ  ن ػػػ  لالن ػػػاالت   ػػػدؿ  لهىػػػ لؼمط ػػػ لت لريػػػاس 
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ت دافػػػ  أطيػػػاؼ للم رمػػػعت كذلػػػؾ رما ػػػيان مػػػع مرطل ػػػا عمراقػػػ  الطػػػال ردػػػكف ك م ل
 رط يؽ رلؾ للقركؽ.

   للػػذد  أف للل ػػاف للقنيػػ  إلعػػ ل  لإلطػػا  للمردامػػؿ ر ػػمؿ عػػ ر مقػػاك   ديسػػ   كي ػػ
كللربلػػػػيـ للبػػػػالحت كربايػػػػا  للررنػػػػحتكفػػػػ ؽ عمػػػػؿ قػػػػكؿ للر ػػػػتيؿ كللرػػػػ  يب للمينػػػػح ك 

كمدافق  للقر ت كلل عاي  للصقي ت كللرنمي  لال رصا ي ت كسيرـ مف خالليػا  لإلنرا ي 
سػػػكؽ  إلػػػ  يع للبمالػػػ  للمينيػػػ  للمطىلػػػ ت كر ػػػ يع  خػػػكؿ للمػػػ أر للر ديػػػا علػػػ  ر ػػػ

للبمػػؿت كرققيػػا للرنميػػ  للمقليػػ  لل ػػامل  فػػح للم رمبػػات  ػػيف للمقافظػػات كرط يػػؽ 
للر ػػػ يباتت  طػػػكي نيػػػا للالم دايػػػ / كذلػػػؾ  اإل ػػػاف  إلػػػ  ك ػػػك  مقػػػك  خػػػاص  ر

كخاصػ  كعالكر عل  ذلػؾت ربمػؿ للػكال ر دمققػا لإصػالح فػح مخرلػؼ للرطاعػاتت 
لإلصػػػالقات للر ػػػ يبي ت كللرػػػح ر ػػػمؿ مكل ػػػيع رربلػػػؽ  قرػػػكؽ لإلنسػػػافت كذلػػػؾ فػػػح 
إطا  عمؿ للكال ر مع دافػ  لل يػات للمر  ػ  كللمانقػ ت كرمايػؿ للػكال ر فػح مخرلػؼ 

 للل اف للكطني  للمبني   اإلصالح.
 

 : الحق في الصحة. 39 المادة

عليػػو   تت1997للمملدػػ  له  نيػػ  لليا ػػمي  ىػػذل للقػػؽ ل ميػػع مكلطنييػػات كىػػذل دقلػػت
( مػػف للبيػػػ  للػػ كلح للخػػاص  ػػػالقركؽ لال رصػػا ي  كلال رماعيػػ  كللارافيػػػ ت 12للمػػا ر  

 رطدػ  مػكل  علػ  لقرػكل 2008 لسػن  (49  ـ   للمب ؿ للبام  للصق   انكفأف  دما
كفػح ىػذل  للمخرلقػ ت  أ ػداليا للمػكلطنيف للصػقي  لل عايػ  ررػ يـ فػح لل كلػ  مسػطكلي 

 للص   ر    لإل ا ر إل  ما يلح:

 للملقػػكظ فػػح للمط ػػ لت للصػػقي  للكطنيػػ ت كمػػف أىػػـ ىػػذه لإلن ػػاالت نػػذد   للرقسػػف
 84منيػػا : للمبػػ ؿ للمػػنخقض للكفيػػات  سػػ ب لهمػػ لض للسػػا ي  فػػح له  ف كلل ػػال  

لدػؿ مدػ  ألػؼ نسػم .  230لدؿ مد  ألؼ نسم  مرا ن  مع للمسركل للبالمح كلل ػال  
ؼ مكلػك  قػحت كلنخقػاض لالنخقاض للم ػط   لمبػ ؿ كفيػات لهميػات لدػؿ مدػ  ألػ

  ػـ  للملقػؽ كي يف كف للخمس سنكلت.  ؿلهطقاؿ لل  ع كلهطقا اتفح مب ؿ كفي
 .2012ت كعاـ  2007ت  1997( أىـ للمبلكمات للسداني  كللصقي  لبعكلـ 6 
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 للم لدػا للرػح  إلػ كر مف للمملد  له  نيػ  لليا ػمي  م انيػ  كسػيكل  للكصػكؿ  دما
( 7م لعػػار لل بػػ  لل ت لفػػحت قيػػا يك ػػ  للملقػػؽ   ػػـ  للخػػ مات للصػػقي  مػػع  رػػ ـر

أع ل  للم لدا للصقي  كركايبيا عل  مخرلؼ مناطؽ للمملدػ . دمػا أف للملقػؽ   ػـ 
 ( يك   أع ل  للمسر قيات فح للمملد  كع   لهس ر.8 

 

 مرا بػػ  كمدافقػػ  لهمػػ لض للسػػا ي  كميػػ  للسػػا ي  فػػح دافػػ  أنقػػاء للمملدػػ  مػػف  رػػرـ
مػػف لل ػػ لما كللم ػػا يع كللرػػح رسػػب  فػػح م مليػػا إلػػ   ػػ ط لهمػػ لض خػػالؿ للب يػػ  

مػػػػف  عػػػػ  للرطبػػػػيـ  ػػػػ    قمػػػػالتدمػػػػا ررػػػػـك كال ر للصػػػػق   تكللقػػػػ  منيػػػػا مػػػػا أمدػػػػف
للقصػ   .. للػخ( كلدافػ  لل نسػيات للمركل ػ ر  لهطقػاؿت ػلؿ  م ضماؿ   لهم لض

 عل  أ ض للمملد  م انان.
  للمدرسػ     للمصػا يف  مػ ض نرػص للمناعػ  مرا ب  يرـAIDS  عطػاطىـ للبػال ( كل 

ت دما يرـ   مػ ض نرػص للمناعػ   صا يف لسػات م ػك ر نقسػي  ف  يػ  لػػلم عمؿللالـا
AIDS 0 لسات م ك ر نقسي  أس ي  للمصا يف عمؿ اإل اف  إل   ت 

 كال ر للصػق  خػ مات صػق  للمػ أر كللطقػؿ فػح  ررػ ـصوحة المورأة والطفول/  خدمات
أانػػاء للقمػػؿ  لهـ ميػػع م لداىػػا للصػػقي  كرر ػػمف ىػػذه للخػػ مات: خػػ مات  عايػػ  
كخػ مات  لهسػ ركما  ب  للكال ر ت ك عاي  للطقؿ قر  عم  خمس سػنكلت ت كرنظػيـ 

 كلهطقػػاؿللقكلمػػؿ  لبميػػاتررػػ يـ للمطػػاعيـ  إلػػ  إ ػػاف للم ػػك ر كللراريػػؼ للصػػقح 
 لإلن ا يػ خػ مات صػق  للمػ أر  إ خػاؿلد ؼ للم د  عف س طاف للا م ت دما رػـ كل

للمرداملػػػ  فػػػح سػػػ ب  ع ػػػ ر م دػػػا صػػػقح  ػػػامؿ ت كمرا بػػػ  للنمػػػك كللرطػػػك  كذلػػػؾ 
  رأىيؿ للدكل   للصقي  لرر يـ للخ مات كفرا للمبايي  للبالمي . 

 يػ  لرػكفي   يدػ  ربايػا لل  ا ػ  لل يد أعمػاؿرنقيػذ  يػرـالمتعمقة بصحة البيئة/  الخدمات
مػػف خػػالؿ  ػػماف قصػػكؿ  ميػػع للمػػكلطنيف علػػ  ميػػاه  ػػ ب  لإلنسػػافصػػق  ك فػػاه 

 انػب لل  ا ػ  علػ   إلػ  أمكنيرياللرقرؽ مف م لك ادي مقيـك لل  ا   ل إ خاؿمع  رمن 
كسػليم  ت  رمن للنقايات للط ي   ط ؽ  إ ل رخ مات للص ؼ للصقح ت كللرقرؽ مف 

رػػكفي  ميػػاه لل ػػ ب للنريػػ  كرػػكفي  للصػػ ؼ  فللمػػكل  للديماكيػػ  . قيػػا أ رمنػػ كل  ل ر 
للصقح يربػاف  ػمف لخرصػاص كال ر للميػاه كللػ م/ سػلط  للميػاه ك ػ دات للميػاه  

لل ػػػ ب للمػػػاك ر للمػػػكلطنيف  يػػػاهكررػػػـك م ي يػػػ  صػػػق  لل يدػػػ   ػػػالرقرؽ مػػػف مأمكنيػػػ  م
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عػػػػػا ر لسػػػػػرخ لـ للميػػػػػػاه للبا مػػػػػ   لر ميػػػػػ   للصػػػػػػ ؼ كسػػػػػالم  إ ػػػػػ لءلت مبال ػػػػػػ  كل 
 للصقح(. 

 للصػق  خػ مات للد ػؼ للػػ ك م  كال ر ررػ ـالمتعمقوة بالصوحة المدرسوية/  الخودمات
لل امؿ للطل   مف للناقي  للصقي  للبام  كللسػني  كللنقسػي  كللرطبػيـ قسػب   نػاما 

للم  سػػي  كللمراصػػؼ للم  سػػي   لل يدػػ للد ػػؼ علػػ   إلػػ  إ ػػاف للرطبػػيـ للػػكطنحت 
علػ   كلإل ػ لؼلراريؼ للصػقح كصػ ؼ للنظػا لت للط يػ  للم انيػ  كرر يـ خ مات ل

 تكفقػصللط ػح لل ػامؿ "للطػب للبػاـ"  للد ػؼ  ناما للرتذي  للم  سي  . قيا يرـ 
للرطبػيـ لطل ػ   خػ ماتك  لهساسي تلطل   للصقكؼ  ـللرطبي خ ماتك  كلهسنافتللقـ 

.  اإل ػػػاف  إلػػػ  للصػػػقكؼ للمرػػػ  ر  قسػػػب   نػػػاما للرطبػػػيـ أسػػػكر  مػػػ ل س للمملدػػػ 
لراء للمقا  لت للركعكي  لطل   للم ل ركايع    . سللن  لت للصقي  كل 

 

 : الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات41 المادة

للمملدػػ  له  نيػ  لليا ػػمي  قرػػكؽ ذكم لإلعا ػ  كربمػػؿ  ػػ   لإلمدػاف علػػ  رػػكفي   ردقػؿ
مػػا  ( مػػف لل سػػرك  له  نػػح علػػ 6/5للمػػا ر   نصػػتقيػػا  تسػػ ؿ للقيػػار للد يمػػ  ليػػـ

كي عػػػ  للػػػنشء كذكم لإلعا ػػػات   ػػػيخكخ : "يقمػػػح للرػػػانكف لهمكمػػػ  كللطقكلػػػ  كلليلػػػح
إلػػػػ  قامػػػػ   كيقمػػػػييـ مػػػػف لإلسػػػػاءر كلالسػػػػرتالؿ"ت كفػػػػح ىػػػػذل للصػػػػ   ر ػػػػ   لإل ػػػػا ر

   للر  يبات كللر ل ي  للرح لرخذريا للمملد  مف أ ؿ  ماف ىذل للقؽ:
 مػػف  ػػانكف للبمػػؿ له  نػػح  مك ػػب 13نسػػ   للر ػػتيؿ للػػكل  ر فػػح للمػػا ر   ربػػ يؿ رػػـ )

لررسػػػػاكل مػػػػع للنسػػػػ   للػػػػكل  ر فػػػػح للمػػػػا ر                 2010( لسػػػػن  26للرػػػػانكف للمط ػػػػت   ػػػػـ  
كىػػػػح              2007( لسػػػػن  31( مػػػػف  ػػػػانكف قرػػػػكؽ له ػػػػخاص للمبػػػػك يف   ػػػػـ  3/ /4 
 رػػػػػا يخ ت3/40193ش      ػػػػػـ لػػػػػكا لء ل  داسػػػػػ  عػػػػػفربمػػػػػيـ  صػػػػػ   ك ػػػػػ %(.  4 

 للػػػػػذد ت سػػػػػا ر لل يػػػػػات للمبنيػػػػػ   رط يػػػػػؽ للنسػػػػػ   للمدكيػػػػػ   يػػػػػكعا (17/11/2014
للرطػػاع للخػػاص  تكلإليبػػاا أي ػػان إلػػ  مقر ػػح كال ر للبمػػؿ للرأدػػ  مػػف للرػػالـ مطسسػػا

 كلل  دات  أقداـ للما ر للم ا  إلييا أعاله.
 لهعلػػػػػ  ل ػػػػػطكف له ػػػػػخاص  سفػػػػػح للم لػػػػػ 2013 عػػػػػاـللل نػػػػػ  للرانكنيػػػػػ   ر ػػػػػديؿ

 2007( لسػن  31  ػـ   لمبػك يف انكف قرػكؽ له ػخاص ل  لس    للمبني للمبك يف 
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عػػ ل  مسػػك ر م ػػ كع  ػػانكف مبػػ ؿ للرػػانكف للقػػالح عصػػ م كمرطػػك  كمرػػكلدـ مػػع  كل 
 أقداـ لالرقا ي  لل كلي  لقركؽ ذكم لإلعا   للمصا ؽ علييا مف   ؿ للمملد . 

   للصػػػػا    2013( لسػػػػن  14 ػػػػخاص للمبػػػػك يف   ػػػػـ  له إعقػػػػاءلتصػػػػ ك  نظػػػػاـ
( مػػػػف  ػػػػانكف قرػػػػكؽ له ػػػػخاص 19( كللمػػػػا ر  4 مرر ػػػػ  للقرػػػػ ر  ك( مػػػػف للمػػػػا ر  

كن ػػػػػ ه فػػػػػح لل  يػػػػػ ر لل سػػػػػمي  فػػػػػح للبػػػػػ     ػػػػػـ                    2007( لسػػػػػن  31للمبػػػػػك يف   ػػػػػـ  
 تعليو يرـ من  له ػخاص ذكم لإلعا ػا ك ناءلن  .2013/  2/  14( را يخ 5205 

فح للم رمػع كمنيػا علػ  سػ يؿ للماػاؿ ال للقصػ    ا دريـإعقاءلت لربايا ريسي  م
 إعقاء للم د ات ت إعقاء رص ي  للبامؿ مي  له  نح ت إعقػاء للر ييػالت للمبركلػ  

 ( .  لإلعا  لب خاص ذكم 
    ذكم لإلعا ػ  صػا    نظػاـ م لدػا له ػخاص 2014( لسػن  40  ػـ   نظاـص ك

( مف  انكف كال ر لل ػطكف لال رماعيػ  كللبمػؿ   ػـ  4مف للما ر    3للقر ر   مرر  
 .  1956( لسن   14  

  21/8/2013 رػػػػا يخ ت83/11/1/23655   ػػػػـ ربمػػػػيـ ل داسػػػػ  للػػػػكا لء  صػػػػ ك) 
كللمربلػػؽ  رسػػييؿ ررػػ يـ للخػػ مات لػػذكم لإلعا ػػ  فػػح للػػ كلد  للقدكميػػ  كللرأديػػ  علػػ  

ء لهكلكيػػ  ليػػـ عنػػ  ررػػ يـ أم خ مػػ  قدكميػػ ت كلإلعػػالف عػػف ذلػػؾ فػػح مك ػػع إعطػػا
إ ػػػاف  إلػػػ  رخصػػػيص مكظػػػؼ مػػػف مػػػكظقح خ مػػػ  لل ميػػػك  للريػػػاـ  خ مػػػ ررػػػ يـ لل

 مرا ب   ميع مبامالريـ كرسليميـ للمبامل   الي  عنػ  لالنريػاء منيػات كلإلعػالف عػف 
للريسػػي ي  كللرييدػػ  لل يديػػ   ذلػػؾ فػػح مك ػػع ررػػ يـ للخ مػػ ت كراكيػػ ىـ  دافػػ  للر ري ػػات

 للكل ب ركلف ىا فح ىذه للمدارب كمنيا ر ييا مم لت لذكم لإلعا  .
  للكطنيػػػ  لب ػػػػخاص ذكم لإلعا ػػػػ                لإلسػػػػر لري ي كرنقيػػػػذ للم قلػػػ  للاانيػػػػ  مػػػف  إعػػػ ل

( للرػػػػػح ر ػػػػػمنت م مكعػػػػػ  مػػػػػف للمقػػػػػاك  ذلت للصػػػػػل   قرػػػػػكؽ 2015 – 2010 
ىذه للمقػاك  مػف لل يػات  قيذ اف  إل  أن ط  ك  لما لرنله خاص ذكم لإلعا   إ

 لل سمي  للمبني   يا. 
 لإلعا ػػػ  للذىنيػػػ   ذكملػػػنمػػػاذ   يػػػكت مييػػػأر كم يػػػار للبػػػيش للمسػػػررؿ  لسػػػرق لا رػػػـ

  اإل ػاف  تلل يػكت ذه لخؿ ى عـللرمرع   ك أس م رمف مع ركفي   ميع خ مات لل 
خػ مات للػ عـ لػذكم لإلعا ػ   لخػؿ للمنػااؿ كللرػح رسػم  لب ػخاص ذكم  رر يـ إل 
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لإلعا    المبي   فػح م ػرمبيـ كذلػؾ مػف خػالؿ رػكفي  له يػار كللخػ مات للمسػان ر 
   درأميف للد لسح ت له يار لاللدر كني  لذكم لإلعا   لل ص ي  . 

  لإلعا ػػػػػات مطسسػػػػػات لل كلػػػػػ  لل سػػػػػمي  ررػػػػػ يـ للخػػػػػ مات لال رماعيػػػػػ  لػػػػػذكم  ررػػػػػكل
للم رمبيػ   ر ػايا  للركعيػ دخ مات للر خيص كلل عاي  كللرأىيؿ كللر  يب كخ مات 

لإلعا ػػػ  ك نػػػاء للرػػػ  لت إ ػػػاف  إلػػػ  ذلػػػؾ للمبكنػػػات لل ػػػي ي  لتيػػػ  للمررػػػ  يف علػػػ  
 كذلؾ كفران هقداـ للر  يبات للنافذر. لإلنرا 

 لما للد ؼ للم د  عف لإلعا ات در تيؿ مخر ػ    ربايا رـ  PKU للد ػؼ عػف )
دػػكل   م لدػػا لهمكمػػ   رػػ  يبك  دػػكمحت للقينيػػؿ ديركنك يػػا( فػػح مسر ػػق  للدػػ ؾ للق

للرأخ  للنمػادح  للم د كللطقكل   أط اءت  ا الت  انكنياتت مم  ات( عل  للد ؼ 
 ػأ يار رػ     ػك بح للد ػؼ  دكميػ للمسر قيات للق راكي  إل   اإل اف  تكلإلعا ات

قمػػالت ركعكيػػ  فػػح م ػػاالت  رنقيػػذدمػػا رػػـ  تللسػػمبي  لقػػ ياح للػػكال ر لإلعا ػػاتعػػف 
ك اديػػػػ  مخرلقػػػػ  دالبنايػػػػ  لهكلكيػػػػ   صػػػػق  للبػػػػيف ت  ك لت لبميػػػػات للقكلمػػػػؿ فيمػػػػا 

 يربلؽ  بكلمؿ للخطك ر كأىمي  للمسكقات للط ي  لق ياح للكال ر. 
 مبػػػك يف لرقا يػػػ  االايػػػ  مػػػا  ػػػيف للم لػػػس لهعلػػػ  ل ػػػطكف له ػػػخاص لل رك يػػػع  ػػػ ل

ككال رػػح للر  يػػ  كللربلػػيـ كللرنميػػ  لال رماعيػػ  لرق يػػ  له كل  كللمسػػطكليات للمربلرػػ  
 ربايػػػا قػػػؽ للطل ػػػ  ذكم لإلعا ػػػ  للبرليػػػ   ػػػالربليـ للػػػ لما فػػػح مػػػ ل س كال ر للر  يػػػ  

عػػػ   مػػػف  رييدػػػ دمػػػا رػػػـ  تليػػػذه للتايػػػ  عػػػ ل ىايػػػرـ إ خمسػػػي كللربلػػػيـ  ػػػمف خطػػػ  
 تللبرليػ  لل سػيط  لإلعا  له خاص ذكم لإلعا   للق دي  ك للم ل س  يديان السرخ لـ 

  ػػػ ؿدمػػػا رػػػـ ررػػػ يـ  تكرػػػكفي  للقػػػافالت لنرػػػؿ للطل ػػػ  للملرقرػػػيف فػػػح رلػػػؾ للصػػػقكؼ
 مكلصالت للطل   مف ذكم لإلعا    ي ؼ رسييؿ للرقا يـ  الم ل س لل لم  .

 خاص مطسسػػ  للرػػ  يب للمينػػح لب ػػػ مػػع  الربػػػاكفرنظػػيـ م مكعػػ  مػػف لل ػػ لما  رػػـ
دمػػا  لبمػػؿتللمالدمػػ  لقا ػات سػػكؽ ل رػػ  لتذكم لإلعا ػ  فػػح مخرلػػؼ للميػف ل نػػاء لل

للرييدػػ  لل يديػػ  لم مكعػػ  مػػف م لدػػا للرػػ  يب للمينػػح فػػح للمملدػػ  لريسػػي   رػػكفي رػػـ 
مبلكمػات  ر ػميف إلػ   اإل ػاف كصكؿ كلسػرخ لـ له ػخاص ذكم لإلعا ػ  إلييػا . 

( قيػا رػـ رسػػ يؿ  NEESللر ػتيؿ    له ػخاص ذكم لإلعا ػ  فػح للنظػاـ للػػكطنح
 .  لإلعا   اقا عف عمؿ مف له خاص ذكم  1140أدا  مف 
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  مػػف خػػالؿ للمسر ػػقيات  ا يػػ لل كلػػ  للخػػ مات للصػػقي  للك اديػػ  كللبال يػ  كلل   ررػ ـ
للدػػكل   للط يػػ   رػػ  يبدمػػا ي ػػ م  تلهكليػػ  كلل ػػامل   كف رمييػػا صػػقي كللم لدػػا لل

علػػػ  أسػػػاليب كطػػػ ؽ ررػػػ يـ للخ مػػػ  للصػػػقي  لب ػػػخاص ذكم لإلعا ػػػ  إ ػػػاف  إلػػػ  
 للر  يب عل  لت  لإل ا ر لرسييؿ للركلصؿ مع له خاص ذكم لإلعا  . 

 قصػػػكؿ له ػػػخاص ذكم لإلعا ػػػ  علػػػ  خػػػ مات إعػػػا ر  رسػػػييؿلل كلػػػ  علػػػ   ربمػػػؿ
لقػ   مايػ    درػكفي  للخػ مات للرأىيؿ للط ح كللخ مات للمسان ر   ػدؿ م ػانح أك د

لب ػػػػخاص ذكم لإلعا ػػػػ  للق ديػػػػ  كلل ػػػػلؿ للػػػػ مامح لب يػػػػار للمسػػػػان رت لهطػػػػ لؼ 
 .للمطمنيف صقيا ( كظيقحللصناعي  كلل  اد  ت رر يـ  لسات للبال  للط يبح كلل

   رر نػ  لل يػػات للم ػػ ف  علػ  رخطػػيط كرنظػػيـ للمػػ ف دػك ر مرطل ػػات لل نػػاء للػػكطنح
كللرػػػح ر ػػػرمؿ علػػػ   1993( لسػػػن   32ذكم لإلعا ػػػ    ػػػـ   للخػػػاص  اه ػػػخاص 

 كلعػػػ  كمبػػػايي  رمدػػػف له ػػػخاص ذكم لإلعا ػػػ  مػػػف للكصػػػكؿ كللػػػ خكؿ كلالسػػػرخ لـ 
 لرمف للم انح كللم لفؽ للبام  .

 رخصػػيص مدرػػب ررػػ يـ للخ مػػ  لل ميػػك  فػػح للطػػا ؽ له  ػػح فػػح للب يػػ  مػػف   رػػـ
للػػكال لت كللمطسسػػات للقدكميػػ  مػػف خػػالؿ رػػكفي  للرسػػييالت لل يديػػ  ت كرخصػػيص 
مكل ػػػػػػؼ للسػػػػػػيا لت ت كربػػػػػػ يؿ  بػػػػػػض للم لفػػػػػػؽ للصػػػػػػقي  ت كلسػػػػػػرق لا منقػػػػػػ  لت 

لم لدػػػا للدايػػػ  مػػػف للمطسسػػػات كل ررػػػ ـ دمػػػاالسػػػرخ لمات له ػػػخاص ذكم لإلعا ػػػ . 
 للر ا ي  للرح أن دت ق ياا رسييالت  يدي  كمب في  لب خاص ذكم لإلعا  . 

 
 

 .  : الحق في التعميم40 المادة

للمملدػػ  له  نيػػ  لليا ػػمي  قػػؽ للربلػػيـ ل ميػػع مكلطنييػػا  ػػمف قػػ ك  إمداناريػػات  ردقػػؿ
دمػػا رطدػػ  للمملدػػ  علػػ  م ػػ أ    نػػحت( مػػف لل سػػرك  له6  لمػػا ركىػػذل مػػا أدػػ ت عليػػو ل

مػػف  20للربلػػيـ لال رػػ لدح لب  نيػػيفت كم انيرػػو فػػح للمػػ ل س للقدكميػػ   للمػػا ر  إلالميػػ 
أف للمملدػػػ  له  نيػػػ  لليا ػػػمي   ػػػ  صػػػا  ت علػػػ   إلػػػ  لإل ػػػا رلل سػػػرك (. دمػػػا ر ػػػ   

ت كللػػذم 1975للبيػ  للػ كلح للخػاص  ػالقركؽ لال رصػػا ي  كلال رماعيػ  كللارافيػ  عػاـ 
دػػػؿ فػػػ   فػػػح للر  يػػػ  كللربلػػػيـت ك ػػػ ك ر  قػػػؽ( علػػػ  14ت13أدػػػ  فػػػح للمػػػا ريف   ػػػـ  

قرػػػػكؽ لإلنسػػػاف كللق يػػػػات  لـكلقرػػػ   سػػػػاني للدامػػػػؿ لل خصػػػي  لإلن نمػػػاءرك ييػػػو إلػػػػ  لل
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يلػػح لسػػػرب لض ل يػػك  للمملدػػػ  له  نيػػ  لليا ػػػمي  مػػف خػػػالؿ كال ر  كفيمػػػالل خصػػي . 
 للر  ي  كللربليـ فح ىذل للم اؿ:

 في مجال محو األمية وتعميم الكبار: المممكةيود / جأولا 

 مػػف كذلػػؾ تمحووو األميووة وتعموويم الكبووار برنووام كال ر للر  يػػ  كللربلػػيـ علػػ   ر ػػ ؼ 
مرداملػػػ  مػػػف لل ػػػ لما للربليميػػػ  ر ػػػ أ مػػػف لهكؿ لهساسػػػح كقرػػػ   قلرػػػ  ررػػػ يـخػػػالؿ 

كال  أدا ت( سػػن  فػػ15للاانكيػػ  للبامػػ ت كيتطػػح ىػػذل لل  نػػاما دػػؿ مػػف دػػاف  عمػػ ه   
 – 0.5نسػ   لهميػ   ػيف  خقػضيي ؼ لل  ناما إلػ   قيا .يسرطيع للر لءر كللدرا  

كللمسػػػاىم  فػػػح ربمػػػيـ للربلػػػيـت  ت2015% أك أ ػػػؿ عػػػاـ 5% سػػػنكيا لرصػػػؿ إلػػػ  1
 تليػػـرػػكفي  فػػ ص عمػػؿ  مقاكلػػ للارػػافح كللبلمػػح لػػ ل لل ل سػػيفت ك  لللمسػػرك   فػػعك 

للب  يػػػ  كللر  يػػػ  لإلسػػػالمي   لللتػػػ ل ػػػيع أف لل  نػػػاما ي ػػػمؿ مك  إلػػػ  لإل ػػػا ركر ػػػ   
 للقاسكب كلللت  لالن لياي .  لـكلل يا يات كللاراف  للبام  كميا لت لسرخ

   سػن  فػأدا  منػذ 15فح للقدات للبم ي    لهمي ( لنخقاض نس   9  للملقؽ يك )
 .          2014كلتاي  عاـ  2001عاـ 

 

 عػػػػ   م لدػػػػا ربلػػػػيـ للد ػػػػا  كمقػػػػك لهميػػػػ  كعػػػػػ   10  ػػػػـ   للملقػػػػؽ يك ػػػػ  دػػػػذلؾ )
 .2013/2014 للملرقريف  يا قسب لل نس للباـ لل  لسح للما ح 

 

  للمسػر لم   للر  يػ ىذل لل  ناما إل  رط يؽ مقيػـك  يي ؼ: الدراسات المنزلية برنام
مرقانػات للذلرح  السماح لب خاص للػذيف ر دػكل لل  لسػ  للمنرظمػ   ررػ يـ لال ـكللربل

للقصلي  فح للم ل س للقدكمي  مػع طال يػا للنظػامييف فػح نيايػ  دػؿ فصػؿ   لسػحت 
ذل مػػا ل رػػاا أقػػ ىـ لالمرقػػاف  ن ػػاح ي فػػع إلػػ  للصػػؼ للػػذم يليػػوت كرط ػػؽ عليػػو  كل 
أسس للن اح كلإلدماؿ كلل سكب للمبمكؿ  يا فح للربليـ للنظامحت كدذلؾ  يسػرطيع 

 يرر ـ المرقػاف  ػيا ر  لل  لسػ  للاانكيػ  للبامػ  .لل ل س مف خالؿ ىذل لل  ناما أف 
للمسػػرقي يف مػػف   نػػاما لل  لسػػات للمناليػػ  قسػػب  عػػ  ( 11  ػػـ   للملقػػؽ يك ػػ ك 

 .2013/2014لل  لسح للما ح   باـلل نس لل
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  ىػػذل لل  نػػاما إلػػ  خلػػؽ فػػ ص ربليميػػ  مناسػػ    ييػػ ؼ: الدراسووات المسووائية برنووام
كم ػػا ي  ه ػػكلء لل  لسػػ  للنظاميػػ  لب ػػخاص للػػذيف ر دػػكل لل  لسػػ  للمنرظمػػ  كذلػػؾ 
مف خالؿ لاللرقاؽ  يذه للم لدا كىح رخ ـ لل ل سػيف مػف للمرػا بيف لمػا  بػ  م قلػ  

رطيع مف للصؼ للسا ع لهساسح كقر  للصؼ للاػانح للاػانكم ت كدػذلؾ  يسػ لهمي 
   .المرقاف  يا ر  لل  لس  للاانكي  للبام  ر ـلل ل س مف خالؿ ىذل لل  ناما أف ير

   ( فوي  مراكوز   األميةبرام  الدراسات األكاديمية )الدراسات المسائية و مراكز محو
أىميػػػ  ررػػػ يـ للخػػػ مات للربليميػػػ  لنػػػاالء  للمملدػػػ  رػػػ  ؾ: قيػػػا اإلصوووالح والتأىيووول

 لنػػػاالءفػػػح للبمػػػؿ لرقسػػػيف سػػػلكؾ ل ام لدػػػا لإلصػػػالح كللرأىيػػػؿ كذلػػػؾ إسػػػيامان منيػػػ
فدػ  ميمػ  مػف فدػات د ػا  للسػفت لػذلؾ  عر ػا ىـكمقاكل   م يـ  ػالم رمع كدػذلؾ  ا

اؿ مػع م ي يػ  لهمػف للبػاـ فػح ىػذل للم ػ اكفللر  ي  كللربلػيـ  رػأطي  للربػ كال ر امت 
مػػذد ر رقػػاىـ مػػع م ي يػػ  لهمػػف للبػػاـ لربايػػا للقػػ ص للربليميػػ  فػػح  رك يػػع مػػف خػػالؿ

للػكال ر   رط يػؽ م مكعػ    امت كدذلؾ، 5/5/5100 م لدا لإلصالح كللرأىيؿ فح
 مف للخ مات للربليمي  فح م لدا لإلصالح كللرأىيؿ داف أ  اىا ما يلح : 

 بلػػيـ للد ػػا  كمقػػك لهميػػ  فػػح للسػػ كف كال ر للر  يػػ  كللربلػػيـ  قػػر  م لدػػا لر  امػػت
   لسػحت قر  نياي  للقصػؿ لل2014/2015قيا  ل  ع   للم لدا للباـ لل  لسح 

 ( نايالن.246( م دالن ت للرقؽ  يا  20لهكؿ   
 كال ر للر  يػػػػػ  كللربلػػػػػيـ  رػػػػػأميف لقريا ػػػػػات م لدػػػػػا مقػػػػػك لهميػػػػػ   الدرػػػػػب  ررػػػػػـك

 م لدا ربليـ للد ا  كمقك لهمي . كللر طاسي  ك فع أ ك  للمبلميف للبامليف  
 كال ر للر  يػػػ  كللربلػػػيـ  افررػػػاح م  سػػػريف   م دػػػا   لسػػػ  مسػػػادي  (  فػػػح   امػػػت

م دػػا إصػػالح كرأىيػػػؿ  للمػػك   ك أـ لللكلػػػكت علػػ  مػػ ل  م  سػػػ  للمرن ػػح للاانكيػػػ  
لل نيف فح م دا إصالح سكل   ت ك يذل أص   ع   للمػ ل س فػح م لدػا لإلصػالح 

 كللرأىيؿ االا م ل س. 
 افللالامػ  للنػػاالء للػ لم يف  الررػػ ـ المرقػػ للرسػػييالتكال ر للر  يػػ  كللربلػيـ  ررػ ـ 

   فع  سـك لمرقاف للاانكي  للبام  عف للناالء.  ررـك قياللاانكي  للبام ت 
 يػػػػاا قاسػػػػكب إلػػػػ  إ ل ر م لدػػػػا 25كال ر للر  يػػػػ  كللربلػػػػيـ  لىػػػػ لء    امػػػػت  )

 لإلصالح كللرأىيؿ . 
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 ا ر للقاسػػكب (  ك ر لل خصػػ  لل كليػػ  لريػػ12للػػكال ر  برػػ     امػػت ICDL منػػذ )
( نايػؿ مػف نػاالء م لدػا 180مػف ىػذه للػ ك لت   كلسػرقا كلتاي  لرف  2009للباـ 

للرػ  يس  لسػر لري يات قػكؿ لت(  ك  5للكال ر  بر     امتدما  .للرأىيؿك  لإلصالح
 2009للق ياػػػ  للمبلمػػػيف للنػػػاالء للبػػػامليف  م لدػػػا لإلصػػػالح كللرأىيػػػؿ منػػػذ للبػػػاـ 

 .كللرأىيؿ لإلصالحناالء م لدا  مف( نايؿ 60مف ىذه لل ك لت   كلسرقا 
  لإلصػػػالحم لدػػػا لل  لسػػػات للمسػػػادي  فػػػح م لدػػػا  عػػػ  ( 12  ػػػـ   للملقػػػؽ يك ػػػ 

كللرأىيػػػػؿ  كعػػػػ   للملرقرػػػػيف فػػػػح   نػػػػاما لل  لسػػػػات للمسػػػػادي  قسػػػػب لل ػػػػنس للبػػػػاـ 
 .2013/2014لل  لسح للما ح  

 

  منػػػذ عػػػاـ  لػػػيـللر  يػػػ  كللرب  ركال عدػػػػقت قيػػػا: ينتعزيوووز الثقافوووة لممتسووورب برنوووام
ك الربػػػػاكف مػػػػع مطسسػػػػ  دكيسػػػػػت سػػػػدكب للرنميػػػػ  لال رماعيػػػػ  فػػػػح لل ػػػػ ؽ  2002

لهكسػػػط علػػػ   نػػػاء  ػػػػ لما ربليميػػػ  لرػػػػل ي  لقريا ػػػات فدػػػ  للطل ػػػ  للمرسػػػ  يف للػػػذيف 
ـ للم  س  مف خػالؿ للػرأديػ  عل  قػرك يـ للربليمي  للميملػ  كرطػػكي  ن ػ ي ما  كل

للمينػػح  لعػػا ر رػػ  ي يـ كرأىػػػػيليـ كفػػؽ مبػػايي  رػػػطىليـ لاللػرقػػػاؽ  مطسسػػ  للرػػػ  يب 
 ػػمف   نػػاما مػػف  ػػ لما للربلػػيـ ميػػ  للنظػػامح رػػـ رطػػكي ه فيمػػا  ػػيف للػػكال ر  ينػػحللم

كللمطسسػػ  سػػمح    نػػاما  ربايػػا للارافػػ  للمرسػػ  يف ى فػػو لل ديسػػح إدسػػاب للػػ ل س 
 لت كلر اىػػات ك ػػيـ مخرلقػػ  كرػػكفي  فػػ ص قيػػار لهنمػػاط للسػػلكدي  لالي ا يػػ  مػػف عػػا

(  ػػي لن ي  سػػيا للطالػػب 24ف ػػل  للػػ ل س كركسػػيع خيا لرػػو ت كمػػ ر ىػػذل لل  نػػاما  
ربايػػػا للارافػػػ    لدػػػام عػػػ   لػػػ   ك ػػػ (  ػػػيك ت 8( قلرػػػات مػػػ ر دػػػؿ منيػػػا  3علػػػ   

( م دػػػػػالن للرقػػػػػؽ فييػػػػػا مػػػػػا يرػػػػػا ب للػػػػػػػ 51ت   2014للمرسػػػػػ  يف قرػػػػػ  نيايػػػػػ  للبػػػػػاـ 
( خ ي ػان 2000أداػ    إلػ ك ل س  ت قيا كصؿ ع   للخػ ي يف   ل س( 10000 

 فح ىذل لل  ناما. ركسعكللبمؿ  ا  لل كخ ي  ت
 

لزاميةالمممكة في مجال ضمان مجانية  جيود: ثانياا  المراحول األساسوية  فيالتعميم  وا 
 لمجميع في كافة مراحمو دون تمييز.  ومتاحاا  ،والبتدائية

 

ق صػػت للقدكمػػ  له  نيػػ  علػػ  رػػكفي  فػػػ ص للربلػػيـ لل ميػػعت  مك ػػب مػػا ردقػػؿ  ػػػو  
 علل سرك  كللركلنيف كلهنظم  ت قيا يطد  لل سرك  له  نح عل  أف للربليـ قػؽ لل ميػ
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نااػػػػػػا  صػػػػػػ ؼ للنظػػػػػػ  عػػػػػػف للبػػػػػػ ؽ كلل ػػػػػػنس كللػػػػػػ يفت كفػػػػػػح  ميػػػػػػع للم لقػػػػػػؿ  ذدػػػػػػك لن كل 
ىنػػا ن ػػ  أف لل سػػرك  سػػاكل  ػػيف للطل ػػ  له  نيػػيف كميػػ  له  نيػػيف  مػػفكللمسػػركياتت ك 

علػػ  ذلػؾ عػػ   للطل ػ  ميػػ   كيطدػ  كللربامػػؿتمػف قيػا للر ػػكؿ فػح للمػػ ل س للقدكميػ  
كفػػح ىػػذل للصػػ    حتيػػ  فػػح دػػؿ عػػاـ   لسػػللػػذيف ير لػػكف فػػح للمػػ ل س للقدكم نيػػيفله  

 للمملد : رخذرياللر  يبات كللر ل ي  للرح ل إل  لإل ا رال   مف 
 

 كرب يالرػو علػ   1994( لسن  3  ـ   ليـ( مف  انكف للر  ي  كللرب10( للما ر نصت
كم ػػػانح فػػػح للمػػػ ل س للقدكميػػػ . ب/  إلالمػػػحربلػػػيـ  لهساسػػػح للربلػػػيـمػػػا يلػػػح:" أ/ 

إذل أرػػـ للسػػن  للسا سػػ   لهساسػػحمػػف م قلػػ  للربلػػيـ  لهكلػػ للطالػػب فػػح للسػػن   ير ػػؿ
للػػذم ير ػػؿ فيػػو.  / ال يقصػػؿ  لل  لسػػحمػػف للبػػاـ  لهكؿمػػف عمػػ ه فػػح نيايػػ  دػػانكف 

 للسا س  ع   مف عم ه". إرماـللطالب مف للربليـ   ؿ 
 كللرػػكلت للمسػػلق ( للر  يػػ  كللربلػػيـت  كال رمػػا يف  للمرػػ  رللرتذيػػ    ررػػ يـعلػػ   للبمػػؿ

لطل   للم ل س للقدكمي  مما ساىـ فح للقػ  مػف ظػاى ر للبػاكؼ عػف للربلػيـ قيػا 
م مكل   م  كع للرتذي  للم  سي  كلالسرم ل  فػح    ني أف  ميع م ل س لل كل م له

 للركسع للبامك م كلهفرح فح أع ل  للطل   للمسرقي يف كم ل سيـ للمسري ف .
  ربػػاكف للػػكال ر مػػع  ؾم  سػػي  كللد ػػؼ للػػ ك م للطل ػػ  كذلػػرقبيػػؿ  ػػ لما للصػػق  لل 

ركعيػ  لهىػؿ مػف خػالؿ لإلذلعػ  للم  سػي  كللم ػالس   إلػ   اإل ػاف  تكال ر للصق 
للم  سػػػػػي  للم ػػػػػدل  كربػػػػػاكف م رمػػػػػع للم  سػػػػػ   ػػػػػالم رمع للمقلػػػػػح  أىميػػػػػ  للربلػػػػػيـ 

 ك  لإل  ا  للر  كم فح للمػ ل س للركعيػ   كردايؼ تكمخاط  للاكل  للم د  للقريات
  أىمي  ك  ك ر إدماؿ للسلـ للربليمح.

 مػػػف خػػػالؿ نظػػػاـ  اديػػػ علػػػ  ر ميػػػب للمبلمػػػيف فػػػح للخ مػػػ  فػػػح للمنػػػاطؽ للن للبمػػػؿ
عطػػاء للقػػك   ييػػ للر كصػػيان    نػػاءكللبمػػؿ علػػ   تت كررػػ يـ للػػ عـ للقنػػح للػػالـا لفاكل 

 راكيػ  إلػ   اإل ػاف  تلارافػ  للبسػد ي م ل س فح للمناطؽ للنادي  كخاصػ  مػ ل س ل
قاسكب كرقبيؿ  ك  للمخر  لت للمرق دػ  للطل ػ   كمخر  لتىذه للم ل س  مدر اتت 

 كأكلياء لهمك  كللم رمع للمقلح   دؿ عاـ. 
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حقوووق اإلنسووان والحريوووات األساسووية فوووي  مبوووادئفووي دموو   المممكوووة جيووود/ ثالثوواا 
 .يبالتربية والتكوين والتدر  برام المناى  واألنشطة التعميمية و 

 كال ر للر  يػػػػ  كللربلػػػػيـ  ػػػػمف خطػػػػ  رطػػػػكي  للربلػػػػيـ نقػػػػك ل رصػػػػا  للمب فػػػػ   عملػػػػت– 
لهكلػػ  ت علػػ  إ خػػاؿ مقػػاىيـ قرػػكؽ لإلنسػػاف كرباياىػػا فػػح مناى يػػا رأديػػ ل   للم قلػػ

لمػػا  ػػاء فػػح  ػػانكف للر  يػػ  كللربلػػيـ كمػػطرم لت للرطػػكي  للر  ػػكمت إ ػػاف  إلػػ  راكيػػ  
 .ف  مكل  كلسر لري يات للربليـ يمدف أف ر عـ لل  لما للربليمي  كرتنيياللمبلمي

 للدرػػػػػب للم  سػػػػػي  له  نيػػػػػ  مقػػػػػاىيـ قرػػػػػكؽ لإلنسػػػػػافت إذ أف مقرػػػػػكل للدرػػػػػب  ر ػػػػػميف
للم  سػػي  له  نيػػ  يقػػا علػػ  ىػػذه للمقػػاىيـ كيتػػذييات ك للػػ ليؿ علػػ  ذلػػؾ لل  لسػػات 

لمناىا كللدرب للم  سي ت كماػاؿ علػ  للمسقي  للمسرم ر للرح ررـك  يا للكال ر عل  ل
ذلػؾ م ػػ كع إ خػػاؿ مقػػاىيـ قرػػكؽ لإلنسػػاف كارافػػ  للسػػالـ كللرػػيـ للبالميػػ  للم ػػر د ت 

ك  كس  أدمليػا عػف   لتللم  سي  عناكيف كقػ للدربقيا رص  ت قركؽ لإلنساف 
قكؿ للرطك  للرا يخح لقركؽ لإلنسافت كلإلعػالف للبػالمح  ترمقك  قركؽ لإلنسافت 

مخرلػؼ قرػكؽ  تللرػح رناكلػ له  نػحلقركؽ لإلنسافت كللب ي  مف نصكص لل سػرك  
 ت كح للمسػػػػاكلر  ػػػػيف لل نسػػػػيف كل  ػػػػاع للمػػػػ أر كللطقػػػػؿ  كقرػػػػكؽله  نػػػػحت  للمػػػػكلطف

 . كرر ؿ لرخ للطل   فكربميؽ مني ي  للقكل   ي
 ػػمف م قلػػ  للرػػأليؼ لل  يػػ ر للرػػح  ػػ أت فػػح  لإلنسػػافقرػػكؽ  ىيـمقػػاللرأديػػ  علػػ   رػػـ 

لهكلػػػ ت إذ أصػػػ قت ارافػػػ  قرػػػكؽ  االاػػػ ك ػػػملت منػػػاىا للصػػػقكؼ لل 2013للبػػػاـ 
لإلنسػػاف مقػػك ل أساسػػيا فػػح للمنػػاىا للم  سػػي  ك ػػاهخص منيػػا  للر  يػػ  لال رماعيػػ  

يا عنيػػػػا لػػػػيس ك الرػػػػالح أصػػػػ   للقػػػػ  تللر  يػػػػ  للكطنيػػػػ  كللم نيػػػػ  كمنيػػػػا كللكطنيػػػػ  
إ ما ػػػا فرػػػط فػػػح ىػػػذه للمنػػػاىا  ػػػؿ مػػػ ت لردػػػكف مقػػػك ل ربلميػػػا يسػػػرم  ر  يسػػػو مػػػف 

 .للصؼ لهكؿ لهساسح كلتاي  للم قل  للاانكي 
 فػػػح للصػػػقكؼ  لإلنسػػػافقرػػػكؽ  لمقػػػاىيـإ ل ر للمنػػػاىا إعػػػ ل  للمقرػػػكل للربلمػػػح  ررػػػا ع

 ت2014/2015عملي  للرأليؼ للبػاـ  الل ل ع كللخامس كللسا س كللراسع للرح ر ملي
قيػػػا ك  ت كقػػػ لت   لسػػػي   ػػػمف للدرػػػب للم  سػػػي  لمنيػػػا ح للر  يػػػ  لال رماعيػػػ  
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كللكطني  كللر  يػ  للكطنيػ  كللم نيػ ت إ ػاف  إلػ  إ  ل  مك ػكعات فػح  ريػ  للمنػاىا 
 .ي للم  سي  داللت  للب  ي  كللر  ي  لإلسالمي  كللرا يخ كللر  ي  للقني  كلل يا 

 

 / جيود المممكة في عالج مشكمة الكتظاظ في المدارس الحكومية:رابعاا 

كل  ػافات   كال ر للر  ي  كللربليـ  لع ل  خط  ع  ي  رر مف إن اء أ نيػ  م  سػي  امت
لالدرظػػػاظ فػػػح صػػػقكؼ للمػػػ ل س للقدكميػػػ  للرػػػح رر دػػػا فػػػح   ػػػدل صػػػقي  لمبال ػػػ  م

للمنػػػاطؽ للمأىكلػػػ  سػػػدانيان كر ػػػمنت للخطػػػ  إعػػػا ر رأىيػػػؿ له نيػػػ  للم  سػػػي  فػػػح دافػػػ  
مناطؽ للمملد  السريباب أد   عػ   ممدػف مػف للطل ػ   قيػا يصػا  إلػ  إ ػتاؿ دافػ  

ذل  الرػالح يػط م إلػ  م لفؽ له ني  للم  سي  ك الطا   لالسريبا ي  للمخصص  ليػا ت كىػ
للقػػػػ  مػػػػف لدرظػػػػاظ للطل ػػػػ  فػػػػح للصػػػػقكؼ كيرػػػػي  للق صػػػػ  للطل ػػػػ  للكلفػػػػ يف لاللرقػػػػاؽ 

  الم ل س للقدكمي  فح له  ف . 

 .البحث العممي حريةالمممكة في دعم  جيود/ خامساا 

للمملدػػ  ق يػػ  لل قػػا للبلمػػح كللن ػػاط لإل ػػ لعح ك ػػماف قرػػكؽ للملديػػ  للقد يػػ   ردقػػؿ
كللقنيػػ  مصػػان  فػػح له  فت إذ أف  ػػانكف    يػػ كله  يػػ ت فالن ػػاط لإل ػػ لعح كللقرػػكؽ له

قؽ للمطلؼ كللقركؽ للم اك ر ي مف ىذه للقركؽ  ميبيا   كلن يا للمربػ  ر  للقد يػ  
 ػػال عػف ذلػػؾ فػلف لل ػػا ط  للب ليػ  لػػ ل  لدػ ر للمدر ػػ  كله  يػ  كللمصػػنقات للقنيػ ( ف

. ك ػػ  للكطنيػػ  ميدلقػػ   ققػػظ ىػػذه للقرػػكؽت كرقكيػػؿ للمخػػالقيف إلػػ  للمقػػادـ للمخرصػػ 
 عمليػػ  ر ػػ يع إلػػ " كللرػػح ريػػ ؼ 2012 عػػـ لل قػػا للبلمػػح لسػػن   ربليمػػاتصػػ  ت "

لل قػا  صػن كؽ"للبلمح لل اقايف كىح  ذلت للك ت رق   قرػكؽ لل اقػا كقػؽ  لل قا
 ػػاء مطلرػػا يسػػري ؼ  ميػػع لل ػػاقايف للبػػامليف فػػح مطسسػػات للمملدػػ   كللػػذم للبلمػػح"
  .لليا مي  للبام  كللخاص  له  ني 

 في الحياة الثقافية ركة: حق المشا45 المادة

لسػػرنا لن لمػػا   له  نيػػ  لليا ػػمي للمملدػػ  ػػ  دقلرػػو  للارافيػػ قػػؽ للم ػػا د  فػػح للقيػػار  إف
للػػػ كلح للخػػػاص  ػػػالقركؽ لال رصػػػا ي  كلال رماعيػػػ   للبيػػػ ( مػػػف 15  للمػػػا ر ػػػاء فػػػح 

 ػػػاءلن مػػػف للنظػػػاـ  كأصػػػ  ت 1975كللارافيػػػ  كللػػػذم صػػػا  ت عليػػػو للمملدػػػ  فػػػح للبػػػاـ 
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. دمػا ك   فػح للمياػاؽ للػكطنح له  نػح  سػمي  ب  ن  ه فح لل  ي ر لل د للرانكنح للممل
كمػف أىميػا مػا ك   فػح للقرػ ر  فح للقصػؿ للسػا س مقػ  لت كل ػق  للقرػكؽ للارافيػ ت

( مف ذلت للقصؿ: "لالىرماـ   فع للمسػركل للارػافح للمػكلطنيف له  نيػيف فػح  ميػع 4 
منػػػػاطؽ للمملدػػػػ ت كللبمػػػػؿ علػػػػ  رنميػػػػ  ارػػػػافريـ للكطنيػػػػ  كرطكي ىػػػػا  مخرلػػػػؼ للكسػػػػادؿ 

( 6للممدنػػ ت  مػػا يقرػػؽ م ػػا دريـ فػػح للرنميػػ  للارافيػػ  لل ػػامل ". ك ػػ  لعر فػػت للقرػػ ر  
للارافيػػ ت قيػػا  ػػاء فييػػا: "للبنايػػ   مخرلػػؼ أنمػػاط للرػػ لا   يػػ مػػف ذلت للمياػػاؽ  الرب 

 الل ب ح له  نحت  اعر ا ىا  كلف  إ  لعي  ريتنح للارافػ  للكطنيػ ت كللبمػؿ علػ  رطكي ىػ
 مػػا يالدػػـ  كح للبصػػ ت كيبػػاا كقػػ ر للنسػػيا للارػػافح لبمػػ ". ك لسػػرنا نل إلػػ  لل سػػرك  

(ت فػاف كال ر للارافػ  ىػح لل يػ  2008( لبػاـ  25اي  للارافػ    ػـ  له  نحت ك انكف  ع
 كىنا ر    لإل ا ر إل  ما يلح: نميرياتللمخكل  ل عـ للبملي  للارافي  كر

  كال ر للارافػػػػ  رسػػػػ يؿ للييدػػػػات كلل مبيػػػػات للارافيػػػػ  كلإل ػػػػ لؼ علييػػػػا كررػػػػ يـ  ررػػػػكل
فيػ  كللقػ ؽ للقنيػ  للرا بػ  للػكال ر لل عـ كلل عاي  ليػات كررنػكع للييدػات كلل مبيػات للارا

مف قيػا رمايليػا لمخرلػؼ لإلانيػات كللطكلدػؼ لل ينيػ  للميدكنػ  للم رمػع له  نػحت إذ 
للارافيػػػ  للمربػػػ  ر للرػػػػح  ترسػػػاىـ ىػػػذه للييدػػػات كلل مبيػػػات فػػػح ققػػػظ للخصكصػػػيا

ر دؿ  م مليا فسيقساء للم رمع له  نحت كدذلؾ للم ا د   قاعليػ  فػح ن ػ  ر لايػا 
بميمو  لخلينا كخا  ينػا. ك ػ   لػ  عػ   للييدػات كلل مبيػات كللقػ ؽ للباملػ  فػح ىػذل كر

(ت 1(ت لل ي ػػػاني   3( مكاعػػػ  علػػػ  للنقػػػك لررػػػح : لل  ايػػػ  كعػػػ  ىا  33للم ػػػاؿ  
(ت 6(ت لل ينيػػػػػ  للمسػػػػػيقي   19(ت لل ينيػػػػػ  لإلسػػػػػالمي   1(ت للد  يػػػػػ   2لل  دسػػػػػي   

 ك مبي  كلق ر ريبن   الرنكع للارافح.
 منػػػاء ربمػػػؿ كن ػػػ   تمبا فػػػو كال ر للارافػػػ  علػػػ   فػػػع سػػػكي  للػػػكعح لػػػ ل للمػػػكلطف كل 

كرقريؽ رنمي  اراف  كطني   امل  فح للمملدػ   تلالنرماء كللكالء للكطف كلهم  مقاىيـ
 اإل ػػاف  إلػػ   ت ع  يػػ ت إسػػالمي ت إنسػػاني  ت مػا يطدػػ  ىكيريػػا  كصػػقيا ارافػػ  : أ  نيػ

كذلػؾ مػف خػػالؿ إصػ ل  عػ   د يػػ   تكللرنػػكعت كق يػ  للرب يػ  كللػػ أم  لقرػ لـ للرب  يػ
مف للمطلقات  مف   ناما للن   كلإلص ل لتت للذم ير مف للب ي  مف للم ػا يعت 

 كدذلؾ إص ل  لل ك يات لل ي ي  كللقصلي   أفدا ت كساـت للقنكف لل ب ي (.
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 للارافػػ   رػػكفي  للمػػ   يف للمرخصصػػيف فػػح للم ػػاالت لإل  لعيػػ   لل سػػـت  كال ر ررػػـك
ػػػا  ػػػأف للرػػػ  يب م ػػػانحت  للخػػاؼت للمكسػػػير (ت كرػػػكفي  للمػػػكل  للالامػػػ  للرػػػ  يبت علمن

 .كرردقؿ للكال ر   فع مدافآت للم   يفت كركفي  للمكل  للالام  للر  يب
 للقباليػات كلهن ػط  للارافيػ  للرػح رسػاىـ فػح  فػع  إ امػ ربمؿ كال ر للاراف  عل   دما

 مي  انػات: للمسػ ح للمقرػ فيف  مرنكعػ لل نػاتسكي  للذلدر  للقني  مف خالؿ للمي  ا
 (للر لاي  للمرب  رت كمي  اف لهفالـ .. كمي ىا لمي  اناتكلل  اب كلهطقاؿت كل

 للطقػػػؿ  مدر ػػػ كال ر للارافػػػ  للب يػػػ  مػػػف للم ػػػا يع للرػػػح ريػػػرـ  الطقػػػؿ كمنيػػػا:  أ امػػػت
للمخرلقػػ ت خاصػػ  للمنػػاطؽ للناديػػ  منيػػات كربمػػؿ  فظػػاتللرػػح ر ػػكب للمقا للمرنرلػػ ت

فسػػػػاح للم ػػػػاؿ أمػػػػاميـ للرػػػػ لءر  علػػػػ  رػػػػكفي  فػػػػ ص لللرػػػػاء مػػػػع أطقػػػػاؿ للمػػػػ ل ست كل 
إ امػػػػ  للب يػػػػ  مػػػػف للقباليػػػػات  كللمطالبػػػػ ت كرػػػػكفي  لإلصػػػػ ل لت ليػػػػـت  اإل ػػػػاف  إلػػػػ 

لرػػػػػػاء  كلهن ػػػػػػط  للر فيييػػػػػػ  كللربليميػػػػػػ  دػػػػػػالب كض للمسػػػػػػ قي ت كمسػػػػػػ ح للػػػػػػ م ت كل 
للمكلىػب. ي ػاؼ إلػ   ي للمقا  لتت كك ش للبمؿت كر  يبيـ عل  لإل  لعت كرنم

رص    ي ينا مػا يبػ ؼ  درػاب للطقػؿت كدػذلؾ إصػ ل  م لػ   ػي ي   ال رذلؾ أف للك 
ت دما كرسيـ للكال ر مف خالؿ م دا لهميػ ر سػلم  للطقكلػ  خاص   اهطقاؿ  كساـ(

فح مقافظ  للا  اء فح ركفي  ف ص للر  يب لمخرلػؼ فدػات لهطقػاؿ. كمػف  كلنػب 
لالىرمػػػاـ  اهطقػػػاؿت أف للػػػكال ر كمػػػف خػػػالؿ م ػػػ كع مدر ػػػ  لهسػػػ ر له  نيػػػ  رصػػػ   

كدػػذلؾ ( ألػػؼ نسػػخ  خاصػػ   الطقكلػػ ت 270% مػػف م مػػكع إصػػ ل لرو لل التػػ   25
 ركفي  ف ص للر  يبت ك عاي  مكلى يـ فح م دا مينا لل  ر لر  يب للقنكف.

 كال ر للاراف  للب ي  مػف للقباليػات كلهن ػط    يػ ؼ ركسػيع مدرسػ ات للرنميػ   أ امت
مػػػػػف للقباليػػػػػات كلهن ػػػػػط  فػػػػػح مخرلػػػػػػؼ  للب يػػػػػػ للارافيػػػػػ  علػػػػػ  مسػػػػػركل للػػػػػكطف(ت 
ين  للاراف  له  ني ت للذم ير مف إ امػ  م    ناماللمقافظات له  ني ت نذد  منيا: 

مي  انػػػػػات كنػػػػػ كلت ارافيػػػػػ ت كمبػػػػػا ض فنيػػػػػ  مربػػػػػ  رت كك ش ر  ي يػػػػػ ت كعػػػػػ كض 
للارافيػ  للرػح رريميػا للييدػات   يعكدذلؾ رر يـ للػ عـ للمػا م للم ػا تمس قي  كمنادي 

 كلل مبيات للارافي  كللق ؽ للقني ت كلهف ل .
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 التحديـــــات

 رػ فؽ للال ديػػػػػػف إلػ  له  ف   دػػػػؿ عػػػػػاـ كللال ديػػػػػف للسك ييػػػػػػف   ػدؿ خػاص  ي دؿ
 ػ علػػػػػ  مػػػػػكل   لل كلػػػػػػػػػ ػػػػػػػػـرقػػػػػ يان د يػػػػػػػػػػ لن  ػػػػػ لء لل ػػػػػتط لليادػػػػػؿ للػػػػػذم ف  ػػػػػو ر فريػ

للمقػػػػػػػػ ك ر أصػػػالن كعلػػػػػػػ  لل نيػػػػػػػ  للرقريػػػ  ممػػػا دػػػاف لػػػو أاػػػ ه للكل ػػػػػػػػ  علػػػ  دافػػػػػػػػ  
مسركيات كخاصػػػػػ  للصقيػػػػػ  كللربليميػ  كخ مػػػػات للميػػػػػاه كلإلسػداف كفػ ص للبمػؿ لل

للمكلطنيف له  نييف. كفح ىػذل للسػياؽ ي عػػػػػػك له  ف للم رمػػػػع لل كلػػػػػح إلػ  رقمػػػػػؿ 
ػػو للمر ر ػ   الرالمارػػػ اءمسان ر له  ف علػػػػ  للكف فحمسطكليارػػػػػو للرانكنيػػػػػ  كلهخال ي  

ي ػػػػػػػا  قػػػػؿ ي ػػػػمف عػػػػك ري إلػػػػ   ال ىػػػػـ  مػػػػا يققػػػػظ سػػػػالمريـ  ـعلػػػ  لسر ػػػػافريـ كل 
 لإلنساني . قرك يـك 

 للالامػ  لن ػ  ارافػ  قرػػػػػكؽ لإلنسػػػػػػاف  ػػػ لل يػػػػػك  كرػكفي  للمػكل   للماليػػػ فمايػ  مػ  ػذؿ
ركل له لء كرػػػػػ  يب للدػػػػػػػػػػكل   للكظيقيػػػػػ  فػػػػػػح للمطسسػػػػػػات للمبنيػػػػػػػػػػ   اال ررػػػػػػاء  مسػػػػػػ

كمسرػػػػػػػكل للربامػػػػػػؿ مػػع للمكلطنيػػػػػػف ط رػػػػػػان لمػػػػػػػا رقػػ  ه للرػػكلنيف.كربايا  ك  لرليػػات 
 للكطنيػػػػ  للمرخصص  فح م اؿ ربايػػػػا كقماي  قركؽ لإلنسػػػػاف.

 مكلصػػػػل  للبمػػػػؿ مػػػػع دافػػػػ  لل يػػػػات للمبنيػػػػ  سػػػػكلء قدكميػػػػ  أك خاصػػػػ  أك   ػػػػ ك ر
لػػػب علػػػ   بػػػض للمقػػػ  لت لال رماعيػػػ  للرػػػح رربلػػػؽ مطسسػػػات م رمػػػع مػػػ نح للرت

 مػػػك كا ل رمػػػاعح لخػػػذ فػػػح للرال ػػػح دمػػػا ىػػػك فػػػح عػػػا لت لخػػػذ للاػػػأ  كمػػػا يسػػػم  
    لدـ لالنرراـ لل  ؼ.

 مػػف للم ػػا  لت للمربػ  ر كلل يػػك  للمركلصػػل  للقدكمػػ  له  نيػ  للقػػ  مػػف للقرػػ    ػال مـ
للرػػح ركل ػػػػػو للمملدػػ  خاصػػػػػػػ   لهمػ  ي رػػ  مػف لد ػػ  للرقػ يات لكلل طالػ ت إال أف ىػػذ

 ػػ لء للرقػػ يات للنا مػػػػػػػ  عػػف لهامػػ  للماليػػ  كلال رصػػا ي  للبالميػػ ت كل رقػػاع أسبػػػػا  
 للطا ػػػػ  كل رقاع ردلق  لسر اف  للال ديػػػػػػف عل  له ل ح له  ني .

  ان كايػػػػػػػػػا ر ل ػػػػػذؿ مايػػػػػ  مػػػػػف لل يػػػػػك  علػػػػػ  صبيػػػػػػػػػػ  رمديػػػػػػػػػػف للمػػػػػ أر سياسيػػػػػػػػػػ للقا ػػػػػ
للقيػػػػػػار للبامػػػػػػػ  عػػ  يان كنكعيػػان كرمدينيػػا ل رصػػا ياى كر ػػييؽ للق ػػكر  ػحم ا دريػػػػػػا فػػػػ

 لال رصا ي .  ا د  يػػػػػف لل نسيف فح م اؿ للم
  عملي  للرطكي  للمسرم ر لرقريؽ لد       ممدػف مػف للركلفػؽ للػكطنح قيػاؿ  مكلصل

 لربايا ك قماي  قركؽ لإلنساف. مي  لللركلنيف كللر  يبات للكطني  لل
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 الوووومووووووووالحوووووووووووووووق
حول جريمة التجار بالبشر مع منظمات  ت( : ورش العمل التي ُعقد0رقم ) ممحق

 .5104متعددة وطنية و دولية خالل العام 

 

 

 

 الورشة موضوع
 عوووووووودد
 الورش

 نووووووووووووووع
 الورشة

المتعاونووة فووي إقامووة  الجيووة
 ىذه الورشة

رمدػػػػػػػػػػيف للمسػػػػػػػػػػاع ر  م دػػػػػػػػػػا م ر دو 3 قركؽ للبماؿ للميا  يف قماي 
 للرانكني  كقركؽ لإلنساف

ربايػػػا للػػػكعح مػػػف كل ػػػع  م ػػػ كع
 م ر د  8  ال    لم ين  للمق ؽ ا لالر 

للي ػػػػػػػػ ر لل كليػػػػػػػػ  /  منظمػػػػػػػػ 
 للمق ؽ م  كع

ربايػػػا للػػػكعح مػػػف كل ػػػع  م ػػػ كع
 لالر ا   ال    لم ين  ل   

للي ػػػػػػػػ ر لل كليػػػػػػػػ  /  منظمػػػػػػػػ  م ر د  4
 م  كع ل   

 م ر د  3 عمؿ قكؿ لالر ا   ال    ك   
للر ػػػػػار كللمقػػػػػػاميف   مبيػػػػػ 

 لهم يدييف
 للبمؿ لل كلي  منظم  م ر د  3    عمؿ قكؿ لالر ا   ال ك   

 م ر د  2 عمؿ قكؿ لالر ا   ال    ك   
لهمػـ للمرقػ ر للمبنػح  مدرب

  المخ  لت كلل  يم 
 للب ؿ م دا م ر د  5 لالر ا   ال    قكؿعمؿ  ك   

للكطني  لمدافق  لالر ا   لل يك 
 م ر د  1  ال   

له  نػػػػػػح لمدافقػػػػػػ   لل مبيػػػػػ 
 له داؿ للق يا  للب ك ي 
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فووي دار الوفوواق  إيوووائيم( : عوودد ضووحايا التجووار بالبشوور الووذي تووم 5رقووم ) ممحووق
 .5104العام  اللاألسري خ
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( : إحصووائيات قضووايا التجووار بالبشوور التووي تووم التعاموول معيووا لعووام 3رقووم ) ممحووق
5104. 
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خوالل  اإلنسوانمكتوب الشوفافية وحقووق  إلى ردة( : عدد الشكاوي الوا4رقم ) ممحق
 .5104العام 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 النظر قيد يثبت صحتيا لم صحتيا ثبت العدد الشكو  نوع

األوامووووووور  مخالفوووووووة
 والتعميمات

009 5 88 59 

 5 9 - 04 اإليذاء

 0 - - 0 والشتم السب

 - - 0 0 الحتيال

 35 97 3 035 المجموع
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قسم الشكاوي والخوط السواخن  إلى الواردة( : إحصائية بعدد الشكاوي 5رقم ) ممحق
 .في وزارة العمل

 (  دكل.311م مكع لل داكم للرح لـ رقؿ   -

 .(  دكل573م مكع لل داكم للرح قلت   -

 الشكو  الخطية الواردة إلي قسم الشكاوي  نوع
 306 أ ك  .6
 12  كلا سق  ق ا .2
 335  انكني  لسرقسا لت .3
 309 أخ ل .4
 962 للكل  ر لرسـ لل داكم كلالسرقسا لت لل داكم للخطي  م مكع

 قسم الخط الساخن  إلىالشكو  الياتفية الواردة  نوع
 74 أ ك  .6
 12  كلا سق  ق ا .2
 1377  انكني  لسرقسا لت .3
 101 أخ ل .4
 1564 كلالسرقسا لت للكل  ر للخط للساخف  لل داكم لليارقي  م مكع
 اإلجراءات المتخذة لقسم الشكاوي والخط الساخن مجموع
 30 رقري ي  ايا ر .6
 1524 لالسرقسا لت للرانكني  مف لل داكم كللخط للساخف م مكع .2
 884 لل دكل للم ي يات للمبني  رقكيؿ .3
 113 للكل  ر ع   للسقا ر للمص ي  لل داكم .4

 814 للدلح لل داكم للكل  ر لرسـ لل داكم كللخط للساخف للم مكع
 / حسب المغة ينالوافدين عبر الخط  الساخن وعبر ىواتف المترجم اتصال

 المجموع الندونيسية السيرلنكية الصينية الفمبينية اليندية البنغالية
511 516 009 033 086 95 0563 
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، وعوام  5117،  0997( : المعموموات السوكانية والصوحية لبعووام 6رقوم ) ممحق
5105. 

 لل يػػػػػػاف
 للسنػػػػ 
1997 2007 2012 

 603880000 507230000 406000000 السكان ) المقدر( عدد
المواليووود الوووذين ل تقووول  نسوووبة

 غم 5511أوزانيم عن 
92% 9208% 97% 

 305 306 404 الخصوبة الكمي معدل
الوفيووووات الرضووووع لكوووول  معوووودل
 مولود حي 0111

28 19 17 

وفيوووووات الطفوووووال دون  معووووودل
 الخامسة

- 25 21 

وفيووووات األمومووووة لكوووول  معوووودل
 ولدة 011,111

4104 41 1901 * 

 6802 %6804 %75 اإلعالة نسبة
 1202 1301 1303 البطالة معدل
 7405 7300 6708 المتوقع عند الولدة العمر
اإلنفوووواق الصووووحي موووون  نسووووبة

 النات  المحمي اإلجمالي
705% 804% 806% 

موازنة وزارة الصحة مون  نسبة
 الموازنة العامة

506% 506% 603% 

الفووووورد مووووون اإلنفووووواق  حصوووووة
 الصحي بالدينار األردني

82 17705 330 
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 المراكز الصحية في المممكة وتوزيعيا الجغرافي. د( : أعدا7رقم ) ممحق

 

 للمنطر  لل  ـ
 م دػػػػػػا
صقح 
  امؿ

 م دػػػػػػػػػػػػػػػػا
صػػػػػػػػػػػقح 

 أكلح

 م دػػػػػػػػػػػػػا
صػػػػػػػقح 

 ف عح

 م دػػػػػػػػػػػػػا
أمكمػػػػػػػػػػػ  
 كطقكل 

 أسناف عيا ر

 33 40 10 34 12 للباصم  

 28 31 22 31 6 عماف   ؽ 

 13 18 12 14 4 ما  ا 

 29 36 6 29 9 للا  اء 

 25 29 17 23 6 لل لراء 

 11 12 5 9 1 عال  ي  

 7 8 4 8 0 لل نك ي  لل كن  

 38 49 13 42 7 ل    

 6 9 5 9 0 لل مالي  لهمكل  

 9 11 0 10 2 لل ماا 

 13 13 1 11 2 للدك ر 

 13 18 3 18 0 دنان   نح 

 22 24 11 16 4 ع لكف 

 17 18 9 16 2   ش 
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 28 30 23 21 11 للمق ؽ 

 14 15 13 9 9 لل مالي  لل ا ي  

 34 38 17 31 7 للد ؾ 

 4 3 2 4 1 لل نك ي  لهمكل  

 15 16 6 12 4 للطقيل  

 18 19 14 19 5 مباف 

 10 11 12 9 3 للبر   

 387 448 205 375 95 للم مكع

 
 ( م دال لبم لض للص  ي  مكاع  عل   ميع مقافظات للمملد .12إل     اإل اف 
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 ( : أعداد المستشفيات واألسرة في المممكة.8رقم ) ممحق

 

 لهس ر/ مسر ق  ع   للمسر قيات ع   حللصق للرطاع

 4618 31 للصق  كال ر

 2439 12 للط ي  للملدي  للخ مات

 501 1 للملؾ للمطسس ع   لا مسر ق 

 534 1 لل امب  له  ني  مسر ق 

 3989 58 للرطاع للخاص مسر قيات

 12081 103 للدلح للم مكع
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 .5104و  5110( : نسبة األمية بين الذكور والناث لبعوام 9رقم ) ممحق
 

 األمية نسبة الدراسي العام

 إناث ذكور العامة

2001 11.0% 5.6% 16.2% 

2014 6.7% 3.7% 9.8 % 

 
مراكووز تعموويم الكبووار ومحووو األميووة وعووودد الممتحقووين بيووا  عوودد( : 01رقووم ) ممحووق

 .5103/5104الدراسي  عامحسب الجنس لم
 

 الممتحقون المراكز الدراسي العام

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

2013/2014 26 453 479 314 5449 5763 

 
(: عوودد المسووتفيدين موون برنووام  الدراسووات المنزليووة حسووب الجوونس 00رقووم ) ممحووق

 .5103/5104لمعام الدراسي 
 

 الممتحقون الدراسي العام

 المجموع إناث ذكور

5103/5104 5936 0810 4737 
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مراكز الدراسات المسائية في مراكز اإلصالح والتأىيل  وعدد  عدد(: 05رقم ) ممحق
الممتحقوووووين فوووووي برنوووووام  الدراسوووووات المسوووووائية حسوووووب الجووووونس لمعوووووام الدراسوووووي 

5103/5104. 
 

 الممتحقون المراكز الدراسي العام

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

5103/5104 3 1 3 554 1 554 

 


